
Άμεση παρέμβαση 
Μπαρτζώκα 

για το μειωμένο 
επίδομα θέρμανσης 
σε κατοίκους του  
Σελίου και άλλων 
ορεινών περιοχών 

της Βέροιας

Ποια, μπορεί 
να είναι, 

η επόμενη ημέρα 
του Κινήματος 

Αλλαγής;
Του Γιάννη Μαγκριώτη

Επανεκλέχθηκε 
στη θέση 

του προέδρου 
της ΕΣΕΕ 
ο Γιώργος 
Καρανίκας

Μόνος πρώτος ο ΝΠΣ Βέροια 
μετά τη νίκη 1- 0 επί των Τρικάλων
Σκόρερ ο νεαρός Μούργος. στο 65’
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Ποιοι εκλέγονται στο Δ.Σ.
(σταυροί προτίμησης)
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Στην Παναγία Δοβρά σήμερα 
τα Ιερά Λείψανα του Αποστόλου 

Ανδρέου και της Αγίας Αικατερίνης  

Τον Προστάτη των παιδιών
 Άγιο Στυλιανό, τίμησε ο Όμιλος 

Προστασίας Απόρου Παιδιού Βέροιας

Πλημμύρισαν γραφεία 
της Αντιπεριφέρειας Ημαθίας!

Βέροια: Από τον δυνατό χθεσινό 
αέρα κατέρρευσε σκαλωσιά, 

έπεσαν αντικείμενα από μπαλκόνια 
και έσπασαν δέντρα

Καραβασίλης και Χατζόγλου σε 2η 
Κυριακή για την εκλογή προέδρου
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Όταν η γραφειοκρατία 
οδηγεί σε παράλογες

και «αστείες» καταστάσεις…
  Είναι δυνατόν κάποιοι που διαμένουν σε περιοχές 
με υψόμετρο άνω των 1.000μ. σε θερμοκρασίες που 
ξεπερνούν τους -10 βαθμούς να συγκαταλέγονται 
στις περιοχές που οι κάτοικοι θα λάβουν επίδομα 
θέρμανσης σα να βρίσκονται στο κέντρο της Βέροιας;;; 
Κι όμως η «ανίκητη» ελληνική γραφειοκρατία 
«χτύπησε» και ορεινές περιοχές και χωριά του 
δήμου Βέροιας έχουν καταχωριστεί λανθασμένα με 
τον ταχυδρομικό κώδικα Βέροιας και οι δικαιούχοι 
επιδόματος θέρμανσης λαμβάνουν επίδομα σα να 
ζούνε εντός της πόλης. Για το θέμα υπήρξαν άμεσα 
πολιτικές παρεμβάσεις(βουλευτής Μπαρτζώκας Τάσος 
και αντιδήμαρχος Συρμούλα Τζήμα), αλλά χρειάζεται 
άραγε  «μέσον» ή «μπάρμπας στην Κορώνη» για να 
«ξυπνήσουν» οι υπηρεσίες και να διορθώσουν τα 
αυτονόητα;;; Ελπίζουμε να αντιδράσουν τουλάχιστον 
άμεσα και να μην χρειαστεί να ξεχειμωνιάσουμε και να 
φτάσει το καλοκαίρι για να διορθωθεί το λάθος!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Βέροια:Απότονδυνατόχθεσινόαέρακατέρρευσε
σκαλωσιά,έπεσαναντικείμενααπόμπαλκόνια

καιέσπασανδένδρα
Άγιο είχανχθες,πρωινόΔευ-

τέρας, διερχόμενοι και κάτοικοι
τηςπεριοχής τουΑγ.Αντωνίου,
απότηνπτώσησκαλωσιάςλόγω
τουισχυρούαέρα,σεκατάστημα
πουανακαινίζεται.Όπωςφαίνε-
ται στηφωτογραφίαπου μας έ-
στειλε αναγνώστης, ο δυνατός
αέρας έριξε τα υποστυλώματα
και τα υλικά που κάλυπταν τις
εργασίεςανακαίνισηςστοπρώην
κατάστημα υποδημάτωνΝΕΟΝ
στηνπλατείαΑγ.Αντωνίου. Ευ-
τυχώςδενπερνούσεκανείςαπό
τοσημείοτηνστιγμήτηςπτώσης
και σύμφωνα με πληροφορίες
δεν υπήρξε τραυματισμός. Κα-
λό θα είναιωστόσο, να «διπλο-
δένουν τον γάιδαρο» σε τέτοιες
περιπτώσεις για να μην έχουμε
απρόοπτα.

Κιαπόαπρόοπταχθεςείχαμε
αρκετά, αφού ο ισχυρός αέρας

ταπήρεκαιτασήκωσε…Μέχρικαιντουλάπεςέπεσανσεμπαλκόνια,σκούπες,διάφορααντικείμενα,τέντεςχτυπούσαν
μανιωδώςκαιόπωςμάθαμεέσπασανκλαδιάκαιδέντρασεπεριοχέςτηςΒέροιας (Πανόραμα,Β΄ΣΣ,κ.α.)γιαταοποία
κλήθηκεηΠυροσβεστικήναεπιληφθεί.

Πλημμύρισαν
γραφεία της Αντιπεριφέρειας 

Ημαθίας!
Απίστευτες εικόνες αντίκρυσανπολίτες που επισκέ-

φθηκανχθεςυπηρεσίεςτηςΑντιπεριφέρειαςΗμαθίαςπου
στεγάζονται στο κτίριο τηςΛεωφόρου Στρατού(Τεχνικές
Υπηρεσίες,ΔιεύθυνσηΑνάπτυξης καιΠεριβάλλοντος), α-
φούθύμιζεστοεσωτερικότου«Βενετία»!Πλημμυρισμένοι
οιχώροιαπόνεράπουπροήλθανμάλλοναπότηνσυνεχή
βροχόπτωση και καταδεικνύουν την ανάγκη για άμεσες
παρεμβάσειςστο κτίριο.Τοπιθανόταταμισθωμένο κτίριο
από την αντιπεριφέρεια θαπρέπει να «στεγανοποιηθεί»
προφανώς σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του, αφού
μέχριναγίνειτοΔιοικητήριοκαιναμετακομίσουνοιυπη-
ρεσίεςθαπέσουνακόμηπολλέςβροχές…

Καιτελικά,οπράσινοςήλιοςτουΠΑΣΟΚεπέστρεψε…
Και να που επέστρεψε ο πράσι-

νος ήλιος τουΠΑΣΟΚμε τα εγκαίνια
της ανακαινισμένης πρόσοψης του
ιστορικού κτιρίου του κόμματος στη
ΧαριλάουΤρικούπη, το μεσημέρι της
Κυριακής.

Μάλιστα τααποκαλυπτήρια έγιναν
αμέσωςμετά την τέλεση του  40ήμε-
ρου μνημοσύνου τηςΦώφης Γεννη-
ματάστοΑ΄ΝεκροταφείοΑθηνών.

Όλοκαιπιο«γαργαλιστικό»πολιτι-
κάγίνεταιτοπροεκλογικόσκηνικότης
διαδοχής…Καιναφανταστείτε,όταν4

χρόνιαπριν,ρωτούσαμεηγετικάστελέχηεάνθαέβγαινεσεκαλόγιατονκόσμοκαιτηνεξέλιξητουΠΑΣΟΚηαλλαγήτου
σήματος,τουονόματοςκαιτωνσυμβόλων,κοντεύαμεναπαρεξηγηθούμε…

Αντιαισθητική η εικόνα
των παλαιών ταμπλό ανακοινώσεων

Είναι βέβαιο πως, εδώ και χρόνια, η τοποθέτηση
ταμπλόανακοινώσεωνσεορισμένασημεία τηςπόλης,
μείωσε σε μεγάλο βαθμό την αφισορύπανσηαν και
υπάρχουν και στις μέρες μας νοσταλγοί παλαιότερων
μεθόδωνπουπροτιμούν τις κολώνες τηςΔΕΗήάλλες
ευδιάκριτεςεπιφάνειες.

Ορισμένααπόταταμπλό(πίνακες)-όπωςμαρτυράη
φωτογραφία-παρουσιάζουν αντιαισθητική και απαράδε-
κτηεικόνα!ΤοσυγκεκριμένοταμπλόεπίτηςοδούΒενι-
ζέλου(μπροστάαπό τονάλλοτε Ι.Ν.Αγ. Ιωάννη)σκου-
ριασμένο με χάρτινα υπολείμματα κολλημένα επάνω,
ενώ αντίστοιχη εικόνα υφίσταται και σε κάποια ακόμη
ταμπλόστηνπόλη,σεαντίθεσημε κάποια καινούργια,
φρεσκοβαμμέναπουμεγενθύνουντοπρόβλημα.

Καιγιατίτόσομέλημαγι’αυτούςταταμπλό;Όλοιμας
κοντοστεκόμαστεμπροστάτους,αφούενημερωνόμαστε
για τα τελευταία, κατά βάση τοπικά-κοινωνικά γεγονό-
τα(κηδείες, μνημόσυνα, ιερές ακολουθίες κ.α.), είναι
μέροςτηςκαθημερινήςκουλτούραςμας.

Αςυπάρχειέναςπεριοδικόςέλεγχος,καθαριότητακαισυντήρησήτουςαπότονΔήμοπουευθύνεταιγιατηνκα-
λαίσθητηεικόνατους.



Πρώτος κατάφερε να κόψει το νήμα του πρώ-
του γύρου των εκλογών του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Βέροιας, που πραγματοποιήθηκαν την 
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, ο νυν πρόεδρος Φώτης 
Καραβασίλης. Με μόλις 3 ψήφους διαφορά από 
τον Γιώργο Χατζόγλου, θα αναμετρηθούν την ερ-
χόμενη Κυριακή 5/12 για την θέση του προέδρου, 
αφού δεν συμπληρώνει ο πρώτος το εκλογικό 
μέτρο 50%+1. Στην 3η θέση και εκτός διεκδίκη-
σης προεδρίας, αλλά και εκτός συμβουλίου η νυν 
γραμματέας του συλλόγου Φωτεινή Κύρτσιου.

Συγκεκριμένα:
EΓΓEΓPAMMENOI 313
ΨHΦIΣAN 264
EΓKYPA 250
ΛEYKA 13
AKYPA 1
ΓIΩPΓOΣ XATZOΓΛOY 94
ΦΩTHΣ KAPABAΣIΛHΣ 97
ΦΩTEINH KYPTΣIOY 59 

Ποιοι εκλέγονται στο Δ.Σ.
 του Δικηγορικού Συλλόγου

 Βέροιας.(σταυροί προτίμησης)

Με το σύστημα του ενιαίου ψηφοδελτίου από 
τους 25 συνολικά υποψηφίους εκλέγονται 9 σύμ-
βουλοι και θα προστεθεί ως 10ος σύμβουλος ο 
ηττημένος υποψήφιος πρόεδρος της αναμέτρη-
σης της 5ης Δεκεμβρίου. Μετά τη διαλογή των 
ψήφων, έλαβαν κατά σειρά τους παρακάτω σταυ-
ρούς προτίμησης:

1. Δαβόρας Παναγιώτης 115 (Καραβασίλης)
2. Φάκα Μαρία 109 (Χατζόγλου)
3. Ματσαρίδης Γεώργιος  108 (Κύρτσιου)
4. Ορταντζόγλου Μαρία 104 (Χατζόγλου)
5. Σαββίδου Ελισάβετ 104 (Κύρτσιου)
6. Ζεϊμπέκη Σοφία  99 (Χατζόγλου)
7. Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος 97(Καραβασίλης)
 8. Παπαγιάννης Νικόλαος 96  (Χατζόγλου) 
9. Λιάπης Νικόλαος 92 (Χατζόγλου)
10. Τσαβδαρίδης Π. Λάζαρος 91 
11. Καλιάνης Στέφανος  89 

12. Αβραμίδης Πρόδρομος 86 
13. Καπράρας Στέργιος  85 
14. Παπαδόπουλος Θωμάς 74 
15. Αυτζής Νικόλαος 71
16. Λαζοπούλου Θωμαή  66
17 Τριανταφυλλίδης Νικόλαος 64 
18. Κουτζάμπασης Αναστάσιος 60
19. Καπανίδης Κωνσταντίνος 57
20. Εκμεκτσόγλου Τρύφων 55
21. Καρατζιόγλου Ναταλία 53 
22. Μέλλιου Λαμπρινή 53
23. Λιάγγος Μιχαήλ  39 
24. Κουκάρα Μαρία  31 
25. Τσιμούρας Ευάγγελος 30

Όπως προκύπτει από τους ήδη εκλεγμένους 
συμβούλους στο Δ.Σ. η παράταξη του Γιώργου 
Χατζόγλου εκλέγει 5 συμβούλους και θα προ-
στεθεί ο επικεφαλής ανάλογα με το αποτέλεσμα 
της δεύτερης Κυριακής. Ο Φώτης Καραβασίλης 
εκλέγει από τον συνδυασμό του 2 συμβούλους 
και αναμένει το κυριακάτικο αποτέλεσμα, ενώ η 
Φωτεινή Κύρτσιου δεν εκλέγεται η ίδια, αλλά εκλέ-
γονται 2 σύμβουλοι από τον συνδυασμό της. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστώ από 

καρδιάς, κάθε συνά-
δελφο μου ξεχωριστά 
για την τιμή στο πρό-
σωπό μου.

Συγχαίρω τους 
σ υ ν υ π ο ψ η φ ί ο υ ς 
μου Προέδρους και 
Συμβούλους για τον 
ωραίο προεκλογικό 
αγώνα. Αποδείξαμε 
ως Δικηγόροι ότι δί-

καια ο Σύλλογος μας θεωρείται ο πρώτος επι-
στημονικός Σύλλογος. 

Δηλώνω ότι αν εκλεγώ και πάλι θα συνεχί-
ζω να εργάζομαι με τον ίδιο ζήλο, εντιμότητα 
και ανιδιοτελή προσφορά για το καλό του Συλ-
λόγου μας.

ΦΩΤΗΣ Α. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

Τιμήθηκε στη Βέροια η Ημέρα 
Εθνικής Αντίστασης

Κατάθεση στεφάνων για την Ημέρα Εθνικής Αντίστασης πραγματοποίησε το Παράρτημα Βέροιας της 
Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και η Τομεακή 
Επιτροπή Ημαθίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Εκ μέρους της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ στεφάνι κατέ-
θεσε ο κ. Λαζαρίδης Μπάμπης, Πρόεδρος του Παραρτήματος Βέροιας ενώ εκ μέρους του ΚΚΕ στεφάνι 
κατέθεσε ο Τσεχελίδης Γιάννης, Γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Ημαθίας.

Μετά την κατάθεση στεφάνων ακολούθησε ενός λεπτού σιγή.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Καραβασίλης και Χατζόγλου σε 2η Κυριακή 
για την εκλογή προέδρου

Την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 
Στην Παναγία Δοβρά τα Ιερά 

Λείψανα του Αποστόλου Ανδρέου 
και της Αγίας Αικατερίνης  

Την Τρίτη 30 Νοεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Α-
γίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας 
θα τελεστεί, όπως κάθε Τρίτη, ο 
Αρχιερατικός Εσπερινός και η 
Παράκληση του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού χοροστατούντος του Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 
κ. Παντελεήμονος. 

  Με την ευκαιρία της εορτής 
του Αποστόλου Ανδρέου του 
Πρωτοκλήτου θα τεθεί σε προ-
σκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λει-
ψάνου του, καθώς και το χαρι-
τόβρυτο Ιερό Λείψανο του Αγίου 
Λουκά που αποθησαυρίζονται 
στην Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά. 

 Παράλληλα θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικα-
τερίνης της Πανσόφου από την ιστορική Ιερά Μονή των Αγίων Αναργύρων Νησίου. 

 Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την α-
ντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».  



Mε κατάνυξη και απόλυτη τάξη, τηρουμένων των μέτρων για την προστασία από τον κορωνοιό, 
τα μέλη του ΔΣ του Ομίλου Προστασίας Απόρου Παιδιού Βεροίας, εκκλησιάστηκαν την Παρασκευή 
26/11/2021, στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας, όπου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, με την 
ευκαιρία της εορτής του Αγίου Στυλιανού, προστάτη των βρεφών και των παιδιών, ιερουργούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ Παντελεήμων. Τελέστηκε ευλόγη-
ση των άρτων από τους ιερείς, παρουσία πιστών. Τον εορτασμό τίμησαν μεταξύ άλλων η Αντιδήμαρ-
χος Παιδείας, κα Συρμούλα Τόπη- Τζήμα, η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Βέροιας Ημαθίας 
κα Ψωμιάδου Μαρίνα, η απερχόμενη πρόεδρος του ομίλου κυρία Ευαγγελία Γουτσίκα,  μέλη και φίλοι. 
Στη συνέχεια παρατάθηκε σε όλους καφές και γλυκά στο καφέ Beluga restaurant bar, προς τιμή του 
Αγίου, προστάτη του Ομίλου καθώς θεωρείται ο Άγιος της αγκαλιάς για όλα τα παιδιά και θεραπευτής 
των ασθενειών τους.                                                                                   

 Η Πρόεδρος, κα Αικατερίνη Γαλίκα και τα μέλη του ΔΣ του ομίλου, ευχαριστούμε 
θερμά όλους εσάς που συμμετέχετε στην προσπάθειά μας κάθε παιδί να έχει τη φρο-
ντίδα που του αξίζει, με συνέπεια, συνέχεια και αξιοπρέπεια. Θα παλεύουμε μέχρι να 
πετύχουμε τον στόχο μας να είναι όλα τα παιδιά ίσα και χαμογελαστά. Η κάθε προ-
σφορά είναι για εμάς ένας μικρός θησαυρός που αξιοποιούμε με υπευθυνότητα και 
σεβασμό. Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας για κάθε παιδί που ζει στο όριο της φτώ-
χειας και ευχόμαστε να είστε πάντα δίπλα μας. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία 
και αγάπη.
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη δια-
σκέδαση.

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

• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτη-

ρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξο-

δο
• Είσοδος νωπού αέρα (φρέσκος)
Αρχηγός Από Κούνια 2: Οικογενειακή 

Υπόθεση (ΜΕΤΑΓΛ)
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΜΟΥ-

ΖΟΥΡΑΚΗ
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   
Παρασκευή 26/11 - Σάββατο 27/11 - Κυριακή 28/11 

στις 18.15
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ω-
ρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Ενκάντο: Ενας Κοσμος Μαγικός
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   
Παρασκευή 26/11 - Σάββατο 27/11 - Κυριακή 28/11 

στις 18.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ω-
ρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: Μπάιρον Χάουαρντ, Τζάρεντ Μπους
Σενάριο: Τζάρεντ Μπους, Σαρλίς Κάστρο Σμιθ

Λούγκερ  
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   Κάθε 

μέρα στις 20.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης από 18 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ω-
ρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: Κώστα Χαραλάμπους
Σενάριο: Κώστας Χαραλάμπους, Πένυ Φυλακτά-

κη
Πρωταγωνιστούν: Τάσος Νούσιας, Στεφανία Γου-

λιώτη, Ερρίκος Λίτσης, Μαίρη Σταυρακέλλη, Κυρια-
κή Γάσπαρη, Νίκος Χίλιος

«O Οίκος Gucci»
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Κάθε 

μέρα στις 20.30
Η αληθινή ιστορία θριάμβου, πάθους, αίματος, 

προδοσίας και υπερβολής, πίσω από το ιστορικό 
brand name του χώρου της μόδας.  

(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 
ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ω-
ρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία Ρίντλει Σκοτ
Σενάριο Μπέκυ Τζόνστον, Ρομπέρτο Μπεντιβένια 
Βασισμένη στο βιβλίο “Ο Οίκος Gucci” της Σάρα 

Γκέι Φόρντεν
Πρωταγωνιστούν Lady Gaga, Άνταμ Ντράιβερ, 

Τζάρεντ Λέτο, Τζέρεμι Άιρονς, Τζακ Χιούστον. Συμμε-
τέχουν οι Σάλμα Χάγιεκ και ο Αλ Πατσίνο

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

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     25/11/21 - 1/12/21

Την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου  
Ομιλήτρια στη Σχολή Γονέων 

η Πρεσβυτέρα Κλεοπάτρα 
Φώτη – Παπαθεοδώρου 

Τὴν Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερό Μητροπολιτικὸ Ναό Ἁ-
γίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Βεροίας ὁμιλητὴς στή Σχολή Γονέων θά εἶναι 
ἡ Πρεσβυτέρα Κλεοπάτρα Φώτη – Παπαθεοδώρου, ὑπερ-πολύτεκνη Θεολόγος, ἡ 
ὁποία θὰ ἀναπτύξῃ τὸ θέμα: «Γιὰ νὰ ζήσῃ ὁ Γάμος». 

 Εἴσοδος ἐλεύθερη 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙA ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών 

Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Τον κ.  Κάμινα Μανώλη και  τους Κωσταντίνο και Μαρία Κάμινα , για τη 

δωρεά των 300 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του Ζιώγα Αντωνίου, με τη συμπλήρωση ενός 
έτους από το θάνατό του.

2) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη προσφιλών νε-
κρών.

3) Τον κ. Σπανίδη Δημήτριο για τη δωρεά των 40 ΕΥΡΏ, για τις ανάγκες του 
συσσιτίου.

4) Την κ. Ουλσουτζόγλου -Γεωργιάδου Χαρούλα και τα παιδιά της, για ένα γεύ-
μα στη μνήμη του συζύγου και πατέρα τους, Θανάση Γεωργιάδη, με τη συμπλή-
ρωση ενός έτους από το θάνατό του.

5) Ανώνυμη κυρία για τα δέκα κιλά φασόλια, δύο κιλά κρεμμύδια, δύο κιλά κα-
ρότα, δύο λίτρα λάδι και σάλτσα, για ένα γεύμα στη μνήμη της μητέρας της.

6) Ανώνυμη κυρία για τα τρία κοτόπουλα, ένα κιλό κιμά, τρία πακέτα αρακά, 
τρία κιλά φασολάκια και δύο κιλά μακαρόνια.

7) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε λίτρα ελαιόλαδο, τρία κιλά ζάχαρη, κριθαράκι, 
γάλατα, καφέ.

8) Ανώνυμη κυρία για τα τρία λίτρα λάδι, μακαρόνια , κριθαράκι.

Τον Προστάτη των παιδιών Άγιο Στυλιανό, τίμησε 
ο Όμιλος Προστασίας Απόρου Παιδιού Βέροιας



Άμεση παρέμβαση Μπαρτζώκα 
για το μειωμένο επίδομα θέρμανσης 
σε κατοίκους του  Σελίου και άλλων 

ορεινών περιοχών της Βέροιας
Από το πολιτικό Γραφείο του βου-

λευτή Ημαθίας Τάσου Μπαρτζώκα, γνω-
στοποιούνται τα εξής:

«Άμεση υπήρξε η παρέμβαση του 
Τάσου Μπαρτζώκα στο σοβαρό ζήτη-
μα που έχει ανακύψει με το επίδομα 
θέρμανσης στην ορεινή Κοινότητα Σε-
λίου, λόγω μη ενημέρωσης του νέου 
Ταχυδρομικού Κώδικα από την αρμόδια 
αρχή των ΕΛΤΑ. 

Όπως του μετέφεραν κάτοικοι της 
περιοχής σε επικοινωνία τους, παρά το 
γεγονός ότι προβλέπεται φέτος ενισχυ-
μένη επιδότηση θέρμανσης, η οποία 
υπολογίζεται στη βάση του συντελεστή 
ψυχοημέρας ανά οικισμό, κάτοικοι του 
Άνω Σελίου φαίνεται να δικαιούνται πο-
λύ χαμηλότερο επίδομα, διότι η κύρια 
κατοικία τους λαμβάνει τον Ταχυδρομικό 
Κώδικα της Βέροιας, άρα και χαμηλότε-
ρο συντελεστή.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας μετά την ε-
νημέρωση από τους πολίτες, επικοινώ-
νησε με το Υπουργείο Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, από το οποίο ζήτησε την 
αυτόματη ενημέρωση των Ταχυδρομικών Κωδικών, τόσο για την τοπική Κοινότητα Σελίου όσο και για τις υπόλοιπες ορεινές κοινότητες 
της Ημαθίας, για τις οποίες ενδεχομένως έχει παραλειφθεί η ενημέρωση.

Κατόπιν τούτων, ο Βουλευτής θα επικοινωνήσει και με το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω της ΑΑΔΕ, προκειμένου να επέλθει αυτόμα-
τη διόρθωση στα στοιχεία και να διευθετηθεί το ζήτημα, με αναδρομική χορήγηση της δικαιούμενης επιδότησης θέρμανσης».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΤΡΑΨΩΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

Αθανασίου και της Άννας, το γένος Τού-
σια, που γεννήθηκε στη Νάουσα Ημαθί-
ας και κατοικεί στη Χαρίεσσα Ημαθίας 
και η HAKAARTA του Kuztim και της 
Manushaqe, το γένος Σαλίου, που γεν-
νήθηκε στο Mollagjesh Elbasan Αλβα-

νίας και κατοικεί στην Καρυώτισσα Γιαννιτσών Πέλλας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Κρύας Βρύσης Πέλλας.

Επανεκλέχθηκε 
στη θέση 

του προέδρου 
της ΕΣΕΕ 

ο Γιώργος Καρανίκας
 -Ποια είναι η νέα σύνθεση 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίασε χθες Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματι-
κότητας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 28ης Νοεμβρίου ε.ε., με 
μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή Προεδρείου.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, στο Προεδρείο της ΕΣΕΕ εξελέγη-
σαν οι κάτωθι: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ  
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΦΟΥΝΗΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ
Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:    ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΝΗΣ
ΑΝ / ΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ:    ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ
ΑΝ / ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ
ΦΑΝΗ ΜΠΛΙΟΥΜΗ
ΝΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Λάρισα)
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ
ΑΓΗΣ ΤΡΙΓΑΖΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΠΛΕΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΧΑΒΕΛΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

Ο επανεκλεγείς Πρόεδρος Γιώργος Καρανίκας, αναφερόμενος στο 
εκλογικό αποτέλεσμα, τόνισε:

«Από σήμερα συνεχίζουμε όλοι μαζί, με ανανεωμένο ενθουσιασμό 
και όραμα την προσπάθειά μας για ένα ελληνικό εμπόριο εξωστρεφές 
και καινοτόμο, για μία ΕΣΕΕ σύγχρονη, ακόμη περισσότερο διεκδικητι-
κή και αποτελεσματική, που θα στέκεται με πολύπλευρες δράσεις στο 
πλευρό του εμπορικού κόσμου. Το νέο Προεδρείο και το νέο Δ.Σ της 
Συνομοσπονδίας μας συνδυάζουν εξαιρετικά την εμπειρία και τη γνώση 
των παλαιότερων εμπόρων με την ορμή και τις φρέσκες ιδέες των νεότε-
ρων. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά όλους τους συναδέλφους που 
με την ψήφο τους επιβράβευσαν εμφατικά τη συστηματική και τεκμηρι-
ωμένη μας παρέμβαση, την οποία ξεδιπλώσαμε μέσα στις πρωτόγνωρα 
δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. 

Έχουμε μπροστά μας τη μεγάλη διπλή πρόκληση της ψηφιακής και 
πράσινης μετάβασης των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων και, 
ταυτόχρονα, την πλήρη επούλωση των «πληγών» της πανδημικής κρί-
σης. Πιστεύω πως με συλλογική βούληση και δράση, πνεύμα συνεργα-
σίας και σοβαρό διεκδικητικό πλαίσιο, μπορούμε να τα καταφέρουμε!»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 

Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτή-
των του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά όλους όσους 
βοήθησαν στο να γίνει η γνώση πιο προσιτή μέσω των 
ακουστικών βιβλίων. 

Πρώτα από όλους την Συγγραφέα - Ψυχολόγο κυρία 
Ελένη Πατίδου που μας προσέφερε το βιβλίο της «Οι 
Ιστορίες μου, Οι Μοίρες μου» και την κυρία Γιώτα Φω-
τιάδου – Μπαλαφούτη που μας προσέφερε τα βιβλία 
της «Ποτέ ξανά» , «Άσε το βιβλίο, το γάλα φέρε» και το 
Ποντιακό παραμύθι «Ο Κυρλώφ’ς και Μάραντον».

Μας εμπιστεύθηκαν τα δημιουργήματά τους και εμείς 
με τη σειρά μας τα εμπιστευθήκαμε στα χέρια του Σκη-
νοθέτη Κώστα Αποστολίδη που επέλεξε τους κάτωθι για 
την Ανάγνωση: Κοντού Χαρά, Μανιόπουλος Θανάσης, 
Μαρκοπούλου Εύα και Μεγγιάνη Μαίρη. 

Το Ποντιακό Παραμύθι το επιμελήθηκαν εξ’ ολο-
κλήρου οι αδερφοί Τσαχουρίδη. Ο Κωνσταντίνος την 
ανάγνωση και ο Ματθαίος το μουσικό χαλί με την πο-
ντιακή λύρα. Τους ευχαριστούμε για την βοήθεια και την 
κατανόηση.

Ευχαριστούμε επίσης την Αντιπεριφέρεια Ημαθίας, 
τον κύριο Κώστα Καλαϊτζίδη και όλους του Περιφερεια-
κούς Συμβούλους που στηρίζουν πάντα το έργο μας και 
ιδιαίτερα τα πρωτοποριακά δημιουργήματα. 

Για την ημέρα της παρουσίασης Παρασκευή 26 
Νοεμβρίου 2021 ευχαριστούμε τον εξαιρετικά ευαί-
σθητο Αντιπεριφερειάρχη Υγείας κύριο Μήττα Χρήστο. 
Τους: Όλγα Καλαϊτζίδου, Γιώργο Παπαδόπουλο, Ιωάννα 
Γκουτζιλίκα και Νίκο Δήμου από την Περιφερειακή Ε-
νότητα Ημαθίας. Τούς: Γεωργία Μπατσαρά, Αλέξανδρο 
Τσαχουρίδη και Συρμούλα Τζήμα από τον Δήμο Βέροι-
ας. Τον Προϊστάμενο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κύριο 
Δημήτρη Πυρινό. Τον εκπρόσωπο της Μητρόπολης 
Βεροίας π. Νεκτάριο. Την Συγγραφέα Ελένη Πατίδου 
και τον σύζυγό της. Τις εκπροσώπους του Συλλόγου 
Στήριξης Κακοποιημένων Γυναικών, τον Φαρμακοποιό 
Αντώνη Παπαδόπουλο και την Εθελόντρια φίλη μας 
Θωμαή Στιόκα. 

Τέλος ευχαριστούμε το Ζαχαροπλαστείο LIDO στη 
Βέροια για τον υπέροχο μπουφέ με πλούσια εδέσματα 
που προσέφερε και τον φίλο μας Γιάννη Καπράρα για 
την ηχητική κάλυψη. 

ΗΕθελόντριαΔιευθύντριακαιΠρόεδροςτου
Συλλόγου

Μιχαηλίδου-ΔαμιανίδουΜελίνα
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμα-

κα που δεν χρειάζονται  και θέλουν   να τα  
προσφέρουν στο  Γηροκομείο Βέροιας  , το 
τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

Ιερό σαρανταλείτουργο
Εις τον Ι.Ν. Αγίου Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας 

θα τελείται κάθε ημέρα Θεία Λειτουργία από 15 Νο-
εμβρίου 2021 έως 25 Δεκεμβρίου 2021.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων:

Την Τρίτη 30 Νο-
εμβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Εσπερινό 
και στην Παράκληση 
του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού στον Ιερό Ναό 
του στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βε-
ροίας. Στην Ιερά Α-
κολουθία θα τεθούν 
σε προσκύνηση Ιερά 
Λείψανα του Απο-
στόλου Ανδρέου του 
Πρωτοκλήτου και της 
Αγίας Μεγαλομάρτυ-
ρος Αικατερίνης της 
Πανσόφου. Η Ιερά 
Ακολουθία θα μετα-
δοθεί απευθείας στην 
ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, στην 
αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

 Την Τρίτη 30 Νοεμβρίου στις 8:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά ομιλιών 
«Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής του Αποστόλου Ανδρέου του 
Πρωτοκλήτου, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 
90.2 FM». 

Την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά ομιλιών 
«Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Πορφυρίου του 
Καυσοκαλυβίτου, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 
90.2 FM».

 Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολι-
τικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας με την ευκαιρία της εορτής 
του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.

 Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά των ομιλι-
ών «Επισκοπικός Λόγος» και θα αναπτύξει το θέμα: «Η σχέση μας με την Εκ-
κλησία» στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM. 

Το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιε-
ρό Ναό της Αγίας Βαρβάρας του ομωνύμου Δημοτικού Διαμερίσματος Βεροί-
ας. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα τεθεί σε προσκύνηση η τιμία 
κάρα του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου.

 Το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά ομιλιών 
«Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος 
Βαρβάρας, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 
90.2 FM.

 Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα (Κυριωτίσσης) Βεροίας.

 Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Μελίκης.

 Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου στις 9:00 μ.μ. θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στο Ιερό 
Παρεκκλήσιο του Αγίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνία στο άβατο της Ιεράς 
Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 30 ετών 
από της μακαρίας κοιμήσεως του οσιακής μνήμης Γέροντος Γερασίμου του 
Μικραγιαννανίτου, Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Η Ιερά 
Ακολουθία θα τελεστεί μόνον από την αδελφότητα της Ιεράς Μονής, ενώ θα 
μεταδοθεί απευθείας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

 Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου στις 5:00 μ.μ. στην αδελφότητα «Πέλεκαν» στο 
Κομνήνιο Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αμβροσίου θα τελέσει 
Τρισάγιο για τον μακαριστό π. Αμβρόσιο Κυρατζή. 

 Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό 
και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευ-
θείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 27 

Νοεμβρίου 2021 στις 3.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικο-
λάου στη Ν. Νικομήδεια Ημαθί-
ας η Ανθή Σιδηροπούλου σε 
ηλικία 85 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 28 

Νοεμβρίου 2021 στις 3.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Σωτήριος Επαμ. Κεχαγιάς σε 
ηλικία 80 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 28 

Νοεμβρίου 2021 στις 12.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας 
Μαρίνας στην Αγία Μαρίνα Βέ-
ροιας ο Θεόδωρος Μπουγι-
ουκλίδης σε ηλικία 83 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 28 

Νοεμβρίου 2021 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου (Πολιούχου) Βέροιας 
η Σωτηρία Δημητριάδου σε 
ηλικία 80 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 28 

Νοεμβρίου 2021 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής στην Πατρίδα Η-
μαθίας ο Εμμανουήλ Ιωαν. 
Καραχαρίσης σε ηλικία 62 ε-
τών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 30 

Νοεμβρίου 2021 στις 10.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος Λια-
νοβέργι Ημαθίας ο Λεωνίδας 
Ζαχόπουλος σε ηλικία 56 ε-
τών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 29 

Νοεμβρίου 2021 στις 4.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρα-
σκευής στην Πατρίδα Ημαθίας 
η Δήμητρα Στεφάτου σε ηλι-
κία 68 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 28 

Νοεμβρίου 2021 στις 12.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Α-
θανασίου (Κοιμητήρια)  Βέροι-
ας η  Αντωνία Μελιοπούλου 
σε ηλικία 62 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 29 

Νοεμβρίου 2021 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Βέροιας η  Μαρία 
Σίμου Πιτούλα σε ηλικία 88 
ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 27 

Νοεμβρίου 2021 στις 4.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Παμμεγί-
στων Ταξιαρχών (Κοιμητήρια 
Ευόσμου) η  Σταματία Ανθο-
πούλου  σε ηλικία 86 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 στις 

10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδώρου (Κοι-
μητήρια) Κορυφής Ημαθίας η  Ελένη Κουζιώρτη σε 
ηλικία 79 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η θεματική 
εβδομάδα του «ΕΡΑΣΜΟΥ» κατά της 

γυναικείας κακοποίησης, στην Ημαθία
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε, 

το απόγευμα της Παρασκευής 26 Νοεμ-
βρίου η θεματική εβδομάδα που διοργά-
νωσε ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβα-
σης «ΕΡΑΣΜΟΣ» για την ενημέρωση και 
την ευαισθητοποίηση των Δημοτών της 
Βέροιας, της Νάουσας και της Αλεξάν-
δρειας, υπό την αιγίδα των αντίστοιχων 
Δήμων, με αφορμή την 25 Νοέμβρη – Πα-
γκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας 
κατά των γυναικών.

Πάνω από 1000 τεμάχια έντυπου υ-
λικού διανεμήθηκαν, από το πρωί της 
Δευτέρας 22 Νοεμβρίου,  σε κεντρικά ση-
μεία των παραπάνω πόλεων της Ημαθί-
ας, δρόμους και πλατείες, αναφορικά με 
το έργο του Συλλόγου, τη λειτουργία του 
Ξενώνα Βραχείας Διαμονής, καθώς και 
τις δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης 
(Βιωματικά Σεμινάρια – Σχολές Γονέων), 
σε επίπεδο πρόληψης, μεταφέροντας το 
μήνυμα του «Έρασμου» για επαγρύπνη-
ση και καθημερινό αγώνα κατά της γυναι-
κείας κακοποίησης.

Στη πλατεία της Νάουσας παραβρέ-
θηκε η  πρόεδρος του Νομικού Προσώ-
που «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης του Δήμου Ηρωικής Πόλης 
της Νάουσας» Στέλλα Αραμπατζή,  ενώ  
σημαντική υπήρξε και η υποστήριξη εθε-
λοντών του Δημιουργικού Εργαστηρίου 
ΑΜΕΑ «ΥΦΑΔΙ» με επικεφαλής την Πρό-
εδρο Ευγενία Ζάλιου,  με την ενημέρωση 
εκατοντάδων περαστικών, πεζών και ο-
δηγών. 

Στη Βέροια, το «παρών» τους έδωσαν 
στην πλατεία Δημαρχείου, ο Δήμαρχος 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, οι Αντιδήμαρ-
χοι Ισότητας των Φύλων και Τεχνικών, 
Συρμούλα Τζήμα και Αλέξανδρος Τσαχου-
ρίδης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βέροιας Αριστομένης Λαζαρίδης, 
ενώ τη δράση χαιρέτησε, διερχόμενος, 
και ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρα-
νικόλας. 

Στην Αλεξάνδρεια ενημερωτικές δρά-
σεις έλαβαν χώρα στο προαύλιο του Συ-
νεδριακού – Εκθεσιακού Κέντρου, όπου 
παραβρέθηκε η Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Όλγα Μοσχοπούλου, και στο 
Πλατύ, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρα-
σιατών «Ο Βαρασός».

Παράλληλα, και στις τρεις πόλεις, σε 
συνεργασία με το «Φεστιβάλ Ταινιών Μι-
κρού Μήκους Δράμας», έγινε η προβολή 
ταινίας συναφούς, με την κακοποίηση, πε-
ριεχομένου («The Noir Project» του Γρη-
γόρη Βαρδαρινού), την οποία παρακολού-
θησαν συνολικά πάνω από 60 άτομα, και ακολούθησε ανοικτή συζήτηση προβληματισμού, αναφορικά με 
το φαινόμενο της έμφυλης βίας και των εκδοχών της, μεταξύ του κοινού και της επιστημονικής ομάδας του 
«ΕΡΑΣΜΟΥ», με αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων κατά της COVID19.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-

μείο)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά :
-Τον κ.Βασίλη Αντωνιάδη και τα παιδιά του , για την δωρεά του ποσού των 250 Ε , για ένα πλήρες 

γεύμα , εις μνήμη της μητέρας του Ευδοξίας Αντωνιάδου.
-Την Οικ.κ.Αναστασίου Τόκα του Μιχαήλ , για την ευγενική προσφορά 3 πλήρων γευμάτων στο Γη-

ροκομείο Βέροιας , εις μνήμη της μητέρας τους Ζωής Τόκα , με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον 
θάνατό της.

-Τους συμφοιτητές Κυριάκου Αθανασιάδη  από το ΤΕΙ Πατρών , για την ευγενική προσφορά 1 πλή-
ρους γεύματος , εις μνήμη του φίλου τους Κυριάκου Αθανασιάδη.

-Την κ.Μαρία Δρακούλη , για την δωρεά του ποσού των 200 Ε, εις μνήμη της πολυαγαπημένης της 
αδελφής Καλλιρόης , με την συμπλήρωση 3 ετών από τον θάνατό της.

-Την κ.Φρειδερίκη Ζαγάρη , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη του συζύγου 
της Στεργίου Ζαγάρη και της αδελφής της Μαρίας Γκατζούφα.

-Ανώνυμο Κύριο και Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά κατεψυγμένων λαχανικών (σπανάκι 
,αρακά ,φασολάκια) ,για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε , εις μνήμη των γονέων της.
-Την κ.Φ.Μ.,για την δωρεά του ποσού των 50 Ε , εις μνήμη του συζύγου της.
-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 7 κιβ.κομπόστα , για τις ανάγκες του Ιδρύματος,
-Το Κατάστημα ΜΑΤΟΥΛΑ , για την ευγενική προσφορά τσουρεκιών , για τους Ηλικιωμένους του Γηρο-

κομείου Βέροιας.
-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική προσφορά 15 Kgr Γαλέο , για τις ανάγκες 

του Γηροκομείου Βέροιας.
                                           Εκ της Δ/νσεως 

ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, 
με πρόεδρο τον Γιώργο Λαζό 

Από την ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ανακοινώνεται ότι μετά 
την Γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Νοεμ-
βρίου, εκλέχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συστάθηκε σε 
σώμα ως εξής:  

Πρόεδρος: Λαζός Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Καζαντζίδης Παναγιώτης
Γενικός Γραμματέας: Φεύγας Αστέριος 
Ταμίας: Δινάλης Χρήστος 
Ειδικός Γραμματέας: Καζαντζίδης Χρήστος Αντώνιος
Η νέα διοίκηση ανέλαβε τα καθήκοντά της και σύντομα θα ανακοι-

νώσει το πρόγραμμα της νέας χρονιάς.

Πρόγραμμα δωρεάν 
Rapid Test στον Δήμο Βέροιας

Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κο-
ρωνοϊού 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 29.11.21 έως Παρασκευή 03.12.21 από τις 8:30 έως τις 15:00 και 
Κυριακή 05.12.21 από τις 8:00 έως τις 14:30.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, δυνατότητα διενέργειας rapid test έχουν εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι. Βεβαί-

ωση αρνητικού αποτελέσματος χορηγείται στους εμβολιασμένους ενώ για τους μη εμβολιασμένους το αποτέλε-
σμα 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 ολοκληρώ-
νονται τις καθημερινές στις 15:00.
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Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον 

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

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

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

Την 3η συνεχόμενη νίκη 
πέτυχε  ο ΝΠΣ Βέροια 
αφού κέρδισε και τον 

ΑΟ Τρικάλων με ένα πολύ 
ωραίο γκολ που πέτυχε στο 
65’ λεπτό ο νεαρός Μούρ-
γος ο οποίος από αγώνα σε 
αγώνα παρουσιάζεται καλύ-
τερος.

ΗΒέροια ήταν καιπάλι  κυρίαρχος
του αγώνα και από τα πρώτα λεπτά
πήρε τηνπρωτοβουλία για ναπετύχει
το γρήγορο γκολπου θα άλλαζε  την
ψυχολογίατηςομάδας.

Με γρήγορηανάπτυξη και συντονι-
σμένεςενέργειεςοιεπιθετικοίτηςομά-
δαςβρέθηκαναρκετέςφορέςαπέναντι
στην αντίπαλη εστία , αλλά από την
μίαηαστοχίακαιαπότηνάλληοπολύ
καλός τερματοφύλακας τωνΤρικάλων
κράτησαντο0-0στοα’ημίχρονο.

Σε αντίθεσηπερίπτωση οι φιλοξε-
νούμενοι δεναπείλησαν την εστία του
Βελλίδη.

Καιστοβ’ημίχρονοηίδιαεικόναμε
τηνΒέροια να «ψάχνει» το γκολπου
τελικά το πε΄τυχε  στο 65’ λεπτό με
σουτ ‘έξω από τηνπεριοχή του Σάβ-
βαΜούργου. ενώη μπάλαβρήκε και
ταπόδια αμυντικού και κατέληξε στα
δίκτυα.

Από κει και μετά η Βέροια αδικαι-
ολόγητα και πάλι οπισθοχώρησε και
οι φιλοξενούμενοι ενίσχυσαν την επι-
θετική τους γραμμή  επιζητώντας την
ισοφαρίσει

Και λέμε κακώς γιατί η  βασίλισσα
τουβορρά είναι μία κλάσηπάνωαπό
τις ομάδεςπου μέχρι τώρα αντιμετώ-

πισε  και είχε τις δυνατότητες παίζο-
ντας έστωμε αντεπιθέσεις ναπετύχει
ένα  ακόμη γκολ και να κλειδώσει το
παιχνίδι.Αντίθετα αγχώθηκε για μία
ακόμηφοράκαιητακτικήτου«γιόμα»
πουεφάρμοσανοιΤρικαλινοίαπότύχη
μπορείναφέρεικάποιογκολ.

ΗΒέροιαμε τηνποιότητα τωνπαι-

κτώνπουδιαθέτει μπορεί όχι μόνο να
κρατήσειτοσκοραλλάμεαντιπάλους
όπως ταΤρίκαλαναμηναφήνουνπε-
ριθώρια απειλής της εστίας του Βελ-
λίδη.

ΚαλύτερηκαιπάλιηΒέροιααπότον
αντίπαλος της με όλους τουςπαίκτες
ναδίνουνταπάνταγιατηννίκη,παρά

τα μικρά λάθηπου ευτυχώςδενστοί-
χησαν.Θαπρέπεινασυνεχίσειακόμη
καλύτεραανθέλειναπετύχειτονμεγά-
λοστόχο.

Πριντοναγώναστοκέντροτουγη-
πέδου  κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή
γιαταγυναικείαθύματατηςβίας.

Γκόλκαιφάσεις
Στο16’οΠέτροςΓιακουμάκηςέκανε

πρώτο δυνατό τοσουτ μέσααπό την
περιοχή αλλά η μπάλα πέρασε λίγο
άουτ.

Στο 25’ πάλι ο Γιακουμάκης, μετά
απόσέντρατουΠαπαχρήστουέπιασε
την κεφαλιά αλλά ο τερματοφύλακας
απέκρουσεσωτήρια.

Στο 31’ ο Γιακουμάκης πήρε την
πάσααπό τονΠαπαχρήστο, έκανε το
σουτ αλλά αποκρούστηκε από τους
αμυντικούςσεκόρνερ.

Στο45’οΠασάςέκανετοσουτμέσα
από τηνπεριοχή, η μπάλα κόντραρε
στονΡιζογιάννηκαικατέληξεκόρνερ.

Τελικάστο 65’ ‘,  οΜούργοςπήρε
τημπάλα λίγοέξωαπόαυτήνέπιασε
ένα δυνατόσουτ, στέλνοντας τη μπά-
λαστα δίχτυα αφού βρήκεπρώτασε
σώμα αμυντικού και άλλαξε πορεία,
γράφονταςτο1-0γιατηΒΕΡΟΙΑ

Από τονπάγκο τηςομάδαςδόθηκε
ηφανέλαμε τονούμερο11στονσκό-
ρερ και αφιέρωσε το γκολστονΜπαι-
ντούοοποίοςμπαίνειστοχειρουργείο
γιαεγχείρησητουμηνίσκου.

!Διαιτητής: Τσοπουλίδης (Φραγιός,
Κουφός)

ΒΕΡΟΙΑ:Βελλίδης,Μπουκουβάλας,
Παπαχρήστος (85’Μουχάλης), Σκόν-
δρας,Μαραγκός,Οικονόμου,Μούργος

(85’Δημόπουλος), Γαβριηλίδης, Για-
κουμάκης(90’Φοφανά),Πόζογλου(77’
Ράμος),Πασάς.

ΤΡΙΚΑΛΑ:Σεντουριάν,Σαντραβέλης
Ντιαλόσι (78’ Ζησόπουλος),Παρέδες,
Ριζογιάννης, Ρεκίν, Χειρότραντας, Ε-
λευθεριάδης (78’Μυλόπουλος), Πέλ-
κας (60’Μπαξεβάνος), Ευθυμίου (46’
Νιάρος),Νίζιτς(40’Κουσκουνάς).

SuperLeague2–5ηαγωνιστική
Κυριακή28/11–14:45

Α’ΟΜΙΛΟΣ
Ηρακλής-ΑΕΛ......................... 1-1
Βέροια-Τρίκαλα..................... 1-0
ΑπόλλωνΠόντου-ΠΑΟΚΒ..... 0-3
ΑναγέννησηΚ-ΟλυμπιακόςΒ. 4-0
Πιερικός-ΝίκηΒόλου............... 0-3
Ξάνθη-ΑλμωπόςΑριδαίας...... 2-0
Θεσπρωτός-Καβάλα............... 7-0
Πανσερραικός-ΑπόλλωνΛάρ. 1-0
Ρεπό:ΟλυμπιακόςΒ’

Βαθμολογία
1)ΒΕΡΟΙΑ............................... 13
2)Ξάνθη.................................. 10
3)ΝίκηΒόλου............................ 9
4)Αναγ.Καρδίτσας.................... 9
5)Λάρισα................................... 7
6)ΟλυμπιακόςΒ’....................... 7
7)Πανσερραϊκός....................... 6
8ΑλμωπόςΑριδ......................... 6
9)Θεσπρωτός........................... 6
10)Ηρακλής............................... 5
11)Π.Α.Ο.Κ.Β’........................... 5
12)ΟλυμπιακόςΒολου.............. 5
13)Πιερικός............................... 4
14ΑπόλλωνΠόντου.................. 4
15)Τρίκαλα................................ 3
16)ΑπόλλωνΛάρισας................ 2
17)Καβάλα................................ 0

Μόνος πρώτος ο ΝΠΣ Βέροια μετά τη νίκη 1- 0 επί των Τρικάλων
Σκόρερ ο νεαρός Μούργος. στο 65’
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Κολυμβητικήπανδαισία
τηςαγωνιστικής&Προ
αγωνιστικήςτουΝηρέα

σεΚαρπενήσι
καιΘεσσαλονίκη

14μικροίκολυμβητέςτουΝηρέα
συμμετείχανστηνΧειμερινήΗμερί-
δα9-12ετώνστις27-28Νοεμβρίου
στοΠοσειδώνειο(50μ.)

Στις πρώτες θέσεις ήταν οι α-
θλητές: Τρεις πρώτες θέσεις από
τονΡαντζάκηΆγγελο  12 ετών 50
m – 100 m πεταλούδα & 200 m
ελεύθερο. Μία πρώτη θέση από
τον Γαλίκα Γεώργιο 11 ετών στα
50μπεταλούδακδεύτερηθέσηστα
100μ  ελεύθερο.Μίαδεύτερηθέση
απόΝικόλοβαΑθανασία 12 ετών
200mύπτιο και δύο τρίτες θέσεις
στα50+100mύπτιο.Μίαπρώτη
θέσηΚάνουραΜαρίαΕλένη9ετών
στα100mΕλεύθερο

Και μία τρίτη θέσηΖημιανίτηΑ-
δελαΐς 10ετων  στα 100mΕλεύθε-
ρο.

Για τηναγωνιστική, από τους11πουπροκρίθηκανοι 8 αθλητές
τηςομάδαςσυμμετείχανστουςτελικούςχειμερινούκυπέλλουΑνδρών
Γυναικών&ΠαμπαίδωνΠαγκορασίδωνπουδιεξήχθησανστοΚαρπε-
νήσι26–28Νοεμβρίου(25μ.)

Ημεγαλύτερηεπιτυχίαήτανστα200mύπτιοΓυναικών όπουη
ΑντωνιάδουΕλένηκέρδισετην1ηθέσηκαιτοχρυσόμετάλλιο,όπου
στονίδιοτελικόσυμμετείχαν,η7ηΚοσμίδουΧριστίνακαιη8ηΒασι-
λειάδουΠολυξένηάλλεςδύοαθλήτριεςτουΝηρέα.

ΗίδιααθλήτριαΑντωνιάδουΕλένηκατετάγη3ηστα50m–100
mύπτιοΓυναικών.

ΣτιςκατηγορίεςΠαμπαίδωνΠαγκορασίδωνστοΚαρπενήσιμετάλ-
λιακέρδισανοι:

ΝαλμπάντηςΑπόστολος1ος50-100-200ύπτιο.
Στεργίου Ισαβέλλα1η400μ ελεύθερο3η200μ ελεύθερο&200μ

ύπτιο.
ΝαλμπάντηΆνναΜαρία3η50μελεύθερο.
Οιυπόλοιποιαθλητέςκαιοικαλύτερεςθέσεις:
ΔιαμαντόπουλοςΝικόλαος6ος100πρ
ΝαλμπάντηΚων/να12η50ελεύθερο
ΠροπονητήςκαιΣυνοδόςΘεοδωρίδηςΧρήστος.
ΟιαθλητέςόλοιπουσυμμετείχανστηνΘεσσαλονίκηκαιοικαλύτε-

ρεςθέσειςτους:
Πελτέκη9ετών4η50ύπτιο5η50ελεύθερο
Στάθης11ετών4ος100πρόσθιο
Μπάμπαλος12ετων11ος200ελεύθερο
Μπάρμπας12ετών8ος50πεταλούδα
Σουγιουλτζή11ετων10η100πρόσθιο
Νόλα11ετών11η50ύπτιο
Μασάδη12ετών8η100ύπτιο
Μυλωνά11ετων23η50πρόσθιο
Κακαγιάννη12ετών10η200ελεύθερο

Το πιο αμφίρροπο ματς της 
8ης αγωνιστικής της Α2 
μπάσκετ ανδρών έγινε στη 

Βέροια, εκεί όπου το Παγκράτι 
απέδρασε με τη νίκη επί του 
Φίλιππου (51-55), την 1η για την 
ομάδα του Γιάννη Γιαννόπουλου 
ύστερα από πέντε διαδοχικές 
ήττες.

Επί 40 λεπτά οι δύο ομάδες αντάλλαξαν
τοπροβάδισμα10φορέςκαιάλλες τόσες το
σκορήτανισόπαλο,ενώκαμίαδενξέφυγεμε
διαφοράμεγαλύτερητωνεπτάπόντων(27-20
στο13’).Τόσο“κλειστό”ήταντοματςστηΒέ-
ροια, όπουδενσημειώθηκε ούτε ένα καλάθι
στοανοιχτόγήπεδο(οιδύοομάδεςείχανμαζί
0/6 αιφνιδιασμούς), με τον μενΦίλιππο να
σουτάρει με ποσοστό 27,1% και το δεΠα-
γκράτιμε35,1%.

Οι Τσουργιάννης (17 πόντοι), Χαϊκάλης
(15 πόντοι) ήταν οι κορυφαίοι από το Πα-
γκράτι (2-5), τοοποίοακολουθούσεσταθερά
στοσκοραπό το8’ έως το23’, αλλά κατόρ-
θωσενακρατήσει χωρίςκαλάθι τονΦίλιππο
(3-5)απότο34’έωςτο39’,κάνονταςτοσκορ
49-53στο 38’.ΟΝτόβας έδωσε τέλοςστην
ανομβρίατωνγηπεδούχωνστο1’24’’(51-53),
αλλάοΚοθράςδενβρήκεστόχοσετρίποντο
στα43’’καιοΤσουργιάννηςέγραψετοτελικό
σκορμε2/2βολέςστα11’’,χαρίζονταςστους
“ροσονέρι” την 4η νίκη σεπέντε επισκέψεις
στηΒέροια.ΤοΠαγκράτι έχειπλέον8-2στις
αναμετρήσεις με τονΦίλιππο στις εθνικές
κατηγορίες...

Διαιτητές:Μαραμής-Ελευθεριάδης-Γεωρ-
γούλης

Δεκάλεπτα:19-17,30-28,41-43,51-55
ΦίλιπποςΒέροιας (Κουρουζίδης):Ντόβας

11(1/8τρίποντα,4/7δίποντα,8ριμπάουντ,5
ασίστ),Ελευθεριάδης22 (4/6 τρίποντα, 3/10
δίποντα,4/6βολές),Κοθράς5(1/5τρίποντα,
0/5 δίποντα, 6ασίστ),Παραπούρας,Σουτζό-
πουλος 3 (8 ριμπάουντ), Drekalovic 6 (3/9
σουτ, 9 ριμπάουντ),Πιλκούδης 2, Γαρέζος 2
(1/10σουτ).

Παγκράτι (Γιαννόπουλος): Σταυρακούκας
11 (2/9 τρίποντα, 2/8 δίποντα, 1/2 βολές, 8
ριμπάουντ, 4 λάθη), Γεωργοπαπαδάκος, Γιο-
βάνης 5 (1),Χαϊκάλης 15 (3/7 τρίποντα, 3/3
δίποντα),Τσουργιάννης 17 (6/6 βολές, 4/10
δίποντα,1/3τρίποντα,11ριμπάουντ,4λάθη),
Δαμιανός,Ταταράκης3 (1),Τζουγκαράκης4
(11ριμπάουντ).

ΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οίακας-Κόροιβος......................... 57-93
ΧαρίλαοςΤρικούπης-Αμύντας..... 81-65
Ελευθερούπολη-Ψυχικό.............. 80-74
ΔάφνηΔαφνίου-Πανερυθραϊκός.. 62-80
ΦίλιπποςΒέροιας-Παγκράτι........ 51-55
Ρεπό:Καβάλα

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Ψυχικό6-2(666-559)..................... 14
................................................................
2.Ελευθερούπολη6-1(604-500)....... 13
3.Κόροιβος5-3(645-536).................. 13
4.Καρδίτσα6-0(552-388).................. 12
5.Πανερυθραϊκός5-2(556-473)........ 12
................................................................

6.Καβάλα5-2(564-533).................... 12
7.Αμύντας4-3(511-475).....................11
8.ΦίλιπποςΒέροιας3-5(524-604).....11
9.Τρίτωνας4-2(563-475).................. 10
................................................................
10.ΧαρίλαοςΤρικούπης3-4(576-524)10
11.Μαρούσι2-5(528-542)................... 9
12.Παγκράτι2-5(458-539).................. 9
13.Αγρίνιο2-4(391-431)..................... 8
................................................................
14.ΔάφνηΔαφνίου0-8(484-754)........ 8
15.Οίακας0-7(397-686)..................... 7
*Εκκρεμεί οαγώναςΤρίτωνας -Αμύντας

(6ηαγωνιστική,1/12,17:00)

ΗΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(9η,4/12,17:00)

Καρδίτσα-Οίακας
Κόροιβος-ΧαρίλαοςΤρικούπης
Αμύντας-Ελευθερούπολη
Ψυχικό-Καβάλα
Αγρίνιο-Τρίτωνας
Πανερυθραϊκός-Μαρούσι
Παγκράτι-ΔάφνηΔαφνίου
Ρεπό:ΦίλιπποςΒέροιας

Α2μπάσκετ
Ήττα του Φιλίππου Βέροιας από το Παγκράτι 51- 55

Χωρίς τον ΓιώργοΤζιουμάκα, που δεν
ξεπέρασετελικάτιςενοχλήσειςτουστοπόδι
και την ομάδαόσοπέρναγεηώραμετά το
2οσετ να ξεμένει από ενέργεια και λύσεις,
οΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας δεν κατάφερε να
συνεχίσει στο «ΔΑΚΔ.Βικέλας» το δρόμο
των επιτυχιών κόντραστονΑΟΠΚηφισιάς,
που κυριάρχησεστομπλοκ και επιβλήθηκε
δίκαια με 1-3 (22-25, 28-26, 21-25, 12-25)
την5ηαγωνιστικήτηςVolleyleague.

Άτυχοςο κεντρικός τηςΚηφισιάς,Λινάρ-
δος,που τραυματίστηκεστο 5-5 του γ’ σετ
καιαποχώρησεμέσασεχειροκροτήματα.

Το παρών για πρώτη φορά σε αγώνα
βόλεϊ τηςομάδαςμαςέδωσεκαιονέοςχο-
ρηγός,ΝίκοςΤάκης.

Διαιτητές: Γεωργιάδης Ε.,Δανιηλίδου,
Παρατηρητής:Μιχελινάκης, Επόπτες: Χα-
νός,Πλιάχα,Γραμματεία:Συρομάχου.

Διακύμανση: 1οσετ: 8-6, 14-16, 16-21,
22-25,2οσετ:8-5,16-15,21-18,28-26,3ο
σετ: 7-8, 15-16, 19-21, 21-25, 4οσετ: 4-8,
10-16,11-21,12-25

*ΟιπόντοιτουΦίλιππουΒέροιαςπροήλ-
θαν από 3 άσσους, 44 επιθέσεις, 5 μπλοκ
και 31 λάθη αντιπάλων και της Κηφισιάς
προήλθαναπό3άσσους, 62 επιθέσεις, 17
μπλοκκαι19λάθηαντιπάλων.

Τασετ: 1-3 (22-25,28-26,21-25,12-25)
σε102’

Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (Σωκράτης
Τζιουμάκας(sad)Προύσαλης, Ρουμελιωτά-
κης14(13/27επ.,1άσσος,73%υπ.-33%
άριστες),Κυρίδης1(1/5επ.),Βαρβεσιώτης,
Σονάρι 10 (8/16 επ., 2 μπλοκ), Σουντζίνσκι
20 (15/30 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 83%υπ.
- 45%άριστες) /Μπουράκης (λ, 57%υπ. -
29%άριστες),Μιχελάκης(λ),Γιάγκος1(1/3

επ.),Κουπατσιάρης.
Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Γιάννης Ορφα-

νός(sad)ΝτεΒάιερ 6 (1 άσσος, 5 μπλοκ),
Αμπράο 16 (15/22 επ., 1 άσσος, 50%υπ.
- 31%άριστες), Κωτσάκης 10 (9/19 επ., 1
μπλοκ, 76%υπ. - 24%άριστες),Λινάρδος
7 (4/8 επ., 3μπλοκ),Μιχάλ11 (7/16 επ., 4
μπλοκ),Μαρκς 22 (20/31 επ., 2 μπλοκ) /
Σωνάκης (λ,69%υπ. -19%άριστες),Ρού-
σης, Κωστόπουλο 9 (6/9 επ., 1 άσσος, 2
μπλοκ,70%υπ.-20%άριστες),Μελλές.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σωκράτης Τζιουμάκας (Προπονητής

Α.Π.Σ.ΦίλιππουΒέροιας): «Για 3σετ ήμα-
σταν καλά, ήμασταν αγωνιστικοί παίξαμε
καλόβόλεϊ,στο τέλοςκαταρρεύσαμε!Με το
πουπήρανοιαντίπαλοιδιαφοράστηναρχή
του 4ου σετ δεν είχαμε το κουράγιο, δεν
είχαμεαλλαγές, δενμπορέσαμε ναακολου-

θήσουμεκαιστο τέλοςό,τι έκανεηΚηφισιά
έβγαινε.Ψυχολογικάήμαστανκαλάκαιανεί-
χαμεσήμερακαιτοΓιώργο(σ.σΤζιουμάκα),
πιστεύωθακερδίζαμε.Στοναθλητισμόόμως
όλαείναιμέσαστοπαιχνίδι.»

ΓιάννηςΡουμελιωτάκης (ΑκραίοςΑ.Π.Σ
ΦίλιππουΒέροιας): «Μπήκαμεστοπαιχνίδι
γνωρίζοντας πως η Κηφισιά είναι μι καλή
ομάδα, είναι σταμέτραμας και σίγουρα το
παιχνίδι θα κρίνονταν στις λεπτομέρειες.
Προσπαθήσαμε όλα τα παιδιά, σε κάποια
σημείατουπαιχνιδιούηΚηφισιάήτανκαλύ-
τερημεαποτέλεσμαναπάρειτηνίκη.Ειδικά
στο 4ο σετ, η Κηφισιά μαςπίεζε, δεν μας
βγήκαν κάποιαπράγματαπου μας κάναμε
στα προηγούμενα σετ με αποτέλεσμα οι
αντίπαλοίμαςναξεφύγουνκαιμετάναείναι
δύσκολονατουςφτάσουμε.»

Volleyleague
ΦίλιπποςΒέροιας-ΑΟΠΚηφισιάς1-3σετ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Δεκέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από29-11-2021 

μέχρι 05-12-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τρίτη 30-11-2021

1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0
ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ Α-
ΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.Α-
ΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60340

21:00-08:00 ΝΕ-
ΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑ-
ΒΑ1 (δίπλαστο ΙΚΑ)
23310-66649

Φαρμακεία

Από τηνΕπιτροπήΠρωταθλη-
μάτωνκαιΚυπέλλου τηςΈνωσης
ΠοδοσφαιρικώνΣωματείωνΗμα-
θίας (Ε.Π.Σ.Η.) ανακοινώνεται ότι
κατόπιν της υπ’ αριθ. 10 / 25-11-
2021, με την οποία επιβάλλεται
ΠΟΙΝΗΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΤΗΣ Ε-
ΔΡΑΣΜΙΑΣ(1)ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣστο
Σωματείο ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ, ως
γήπεδοδιεξαγωγής του επαναλη-
πτικούαγώνατης3ηςαγωνιστικής
τουΚυπέλλουΕρασιτεχνικώνΟ-
μάδων τηςΈνωσηςανάμεσαστα
Σωματεία ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ και
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑορίζεται τοΔΗΜΟ-
ΤΙΚΟΓΗΠΕΔΟΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ.

Υπενθυμίζεται αναλυτικά το
πρόγραμμα των επαναληπτικών
αγώνων της 3ης αγωνιστικής του
Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομά-
δων,τοοποίοέχειωςεξής:

Τετάρτη1Δεκεμβρίου2021και
ώραέναρξης2:30μ.μ.

ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ-ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΦΑΣΝΑΟΥ-
ΣΑ

Τετάρτη8Δεκεμβρίου2021και
ώραέναρξης2:30μ.μ.

ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ-ΝΠΣ
ΒΕΡΟΙΑ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥ-
ΛΟΥ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ

Υπενθυμίζεταιότιοκανονισμός
του εκτός έδρας τέρματοςΔΕΝ Ι-
ΣΧΥΕΙ και μετά την ολοκλήρωση
τουδεύτερουαγώνα,σεπερίπτω-
σησυνολικού ισόπαλουαποτελέ-
σματος, ακολουθεί ημίωρηπαρά-
ταση και διαδικασία τωνπέναλτι
γιατηνανάδειξητουνικητή

Κύπελλο ΕΠΣ Ημαθίας
ΣτοΜακροχώριοεπαναληπτικόςΑγκαθιά-Νάουσα

Handball Premier
ΦίλιπποςΒέροιας-
Αερωπός24-27

Την ήττα με σκορ 24-27 γνώρισε ο Φίλιπ-
πος από τον Αερωπό στο «Φιλίππειο»  
της Βέροιας, για την 9η αγωνιστική της 

Handball Premier.

ΗομάδατηςΈδεσσαςήτανσταθεράμπροστάσεόλοτοπαι-
χνίδιμετημέγιστηδιαφοράναείναιστημεγαλύτερηδιάρκειαστα
4γκολ.

ΔέκαλεπτάπριντοτέλοςοΦίλιπποςπλησίασεστα2τέρματα
(21-23),τοπάλεψεωςτοφινάλε,όμωςοΑερωπόςκατάφερενα
διαχειριστεί την κατάσταση για ναφτάσει στοπολύσημαντικό
διπλό.

Ταπεντάλεπτα: 1-3, 3-6, 4-8, 6-10, 9-13,12-16 (Ημχ) 14-18,
17-21,20-23,21-23,22-24,24-27

ΦίλιπποςΒέροιας:Kriuchkov,Οικονομίδης,Mutic 5,Agovic
4,Sokranac1,Acimovic 2,Κακαφίδας,Κουκουτσίδης 4,Ρίζος,
Φιλόσογλου,Παπαδόπουλος6,Παπαγιάννης2,Κυριακίδης,Φι-
λόσογλουΚ.,Εμμανουήλ,Τσαμήτρος

ΑερωπόςΈδεσσας:Αθανασίου,Τσέλιος3,Μήγγας5,Κράλ-
λης2,Μπουτκάρης,Veremchuk,Μυλωνάς,Καράτζιος,Μαρίνος,
Petrychko,Bochkarev4,Κυριάκου4,Ταραμόνλης,Γιαννούσης,
Yermashcvich7,Krivich1

Διαιτητές:Πατιός-ΤσιάναςΔίλεπτα:3/4Πέναλτι:1/1,1/2

ΣπουδαίοδιπλόπήρεοΜέγαςΑλέξανδρος
Τρικάλωνστα Γιαννιτσάαπό την τοπικήΑνα-
γέννησημεσκορ1-0,στοπλαίσιο της6ηςα-
γωνιστικήςτουδευτέρουομίλουτηςΓ’Εθνικής
κατηγορίας.

Το νικητήριο τέρμα για την ομάδα τουΔη-
μήτρηΠρίντζιουσημείωσεστοδεύτερο λεπτό
των καθυστερήσεων τουαγώναοΖυγκερίδης
μεεύστοχηεκτέλεσηπέναλτι,τοοποίουπέδει-
ξεοδιαιτητήςσεανατροπήτουΤσιούχα.

ΝασημειωθείότιοιΤρικαλινοίαγωνίστηκαν
αποδεκατισμένοι, αφούβρέθηκανθετικοίστον
κορονοϊό πέντε παίκτες τους, οι Βασίλτσης,
Λίτσι,Πετράκης,ΠέικοςκαιΔιακόπουλος, ενώ
είχανκαιτραυματίατονΚέλο,όμωςπαρότιζή-
τησαναναβολήτουαγώνα,δενέγινεαποδεκτό
τοαίτημάτουςκαιέτσιτοματςέγινεκανονικά!

ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (Γυριχίδης):Μούτσα,Πελ-
τέκης, Γαλούπης, Χαραβητίδης, Ιωσηφίδης,
Ξανθόπουλος, Ζαχαριουδάκης (80’Πλατσιώ-
ταςΣτ.),Χατζόπουλος,Τσιάκαλος(70’Πρέτσι),
Μυλωνάς (80’Αθανασιάδης), Σαμαράς (60’
Δεληχατζής).\

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Πρίντζι-
ος):Αργυρόπουλος,Ατανάσοφ,Κιρκιλιανίδης,
Τσιούχας,Τσιρίδης,Περτσιούνης,Αβραμόπου-

λος,Μουρατίδης (70’Πίκος),Πιπιλιάρης (90’+
Λαμπρόπουλος), Ζυγκερίδης (90’+Χατζόπου-
λος),Γεωργίου(87’Κατράνας).

Με πολλές απουσίες ο Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων
0 - 1 στα Γιαννιτσά!

ΝέοΔ.Σ.στηΛέσχη
ΑυτοκινήτουΒέροιας

Νέος πρόεδρος
ο Γιώργος Λαζός

Από τηνΛΕΣΧΗΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥΒΕ-
ΡΟΙΑΣανακοινώνεται ότι μετά την Γενική
Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη10Νοεμβρίου,εκλέχθηκενέοδιοι-
κητικόσυμβούλιο, τοοποίοσυστάθηκεσε
σώμαωςεξής:

Πρόεδρος:ΛαζόςΓεώργιος
Αντιπρόεδρος:ΚαζαντζίδηςΠαναγιώτης
ΓενικόςΓραμματέας:ΦεύγαςΑστέριος
Ταμίας:ΔινάληςΧρήστος
Ειδικός Γραμματέας:ΚαζαντζίδηςΧρή-

στοςΑντώνιος
Η νέα διοίκησηανέλαβε τα καθήκοντά

της και σύντομα θα ανακοινώσει τοπρό-
γραμματηςνέαςχρονιάς.

ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΦΟΡΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΖΩΝΗ

Σε ένα παιχνίδι που ο-
λοκληρώθηκε αργά λόγω
προβλήματοςστονφωτισμό
τουΚλειστού ΓηπέδουΑρι-
δαίας, η ομάδα τουΝτάνη
Τυριακίδη επικράτησεστον
πόντοτουτοπικούΦΟΑκαι
έφτασε το 3-2 στοπρωτά-
θληματηςΓΕθνικής.

Κύριο χαρακτηριστικό
των «ασπρόμαυρων» η ά-
μυνα, η οποία…τσάκιζε κό-
καλαστηνκυριολεξία,ειδικά
στο τρίτο δεκάλεπτοστοο-
ποίοοιγηπεδούχοιπέτυχαν
μόλις10πόντους.

Στοπρώτο ημίχρονο, η
ομάδα τηςΠέλλας είχε συ-
νεχώς το προβάδισμα, με τουςΑετούς να
παρακολουθεί τη διαφοράπου κυμαινόταν
από τέσσεριςως οκτώπόντους (33-25 το
ημίχρονο).

Από κει και έπειτα όμως, ηαμυντική λει-
τουργία τωνΑετώνήταν το «κλειδί» για την
εξέλιξη του ματς.Με κορυφαίο τον Βασίλη
Γκανά,πουσυμπαρέσυρε και τουςσυμπαί-
κτες του, οι φιλοξενούμενοι «ροκάνισαν» τη
διαφορά και μείωσαν στο 43-40 του τρίτου
δεκαλέπτου.

Ητελευταίαπερίοδοςτουαγώνακινήθηκε
στην«κόψη του ξυραφιού», με τις δύοομά-
δεςνασυμβαδίζουνστοσκορ.

Τελικάη…μπίλιακάθισεστοασπρόμαυρο
και έτσιοιΑετοίπανηγύρισαν την τρίτη τους
νίκηστοπρωτάθλημα.

ΠρώτοςσκόρερήτανοΜάκηςΙωσηφίδης,
πουπέτυχε16πόντουςμετρίατρίποντακαι
τονακολούθησανοιΕυθύμηςΤσακαλέρηςκαι
ΒασίληςΜαυρίδηςμε10έκαστος.

Ταδεκάλεπτα:16-11,33-25,43-40,59-60
ΦΟΑριδαίας (ΤάσοςΤζιόμαλος) : Καρα-

μπέκης8,Φόρογλου,Τοπαλίδης,Μπακιρτζής
4,Θωμαΐδης 2,Πυδαράκης 16 (4),Μακρό-
πουλος13,Γκαβέζος16

ΑετοίΒέροιας(ΝτάνηςΤυριακίδης):Λιόλι-
ος10 (2),Γκανάς11 (2),Γάτσος,Παπαγρη-
γορίου2,Λέφας1,Τσακαλέρης10, Γκίτκος,
Μαυρίδης10(2),Ιωσηφίδης16(3)

Γ’ Εθνική μπάσκετ
“Παλικαρίσια”νίκηοιΑετοί59-60

στηνΑριδαία
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

 “Είμαστε για δέσιμο - Εργαστήρι 
Καλλιτεχνικής Βιβλιοδεσίας”

Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021
11:00 - 13:30 το πρωί

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Είμαστε για δέσιμο» είναι ένα ερ-
γαστήριο καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας και αφορά στην εκπαίδευση και 
ενημέρωση των παιδιών σε θέματα που έχουν σχέση με την τέχνη της 
βιβλιοδεσίας. 

Μέσα από το βιωματικό εργαστήριο το κάθε παιδί μαθαίνει πώς μπο-
ρεί να δέσει ένα βιβλίο με τεχνική καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας. Το κάθε 
παιδί δένει το δικό του βιβλίο με σκληρό εξώφυλλο (πανόδετο κολλητό 
βιβλίο με μονά φύλλα).

 Στόχοι εργαστηρίου:
• Η γνωριμία των παιδιών με την τέχνη της βιβλιοδεσίας, τα εργαλεία 

και τα υλικά μέσα από παιχνίδι
• Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την τέχνη της χει-

ροποίητης βιβλιοδεσίας, μιας τέχνης που τείνει να εξαλειφθεί
• Η επαφή των μαθητών με νέες γνώσεις και εμπειρίες γύρω από τον 

κόσμο του βιβλίου
• Η ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και καλλιέργεια της βιβλιοφιλίας
• Ο εμπλουτισμός γνώσεων για το βιβλίο ως αντικείμενο
• Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας
 Η ιστορία που δημιούργησαν τα παιδιά στο πρώτο εργαστήριο και οι 

εικόνες με τις οποίες την εμπλούτισαν στο δεύτερο εργαστήριο θα ενω-
θούν σε ένα κοινό βιβλίο. Με το τρίτο εργαστήριο τα παιδιά θα πάρουν 
μια διασκεδαστική γεύση από την τεχνική με την οποία το βιβλίο αυτό 
θα πάρει μορφή.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας ομάδας χωρίς 
αποκλεισμούς και η ενίσχυση της αποδοχής της διαφορετικότητας από 
την παιδική ηλικία, με αφορμή τον πολιτισμό και το βιβλίο.

 Την οργάνωση της δράσης και την εμψύχωση του εργαστηρίου 
έχει αναλάβει το Καλλιτεχνικό Βιβλιοδετείο και οι εκπαιδευτές Ράνια Κα-
μπουράκη, εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής με msc στην ειδική αγωγή, 
βιβλιοδέτης και ο Νίκος Λειβαδιώτης εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής και 
βιβλιοδέτης.

 Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, όπου η μία δράση τροφο-
δοτεί την επόμενη, θα συνταχθεί ένα υβριδικό βιβλίο, συνδυάζοντας το 
ελληνικό αλφάβητο και το ελληνικό αλφάβητο μπράιγ.

 Δήλωση συμμετοχής 
 *Υποχρεωτική δήλωση συμμετοχής λόγω περιορισμού ατόμων 15 

παιδιά 
 Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες μπορείτε να μας 

στείλετε email στο inclusivelines@gmail.com
ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6976634845 
(Αγγελική Κοσμά - Συντονίστρια δράσης)
 Μέτρα κατά του Covid-19:
Για την συμμετοχή των παιδιών στο εργαστήριο είναι απαραίτητο να 

προσκομίσουν το τελευταίο τους self-test πριν την έναρξη και να φο-
ρούν μάσκα κατά την διάρκεια του εργαστήριου.

 Η δράση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υ-
πουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Σε συνεργασία με την Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης – ΚΕΑΤ και τον 
συντονισμό της Ομάδας Inclusive Lines

Του Γιάννη Μαγκριώτη

Τα κόμματα, τα τελευταία 
χρόνια, όλο και περισσότερο 
στηρίζονται στην επικοινωνία, 
στην διαχείριση της καθημερι-
νότητας και, στην αναζήτηση 
των αδύναμων πλευρών, των 
πολιτικών τους αντίπαλων. 

Από την άλλη, όλο και πε-
ρισσότερο, τα προβλήματα στις 
ανεπτυγμένες χώρες, γίνονται 
πιο πολύπλοκα, αφού οι απο-
φάσεις για την οικονομία, την 
απασχόληση, το κοινωνικό 

κράτος, το περιβάλλον, δεν επηρεάζονται μόνο από τις επιλο-
γές των τοπικών και εθνικών φορέων εξουσίας, αλλά αλληλο-
καθορίζονται, από τις αποφάσεις άλλων χωρών, υπερεθνικών 
οργανισμών και κυρίως των ισχυρών αγορών. 

Οι νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα οι τεχνολογίες της πληρο-
φορικής και της επικοινωνίας, οδηγούν και διαμορφώνουν το 
παγκόσμιο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, μετέφερε σταδιακά την 
οικονομική, επικοινωνιακή και πολιτισμική εξουσία, κατ’ επέ-
κταση και την πολιτική, στις ισχυρές επιχειρήσεις, με διεθνή 
παρουσία. 

Οι αγορές χρήματος, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, μεταφο-
ρών και τροφίμων, κυριαρχούν στο νέο παραγωγικό μοντέλο.

Μαζί με τις αγορές φαρμάκων, υγειονομικών υπηρεσιών, 
υπηρεσιών παιδείας και στρατιωτικών εξοπλισμών, αποτε-
λούν τους βασικούς πυλώνες  της παγκόσμιας οικονομίας, και 
τα πεδία των νέων ανταγωνισμών. 

Τις τελευταίες δεκαετίες άλλαξε ο παγκόσμιος καταμερι-
σμός εργασίας και η παγκόσμια ανάπτυξη δημιουργείται, 
από περισσότερες χώρες και σε περισσότερες περιοχές του 
πλανήτη. 

Το δυτικό κεφάλαιο, με την ισχύ των δυτικών χωρών και τις 
εγγυήσεις των διεθνών εμπορικών συμφωνιών, αξιοποιώντας 
τις νέες τεχνολογίες, και ιδιαίτερα της επικοινωνίας, εκμεταλ-
λεύτηκαν το κοινωνικό και περιβαντολλογικό ντάμπινγκ, που 
τους πρόσφεραν μεγάλες πληθυσμιακα χώρες, με αυταρχικά 
καθεστώτα, προσφέρουν πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 
για τις χώρες αυτές, απασχόληση και εισοδήματα, σε τμήματα 
των κοινωνιών αυτών. 

Οι χώρες αυτές, δημιούργησαν ισχυρά ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα σε πολλά αγαθά, τα τελευταία χρόνια και σε 
προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, έναντι των δυ-
τικών χωρών, συσσώρευση κεφαλαίου και, μεγάλα κέρδη για 
τις πολυεθνικές. 

Έφεραν όμως και συρρίκνωση του παραγωγικού ιστού, της 
απασχόλησης και του κοινωνικού κράτους, των ανεπτυγμέ-
νων χωρών.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το δυτικό φιλελεύθερο πο-
λιτικό σύστημα, με την οικονομία της αγοράς, πέτυχε υψηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης, δημιούργησε πολλές θέσεις απασχόλη-
σης, έχτισε ισχυρό κοινωνικό κράτος.

Την στρατηγική αυτή την υιοθέτησαν τόσο τα Σοσιαλδη-
μοκρατικά κόμματα, όσο και τα Συντηρητικά. Οι ευκαιρίες για 
τις δυνάμεις του κεφαλαίου ήταν μεγάλες, όμως μεγάλη και 
η πίεση από τα ισχυρά εργατικά συνδικάτα, μεγάλος και ο 
ιδεολογικός ανταγωνισμός από τον κρατικό καπιταλισμό των 
λεγόμενων Σοσιαλιστικών χωρών, γιαυτό και τα Σοσιαλδημο-
κρατικά κόμματα των δυτικών ευρωπαϊκών χωρών, βρέθηκαν 
σε πλεονεκτική θέση. 

Μετά την δεκαετία του ‘70 και τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις, 
η ανέμελη πορεία των δυτικών ευρωπαϊκών χωρών, τελείωσε, 
βεβαίως ακόμη πιο προβληματική ήταν η πορεία των ανατολι-
κών χωρών, που οδήγησε και στην κατάρρευσή τους.

Το δυτικό κεφάλαιο αναζήτησε νέες αγορές για την επέκτα-
ση και την αναπαραγωγή του και τις βρήκε στις πολυπληθείς 
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ασίας. 

Το τίμημα της επανάκτησης της ανταγωνιστικότητας των 
οικονομιών της Δύσης, είναι πολύ μεγάλο για τα μεσαία πα-
ραγωγικά και εισοδηματικά στρώματα, τους εργαζόμενους, το 
κοινωνικό κράτος, τους εργαζόμενους, και τους νέους. 

Αν, στα προβλήματα αυτά, προσθέσουμε την κλιματική 
κρίση, που προκαλούν οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, 
το δημογραφικό πρόβλημα και τα συνεχή και πυκνά μετανα-
στευτικά ρεύματα, από τις φτωχές χώρες προς τις πλούσιες, 
τότε εύκολα θα καταλάβουμε την κρίση των φορέων της κοι-
νωνικής και πολιτικής αντιπροσώπευσης, στις ανεπτυγμένες 
χώρες. 

Η κρίση αυτή, είναι πιο μεγάλη για τα μεσαία παραγωγικά 
στρώματα και εισοδήματα, τους εργαζόμενους, τους συνταξι-
ούχους και, φυσικά τους νέους.

Γιαυτό και η κρίση της κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώ-
πησης αυτών των κοινωνικών ομάδων, είναι πιο μεγάλη. 

Αυτός είναι ο βασικός λόγος της υποχώρησης των Σοσιαλ-
δημοκρατικών κομμάτων, που είναι και οι κύριοι εκπρόσωποι 
αυτών των κοινωνικών ομάδων.

Μάλιστα, όταν τα Σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, είναι στην 
εξουσία είτε αυτοδύναμα είτε σε συμμαχικά σχήματα με τα συ-
ντηρητικά, και υλοποιούν αυτές τις στρατηγικές, η υποχώρησή 
τους είναι ακόμη πιο μεγάλη.

Η χώρα μας, λόγω και της δικής της πολύπλευρης κρίσης 
τα τελευταία χρόνια, είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. 

Η συντηρητική παράταξη είναι η κυρίαρχη, η ιστορική Σοσι-
αλδημοκρατία, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε στα όρια της εξα-
φάνισης και, τις συρρικνωμένες και καθημαγμένες κοινωνικές 
ομάδες της κρίσης, τις εξέφρασε η Ριζοσπαστική Αριστερά, 
όπως αυτοαποκαλείται ο Σύριζα. 

Το μέγεθος της κρίσης, δεν του επέτρεψε να υλοποιήσει 
το πρόγραμμα, με το οποίο εκλέχτηκε, ως πρώτο κόμμα. Η 
κυβερνητική συμμαχία με τους Ανεξάρτητους Έλληνες του 
Πάνου Καμένου, ένα υπερσυντηρητικό κόμμα, δεν άφηνε 
περιθώρια για το κοινωνικό και πολιτικό αποτελέσματα της 
κυβερνητικής συμμαχίας. Μια δήλωση του κ. Τσίπρα στην 
βουλή: «Δεν είπαμε ψέματα, μπορεί να είχαμε αυταπάτες», 
καταδεικνύει, το μέγεθος της αυτοκριτικής και της κατανόησης 
της δύσκολης πραγματικότητας, που τα προεκλογικά συνθή-
ματα δεν την ακουμπούσαν. 

Το κόμμα του Πάνου Καμένου, δημιούργημα των αποτελε-
σμάτων της κρίσης, δηλαδή της συνάντησης της απόγνωσης 
και του θυμού, ενός τμήματος της κοινωνίας και του δημαγω-
γικού λόγου του Αρχηγού του, διαλύθηκε κάτω από την καθο-
λική διάψευση των υποσχέσεων της ηγεσίας του. 

Ο Σύριζα, κατανοώντας ότι, η εκρηκτική ανάπτυξή του, θα 
υποχωρούσε δραστικά, μετά την κυβερνητική του θητεία και 
την ανάλογη διάψευση των δικών του υποσχέσεων, προ-
σπαθεί να μετεξελιχθεί σε ένα Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, με 
αριστερή ρητορική. 

Το αν, θα το πετύχει, εξαρτάται από τον ίδιο το Σύριζα, αλ-
λά και από την επόμενη ημέρα του Κινήματος Αλλαγής. 

Το Κίνημα Αλλαγής-ΠΑΣΟΚ, για να διεκδικήσει και πάλι 
πρωταγωνιστικό ρόλο, θα πρέπει: 

1. Να αποβάλλει την συντηρητική εκδοχή της Σοσιαλδημο-
κρατίας, που είχε υιοθετήσει, όπως όλα τα Σοσιαλδημοκρατικά 
κόμματα της ΕΕ, που μπορεί σε κάποιες πλευρές της, την 
πρώτη περίοδο να ήταν χρήσιμη για την χώρα και την κοινω-
νία, όμως στην συνέχεια ενσωματώθηκε αντικειμενικά, σε μια 
συντηρητική ατζέντα.

2. Να ερμηνεύσει τις πολύπλοκες και δύσκολες εξελίξεις, 
στο παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό πεδίο, ειδικά τις μεγά-
λες γεωπολιτικές αλλαγές, που διαμορφώνουν ένα νέο ψυ-
χροπολεμικό περιβάλλον, με μεγάλες επιδράσεις στην Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Να συγκροτή-
σει, μια νέα Εθνική Στρατηγική, για τα εθνικά μας συμφέροντα, 
την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, που θα μπορεί να 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, την επιθετική αναθεωρητική 
πολιτική της Τουρκίας, που διεκδικεί τον ρόλο περιφερειακής 
υπερδύναμης.

3. Να διεκδικήσει να πιστωθεί, την θετική του προσφορά 
στην περίοδο της Μεταπολίτευσης, μακράν της καλύτερης πε-
ριόδου της Ελλάδας, όπως και την θετική του προσφορά στην 
αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά και να αποδεχθεί τις δικές του 
ευθύνες, τόσο στην δημιουργία της κρίσης, όσο και στην δια-
χείρισή της. 

4. Να αποφασίσει, πιο κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο 
έχει ανάγκη η χώρα και, μπορεί η υιοθέτησή του, να συμβάλει 
στην ανάπτυξή της, ποιες κοινωνικές ομάδες θα το δημιουρ-
γήσουν και, ποιες θέλει να εκπροσωπήσει. Δηλαδή μια ολο-
κληρωμένη στρατηγική, βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης, με 
περιφερειακή σύγκλιση και κοινωνική συνοχή.

Μόνο έτσι θα μπορέσουν, η νέα ηγεσία του, τα στελέχη και 
τα μέλη του, να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο Ριζοσπαστικό 
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ένα νέο οραματικό ρεαλισμό, που 
θα πετύχει να  αναδιατάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς, την 
κομματική γεωγραφία και, να συμβάλει αποτελεσματικά στην 
απομάκρυνση από την εξουσία της ΝΔ, του βασικού εκφρα-
στή της συντηρητικής παράταξης, που ιδιαίτερα στην σημερι-
νή της εκδοχή, με την πολιτική που ασκεί, ενισχύει τις οικονο-
μικές και κοινωνικές ανισότητες, που είναι ήδη εκρηκτικές.

Ποια, μπορεί να είναι, η επόμενη 
ημέρα του Κινήματος Αλλαγής;
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  ι σ ό -
γειο διαμέρισμα κο-
ντά στον Αγ. Αντώ-
νιο,μεθέσηπάρκιγκ,
77 τ.μ.,  διαμπερές,
κ ε ν τ ρ ,  θ έ ρμανση ,
22 . 000  ευρώ ,  ευ -
κα ιρ ία .  Τηλ . :  6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα 110 τ.μ., Στα-
δ ίου ,  2ος  όροφος,
ασανσέρ. Τηλ.: 6976

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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535124.
ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  δ ι ό ρ ο -

φο διαμέρισμα, 1ος και

2ος όροφος με εσωτερι-
κη σκάλα, 170 τ.μ., 40
τ.μ. βεράντες, περιοχή

παλαιού Νοσοκομείου,
διαμπερές, θέα, ντουλά-
πες εντοιχισμένες. Τιμή
διαπραγματεύσιμη. Τηλ.:
6973227521.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρ ι -
σμα 2ου ορόφου,  χω-
ρίς ασανέρ, 2ΔΣΚΑ.Θ.
Κόπλαμ, σε άριστη κα-
τάσταση,  περιοχή Κυ-
ρ ιώτ ισσας 38.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα

8 στρέμματα πάνω στην
άσφαλτο στοΔιαβατό με
ροδάκ ινα  παραγωγής
20.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο
700τ.μ.στηνΑγ.Βαρβά-
ρασεπλαγιά,μεθέατον
Αλιάκμονα,στηνπλατεία
του χωριού. Πληρ. Τηλ.
6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικόΜε-
σιτικό γραφείοστηΒέροια.
Πληρ.τηλ.:2331063283,ώ-
ρες08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:107185ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητηγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.καθ.1οςυπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο2008μεενεργειακήκλάσηΒ+καιδι-
αθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικόinverter
18btu,απεριόριστηθέα,σεσημείομοναδικής
προβολής,κουφώματασυνθετικάμεδιπλάτζά-
μια,πατώματααπόπλακάκι,πόρταθωρακι-
σμένη,εντοιχιζόμενεςντουλάπες,ανελκυστήρα,
ανοιχτόπάρκινγκστηναυλήτηςοικοδομής,με
μηνιαίομίσθωμα:280€.Πληροφορίεςμόνοστη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά ,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα,
είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαόμορ-
φηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαιμε
κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί,
μεθωρακισμένηπόρτα, ενοίκιομόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τα
κουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια  ,

διαθέτει τζάκι ,αποθήκηκαιμεγάληαυλή .
Τιμή:320€.

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-
πόγειαΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.
Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,Είναικατα-
σκευασμένητο1999καιβρίσκεταισεκαλήγει-
τονιά,τιμήμόνο50€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψωμένος
κατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.Μηνιαίο
μίσθωμα80€.

Κωδ:23705-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας25 τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα-Τιμή:100€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τητα ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειωραία
βιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικής επιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου.
Ενοίκιομόνο150€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23954ΚΕΝΤΡ0,Κατάστημαμε100
τ.μ. ισόγειοκαι55τ.μ.υπόγειοσυνολικά155
τ.μ.,κατασκευήκαινούργια,σεπολύκαλήτιμή,
μόνο400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24008-ΚέντροκοντάστηνΕδέσσης
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητακατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας70τ.μ.Ισόγειο.Α-
ποτελείταιαπό1Χώροενιαίο,μεA/C-Ενοίκιο:
250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-

αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράςμό-
νο:49.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι
84τ.μ.καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,
έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,σε
καλήκατάσταση,ηθέρμανσητουείναιμεσό-
μπαpelletηοποίαμπορείναπαραμείνεικαι
μεκλιματισμό,είναισεπρονομιακήτοποθεσία,
ιδανικόγια ιδιοκατοίκηση,σετιμήπροσφοράς
μόνο56.000€.ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:117191ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διατίθεται ένα
διαμέρισματων100τ.μ.,κατασκευής1983,με3
υ/δ,1οςόροφος,θέαμεφόντοτονκάμπο,είναι
μερικώςανακαινισμένο,έχειατομικήθέρμανση
πετρελαίου,υπάρχεικαιδυνατότηταστάθμευ-
σηςτουαυτ/του,σετιμήπροσφοράς90.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κα-
τασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρη-

μένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορθολογικά
καιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκιήσόμπα(υ-
πάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο ,μεαποθήκη
,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσιακοίχώροι
υποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,μεδύομπάνια,
διαμπερές,σετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
130.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριώνε-
πιπέδων352τ.μ.,κατασκευή1981,αποτελείται
απόυπόγειο , ισόγειοκαι1οόροφο ,πολύ
καλά διατηρημένη ,σεπολύσπάνιοφυσικό
περιβάλλον,ποιοτικήκατασκευήτόσοοιεσω-
τερικοίτηςχώροιόσοκαιέξωείναισεάριστη
κατάστασηφροντισμένοιαπόνοικοκύρηδες ,
οιχώροιτηςμέσαπολύλειτουργικοί,μεπολλές
ντουλάπες,μεδύοπάρκινγκστεγασμέναέξω
,πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
325.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξη
μόνοσεπραγματικόενδιαφέρον.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαΒίλασυνολικά377τ.μ., σετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση,
πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,γεω-
μετρικάδομημένη,γιαπολύπολύαπαιτητικούς
αγοραστές.ΠρόκειταιγιαμίαΜεζονέταδύοεπι-
πέδωνσυνολικά207τ.μ.καιένανξενώναστο
υπόγειο /ισόγειο70τ.μ.μεαποθήκες ,λεβη-
τοστάσιο καιδιπλόπάρκινγκενσωματωμένο
άλλα100τ.μ..Μεαρμονικέςαναλογίεςπαντού,
διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψησταριά,ενερ-
γειακότζάκικαιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστά
,έχειντουλάπεςσεόλαταυ/δ,διαθέτειδρύινα
δάπεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευ-
κόμάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι ,συνθετικά
κουφώματα τριπλήςυάλωσηςμεενεργειακά

τζάμιακαιθερμοπρόσοψη10cmπρόσφατη .
Ηθέρμανσηείναιτριώνεπιλογών,πετρέλαιο
ατομικόμελέβηταBuderus,ΛέβηταPellet ,η
Λέβηταμεδεξαμενήυγραερίου. Τοοικόπεδο
μεγάλοστα5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητούμενο
τίμημα370.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.117036ΠΩΛΕΙΤΑΙστονπεζόδρομο

τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,σεεξαιρετικάσυμφέρουσα
τιμή150.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας28τ.μ. Ισόγειοκαι
28τ.μ.Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίου,Γωνιακό-Προσόψεως,σε
τιμήπροσφοράς20.000€.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης
80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΚατάστημα Ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας
110τ.μ.μικτάκαι89τ.μ.καθ.μεδυνατότητα
δόμησηςκαιμίαςμεζονέταςπάνωαπόαυτό
άλλα127τ.μ.μικτάη114τ.μ.καθ.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώροχωρίςκολώνεςμεδικό
τουWC.Είναικατασκευασμένοτο1970-Τιμή
πώλησηςτα130.000€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινή-
τουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115505-ΒΕΡΓΙΝΑΠΩΛΕΙΤΑΙκάτω

απότοχωριό,άδειοαγροτεμάχιομεΠομόνα
καιμεεξαιρετικήανοιχτωσιάσυνολικήςεπιφά-
νειας8.500τ.μ.Τιμή:15.000€τελική.

Κωδ:.107102ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΑγρο-
τεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας12.770τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο,2οαπότονκεντρικόδρόμο
Βέροιας-Νάουσας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σε τιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:
65.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

πριντουΜπονάνουαριστεράπωλείταιωραι-
ότατοαγροτεμάχιοσεσχήμαορθογώνιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικής
επιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,
μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,μόνο
60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέγερσης
γιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαιείναιεκτός
τιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναω-
ραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή , τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.εντός
σχεδίου ,μεσ/δ0,8σε τιμήευκαιρίαςμόνο
14.000€.

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντόςσχεδί-
ουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2.183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγάλο
χωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρίσκε-
ταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλισταστο
2οστάδιο ,μετατρέπεταισεδύοοικοδομικά
τετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρίσκεται
σεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο,τιμή
όλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑΚωδ:14213-ΠΑΝΟ-

ΡΑΜΑΒέροιαςΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότη-
ταΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.
σεδύοεπίπεδα,Ισόγειο100τ.μ.καιυπόγειο
τοοποίοαπότηνκάτωμεριάείναι ισόγειομε
βεράνταεμπρόςκαιπίσωσεοικόπεδο384τ.μ.
Αποτελείταιαπό4Υπνοδωμάτια ,και2WC.
Είναικατασκευασμένητο1991καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κήπο,Διπλάτζάμια.
Τιμή:125.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ENOIKIAZETAI
Παστέρ8,διαμέρισμαρετιρέ,1ΔΧΛΚπλήρως

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

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

ΥπάλληλοςΓραφείου-Αποθήκης
ΑπαραίτηταΠροσόντα:
-Καλήγνώσηαγγλικής
-ΚαλήγνώσηOffice(word,excel,outlook)
Καθήκοντα:
-Επικοινωνίαμεπελάτες/προμηθευτές
-Διαχείρισηαποθήκης
Ταστοιχείαεπικοινωνίαςμαςγιατηναποστολήτωνβιο-

γραφικώνEmail:monte@montenoulikas.gr



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ 24

τ .μ . ,  Καλλ ιθέα ,  Μιλτ ιάδου
20 ,  πόρτα  με  μηχαν ισμό ,

ρεύμα, βαμμένο. Τιμή ενοι-
κ ίου  50 ευρώ.  Τηλ. :  6947
073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, σε
πολύ καλή κατάσταση. Πληρ.

τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI Γραφεία

61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-
σμένα στο κέντρο της πόλε-
ως, και ολόκληρος όροφος
240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή
6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-
ως35,χώρος90τ.μ.περίπου,με
3χώρουςκαικουζινα,W.C.,για
επαγγελματικήχρήσηήγιαδιαμέ-
ρισμα,3οςόρ.Τηλ.:6932471705
&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για
εργασίασεβιοτεχνίασαλονιών.
Πληρ. τηλ.: 6942 465214 κος
Κώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙγυναίκαγιαβαριά
εργασίασεσπίτιναβοηθάειΑ-
μΕΑ.Τηλ.:6986413837.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογι-
στηρίου.Αποστολή βιογραφι-
κών στο e-mail: regivanelle@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άνδρας ή
γυναίκα για εργασία σε πρα-
κτορείοΟΠΑΠστηΒέροια για
πλήρη απασχόληση. Τηλ.:
6944599858.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οικιακή βοη-
θός για τηΒέροια.Πληρ. τηλ.:
2331125374.Ώρεςγιαπληροφο-
ρίες:6.00π.μ.-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:1)Μηχανικόςαυ-
τοκινήτων, ηλεκτρολόγος αυ-
τοκινήτων απο επιχείρησηστη
Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση.2)Οδηγόςταξίγιαπλήρηα-
πασχόληση.Τηλ.επικοινωνίας:
2331071553 & 2331062900.
Ώρες επικοινωνίας:: 9:30 με
18:30.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφρο-
ντίδα ηλικιωμένων  για όλο το

14 ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ80τ.μ2ΔΣ-ΚΑ/Cμεκοπλαμ,πορταασφ.77000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ74+3τ.μαποθ2Δ-Σ-ΚΙσογειο+θεσηαυτ.+
αυλη21000€
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
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση,Α.Θ.
66500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.14000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΒΙΛΛΑ350τ.μΔ/σηΝοσοκομειουμε2,5στρ.κηπο340000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ40000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2ος-4οςκαινουρια113κ114τ.μημιτελη75000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.
ΚΕΝΤΡΟΕπιπλωμενοστουντιο7οςοροφοςμονωμενο150€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα

μεαδεια15000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣΠανοραμικοοικ.700τ.μΕΥΚΑΙΡΙΑ22000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.122000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο10στρσεασφαλτομεκτισματα
σοβαρεςπροτασεις
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥκαταστημα55τ.μ600€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

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

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

μπειρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Γιαπληροφορίεςστοτηλ.επικοινωνίας:

2331093066,6974020056
Γιααποστολήβιογραφικώννααναγράφεταιηθέσηερ-

γασίαςστο:e-mail:info@irafruit.gr

ΗεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ επιθυμεί ναπροσλάβει
άμεσα2Ηλεκτρολόγουςκαι1Ηλεκτρονικόγια το τμήμα
συντήρησηςτηςπαραγωγής.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ

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

E-mail:hr@daiosplastics.com

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

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπει-
ρία για τοΛογιστήριο από την
ΕταιρίαΑΓΡΟΤΥΠ.Θαπροτι-
μηθούν οι έχοντες γνώσηαπό
βιβλία Γ΄ κατηγορίας.Τηλέφω-
νο επικοινωνιας ΑΓΡΟΤΥΠ:
23310-61132. Για κλείσιμο ρα-
ντεβούπροκειμένου ναπραγ-
ματοποιηθεί συνέντευξη και αποστολή βιογραφικώνστο e-mail
τηςεταιρίαςαπαραίτητη:info@agrotyp.gr.



24ωρο.Τηλ.:6993678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή

εμπειρία σε μεγάλα φροντι-
στήρια, παραδίδει μαθήματα
ΝεοελληνικήςΓλώσσαςκαιΛο-
γοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄, Β΄,
Γ΄ ΓενικούΛυκείου καιΕΠΑΛ.
Τηλ.6979962003.

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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΗΤΟΥΟΤΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
& ΣΙΑΟ.Ε. ζητάΜηχανικό
αυτοκινήτωνγιαπλήρηαπα-
σχόληση.Τηλ.: 2331062780
&6978770066.

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

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

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


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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

ΚΥΡΙΑ 61 ετών, συνταξι-
ούος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
εμφανίσιμη, αναζητά σύντρο-
φοέως68ετώνγιαμίασχέση
με αγάπη και σεβασμό.Τηλ.:
6995358390.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
οδοντιατρείο,πλήρως εξο-
πλισμένο, ανακαινισμένο,
στοκέντροτηςΒέροιας,με
μεγάλο ενεργόπελατολό-
γιο. Συζητείται διακανονι-
σμός. Τηλ. επικοινωνίας:
6948690414.



Η νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης των εγγεγραμμένων στα 
Μητρώα Ασφαλισμένων των Κλάδων Πρόσθετης και Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ, για τον οποίο προέκυπτε υπο-
χρέωση ασφάλισης στον π. ΟΑΕΕ, ρυθμίζονται με εγκύκλιο του 
e – ΕΦΚΑ. Ο αμφισβητούμενος χρόνος ασφάλισης μεταξύ ΟΓΑ 
και ΟΑΕΕ, καθυστερεί την απονομή σύνταξη σε αγρότες.

Σύμφωνα με αυτή ορίζεται ότι «χρόνος ασφάλισης έως τις 
31.12.2016 στον πρώην Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον 
πρώην Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ, για 
τον οποίο οι ασφαλισμένοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 3050/2002 (Α’ 214), και 
βάσει της ασκούμενης δραστηριότητας προέκυπτε υποχρέωση 

ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ, παραμένει ως χρόνος ασφάλι-
σης στον πρώην ΟΓΑ».

Οι παραπάνω ασφαλισμένοι θεωρείται ότι καλώς ασφαλίζο-
νται στον πρώην ΟΓΑ και μετά την 1.1.2017, εφόσον συνεχίζουν 
να ασκούν την ίδια δραστηριότητα και εξαιρούνται της ασφάλι-
σης του πρώην ΟΑΕΕ.

Τυχόν οφειλές στον πρώην ΟΑΕΕ, βεβαιωμένες ή μη, που 
έχουν προκύψει για τις ανωτέρω περιπτώσεις ασφαλισμένων, 
διαγράφονται και δεν αναζητούνται.

Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι των ανωτέρω ο-
φειλών πριν από την ισχύ του παρόντος δεν αναζητούνται και 
προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό της σύνταξης ως εισφορές 
στον πρώην ΟΓΑ.

Στο πεδίο εφαρμογής εμπίπτουν:
1. οι εγγεγραμμένοι έως 31.12.2016 στα Μητρώα Ασφαλι-

σμένων των Κλάδων Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης Αγρο-
τών του π. ΟΓΑ, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με ειδικά 
πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια, και οι οποίοι για την 
ασκούμενη δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφά-
λιση του π. ΟΑΕΕ, επειδή δεν πληρούν τουλάχιστον ένα από τα 
κριτήρια.

2. οι ανωτέρω ασφαλισμένοι και μετά την 1.1.2017, εφόσον 
συνεχίζουν να ασκούν την ίδια δραστηριότη-
τα (θεωρείται ότι καλώς ασφαλίζονται στον 
π. ΟΓΑ και εξαιρούνται της ασφάλισης του 
π. ΟΑΕΕ).

3. οι ανωτέρω ασφαλισμένοι για τους 
οποίους εκκρεμούν αιτήσεις συνταξιοδό-
τησης

4. οι ανωτέρω ασφαλισμένοι για τους 
οποίους εκκρεμούν υποθέσεις αμφισβητή-
σεων ενώπιον αρμοδίων διοικητικών ορ-
γάνων.

Επισημαίνεται ότι:
Τυχόν οφειλές στον π. ΟΑΕΕ, βεβαι-

ωμένες ή μη, που έχουν προκύψει για τις 
ανωτέρω περιπτώσεις ασφαλισμένων, δι-
αγράφονται και δεν αναζητούνται. Η δια-
γραφή των οφειλών γίνεται με τη διαγραφή 
του αντίστοιχου χρόνου ασφάλισης στον π. 
ΟΑΕΕ.

Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί έ-
ναντι των ανωτέρω οφειλών πριν από την 

ισχύ των νέων διατάξεων δεν αναζητούνται και προσμετρώνται 
κατά τον υπολογισμό της σύνταξης ως εισφορές στον π. ΟΓΑ.

Η νομιμοποίηση του χρόνου ασφάλισης στον π. ΟΓΑ συντρέ-
χει ακόμα και όταν δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφο-
ρές κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Δεν αναζητούνται, πλέον, δικαιολογητικά από τον π. ΟΑΕΕ 
(π.χ. απαλλακτικές βεβαιώσεις) για την νομιμοποίηση του χρό-
νου ασφάλισης στον π. ΟΓΑ.

(Πηγή: in.gr)

P Τα δύο νέα στοιχεία 
που μπήκαν για τα καλά στη 
ζωή μας τελευταία είναι η 
Μποτσουάνα και ο Μπισμπί-
κης…

 
P Παραλλαγή Όμικρον με 

30 μεταλλάξεις; Αυτή θα μας 
μεταλλάξει τα φώτα!

 
P Στις σκοτεινές αίθου-

σες η Lady Gaga. Στο σκο-
τεινό μέλλον η Μίνα Γκά-
γκα…

 
P Όχι ρε! Δεν θα κάνουμε 

λοκντάουν εμείς εξαιτίας των ανεμβολίαστων. Ας κάνουν αυτοί.
 
P Να μένουμε δηλαδή όλοι στην ίδια τάξη, επειδή κάποιοι 

δεν έκατσαν να διαβάσουν;
 
P Στο κάτω-κάτω, ο εθελοντισμός πρέπει να ανταμείβεται.
 
P Οι ανεμβολίαστοι στη Βόρεια Ελλάδα από πλειοψηφία 

τείνουμε να γίνουμε φολκλόρ.
 
P Να δείτε που θα βγει κάποτε εμβόλιο κατά της βλακείας και 

δεν θα πηγαίνει κανείς να το κάνει. Γιατί ποιος γνωρίζει ότι είναι 
βλάκας;

 
P Εδώ ακόμη και η κυβέρνηση στο πρώτο lock down πα-

νηγύριζε που κατάφερε να μας πείσει να μείνουμε στον κανα-

πέ. Εκεί που έτσι 
ή αλλιώς ήμασταν 
δηλαδή.

 
P Τρικομματι-

κός συνασπισμός 
στη Γερμανία υπό 
τον Σολτς. Με τό-
σο καλά γερμανικά, 
χωρούμε μέχρι και ο 
Καμένος.

 
P Νομιμοποί-

ηση της κάνναβης 
και δωρεάν προ-
φυλακτικά, από τα 
πρώτα μέτρα της 
νέας γερμανικής 
κυβέρνησης. Και 
δεν είναι καν μεσο-
γειακοί οι μπαγά-
σες.

 
P Εκτός κι αν μετράει ακόμη ο λόγος του προέδρου της σοσια-

λιστικής διεθνούς. ΓΑΠ θα λέμε και θα γελάμε.
 
P Στην Ελλάδα, λόγω δημογραφικού, θα κάνουμε πρό-

γραμμα δωρεάν χαλασμένων προφυλακτικών.
 
P Και:
 Είναι ένας τυπάκος που δε σταυρώνει γκόμενα με τίποτα. Δεν 

είναι άσχημος, αλλά είναι κακός στο φλερτ και τρώει τη μια χυλό-
πιτα πίσω από την άλλη. Είναι σε ένα μπαρ με τον φίλο του, την 
πέφτει σε μία κοπέλα και της λέει: 

– Θέλεις να έρθεις να πάμε στο ξενοδοχείο απέναντι; 
Τον χαστουκίζει εκείνη και φεύγει. Ο φίλος του, του λέει πως 

γυναίκες θέλουν ρομάντζο και ωραία λόγια και πως πρέπει επειγό-
ντως να πάρει να διαβάσει κανένα Άρλεκιν, γιατί οι γυναίκες αυτά 
που λένε τα Άρλεκιν θέλουν να ακούνε. Αγοράζει λοιπόν ένα Άρ-

λεκιν, το ρίχνει στη μελέτη τόσο που το μαθαίνει απ’ έξω! Πηγαίνει 
πάλι στο μπαρ γεμάτος αυτοπεποίθηση, βλέπει μια κοπέλα να κά-
θεται μόνη της, την πλησιάζει και τη ρωτάει πώς τη λένε… 

– Μαρία, του λέει αυτή. 
– Αααα, κάνει αυτός με ενθουσιασμό. Τι ωραίο όνομα!
– Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ συνηθισμένο, λέει αυτή. 
– Μα τι λες, συνεχίζει εκείνος, σπουδαίες γυναίκες είχαν αυτό το 

όνομα. Μαρία, λέγανε την Παναγία. Μαρία, λέγανε την Κιουρί, που 
ανακάλυψε το ράδιο. Μαρία λέγανε και τη Μαγδαληνή που αγάπη-
σε τόσο ο ίδιος ο Χριστός… 

Κολακεύεται η κοπέλα, του χαμογελάει και εκείνος συνεχίζει … 
– Σημασία δεν έχουν τα ονόματα απόψε, σημασία έχεις εσύ και 

τα μάτια σου που λάμπουν σαν διαμάντια στο ημίφως, το δέρμα 
σου που σαν να είναι φτιαγμένο από πορσελάνη, τα χείλη σου που 
μοιάζουν τόσο βελούδινα όσο τα πέταλα ενός τριαντάφυλλου… Αυ-
τό που έχει σημασία απόψε, είναι ότι θέλω να σε φιλήσω και θα το 
κάνω, είπε ο Στιβ.

Κ.Π.
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ΕΦΚΑ: Ρυθμίζεται με εγκύκλιο ο αμφισβητούμενος χρόνος ασφάλισης 
μεταξύ ΟΓΑ και ΟΑΕΕ, που καθυστερεί την απονομή σύνταξης σε αγρότες

-Τυχόν οφειλές στον πρώην ΟΑΕΕ, διαγράφονται και δεν αναζητούνται
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