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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Στην Ημαθία 
την Δευτέρα 

25 Οκτωβρίου 
ο Ανδρέας 
Λοβέρδος

Εσωκομματικές εκλογές 
στη ΝΔ Ημαθίας, 

χωρίς ψηφοφορία...
-Ο Σταύρος Γιανναβαρτζής 

νέος πρόεδρος της 
Δ.Ε.Ε.Π.(ΝΟΔΕ) στη ΝΔ 

Ημαθίας -Τα ονόματα όλων 
των μελών σε Επιτροπές και 

τοπικές οργανώσεις

Δεν «πέρασε» η εκμίσθωση 
του Χιονοδρομικού Κέντρου 

των 3-5 Πηγαδιών

Οδοιπορικό στα τείχη της Βέροιας
Ιστορία – Υπάρχοντα 

τμήματα – Πύλες
Η σημερινή κατάσταση

Του Μάκη Δημητράκη

SPORT SPORT

Εβδομάδα ενημέρωσης για την πρόληψη 
κατά του καρκίνου στον ΑΚΟΥ 99.6

-Την Δευτέρα 25/10 
η ακτινολόγος Βασιλική Καραδήμου
-Την Τετάρτη 27/10 ο γυναικολόγος

 Ευάγγελος Παπαχαραλάμπους

Την Κυριακή στο Λαζοχώρι ο υπεύθυνος 
ανάπτυξης της ΠΑΕ ΑΕΚ
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Δημοτικό συμβούλιο Νάουσας
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Συνάντηση στο Υπ. Οικονομικών
 με εκπροσώπους του επιχειρηματικού 

και αγροτικού κόσμου, 
Ημαθίας και Πέλλας
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Φύλαγε τα ρούχα σου…
για να μην εκτιναχθούν

τα κρούσματα!
  Αυτό το λαϊκό ρητό πρέπει να είχε στο νου του 
ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης με την 
απόφασή του να ακυρώσει τις παρελάσεις της 28ης 
Οκτωβρίου στην Ημαθία. Φυσικά προηγήθηκε όπως 
αναφέραμε και χθες ευρεία σύσκεψη και έλαβε 
υπόψη τις γνώμες όλων που ομόφωνα συνέκλιναν 
στο να μην γίνει η παρέλαση. Σίγουρα θα υπάρξουν 
γκρίνιες και αντιδράσεις, αλλά η δημόσια υγεία 
είναι πάνω από όλα. Η έξαρση των κρουσμάτων στην 
Ημαθία τις τελευταίες ημέρες δεν αφήνουν πολλά 
περιθώρια για κοσμοσυρροές και λαοσυνάξεις. Και 
μην ακούω θεωρίες ότι όλα αυτά γίνονται για να 
πλήξουν την εθνική συνείδηση και σύμβολα, ενώ 
με αυτόν τον τρόπο υποτασσόμαστε στην αόρατη 
παγκοσμιοποίηση, γιατί φτάνει με τα παραμύθια 
με δράκους! Με το καλό να ξεπεράσουμε αυτό τον 
υγειονομικό εφιάλτη και μια χαρά θα κάνουμε τις 
παρελάσεις μας και αλίμονο σε όποιον τολμήσει να 
τις αγγίξει…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
+ Ιακώβου του Αδελφοθέου,

Ιγνατίου Κων/λεως

του Σαββατοκύριακου

Εβδομάδαενημέρωσηςγιατηνπρόληψη
κατάτουκαρκίνουστονΑΚΟΥ99.6

-Την Δευτέρα 25/10 η ακτινολόγος Βασιλική Καραδήμου
-Την Τετάρτη 27/10 ο γυναικολόγος Ευάγγελος Παπαχαραλάμπους

ΟΟκτώβριοςέχεικαθιερωθείωςμήναςενημέρωσηςγιατηνπρόληψηκατάτουκαρκίνουτουμαστού.ΟΑΚΟΥ99.6,
σεαυτάταπλαίσιακαιμεσκοπόναενημερώσεικαιναευαισθητοποιήσειόσοτοδυνατόπερισσότερουςακροατέςτου,την
προσεχήεβδομάδαθαέχεικαλεσμένουςγιατρούςπουθαδώσουνπληροφορίεςκαιθαδεχθούνερωτήσεις.Συγκεκριμένα
μέσααπότηνεκπομπήΛαϊκά&Αιρετικά(13.00-14.00),τηνΔευτέρα25/10ηακτινολόγοςΒασιλικήΚαραδήμουθαμιλήσει
ειδικάγιατονκαρκίνοτουμαστούκαιτηνσημασίατηςέγκαιρηςδιάγνωσης,ενώτηνΤετάρτη27/10οπρόεδροςτουπα-
ραρτήματοςΒέροιαςτηςΑντικαρκινικήςΕταιρείας,γυναικολόγοςΕυάγγελοςΠαπαχαραλάμπουςθαμιλήσειγιατιςδράσεις
τηςεταιρείαςκαιθαπαρουσιάσειενδιαφέρονταστοιχεία.Εκπομπέςμεεξαιρετικόενδιαφέρονπουσίγουραδενπρέπεινα
χάσετε!ΣυντονιστείτεστονΑΚΟΥ99.6ήστοwww.akou996.gr

Μιαπαλιάφιλίαπουκρατεί...
Στην τοπική επικαιρό-

τητα των προηγουμένων
ημερών κυριάρχησε η πα-
ρουσία στην Βέροια του
πρώην υπουργού Υγείας
ΑνδρέαΞανθού, ο οποίος
επισκέφθηκε τις νοσοκο-
μειακές μονάδες της περι-
οχής, τοΚέντροΥγείας και
τιςΤοπικέςΜονάδεςΥγείας
(ΤΟΜΥ), ενώ στις 6.00 το
απόγευμαπαραχώρησεσυ-
νέντευξη τύπουστα τοπικά
μέσα μαζικής ενημέρωσης
και μίλησε σε πολιτική εκ-
δήλωσημεθέματηνεξέλιξη
τηςπανδημίας και τηνανα-
γκαιότητανέαςυγειονομικής
στρατηγικής.Στοπεριθώριο
τηςεπίσκεψηςτουοΑνδρέ-
αςΞανθόςείχετηνχαράνα
συναντηθείμετονπαλιότου
φίλο και συνάδελφοΤάσο
Βασιάδη,μετονοποίοντον

συνδέουνμνήμεςκοινώναγωνιστικώνδιεκδικήσεωνγιατηνΥγεία,παράτιςδια-
φορετικέςπολιτικέςτουςπεποιθήσεις.ΟΑνδρέαςΞανθόςκαιοΤάσοςΒασιάδης
ξαναθυμήθηκαντηνεποχήπουωςαντιπρόσωποιτωνΙατρικώνΣυλλόγωνΡεθύ-
μνουκαιΗμαθίαςαντίστοιχα,μετείχαναπόκοινούστιςκοινητοποιήσεις τουΠα-
νελλήνιουΙατρικούΣυλλόγουκαιτωνΕργασιακώνΙατρικωνΟργανώσεων,γιατην
ΥγείατωνΠολιτώνκαιτουςΙατρούς.Οιδυόγιατροίεπαναβεβαίωσανότιπαράτα
χρόνιαπουπερνούν,ηπαλιάφιλίατουςκρατεί..

Δεν έχουν τελειωμό οι 
διαδικτυακές απάτες
με «τυράκι» μαϊμού 

τράπεζες!
Δυστυχώςόσοκιανπροσπαθούνοιτρά-

πεζεςναπροστατεύσουν τουςπελάτες τους
μέσα από ενημερωτικά μηνύματα, οι αετο-
νύχηδεςβρίσκουντρόπουςναεξαπατούνα-
κόμη και τους υποψιασμένους πελάτες. Η
ηλεκτρονική πλαστογραφία έχει ξεπεράσει
κάθεόριοκαιπλέονλαμβάνετεemailμελο-
γότυπατραπεζώνκαιπεριεχόμενοπουείναι
πολύπειστικό.«Ηπιστωτικήκάρτασαςέχει
αποκλειστεί πατήστε εδώ και ακολουθήστε
ταβήματα»ή«ενημερώστεταστοιχείασας»
και πόσα καλοφτιαγμένα ακόμη μηνύματα
πουέχουνωςμοναδικόσκοπόναπατήσετε
πάνωσε ένασημείοπουθαδώσει ταπρο-
σωπικάσαςστοιχεία στους επιτήδειους και
τότεαλίμονοσας…Μεγάληπροσοχή,αφού
οι τράπεζεςαποφεύγουνναστέλνουντέτοια
μηνύματα,αλλάακόμηκιαντηνπατήσετετό-
τετηνίδιαστιγμήεπικοινωνήστεμετηντρά-
πεζα(24ωρη υπηρεσία) για να μπλοκάρετε
κάρτεςκαιλογαριασμούςσαςγιανασώσετε
ότιπρολάβετε!

Κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις 

σήμερα στην 
16ης Οκτωβρίου, 

λόγω αγώνων 
χειροσφαίρισης
Για την ασφαλή διεξαγωγή της

οδικήςκυκλοφορίας,στην
πρόληψη των τροχαίων ατυχη-

μάτων, στην εξυπηρέτηση και α-
σφάλεια του κοινού κατά τη διάρ-
κεια τέλεσης αγώνων χειροσφαίρι-
σης,ηΔιεύθυνσηΑστυνομίαςΗμα-
θίας αποφάσισε την απαγόρευση
τηςστάσης καιστάθμευσηςπάσης
φύσεωςοχημάτων,όπουαυτήεπι-
τρέπεται, στην οδό 16ηςΟκτωβρί-
ου,απότηνσυμβολήτηςμετην
οδόΚ.Βάρναληέωςτηνσυμβο-
λήτηςμετηνοδόΒερόης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα
εφαρμοσθούνσήμεραΣάββατο23-
10-2021από10:00 ́ – 18:00 .́Θα
τοποθετηθούν ρυθμιστικές πινακί-
δεςκαιλοιπέςσημάνσειςμεευθύνη
καιμέριμνατηςΤροχαίαςΒέροιας.



Στο Υπουργείο 
Οικονομικών δι-
οργανώθηκε χθες 
ευρεία συνάντηση 
εργασίας, με τη 
συμμετοχή του Υ-
φυπουργού στον 
Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό 
αρμόδιου σε θέ-
μ α τα  κ ρ α τ ι κ ή ς 
αρωγής και απο-
κατάστασης από 
φυσικές καταστρο-
φές, κ. Χρήστου 
Τριαντόπουλου, 
του Υφυπουργού 
Οικονομικών, κ. 
Απόστολου Βεσυ-
ρόπουλου, του Γε-
νικού Γραμματέα 
Δημοσιονομικής 
Πολιτικής κ. Θά-
νου Πετραλιά, του 
Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπυρίδωνα Πρωτοψάλτη, των 
Βουλευτών Ημαθίας κ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη και Πέλ-
λας κ. Διονυσίου Σταμενίτη, καθώς και εκπροσώπων 
της επιχειρηματικής κοινότητας και του αγροτικού κό-
σμου της Ημαθίας και της Πέλλας, με θέμα την αντιμε-
τώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που προκάλεσε 
ο παγετός της άνοιξης στις δενδρώδεις καλλιέργειες 
και κατ’ επέκταση  στις επιχειρήσεις της Βορείου Ελ-
λάδος.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα δεν έχουν μόνο άμεσα πληγέντες, 
η αποκατάσταση των οποίων έχει ήδη δρομολογη-
θεί. Επιφέρουν επίσης παράπλευρες αρνητικές επι-
πτώσεις στις τοπικές επιχειρήσεις, στους αγροτικούς 
συνεταιρισμούς αλλά και στην τοπική οικονομία των 
περιοχών που επλήγησαν. 

Συνεχίζουμε να εξετάζουμε όλες τις παραμέτρους 
για να επικαιροποιούμε κατάλληλα τα υφιστάμενα 
μέτρα και τις πολιτικές στήριξης. Αφουγκραζόμαστε τις 
ανάγκες του συνόλου της κοινωνίας, παραμένοντας 
αρωγοί στη διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων 
από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις φυσικές κα-
ταστροφές.»

Δήλωση Τσαβδαρίδη
Για το ίδιο θέμα από το πολιτικό 

Γραφείο του βουλευτή Λάζαρου Τσα-
βδαρίδη, που συμμετείχε στη σύσκε-
ψη, γνωστοποιούνται τα εξής:

«Εννιά μόλις μέρες μετά τη σχετική 
συνάντηση που είχε ο κ. Τσαβδαρίδης 

με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέ-
γαρο Μαξίμου και για το ζήτημα αυτό (12 Οκτωβρίου), 
η ανταπόκριση της Κυβέρνησης δια της συμμετοχής 
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό αρμόδιου σε 
θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από 
φυσικές καταστροφές, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, 
του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Απόστολου Βεσυρό-
πουλου, του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πο-
λιτικής κ. Θάνου Πετραλιά, του Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. 
Σπυρίδωνα Πρωτοψάλτη αλλά και του Βουλευτή Πέλ-
λας κ. Διονυσίου Σταμενίτη, έρχεται να επιβεβαιώσει 
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού 
για την βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση του ζητήματος.

 Στην τοποθέτησή του εξάλλου ο κ. Τσαβδαρίδης, 
υπογράμμισε αυτό που είχα μεταφέρει και στον Πρω-
θυπουργό, τονίζοντας ότι η δέσμη των οικονομικών 
μέτρων που προτείνουν οι επιχειρήσεις και οι συνεται-
ρισμοί προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μείζον θέμα 
της βιωσιμότητάς τους οφείλει να συμπεριλαμβάνει 
μεταξύ άλλων την παράταση των δόσεων των δανεί-
ων που χορηγήθηκαν λόγω COVID 19, την επιδότηση 
επιτοκίων, την οικονομική ενίσχυση καθώς την οργά-
νωση προγραμμάτων από ΟΑΕΔ για την διατήρηση 
του μονίμου προσωπικού αλλά και την παράταση υλο-
ποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων».
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Δημοτικό συμβούλιο Νάουσας
 Δεν «πέρασε» η εκμίσθωση 
του Χιονοδρομικού Κέντρου 

των 3-5 Πηγαδιών
Δεν βρέθηκε η απαραίτητη πλειοψηφία για την εκμίσθωση του χιονοδρομικού κέντρου των 3-5 

Πηγαδιών, στην έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νάουσας, το βράδυ της Πέμπτης. 
Μειοψήφησαν οι παρατάξεις του ‘Κοινού Τόπου’ της ΛΑΣ και της ‘Δύναμης Δημιουργίας’ και ο Άρης 
Τόσιος, καθώς επίσης και οι ανεξάρτητοι Γιάννης Μυλωνάς και Γρηγόρης Σαμαράς. Υπέρ ψήφισαν 
οι σύμβουλοι του ‘Ένα Μαζί’, Σταύρος Τσέλιος, Γιάννης Παρθενόπουλος, Στάθης Λογδανίδης και 
Σταύρος Φουντούλης. Υπέρ ψήφισε και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κώστας Χατζηστυλλής, 
παρότι ο κ. Κουτσογιάννης αμφισβήτησε αυτό του το δικαίωμα.

Εισήγηση 25ετούς μίσθωσης του χιονοδρομικού κέντρου των 3-5 Πηγαδιών κατέθεσε ο δήμαρ-
χος Νάουσας, Νικόλας Καρανικόλας. Τόνισε ότι η νέα εισήγηση έχει αλλαγές που προέκυψαν από 
τις προτάσεις παρατάξεων και συλλόγων το προηγούμενο διάστημα (τετράστερο το ξενοδοχείο, συ-
γκεκριμένο σχέδιο του επενδυτή, λειτουργία όλον τον χρόνο κ.ά.) ζητώντας την έγκρισή της.

«Πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ψηφίσουμε τη μίσθωση. Είναι ο μόνος δρόμος. Κάθε άλλη 
επιλογή είναι επικίνδυνη. Θα είναι μια επιτυχία όλων μας. Κόκκινη γραμμή είναι η λειτουργία του 
χιονοδρομικού. Ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας…» τόνισε ο δήμαρχος, σημειώνοντας ότι υπάρχει 
ιδιαίτερο και σοβαρό ενδιαφέρον επιχειρηματικών ομίλων για το χιονοδρομικό.

Απείρως χειρότερη από την προηγούμενη χαρακτήρισε τη νέα εισήγηση ο Νίκος Κουτσογιάννης, 
χαρακτηρίζοντάς την κοπτορραπτική και εκτρωματική, που μεταξύ άλλων προτείνει προφορική δια-
γωνιστική διαδικασία σε έναν διαγωνισμό μεγάλης περιουσίας του δήμου.

«Είναι ερασιτεχνισμός να φέρνετε το θέμα της μακροχρόνιας σύμβασης κατ’ επείγον, δήθεν για 
να λειτουργήσει το χιονοδρομικό φέτος. Πάτε να εγκληματήσετε σε βάρος των προοπτικών ανάπτυ-
ξης του τόπου» τόνισε κλείνοντας ο τέως δήμαρχος, προτείνοντας ανάθεση για τη φετινή περίοδο 
και διαγωνισμό την επόμενη χρονιά.Στο γεγονός ότι η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης δείχνει ότι 
δεν εκτιμάτε τη σοβαρότητα του θέματος στάθηκε η Ίλια Ιωσηφίδου, διαφωνώντας επίσης με τον 
προφορικό διαγωνισμό.«Νευρικότητα και βιασύνη βλέπουμε, η εισήγηση δεν καλύπτει αυτά που 
ζητήσαμε, δεν υπάρχουν διασφαλίσεις…» σημείωσε, επιμένοντας ότι η μακροχρόνια σύμβαση έ-
πρεπε να αποδεσμευθεί από τη φετινή χρονιά.

Οι τοποθετήσεις των συμβούλων
Βαλσαμίδης: Κανένας λόγος για έκτακτη συνεδρίαση, με την πρόσκληση μια μέρα πριν. Χα-

μηλός ο βαθμός προετοιμασίας σας. Φουντούλης: Περισσότερες διασφαλίσεις των συμφερόντων 
του δήμου. Όχι στις πολιτικές αυθεντίες, όλοι θέλουμε το καλό του δήμου. Ναι, με παρατηρήσεις. 
Λακηνάνος. Εγκληματική πολιτική το ιδιώτης ή κλείνει. Να το λειτουργήσει ο δήμος.Χατζηιωαν-
νίδης: Απαρχή του ξεπουλήματος της περιουσίας του δήμου. Παυλίδης: Οδηγείται τον δήμο στον 
βούρκο. Τσέλιος: Αργήσαμε. Δυσκολεύομαι. Να επανέλθουμε την άλλη εβδομάδα, νομικά κενά 
στην εισήγηση. Μυλωνάς: Πολλά τα 25 χρόνια, καμία εγγύηση για τον δήμο. Νομικά και πολιτικά 
εσφαλμένη η εισήγηση. Τόσιος: Στα λόγια η δέσμευση για τα 10,7 εκατ. Σοβαρά να προετοιμαστού-
με. Διαχωρισμός του ξενοδοχείου στον διαγωνισμό. Το χιονοδρομικό να λειτουργήσει από τον δήμο. 
Βασιλείου: Όχι αφορισμοί, αντιπρόταση. Παρθενόπουλος: Θα εγκληματήσουμε αν δεν πάρουμε 
απόφαση.

Κ.Π.

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι, την Δευτέ-
ρα 25 Οκτωβρίου από την ώρα 09:00 έως 15:00 θα γίνει διακοπή νερού στην Κοινότητα Συκιά του Δήμου 
Βέροιας, λόγω τακτικών εργασιών καθαρισμού-συντήρησης των δεξαμενών ύδρευσης. 

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

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

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

Διακοπή νερού στην Συκιά του Δήμου 
Βέροιας, λόγω εργασιών καθαρισμού-
συντήρησης των Δεξαμενών Ύδρευσης

Από την Ομάδα Δίωξης 
Ναρκωτικών Βέροιας

Σύλληψη 
για κατοχή 

ναρκωτικών
Συνελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2021 το μεσημέρι σε 

περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δί-
ωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, ένας 
ημεδαπός άνδρας, καθώς σε έρευνα που έγινε σε χώρους 
της οικίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 950 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης,
• 186,3 γραμμάρια κάνναβης,
• 500 σπόροι κάνναβης,
• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα 

κάνναβης,
• 1 ηλεκτρονικό ξηραντήριο και 1 δίχτυ ξήρανσης.
Επίσης στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το 

χρηματικό ποσό των 60 ευρώ.

Στην Ημαθία την Δευτέρα 
25 Οκτωβρίου 

ο Ανδρέας Λοβέρδος
Τον  Νομό Ημαθίας θα επισκεφθεί την 

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 ο υποψήφιος 
Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής 
Ανδρέας Λοβέρδος. Στο πλαίσιο της επίσκε-
ψης θα κάνει πολιτικές ομιλίες και θα δώσει 
συνεντεύξεις στους εκπροσώπους των ΜΜΕ 
του Νομού, ως εξής:

12.15 Δήλωση στα Μ.Μ.Ε. Νάουσας στο 
Δημαρχείο Νάουσας 

17:30 Συνέντευξη Τύπου στον πολυχώρο 
«ΕΛΙΑ» στη Βέροια

20:00  Δήλωση στα Μ.Μ.Ε. στο Καφέ 
Σταθμός (Σιδηροδρομικός Σταθμός) της Αλε-
ξάνδρειας 

ΟΜΙΛΙΕΣ
12:30 Καφέ «HOME» (Κεντρική Πλατεία Καρατάσου) Νάουσα 
18:00 Πολυχώρος»ΕΛΙΑ» (Σάλα) Βέροια 
20:15. Καφέ «ΣΤΑΘΜΟΣ» (Σιδηροδρομικός Σταθμός) Αλεξάνδρεια 

Χθες στο Υπουργείο Οικονομικών
Συνάντηση με εκπροσώπους 

του επιχειρηματικού και του αγροτικού 
κόσμου της Ημαθίας και της Πέλλας

-Στην ατζέντα οι αποζημιώσεις συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών, ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, κονσερβοποιών και μεταφορέων από τους ανοιξιάτικους παγετούς
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Εορτάστηκε 
η 109η επέτειος 

της απελευθερώσεως 
της Χαλάστρας

 

 Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργη-
σε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. 

Στο τέλος τελέστηκε επίσημη Δοξολογία για την 109η επέτειο της 
απελευθερώσεως της πόλεως από τον τουρκικό ζυγό παρουσία των 
τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

 Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλε-
ως, ενώ η καθιερωμένη μαθητική παρέλαση δεν πραγματοποιήθηκε 
εξαιτίας των ειδικών υγειονομικών μέτρων.

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 
24 Οκτωβρίου 2021 στη Βέροια στην 
πλατεία Ωρολογίου  θα πραγματοποι-
ηθεί εκδήλωση με τίτλο «Θαλάσσια 
απορρίμματα , από τα ποτάμια στο 
Δέλτα» .     

Την εκδήλωση υλοποιεί το Σωμα-
τείο «ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ» στο πλαίσιο του 
προγράμματος: «Ημέρα Μεσογει-
ακής Δράσης 2021: Αλφαβητισμός 
για τον Ωκεανό για όλους τους αν-
θρώπους στη Μεσόγειο. Ο ωκεανός 
που χρειαζόμαστε για το μέλλον που 
θέλουμε» που οργανώνει το Κέ-
ντρο ΜΙΟ_ECSDE (Mediterranean 
Education Initiative on Environment 
and Sustainability) σε συνεργασία με 
το ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ κ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

Συμμετέχοντες
 Καλλιτέχνες:
ΑΜΕΛΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,Α-

ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ,ΑΡΕΛΑΚΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΑΡΕΤΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ,-
ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,ΚΑΡΒΟΥ-
ΝΙΑΡΗ ΓΙΩΤΑ,ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ,ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ 
ΧΑΡΗΣ,ΣΤΑΘΗ ΝΑΥΣΙΚΑ,ΣΤΙΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ,ΣΤΟΥ-
ΜΠΟΥ ΚΙΚΗ,ΤΑΡΑΛΑ ΚΙΚΗ ,ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ,-
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

Μαθητικές ομάδες 
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – Εκπαιδευτικός  

Κουρουζίδης Χάρης
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ – Εκπαιδευτικοί του 

σχολείου  
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ– Εκπαιδευτικοί 

του σχολείου  
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ – Εκπαιδευτικοί 

Διαμαντίδου Ελένη, Φελούρη Αθηνά  
 ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΒΕΡΟΙΑΣ – Εκπαιδευτικός 

Χρυσάνη Κατερίνα 
Πρόγραμμα  εκδήλωσης «Θαλάσσια απορρίμματα , 

από τα ποτάμια στο Δέλτα» : 
Πλατεία Ωρολογίου - Βέροια 
Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021
Έναρξη 17.00 
• Έκθεση έργων 
• Video Art  «Μetamorfosi», Ναυσικά Στάθη (πρώτη 

προβολή στην Ελλάδα)
• Προβολή φωτογραφιών από το σύνολο των δράσεων
Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021
11.00 π.μ 
Διάδραση με εκθέματα : « Υπέροχα πλάσματα …. 

SoS»
Αρελάκη Βασιλική, Αρετάκη Ξανθίππη
12.00 
Αυτοσχέδια Performance από την Ομάδα Μουσικοί 

Αυτοσχεδιασμοί Βέροιας 
12.30 μ.μ
Φωτογραφική παρουσίαση έργων φοιτητών και φοιτη-

τριών  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από ανακυκλώσιμα 
υλικά - Ιορδάνης Στυλίδης 

13.00  Performance:  «Πλαστική φυλή» - Αναστασίου 
Κατερίνα, Αρελάκη Βασιλική, Αρετάκη Ξανθίππη, Αρζό-
γλου Ευθυμία, Παπαδοπούλου Ελίζα, Σιδερίδου Ελίζα, 
Φελούρη Αθηνά. 

 Με την  εκδήλωση αυτή ολοκληρώνονται  μια σειρά 
δράσεων που αφορούν στην ευαισθητοποίηση των πο-
λιτών σε σχέση με τα θαλάσσια απορρίμματα και πιο συ-
γκεκριμένα με τα πλαστικά απορρίμματα που καταλήγουν 
στη θάλασσα στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού 
πάρκου Γαλλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα. 

Η εκδήλωση αφιερώνεται στη μνήμη του εικαστικού 
Λάζαρου Τσολαρίδη που είχε την ιδέα να πραγματοποιη-

θεί η δράση  στην Πλατεία Ωρολογίου καθώς κι ενός βα-
σικού στοιχείου της έκθεσης . Κρατώντας την φράση του 
: «Πριν  προσπαθήσεις να πετύχεις αυτό που θέλεις  μην 
προεξοφλείς το αποτέλεσμα» .

Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

 Συσκευές καθαρισμού αέρα 
(με φίλτρα ενεργού άνθρακα και Hepa) 

 απολύμανση πριν κάθε προβολή,
 μεγάλες αποστάσεις 
 περιορισμένη διαθεσιμότητα εισι-

τηρίων
 αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και 

έξοδο

Venom : Let there be Carnage  
(marvel)

Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμε-
ρινή ”:   

Πέμπτη 21/10 – Παρασκευή 22/10 – 
Δευτέρα 25/10 – Τρίτη 26/10 – Τετάρτη 27/10 στις 20.30 

Σάββατο 23/10 και Κυριακή 24/10 στις 19.00 και 21.15
 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά 
στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: Αντι Σέρκις
Σενάριο: Κέλι Μάρσελ
Πρωταγωνιστούν: Τομ Χάρντι, Μισέλ Γουίλιαμς, Ναόμι Χά-

ρις, Γούντι Χάρελσον

NO TIME TO DIE (007)
Προβολές στην Αίθουσα2 “Χειμερινή ”:   Πέμπτη 21/10 – 

Παρασκευή 22/10 – Σάββατο 23/10 - Κυριακή 24/10 στις 20.30  
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 
ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά 
στην σελίδα www.cinestar.gr)

Πρωταγωνιστούν Ντάνιελ Κρεγκ, Ράμι Μάλεκ, Λεά Σεϊντού, 
Λασάνα Λιντς, Μπεν Γουίσο, Ναόμι Χάρις, με τον Τζέφρι Ράιτ, 
τον Κρίστοφ Βάλτς και τον Ρέιφ Φάινς ως «Μ». Επίσης πρω-
ταγωνιστούν οι Ρόρι Κινίαρ, Άνα ντε Αρμάς, Νταλί Μπενσάλα, 

Ντέιβιντ Ντένσικ και ο Μπίλι ΜάγκνουσενΣενάριο Νιλ Πέρβις 
& Ρόμπερτ Γουέιντ και Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα και Φοίβη 
Γουόλερ-Μπριτζ

Ο Ντάνιελ Κρεγκ στην τελευταία του εμφάνιση ως Τζέιμς 
Μποντ

Ο Ρον Χάλασε - Ron’s Gone Wrong (Μεταγλ)
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Παρασκευή 22/10 

- Σάββατο 23/10 - Κυριακή 24/10 στις 18.00  (Πιστοποιητικό 
εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 ετών και πάνω, Self 
test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.
cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: Ζαν-Φιλίπ Βάιν, Σάρα Σμιθ
Σενάριο: Πίτερ Μπέιναμ, Σάρα Σμιθ
  Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επισκε-

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     21/10/21 - 27/10/21

Το Σαββατοκύριακο στην πλατεία 
Ωρολογίου Βέροιας «Θαλάσσια απορρίμματα, 

από τα ποτάμια στο Δέλτα» 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



 Όσες ήταν οι εκλέξιμες θέ-
σεις τόσοι ήταν αριθμητικά και 
οι υποψήφιοι στις εσωκομμα-
τικές εκλογές της Νέας Δημο-
κρατίας στην Ημαθία, που ήταν 
προγραμματισμένες για τις 24 
Οκτωβρίου. Για τον λόγο αυτό, 
όπως ανακοινώνει η Εφορευ-
τική Επιτροπή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην εγκύκλιο, δεν 
θα διεξαχθεί ψηφοφορία την 
Κυριακή 24 Οκτωβρίου, περι-
λαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
και ανακηρύσσονται 

για τις θέσεις Προέδρου 
και μελών της Διοικούσας Επι-
τροπής Εκλογικής Περιφέρει-
ας  (Δ.Ε.Ε.Π.)., Προέδρων και 

μελών των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜ.Τ.Ο.), Συνέδρων, οι 
κάτωθι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Ε.Π.(ΝΟΔΕ)
ΓΙΑΝΝΑΒΑΡΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Χρήστου
 ΜΕΛΗ Δ.Ε.Ε.Π.
1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
2. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Σταύρου
3. ΒΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
4. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ του Δημητρίου
5. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κων/νου
6. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του Ευάγγελου
7. ΜΠΙΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Άουρελ
8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου
9. ΣΙΜΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Τραϊανού
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στεφάνου
ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ
1. ΓΟΥΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Αντωνίου
2. ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου
3. ΚΑΤΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αβραάμ
4. ΚΟΪΜΤΖΗ ΒΕΝΕΤΙΑ συζ. Νικολάου Δήμου
5. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του Χρήστου
7. ΣΤΑΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ελευθερίου
8. ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ιωάννη
9. ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σπυρίδωνος
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.Τ.Ο.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου
ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Δημητρίου
2. ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σωτηρίου
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου
4. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αριστείδη
5. ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Δημητρίου

6. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη
7. ΡΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Αθανασίου
8. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου
9. ΤΖΙΛΑ ΣΟΦΙΑ του Γεωργίου
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου
 ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΝΑΟΥΣΑΣ
1. ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Νικολάου
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αστέριου
4. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη
5. ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αστέριου
6. ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πέτρου
7. ΣΑΡΑΦΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του Ιωάννη
8. ΣΙΜΗΝΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ του Ιωάννη
9. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ανδρέα
 ΣΥΝΕΔΡΟΙ
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
2. ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Μιχαήλ
3. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Αποστόλου
4. ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Διονυσίου
5. ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κων/νου
6. ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Θωμά
7. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κων/νου
8. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του Ευαγγέλου
9. ΜΠΙΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Άουρελ
10.  ΝΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου
11.  ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων/νου
12.  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη
13.  ΣΑΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου
14.  ΤΖΗΜΑ ΣΥΡΜΟΥΛΑ του Αστερίου
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ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ …
Υπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι εδώ 
κι` ένα μοναστήρι της εγκόσμιας πίκρας, 
και πιο πέρα άνθρωποι 
που κράταγαν δάφνες.   

Υπήρχαν και βάρκες 
και μια μνήμη 
που περιφέρονταν εδώ και κει 
ζητώντας ελεημοσύνη απ` το ΠΑΡΟΝ
με γονυκλισίες
που τις επόπτευαν οι άνθρωποι 
με τις τιράντες.

Τα τραίνα είχαν ξεχάσει τους 
προορισμούς τους,
είχαν χαθεί,
κι` άλλα,
κοιτάγανε την θάλασσα
νομίζοντας πως
υπήρχαν εκεί γαλάζιες Πολιτείες 
με άφθονα νερά
και μόνο στην παραλία του Άγιου Μάμα 
κολυμβητές
φώναζαν απελπισμένα…
που είναι οι Άγγελοι , που είναι τα 
φτερά τους!

Υπήρχαν βέβαια και οινοποιεία τότε.
Αυτά που είχαν μεθύσει την Πόλη,
και μια αρχιτεκτονική αρραβωνιασμένη 
με τα Διατηρητέα 
που «κάπνιζαν τις απορίες τους».

Λέγανε πως τα ερωτήματα της Πόλης 
 χρονολογούνται 
απ` τον καιρό που οι Δήμαρχοι ήταν 
ερωτευμένοι με τις πυρκαγιές.

Θάθελα να ξέρατε επίσης,
πως στον Καθεδρικό Ναό προσεύχονταν 
οι παντρεμένες,
που ρώταγαν ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ;   
κι` ανοίγανε τα λεξικά να μάθουν 
για τους εμβολιασμένους με «Άγνοια» 
άνδρες τους.
  
Και οι  Νομάρχες 
που είχαν χαθεί στους αμπελώνες δάκρυζαν, 
για τις «Αδικαιολόγητες Απουσίες» 
της σκέψης τους 
απ` το Δημοτικό σχολείο.

Φωτογραφίες, απόφοιτες ρεαλισμού,
σκιές ευκαλύπτων και λέξεις  
που έκαιγαν τους στίχους που απήγγελναν, 
βιαστικοί ταχυδρόμοι.
 
Και η Μέρα ξύπναγε και τριγύρναγε στις αυλές
μοιράζοντας όνειρα στους άυπνους 
οικογενειάρχες. 
Πολυετές ειδύλλιο  υποπτεύομαι 
με την Ελευθερία!

Μην το ξεχάσω όμως!
Μια εμπιστευτική επιστολή υπήρχε ακόμη,
με ορειχάλκινες λέξεις Καρυάτιδων για το ΦΩΣ.

Σφοδρός Αέρας έσερνε την Πολιτεία στα όνειρα,
σ` ένα Κόσμο ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟ 
με φιλάσθενα άστρα.

.  
Γιάννης Ναζλίδης

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΚΟΕΝ ΔΑΝΙΗΛ του Δαυίδ και της 

Σαρίκα, το γένος Άλβο, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Χριστόφορου 
και της Ευδοκίας, το γένος Κουϊμτσίδη, 
που γεννήθηκε στο Τσιχισντζβάρι Γεωρ-

γίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Χωρίς ψηφοφορία οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ Ημαθίας 
αφού ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος με τις εκλέξιμες θέσεις

-Ο Σταύρος Γιανναβαρτζής νέος πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π.(ΝΟΔΕ) στη ΝΔ Ημαθίας 
-Τα ονόματα όλων των μελών σε Επιτροπές και τοπικές οργανώσεις
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 
Σύμφωνα με την παράδοση της τοπικής μας Εκκλησίας, το επό-

μενο Σάββατο θεωρείται Ψυχοσάββατο. Την ημέρα αυτή οι χριστιανοί 
συνηθίζουν να πηγαίνουν μαζικά στα κοιμητήρια, προκειμένου να προ-
σευχηθούν για τους προσφιλείς τους νεκρούς.  Εφιστούμε και πάλι την 
προσοχή όλων στο γεγονός ότι πολλοί συνηθίζουν να πηγαίνουν πολύ 
νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι οι ιερείς 
δεν θα βρίσκονται στο κοιμητήριο της πόλης μας, παρά μόνον μετά το 
πέρας της Θείας Λειτουργίας, που θα τελεστεί τόσο στους ενοριακούς 
Ιερούς Ναούς όσο και στον Ιερό Ναό του κοιμητηρίου.  Προκειμένου, 
λοιπόν, να μην ταλαιπωρηθείτε, παρακαλείσθε να πάτε στο Κοιμητή-
ριο, κατά προτίμηση, μετά τις 9:00 το πρωί. Οι ιερείς θα βρίσκονται 
εκεί μέχρι αργά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει όλος ο χρόνος για να επι-
τελέσετε τα καθήκοντά σας προς τους κεκοιμημένους.  

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  

Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Κοιμητήρια Βεροιας

Ιερά Αγρυπνία
Την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 8:30 έως 12:30,ιερά 

Αγρυπνία, Επί Τη Ιερά Μνήμη Του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυ-
ρος Δημητρίου Του Μυροβλύτου Και Του Αγίου Μεγαλομάρτυρος 
Νέστορος.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ 
ΔΙΑΛΟΓΟΙ 

 
Tήν Κυριακὴ 24 Ὀκτωβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευ-

μα στὸν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Ἀποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου Βεροίας ὁμιλητής στούς «Ἀκα-
δημαϊκούς Διαλόγους» θὰ εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποίος θά 
ἀναπτύξει τό θέμα: «Ἀπό Θεοῦ ἄρξασθαι. Πῶς; Διά 
τῆς προσευχῆς» 

 Εἴσοδος ἐλεύθερη 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 

22 Οκτωβρίου 2021 στις 2.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου 
Σχοινά η Αρχοντούλα Μανθάκη 
σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 23 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 12.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Συκιάς ο 
Θεόφιλος Ανδρ. Ζιάκας σε ηλικία 85 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 22 

Οκτωβρίου 2021 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Βασίλειος 
Διαμαντίδης σε ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 23 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 4.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Βέροιας η Χρυ-
σούλα Ιωαν. Καρανικόλα σε ηλικία 90 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
KYΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 22 

Οκτωβρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής 
Ραψωμανίκης Ημαθίας η Ιφιγένεια 
Κωνσταντινοπούλου σε ηλικία 84 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 22 Οκτω-

βρίου 2021 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής Βέροιας η Ζωή 
Τόκα σε ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

H κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Πα-
ντελεήμων:

Την Κυριακή 
24 Οκτωβρίου το 
πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό 
Ναό του Αγίου 
Δημητρίου Ξεχα-
σμένης.   

Την Κυριακή 
24 Οκτωβρίου 
στις 7:00 μ.μ. θα 
ομιλήσει στους 
Ακαδημα ϊκούς 
Διαλόγους στον 
Ιερό Μητροπολι-
τικό Ναό των Α-
γίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύ-
λου Βεροίας με 
θέμα: «Από Θεού άρξασθαι. Πως; διά της προσευχής». 

Ιερός Ναός Άγιου Αθανασίου 
Κοιμητήρια Βεροίας 

Φέρεται Εις Γνώσιν Των Ευσεβών Χριστιανών Ό,τι Το Σάββατο 
23 Οκτωβρίου 2021 κατά τη παράδοση της Εκκλησίας είναι το Ψυ-
χοσάββατο Του Αγίου Δημητρίου.

Το Πρόγραμμα Των Ιερών Ακολουθιών Στα Κοιμητήρια Βεροίας 
Θα Έχει Ως Εξής:

Σάββατο 23 Οκτωβρίου :
07:00 - 09:30 Όρθρος Και Θεία Λειτουργία - Επιμνημόσυνη 

Δέηση.
09:00 - 12:00 Τρισάγια Επί Των Μνημάτων
17:00 Τρισάγια Επί Των Μνημάτων
Προς Διευκόλυνση Των Πιστών Θα Κατασκευαστεί Από Τον Ιε-

ρό Ένας Κοινός Δίσκος Κολλυβων, Το Απόγευμα Της Παρασκευής.
Εκ Του Ιερού Ναού.

Ανοιχτή Πρόσκληση για 
τη διεξαγωγή εκλογών 

του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» 
προκηρύσσει Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της 
νέας Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου. 
Προς τον σκοπό αυτό καλεί τα μέλη του 
να προσέλθουν σε εκλογική – απολογι-
στική Γενική Συνέλευση που θα γίνει κατά 
τα προβλεπόμενα άρθρα του Σωματείου 
του ισχύοντος Καταστατικού τη Δευτέρα 

25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 4.00-7.00μ.μ. στην αίθουσα του 1ου 
Ορόφου των γραφείων μας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 στη 
Βέροια. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί 
τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 την ίδια ώρα (4.00-7.00μ.μ.) και 
στον ίδιο χώρο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού 

και κοινωνικού έργου του Συλλόγου. 
2. Οικονομικός  Απολογισμός. 
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

και Εξελεγκτικής Επιτροπής 
4. Προτάσεις προγραμματισμού δράσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προ-

σέλθουν στη Συνέλευση και να συμμετάσχουν ενεργά για να δια-
μορφώσουν από κοινού το μέλλον του Συλλόγου. Όσοι επιθυμούν 
να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους για εκλογή στο νέο Διοι-
κητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία 
του Συλλόγου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια έως την 
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου
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Του ιερέως
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Τα τρία άρθρα που 
θα ακολουθήσουν, 
φίλοι αναγνώστες, έ-
χουν ξαναδημοσιευ-
τεί πριν από δέκα και 
πλέον χρόνια.

Προ ημερών βρέθηκα σε μια 
παρέα νέων (αγοριών-κορι-
τσιών), οι οποίοι με παρεκάλεσαν 
να τα ξαναδημοσιεύσω, γιατί τότε 
ήσαν μικροί και δεν τα πολυκα-
ταλάβαιναν. Το δε βιβλίον που 
είχαν δημοσιευτεί, δεν μπορούν 
να το βρουν.

Υπακούω, λοιπόν, στην παρά-
κλησή τους:

Θα ήθελα να σου πω, φίλε 
μου, πως το ενδιαφέρον σου και 
η ανάμειξή σου στα κοινά είναι 
καθήκον επιτακτικό. Διατυπώνω, 
όμως, την επιφύλαξη μου για την 
κομματικοποίηση.

Δεν μπορείς στην εποχή μας 
να πεις πως αδιαφορείς για την 
πόλη σου, για τη χώρα σου, για 
τις υποθέσεις ολόκληρου του 
κόσμου. Γι’ αυτό και η ανάμειξή 
σου στην πολιτική θα πρέπει να 
αρχίσει με την αξιοποίηση της 
ιδιότητας του πολίτη. Είσαι υπο-
χρεωμένος να διαλέξεις και να 
ακολουθήσεις μια κατεύθυνση. 
Δεν χρειάζεται να κραυγάζεις 
συνθήματα ή να υψώνεις πανό 
για να φανερώσεις την κατεύθυν-
ση αυτή. Θα φανεί αυτό από τη 
συνέπειά σου, που θα πρέπει να 
είναι τελικά ωφέλιμη για το κοινω-
νικό σύνολο.

Χρέος σου είναι ν’ αποφασί-
σεις αν θα επιδιώξεις δημόσια 
λειτουργήματα. Και φυσικά θα ε-
ντάξεις τον εαυτό σου σε κάποιο 
κόμμα, που θα εκπροσωπεί λίγο 
ή πολύ τις πολιτικές σου πεποι-
θήσεις. Είσαι, όμως, ελεύθερος. 
«Ο εκλεκτός του κόμματος ή ο 
ευνοούμενος ενός άρχοντα εί-
ναι ο αιχμάλωτός του» έγραφε ο 
Γάλλος συγγραφέας Αντρέ Μω-
ρουά.

Να μην είσαι άνθρωπος μιας 
φατρίας. Το Έθνος είναι ένα. Κι η 
ευημερία του καθενός συνδέεται 
με την ευημερία όλων. Οι οπα-
δοί παρατάξεων και ιδιαίτερα των 
άκρων, σπάνια υπερασπίζονται 
την ιδεολογία τους, ενώ σχεδόν 
πάντα κάνουν ζημιά στο καθε-
στώς που θέλουν να υποστηρί-
ξουν. Εξάλλου μην ξεχνάς πως 
έλεγε ο Αντρέ Ζήγκφρηντ, «πρέ-
πει να αλλάζεις συχνά γνώμη, αν 
θέλεις να μείνεις στο ίδιο κόμμα. 
Ενώ αντίθετα πρέπει να αλλάζεις 
συχνά κόμμα, αν θέλεις να δια-
τηρήσεις τις ίδιες γνώμες». Αλλά 
ο Στεντάλ συμφωνούσε πως «σ’ 
όλα τα κόμματα, όσο πιο πολύ 
πνεύμα έχει ένας άνθρωπος, 
τόσο πιο λίγο ανήκει στο κόμμα 

του».
Το να έχεις πολιτικά 

πάθη, μέχρις ενός σημεί-
ου είναι φυσικό. Μην επι-
τρέψεις όμως στον εαυτό 
σου να γίνει συντηρητι-
κός ή ένας επαναστάτης. 
Προσπάθησε να οπλι-
στείς με τη διάκριση. Να 
ξεχωρίζεις τη γνώση και 

την πεποίθηση από την προκα-
τάληψη και το φανατισμό. Καθη-
μερινά θα γνωρίζεις ανθρώπους 
που υπερασπίζουν με μανία ένα 
μέτρο, αν προβάλλεται από το 
κόμμα του και καταδικάζουν αμεί-
λικτα το ίδιο μέτρο, αν το προτεί-
νει ο αντίπαλος.

Πριν απ’ όλα μην είσαι κακό-
πιστος κομματικός οπαδός, που 
αρνείται να εξετάσει τις αντίθε-
τες απόψεις. Είναι εύκολη λύ-
ση, αλλά δείχνει μικροπρέπεια 
να αφορίζουμε εκείνους που δεν 
σκέπτονται όπως εμείς, αντί να 
αναιρούμε τα επιχειρήματά τους.

Δείξε ιδιαίτερη προσοχή Το μί-
σος και ο φανατισμός δεν συμ-
βάλλουν στην ορθότητα της πο-
λιτικής. Ο Ναπολέων έλεγε ότι: 
«δεν υπάρχει θέση στο κεφάλι 
του φανατικού για να μπει η λο-
γική». Το να δείχνουμε στενή, 
μονολιθική, προσήλωση σε μια 
πολιτική θεωρία, που τελικά α-
ποδεικνύεται δόγμα, παρά την 
κραυγαλέα και εξόφθαλμη αντίθε-
ση των γεγονότων, δεν φανερώ-
νει πολιτική εντιμότητα ή ιδεολο-
γική σταθερότητα. Δείχνει πείσμα 
και μωρία. Ο κάθε άνθρωπος έ-
χει δικαίωμα να εκφράζει δικές 
του απόψεις κι η διαφωνία είναι 
χαρακτηριστικό των ζωντανών 
ανθρώπων. Μόνο ο ολοκληρω-
τισμός αρνείται το δικαίωμα της 
διαφωνίας.

Δεν επιτρέπεται σ’ έναν φιλε-
λεύθερο άνθρωπο του καιρού 
μας να βλέπει τη ζωή κάτω α-
πό τη στενή οπτική γωνία μιας 
κομματικής γραμμής. Ν’ ανήκεις 
αδέσμευτα και ανεξάρτητα σ’ έ-
να κόμμα. Κι όπως αυτό θα σε 
κρίνει, έτσι κι εσύ φύλαξε για τον 
εαυτό σου το δικαίωμα να το κρί-
νεις. Το κόμμα υπάρχει για μας. 
Όχι εμείς για το κόμμα.

Όσα παραπάνω αναφέρθη-
καν, ισχύουν ιδιαίτερα για μας 
τους Έλληνες. Ο παθολογικός 
κομματισμός μας με τις φανατικές 
και μισαλλόδοξες προεκτάσεις 
του, έγινε πηγή συμφορών για το 
Έθνος μας. Ήταν πάντα το πρι-
όνι με το οποίον «πριονίζαμε το 
κλαδί στο οποίον καθόμασταν».

Αν στοχαστείς απροκάλυπτα 
πάνω στα γεγονότα του Εικοσιέ-
να και του 1940-41, νομίζω πως 
θα αντλήσεις πολλά ωφέλιμα δι-
δάγματα για τις αρνητικές συνέ-
πειες του κομματισμού.

Αλλά θα συνεχίσουμε.

ΓΡΑΜΜΑ Σ’ ΕΝΑ ΝΕΟ
Περί πολιτικής (Α΄)

Φίλοι μου, καλή σας η-
μέρα, 

ζητείται επειγόντως Παύλος και σήμερα, για να πά-
ρει από πάνω μας τη βρώμα, τη σιχασιά, τα ενδύματα 
της μετριότητας και της ξεφτίλας!

Έτσι έκλεινε το προηγούμενο άρθρο και ω του θαύ-
ματος, ακούστηκε η αίτησή μου και να, ο Γιώργης που 
δεν είναι πονηρός, αλλά θέλει να ξαναγενεί, σοσιαλι-
στής γαμπρός!

Προσωπικά πάντως επειδή είμαστε χώρα για γέλια, 
περίμενα ο πρώην σωτήρας μας να έχει χιούμορ και 
να πήγαινε Καστελόριζο, για να ανακοινώσει την και-
νούρια διεκδίκηση της προεδρίας, άντε μέχρι Μύκονο, 
αλλά τελικά, Γιώργο μας απογοήτευσες!

Ανακοίνωση μπροστά σε ντουλάπα και μάλιστα τι 
ντουλάπα, το χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Το νέο σύνθημα θα είναι «γυρίσατεεε με φωνή 
αξέχαστης Τζένης Καρέζη» ή και «εμπρός - πίσω», 
από το καφέ της χαράς, ή από το γνωστό καφενείο η 
Ελλάς!

Η αλήθεια πάντως είναι ότι το Κίνημα της αλλαγής 
μας έκρυβε εκπλήξεις!

Να είσαι ΠΑΟΚ, να περιμένεις να γυρίσει ο Κούδας, 
να είσαι ΑΕΚ να περιμένεις να επιστρέψει ο Νεστο-
ρίδης, να είσαι ΠΑΟ να καρδιοχτυπάς για επιστροφή 
Λουκανίδη, να είσαι ΟΣΦΠ να αγωνιάς για το Σιδέρη 
και να σου έρχεται ο Γιωργάκης και μάλιστα όχι με πο-
δήλατο, αλλά με μακροβούτι!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες θα επι-
στρέψει και ο Ευάγγελος και γίνονται σκληρές δια-
πραγματεύσεις για επιστροφή Τσοβόλα, χωρίς να 
δίνει, αφού οι άλλοι δεν έχουν αφήσει και τίποτα!

Η πατρίδα μας πάντως ζει μεγάλες στιγμές, η μισή 
Ελλάδα στενοχωριέται διότι εισερχόμενος ξανά στην 
ενεργό πολιτική ο Τζόρτζ, το εργατικό δυναμικό της 
χώρας θα έχει δύο χέρια λιγότερα και η άλλη μισή πα-
τρίδα χτυπιέται στα πολιτιστικά κέντρα με το άσμα των 
απανταχού καψούρηδων «μέχρι και ο Γιώργος γύρισε, 
έλα πίσω σε παρακαλώ»!

Τελικά τον Κυριάκο, τον θεωρούμε και μεγάλο γκα-
ντέμη, αλλά από τη μία μεριά θα έχει αντίπαλο, τον 
Αλέξη και από την άλλη τον Γιώργο, εφόσον βέβαια 
κερδίσει αυτός που έβαλε τη χώρα στα μνημόνια, επει-

δή λεφτά υπήρχανε! 
Προσωπικά πάντως επειδή οι σχέσεις μου, με το 

κίνημα είναι εξαιρετικές, δέχθηκε να μου απαντήσει ο 
υποψήφιος πρέσιντεντ σε δύο ερωτήσεις. 

Η πρώτη αφορούσε τη σχέση του, με τους άλλους 
υποψηφίους και η απάντηση αφοπλιστική και κατατο-
πιστική.

«Ναι, ναι, …εμείς όλοι οι υποψήφιοι, γιατί κοίταξε, 
… στην αρχή ούτε, …κοιτάξτε αυτοί, οι άλλοι, δεν ήθε-
λαν να ακούσουν ότι θα είμαι υποψήφιος, για να γίνει 
αυτό το παιχνίδι, αλλά ύστερα μόλις συναντηθήκαμε, 
με ότι αυτό εμείς δεν θέλαμε, αυτοί, οι υπόλοιποι είπα-
νε ότι εμείς θέλουμε να γίνει, ε και εμείς είπαμε όχι δεν 
θα γίνει, θα γίνει πάλι νέος πρόεδρος εφορευτικής, θα 
οριστεί για να ξαναγίνει πάλι αυτό το παιχνίδι!

Φαντάζομαι κατάλαβες, εάν όχι πήγαινε να φας ένα 
ταψί σάμαλι»!

Πάρα πολύ ωραία, να προχωρήσουμε στη δεύτερη 
ερώτηση.

Θα γίνουνε τελικά εκλογές στο κίνημά σας και πότε;
«Ναι, α μπράβο, άκουσε μόλις είπανε αυτοί, ότι όχι 

δεν θέλαμε για να γίνουν εκλογές, ε και εμείς στην ο-
μάδα μας, μετά είπαμε θέλουμε, δεν θέλουμε και εμείς 
και ύστερα μετά, αφού οι άλλοι είπανε θέλουμε, είπανε 
δεν θέλουν και εμείς το αλλάξουμε, εντάξει λέμε ούτε 
και εμείς θέλουμε και μετά είπανε αυτοί πάλι, ξέρετε 
εμείς θέλουμε να γίνουν εκλογές και εμείς στην ομάδα 
δεν δεχτήκαμε, μετά από όλα αυτά και είπαμε να γίνει 
μετά το παιχνίδι των εκλογών, όποτε ορίσει η επιτροπή 
εκλογών, αυτό ακριβώς τίποτα άλλο». 

Αντερστάντ ή να το ξαναπιάσουμε από την αρχή!
Φίλοι μου, 
εδώ θα τελειώσουμε, διότι πρέπει να προλάβω α-

νοιχτή την αγορά για να αγοράσω κάλτσες!
Η χρηματοδότηση των μεγάλων μέσων ενημέρω-

σης, οδηγεί σταδιακά στην κατάργηση της Δημοκρατί-
ας!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΥΓ. Πιστεύω πως η ανακοίνωση έπρεπε να γίνει 
στους καταρράκτες της Εδέσσης, παρουσία κόσμου, 
μήπως προλάβουμε και πηδήξουμε!

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρόνια γάμου και 27 χρό-
νια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & 
μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το 
πληκτρολόγιο μου».

Πρόγραμμα Rapid Test την ερχόμενη 
εβδομάδα στον Δήμο Βέροιας

-Από Δευτέρα (25/10) έως Τετάρτη (27/10), 
Παρασκευή (29/10) και Κυριακή (31/10)

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

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

Δευτέρα 25.10.21 έως Τετάρτη 27.10.21 από τις 8:30 έως τις 15:00,
Παρασκευή 29.10.21 από τις 8:30 έως τις 15:00 και 
Κυριακή 31.10.21 από τις 8:30 έως τις 15:00.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, δυνατότητα διενέργειας rapid test έχουν εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι. Βεβαίωση αρ-

νητικού αποτελέσματος χορηγείται στους εμβολιασμένους ενώ για τους μη εμβολιασμένους το αποτέλεσμα του rapid test 
δίνεται προφορικά.

Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους ή τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού 
τους τηλεφώνου.

*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης κοινού είναι αυστηρά έως τις 14:30 γιατί οι δράσεις ολοκληρώνονται κα-
θημερινά στις 15:00.
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Οδοιπορικό στα τείχη της Βέροιας
Ιστορία – Υπάρχοντα τμήματα – Πύλες

Ησημερινήκατάσταση

ΤουΜάκηΔημητράκη

Συχνά-πυκνά ακούγεται
και γράφεται ότι «ο τουρι-
σμόςαποτελεί τηβαριάβι-
ομηχανία της χώρας μας»
διαπίστωσηπουμεβρίσκει
απόλυτα σύμφωνο.Άλλω-
στεμετοθέμα«τουρισμός»
καιτααξιοθέατατηςπόλης
ασχολήθηκα με το άρθρο
μου «ΟΤουρισμός μπορεί
να σώσει τηΒέροια αν…»
πουδημοσιεύθηκεστις 27-
9-2018 στην εφημερίδα
«ΛΑΟΣ» και αναδημοσιεύ-
θηκε την 1-10-2018 στην
εφημερίδα«ΒΕΡΟΙΑ».

Σεπολλέςπόλειςτόσοτης
Ελλάδας,όσοκαιτωνάλλων
χωρώντηςΕυρώπης,τοπικοί
άρχοντεςκαιυπηρεσίεςπρο-
σπαθούννααναδείξουν,ως
σημαντικό ιστορικόαξιοθέατο
μιαςπόλης,τα«Τείχη»αδιακρί-
τωςανείναιαρχαίαελληνικά,
ρωμαϊκά,βυζαντινά,νεότερα.

Εμείς εδώστηΒέροια τι

κάνουμε;Τείχηέχουμεαλλά
στομεγαλύτερομήκοςτους,
όπουακόμηυφίστανται,πα-
ρουσιάζουν κατά τη γνώμη
μου,εικόναμερικήςήολικής
εγκατάλειψης και αυτή δεν
είναι μόνοπροσωπικήμου
διαπίστωση.Υπάρχουνβέ-

βαια και κομμάτια του«Τεί-
χους»προβεβλημένα.


Τατείχη

τηςΒέροιας
ΗΒέροιαήτανανέκαθεν

πόληκαλάοχυρωμένηαλλά
για τα τείχη τηςδεν έχουμε
πολλές πληροφορίες. Ό,τι
γνωρίζουμε τοοφείλουμεσε
διάσπαρτεςαναφορές ιστο-
ρικώνκαιπεριηγητώνόπως
ηπληροφορίαότιοβασιλιάς
τηςΗπείρουΠύρροςκατά
τον3οπ.Χ.αιώναστρατο-
πέδευσεπλησίοντωντειχών
τηςΒέροιας,κάτιπουέκανε
καιλίγοαργότερακαιοΔη-
μήτριοςοΠολιορκητής,βα-
σιλιάςτότετηςΜακεδονίας.

Όπωςαναφέρειο ιστορι-
κόςτηςπόληςμαςκ.Γιώρ-
γοςΧιονίδης,μετάαπόπο-
λύχρονηέρευνα,τα«πρώτα
τείχη»δημιουργήθηκανστα
χρόνιατουβασιλιάΑργαίου
τουΑ΄κατάτον6οπ.Χ.αιώ-
να.Ηπρώτηόμως ιστορική
αναφοράγιατηνύπαρξητου
τείχους έγινεαπό τονΘου-
κυδίδη, ο οποίος γράφει
πωςοιΑθηναίοιπροσπάθη-
σαν να κυριεύσουν τη Βέ-
ροιααλλάδενμπόρεσαν το
432π.Χ.(5οςαι.π.Χ.).


Διαστάσεις
τωνΤειχών

Ταυλικάκατασκευής
Από τον ιστορικό μας

κ. Γ.Χιονίδη αλλά και τον
αείμνηστο βυζαντινολόγο
καθηγητήΘανάσηΠαπα-
ζώτο πληροφορούμαστε
ότι η περίμετρος των τει-
χών της Βέροιας κατά τον
9ο μ.Χ. αιώνα ήταν3.517
μ.ενώκατάτον14οαιώνα

ο οχυρωματικόςπερίβολος
έφτασετα3.980μ.

ΟΓάλλοςαρχαιολόγοςκαι
εξερευνητήςDelacoulonche
αναφέρει, με τη σειρά του,
πωςσεορισμένασημεία τα
τείχηείχανύψος5,64μ. και
πάχος3,32μ.

Το υλικό που χρησιμο-
ποιήθηκε στη δόμηση των
τειχών ήταν κυρίως οπω-
ρόλιθος που έχει το πλε-
ονέκτημα να λαξεύεται εύ-
κολα. Σε κάποια σημεία οι
πωρόλιθοι έχουν  διαστά-
σειςπουεντυπωσιάζουνμε
τονόγκοτουςκαιείναιορα-
τοί και σήμεραστο βόρειο
μέροςτηςπόλης,κοντάστα
Κοιμητήρια (απέναντι από
τηΔΕΗ). Σε άλλα σημεία
χρησιμοποιήθηκανπλίνθοι
καιμάρμαρα (ΒασιλικήΠύ-
λη) από διάφορα μνημεία
σεβ΄χρήση.

Βέβαιο είναι πως δια-
χρονικά τα τείχη έπαθαν
καταστροφές από εχθρικές
επιδρομές ή μέρος τους
κατέρρευσε απόσεισμούς.
Βέβαιοόμωςείναικαιτογε-
γονός πως πολλές φορές
τα τείχη επιδιορθώθηκαν,
όπωςκατάτουςρωμαϊκούς
χρόνους, ενώ αρκετές φο-
ρές προστέθηκαν σ’ αυτά
οχυρωματικοί πύργοι ό-
πως ο αποκαλούμενος το
«Παλάτι τηςΒεργίνας», ο
γνωστός καιως«Πύργος
τηςΒεργίνας»,στηνευρύ-

τερηπεριοχή τηςΠλατείας
Ωρολογίου.

Αρκετά χρόνια αργότε-
ρα –ίσως επί τουρκοκρατί-
ας-σεορισμένασημείατων
τειχών, όπου το βραχώδες
υπόβαθρο το επέτρεπε,
πάνωστα τείχη κτίσθηκαν

ιδιωτικές κατοικίες που α-
ναπαλαιωμένες οι περισ-
σότερες υπάρχουν και σή-
μερα.Χαρακτηριστικάαυτό
διακρίνεταιστη νότιαπλευ-
ρά  του τείχους (οδόςΘω-
μαΐδου) και μάλιστα στον
ευρύτερο χώρο του Βυζα-
ντινούΜουσείουμπορούμε
να διακρίνουμε άριστα το
«πάντρεμα» αυτής της δό-
μησηςτείχουςκαιιδιωτικών
κατοικιών.

Αξίζει επίσης αναφοράς
το γεγονός ότι σε αρκετά
σημείαυπήρχανδύοσειρές
τειχών, μεταξύ τωνοποίων
παρέμεναν τα ζώα κατά τη
νύχτα.


Πύλες

καιπυλίδες
Στους βυζαντινούς χρό-

νους γνωρίζουμε τρειςπύ-
λες των τειχών.ΤηΒασι-
λική, την Οψικκιανή (ή
Οψψικιανή)και τηςΆννας
Καπού – σου που στα
τουρκικάσημαίνειΠύλητου
Νερού.

ΗΒασιλικήΠύληβρισκό-
ταν κοντά στονΒασιλικό

ποταμό όπως ονομαζόταν
τότε οΤριπόταμος.Τμήμα
τηςσώζεταικοντάστονκόμ-
βοπουοδηγείπροςΝάου-
σα και Θεσσαλονίκη.Από

τηνΠύλη αυτή ξεκινούσαν
εξωτερικάδύοδρόμοι.Ο έ-
νας οδηγούσεπροςΈδεσ-
σα και Ιλλυρία και ο άλλος
προςΠέλλα καιΘεσσαλο-

νίκη.Εσωτερικά τηςΠύλης
και του τείχους ξεκινούσαν
επίσηςδύοδρόμοι.Ηοδός
Κεντρικής και η σημερινή
οδόςΒενιζέλου.
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

ΗΟψικκιανή Πύλη ήΠύλη
του Κατακουζηνού δεν γνω-
ρίζουμεπού ακριβώς ήταν. Συ-
μπεραίνουμε όμως από ανα-
φορές πως βρισκόταν στη ΝΑ
πλευράτηςπόλης.ΗΠύληαυτή
ήταν γνωστή ως ηΠύλη του
Φόρου, ονομασία που αποδό-
θηκε σε μνημείο της περιοχής.
Πρόκειται για τονΝαό τηςΠα-
ναγίας τηςΠαλαιοφορίτισσας
ή Παντάνασσας  που υπάρ-
χει και σήμερα στην αρχή της
ΛεωφόρουΑνοίξεως.Από την
πύλη αυτή ξεκινούσανπιθανόν
δύο δρόμοι. Ο ένας οδηγούσε
προς τονΑλιάκμονα, τιςΑιγές,
τα Πιέρια Όρη και την Πιερία
(Δίον-Πύδνα).Ο άλλος δρόμος
οδηγούσεπροςταχωράφιατου
κάμπου και οι αγρότες κάτοικοι
της Βέροιας στο σημείο αυτό
φορολογούντανγιαταεισαγόμε-
ναστηνπόληπροϊόντα.

Η τρίτηΠύλη,ηΠύλη τηςΆν-
ναςόπωςαναφέρει ο ερευνητής
–καθηγητήςΘωμάςΓαβριηλίδης
σχετίζεταιμε τηνπρώτηγυναίκα
τουσουλτάνου ΙζζεδίνΚαϊκαούς
τηνΆνναΚαικαούςπουέδωσετο
όνομά τηςστηνπύληπροφανώς
γιατί  καρπώνονταν τουςφόρους
που εισπράττονταναπό τους ει-
σερχόμενουςαπ΄αυτήνστηνπό-
λη.ΗΠύληαυτήσταχρόνια της
τουρκοκρατίαςήτανγνωστήωςη
Πύλη τηςΆνναςΚαπουσί από
τοκαπού–σουπουστα τουρκι-
κάσημαίνειΠύλη τουΝερού.Με
τηνπύληαυτή ίσως ταυτίζεται η

αρχαία«ΕυιαστικήΠύλη» που
βρισκότανστηνΠλατείαΩρολογί-
ου.Ονομαζόταν«ευιαστική»από
τηνπόλη«Εύια»,τηνπρώτηπόλη
δυτικά τηςΒέροιας.Οδρόμοςα-
πό τηνπύληαυτήοδηγούσεστη
ΔυτικήΜακεδονία(Αιανή)καιστην
Ήπειρο.Η ίδιαπύληονομαζόταν
καιΠύλη τηςΑνακάμψεως και
πιθανότατακαιΠύλητηςΜάνας.

Εκτός από τις τρεις μεγάλες
Πύλες που προαναφέρθηκαν,
ίσως υπήρχαν και άλλεςσε κά-
ποιαάλλασημείατουοχυρωμα-
τικούπερίβολου. Σίγουρα όμως
υπήρχαν και άλλες μικρότερες
πόρτες γνωστές ωςΠυλίδες.
Από αυτές μπαινόβγαιναν οι α-
γρότες κάτοικοι της πόλης και
οι κτηνοτρόφοι-βοσκοίπουοδη-

γούσαν τα κοπάδια τους στους
βοσκότοπους.

Πύλες και Πυλίδες το βράδυ
έκλεινανμε βαριέςπόρτες καλά
ασφαλισμένεςκαιφυλάγονταναπό

νυχτοφύλακες.
ΓνωστήΠυλίδα υπήρχεστην

περιοχή της Κυριώτισσας απέ-
ναντι από την τοποθεσίαΓιολά
Γκελντί,απ΄τηνοποίασύμφωνα
με την τοπικήπαράδοσηήρθαν
οι Τούρκοι στη Βέροια. Μέχρι
το 1875 υπήρχεστη θέσηαυτή
μικρό δωματιάκι για τον νυχτο-
φύλακα.


Ηκατάσταση

σήμερα
Από τα υπάρχοντα τμήματα

του τείχους, στις μέρες μας, το
καλύτερα διατηρημένο βρίσκε-
ται στη ΒΑ πλευρά της πόλης
όπουήτανκαιηΒασιλικήΠύλη.
Το τμήμα αυτό αρχίζει από την

οδόΒενιζέλου (απέναντιαπό τη
ΔΕΗ)καιτελειώνειστησυμβολή
τωνοδώνΘεσ/νίκηςκαιΠίνδου.

Σε κάποια σημεία χρειάζεται
ηαρχαιολογικήπαρέμβασηγιανα

ολοκληρωθείη«αναστήλωση»του
τείχους.Απαιτείταιόμωςκαιμεγά-
λοςσεβασμόςαπόεμάς.Στομαρ-
μάρινοκομμάτιτηςΠύληςοινεαροί
γραφίστεςαςπάψουνναπροπο-
νούνταιεπίτέλους.Τοπαρκάκιπου
έχειδημιουργηθείστοχώροείναι
σεάριστηκατάστασηαλλάΔήμος
καιΑρχαιολογίααςφροντίσουνγια
τηνανάδειξητουτείχουςπουείναι
«πνιγμένο»απόδέντρακαικλαδιά.
Πρωταρχικήόμως ενέργεια είναι
ναφωτιστούντατείχη.Στοσκοτάδι
πολλάγίνονται.

Σε σχετικά καλή κατάσταση
βρίσκεταικαιτοτμήματουτείχους
στηΒΔπλευρά τηςπόλης. Στο
τμήμααυτό,πουβρίσκεται ανά-
μεσαστοπαλιόΔικαστήριοκαιτη
ΛέσχηΑξιωματικών, το τελευταίο

χρονικόδιάστημαεκτελούνταικά-
ποιαέργααναστήλωσηςαλλάμε
πολύαργόρυθμό.Ίσωςναφταίει
καιησχετικήχρηματοδότηση.

Παρέμβαση χρειάζεται και η
νότιαπλευρά του τείχουςπουεί-
ναιπαράλληλη με την οδόΘω-
μαΐδου. Στο τμήμααυτό από το
«ΨυγείοΜαυρίδη»μέχριτοΒυζα-
ντινόΜουσείο εκτός τουφυσικού
βράχου (απαιτείταιφωτισμός για
νααναδειχθεί) έχουμεκαι τις ιδι-
ωτικές κατοικίεςοιπερισσότερες
απότιςοποίεςέχουναναπαλαιω-
θείάριστα.Στοίδιοτμήμαυπάρχει
ένακομμάτι (δίπλααπότοεστια-
τόριο«Βεροιώτικο»)πουχρειάζε-
ται άμεσηπαρέμβασηγια ναμη
θρηνήσουμεθύματα.


ΒυζαντινόΜουσείο
Ταβράδιαοιανερχόμενοι την

οδόΘωμαΐδου(πεζοίκαιεποχού-
μενοι)έχουνμπροστάτους…σκο-

τάδι.Είναι τοΒυζαντινόΜουσείο.
Ένα τέτοιοΜουσείο, πουπολύ
λίγεςπόλεις μπορούν να έχουν,
έχωτηγνώμηότιαδικείταιμετον
νυχτερινόφωτισμό.Αριστούργημα
τοπαρακείμενοστονχώροτμήμα
του τείχουςπουαποκαταστάθηκε
άρισταμαζί με τις κατοικίεςστις
οποίεςστεγάζονταιταγραφείατης
ΑρχαιολογικήςΥπηρεσίας.

Αμέσως όμωςμετά τοΒυζα-
ντινόΜουσείο(ΝΔπλευρά-οδός
Καραϊσκάκη) και μέχρι σχεδόν
τηνΠλατείαΩρολογίου (οδόςΜ.
Μπότσαρη) τα τείχη είναι «ξε-
χασμένα» και φυσικά αφημένα
στην…τύχη τους.Βρίσκονταισε
αυλές σπιτιών και ακάλυπτους
χώρους οικοδομών.Αλλού δη-
μιουργήθηκαν λαχανόκηποι και
αλλούηχαμηλήαλλάπυκνήβλά-
στηση δεν επιτρέπουν ούτε την
οπτική επαφήπεζώνκαι τειχών.
Τραγικήεικόνα!



Απαγορεύεται
ηδόμησηκοντά

στατείχη
Κατά τηδιάρκεια της έρευνάς

μουσυνάντησατονσυμπολίτημας
κ.ΑλέκοΑλεξιάδηκάτοικοτηςοδού
ΡήγαΦεραίουοοποίοςμουδήλω-
σε πωςοιοικοπεδούχοιπουγει-
τονεύουνμετατείχηαπαγορεύεται
νακάνουνοποιαδήποτεοικοδομι-
κήδραστηριότητα σεαπόσταση
μικρότερητων9μ.απότο τείχος.
Προσωπικάόμωςδιαπίστωσα,α-
πότηνεπιτόπιαέρευνα μου,ότι
ο νόμος αυτός «αγνοήθηκε»σε
κάποιεςπεριπτώσειςκαισεπαλαι-
ότερεςχρονικέςπεριόδους.

Έχοντας όμως ηΑρχαιολο-
γία το νόμοαυτόως…όπλοας
ξεκινήσει τηναποκατάσταση και
προβολή του οχυρωματικούπε-
ρίβολουτηςπόλης.

Τοέχειανάγκηηπόλη, τοα-
παιτείηιστορίατηςΒέροιας!
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Οκτώβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από25-10-2021

μέχρι31-10-2021

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Σάββατο23-10-2021

08:00-14:30 ΧΑ-

ΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΑΑΓ. ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στε-

νό Ν.Δημαρχείου)

23310-25669

08:00-14:30ΠΟ-

ΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α-

ΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙΩΝ

4423310-26914

08:00-14:30 ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ6,ΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ23310-63620

19:00-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

4523310-23132

21:00-08:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

1823310-23132

Κυριακή24-10-2021

08:00-14:30ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

14:30-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.

ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534

19:00-21:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ2023310-23416

21:00-08:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ2023310-23416

Δευτέρα25-10-2021

14:30-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-73324

14:30-21:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟΝΙΤΣΗΣ

15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)23310-62163

19:00-21:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ26

23310-24123

21:00-08:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ26

23310-24123

Φαρμακεία

Πλούσια αθλητική δράση και
αυτο το Σαββατοκύριακο για τα
τμήματα υποδομής τουΝΠΣΒέ-
ροιαόπουγίνεταιπολύκαλήδου-
λειά

Αναλυτικά:
Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΕΠΣΗΜΑ-

ΘΙΑΣ
Σάββατο23Οκτωβρίου16:00
ΓήπεδοΜακροχωρίου
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ-ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥ-

ΡΑΣ

ΤΜΗΜΑΚ16(2006)
Σάββατο23Οκτωβρίου11:00

ΓήπεδοΑΤΕΡΜΩΝ (Θεσσαλο-
νίκη)

ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ-Ν.Π.ΣΒΕΡΟΙΑ

ΤΜΗΜΑΚ15
Σάββατο23Οκτωβρίου11:00
ΓήπεδοΑΓΙΟΣΠΑΥΛΟΣ (Θεσ-

σαλονίκη)
ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ-Ν.Π.ΣΒΕΡΟΙΑ

ΤΜΗΜΑΚ16(2008)
Σάββατο23Οκτωβρίου11:00
ΓηπεδοΚουλούρας
ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ-ΑΕΤΟΣΛΑΖΟ-

ΧΩΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΚ14(2009)
Κυριακή24Οκτωβρίου11:00
ΓήπεδοΝησελίου
ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ-

ΑΣ-Ν.Π.ΣΒΕΡΟΙΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ν.Π.ΣΒΕΡΟΙΑΣΚ12,Κ8,Κ6

ΤοΣάββατο 23Οκτωβρίου θα
διεξαχθεί τουρνουάποδοσφαίρου
στοΜακροχώρι με τη συμμετοχή
των ακαδημιών του Ν.Π.Σ. ΒΕ-
ΡΟΙΑ και ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ στα
τμήματαΚ12,Κ10,Κ8,Κ6.

Ώρα έναρξης των αγώνων
10:30.

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου
για τα τμήματα υποδομών του ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ

Σταπλαίσιατης
συνεργασίαςμας
μετηνΠΑΕΑΕΚ

τηνΚυριακήστις12.00
σταγήπεδατουΛαζοχω-
ρίου,θαμαςεπισκεφτεί
ουπεύθυνοςανάπτυξης
τουδικτύουκ.Κυριακί-
δηςΗλίας.

Θαπραγματοποιηθείπροπόνη-
σηστοτμήμαΚ16τηςΑκαδημίας,
καθώςκαιενημέρωσηγιατοντρό-
πο λειτουργίας και φιλοσοφία του
δικτύου.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να
σας μεταδώσουμε την λειτουργία
μας και να μοιραστούμε μαζί σας
στιγμέςχαράς!

Σας προσκαλούμε λοιπόν μι-
κρούςκαιμεγάλουςστονχώρομας!

ΤηνΚυριακήστοΛαζοχώριουπεύθυνος
ανάπτυξηςτηςΠΑΕΑΕΚ

Πέρασαν 369 ημέρες από τον τελευταίο ε-
πίσημο αγώνα τωνΑετών Βέροιας! Ήταν 18
Οκτωβρίου2020ότανξεκίνησεηπερσινήσεζόν,
μετεράστιαόρεξηκαιθέλησηγιαμπάσκετ,όμως
ουδέποτεσυνεχίστηκε,ένεκατουlockdown.

Μιαπερίοδοςπου όλοι θέλουμε να ξεχά-
σουμεκιόπωςείναιφυσιολογικό,λειτούργησε
ανασταλτικά τόσο για τους αθλητές όσο και
γιατουςφίλουςτουαθλήματος.

Μετηνευχήλοιπόνόλααυτάναέχουνπε-
ράσειανεπιστρεπτίκαινασυνεχίσουμεαπρό-
σκοπταναιδρώνουμεσταπαρκέ,τηνΚυριακή
25/10 καιώρα 14.15, οιΑετοί Βέροιας υπο-
δέχονται στοΔΑΚ«Βικέλας» τους Γαλάζιους

ΚΟΘ,απότηγειτονικήΘεσσαλονίκη.
ΟΜάριοςΓεωργιάδηςκαιτοεπιτελείοτου

σχεδίασαν με τον καλύτερο τρόπο τηνπρο-
ετοιμασία, από την οποία βγήκαν χρήσιμα
συμπεράσματα, ενώαπό τηνπλευρά τουςοι
παίκτες,έδωσαντο100%ώστεναολοκληρω-
θείαπρόσκοπτακαιχωρίςτραυματισμούς.

Φτάσαμε λοιπόν στην…πηγή και ήρθε η
ώρα ναπιούμε νερό, με τηνπρώτη «παρά-
σταση»ναγίνεταιμπροστάστοκοινότηςΒέ-
ροιας.Θεωρούμεσίγουρη τησυμπαράσταση
σας και ελπίζουμεπωςθαφανούμε αντάξιοι
τωνπροσδοκιώνσας!

Δυστυχώς, η είσοδος δεν αφορά όλους

ανεξαιρέτως, καθώςθαμπορούν να εισέρχο-
νταιμόνοόσοιδιαθέτουνπιστοποιητικόεμβο-
λιασμούήνόσησης.

Ωστόσο η διοίκηση μερίμνησε για όσους
δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν τοπα-
ρών, καθώς η αναμέτρηση της Κυριακής
(25/10, 14.15) θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω
τουκαναλιούτουGnomiNews

Να ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες, καλή
αρχήκαικαλήδύναμηγιατηνέασεζόν,είμα-
στεπεπεισμένοιπωςόλοιθαγίνουμεαρωγοί
ώστεοιφίλαθλοιναδιαπιστώσουνπόσοπολύ
τουςέλειψετομπάσκετ.

Αντίστροφημέτρησηγιατηνπρεμιέρα
τωνΑετώνΒέροιαςστηΓ΄Εθνική!
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Επίσκεψη της Μ.Α.μ.Α στο Λούνα Παρκ

Στις 20/10/2021, 
ω φ ε λ ο ύ μ ε ν ο ι 
του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ 
Μ.Α.μ.Α, επισκέ-
φτηκαν το Λούνα 
Παρκ, το οποίο έ-
χει έρθει στην πόλη 
μας τις τελευταίες 
μέρες. Γεμάτο ανυ-
πομονησία τα παι-
διά μας ανέβηκαν 
στο λεωφορείο για 
τον όμορφο προο-
ρισμό μας. Τηρώ-
ντας όλα τα μέτρα 
προστασίας, παιδιά 
και εκπαιδευτές έ-
φτασαν στο φαντα-
σμαγορικό χώρο 
του Λούνα Παρκ, 
όπου τους υποδέ-
χθηκε ο υπεύθυνος κος Σιδέρης Κώστας, ο οποίος με ευαισθησία αντιμετώπισε τα παιδιά και προσέ-
φερε δωρεάν τη διασκέδασή τους. Τρενάκια, μπαλαρίνες, συγκρουόμενα, μύλοι καλούσαν τα παιδιά 
να διασκεδάσουν μαζί τους, να τους ανεβάσουν στα σύννεφα να δουν από ψηλά τα φώτα της πόλης 
μας, να στροβιλιστούν μαζί τους σε έναν ξέφρενο χορό…. Οι ωφελούμενοι απόλαυσαν κάθε στιγμή 
στο χώρο και διασκέδασαν με την ψυχή τους! Ευχαριστούμε τον οδηγό μας, κύριο Τσέα Δημήτρη για 
την ασφαλή μεταφορά των ωφελουμένων και των εκπαιδευτών. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κύριο Σι-
δέρη Κώστα,υπεύθυνο του Λούνα Παρκ , για την θερμή φιλοξενία και για την  από καρδιάς δωρεά στο 
σύλλογό μας. Τα παιδιά μας μέσα από τις δράσεις του συλλόγου μας αλλά και του κδαπ αμεα ,περ-
νούν ευχάριστες και αξέχαστες στιγμές που στόχο έχουν την κοινωνικοποίησή τους, την εξωστρέφειά 
τους και την ενσωμάτωσή τους στη κοινωνία μας.

Με εκτίμηση το ΔΣ
 του συλλόγου μας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξι-

οτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους: 
1. Τον κ. Σάββα Αλεξίου και το κατάστημα coffee Island επί της οδού Βενιζέλου για την ευγενική 

προφορά καφέδων και χυμών για το προσωπικό και τα παιδιά την ημέρα της εκδρομής μας. 
2. Το κατάστημα «Κουγιουμτζίδης» για την δωρεά υφασμάτων για τις ανάγκες του εργαστηρίου 

μας. 
3. Τους Βασίλη Κρομμύδα και Κώστα Κυριακίδη των καταστημάτων «Πρωτέας» για την δωρεά 

προϊόντων για το γεύμα των παιδιών. 
 Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
To ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά τις αδελφές Ελένη και 

Σοφία Πουλοπούλου για την προσφορά εξοπλισμού οικοσκευής, προς κάλυψη αναγκών ωφελουμέ-
νων της δομής μας. Η πρόσφορα έγινε στη μνήμη της μητέρας τους Κυριακής.

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

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

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

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

Οι μαθητές 
του Προγράμματος Erasmus: 

“Me, you and our Europe” 
στο Δημαρχείο Βέροιας

Τη χαρά να υποδεχθεί τους 18 μαθητές και τους τέσσερις καθηγητές σχολείων του Βελγίου 
και της Ισπανίας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus: “Me, you and our Europe” με θέμα 
«Πολιτιστικές ανταλλαγές, ομοιότητες και διαφορές» είχε το πρωί της Παρασκευής, 22 Οκτωβρίου 
2021, ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης. Στο εν λόγω Πρόγραμμα συμμετέχουν 
και 20 μαθητές από το 5ο ΓΕΛ Βέροιας, οι οποίοι έλαβαν από κοινού μέρος με τους νέους από τις 
δύο χώρες σε δράσεις και εργασίες, τις προηγούμενες πέντε ημέρες, στις εγκαταστάσεις του σχο-
λικού συγκροτήματος. 

Ο Δήμαρχος της πόλης δέχθηκε τους ξένους μαθητές, τον Διευθυντή του 5ου ΓΕΛ, κ. Σταμά-
τιο Χρυσή, την υπεύθυνη καθηγήτρια του Erasmus για την Ελλάδα, κα Φράνκα Καραγιάννη και 
τους συνεργάτες καθηγητές κ. Μιχάλη Ασικίδη και κα Χριστίνα Θυμιοπούλου στην αίθουσα του 
δημοτικού συμβουλίου, παρουσιάζοντας την ιστορία της Βέροιας, τη σημαντική ιστορική αξία της 
Βεργίνας, των Βασιλικών τάφων του Φιλίππου του Β’ και του Μουσείου των Αιγών. Παράλληλα, ο 
ειδικός συνεργάτης του τμήματος Τουρισμού του Δήμου Βέροιας, κ. Γιάννης Βαλαχής, έκανε μια 
σύντομη αναδρομή για την πορεία της Βέροιας μέσα στην πάροδο των ετών και την πολυπολιτι-
σμική ταυτότητά της για την οποία ξεχώρισε όλα τα χρόνια.

Στους νέους του Προγράμματος Erasmus: “Me, you and our Europe” από το Βέλγιο και την 
Ισπανία δόθηκε το ενημερωτικό τουριστικό φυλλάδιο της Βέροιας και στους καθηγητές τους το νέο 
λεύκωμα της πόλης. 

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με θέμα «Πολιτιστικές ανταλλαγές, ομοιότητες και διαφορές» 
πραγματοποίησαν 5νθήμερη επίσκεψη που ξεκίνησε με περιήγηση και ξενάγηση στην πόλη από 
τους μαθητές του 5ου ΓΕΛ, ταξίδι στα Μετέωρα, επίσκεψη στην Βεργίνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Σχο-
λή Αριστοτέλη και την Έδεσσα. 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  δ ι ό -
ροφο  δ ι αμέρ ισμα ,

1ος και 2ος όροφος

με εσωτερικη σκά-

λα, 170 τ.μ., 40 τ.μ.

βεράντες ,  περ ιοχή

παλα ι ο ύ  Νοσοκο -

με ί ου ,  δ ι αμπερές ,

θέα ,  ν τουλάπες  ε -

ντο ιχ ισμένες .  Τιμή

δ ιαπραγματεύσιμη.

Τηλ.:6973227521.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου,

χωρίς  ασανέρ,  2Δ-

ΣΚΑ.Θ. Κόπλαμ, σε

άρ ιστη  κατάσταση,

περ ιοχή  Κυρ ιώτ ισ -

σας  38 .000  ευρώ.

Τηλ. :  6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι κό -

πεδο 700 τ.μ. στην

Α γ .  Β α ρ β ά ρ α  σ ε

πλαγιά,  με θέα τον

Α λ ι ά κ μ ο ν α ,  σ τ η ν

π λ α τ ε ί α  τ ο υ  χω -

ρ ι ο ύ .  Π λ η ρ .  Τη λ .

6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός
χέρσος 11.000 τ.μ.

στον Άγιο Γεώργιο,

θέση «ΣΥΚΙΕΣ» τι-

μή  15 . 000  ευρώ .

Τηλ.: 6945 122583,

Euromesitiki.

του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

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

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικόΜε-
σιτικό γραφείοστηΒέροια.

Πληρ.τηλ.:2331063283,ώ-

ρες08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισογειο
διαμέρισμα76τ.μ.στηΒέ-

ροια, επί της οδού Γρεβε-

νων 11 και Ερμού, πραγ-

ματικός λουλουδότοπος

μεκαλοριφέρ,κλιματισμό,

ηλιακό θερμοσίφωνα, δί-

χως κοινόχρηστα. Τηλ.:

6949215864.

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

άδου 20,πόρτα με μηχα-

νισμό, ρεύμα, βαμμένο.

Τιμή ενοικίου 50 ευρώ.

Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοικιάζε-

ταιγκαρσονιέρα,1οςόρο-

φος, σε πολύ καλή κατά-

σταση.Πληρ. τηλ.: 23310

24817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23231ΩΡΟΛΟΙ,Ωραιότατηκαιά-

νετηΓκαρσονιέρα50τ.μ.,κατασκευή1996,1
υ/δ,2οςόροφος,επιμελημένηςκατασκευής,
απίστευταεργονομική,ατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,τέντες,μεπολύωραίομπάνιο,κέντρο
απόκεντρο,ενοίκιο230€.Θαείναιελεύθερη
από1/11/2021.

Κωδ:24552ΩΡΟΛΟΙ,Διαμέρισμα70τ.μ.,
κατασκευή2005,2υ/δ,σαλονοκουζίνακαι
μπάνιο,στον4οόροφο,μεευχάριστηθέα,δι-
αμέρισμααξιώσεων,νεόδμητο,σευπεράριστη
κατάσταση,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
μεμίαντουλάπα ,μεθωρακισμένηπόρτα ,
γιααπαιτητικούςενοικιαστές,μίσθωμα280€.
Υπόδειξημετάτην 1/11/2021. Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13688 Ενοικιάζεταιανακαινισμένο
διαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε
1οόροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Η
κατάστασητουπολύκαλή,μεκαινούργιακου-
φώματασυνθετικά,καινούργιοηλεκτρολογικό
πίνακα,μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπου
λειτουργείάψογακαιτοενοίκιοεπίσηςλογικό
στα300€.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόρο-
φουπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,
κουζίνακαιμπάνιο,διαθέτει κουφώματαα-
λουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμε
θερμοσυσσωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυο
ντουλάπες,ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,
σεπολύκαλήτοποθεσία,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,μεμηνιαίομίσθωμα350€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
, είναι επιμελημένηςκατασκευήςκαισεμία
όμορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητη
καιμεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλει-
τουργεί,μεθωρακισμένηπόρτα,ενοίκιομόνο
250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεται
σεδύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1ος
όροφοςαποτελείταιαπόμίατεράστιασαλο-
νοκουζίναμαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυ-
τελέστατομπάνιοκαιο2οςόροφοςοοποίος
επικοινωνείμεεσωτερικήσκάλα,αποτελείται
από3υ/δ,ένανεπιπλέονχώροσαναποθήκη
καιέναμπάνιοακόμη.Καιταδυομπάνιαδια-

θέτουντζακούζι.Είναισεάριστηκατάσταση,
μεενδοδαπέδιαθέρμανση,μεύφοςαπέριτ-
τηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστοχώρο,με
ηλεκτρικέςσυσκευές,μεγάλεςβεράντες,η-
λιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίομίσθωμα500€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο
μισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας  ,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:250€.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22955-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπι-
φάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο1975
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλά
τζάμια-Τιμή:300€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ ,ενοικιάζεταισπάνιο
ισόγειοκατάστημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνα
καισίγουραεξαιρετικήςπροβολήςκαιμοναδι-
κήςεμπορικότητας,με43τ.μ.πατάρι,σεπολύ
καλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθω-
μα2.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23650ΣΤΟΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατ΄αποκλειστικότηταένανε-
όδμητοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας300
τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1992καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίου,Πάρκινγκμεγάλοέξω,εξαιρε-
τικήςπροβολής,μίσθωμα3.000€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106808ΣτοκέντροτηςΒέροιαςπλη-

σίονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουανακαινι-
σμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ70τ.μ.μικτάκαι65τ.μ.
καθ.,με2υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνακαιμπά-
νιο,στον6οόροφο,κατασκευής1970τοοποίο
διαθέτειγερμανικάσυνθετικάκουφώματαμάρ-
καςKömmerlingμετριπλήυάλωση,ηλεκτρικά
ρολάαλουμινίουκαισήτες,ενεργειακότζάκι,
DAIKIN INVERTER12000BTUκλιματιστικό
στησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανσημεαντλία
θερμότητας,προεγκατάστασηηλιακούθερ-
μοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυστήματος
συναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικέςκατασκευ-
ές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έχειγίνει

εκβάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαι
τωνυδραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαι
τρίακαταστήματα72και24και24τ.μ.περίπου
ισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμή
όλαμαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106764ΓΗΠΕΔΟΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμα90τ.μ.σεΔιπλοκατοικίαο1οςόροφος,
με3υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σεκαλήκα-
τάσταση,κομπλέεπιπλωμένο,μεηλεκτρικές
συσκευέςκαιπλυντήριορούχων,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμοσίφωνα,
μεσήτες,έχει2κλιματιστικά, ιδιωτικήαυλήμε
δυνατότηταστάθμευσης2αυτοκινήτων,με
αποθήκη,σετιμήπροσφοράςμόνο50.000€.
Αποκλειστικήανάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνεό-

δμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας50
τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνακαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμη-
σηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ. 14158  ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΤΡΙΠΟΤΑ-
ΜΟΣ,πωλείται ισόγειακατοικίαηκατάστημα
80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ. ,κατάλληλο
καιγιαμονοκατοικίααλλάκαιγιαάλληχρήση.
Μέσαστηφύση,σεήρεμοπεριβάλλον,ιδιαί-
τεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικό
σημείο,είναικατάλληλογιαπολλέςχρήσειςκαι
προσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,πολύ

σπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.
Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκατοι-

κίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα220
τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευήτης
έγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλστον
πρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικήςκατα-
σκευής,γεωμετρικάδομημένο ,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή
τιμήαπό340.000€μόνο270.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα58

τ.μ.,ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πα-
τάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάλη
βιτρίνα,χωρίςθέρμανση,αυτοτελές,κατάλ-
ληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγια
έναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέ-
ρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο80.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας , τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις ,τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106441-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγροτεμάχιοδίπλαστοσχέδιοπόλεωςσυνολι-
κήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναιάρτιοκαιοικοδο-
μήσιμο,γωνιακό,σεπολύκαλήτοποθεσία,τιμή
προσιτήμόνο:50.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105466-ΣτοΜΟΥΣΤΑΛΙστοδρόμο
γιαΚυδωνοχώριπωλείταιαγροτεμάχιοσυ-
νολικήςεπιφάνειας5000τ.μ.Τιμή:12000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-
λείταιαγροτεμάχιο11στρ.,ελεύθερομεμικρή

αποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμήκο-
μπλέμόνο26.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:106843ΓΗΠΕΔΟΠωλείταισπάνιο

Οικόπεδο233τ.μ.γωνιακό, τρίφατσο,πολύ
προνομιούχο,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,κατάλ-
ληλογιαανέγερσημονοκατοικίαςήμεζονέτας,
σεπολύκαλήγειτονιά,τιμήπροσφοράςμόνο
35.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ:106548-ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας1508τ.μ.μέσαστοχω-
ριό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήτο-
ποθεσία,Τιμή:27.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106669ΜΕΤΟΧΙΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,
Πωλείταιένακαταπληκτικόοικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας2.117τ.μ.σεαμφιθεατρικήθέση,
μεμοναδικήανοιχτωσιά,πραγματικόφιλέτο,
περιμετρικάπεριφραγμένο,μέσαστοοποίο
υπάρχειμιαμικρή ισόγειακατοικία20τ.μ.,με
άδειακανονικάηοποίαανεγέρθηκετο1997,
ρεύμακαινερόκανονικά,μεγεώτρηση,υπάρ-
χειυπόλοιποδόμησηςακόμη180τ.μ.,σετιμή
προσφοράςόλομαζίμόνο57.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσιμο.
Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€ευκαι-
ρίασίγουρη.

Κωδ:106668ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣΒΕΡΟΙΑ-
Σ-ΝΑΟΥΣΑΣΠωλείταιΧωραφοοικόπεδοαπό
τηνκάτωπλευράτουδρόμουσυνολικήςεπι-
φάνειας6.750τ.μ.,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεπολύμεγάληφάτσαστοδρόμο,
σετιμήπροσφοράςμόνο80.000€ολόκληρο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΧΗΜΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/
ΧΗΜΙΚΟΣ(Κωδ.Αγγ.ΥΠΧΜ_2)

Η εταιρείαΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑΕ, η οποία εδρεύει στη
Βέροιακαιδραστηριοποιείταιστοχώροτωνκονσερβο-
ποιημένωνφρούτωνκαιστηνχυμοποίηση,επιθυμείνα
προσλάβειXHMIKOΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.

Προσόντα
•ΑπαραίτητοΠτυχίοΑΕΙΧημικούΜηχανικούήΧημικού
•Προϋπηρεσίασεβιομηχανικέςμονάδες(θαεκτιμη-

θείειδικότερασεκονσερβοποιία)
•ΆριστηγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας(οποιαδήποτε

επιπλέονγνώσηξένηςγλώσσαςεπιθυμητή).
•ΠολύκαλήγνώσηΗ/Υ.
•Ικανότητασυνεργασίαςκαιομαδικότητας.
•Ικανότηταεντοπισμούκαιεπίλυσηςτωνπροβλημάτων.
Αρμοδιότητες
•Ευθύνηγιατηνεύρυθμηλειτουργίατηςπαραγωγής

σύμφωναμετιςπροδιαγραφέςτηςΕταιρίας.
•Βελτιστοποίησητηςπαραγωγικήςδιαδικασίαςόπου

αυτόείναιεφικτό.
•Προετοιμασία όλων των απαραίτητων αναφορών

προςτηΔιοίκησητηςΕταιρίας.
•Επίβλεψηκαιοργάνωσητουπροσωπικούστοτμή-

μαπαραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοιπαρακαλούνται είτε ναπροσκο-

μίσουνβιογραφικόσημείωμαστα γραφεία της εταιρίας
(Σιδ.ΣταθμόςΒέροιας) είτε νααποστείλουνβιογραφικό
σημείωμα στοemail: hr@aqf.gr, υπόψηΔιεύθυνσης
Προσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI Γραφεία
61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-

σμένα στο κέντρο της πό-

λεως, και ολόκληρος όροφος

240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-
ως 35, χώρος 90 τ.μ.περίπου,

με 3 χώρους και κουζινα,W.C.,

για επαγγελματική χρήση ή για

διαμέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος με
λίγες γνώσεις Η/Υ. ΑΠοστο-

λή βιογραφικών στο e-mail:

regivanelle@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ο ικ ιακή βοη-
θός για τηΒέροια.Πληρ. τηλ.:

2331125374.Ώρεςγιαπληροφο-

ρίες:6.00π.μ.-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1) Μηχανικός

αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοςαυ-

τοκινήτων απο επιχείρησηστη

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. 2)Οδηγός ταξί για πλήρη

απασχόληση. Τηλ. επικοινωνί-

ας:2331071553&2331062900.

Ώρες επικοινωνίας:: 9:30 με

18:30.

ZHTEITAI γυναίκα να φρο-
ντίζειηλικιωμένηόλοτο24ωρο

σε προάστιο της Θεσσαλονί-

κης.Πληρ.Τηλ.6944647074.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφύλαξη
ηλικιωμένηςκυρίας,σεπεριπα-

τητική κατάσταση (όχι κατάκοι-

τη) μένουσαστηνΒέροια. τηλ.

επικοινωνίας:6944-818192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία γ ια να
φροντίζει ηλικιωμένο στη Βέ-

ροια,κέντρογιαόλοτο24ωρο.

Πληρ.τηλ.:2331091098.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφροντί-

δαηλικιωμένης κυρίαςστηΒέ-

ροια, μεπροαιρετική εμπειρία.

Τηλ.:6977828460καΜαιρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυγκολλη-
τήςμε γνώσηTIGκαιψυκτικός

για εργασία.Τηλ.: 6970985797

&2331041385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φυσικο-
θεραπευτή γιαπλήρηαπασχό-

λησησε εργαστήριοφυσικοθε-

ραπείαςστηΒέροια.Πληρτηλ.:

6944675419.

ZHTEITAI κοπέλα και άν-
δρας, από 25 – 40 ετών, για

εργασία σε Πρατήριο Υγρών

Καυσίμων, με πλήρη απα-

σχόληση. Ώρες επικοινωνίας

17.00 έως 21.00 και στο τηλ.

6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικό για τα
ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη

ΒενιζέλουκαιστοΤσερμένι.Τηλ.

επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαεργασία
σε εργαστήριο κρεάτων. Τηλ.:

23310 42680,ώρες επικοινω-

νίας:10μ.έως1.00μ.μ.Βιογρα-

φικά στο e-mail: koktsidis14@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το
ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη

Βενιζέλου. Πληρ. τηλ.: 23310

25170.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφρο-
ντίδα ηλικιωμένων  για όλο το

24ωρο.Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, με μεγάλη
εμπειρία, αναλαμβάνει τηφρο-

ντίδα ηλικιωμένων για 8ωρο ή

μερικέςώρες την ημέρα.Πληρ.

τηλ.: 6945 402184 και 6982

098355.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ18000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση6500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.12000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη75000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.
ΚΕΝΤΡΟΓκαρσονιερα1Δ-Σ-Κ-WCA.Θανακαιν.220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ11στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες13000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥκαταστημα55τ.μ
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΒιομηχανίαΜεταποίησηςΧάλυβαζητάειάτομογιατονχώρο
τηςπαραγωγήςμεαπαραίτητηγνώσηηλεκτροσυγκόλλησηςκαι
εμπειρίααπόσυνεχήπαραγωγή , γνώσηχειρισμού γερανογέ-
φυραςκαιεπαγγελματικόδίπλωμαθαεκτιμηθεί.

Πληροφορίες:ΜαντζώροςΑΒΕΕ,12οχλμ.Βέροιας–Νά-
ουσας(διασταύρωσηΝάουσας),Τηλ.:2332041522

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικό
γιαDeliveryστο‘CoffeeBerry’

ΤοCoffeeBerryστηΒέροιααναζητάδιανομέα (Delivery).Απο-
στολήβιογραφικώνστοe-mail:coffeeberry.veroia@gmail.com.

Πληροφορίεςστο2331061016.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

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

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

μπειρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Γιαπληροφορίεςστοτηλ.επικοινωνίας:

2331093066,6974020056
Γιααποστολήβιογραφικώννααναγράφεταιηθέσηερ-

γασίαςστο:e-mail:info@irafruit.gr

ΗεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ επιθυμεί ναπροσλάβει
άμεσα2Ηλεκτρολόγουςκαι1Ηλεκτρονικόγια το τμήμα
συντήρησηςτηςπαραγωγής.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ

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

E-mail:hr@daiosplastics.com

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

1) εργάτες-εργάτριες διαλογη-
τηρίουκαι

2)χειριστήκλαρκμεάδειαγια
περίοδο10μηνών

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



ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Φιλολογικού

ΤμήματοςΘεσ/νίκης, παραδί-

δει ιδιαίτεραμαθήματασεπαι-

διάΔημοτικού,Γυμνασίου,Λυ-

κείου.ΕιδίκευσηΑρχαίαΕλλη-

νικα.Τιμή 7 ευρώ.Τηλ.: 6977

023189και2331063099.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή
εμπειρίασεμεγάλαφροντιστή-

ρια, παραδίδει μαθήματαΝε-

οελληνικής Γλώσσας καιΛο-

γοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄, Β΄,

Γ΄ ΓενικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.

Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστήμων

με μεγάλη κινητή και ακίνητη

περιουσία, καθώς και μεγάλα

εισοδήματα, ζητεί σύζυγο-σύ-

ντροφο.Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ40ετών,ζητάγνω-
ριμίαμεγυναίκααπό30έως40

ετών.Πληρ.τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμίασο-
βαρήκυρία έως55ετών.Πληρ.

τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατοκάμαρα

σχεδόν αχρησιμοποίητη, κρε-

βάτι, κομοδίνα, ντουλάπα με-

γάλη. Τιμή 450 ευρώ. Πληρ.

τηλ.:6948595697.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικ ά είδη
της CICU: καροτσάκι (χειμω-

νιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθού-

να με βάση, τραπεζάκι φαγη-

τού, κάθισμα αυτοκινήτου και

2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση, 400 ευρώόλα μα-

ζί.Τηλ.:2331062621.

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

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

www.mesitikoveria.gr
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

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

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

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


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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



Να μη διεξαχθούν παρελάσεις στην 
Ημαθία για τον εορτασμό της εθνικής 
επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 α-
ποφασίστηκε ομόφωνα σε σύσκεψη 
που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 
Οκτωβρίου 2021, στο Γραφείο του Αντι-
περιφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαί-
τζίδη, λόγω της μεγάλης έκτασης που έ-
χει λάβει σε τοπικό επίπεδο η διασπορά 
της υγειονομικής πανδημίας covid-19 
και για να διαφυλαχτεί η υγεία της το-
πικής κοινωνίας από την απειλή της 
επιπλέον μετάδοσης του ιού λόγω του 
συνωστισμού που θα προκαλούνταν.

Τη σύσκεψη συγκάλεσε εκτάκτως ο 
Κώστας Καλαίτζίδης μετά την ραγδαία 
και διαρκή αύξηση των κρουσμάτων του 
κορωνοϊού στην Ημαθία, όπου κατα-
γράφεται το υψηλότερο ποσοστό κρου-
σμάτων  αναλογικά με τον πληθυσμό σε 
σύγκριση  με την υπόλοιπη την Ελλάδα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργια-
ζίδης, ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, ο αντιδήμαρχος 
Αλεξάνδρειας Στέφανος Δριστάς (ως εκπρόσωπος του Δημάρχου), ο 
Διευθυντής του Παθολογικού Τομέα του νοσοκομείου Βέροιας Χρήστος 
Κούτρα, ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου Νά-
ουσας Θανάσης Λέττας, ο υπεύθυνος γιατρός του ΕΟΔΥ στην Ημαθία  
Πρόδρομος Δημητριάδης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας 

Βασίλης Διαμαντόπουλος, η πρόε-
δρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Σοφία Κατή, ο διευθυντής της Δημό-
σιας Υγείας της Π.Ε. Ημαθίας Γιώρ-
γος Παπαδόπουλος, ο διευθυντής της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 
Δημήτρης Πύρινος, ο Διευθυντής της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημα-
θίας Αθανάσιος Παπαδόπουλος, ο 
Πρωτοσύγγελος της Μητροπόλεως 
Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Μπίρδας 
(ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη) 
και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ημαθί-
ας Γιώργος Αδαμίδης.

Στη σύσκεψη εξετάστηκε αναλυτι-
κά η επιδημιολογική κατάσταση στην 
Ημαθία, μετά και την έξαρση των 
κρουσμάτων κορωνοϊου τις τελευταί-
ες ημέρες καθώς και ο συσχετισμός 
της κατάστασης με τη διενέργεια ή όχι 

της παρέλασης για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Με 
τα κρούσματα στην Ημαθία να καταγράφονται καθημερινά σε ιδιαίτερα 
υψηλό αριθμό και την περιοχή να σημειώνει το υψηλότερο ποσοστό 
κρουσμάτων, αναλογικά με τον πληθυσμό, σε σύγκριση  με την υπό-
λοιπη την Ελλάδα, κρίθηκε ότι η διασφάλιση της υγείας των πολιτών 
και της τοπικής κοινωνίας είναι πρωταρχικός σκοπός και αποφασί-
στηκε ομόφωνα να μην πραγματοποιηθεί η παρέλαση για την Εθνική 
Επέτειο σε καμία περιοχή της Ημαθίας, με στόχο την αποφυγή όποιας 

μορφής συνωστισμού πολιτών, μια κατάσταση που αποτελεί βασική 
αιτία διασποράς της υγειονομικής πανδημίας.

Παράλληλα αποφασίστηκε να ενταθούν οι πρωτοβουλίες όλων για 
τον εμβολιασμό των πολιτών και την κατανόηση της αναγκαιότητάς 
του, ως θεμελιώδης υπόθεση για την υγεία της τοπικής κοινωνίας και 
τον περιορισμό της πανδημίας, αφού πρώτα αναφέρθηκε ότι σύμφωνα 
με στοιχεία του ΕΟΔΥ ο αριθμός των πλήρως εμβολιασμένων στην 
περιοχή χτες Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2021 ήταν 63.680(+59) και αντι-
στοιχεί μόλις στο 45% του πληθυσμού. 

 Κανονικά οι εκδηλώσεις και η  παρέλαση στην Αλεξάνδρεια
Κανονικά θα διεξαχθούν οι 

εορταστικές εκδηλώσεις της ε-
θνικής επετείου της 28ης Οκτω-
βρίου στο Δήμο Αλεξάνδρειας, 
τόσο με επιμνημόσυνη δέηση και 
κατάθεση στεφάνων, όσο  και με 
την καθιερωμένη  παρέλαση, τη-
ρώντας αυστηρά τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα, όπως ανακοίνωσε 
ο δήμαρχος Παναγιώτης Γκυρί-
νης. Για την απόφασή του, ο δή-
μαρχος απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση του «Λαού», τόνισε ότι 
«απλά κάνει το αυτονόητο, με 
δεδομένη τη θέση της κυβέρνη-
σης».
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του Σαββατοκύριακου

 Για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Δεν θα γίνουν παρελάσεις στην Ημαθία 
λόγω μεγάλης διασποράς του κορωνοϊού

-Ομόφωνη απόφαση μετά από ευρεία σύσκεψη στη Βέροια και κάλεσμα για άμεσο εμβολιασμό όλων των πολιτών

-Κανονικά η παρέλαση στην Αλεξάνδρεια ανακοινώνει ο Δήμαρχος Π. Γκυρίνης
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