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Πώς να βοηθήσουμε
τους «ων ουκ έστιν αριθμός» 

πρόσφυγες; 
Η προώθηση των προσφύγων από τα νησιά στην εν-

δοχώρα ξεσήκωσε αντιδράσεις και μάλιστα στην ευρύτερη 
περιοχή μας. Γράψαμε από την παρούσα στήλη στις 23 
Οκτωβρίου «Ήρθαν για να μείνουν», αναφερόμενοι κυρίως 
στα μέτρα που θα πρέπει να πάρει το ελληνικό κράτος για 
να μπει σειρά και να μην υπάρχει μια ανεξέλεγκτη ροή χω-
ρίς τελειωμό. Θα πρέπει να τους διαχειριστούμε, αφού είναι 
άνθρωποι με καθημερινές ανάγκες και οφείλει το ελληνικό 
κράτος να προβλέψει γι’ αυτούς. Χωρίς καμία ξενοφοβία 
ή εθνικιστική διάθεση να υπάρξουν αριθμοί και όρια για το 
καλό και αυτών που ήδη βρίσκονται στην ελληνική επικρά-
τεια και έχουν ανάγκη της βοήθειάς μας. Στα νησιά είναι 
επιβεβλημένη ανάγκη να μεταφερθούν γιατί πλέον είναι 
περισσότεροι από τους μόνιμους κατοίκους και αυτό εγκυ-
μονεί κινδύνους. Αν δεν σηκώσουμε το ανάστημά μας προς 
την Ε.Ε. που κάθεται αναπαυτικά και παρακολουθεί από 
μακριά έχοντας ως ασπίδα και κυματοθραύστη την Ελλάδα, 
τότε τα πράγματα θα ξεφύγουν από τα χέρια μας. 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Γαλακτίωνος και Επιστήμης μαρτύρων

Στον Μαρινάκη το Mega
Σε λίγες ημέρες ξανά

στον αέρα (;)
Β ό μ β α  έ -

σκασε στο τη-
λεοπτικό τοπίο, 
αφού το MEGA 
α π ο κ τ ή θ η κ ε 
από την Alter 
Ego Media με 
το ποσό των 
33.999.999, ι-
διοκτησίας του 
Βαγγέλη Μαρι-
νάκη, που πλει-
οδότησε έναντι 
της προσφοράς 
των 33.000.000 
που κατέθεσε η 

κυπριακή Liquorina Limited.  Παρουσιάζει ενδιαφέρον τι θα 
ακολουθήσει, αφού ο Β. Μαρινάκης έχει το One Channel και 
είναι ανοιχτό το σενάριο να δούμε στην θέση του το όνομα 
του MEGAλου καναλιού . Ένα ακόμη σενάριο είναι ότι στις 20 
Νοεμβρίου που συμπληρώνονται 30 χρόνια από την «επίσημη 
πρώτη» του Mega στον αέρα(το Mega βγήκε στον «αέρα» 
στις 20 Νοεμβρίου του 1989 στις 15.00 το μεσημέρι), ίσως 
επανέλθει στον τηλεοπτικό αέρα την ημέρα των γενεθλίων του. 
Υπενθυμίζεται πως στην ALTER EGO εκτός από το σήμα του 
Mega και τον ιστότοπο megatv.com πέρασαν η ταινιοθήκη και 
το αρχείο που αποτελείται από: α) γενικό αρχείο, β) ενημερω-
τικό αρχείο (εκπομπές ενημερωτικού – ψυχαγωγικού περιεχο-
μένου), γ) τηλεπαιχνίδια, δ) μονόλεπτα γενικού περιεχομένου, 
ε) μυθοπλασία με σενάριο (ελληνικές σειρές), και στ) αθλητικές 
εκπομπές και επιλεγμένες αθλητικές διοργανώσεις (αγώνες). 
Επιπρόσθετα όλο το ειδησεογραφικό και αθλητικό αρχείο 
(δελτία, ρεπορτάζ, στιγμιότυπα αγώνων και διοργανώσεων). 
Επομένως λίγες ημέρες αναμονή και ίσως ακουστεί και πάλι το 
γνώριμο σήμα του MEGAλου καναλιού!

Ανύπαρκτες
οιδιαχωριστικέςγραμμές

προςΧαράδρα
Δύο αναρτήσεις για τις ανύπαρκτες διαχωριστικές 

γραμμές στο δρόμο προς την Χαράδρα, είδαμε από γνω-
στούς κατοίκους της περιοχής, με φωτογραφίες, για του 
λόγου του αληθές!

Ο χειμώνας έρχεται, η ομίχλη πέφτει πολύ συχνά και 
οι λευκές γραμμές στο δρόμο είναι ανύπαρκτες.

Οι κάτοικοι των Πιερίων ευελπιστούν ότι θα ασφαλτο-
στρωθεί το τμήμα του δρόμου Ελαφίνας Ημαθίας – Ρυακί-
ων Πιερίας, για την ασφαλή διέλευση κατοίκων των τριών 
Νομών Κοζάνης-Ημαθίας και Πιερίας.

Οι εκκλήσεις διαγράμμισης είναι πολλές και το μεταφέ-
ρουμε κι εμείς, προς αρμοδίους…

Το πάγιο αίτημα για δημόσια και δωρεάν παιδεία, αλ-
λά και αυτά της κάλυψης όλων των κενών στα σχολεία με 
μόνιμους διορισμούς, της δωρεάν μεταφοράς μαθητών, 
της ομαλής χρηματοδότησης από το Υπουργείο, της 
ουσιαστικής εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων κ.ά., 
βρέθηκαν στο επίκεντρο των μαθητικών διεκδικήσεων 
κατά την χθεσινή συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας, 
εκπροσώπων μαθητών Λυκείων, ΕΠΑΛ και Γυμνασίων 
της Βέροιας.

Οι μαθητές, με πανώ που έγραφε «στο σάπιο σύστη-

μά σας, σάπια παιδεία» και με δεκάδες συνθήματα στον 
κατάλογο της συντονιστικής επιτροπής, έκαναν μια μικρή 
πορεία που κατέληξε μπροστά στα γραφεία της Β/θμιας 
Εκπ/σης στην οδό Μούμογλου, όπου παρέδωσαν τα αι-
τήματά τους και αποχώρησαν.

Η συγκέντρωση εντασσόταν στο πλαίσιο πανελλα-
δικής μαθητικής κινητοποίησης που ήταν προγραμματι-
σμένη για τις 4 Νοεμβρίου. Εξάλλου ο Νοέμβριος είναι 
μήνας μαθητικών συγκεντρώσεων και κινητοποιήσεων τα 
τελευταία χρόνια.

Κέρδισετιςεντυπώσειςο«πρώηνδικηγόρος»
ΜητροπολίτηςΛάρισαςστηνΟλομέλεια
τωνπροέδρωνΔικηγορικώνΣυλλόγων!

Το τριήμερο 1-3 
Νοεμβρίου συνε-
δρίασε η Ολομέλεια 
των προέδρων των 
Δικηγορικών Συλ-
λόγων στην Λάρισα 
παρουσία μάλιστα 
του υπουργού Δι-
καιοσύνης Κώστα
Τσιάρα και του Γ.Γ. 
ΠάνουΑλεξανδρή. 
Το «παρών» έδωσε 
και ο πρόεδρος του 
δικηγορικού συλλό-
γου Βέροιας Φώτης
Καραβασίλης, για 
να εκφράσει τις θέ-
σεις και τις απόψεις 
του συλλόγου και 
να συμμετέχει στις 
διεργασίες για τις 
αλλαγές που γίνο-
νται στον χώρο της 
δικαιοσύνης. Η πα-
ρουσία του Μητρο-
πολίτη Λάρισας
καιΤυρνάβουκ. Ιερώνυμου, «έκλεψε» την παράσταση, αφού ήταν στον παρελθόν  δικηγόρος και αποτυπώθηκε 
στον χαιρετισμό του με συγκεκριμένες αναφορές σε θέματα της καθημερινότητας του μάχιμου δικηγόρου, γεγονός που 
εντυπωσίασε τους πάντες. Τα εύσημα επίσης πήραν και ο πρόεδρος του συλλόγου Λάρισας για την θερμή και άρτια 
φιλοξενία. Στην σέλφι ο Φ. Καραβασίλης με τους προέδρους Πατρών, Πύργου, Κέρκυρας και Μεσολογγίου με τον  
«πρώην συνάδελφό τους» Μητροπολίτη Λάρισας. 

Συγκέντρωση και πορεία μαθητών στη Βέροια
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Τα 100 χρόνια λειτουργίας του 
γιορτάζει ο Εμπορικός 

Σύλλογος Βέροιας με επετειακή 
εκδήλωση στο «Αιγές»

Εκατό χρό-
νια αδιάλει -
πτης λειτουρ-
γίας γιορτάζει 
ο Εμπορικός 
Σ ύ λ λ ο γ ο ς 
Βέροιας την 
Π α ρ α σ κ ε υ ή 
15 Νοεμβρίου 
2019 στις 9. 
00 μ.μ.  στην 
αίθουσα «Αν-
δρόνικος» του 
ξενοδοχε ίου 
Αιγές Μέλα-
θ ρ ο ν ,  σ τ ο 
2χλμ Περιφ. 
Οδού Βέροιας 
Νάουσας.

Ο Εμπορι-
κός Σύλλογος 
σύμφωνα με 
το καταστατι-
κό συστάθηκε 
στις 3 Απρίλιου 
1919  από εξήντα πέντε  εμπόρους ντόπιας, (βεροιώτικης), εβραϊκής και Μικρασιάτικης καταγωγής που 
έβαλαν γερά θεμέλια στον θεσμικό φορέα, ο οποίος δεν αποτελεί απλά ένα συμβατό ορόσημο της βεροιώ-
τικης  κοινωνίας , αλλά για έναν αιώνα αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια του κοινωνικού 
και οικονομικού ιστού της πόλης. 

Tην επετειακή εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Υφυπουργός  Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο 
Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε κ. Γεώργιος Καρανίκας και η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας κα. Αθη-
νά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου.

Στο πλαίσιο του εορτασμού η Διοίκηση του Συλλόγου θα τιμήσει δυο εκπροσώπους φορέων.

Στην παρουσίαση του Δικτύου 
Πόλεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Π. Γκυρίνης
-Έδρα του Δικτύου, η Αμφίπολη

Στην παρουσία-
ση του Δικτύου Πό-
λεων του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, πα-
ρευρέθηκε το με-
σημέρι της Κυρια-
κής 3 Νοεμβρίου 
2019 ο δήμαρχος 
Αλεξάνδρειας, Πα-
ναγιώτης Γκυρίνης.

Η παρουσίαση 
του Δικτύου έγινε 
για συμβολικούς 
λόγους στην οικία 
του Κ. Καραμανλή, 
στην Πρώτη Σερ-
ρών.

Στην παρουσία-
ση είχαν προσκλη-
θεί δήμαρχοι από 
πόλεις της Μακεδονίας, οι οποίες θα συμμετάσχουν στο Δίκτυο και έχουν σχέση με τη διαδρομή στην 
Ιστορία του μεγάλου Μακεδόνα στρατηλάτη.

Οι δήμαρχοι καθώς και ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, όπως και οι περιφερειάρχες Κε-
ντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ενημερώθηκαν για τους στόχους αυτής της 
σύμπραξης μακεδονικών πόλεων και περιοχών, οι οποίες, μέσα από το Δίκτυο Πόλεων θα προωθούν 
και θα προβάλλουν τη μακεδονική γη βάσει συγκεκριμένου προωθητικού σχεδίου τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό, μέσα από τους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού, της εκ-
παίδευσης.

Έδρα του Δικτύου είναι η Αμφίπολη.
Αναφερόμενος στη συνολική προσπάθεια που είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε το Δίκτυο Πόλεων του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου να λειτουργήσει άμεσα και αποτελεσματικά και απευθυνόμενος στον παρευρι-
σκόμενο υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας είπε μετα-
ξύ άλλων τα εξής:

“Ευχόμαστε όλοι τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας να είναι τα καλύτερα δυνατά. Κύριε υ-
πουργέ θέλω να σας πω ότι εκπροσωπώ τη μόνη πόλη στην Ελλάδα που φέρει το όνομα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και θέλω να σας ενημερώσω από αυτήν εδώ τη θέση ότι θα σας επισκεφθώ σύντομα για 
να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό και πως μπορούμε να το αξιοποιήσουμε καλύτερα. Καλή 
επιτυχία λοιπόν σε όλη την προσπάθεια, που είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει”.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής, 
οι Περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας, Απ. Τζιτζικώστας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Χρή-
στος Μέτιος, εκπρόσωπος του υφυπουργού Εσωτερικών (αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας- Θράκης) 
Θ. Καράογλου και δήμαρχοι από Δήμους της Μακεδονίας.

Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου
Στο επίκεντρο εκδηλώσεων του Δήμου 

Νάουσας τα μήλα και τα ακτινίδια 
Τα μήλα και τα ακτινίδια βρέθηκαν 

στο επίκεντρο των εκδηλώσεων που 
διοργάνωσε, την Κυριακή 3 Νοεμβρί-
ου,  ο Δήμος Νάουσας, στο πλαίσιο 
της δράσης «Ζω την πόλη μου - Ημέ-
ρα χωρίς αυτοκίνητο» που καθιερώ-
θηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου 
Νάουσας, Νικόλα Καρανικόλα, κάθε 
πρώτη Κυριακή του μήνα. 

Μικροί και μεγάλοι, είχαν την ευ-
καιρία να γευτούν, εκτός από νωπά 
φρούτα που μοιράστηκαν από τους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς σε δημό-
τες και επισκέπτες, εδέσματα και γλυ-
κίσματα που παρασκευάστηκαν από 
εκπροσώπους του συλλόγου εστία-
σης και ζαχαροπλάστες της πόλης.  

Το ενδιαφέρον του κόσμου και ι-
δίως των παιδιών  προσέλκυσε το 
μάθημα για το άθλημα της τοξοβολίας 
από τον Αθλητικό Σκοπευτικό Όμι-
λο Νάουσας, η ενημέρωση της χρή-
σης ηλεκτρικού αυτοκίνητου από την 
Ecosun αλλά και τα μουσικά δρώμενα 
από το Ωδείο “Αριστοτέλης”, των τμη-
μάτων κρουστών του  Κων/νου Δια-
μαντή και σύγχρονης μουσικής του 
Μάριου Τσιρογιάννη.

Σε δηλώσεις της η Αντιδήμαρ-
χος Πολιτισμού και Τουρισμού Δώρα  
Μπαλτατζίδου επεσήμανε, μεταξύ άλ-
λων,  ότι θα συνεχιστεί με αμείωτο ενδιαφέρον η πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Καρανικόλα για την Η-
μέρα χωρίς Αυτοκίνητο κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα, με στόχο να μπορούν πολίτες και επισκέπτες να 
χαρούν την πόλη της Νάουσας ελεύθερη από αυτοκίνητα και να συμμετέχουν παράλληλα στις ποικίλες 
πολιτιστικές δράσεις και τις αθλητικές δραστηριότητες. Το «παρών» στις εκδηλώσεις έδωσαν επίσης 
οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Τριανταφύλλου και Βασίλης Τζουβάρας, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
Νάουσας Κώστας Χατζηστυλλής, δημοτικοί και τοπικοί  σύμβουλοι κ.ά.

Μεταφέρθηκαν 
193 πρόσφυγες – μετανάστες 

σε δύο ξενοδοχεία της Νάουσας
-Σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο 
Εσωτερικών ο δήμαρχος Ν. Καρανικόλας

Να βάλουν πλάτη οι πολίτες και δη της ενδο-
χώρας για την αντιμετώπιση του προσφυγικού 
και την αποσυμφόρηση των νησιών,  ζήτησε ο 
υπουργός Εσωτερικών, μετά τις τριτοκοσμικές 
συνθήκες στα κέντρα φιλοξενίας αλλά και την 
απίστευτη και ανεξέλεγκτη - όπως φαίνεται - ροή 
των προσφύγων - μεταναστών προς τη χώρα 
μας.

Ωστόσο οι διαμαρτυρίες αρχίζουν και φου-
ντώνουν σε πολλές πόλεις της χώρας, φτάνο-
ντας ακόμα και σε επεισόδια, όπως συνέβη το 
ξημερώμα της Κυριακής στα Γιαννιτσά από κα-
τοίκους που απέκλεισαν τον δρόμο και εμπόδι-
σαν τα λεωφορεία με τους πρόσφυγες να πάνε 
σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Στην Νάουσα Ημαθίας
Στο Νομό Ημαθίας, μέχρι στιγμής, ύμφωνα με ενημέρωση που είχε ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Νικόλας Καρανι-

κόλας από το Υπουργείο Εσωτερικών  και εκπροσώπους των ξενοδόχων, τις προηγούμενες ημέρες σε  δύο ξενο-
δοχεία της Νάουσας έχουν έρθει συνολικά 193 πρόσφυγες – μετανάστες. 

Συγκεκριμένα,  στην μια ξενοδοχειακή μονάδα διαμένουν συνολικά 115 άτομα, εκ των οποίων 70 παιδιά και νε-
ογέννητα βρέφη, καθώς και 45 ενήλικες γονείς και ηλικιωμένοι. Αντίστοιχα, στην 
δεύτερη ξενοδοχειακή μονάδα διαμένουν συνολικά 78 άτομα, εκ των οποίων 50 
γονείς και ηλικιωμένοι, 20 παιδιά και 8 βρέφη κάτω των 3 ετών.

Επισημαίνεται ότι η έλευση των οικογενειών των μεταναστών συμφωνήθηκε 
μεταξύ των ιδιωτών ξενοδόχων και του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες Δευτέρα 4 Νοεμβρίου  ο Δήμαρχος 
Νάουσας κ. Νικόλας  Καρανικόλας με το Υπουργείο Εσωτερικών έλαβε την 
προφορική δέσμευση  ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για την έλευση επιπλέον 
μεταναστών στη Νάουσα. 

Σε κάθε περίπτωση ο  Δήμος Νάουσας παρακολουθεί το θέμα και βρίσκεται 
σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών,  τους ξενοδόχους της 
πόλης, τις αστυνομικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς για την ομαλή διαμονή 
των οικογενειών των προσφύγων – μεταναστών στην περιοχή. 

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1940-1950
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ΓΕΤΙ: Ο ΧΙΟΝΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΙΜΑ-
ΛΑΪΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ. Ελ-
ληνικά)

Προβολές:   Πέ-
μπτη 31/10 - Παρα-
σκευή 1/11 – Σάββατο 
2/11 – Κυριακή 3/11  
στις  17.15

Σκηνοθεσία: ΤΖΙΛ ΚΑΛΤΟΝ
Σενάριο: ΤΖΙΛ ΚΑΛΤΟΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑ-
ΤΣΑΚΗ, ΙΑΝ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕ-
ΖΟΣ

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΧΑΛΙ -  UP AND AWAY    (ΜΕΤΑ-
ΓΛ. Ελληνικά) 

Προβολές:   Πέμπτη 31/10 - Παρασκευή 1/11 
– Σάββατο 2/11 – Κυριακή 3/11  στις  17.30

Σκηνοθεσία: ΚΑΡΣΤΕΝ ΚΙΛΡΙΧ
Σενάριο: ΒΙΚΙ ΜΠΕΡΛΙΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΜΕΡΟΣ, ΡΙΑ ΑΠΕΡ-
ΓΗ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ

JOKER     (5Η και τελευταία βδομάδα)   
(ΧΡΥΣΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ)

Προβολές:   Πέμπτη 31/10 -  Δευτέρα 4/11 – 
Τρίτη 5/11 – Τετάρτη 6/11 στις  19.00

Παρασκευή 1/11 -  Σάββατο 2/11 – Κυριακή 
3/11  στις  19.00 και 21.30

Σκηνοθεσία: Τοντ Φίλιπς και σενάριο: Τοντ 
Φίλιπς και Σκοτ Ρίβερ

Πρωταγωνιστούν: Χοακίν Φίνιξ, Ρόμπερτ 
Ντε Νίρο, Ζάζι Μπιτζ, Φράνσις Κόνροϊ, Μαρκ 

Μάρον, Μπιλ Καμπ, Γκλέν Φλέσλερ, Σι Γουί-
γκαμ, Μπρετ Κάλεν, Ντάγκλας Χοτζ και Τζος 
Πάις

 Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ - THE 
CURRENT WAR   

 Προβολές:   Πέμπτη 31/10 - Δευτέρα 4/11 – 
Τρίτη 5/11 – Τετάρτη 6/11 στις  21.00

Παρασκευή 1/11 - Σάββατο 2/11 – Κυριακή 
3/11  στις  19.00 

Σκηνοθεσία: ΑΛΦΟΝΖΟ ΓΚΟΜΕΖ-ΡΕΧΟΝ
Σενάριο: ΜΑΪΚΛ ΜΙΤΝΙΚ
Ηθοποιοί: ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΟΥΛΤ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ 

ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, ΤΑΠΕΝΣ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ , ΚΑ-
ΘΡΙΝ ΓΟΥΟΤΕΡΣΤΟΝ, ΜΑΪΚΛ ΣΑΝΟΝ

TERMINATOR - ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ: ΣΚΟΤΕΙ-
ΝΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

DARK FATE 
Προβολές:   Καθημερινά στις 21.30
Σκηνοθεσία: ΤΙΜ ΜΙΛΕΡ
Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ ΚΑΜΕΡΟΝ
Ηθοποιοί: ΑΡΝΟΛΝΤ ΣΒΑΡΤΣΕΝΕΓΚΕΡ , 

ΜΑΚΕΝΖΙ ΝΤΕΪΒΙΣ, ΛΙΝΤΑ ΧΑΜΙΛΤΟΝ, ΝΑΤΑ-
ΛΙΑ ΡΕΓΙΕΣ, ΝΤΙΕΓΚΟ ΜΠΟΝΕΤΑ, ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 
ΛΟΥΝΑ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.
gr  http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     31/10/19 - 6/11/19

 «Το παγκάκι» 
του Αλεξάντερ Γκέλ-
μαν, με τον Γιώργο 
Κιμούλη και την  
Φωτεινή Μπαξεβά-
νη,  μετά από την 
sold out επιτυχία 
σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη, ταξιδεύει 
σε όλη την Ελλάδα 
και παρουσιάζεται 
στη Βέροια,  την 
Δευτέρα 18 Νοεμ-
βρίου στις  19.00 
και 21.00 (δύο πα-
ραστάσεις) στην 
Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων και Τε-
χνών

. 
Δύο άγνωστοι 

συναντιούνται σε ένα πάρκο και κάθονται στο ίδιο 
παγκάκι. Είναι όμως πραγματικά άγνωστοι; Μπο-
ρεί κάποτε να ήσαν κάτι άλλο; Είναι τυχαία αυτή 
η συνάντηση ή όχι; Μήπως έχουν επινοήσει μία 
ζωή που δεν μπόρεσαν ποτέ να ζήσουν; Πρόκειται 
για μια κωμικοτραγική ιστορία δύο μοναχικών και 
απελπισμένων ανθρώπων, που θα μπορούσε να 
συμβεί παντού, σε κάθε χώρα, σε κάθε πόλη. Μία 
ιστορία που εγείρει ένα ιδιαίτερο σύγχρονο και 
βασανιστικό ερώτημα: μπορούν πλέον οι άνθρω-
ποι να ζήσουν πραγματικά μαζί; Κι αν ναι, πώς θα 
μπορούν να το επιτύχουν, αν συνεχώς κρύβει ο 
ένας απ’ τον άλλον αυτό που πραγματικά είναι;

 Ο Αλεξάντερ Γκέλμαν ένας από τους πιο ση-
μαντικούς συγγραφείς της της Ρωσίας. Το Παγκάκι 
γράφτηκε το 1983, πριν από την κατάρρευσή της 
Σοβιετικής Ένωσης, όταν η αυθαιρεσία και η δια-

φθορά κυριαρχούσαν. Έχει μεταφραστεί και παιχτεί 
σε πάρα πολλές χώρες.  Το πικρό του χιούμορ το 
κάνει διαχρονικό και κωμικοτραγικά επίκαιρο.

Σκηνοθεσία – Διασκευή - Διαμόρφωση χώρου: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΜΟΥΛΗΣ

Μετάφραση: ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΤΣΗΣ
Κοστούμια: ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
Φωτισμοί: ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΛΤΣΟΥ
Βοηθός σκηνοθέτη: ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
 
Είσοδος: 15€ & 13€ φοιτητικό , ανέργων

Προπώληση εισιτηρίων
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 3ος όρο-

φος , Γραμματεία τηλ 2331078100
ΚΑΦΕ ΜΠΡΙΚΙ,  Μητροπόλεως 46, τηλ 

2331020201

Με δύο παραστάσεις τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου  
«Το παγκάκι» του Αλ. Γκέλμαν 

με τον Γιώργο Κιμούλη 
και την Φωτεινή Μπαξεβάνη,

 στη Στέγη

Σε λίγες μέρες και πιο συγκεκριμένα 
στις 25 Νοεμβρίου γιορτάζουμε την πα-
γκόσμια μέρα κατά της Γυναικείας Κα-
κοποίησης. Το Κέντρο Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας 
και ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης 
ΕΡΑΣΜΟΣ, που τα τελευταία χρόνια στη-
ρίζουν ψυχολογικά, κοινωνικά και νομικά 
κάθε γυναίκα, που βρίσκεται σε ανάγκη 
συνδιοργανώνουν και συνδράμουν στην 
παραγωγή του θεατρικού έργου της Ε-
ρασιτεχνικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-
ροιας «Λεωφορείο ο πόθος» του Τενεσί 
Ουίλιαμς, με σκοπό να δώσουν ένα μή-
νυμα ενάντια στη Γυναικεία Κακοποίηση 
προτρέποντας κάθε γυναίκα να μιλήσει 
και να ζητήσει βοήθεια γι’ αυτό που της 
συμβαίνει.

Η ομάδα «Έκφραση Α’» του θεατρικού 
εργαστηρίου ενηλίκων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-
ροιας θα παρουσιάσει την παράσταση “Λεωφορεί-
ον ο πόθος» του Τενεσί Ουίλιαμς σε σκηνοθεσία 
του Κωνσταντίνου Αποστολίδη.

Θα δοθούν τέσσερις παραστάσεις, το Σάββατο 
16 Νοεμβρίου, απογευματινή στις 6.00μ.μ. και 
βραδινή στις 8.30μ.μ. και την Κυριακή 17 Νοεμ-
βρίου, απογευματινή στις 6.00μ.μ. και βραδινή 
στις 8.30μ.μ. με γενική είσοδο 8€ στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών

Προπώληση εισιτηρίων: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Βέροιας, 3ος όροφος Χώρου Τεχνών, τηλ. 
2331078140.

Συντελεστές Παράστασης
Κείμενο: Τένεσι Ουίλιαμς
Μετάφραση: Παύλου Μάτεση
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αποστολίδης
Σκηνογραφία: Πασχάλης Γαβρηιλίδης
Ενδυματολογία: ομάδα Έκφραση Α’
Κατασκευή Σκηνικών: Πασχάλης Γαβρηιλίδης, 

Γιώργος Βέγκος
Πρωτότυπη Μουσική: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης/ 

Λάζαρος Μπίντσης
Πιάνο: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης / Σαξόφωνο-: 

Sound FxΛάζαρος Μπίντσης
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος / Κωνσταντίνος 

Αποστολίδης
Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου
Οργάνωση Παραγωγής-Επικοινωνία: Κατερίνα 

Γρηγοριάδου
Τους ρόλους ερμηνεύουν:
Μπλανς: Ελισάβετ Πιπερίδου – Εύη Μαρκο-

πούλου
Στάνλεϊ: Θέμης Καλούδης
Στέλλα: Όλγα Παπαδοπούλου – Βίκυ Κουκάρα
Μιτς: Λευτέρης Κορυφίδης
Νέος: Γιάννης Καραβασίλης – Γιώργος Κατσί-

κας
Νοσοκόμα: Μαρία Κυροπούλου
Γιατρός: Χρήστος Καραβασίλης – Δημήτρης 

Τζιμογιάννης
Ευνίκη (γειτόνισσα): Μαίρη Μεγγιάνη
Φίλοι του Στάνλεϊ: Γαβριήλ Μιχαηλίδης – Αλέ-

ξανδρος Μανούδης
Λίγα λόγια για την υπόθεση
Η Μπλάνς, μια καθηγήτρια από τις Νότιες Πο-

λιτείες, επισκέπτεται μετά τον πλειστηριασμό της 
οικογενειακής περιουσίας της, την αδελφή της 
Στέλλα, που ζει με τον άντρα της Στάνλεϋ Κο-
βάλσκυ στη Νέα Ορλεάνη. Ο Κοβάλσκυ, που ως 
Πολωνός μετανάστης και εργάτης αντιμετωπίζεται 
υποτιμητικά από την Μπλανς, καθηλώνει την 
Στέλλα με τον οξύθυμο και επιβλητικό χαρακτήρα 
του, σε μία σχέση που κυριαρχείται από το ωμό 
πάθος. Η υπερευαίσθητη και κάπως υπερβολική 
Μπλανς, τονίζοντας την ευγενή καταγωγή και την 
καλή ανατροφή της, μπαίνει στο στόχαστρό του 
και ενδόμυχα γεννιέται ένας κρυφός πόθος. Όσο 
περνά ο καιρός, αποκαλύπτονται μυστικά του 
παρελθόντος της Μπλανς και λόγω της συγκα-
τοίκησης, δημιουργούνται εντάσεις και πολλαπλά 
ξεσπάσματα, που αφαιρούν ένα-ένα τα πέπλα 
από τους πολύπλοκους χαρακτήρες των ηρώων. 
Εν τέλει το όριο μεταξύ λογικής και παράνοιας 
γίνεται όλο και περισσότερο θολό, με αποτέλεσμα 
το ολέθριο τέλος.

Στις  16 και 17 Νοεμβρίου στη «Στέγη»
«Λεωφορείο ο πόθος» 

από την Ομάδα «Έκφραση Α’» 
του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας

-Με την υποστήριξη του Συμβουλευτικού Κέντρου 
Γυναικών και του « Έρασμου»



Βέλγοι δημοσιογράφοι 
στη Βέροια

Τους δημοσιογράφους Renske Vercammen και Emanuel Parent  από 
την  τουριστική ιστοσελίδα/περιοδικό www.june.be  είχε την ευκαιρία να 
ξεναγήσει στη Βέροια ο Aντιδήμαρχος Τουρισμού, Βασίλης Λυκοστρά-
της, την Τετάρτη 30 και Πέμπτη 31  Οκτωβρίου. 

 Το ταξίδι εξοικείωσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαφημι-
στικής καμπάνιας του Γραφείου ΕΟΤ Κάτω Χωρών στο Βέλγιο σε συ-
νεργασία με την  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

«Την προηγούμενη Παρασκευή 
οι τράπεζες ανακοίνωσαν, μειώσεις 
σε παρεχόμενες υπηρεσίες προς 
τους πελάτες τους. Η ταχύτατη πα-
ρέμβαση του Πρωθυπουργού κ. Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη για τις νέες χρε-
ώσεις που αυτές είχαν ανακοινώσει, 
έφερε αποτέλεσμα. Αυξήσεις που 
δεν μπορούσαν να γίνουν δεκτές 
από την Κυβέρνηση, ειδικά στην 
αυγή μίας νέας εποχής μετά και το 
νέο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής 
της Κυβέρνησης που ελάφρυνε τα 
βάρη των πολιτών, αναζωογόνη-
σε την αγορά αλλά και το ίδιο το 
τραπεζικό σύστημα», αναφέρει σε 
δήλωσή του ο βουλευτής Ημαθίας 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Κάτι που υπογραμμίζει και στην σχετική Ερώτηση 
που είχε καταθέσει στον Υπουργό Οικονομικών ήδη 
από τις 10 Οκτωβρίου, ζητώντας τρόπους προστα-
σίας των πελατών – καταναλωτών των τραπεζών 
από τις άδικες και αδικαιολόγητες αυτές χρεώσεις, 
επισημαίνοντας ότι «η οριζόντια χρέωση για κάθε μη 

παραγωγική διαδικασία αλλοιώνει τον πραγματικό 
ρόλο των πιστωτικών ιδρυμάτων ως στήριγμα της 
πραγματικής οικονομίας.

«Ελπιδοφόρο βήμα, εν αναμονή επιπρόσθετων, 
τολμηρών πρωτοβουλιών με στόχο την διεύρυνση της 
αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας μας, σχολιάζει ο  
ημαθιώτης βουλευτής.

Τα προβλήματα στα γυμνάσια - 
λύκεια συζήτησε η βουλευτής Φρόσω 

Καρασαρλίδου με τη διευθύντρια Β/θμιας 
Εκπαίδευσης κα Μαυρίδου 

Η βουλευτής Η-
μαθίας του ΣΥΡΙΖΑ 
Φρόσω Καρασαρ-
λίδου πραγματο-
ποίησε συνάντηση 
με τη διευθύντρια 
Β/θμιας Εκπαίδευ-
σης Ημαθίας κα 
Αναστασία Μαυρί-
δου, με την οποία 
συζήτησαν για τα 
κενά που υπάρ-
χουν στην β’θμια 
εκπαίδευση. Η κα 
Μαυρίδου ενημέ-
ρωσε πως τα κενά 
αφορούν 33 θέσεις 
πλήρους ωραρίου 
και 6 μειωμένου σε 
διάφορες ειδικότη-
τες και ελπίζει με 
την επόμενη πρό-
σληψη αναπληρω-
τών να καλυφθούν, 
καθώς και οι 14 
θέσεις ειδικής αγωγής που αφορούν τμήματα ένταξης. Διαβεβαίωσε επίσης τη βουλευτή ότι η Γ’ Λυκείου 
είναι «καλυμμένη» και δεν υπάρχουν κενά σε βασικά μαθήματα που αφορούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. 

Σε ερώτηση της κας Καρασαρλίδου για τα ολιγομελή στα ΕΠΑΛ που δεν εγκρίθηκαν και για τα ο-
ποία η βουλευτής είχε καταθέσει ερώτηση χωρίς ακόμη να έχει λάβει απάντηση από την υπουργό 
Παιδείας καθώς και για το θεσμό του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» (το οποίο έδωσε 
βαρύτητα η προηγούμενη Κυβέρνηση), ενημερώθηκε ότι τα τμήματα σε ΕΠΑΛ Νάουσας και ΕΠΑΛ 

Βέροιας δεν εγκρίθηκαν διότι 
δεν υπήρχαν καθηγητές και θα 
έπρεπε να γίνουν νέες προ-
σλήψεις ενώ σχετικά με τη 
«μαθητεία», παρατηρείται γενι-
κά μία καθυστέρηση από το Υ-
πουργείο, ενώ υπάρχουν τμή-
ματα όπως της νοσηλευτικής 
που δεν εγκρίθηκαν παρόλο 
του απαιτούμενου αριθμού μα-
θητών και θέσεων για μαθητεία 
στο νοσοκομείο.

Συζήτηση έγινε και για το 
ΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας και την 
μετεγκατάστασή του στο Ε-
ΠΑΛ Αλεξάνδρειας με την κα 
Μαυρίδου να ενημερώνει ότι 
λειτουργεί με κάποια προβλή-
ματα που σε σύντομο χρονικό 
διάστημα θα έχουν λυθεί.
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Συγχαρητήριο
 Συγχαίρουμε θερμά τον ανεψιό και εξάδελφό μας 

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΟΦΙΑ του Αθανασίου και της Ευφρο-
σύνης που πέρασε επάξια στην Ιατρική Σχολή του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και του ευχόμαστε 
καλή πρόοδο στις σπουδές του.

Η θεία
Νίκη Αδάμου
Ο εξάδελφος

Αδάμος Αδάμου

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 
Γεωργίου και της Μαριάνθης, το γέ-
νος Αντωνογιάννη, που γεννήθηκε 
στην Καστοριά και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡ-
ΘΕΝΑ του Γεωργίου και της Αρετής, 
το γένος Αϊβαλιώτου, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Θεσ/νίκη, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αντω-
νίου Βέροιας.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: 
 Ελπιδοφόρο βήμα  οι μειώσεις σε 

παρεχόμενες υπηρεσίες κατόπιν τολμηρών 
πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης



Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Την Τρίτη 5 Νο-
εμβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον εσπερι-
νό και στην παρά-
κληση του Αγίου 
Λουκά του ιατρού 
αρχιεπ. Συμφερου-
πόλεως (στον υπό 
κατασκευή ναό του) 
στην Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Δοβρά στην 
Βέροια. 

Την Πέμπτη 7 
Νοεμβρ ίου  στ ι ς 
6:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Ε-
σπερινό στον πανη-
γυρίζοντα Ιερό Ναό 
των Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών Μιχαήλ 
και Γαβριήλ στα Ασώματα.

 Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στο 
χωριό Αρχάγγελος.

 Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου στις 5:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
πανηγυρικό Εσπερινό στο Προσκύνημα του Αγίου Νεκταρίου στα 
Κύμινα και στη συνέχεια θα βραβεύσει τους επιτυχόντες μαθητές της 
ενορίας. 

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζο-
ντα Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου και Αγίου Νεκταρίου Βεροίας.

 Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα λάβει μέρος στον Πολυ-
αρχιερατικό Εσπερινό στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων 
Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας. 

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου στις 7:30 μ.μ. στον Χώρο Τεχνών του 
Δήμου Βεροίας θα παραστεί στην εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως, 
όπου θα παρουσιαστεί Αφιερωματικός Τόμος με την ευκαιρία του εορ-
τασμού του Χρυσού Ιωβηλαίου (50 χρόνια) Ιερωσύνης και του Αργυρού 
Ιωβηλαίου (25 χρόνια) Αρχιερωσύνης του. 

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου το πρωί στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ιερό 
Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας θα προεξάρχει 
στην Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία του εορτασμού 
του Χρυσού Ιωβηλαίου (50 χρόνια) Ιερωσύνης και του Αργυρού Ιωβη-
λαίου (25 χρόνια) Αρχιερωσύνης του. 

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα λάβει μέρος στον Πο-
λυαρχιερατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά 
Ναούσης.

 Την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου το πρωί θα λάβει μέρος στην Πολυαρχι-
ερατική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά 
Ναούσης.
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Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε στους 
αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι ώρες επι-

σκεπτηρίου  για τους 
Τροφίμους του Ιδρύματος, 
είναι από τις 10.00-12.00 

και 16.00-18.00.
  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 4 

Νοεμβρίου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου στην Χαράδρα Η-
μαθίας η Χαρίκλεια Τσιώμου 
σε ηλικία 72 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 4 

Νοεμβρίου 2019 στις 3.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Μαρίνας 
στην Αγ. Μαρίνα η Ιφιγένεια 
Πέϊου σε ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ποια Ιατρεία 
και Τμήματα  
λειτουργούν 

στο Κ.Υ.Βεροιας
 ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ:

ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΣΤΟ Κ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ
 & ΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤΌΙΚΟΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  

2331071954
ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ 2331024661 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ 07:00 ΕΩΣ 

14:00 ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙ-

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2331024661ΕΣΩΤ.102
- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
(ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΑΣ 2331024661 ΕΣΩΤ. 162)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑ-

ΡΙΟ ΑΠΟ 07:00 – 15:00
1)ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

2331071954
2)ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑΣ:
- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ 
- ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 
- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΛΕΧΩΙΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331024661- 2331022332- 

2331021863
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΑΣ 2331024661 ΕΣΩΤ.143
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑΣ 2331071915
8η   ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ :
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ -  ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2331075271
11η  ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2331024661 ΕΣΩΤ.155
Είμαστε σε αναμονή οκτώ (8) θέσεων μονίμων  Ιατρών 

ειδικότητας: 
Γυναικολόγου – οφθαλμιάτρου – Ακτινοδιαγνώστη - Νευ-

ρολόγου- Καρδιολόγου - Δερματολόγου – ΩΡΛ - Ουρολόγου, 
της  προκήρυξης που βρίσκεται στο στάδιο των κρίσεων με 
αριθ. πρωτ. 49737/18-12-2018 θέμα:« Απόφαση – Προκή-
ρυξη για θέσεις Ιατρών κλάδου ΕΣΥ» και (ΑΔΑ: ΩΦΗΙΟ-
ΡΕΠ-ΖΔΨ). 

Κ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΜΟΡΑΒΑ 2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΑΠΟ  07:00 – 15:00
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :2331022332 – 

2331024661 - 2331021863 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ:  2331062198  
ΠΕΝΤΑΨΗΦΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 

14554 -14784 -14884 – 14900
e-mail: nmyveria@otenet.gr

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΟ 
ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

Το διάστημα από 15 Νοεμβρίου 2019 έως 24 Δεκεμβρίου 
2019 θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό της ΥΠαπαντής του Χριστού 
Βέροιας Ιερό Σαρανταλείτουργο. Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε 
να γράψετε τα ονόματά σας στο ειδικό καρτελάκι πουθα προ-
μηθευτείτε από το Ναό και να το παραδώσετε στους ιερείς του 
Ναού μέχρι την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019.

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Την Πέμπτη 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και από ώρας  8μ.μ. έως 

12ης θα τελεσθεί Αγρυπνία επί τη μνήμη των Αρχαγγέλων στον 
Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Βέροιας.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σήμερα Τρίτη 5 Νοεμβρίου, θα τελεστεί βραδινή θεία λει-

τουργία στο παρεκκλήσιο Αγίου Σπυρίδωνος από τις 9.00 
μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στην διάρκεια της θα τεθεί για προ-
σκύνηση το λείψανο του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφε-
ρουπόλεως του ιατρού και θαυματουργού.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ



Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Ο προβληματισμός και η κινητικότητα που κα-
ταγράφονται στην ευρωπαϊκή αλλά και στην διεθνή 
πολιτική σκηνή μετά την πρόσφατη απόρριψη του 
αιτήματος του κράτους «Βόρεια Μακεδονία» προς 
την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων, αναδεικνύουν και τα ουσιαστι-
κά ζητήματα για την εφαρμογή της Συμφωνίας των 
Πρεσπών.

Πέραν όμως από την επίσημη διπλωματία, την 
οποία χειρίζονται τα καθ’ύλην αρμόδια κυβερνητικά 
όργανα, το ζήτημα της εφαρμογής της Συμφωνίας 
των Πρεσπών ανακύπτει συνεχώς και σε επίπεδο 
διεθνών συνεδρίων και άλλων διοργανώσεων επι-
στημονικού, αθλητικού, κοινωνικού, πολιτιστικού 
κλπ. χαρακτήρα. 

Ειδικότερα καταγράφεται η εμπειρία από τις 
Συνόδους των Ευρωπαϊκών Ιατρικών Οργανώσε-
ων στις οποίες  συμμετέχουν οι  Αντιπροσωπείες των Εθνικών Ιατρικών 
Συλλόγων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές τις 
Συνόδους συνηθίζεται να παρευρίσκονται ως επισκέπτες,  Ιατροί Αντι-
πρόσωποι από τρίτες χώρες.

 
Συνήθως οι  Αντιπροσωπείες των τρίτων χωρών μετά από αίτημα 

τους και  απόφαση  των Συνελεύσεων, εγγράφονται στις Οργανώσεις ως 
μέλη-παρατηρητές με ειδικό καθεστώς συμμετοχής,  που ορίζεται από το 
καταστατικό κάθε  Οργάνωσης, με δικαίωμα λόγου και  όχι ψήφου.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ως πλήρες  μέλος των Ευρωπα-
ϊκών Ιατρικών Οργανώσεων,  που συμμετέχει στις Συνόδους δια των  
Αντιπροσωπειών του,  ήταν πάντα θετικός στα αιτήματα των Εθνικών 
Ιατρικών Συλλόγων προερχόμενων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται το ιδιαίτερο ζήτημα που ανέκυπτε σε 
ορισμένες από τις προηγούμενες Συνόδους, στις οποίες εμφανίζονταν  
Αντιπρόσωποι  εκ των Σκοπίων, με το αίτημα  αναγνώρισής του Ιατρικού 
τους Συλλόγου ως μέλους-παρατηρητή της χώρας  προέλευσης  με το 
όνομα  MΑΚΕΔΟΝΙΑ.  

Με παρεμβάσεις των Αντιπροσωπειών του Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου, τονίζονταν ότι από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα ως MΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑ προσδιορίζεται η μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια του βόρειου  
τμήματος της Ελλάδας, η οποία πάντα υπήρξε αναπόσπαστο τμήμα του 
ελληνικού έθνους.  

Επισημαίνονταν  δε  ότι,  με την Ενδιάμεση Συμφωνία που υπογρά-
φηκε μεταξύ των Μερών στην Νέα Υόρκη στις 13 Σεπτεμβρίου 1995 στα 
πλαίσια του ΟΗΕ που είχε και την εποπτεία των διαπραγματεύσεων 
μεταξύ Ελλάδος και του κράτους των Σκοπίων,  ορίστηκε ως προσωρι-
νή διεθνής ονομασία του δεύτερου η FYROM «Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας- Former Yugoslav Republic of Macedonia», 

Κατόπιν τούτων με την σαφή αμφισβήτηση των Αντιπροσωπειών του 
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ως προς  την επίσημη εισδοχή στις Ευ-
ρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις των Αντιπροσωπειών της FYROM με την 
ονομασία «Αντιπροσωπεία της Μακεδονίας», το ζήτημα παρέμενε σε μια 
διαρκή εκκρεμότητα. 

Στις 12 Ιουνίου 2018 συνάφθηκε η διακρατική συμφωνία των Πρε-
σπών (Prespa Agreement) μεταξύ της Ελλάδας και της FYROM υπό 
την εποπτεία του 
ΟΗΕ, με σκοπό 
την επίλυση του 
ζητήματος της 
ονομασίας της 
τελευταίας, που 
τελικά ορίστηκε 
ως «Βόρεια Μα-
κεδονία». 

Η Συμφωνία των Πρεσπών αντικατέστησε την 
Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995 και κατήργησε την 
εσωτερική συνταγματική ονομασία «Δημοκρατία 
της Μακεδονίας», καθώς  και την προσωρινή ο-
νομασία «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας - FYROM». 

Η Συμφωνία κυρώθηκε από τα Κοινοβούλια 
και των δύο χωρών και τέθηκε σε ισχύ μετονομά-
ζοντας επίσημα τη χώρα σε «Βόρεια Μακεδονία» 
στις 12 Φεβρουαρίου 2019. 

Βασικό στοιχείο της Συμφωνίας είναι ο όρος 
«erga omnes» με τον οποίο επισημαίνεται ότι έχει 
ισχύ για κάθε χρήση στο εσωτερικό της χώρας και 
στην Διεθνή Κοινότητα. 

Εκ της Συμφωνίας ορίζεται η αντικατάσταση 
του όρου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» με αυτόν του «ΒΟΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» μεταξύ άλλων πολλών, στο Σύ-
νταγμα της χώρας, στους τίτλους όλων των Ορ-
γάνων Διοίκησης, των Οργανισμών, των Φορέων, 

των μνημείων, των εμπορικών τίτλων κλπ.

Στις  προσεχείς Συνόδους  των Ευρωπαϊκών Ιατρικών Οργανώσεων, 
επανέρχεται το αίτημα για εισδοχή ως μέλους παρατηρητή των Αντιπρο-
σωπειών της Βόρειας Μακεδονίας. 

Σε όλους ωστόσο  τους τίτλους των συνοδών εγγράφων του αιτήμα-
τος, όπως στα ίδια τα αιτήματα, στο Καταστατικό του Ιατρικού Συλλόγου 
της χώρας κλπ, αναγράφεται σταθερά ο όρος «Μακεδονία», παρά την 
υποχρέωση αντικατάστασής του με τον όρο «Βόρεια Μακεδονία». 

Η ίδια πρακτική αναφέρεται γενικά σε διεθνή συνέδρια και άλλες 
ανάλογες επιστημονικές, αθλητικές, κοινωνικές, πολιτιστικές κλπ. διορ-
γανώσεις. 

Από το γεγονός ότι  έχει παρέλθει επαρκέστατο χρονικό διάστημα α-
πό την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας των Πρεσπών, καθίσταται πρόδη-
λο ότι δεν υφίσταται πρόθεση εφαρμογής της από τους αντιπροσώπους 
της Βόρειας Μακεδονίας, στις διεθνείς διοργανώσεις. 

Αυτή η κατάσταση εγείρει  εύλογες αντιδράσεις από τις ελληνικές 
αντιπροσωπείες που ποικίλουν ανάλογα με τις περιστάσεις της στιγμής 
και εκδηλώνονται είτε ως ανοικτές διαμαρτυρίες οι οποίες ανατρέπουν 
το κατά κανόνα καλό κλίμα των διοργανώσεων αυτών, είτε με κατάθεση 
αναλόγων υπομνημάτων, είτε και με αποχωρήσεις από τις εργασίες των 
διοργανώσεων. 

Αυτή η διαφοροποίηση των ελληνικών αντιδράσεων οφείλεται στο 
γεγονός ότι δεν υφίσταται ο αναγκαίος ενιαίος συντονισμός από πλευράς 
επίσημης ελληνικής πολιτείας. 

Η ελληνική πολιτεία  έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης, της προώθη-
σης  και της προάσπισης  των ελληνικών θέσεων. Αυτές όμως δεν πρέ-
πει να περιορίζονται σε επίπεδο επίσημης διπλωματίας  και μόνο. 

Η προάσπιση των εθνικών θεμάτων πέρα από τις επίσημες διεθνείς 
συναντήσεις στις οποίες συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της ελληνικής πο-
λιτείας και οι αξιωματούχοι των Διεθνών Οργανισμών, επιτελείται και σε 
επίπεδο συνεδριακών και άλλων συναφών διοργανώσεων. 

Κοινή απαίτηση αποτελεί η διαρκής λειτουργία ειδικής υπηρεσίας 
του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία θα υποστηρίζει και θα εφοδιάζει 
με το απαραίτητο υλικό που απαιτείται για την προβολή των ελληνικών 
θέσεων, όλες τις ελληνικές αποστολές που συμμετέχουν σε διεθνείς δι-
οργανώσεις. 

Κάθε Ελληνας ο οποίος έχει την ιδιότητα του μετέχοντος στις διεθνείς 
διοργανώσεις, είναι κι ένας εν δυνάμει πρεσβευτής της χώρας μας, ο ο-
ποίος εκ των πραγμάτων είναι επιφορτισμένος  με την προβολή  και την  
στήριξη των εθνικών ελληνικών θέσεων.
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Το ανεφάρμοστο της συμφωνίας των 
Πρεσπών στις διεθνείς διοργανώσεις 

Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Βέροιας: 
Μέτρα Πρόληψης 

πυρκαγιάς
 για τα τζάκια

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας,  στα πλαίσια της ενη-
μέρωσης του κοινού εν όψει της χειμερινής περιόδου, εφιστά 
την προσοχή των πολιτών για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς σε 
τζάκια και καπνοδόχους.

Μαζί με τις ευχές του Διοικητή Αντιπύραρχου Νικόλαου 
Παλαμούτη, για καλό χειμώνα, η  Υπηρεσία παρακαλεί τους 
πολίτες για την δική τους ασφάλεια και την προστασία της 
περιουσίας τους, να λάβουν τα παρακάτω προληπτικά Μέτρα 
Πυροπροστασίας εφόσον διαχειρίζονται το συγκεκριμένο είδος 
θέρμανσης:

1) Τον τακτικό καθαρισμό της καπνοδόχου προκειμένου να 
απομακρύνεται η καπνιά που συγκεντρώνεται στα τοιχώματα. 
Αυτό γίνεται με ειδικές βούρτσες από ειδικά συνεργεία καθαρι-
σμού, ώστε ο καθαρισμός να είναι σωστός. (τουλάχιστον κατ’ 
έτος).

2) Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της καπνοδόχου για τυχόν 
ρωγμές ή άλλες φθορές και να ελέγχεται για τυχόν φωλιές 
πουλιών, οι οποίες τη φράσσουν και εμποδίζουν τελείως την 
έξοδο του καπνού. Οι καμινάδες πρέπει να διαθέτουν σπινθη-
ροπαγίδες.

3)Το στερεό καύσιμο να μην έχει υγρασία. Nα μη χρησιμο-
ποιούνται εύφλεκτα υγρά για το άναμμα του τζακιού, αλλά να 
προτιμάται το στερεό πετρέλαιο.

4) Την αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτης διακόσμησης 
πάνω από το τζάκι καθώς και μικροαντικείμενα, στο περβάζι. 
Είναι βέβαιο πως τα παιδιά θα πλησιάσουν να τα πάρουν.

5) Να μην αφήνετε το αναμμένο τζάκι χωρίς επίβλεψη, 
καθώς και να μην τοποθετείτε πολλά ξύλα στην εστία. Καλό 
επίσης είναι, να αποφεύγονται οι μεγάλες - ψηλές φλόγες, η 
καύση σκουπιδιών και χαρτόκουτων καθώς και το ψήσιμο φα-
γητών εντός της εστίας του τζακιού.

6)Συστήνεται η τοποθέτηση πόρτας ή άλλου κατάλληλου 
μηχανισμού μπροστά από το άνοιγμα του τζακιού, καθώς οι 
αναμμένες σπίθες αποτελούν αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς.

7) Συστήνεται να είναι πάντα ανοικτή η περσίδα αναπλή-
ρωσης του αέρα ή να υπάρχει κάποιο παράθυρο μερικώς α-
νοικτό, για την σωστή αναπλήρωση του αέρα στον χώρο, που 
αφαιρούν ο απορροφητήρας και το τζάκι.

8)Να τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή. Να τη-
ρείται απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 1 μέτρου από καυστά 
υλικά, όπως κουρτίνες, ξύλινα έπιπλα, χαλιά, ξύλινους τοίχους 
κλπ.

9)Μην τοποθετείτε καθρέπτες πάνω από το τζάκι, ή κοντά 
στη σόμπα, επειδή προσελκύουν τα άτομα και πλησιάζουν χω-
ρίς να το αντιλαμβάνονται κοντά στην φωτιά. 

10)Όταν αφαιρείτε τη στάχτη από το τζάκι ή την σόμπα 
καυσόξυλων να  χρησιμοποιείτε ένα μεταλλικό φαράσι και 
προσέχετε να μην σας πέσουν αναμμένα κάρβουνα πάνω στα 
χαλιά και ποτέ να μην αδειάζετε τη στάχτη σε πλαστικό σκου-
πιδοτενεκέ.

11)Η χρήση πυροσβεστήρα αναμένεται να συνδράμει σημα-
ντικά σε κάποια δύσκολη στιγμή. Ο πυροσβεστήρας συστήνε-
ται να είναι ξηρής σκόνης.

12) Σχεδιάστε και εξασκηθείτε στην εκκένωση της οικίας 
σας σε περίπτωση πυρκαγιάς.

13) Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία (199).



8 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου
Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια στη 

«συχνότητα» του Ωδείου Αριστοτέλης
Το Ωδείο «Αριστοτέλης» παρουσιάζει τη μουσική 

παράσταση:  «Σαν σε ραδιόφωνο οι παρέες δημι-
ουργούν»

Ο σολίστας του μπουζουκιού Ηρακλής Ζάκκας, 
ο πιανίστας-αρχιμουσικός Νεοκλής Νεοφυτίδης  και 
οι «δικοί» μας, η καταξιωμένη τραγουδίστρια Μαίρη 
Δούτση και ο ακκορντεονίστας Παναγιώτης Παπα-
δόπουλος ανταμώνουν μπροστά στα μικρόφωνα, 
«σαν σε ραδιόφωνο», παρουσιάζοντας αγαπημένες 
μελωδίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν, 
μέσα από τα ραδιοκύματα, στην όαση που ψάχνει 
ο καθένας να βρει για την μικρή ή μεγάλη ύπαρξή 
του, φτιάχνοντας αναμνήσεις. 

«Κι όπως αλλάζω το σταθμό, ζωή αλλάζω και 
σκοπό και βάζω πρόγραμμα στην τύχη όσο βαστάει 
ένα ξενύχτι, μεσάνυχτα σε μια πλατεία κάθε σταθμός και ιστορία…»

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019. Ώρα 8.30 μ.μ. Ρ/Σ «Δημοτικό Θέατρο».  Συχνότητα «Ωδείο Αριστοτέλης». 
Συντονιστείτε!

Ηρακλής Ζάκκας. Σολίστ στο μπουζούκι. ‘Εχει συνεργαστεί με τους Μητσάκη, Μητροπάνο, Νταλάρα  
Καλδάρα, Μπάλτσα κ.ά. Είναι σολίστας στην ορχήστρα  του Σταύρου Ξαρχάκου, ενώ τα τελευταία χρόνια 
είναι μόνιμος συνεργάτης του Μητσιά. Έχει παίξει στους μεγαλύτερους συναυλιακούς  χώρους στην Ελλά-
δα και στο  εξωτερικό.

Νεοκλής Νεοφυτίδης. Πιανίστας-ενορχηστρωτής και συνθέτης. Έχει συνεργαστεί  με τους Λεοντή, Ανδρι-
όπουλο, Μητσιά, Φαραντούρη, Βιτάλη κ.α. Κέρδισε πρώτα βραβεία σε διαγωνισμούς σύνθεσης (ΚΟΕΜ-Γυ-

μνασιάδα).Τα τελευταία χρόνια είναι μόνιμος 
συνεργάτης του Σταύρου Ξαρχάκου.

Μαίρη Δούτση. Τραγουδίστρια. Έχει απο-
σπάσει  6 πρώτα βραβεία σε διάφορους δια-
γωνισμούς. Συνεργάστηκε με τους Νικολόπου-
λο, Καλδάρα, Μακεδόνα, Τσαλιγοπούλου,  Λει-
βαδά κ.α. Συμμετείχε σε δίσκους  ως  βασική 
ερμηνεύτρια κυκλοφορώντας παράλληλα και 
δικό της δίσκο. 

Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Ακκορντεο-
νίστας. Βασικό μέλος της Λαϊκής Ορχήστρας 
Νάουσας για πολλά χρόνια. Συνεργάστηκε με 
τους Μητσιά, Καλδάρα, Πένσου κ.ά. Το 1990 
ίδρυσε το Μουσικό Εργαστήρι που αργότερα 
έγινε το ωδείο «Αριστοτέλης». Ενορχηστρωτής 
και μαέστρος στην ορχήστρα «Αντιστίξεις», με 
την οποία κυκλοφόρησε τον δίσκο «Δημοτικά 
της Νάουσας σε ήχο... άλλο».

Σεμινάρια ποντιακής διαλέκτου
 στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Άρχισαν  τα μαθήματα  ποντιακής διαλέκτου  
στην  Εύξεινο  Λέσχη  Βέροιας. Αν θες να κρατή-
σεις ζωντανές τις μνήμες από την γλώσσα των 
προγόνων σου ή θέλεις να γνωρίσεις τις ομορφιές 
της ποντιακής διαλέκτου μη διστάσεις, έλα  στο  
Πανόραμα  Βέροιας  και γίνε και εσύ μέλος στο 
τμήμα ποντιακής διαλέκτου.

Το  τμήμα  λειτουργεί  κάθε Παρασκευή και 
από ώρες 9μμ-10.30μμ  δωρεάν,  μετά  από  πρό-
σφατη  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου, 
προκειμένου    όλοι ανεξάρτητα  από  την  κατα-
γωγή  μας  να  μάθουμε  πέρα  από την ποντιακή 
διάλεκτο  στοιχεία  από  τις παραδόσεις, τα παραδοσιακά ποντιακά τραγούδια, την  μαγειρική  
και  τον  τρόπο  παρασκευής  ποντιακών εδεσμάτων  καθώς  και  για  τα ήθη και έθιμα των πο-
ντίων. Υπεύθυνη διδασκαλίας είναι  η πιστοποιημένη καθηγήτρια ποντιακής διαλέκτου,  Αναστα-
σία Μαχαιρίδου (Φιλόλογος - Γλωσσολόγος και  Πανεπιστημιακή Εκπαιδεύτρια Ποντιακής Διαλέ-
κτου).  Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Λέσχης 
από  Κυριακή μέχρι  Πέμπτη, ώρες   17:00-21:00 στο τηλ 233107206  και  στο  6983503676  
όλο  το  24ωρο

Με τιμή Για το Δ.Σ.
 Ο  Πρόεδρος   Η  Γ. Γραμματέας

 Τουμπουλίδης  Νικόλαος   Τογκουσίδου Ευαγγελία

Τσάι (Κρασί) και… συμπάθεια από 
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 

στους αγρότες της Ημαθίας
Μάρτυρες μια κακόγουστης και προσβλητικής για τους αγρότες της 

Ημαθίας εκδήλωσης(;) γίναμε την περασμένη Παρασκευή. Ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Βορίδης παρακάθισε σε γεύμα που οργάνωσε η ΝΟΔΕ με κομματικά 
στελέχη και… ολίγη από εκπροσώπους συνδικαλιστικών και συνεταιριστικών οργανώσεων.  
Αντιπαρερχόμαστε το ζήτημα που προέκυψε με το «τσουχτερό» εισιτήριο για να συνφάγει 
κάποιος με τον Υπουργό και εστιάζουμε στην απουσία οποιασδήποτε δέσμευσης από τον κ. 
Βορίδη αναφορικά με τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην 
περιοχή μας. Ο Υπουργός ήρθε, έφαγε, άκουσε και στο τέλος εξέφρασε την.. συμπάθεια του για 
τους απελπισμένους παραγωγούς.

Κατανοώντας διασταλτικά την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης της τοπικής κομματικής οργά-
νωσης του κυβερνώντος κόμματος θα λέγαμε ότι ήταν τουλάχιστον άστοχη η επιλογή του συγκε-
κριμένου κορυφαίου υπουργού για να εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό. 

Ελπίζουμε τουλάχιστον ο ίδιος να συνειδητοποίησε ότι με.. (παχιά) λόγια δεν λύνονται τα 
προβλήματα των αγροτών και να προετοιμαστεί επαρκώς για όσα δύσκολα ακολουθούν. Στο 
πρόσφατο παρελθόν οι προκάτοχοι του ανέβαιναν στα τρακτέρ και υποσχόταν τα πάντα στους 
πάντες. Τα αποτελέσματα γνωστά. Ο κ. Βορίδης οφείλει σύντομα να δώσει συγκεκριμένες απα-
ντήσεις και κυρίως λύσεις στα τεράστια προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Η περίοδος με τα 
«μέλια» όπου νάναι τελειώνει. 

                                                                   Ν.Ε Κίνημα Αλλαγής  Ημαθίας

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο 
«Δημοτική  Βιβλιοθήκη και Kέντρο 

Μουσικής Μακροχωρίου» 
μεταξύ ΑΝΗΜΑ και ΚΕΠΑ

Στα γραφεία της 
ΑΝΗΜΑ οι πρόε-
δροι της ΑΝΗΜΑ 
Ν. Ημαθίας και 
της ΚΕΠΑ Δήμου 
Βέροιας, Θεόφιλος 
Τεληγιαννίδης και 
Θεόφιλος Κορω-
νάς, υπέγραψαν τη 
σύμβαση για την 
ένταξη της ΚΕΠΑ 
και συγκεκριμένα 
της «Δημοτ ικής 
Βιβλιοθήκης και 
κέντρου μουσικής 
Μ α κ ρ οχω ρ ί ο υ » 
στις χρηματοδοτή-
σεις της ΑΝΗΜΑ. 
Ειδικότερα ο πρό-
εδρος της ΑΝΗΜΑ στη διαδικασία αξιολόγησης της σχετικής πρότασης που υποβλήθηκε, διείδε 
και  αποδέχθηκε την αναγκαιότητα του έργου. Σημαντική ήταν και η στήριξη των στελεχών της 
ΑΝΗΜΑ που βοήθησαν ώστε η όλη προσπάθεια να έχει θετική κατάληξη.

Το έργο αυτό συνολικού προϋπολογισμού 101.267,53 € πλέον ΦΠΑ, θα συντελέσει στην 
σημαντική αναβάθμιση της βιβλιοθήκης και στην παράλληλη μετεξέλιξη της και σε ένα κέντρο 
μουσικής, που θα απευθύνεται κυρίως για τους νέους της περιοχής. 

Το έργο θα αρχίσει να υλοποιείται άμεσα, από την ΚΕΠΑ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
εντός του 2020. 

Στην υπογραφή παραβρέθηκε και ο πρώην Γενικός διευθυντής της ΚΕΠΑ κ. Γιάννης Κα-
μπούρης, ο οποίος εισηγήθηκε το έργο και συνέταξε το σχετικό φάκελο υποψηφιότητας. Ακόμα 
παραβρέθηκε και πρώην υπάλληλος της ΚΕΠΑ με πρόγραμμα Έλσα Αθανασάκη, που βοήθησε 
στην ηλεκτρονική υποστήριξη της υποψηφιότητας.

Το βάρος του έργου πλέον μεταφέρεται στην υπηρεσία της ΚΕΠΑ που αναλαμβάνει την υλο-
ποίηση του. 

Συμμετοχή
 του Τμήματος 
Φυλλοβόλων 

Οπωροφόρων 
Δένδρων Νάουσας 

στη 15η γιορτή 
ακτινιδίου 

Πυργετού-Αιγάνης
Στα πλαίσια της  15ης γιορτής ακτινιδί-

ου Πυργετού-Αιγάνης που πραγματοποι-
ήθηκε στις 26-27 Οκτωβρίου 2019, πραγ-
ματοποιήθηκε επιμορφωτική ημερίδα για 
τους ακτινιδιοπαραγωγούς της περιοχής. 

Από το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφό-
ρων Δένδρων Νάουσας προσκεκλημένοι 
ομιλητές από την Περιφέρεια Θεσσαλίας 
και το Δήμο Τεμπών, ήταν οι Θ. Σωτηρό-
πουλος και Α. Ζαμπούνης που πραγματο-
ποίησαν τις εισηγήσεις ‘Θρέψη και λίπαν-
ση της ακτινιδιάς’ και ‘Φυτοπαθολογικές 
ασθένειες της ακτινιδιάς-Αντιμετώπιση και 
νέες τάσεις φυτοπροστασίας’, αντίστοιχα.



Ξεκινούν αύριο 
τα επιμορφωτικά 
Προγράμματα του 

Κοινωνικού 
Πανεπιστημίου 

Ενεργών Πολιτών 
στη Βέροια

 Το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών 
Πολιτών (Κ.Π.Ε.Π.) σας προσκαλεί να 
παραβρεθείτε στην πρώτη ανοιχτή συνά-
ντηση του Κ.Π.Ε.Π, την Τετάρτη 6 Νοεμ-
βρίου στις 18:00, στο Παύλειο Πολιτιστικό 
Κέντρο – Μενδρεσέ Τζαμί.

Σκοπός μας, να  γνωριστούμε, να συ-
ζητήσουμε και να ενημερωθείτε για τους 
όρους συμμετοχής και τους στόχους του 
Προγράμματος για τις παρακάτω θεματι-
κές ενότητες που θα λειτουργήσουν για 
τη φετινή χρονιά. 

Τη δράση υποστηρίζει η Αντιδημαρχία 
Παιδείας του Δήμου Βέροιας.

1) Μαθήματα Ψυχολογίας 
(θέματα που άπτονται της ψυχικής και 

κοινωνικής μας υγείας) 
2) Θεραπευτικές Τεχνικές 
(θέματα που άπτονται θεραπευτικών 

τεχνικών ενδυνάμωσης του εαυτού)
3)  Μαθήματα Αυτογνωσίας
(θέματα που άπτονται της γνώσης του 

εαυτού και την εμβάθυνσής τους)
      
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται 

σε 15 τετράωρες συναντήσεις ανά δεκα-
πενθήμερο, από τον Νοέμβριο 2019 έως 
τον Ιούνιο του 2020 συνοδεύονται από 
εποπτικό υλικό (διαφάνειες, ακουστικό υ-
λικό κλπ.) και  θα έχουν τη μορφή παρου-
σιάσεων, βιωματικών εργαστηρίων και 
αλληλοδραστικών συζητήσεων. Στο κλεί-
σιμο του προγράμματος θα  απονεμη-
θούν Βεβαιώσεις Ετήσιας Επιμόρφωσης. 

Επικοινωνία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-

κοινωνούν με τη Συντονίστρια Βέροιας 
Παπαδήμου Πάττυ, τηλ: 6977024950 και 
με τη γραμματεία του Κ.Π.Ε.Π. Νικολίνα 

Γκιουρτζή, τηλ: 6980284274 
για οποιαδήποτε πληροφορία 
και διευκρίνηση.
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Η Αντιπεριφέρεια Ημαθίας και το Γραφείο 
Υποστήριξης Συνεργατικών Σχηματισμών–
Clusters, της Αντιπεριφέρειας Ημαθίας κα-
θώς και η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήρι-
ξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της 
ΠΚΜ, προσκαλεί εκπροσώπους φορέων και 
επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου 
και ιδιώτες αγρότες   της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας σε εκπαιδευτικό σεμινάριο 
με θέμα 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΜΕ-
ΛΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥ-
ΣΤΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
(CLUSTER AGROLABS) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ»

που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροι-
ας  (οδός μητροπόλεως 42, Βέροια) 

Το Εκπαιδευτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί 
από 6 έως 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 17:00 
– 20:30.  Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο πραγμα-
τοποιείται στο πλαίσιο του έργου «AgroLabs» 
«Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας 
στον Αγροδιατροφικό Τομέα - AgroFood 
Innovation Clusters» , συγχρηματοδοτούμενο 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εθνικά 
ταμεία των συμμετεχόντων κρατών»

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν 
και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθη-
σης. Πληροφορίες στα Τηλέφωνα επικοινωνί-
ας: 2313319717 (Νικόλαος Παπαδόπουλος)                                                                                        
2331350104 (Μιμή Γαλοπούλου)

Οι ακριβείς ώρες και η θεματολογία του 
σεμιναρίου παρουσιάζονται στο παρακάτω 
πρόγραμμα:

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019
17:00 – 18:30
Θρεπτική αξία επιλεγμένων αγροδιατρο-

φικών προϊόντων
Υπεύθυνοι Διάλεξης: 
Καθηγήτρια Αναστασία Κανέλλου, Πανε-

πιστήμιο 
Δυτικής Αττικής, 
Δρ. Ευσταθία Τσάκαλη, Πανεπιστήμιο Δυ-

τικής Αττικής
18:30 – 19:00 Διάλειμμα
19:00 – 20:30
Προτεινόμενο κείμενο επισήμανσης τρο-

φίμων, βάσει των πρόσφατων οδηγιών της 
ΕΕ

Υπεύθυνοι Διάλεξης: 
Καθηγήτρια Αναστασία Κανέλλου, Πανε-

πιστήμιο Δυτικής Αττικής
Λέκτορας Δημήτρης Τυμπής, Πανεπιστή-

μιο Δυτικής Αττικής
Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019
17:00 – 18:30 Πιστοποίηση των προϊό-

ντων. Ανάγκες και διαδικασία
Υπεύθυνοι Διάλεξης:
Καθηγητής Ιωάννης Τσάκνης, Project 

Manager έργου Agrolabs, Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Αττικής

Λέκτορας Δημήτρης Τυμπής, Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Αττικής

18:30 – 19:00 Διάλειμμα
19:00 – 19:45 Πιστοποίηση των προϊό-

ντων. Ανάγκες και διαδικασία (συν.)
Υπεύθυνοι Διάλεξης:
Καθηγητής Ιωάννης Τσάκνης, Project 

Manager έργου Agrolabs, Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Αττικής

Λέκτορας Δημήτρης Τυμπής, Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Αττικής

19:45 – 20:30 Παρουσίαση και Επίδει-
ξη Πειραματικής Ανάπτυξης για τη βελτίωση 
των αποτελεσμάτων της συσκευασίας των 
Ροδάκινων και Νεκταρινιών

Υπεύθυνοι Διάλεξης: 
Καθηγητής Ιωάννης Τσάκνης, Πανεπιστή-

μιο Δυτικής Αττικής
Καθηγήτρια Αναστασία Κανέλλου, Πανε-

πιστήμιο Δυτικής Αττικής
Λέκτορας Δημήτρης Τυμπής, Πανεπιστή-

μιο Δυτικής Αττικής
Δρ. Ευσταθία Τσάκαλη, Πανεπιστήμιο Δυ-

τικής Αττικής
Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019
17:30 – 19:00 Παρουσίαση προτύπων 

επιχειρηματικών σχεδίων για τις προοπτικές 
αξιοποίησης του Cluster Agrolabs από επι-
χειρήσεις του κλάδου αγροδιατροφής στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Υπεύθυνος Διάλεξης: Δρ. Τηλέμαχος 
Μπούρτζης, Μέλος Ομάδας Έργου Premium 
Consulting, Αναδόχου Υποστήριξης και Υλο-
ποίησης Cluster Agrolabs

Το έργο AgroLabs συγκεντρώνει οκτώ 
εταίρους από τέσσερις χώρες – Ελλάδα, Κύ-
προ, Βουλγαρία και Αλβανία και υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής 
Συνεργασίας Interreg V-B «Βαλκανική-Μεσό-
γειος 2014 – 2020”.

Το έργο AgroLabs στοχεύει στην προώθη-
ση της παραγωγής και διάδοσης καινοτόμων 
αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στην 
περιοχή Βαλκανικής - Μεσογείου, οργανώ-
νοντας τοπικές αλυσίδες δημιουργίας αξίας, 
στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και τους παραγωγούς κατά την υλοποίηση 
αναπτυξιακών έργων και δημιουργώντας νέ-
ες αγορές για τα προϊόντα τους με ανοικτή 
διαδικασία.

6 έως 8 Νοεμβρίου από την Π.Ε. Ημαθίας
Σεμινάριο κατάρτισης 

αγροτών σε καινοτομίες 
στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Ψήφισμα
του Δημοτικού 

Συμβουλίου 
Βέροιας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την αρ. 670/2019 απόφα-
σή του αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση του παρακάτω 
ψηφίσματος:

«Με αφορμή την 80η επέτειο από την έναρξη του Β΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από 
πρόταση των πολιτικών ομάδων του Λαϊκού Κόμματος, των 
Σοσιαλδημοκρατών, των Φιλελεύθερων, των Πρασίνων και των 
Συντηρητικών Μεταρρυθμιστών, υιοθέτησε ψήφισμα, το οποίο 
ούτε λίγο ούτε πολύ, εξισώνει εντελώς ανιστόρητα τον φασισμό 
με τον κομμουνισμό. Προσβάλει έτσι την μνήμη των εκατομμυ-
ρίων κομμουνιστών κι άλλων αγωνιστών που έδωσαν τη ζωή 
τους για να ηττηθεί το φασιστικό-ναζιστικό τέρας.

Το απαράδεκτο αυτό ψήφισμα φτάνει στο σημείο να παρου-
σιάζει τη Σοβιετική Ένωση ως σύμμαχο του Χίτλερ και συνυπεύ-
θυνη για την έναρξη του πολέμου κι ας ήταν αυτή που έδωσε 
εκατομμύρια νεκρούς στον αντιφασιστικό αγώνα, συντρίβοντας 
τους ναζί στα πεδία των μαχών. Μάλιστα, ζητά να στηθεί μια 
νέα «Νυρεμβέργη», αυτήν τη φορά για τον κομμουνισμό!

Με τέτοια ψηφίσματα, η Ε.Ε. επιδιώκει να ξαναγράψει την 
ιστορία που έχουν γράψει με το αίμα τους οι λαοί. Αθωώνει τα 
εγκλήματα του φασισμού-ναζισμού, ρίχνοντας έτσι νερό στον 
μύλο των εγκληματικών φασιστικών μορφωμάτων στην Ελλάδα 
και σε όλη την Ευρώπη. Κρύβει από τους λαούς της Ευρώπης 
ότι ο φασισμός στηρίχτηκε τότε αλλά και σήμερα από μεγάλα 
οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα του συστήματος.

Την ίδια ώρα, η Ε.Ε. ανέχεται και στηρίζει κυβερνήσεις στις 
χώρες του Βίσεγκραντ και της Βαλτικής που αποδίδουν τιμές σε 
συνεργάτες των ναζί, που θεωρούν «εγκληματικές» οργανώσεις 
τα Κομμουνιστικά Κόμματα, αποδεικνύοντας έτσι την πραγματι-
κή της στόχευση.

Το συγκεκριμένο ψήφισμα αποτελεί προσβολή στα αμέτρητα 
θύματα της ναζιστικής κατοχής σε όλη την Ελλάδα. Αποτελεί 
προσβολή στην εθνική αντίσταση που βασικός αιμοδότης της 
ήταν οι κομμουνιστές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας θεωρεί απαράδεκτο και 
ανιστόρητο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο 
«Για τη σημασία της Ευρωπαϊκής μνήμης» της 19ης Σεπτεμβρί-
ου 2019 και το καταδικάζει, γιατί ο αντικομουνισμός δεν αποτε-
λεί μέσο ιδεολογικοπολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά δηλητήριο 
πολιτικών διώξεων και κατατρεγμών των λαών».

    

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΜΙΧΑΗΛ     ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ     ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



Μπορεί να «λαχτάρησαν» για 
μία ακόμη φορά οι οπαδοί της 
βασίλισσας του βορρά αλλά 

στο τέλος πανηγύρισαν μαζί με τους 
παίκτες μία σπουδαία νίκη με 3-1 επί 
του ισχυρού Αιγάλεω και βρέθηκε 
στην πρώτη θέση της βαθμολογίας 
μαζί με την Καβάλα και τον ΟΦΙ Ιερά-
πετρας. Για μία ακόμη αγωνιστική η 
ομάδα δέχθηκε μεγάλη πίεση από τον 
αντίπαλο της αλλά άντεξε και παρά 
τις αλλαγές που έκανε ο προπονητής 
της ομάδας ο Σάκης Θεοδοσιάδης οι 
παίκτες που αγωνίστηκαν υπερέβαλαν 
τους εαυτούς τους για να φθάσει η 
ομάδα στην νίκη. 

Η απουσία κάποιων παικτών από την βασική 
ενδεκάδα εξαρτάται από την «εικόνα» των προπονή-
σεων και δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός τόνισε 
στην συνέντευξη τύπου ο κ. Θεοδοσιάδης .Έτσι 
είδαμε εκτός αποστολής τον Στάμου, πέρα από τον 
τιμωρημένο Πασά, και τον τραυματία Πεταυράκη, 
ενώ στον μπάγκο κάθισαν οι Μούχαλης ,Βεργώνης, 
Σκανθαρούδης, Ταίρης και Χαντζάρας που μπήκαν 
στο β’ ημίχρονο και βοήθησαν σημαντικά στην κατά-
κτηση της πολύ σημαντικής αυτής νίκης 

Σημασία πάντως έχει οτι η ομάδα ξεπέρασε ένα 
πολύ σημαντικό εμπόδιο όπως αυτό του Αιγάλεω 
που παρουσίασε ένα καλό σύνολο και σίγουρα θα 
παλέψει για την άνοδο.

Η Βέροια που προηγήθηκε  μόλις στο 6’ λεπτό με 
κεφαλιά του προωθημένου Μουρατίδη με 1-0, έδωσε 
στην συνέχεια χώρο στους φιλοξενούμενους οι οποί-
οι είχαν μία άκαρπη υπεροχή χωρίς κάποια σπου-
δαία ευκαιρία μπροστά στην εστία του Βοσνιάδη.

Τελικά το γκολ της ισοφάρισης στο 28’ λεπτό 
προήλθε από την σέντρα του Τσιλιγκίρη και ο νεαρός 
Αλέξης Ζούρκος στην προσπαθεια του να απόκρου-
σή έστειλε την μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του και 
έτσι έγινε το 1-1.

Το γκολ αυτό έγινε αιτία να ‘ξυπνήσουν οι Βεροι-
ώτες και με την πρωτοβουλία που απέκτησαν μέσα 
στο αγωνιστικό χώρο έφθασαν κοντά στο 2-1 στο 44’ 
λεπτό όταν και πάλι ύστερα από κόρνερ του Πέντα 
ο Μουρατίδης έπιασε κεφαλιά και η μπάλα βρήκε το 
οριζόντιο δοκάρι και απομακρύνθηκε από τον τερμα-
τοφύλακα Σικαλιά. 

Στην επανάληψη η Βέροια είχε την υπεροχή παρά 
τις οποίες δυσκολίες και με την είσοδο των Χαντζά-
ρα, Σκανθαρούδη και Βεργώνη είχε μια σιγουριά μέ-

σα στο γήπεδο και απειλούσε για το δευτερο  γκολ.
Η φάση έγινε στο 63’ λεπτό όταν  ο Μπλέτσας 

που αγωνίστηκε ως αριστερό αμυντικός ξεκίνησε 
από το κέντρο του γηπέδου προσπέρασε 2-3 αντι-
πάλους και ενώ βρισκόταν μέσα στην περιοχή του 
Αιγάλεω δέχθηκε κτύπημα από τον Τσιλιγκίρη και 
ο διαιτητής που ήταν δίπλα έδωσε το πέναλτι για 
να δεχθεί θύελλα διαμαρτυριών από τους παίκτες 
και τον πάγκο του Αιγάλεω.  Τελικά ο Σάκης Κανού-

λας με δεύτερη εκτέλεση έστειλε 
την μπάλα στα δίκτυα του Αιγάλεω 
(στην πρώτη εκτέλεση ο διαιτητής 
ζήτησε την επανάληψη γιατί μπή-
καν οι παίκτες μέσα) και έγραψε 
το 2-1.

Στην συνέχεια το παιχνίδι έγινε 
πολύ δυνατό και οι φιλοξενούμενοι 
με πείσμα και δύναμη προσπάθη-
σαν για την ισοφάριση .

Είχαν δύο καλές ευκαιρίες στο 
87’ και στο 88’ αλλά το 2-1 έμεινε 
μέχρι το 89’ αφού σε ένα λάθος 
στο κέντρο του γηπέδου από τους 
παίκτες του Αιγάλεω ο έμπειρος 
Αλέξης Βεργώνης έδωσε γρήγορη 
πάσα στον Χαντζάρα και αυτός 
με ωραίο πλασέ έστειλε για τρίτη 
φορά την μπάλα στα δίκτυα για να 
γίνει το τελικό 3-1.

Νομίζουμε και είνια αλήθεια ο-
τι οι παίκτες της Βέροιας πήραν 
μία πολύ σημαντική νίκη από μία 
ομάδα που τους πίεσε περισσότε-
ρο και  από τον Διαγόρα αλλά και 
τον Ασπρόπυργο που έφυγαν με 
ισοπαλία. 

Η νίκη αυτή έφεραν την βασί-
λισσα του βορρά στην κορυφή της 
βαθμολογίας και σύμφωνα με τα 
τελευταία αποτελέσματα όλα είνια 

ανοικτά σε αυτό το συναρπαστικό πρωτάθλημα που 
διεξάγεται με ομάδες ισχυρές και με ένδοξο παρελ-
θόν.

Να θυμίσουμε οτι η σημερινή ομαδα του Αιγάλεω 
όπως μας είπε και ο προπονητής του δεν έχει καμία 
σχέση με την οικογένεια των Μητροπουλαίων. 

Σε αυτή την δύσκολη προσπάθεια η Βέροια και 
μπορεί και πρέπει να είνια πρωταγωνίστρια και να 
πανηγυρίσει στο τέλος την άνοδο στην επόμενη 
κατηγορία. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά και πε-
ρισσότερη δύναμη και πάθος σε όλα τα παιχνίδια  
Πρέπει να δώσουν μάχες και να μην φοβούνται κανέ-
ναν αντίπαλο . Κάτι που είχαν οι παίκτες του Αιγάλεω 
που θέλησαν να κάνουν την ζημιά σε έναν αντίπαλο 
που είνια από τα φαβορί για την άνοδο και μάλιστα 
στην έδρα του. 

Με αρκετά λάθη ο διαιτητής κ. Γρατσάνης από 
τον σύνδεσμο Τρικάλων παρά τις διαμαρτυρίες κατα-
λόγισε το πέναλτι υπέρ της Βέροιας

συνθέσεις των ομάδων 
 ΒΕΡΟΙΑ: (Σάκης Θεοδοσιάδης)  Βοσνιάδης, 

Ζούρκος Αλ., Μουρατίδης, Μαραγκός, Μπλέτσας, 
Πολύζος, Πέντα (56’ Σκαθαρούδης), Ζούρκος Ν., 
Μεληκιώτης (56’ Χατζάρας) , Σιμόνι, Κανούλας (69’ 
Βεργώνης).

ΑΙΓΑΛΕΩ: (Λουκάς Καραδήμου) Σικαλιάς, Σπυρό-
πουλος, Ψανής, Συριόπουλος, Γκότοβος, Λάμπρου, 
Τσιλιγκίρης, Μπαξεβάνος (74’ Τσαφταρίδης), Ντιάτα 
(66’ Πετρόπουλος), Κατσικογιάννης, Τσιτσάρης (67’ 
Μάρτινς).

FootballLeague(6ηαγωνιστική)
Ασπρόπυργος - Τρίκαλα ...............................1-1
Ιάλυσος - Διαγόρας  .......................................1-1
Καβάλα - Θεσπρωτός  ...................................4-1
Καλαμάτα - Ολυμπιακός Βόλου  ....................1-2
Τρίγλια - Ιεράπετρα  ......................................0-2
Βέροια - Αιγάλεω  ..........................................3-1
Νίκη Βόλου - Ιωνικός  ....................................1-2

Βαθμολογία
1Βέροια........................................................ 11
- Καβάλα  ........................................................ 11
- Ιεράπετρα  .................................................... 11
4 Καλαμάτα  .................................................... 10
- Τρίκαλα  ........................................................ 10
- Ιωνικός  ........................................................ 10
7 Διαγόρας  ....................................................... 9
-Ολυμπιακός Β.  ............................................... 9
9 Αιγάλεω  ........................................................ 8
10 Ασπρόπυργος  ............................................. 7
11 Ιάλυσος Ρόδου  ............................................ 5
12 Νίκη Βόλου  ................................................. 4
13 Θεσπρωτός  ................................................ 4
14 Τρίγλια  ........................................................ 3

Επόμενηαγωνιστική
Τρίκαλα- Βέροια 
Αιγάλεω- Ιωνικός
Διαγόρας- Νίκη Βόλου
Θεσπρωτός- Ασπρόπυργος 
Ολυμπιακός Βόλου- Ιάλυσος 
ΟΦ Ιεράπετρας - Καβάλα 
ΠΟ Τρίγλια - Καλαμάτα

ΔηλώσειςΣάκηΘεοδοσιάδη
καιΔημήτρηΚαλύκα

Στο άγχος της κατάκτησης της νίκης απέδωσε ο 
προπονητής της ΒΕΡΟΙΑΣ Σάκης Θεοδοσιάδης την 
έλλειψη δημιουργίας αρκετών επιθετικών φάσεων, 
ενώ ο συνάδελφός του Δημήτρης Καλύκας θεώρη-
σε πως δεν ήταν πέναλτι και αυτό εκνεύρισε τους 
παίκτες του. Συγκεκριμένα στην συνέντευξη τύπου 
δήλωσαν τα εξης:

ΣΑΚΗΣΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ (προπονητήςΒΕΡΟΙ-
ΑΣ): Συγχαρητήρια στον Δημήτρη και στον Λουκά. 
Από την ημέρα που ανέλαβαν το Αιγάλεω, άλλαξε 
η ψυχολογία και η αγωνιστική εικόνα. Προέρχονταν 
από δύο νίκες και μία ισοπαλία και ξέραμε τι θα 
αντιμετωπίσουμε. Τους εύχομαι καλή συνέχεια στο 
υπόλοιπο του πρωταθλήματος και υγεία στους πο-
δοσφαιριστές.

Συγχαρητήρια στους παίκτες μας για την πολύ 
σημαντική νίκη. Μια νίκη δίκαιη για μένα, μέσα από 
πολύ μεγάλη προσπάθεια. Στο πρώτο ημίχρονο 
πήγαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε πολύ καιρό να 
κάνουμε καλό πρώτο ημίχρονο. Είχαμε ξεκάθαρο 
μυαλό και ξέραμε τι ζητούσαμε μέσα στον αγωνιστικό 
χώρο. Κι αν εξαιρέσω μερικά αβίαστα ατομικά λάθη, 
πιστεύω ότι είχαμε τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού.

Από κει και πέρα εκείνο που μετράει για μένα είναι η 
αντίδραση για άλλο ένα παιχνίδι. Ενώ προ ηγούμαστε 
στο σκορ, ο αντίπαλος κατορθώνει και μας ισοφαρίζει. 
Είχαμε την ηρεμία και το ψυχικό σθένος. Είχαμε το μέ-
ταλλο και απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο κατορθώσα-
με και κατορθώσαμε να πετύχουμε άλλα δύο γκολ και 
να πάρουμε τους τρεις σημαντικούς βαθμούς.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα αμφίρροπο 
πρωτάθλημα και δύσκολο. Το δείχνει και η βαθμολο-
γική εικόνα. Αυτό που θα παίξει σημαντικό ρόλο είναι 
η διαχείριση των κρίσεων και η διάρκεια που θα έχει 
η ομάδα στο πρωτάθλημα. Εμείς τα κεφάλια κάτω, υ-
πομονή και κοιτάμε το επόμενο εκτός έδρας δύσκολο 
παιχνίδι στα Τρίκαλα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΥΚΑΣ (Συνεργάτης Λουκά
ΚαραδήμουστοΑιγάλεω): Πολλά συγχαρητήρια 
στους παίκτες μου, για την σημερινή τους απόδοση. 
Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την 
συνολική εικόνα του αγώνα. Το σκορ 3-1, δεν θα έ-
πρεπε να είναι στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι κρίθηκε από 
μια αμφισβητούμενη φάση με το πέναλτι που δόθηκε 
στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο εγώ δεν έχω δει, 
αλλά όλοι μου λένε ότι δεν υπήρξε παράβαση. Υπήρ-
ξε, δεν υπήρξε, δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία 
έχει ότι χάλασε τον ρυθμό του αγώνα και εκεί που 
είχαμε πατήσει τη μπάλα κάτω και μπορούσαμε να 
παίξουμε και είχαμε κάνει κάποιες ευκαιρίες, τελικά 
βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Αυτό εκνεύρισε πάρα πο-
λύ τους παίκτες μας  και μετά από ένα ατομικό λάθος 
βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με 3-1.

Συγχαρητήρια στη ΒΕΡΟΙΑ και εύχομαι πολύ κα-
λή συνέχεια στην πορεία.
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Σπουδαία νίκη της Βέροιας 3-1 το ισχυρό Αιγάλεω !!!
Δηλώσεις Σάκη Θεοδοσιάδη και Δημήτρη Καλύκα



Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
3/11/2019 στο Πάικο του νομού 
Κιλκίς ο 9ος Ορεινός Ημιμαρα-

θώνιος Πάικου 20χλμ. Η εκκίνηση του 
αγώνα δόθηκε στις 10:30πμ με 190 
δρομείς να έχουν πάρει θέση στην 
αφετηρία. Ανάμεσα 
τους συμμετείχαν και 
6 δρομείς του Συλλό-
γου Βέροιας οι οποίοι 
πέτυχαν πολύ καλές 
επιδόσεις και καλή θέση 
στην κατάταξη αφού 4 
από τους 5 δρομείς βρέ-
θηκαν στις πρώτες 18 
θέσεις.

Τα αποτελέσματα του Σ.Δ. Βέ-
ροιας από τον ορεινό Ημιμαρα-
θωνιο:

13ος ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2:23:20

14ος ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΜΑΝΩ-
ΛΗΣ Sportstraining-Karagiannis 
2:23:18

17ος ΜΑΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
S p o r t s t r a i n i n g - K a r a g i a n n i s 
2:25:19

18ος ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
S p o r t s t r a i n i n g - K a r a g i a n n i s 
2:25:19

82ος ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛ-
ΤΟΣ Sportstraining-Karagiannis 
2:59:07

141ος ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ 3:29:29

Την διαφορά από τους διώκτες 
του αύξησε ο πρωτοπόρος της 
Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Ημα-

θίας, ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, μετά την 
ολοκλήρωση της σημερινής 9ης αγω-
νιστικής.

Οι «ασπρόμαυροι» πέρασαν σαν σίφουνας από 
το ομιχλώδες τοπίο του Αγίου Νικολάου, συντρί-
βοντας με το εντυπωσιακό 10-1 τον ουραγό Ολυ-
μπιακό Νάουσας , την ίδια ώρα που το Ροδοχώρι 
γνώριζε την ήττα από το δυνατό Πλατύ με 3-2, ενώ 
η Νάουσα έχανε με 1-0 στο τοπικό ντέρμπι από τον 
συντοπίτη Αχιλλέα, σε ένα ματς που διακόπηκε λόγω 
ομίχλης!

Από εκεί και πέρα, σπουδαίο διπλό πήρε η Αγία 
Μαρίνα που πέρασε με 3-0 από το Μακροχώρι, 
όπως και ο Τριπόταμος που νίκησε με 2-1 το Πα-
λαιοχώρι, στο ντεμπούτο του Σάκη Παγγούρα στον 

πάγκο του!
Εύκολες εντός έδρας νίκες για Χαρίεσσα (4-0 την 

ΑΕΠ) και Μελίκη (5-1 την Κουλούρα), ενώ ισόπαλο 
1-1 έληξε το ματς του Κοπανού με τον Σταυρό.

Α’ΕΠΣΗ-9ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Χαρίεσσα - ΑΕΠ Βέροιας .............................  4-0
Πλατύ - Ροδοχώρι  ........................................ 3-2
Παλαιοχώρι - Τριπόταμος  ............................ 1-2
Μακροχώρι - Αγ. Μαρίνα  ............................. 0-3
Αχιλλέας Ν. - Νάουσα  .................. 1-0 (διεκόπη)
Κοπανός - Σταυρός  ...................................... 1-1
Ολυμπιακός Ν. - ΠΑΟΚ Αλεξ.  .................... 1-10
Μελίκη - Κουλούρα  ...................................... 5-1

Βαθμολογία
1) ΠΑΟΚ Αλεξ.  ...............................................27
2) ΓΑΣ Ροδοχωρίου  .......................................22

3) ΦΑΣ Νάουσα ................21
4) Αγ. Μαρίνα  ...................20
5) Αγρ. Αστέρας Πλατέως  .18
6) ΓΑΣ Κοπανού  ...............17
7) Αχιλλέας Ν.  ..................13
8) ΑΕ Χαρίεσας  ................12
9) Μακροχώρι  ...................11
-Θύελλα Σταυρού  .............11
11) Φίλιππος Μελίκης  ........9
12) ΠΑΟΚ Κουλούρας  ........7
-Αστέρας Τριποτάμου  ........7
-Άρης Παλαιοχωρίου  ..........7
15) ΑΕΠ Βέροιας  ................3
16) Ολυμπιακός Ν.  .............0
Σημ. Από ένα αγώνα λιγότερο 

έχουν Αχιλλέας και Νάουσα

Επόμενηαγωνιστική
Σάββατο09Νοέμβριος,2019

15:00
Πλατύ-Χαρίεσσα
Αγ. Μαρίνα-Κοπανός
Α.Ε.Π. Βέροιας-Παλαιοχώρι
Νάουσα-Ολυμπιακός Ν.
Ροδοχώρι-Μακροχώρι
Σταυρός-Μελίκη
Τριπόταμος-Αχιλλέας Ν.
Π.Α.Ο.Κ. Αλεξ.-Κουλούρα
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Ο Μέγας Αλέξαν-
δρος Τρικάλων ήταν 
ο μεγάλος νικητής του 
Ημαθιώτικου ντέρμπι, 
της 9ης αγωνιστικής του 
δευτέρου ομίλου της Γ’ 
Εθνικής κατηγορίας.

Οι «πράσινοι» επι-
κράτησαν με σκορ 1-
0 της Νίκης Αγκαθιάς, 
με τέρμα που πέτυχε ο 
Παρσόπουλος στο 70ο 
λεπτό και επέστρεψαν 
με τον καλύτερο τρόπο 
στις επιτυχίες.

Το ματς ήταν μέτριο 
το α’ μέρος χωρίς αξιό-
λογες φάσεις μπροστά 
στις δύο εστίες. Στην επανάληψη ανέβηκε ο ρυθ-
μός, με τα ΤΡΙΚΑΛΑ να έχουν την πρωτοβουλία 
των κινήσεων και να πετυχαίνουν το νικητήριο 
τέρμα τους στο 70’ όταν ο Αβραμόπουλος εκτέλεσε 
το κόρνερ και ο Παρσόπουλος με κεφαλιά έστειλε 
τη μπάλα στα δίχτυα. Μετά το γκολ η ΑΓΚΑΘΙΑ 
ισορρόπησε και πίεσε για την ισοφάριση, χωρίς 
όμως αποτέλεσμα.

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Πρίντζιος): 
Αργυρόπουλος, Μπαντής, Βλάχος, Χατζόπουλος, 
Πέικος, Αβραμόπουλος, Σωτηράκης, Φουρτζίου 
(90’+1’ Αναδολού), Ντος Σάντος (73’ Καπετάνος), 
Παρσόπουλος (82’ Πίκος), Λίτσι (90’+3’ Κιρκιλια-
νίδης).

ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ (Κωστογλίδης): Γιώτας, Κί-

τσας (73’ Ευθυμίου), Πανταζής, Τσιότρας, Ράδης, 
Τσιούχας, Τσάτσος (73’ Δραγάνης), Γουνόπουλος, 
Λαμπίρης, Καραγιάννης (46’ Ανδριόπουλος), Μού-
διος

Γ’ΕΘΝΙΚΗ(2οςόμιλος)-9ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εδεσσαϊκός - Μεσοποταμία  ........................ 2-0
Ν. Καλλικράτεια - Θερμαϊκός Θέρμης  ......... 0-0
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΚΑΘΙΑ  .................................. 1-0
Μακεδονικός - ΠΑΣ Φλώρινα .....................  2-1
Αλμωπός Αριδαίας - Ποσειδών Μηχανιώνας  3-0
ΑΟ Σειρήνα - Θύελλα Σαρακηνών  .....0-3 (α.α.)
Αγροτικός Αστέρας - Άρης Παλαιοχωρίου  3-0 (α.α.)
Ρεπό: Αναγέννηση Γιαννιτσών

πηγή. kerkidasport.gr

Α’ΕΠΣΗμαθίας
Ξέφυγε στην κορυφή ο ΠΑΟΚ 

Αλεξάνδρειας που συνέτριψε 1-10
τον Ολυμπιακό Ν.

ΉτταγιατοΡοδοχώριστοΠλατύ

Γ’ Εθνική
ΝίκητωνΤρικάλωνεπίτηςΑγκαθιάς

1-0

ΣύλλογοςδρομέωνΒέροιας

9ος Ορεινός 
Ημιμαραθώνιος 

Πάικου
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Την 4η ήττα της, στο πρωτάθλημα της Α2, έκανε 
η ανδρική ομάδα του Φιλίππου Βέροιας που αντιμε-
τώπισε στο Αγρίνιο την τοπική ομάδα με σκορ 68-42. 
Η ομάδα του Δημήτρη Γκίμα βρέθηκ στο 10′ να χάνει 
με 20-13. Στο ημίχρονο οι γηπεδούχοι κατάφεραν να 
ανεβάσουν την διαφορά στο +13. Στην επανάληψη 
η ομάδα της Βέροιας δεν κατάφερε να βρει λύσεις 
απέναντι στην πολύ καλή αμυντική διάταξη του Αγρι-
νίου το οποίο διατήρησε τον έλεγχο του παιχνιδιού 
μέχρι τέλους και πήρε μια άνετη νίκη.

Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Τσακαλογιάννης-Κα-
νελλόπουλος (Μπέστιας)

Δεκάλεπτα: 20-13, 33-20, 49-35, 68-42
Αγρίνιο (Διαμαντάκος): Καμάρας 12, Μπερέρης 

4, Μιχάλογλου 12 (1), Χατζηνικόλας 6 (1), Κέβιν 9, 
Χρήστου, Παπαχρήστος, Γκρέκας 6, Σταματογιάννης 
14, Ψαράς 3 (1), Κασιούμης 2, Σταμίρης.

Φίλιππος (Γκίμας): Τσούκας, Τσεσμετζίδης, Φυ-
λάκης, Βάλλιος 3 (1), Τσιακλαγκάνος 3, Ελευθεριά-
δης, Κοθράς 9, Παραπούρας 10 (1), Σουτζόπουλος 
3, Καντάρκος 7, Φιλιππόπουλος, Ντρεκάλοβιτς 7.

Mετά τον αγώνα Αγρίνιο – Φίλιππος Βέροιας ο 
Δημήτρης Γκίμας μίλησε στο filipposbc.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Δημήτρη Γκίμα:
“Συγχαρητήρια στην ομάδα του Αγρινίου και στον 

κόουτς για τη δίκαιη και άνετη νίκη τους. Εμείς ήμα-
σταν όλοι μας με μια λέξη ΑΞΙΟΛΥΠΗΤΟΙ. Η δε τελι-
κή διαφορά μας κολακεύει. Μπαίνουμε λοιπόν από 
δω και πέρα αρχίζοντας από την Κυριακή στα πολλά 
και μεγάλα πρέπει.”

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της5ηςαγωνιστικής:

Ανατόλια – Τρίτων  .................80-64
Καρδίτσα – Χ. Τρικούπης  ......72-83
Αγρίνιο – Φίλιππος Βέροιας  ..68-42
Διαγόρας Δρ. – Οίαξ Ναυπλίου  94-82
Ολυμπιακός – Αμύντας  ..........77-58
Ελευθερούπολη – Απόλλων Π.  77-57
Κόροιβος – Ψυχικό .................77-86
Παγκράτι – Δάφνη Δ.  .............76-68

ΗΒαθμολογία(Σε5αγώνες):
1. Απόλλων Πάτρας  ..............9 (4-1)
2. Αγρίνιο  ............................ 8 (4-0)*
3. Ψυχικό  ..............................8 (3-2)
4. Διαγόρας Δρυοπιδέων  .... 8 (4-0)*
5. Κόροιβος  ..........................7 (2-3)

 ...........................................................................
6. Παγκράτι .............................................. 7 (2-3)
7. Φίλιππος Βέροιας ................................ 6 (1-4)
8. Ανατόλια  ............................................ 6 (2-2)*
9. Χαρίλαος Τρικούπης ......................... 6 (3-0)**
10. Καρδίτσα......................................... 5 (2-1)**
 ...........................................................................
11. Οίαξ Ναυπλίου  ................................4 (1-2)**
12. Αμύντας  ........................................... 4 (0-4)*
13. Τρίτων..............................................  4 (0-4)*
14. Ελευθερούπολη  ..............................4 (1-2)**
 ...........................................................................
15. Δάφνη Δαφνίου  ...............................3 (0-3)**
16. Ολυμπιακός ..................................  1 (3-1)***
*Έχουν έναν αγώνα λιγότερο
**Έχουν δύο αγώνες λιγότερους
***Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ποινή -6 και έχει 

έναν αγώνα λιγότερο 

ΗΕπόμενηαγωνιστική(6η)
Σάββατο9Νοεμβρίου

Χαρίλαος Τρικούπης – Ανατόλια 
Οίαξ Ναυπλίου – Αγρίνιο 
Απόλλων Πάτρας – Ολυμπιακός 
Ελευθερούπολη – Κόροιβος 
Τρίτων – Παγκράτι 
Δάφνη Δαφνίου – Ψυχικό 
Κυριακή 10 Νοεμβρίου 
Φίλιππος Βέροιας – Καρδίτσα 
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 
Αμύντας – Διαγόρας Δρυοπιδέων

Την ήττα με 
20-15 γνώρι-
σε στην Άρτα 

από την Αναγέννη-
ση η Βέροια 2017 
στα πλαίσια της 2ης 
αγωνιστικής στην Α1 
γυναικών  Η ομάδα 
της Άρτας βρισκόταν 
μπροστά καθ’ όλη τη 
διάρκεια του αγώνα, 
όμως η Βέροια 2017 
προσπάθησε να 
κάνει την ανατροπή 
στο φινάλε αλλά 
χωρίς αποτέλεσμα. 
Με την Βέροια 2017  να πλησιάζει 
σημαντικά στο σκορ στο 55′ της 
αναμέτρησης (16-14), προσπαθώντας 
να κάνει την ανατροπή σε ένα πολύ 
δυνατό αγώνα που τα είχε όλα.

Στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού η γηπεδούχος 
ομάδα απέκτησε ένα προβάδισμα και κατάφερε να 
«επιβάλλει» τον ρυθμό της, πηγαίνοντας στα απο-
δυτήρια με 12-8. 

Στο δεύτερο μέρος η Αναγέννηση συντήρησε 
το προβάδισμά της αλλά η Βέροια 2017 πλησίασε 
επικίνδυνα στο 55’ (16-14). Στο τελευταίο πεντάλε-
πτο όμως η Αναγέννηση βρήκε τις λύσεις στο σκο-
ράρισμα και πήρε το ματς με 20-15.Πρώτη σκόρερ 
για την Αναγέννηση η Τσιομπάνο με 6 γκολ. Λύσεις 
έδωσαν και οι Νούλα με 5 γκολ αλλά και η Εμμα-
νουηλίδου με 4.

Σε πολύ καλή βραδιά βρέθηκε η Κόβιτς πε-
τυχαίνοντας 8 γκολ για την ομάδα της Βέροιας. 
Ακολούθησαν οι Τσιτλακίδου και Γεωργιάδου με 2 
γκολ.

Οι τερματοφύλακες των δύο ομάδων – Σαίντο-
βα και Μπάσμα- αποτέλεσαν τα βασικά «στηρίγμα-
τα», καθώς οι αποκρούσεις τους κράτησαν το σκορ 

πολύ κοντά.
Διαιτητές της αναμέτρησης: 

Νάσκος- Χαρίτσος
Πεντάλεπτα: 1-0, 1-2, 6-2, 

8-5, 9-5, 12-8 (ημχ.), 13-9, 13-
10, 14-11, 16-12, 16-14, 20-15

Αναγέννηση Άρτας (Τσέ-
λιος): Μάμαλη, Μπαλάφα 3, 
Σκουτέλα 2, Εμμανουηλίδου 
4, Νάτσο, Σκάρα, Νούλα 5, 
Θεοδοσοπούλου Β., Σπυ-
ριδοπούλου, Τσιομπάνου 6, 
Σαίντοβα, Κολτούκη, Καναρά, 
Θεοδοσοπούλου Σ., Νταβίντο-
βιτς

Βέροια 2017 (Χαραμπί-
δης): Τσαουσίδου 1, Τζούρι-
σιτς 1, Καραμπατζάκη, Ανθί-
τση, Καραχαρίση, Μπάσμα, 
Δελησάβα, Τιλαβερίδου, Ται-
ρολλάρι, Τσιτλακίδου 2, Γεωρ-

γιάδου 2, Βασιλειάδου, Κόβιτς 8, Πιτούλια, Μάστα-
κα 1

Δίλεπτα: 8 – 11, Πέναλτι: 3/3 – 4/5

ΔηλώσειςΚώσταΧαραλαμπίδη
Ο προπονητής της Βέροιας 2017, Χαραλαμπί-

δης Κώστας δήλωσε στο e-handball.gr μετά τον 
αγώνα της ομάδας του με την Αναγέννηση Άρτας:

«Συγχαρητήρια στην Αναγέννηση για την δίκαιη 
νίκη. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία την ομάδα 
της Άρτας. Στο παιχνίδι κυριάρχησαν οι δυνατές 
άμυνες και οι τερματοφύλακες ήταν εξαιρετικές. 
Εμείς χάσαμε 37 σουτ και όταν έχεις ένα ποσοστό 
30% ευστοχίας στην επίθεση, δύσκολα κερδίζεις. 
Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των 
παικτριών μου στην άμυνα κυρίως αλλά και από 
την αντίδρασή τους μέχρι το 56′, όπου κ πήραμε 
ένα διπλό δίλεπτο και μπήκε ένα γκολ από την 
αντίπαλη ομάδα. Καταφέραμε να κάνουμε μία ανα-
τροπή, γιατί χάναμε με διαφορά 4 τερμάτων και το 
φτάσαμε στο 16-15.

Μείναμε με ένα παίχτη λιγότερο μέχρι το τέλος. 
Κρατάμε την άμυνα από το παιχνίδι και κοιτάμε 
να γίνουμε αποτελεσματικοί στην επίθεση. Ήταν 
πρεμιέρα για μας, είχαμε άγχος. Προσπαθούμε να 
μάθουμε από τα λάθη μας».

Μπάσκετ Α2

Αγρίνιο–ΦίλιπποςΒέροιας68-42
ΧάντμπολΑ1γυναικών
Ήττα της Βέροιας 2017 στην Άρτα 

με 20-15

Την ήττα με 29-23 γνώρισε στην Πυλαία 
ο Φίλιππος. Η Βεροιώτικη ομάδα έμεινε πί-
σω στο σκορ από πολύ νωρίς και κυνηγού-
σε τον αντίπαλο σε όλο το ματς, χωρίς ω-
στόσο ποτέ να πλησιάσει και να απειλήσει. 
Η ομάδα του Φιλίππου αν δεν ενισχυθεί με 
νέους παίκτες με εμπειρία θα γράψει στο 
τέλος το πιο μελανό σημείο της μακρόχρο-
νης ιστορίας του δηλαδή να υποβιβαστεί 
για πρώτη φορά στην μικρότερη κατηγορία 
Είνια η μόνη ομάδα στην ιστορία του Ελλη-
νικού χαν τμπολ που παίζει συνέχεια στην 
Α’ κατηγορία  Και γιαυτό δεν φτάνε οι ση-
μερινοί παίκτες αλλού είνια το φταίξιμο γιατί 
«το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.

Αγωνιστικά, οι γηπεδούχοι στο πρώτο 
μέρος εκμεταλλεύτηκαν το πρόβλημα του 
Φιλίππου στο σκοράρισμα και έφτασαν 
την διαφορά τους στα επτά τέρματα (14-7 
στο 28’). Στο δεύτερο μέρος, συντήρησαν 
χωρίς να κινδυνεύσουν το προβάδισμά 
τους κι έφτασαν στη νίκη. Ο Φίλιππος 
μείωσε έως τα τέσσερα γκολ (17-13 στο 
38′, 23-19 στο 51′, 24-20 στο 53′) αλλά 
δεν κατάφερε να πλησιάσει περισσότερο.

Πεντάλεπτα: 2-0, 4-2, 7-3, 10-4, 12-6, 
15-8 (ημ), 16-11, 18-13, 22-15, 23-19, 
25-20, 29-23.

ΠΥΛΑΙΑ (Γούσιος): Ραντούλοβιτς, 
Ζαφείρης 1, Ανθομελίδης, Μπάτζιος 1, 

Αντωνιάδης, Μέτσης 2, Ν. Κουκμίσης 11, 
Ορφανουδάκης 1, Ανανιάδης 2, Καλόμοι-
ρος 5, Καραπαναγιωτίδης, Αλατσατιανός 
1, Παπαγεωργίου 3, Τριανταφυλλίδης 2, 
Κ. Κουκμίσης, Καβουσανάκης.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Σαράφης): Πατραμάνης 
2, Γραμματικόπουλος, Καραγκιοζόπουλος 
7, Παντελίδης 1, Νικολαΐδης 4, Τζίνεβης 
1, Κουκουτσίδης, Καλλιαρίδης, Πιστόλας, 
Φιλόσογλου 1, Τζωρτζίνης 2, Παπαγιάν-
νης 3, Δάσκαλος 1, Μηλόπουλος.

Διαιτητές: Ουζούνης – Παρασκευού-
δης. Δίλεπτα: 3-5. Κόκκινη: Πατραμάνης 
(40:03 – τρία δίλεπτα). Πέναλτι: 5/6 – 2/2

Νέα ήττα του Φιλίππου 29-23 στην Πυλαία

Εκλογές στον Φίλιππο Βέροιας
την Παρασκευή15 Νοεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλίππου σύμφωνα με το καταστατικό (άρ. 11ο) προσκαλεί τα μέλη του 
να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Α.Π.Σ. “Φίλιππος 
Βέροιας” οδός 16ης Οκτωβρίου 5α την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 20:00 με τα παρακάτω 
θέματα ημερήσιας διάταξη:

* Οικονομικός Απολογισμός
* Έγκριση πεπραγμένων και απολογία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
* Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών
* Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επι-

τροπής, αρχαιρεσίες.
* Μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσουν εκλογές για την ανάδειξη του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαιτούμενης απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρί-
ου την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος.
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Τη δεύτερη ήττα τους στο φετινό 
πρωτάθλημα γνώρισαν σήμε-
ρα στο ΔΑΚ “Βικέλας” οι Αετοί 

Βέροιας. Η ομάδα του Ντάνη Τυριακί-
δη έδωσε μεγάλη μάχη κόντρα στον 
πρωτοπόρο Αίολο Τρικάλων, ωστόσο 
στο τελευταίο δεκάλεπτο έχασε την 
επαφή στο σκορ με αποτέλεσμα οι 
φιλοξενούμενοι να πάρουν διαφορά 
στο πιο καθοριστικό χρονικό σημείο.

Σημειώνουμε ωστόσο πως η ήττα μας οφείλεται 
(πάντα κατά την ταπεινή μας άποψη…) τόσο στην 
(αναμφίβολη) δυναμικότητα των αντιπάλων όσο και 
στις διαιτητικές αποφάσεις, οι οποίες μας ανάγκασαν 
να προβούμε σε ανακοίνωση (ΕΔΩ). Το ματς ήταν 
για 36 περίπου λεπτά ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να 
συμβαδίζουν στο σκορ. Χαρακτηριστικό είναι πως τα 
τρία πρώτα δεκάλεπτα ολοκληρώθηκαν με βραχεία 
κεφαλή για τον Αίολο, με την άμυνα των Αετών να 
είναι εξαιρετική, κυρίως πάνω στο μεγάλο ατού των 
αντιπάλων, τον Θανάση Πανάρα. Για τους Αετούς, 
τέτοιου είδους ματς αποτελούν τεράστια πρόκληση 
και παρά το γεγονός πως είναι νεοφώτιστοι, φανε-
ρώνουν (όπως και σήμερα) πως θα “πουλήσουν 
πολύ ακριβά το τομάρι” τους για την παραμονή στην 
κατηγορία. Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους ή-
ταν ο Κώστας Μαραπίδης, που σημείωσε 12 και τον 
ακολούθησε ο Κώστας Κουσιάντζας με 9.

Δεκάλεπτα: 15-16, 26-28, 43-44, 56-65
Διαιτητές: Φακίτσας-Γεωργούλης
Αετοί Βέροιας (Τυριακίδης): Τρομπούκης, Ανα-

στασιάδης 8(1), Σιδηρόπουλος 2, Γιαννουζάκος 2, 
Κουσιάντζας 9, Σταυρουλάκης 6(1), Μαραπίδης 
12(2), Αλευρίδης 6, Ιωσηφίδης 2, Γκανάς 5(1), Γκε-
κόπουλος 4.

Αίολος Τρικάλων (Παπαδημητρίου): Ρούζιος 9(1), 
Πανάρας 16(2), Αργύρης 7(1), Τσιούλκας 5(1), Κολό-
τσιος 4, Σπηλιόπουλος 14(2), Τσότσος 10(1).

ΓΑΣΜελίκης-ΟλυμπιακόςΒόλου72-54
Δεκάλεπτα: 28-10, 41-26, 58-39, 72-54
Διαιτητές: Σαρακενίδης-Αναστασιάδης
ΓΑΣ Μελίκης (Ασλανίδης): Λιόλιος 19(4), Μαυρί-

δης ,21(2) Στοϊτσης 11(1), Πεϊμανίδης, Μαγαλιός 2, 
Ρογγότης 4, Καποδίστριας, Τζαφέρης, Παπαρώσης, 
Εσερπόγλου, Λέφας, Ημερίδης 15.

Ολυμπιακός Βόλου (Βλιώρας): Χροναίος 3(1), 
Μπράμι, Μπεκρής 2, Μπούρας, Ιλτσόγλου 6(1), Κα-
ραμήτσος 7(1), Μπογδάνος 15, Αγγελοκωστόπου-
λος, Μπουσκολίτης 10(2), Σκαμάγκας, Ευτυχίδης, 
Σπανόπουλος , Μούμογλου 9(1).

Τααποτελέσματατης4ηςαγωνιστικής:
ΓΑΣ Μελίκης-Ολυμπιακός Βόλου 72-54
ΑΓΣ Ιωαννίνων-Τιτάνες Παλαμά 61-63
Νίκη Βόλου-ΣΚ Ιωάννινα 85-74
Αριστοτέλης Φλώρινας-Φαίακας Κέρκυρας 90-50
Αετοί Βέροιας-Αίολος Τρικάλων 56-65
Ικαροι Τρικάλων-ΦΟ Αριδαίας 85-65
Ρεπό: Αναγέννηση Καρδίτσας

Ηβαθμολογία
1. Αίολος Τρικάλων 8 (4-0)
2. Νίκη Βόλου 7 (3-1)
3. Ικαροι Τρικάλων 7 (3-1)
4. ΣΚ Ιωάννινα 7 (3-1)
5. Τιτάνες Παλαμά 7 (3-1)
6. ΓΑΣ Μελίκης 6 (2-2)
7. Αναγέννηση Καρδίτσας 5 (2-1)
8. ΑΓΣ Ιωαννίνων 5 (1-3)
9. Αριστοτέλης Φλώρινας 5 (1-3)
10. Αετοί Βέροιας 4 (1-2)
11. ΦΟ Αριδαίας 4 (1-2)
12. Φαίακας Κέρκυρας 4 (0-4)
13. Ολυμπιακός Βόλου 3 (0-3)

Ηεπόμενηαγωνιστική(5η,10/11):
Ολυμπιακός Βόλου-ΑΓΣ Ιωαννίνων
Τιτάνες Παλαμά-Νίκη Βόλου
ΣΚ Ιωάννινα-Αριστοτέλης Φλώρινας
Φαίακας Κέρκυρας-Αετοί Βέροιας
Αίολος Τρικάλων-Αναγέννηση Καρδίτσας
ΦΟ Αριδαίας-ΓΑΣ Μελίκης
Ρεπό: Ικαροι Τρικάλων

Εύκολο απόγευμα είχε ο Φίλιπ-
πος Βέροιας καθώς με συνο-
πτικές διαδικασίες και σε κάτι 

περισσότερο από μια ώρα παιχνι-
διού, επικράτησε του Ερμογένη Ξάν-
θης με 3-0 σετ στο ΔΑΚ ‘’Δημήτριος 
Βικέλας’’ στο Μακροχώρι, στο πλαί-
σιο της 3ης αγωνιστικής του πρωτα-
θλήματος βόλεϊ της Α2 κατηγορίας 
των ανδρών.
 
Οι Βεροιώτες στο πρώτο τους ματς μπροστά 

στο κοινό τους ήταν εντυπωσιακοί, δεν άφησαν 
κανένα περιθώριο αντίδρασης στους φιλοξενού-
μενους και πετυχαίνοντας την τρίτη συνεχόμενη 
‘’καθαρή’’ νίκη τους συνεχίζουν να οδηγούν την 
κούρσα του πρωταθλήματος.

 Ισορροπημένα ξεκίνησαν το παιχνίδι οι δυο 
ομάδες στο πρώτο σετ και με σωστές επιλογές 
στην επίθεση συμβάδιζαν στο σκορ για το 7-7.

 Σ’ εκείνο το σημείο το μπλοκ του Φιλίππου 
άρχισε να είναι πιο αποτελεσματικό, με συνέ-
πεια οι ‘’ερυθρόλευκοι’’ με σερί 4-0 να ξεφύγουν 
11-7.

 Με ενέργεια και ψυχολογία στη συνέχεια οι 
γηπεδούχοι έφτασαν εύκολα στο 20-10 και πή-
ραν το σετ με 25-15.

 Παρόμοιο με το πρώτο σετ το ξεκίνημα και 
του δεύτερου, με τους φιλοξενούμενους να κα-
ταφέρνουν να μένουν κοντά στο σκορ, 11-11 και 
17-17.

 Με τον Παπαδημητρίου να αναλαμβάνει 
δράση από θέση σέρβις, οι παίκτες του Τζι-
ουμάκα ξέφυγαν με 21-17 και κρατώντας την 
διαφορά έφτασαν δίκαια στο 25-19, κάνοντας 
το 2-0.

 Στο τρίτο σετ οι παίκτες του Φιλίππου ήταν 
φανερό πως ήθελαν από νωρίς να πάρουν μια 
‘’καθαρή’’ νίκη και προηγήθηκαν με 12-8 και 
άνοιξαν την ψαλίδα φτάνοντας γρήγορα στο 
20-11.

 Το τελικό 25-15 ήρθε απόλυτα φυσιολογικά, 
με τους ‘’ερυθρόλευκους’’ να προσθέτουν ακόμη 
τρεις βαθμούς στο ενεργητικό τους και διεύρυ-
ναν το εντυπωσιακό τους σερί στο 9-0, με τον 
Φίλιππο να αποτελεί την μοναδική ομάδα στην 
κατηγορία που δεν έχει χάσει ακόμη ούτε ένα 
σετ!

 Αρκετός ο κόσμος που βρέθηκε στο ΔΑΚ 
‘’Δημήτριος Βικέλας’’ για να στηρίξει την προ-
σπάθεια των παικτών του Τζιουμάκα, ενώ ανά-
μεσα στους θεατές βρέθηκε και ο Ημαθιώτης 
βουλευτής της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώκας.

 Στη Θεσσαλονίκη θα ταξιδέψει το ερχόμενο 
Σάββατο ο Φίλιππος για να αντιμετωπίσει το 
Πανόραμα, με μοναδικό στόχο να πετύχει ακό-
μη μια νίκη. 

Φίλιππος Βέροιας-Ερμογένης Ξάνθης 3-0 
(25-15, 25-19, 25-15)

Διαιτητές: Δανιηλίδου-Πορτοκαλίδης
 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Τζιουμάκας): Παπα-

δημητρίου, Τζελάτι, Ηλίας, Στίγγας, Τζιουμάκας, 
Καρασαρλίδης, Μιχελάκης, Παπάζογλου, Μπου-
τόπουλος, Ιωαννίδης, Ντίνας, Ρεμπούτζιας, Στε-
φανίδης

 ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Παρασκευόπου-
λος): Λαντζουράκης, Παυλίδης, Βερβελίδης, 
Τερζόγλου, Ζούγρης, Βογιατζής, Τσατσούλας, 
Νιακόπουλος, Ματθαίος, Σκαρταλίδης, Ανδρεά-
δης, Χατζίδης, Δεμίρης

 
ΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σάββατο2/11
3ηαγωνιστική

Καρδίτσα-ΑΕ Κομοτηνής .........................  0-3 
(23-25, 17-25, 20-25)

Φίλιππος Βέροιας-Ερμογένης Ξάνθης .....  3-0
(25-15, 25-19, 25-15)

Πιερικός-Πήγασος Πολίχνης ....................  3-2
(22-25, 22-25, 25-16, 25-23, 15-9)

Άθλος Ορεστιάδας-Πανόραμα .................  3-0
(25-19, 25-19, 25-17)

Μακεδονικός-ΧΑΝΘ .................................  3-0 
(25-20, 25-16, 25-20)

 Άρης-Αριστοτέλης Σκύδρας  ................ (3/11)
 

Βαθμολογία
Φίλιππος Βέροιας  ....................................... 9
Άρης  ...........................................................6*
Πιερικός  ...................................................... 6
Ερμογένης Ξάνθης  ..................................... 4
Αριστοτέλης Σκύδρας  .................................4*
Καρδίτσα  ..................................................... 4
ΑΕ Κομοτηνής  ............................................. 4
Πήγασος Πολίχνης  ...................................... 4
Άθλος Ορεστιάδας  ...................................... 4
Πανόραμα  ................................................... 3
ΧΑΝΘ  .......................................................... 0
Μακεδονικός  ............................................... 0
*Άρης και Αριστοτέλης Σκύδρας έχουν 1 ματς 

λιγότερο

ΗΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(4η):
Σάββατο9/11

Πήγασος Πολίχνης-Άθλος Ορεστιάδας
ΧΑΝΘ-Πιερικός
Καρδίτσα-’Αρης
Αριστοτέλης Σκύδρας-Μακεδονικός
Πανόραμα-Φίλιππος Βέροιας
ΑΕ Κομοτηνής-Ερμογένης Ξάνθης

Mπάσκετ Γ’ Εθνική

ΠάλεψανοιΑετοίκόντρα
στονπρωτοπόροΑίολοΤρικάλων

Α2Βόλει
Τρίτη νίκη για τον Φίλιππο
τον ΑΣ Ερμογένη 3-0 σετ

Ανακοίνωση με νόημα των Αετών Β. 
για το παιχνίδι με τον Αίολο Τρ.

Πριν δημοσιεύσουμε την ανάλυση του αγωνιστικού σκέλους της σημερινής αναμέτρησης, εκεί όπου η 
στατιστική αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του αγώνα, οι Αετοί Βέροιας θα προχωρήσουν σε μια 
δημόσια απορία για το τι σημαίνουν (στη γλώσσα των αριθμών) τα παρακάτω :

1. Οι Αετοί υπέπεσαν σε 24 συνολικά φάουλ, δίνοντας το δικαίωμα στην αντίπαλη ομάδα να εκτελέσει 
20 βολές.

2. Οι αντίπαλοι μας υπέπεσαν σε 18 φάουλ, τα δύο εκ των οποίων στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα 
όταν είχαν κριθεί τα πάντα.

3. Δεχτήκαμε από τους διαιτητές δύο αντιαθλητικά φάουλ, δύο τεχνικές ποινές ενώ οι βολές που εκτε-
λέσαμε συσσωρεύτηκαν ΟΛΕΣ στο τελευταίο 7λεπτο του αγώνα.

4. Οι διαιτητές που ορίστηκαν σήμερα προέρχονται από τον Σύνδεσμο Θεσσαλίας (ο αντίπαλος μας 
από τα Τρίκαλα).

Τα παραπάνω τέσσερα σκέλη της ανακοίνωσης μας είναι τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ, όμως η απορία είναι ουσια-
στικά μία: Τι ζήσαμε αλήθεια σήμερα;

Θεωρούμε πως αρκετές από τις απαντήσεις μας θα τις δώσει το βίντεο του αγώνα, γιατί θεωρούμε 
εξαιρετικά δύσκολο να αποκριθούν από κάποιον ιθύνοντα….

Να ευχηθούμε στον Αίολο Τρικάλων μια σπουδαία πορεία στο φετινό πρωτάθλημα και ότι καλύτερο 
στο υπόλοιπο της σεζόν. Εμείς θα μάθουμε να ζούμε με τα λάθη μας και σίγουρα θα αποκτήσουμε πε-
ρισσότερες εμπειρίες. Για να “μεγαλώσουμε” όμως πρέπει να απαντηθούν οι απορίες σχετικά με το πως 
παίζεται το μπάσκετ. Συμφωνείτε…;
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Πρόσκληση σε γενική συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική 
Συνέλευση, με σκοπό την έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020.

Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση, που θα 
γίνει κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 του ισχύοντος 
Καταστατικού, την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:30 στην Αίθουσα Τελετών του 
Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας, που βρίσκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν 1, στη Βέροια. Σε 
περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 
2019, την ίδια ώρα (17:30) και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ειδοποίηση και θα διεξαχθεί με ο-
ποιαδήποτε απαρτία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά 
και να συμμετάσχουν ενεργά, για να διαμορφώσουν  από κοινού το μέλλον του Οργανισμού 
της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό 
έργο που επιτελείται.

Κινητές μονάδες ενημερώνουν 
ωφελούμενους του ΤΕΒΑ  για θέματα 

κοινωνικοποίησης και υγείας των παιδιών
Ο Δήμος Νάουσας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο 

των συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ, θα πραγματοποιήσει επιτόπια δράση κινητής μονάδας 
ενημέρωσης στις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες για περίπου δύο ώρες: 

• Τρίτη 5 Νοεμβρίου στις 10:00 στο ΚΑΠΗ Κοπανού
• Τρίτη 5 Νοεμβρίου στις 12:00 στο Δημαρχείο Αγγελοχωρίου
• Τρίτη 5 Νοεμβρίου στις 13:30 στη Νάουσα απέναντι από το Κέντρο Πληροφόρησης Επι-

σκεπτών  (πρώην ΚΕΠ) 
1η επιτόπια δράση κινητής μονάδας ενημέρωσης «Κοινωνικοποίηση παιδιών»:
Βασικός άξονας της ενημέρωσης θα είναι η  ενημέρωση για θέματα κοινωνικοποίησης των 

παιδιών των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ. Στο VAN θα βρίσκεται η ψυχολόγος και η κοινωνική 
λειτουργός του Ι.Α.Τ.Α.Π. και θα ενημερώνουν τους γονείς σχετικά με τα οφέλη της κοινωνικο-
ποίησης, τις διαδικασίες ενίσχυσης αυτής και τα αποτελέσματα στην υγιή ψυχοκοινωνική ανά-
πτυξη των παιδιών. Η κινητή μονάδα (VAN), θα είναι εξοπλισμένη και στελεχωμένη με ειδικούς 
επιστήμονες ανοιχτή προς όποιον γονέα θέλει να ενημερωθεί ατομικά σε θέματα που αφορούν 
την κοινωνικοποίηση του παιδιού του. Επίσης, θα δοθούν εκπαιδευτικά παιχνίδια στα παιδιά, 
όπως Domino, φιδάκι, γκρινιάρης, jenga, τα οποία ενισχύουν τις δεξιότητες των παιδιών αλλά 
και το ομαδικό πνεύμα. 

2η επιτόπια δράση κινητής μονάδας ενημέρωσης «Υγεία και υγιεινή διατροφή»:
Βασικός στόχος της επιτόπιας δράσης της κινητής μονάδας θα είναι η  ενημέρωση για θέ-

ματα υγείας, ατομικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ. Το VAN θα 
βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα και θα δίνεται η δυνατότητα για εξατομικευμένες συμβουλές 
υγείας στον κάθε συμμετέχοντα από την νοσηλεύτρια και διαιτολόγο/ διατροφολόγο. Η κινητή 
μονάδα φέρνει τους ειδικούς κοντά στους ωφελούμενους, τους δίνει τη δυνατότητα να συνομι-
λήσουν προσωπικά μαζί τους και μέσω των συζητήσεων τους να γίνουν αντιληπτές οι ανάγκες 
τους για μελλοντικές δράσεις που πρέπει να αναλάβει το ίδιο το άτομο. Έπειτα από την συμ-
βουλευτική θα δίνονται συμβολικά δώρα, όπως είδη προσωπικής υγιεινής (αντισηπτικά μαντη-
λάκια, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, οδοντικό νήμα)  και υγιεινά σνακ.

Βιωματικό σεμινάριο στη Νάουσα 
για νέες ή μέλλουσες μητέρες

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού, το Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Νάουσας, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Δήμου Νάουσας και το Γυναικολογικό- 
Μαιευτικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας, διοργανώνει τη Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 
από τις 10:00 έως τις 12:00 στον πολυχώρο «ΒΕΤΛΑΝΣ», μια εκδήλωση- γιορτή για τον μη-
τρικό θηλασμό. Επίσης, από τις 11:00 έως 12:00 θα πραγματοποιηθεί βιωματικό σεμινάριο για 
νέες ή μέλλουσες μητέρες, με σκοπό την ενίσχυση και την ενθάρρυνση του θηλασμού. 

Σας περιμένουμε λοιπόν, θηλάζουσες ή μη, μέλλοντες ή υπό σκέψη γονείς, πρώην θηλά-
ζουσες, φίλοι και λοιποί συγγενείς, όλους εσάς που στηρίζετε τον μητρικό θηλασμό ή θέλετε να 
ενημερωθείτε. 

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την εβδομάδα μητρικού θηλασμού.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2332029980
Δηλώσεις συμμετοχής στο βιωματικό σεμινάριο: 2332029980

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:  
-Την Οικ.Τσισμετζή  Ζαφειρώς και των τέκνων ,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους 

γεύματος,εις μνήμη των γονέων της ,Ανδρέα και Μαρίας.
-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη προσφιλών 

προσώπων.
-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 45 τεμ. τυρόπιτες-σπανακόπιτες, εις μνήμη 

προσφιλούς προσώπου. 
-Ανώνυμη Οικογένεια, για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη προ-

σφιλών προσώπων.                                                                           
                             Εκ της Δ/νσεως 

Το πρωί της Τε-
τάρτης 30 Οκτωβρί-
ου 2019, το ΚΔΗΦ 
ΑμεΑ «Τα Παιδιά 
της  Άνο ιξης» σε 
συνεργασία με την 
Ελληνική Πλατφόρ-
μα για την Ανάπτυ-
ξη, συμμετείχαν στο 
DEAR πρόγραμ -
μα (Development 
E d u c a t i o n  a n d 
Awareness Raising) 
της Ευρώπης με τίτ-
λο «Βιώσιμη Ευρώ-
πη για όλους», το ο-
ποίο συγχρηματοδο-
τείται από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. Ο 
γενικός στόχος είναι 
η ουσιαστική αύξηση 
της ευαισθητοποίη-
σης των πολιτών της 
ΕΕ και των υπευθύ-
νων για τη χάραξη 
πολιτικών, στην προ-
σπάθεια για ένα βι-
ώσιμο μέλλον, μέσα 
από 17 Στόχους.

Τα «Παιδιά της Ά-
νοιξης» επέλεξαν το 
στόχο με τον αριθμό 
10 που αφορά στις 
λιγότερες ανισότητες 
και σχεδίασαν μια 
δράση που αποσκο-
πεί σε αυτό. Ο τίτλος 
της δράσης Εργασια-
κά δικαιώματα ΑμεΑ 
«Μπορώ και εγώ». 
Συγκεκριμένα, έξι 
Άτομα με Αναπηρία 
επιλέχθηκαν και ερ-
γάστηκαν για 2 ώ-
ρες στο Café-bistro 
«Σφεντόνα» στη Θεσσαλονίκη με την κατεύθυνση του 
επιστημονικού προσωπικού όπου έστρωναν, μάζευαν 
και σέρβιραν στα τραπέζια με σκοπό να αναδείξουν 
τις ικανότητες τους στον κόσμο και να στηρίξουν τα 
δικαιώματα τους στην εργασία. Παράλληλα, μια ομάδα 
τεσσάρων ωφελούμενων, μαζί με επιστημονικό προ-
σωπικό μοίραζαν στον κόσμο ενημερωτικά φυλλάδια 
τα οποία περιέγραφαν τα δικαιώματα των ΑμεΑ στην 
εργασία. 

Οι ωφελούμενοι ανταποκρίθηκαν άψογα στις απαι-
τήσεις της συγκεκριμένης δουλειάς και απόλαυσαν την 
μοναδική εμπειρία ενώ οι πελάτες, έδειξαν υπομονή, 
κατανόηση αλλά και ενθουσιασμό με την ευχάριστη 
αυτή έκπληξη. 

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε θερμά τον υπεύθυνο του καταστήμα-

τος Café-bistro «Σφεντόνα» κ. Διονύση Ντίσο για την 
πραγματικά πολύ φιλόξενη και ζεστή αγκαλιά που μας 
χάρισε. Επίσης, ευχαριστούμε το προσωπικό του μα-
γαζιού με το οποίο συνεργάστηκαν οι ωφελούμενοι και 
ήταν πρόθυμοι στο να βοηθήσουν όπου χρειαζόταν. 
Ακόμη, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο Γονέων 
και Κηδεμόνων Αποφοίτων Μαθητών Π.Β.Μ. ΟΑΕΔ 
Λακκιάς «Η Αρμονία» και το Κέντρο Ειδικής Αγωγής 
Καλαμαριάς, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τη δράση και 
ήρθαν στο μαγαζί για να την ενισχύσουν με την παρου-
σία τους.

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μοναδική εμπειρία η συμμετοχή 
των Παιδιών της Άνοιξης,

 στο πρόγραμμα 
«Βιώσιμη Ευρώπη για όλους»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκο-

πικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου 
Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιο-
τήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά 
τους κάτωθι για τις δωρεές τους: 

1.    Την οικογένεια του αλησμόνη-
του Θωμά Στιόκα, μητέρα σύζυγο και 
τέκνα για την οικονομική δωρεά τους 
υπέρ αναπαύσεως του.

2.    Την οικογένεια Θωμαή Στιόκα 
και Παύλου Δραγκόλα για την οικο-
νομική δωρεά τους αντί στεφάνου 
υπέρ αναπαύσεως του αγαπημένου 
εξαδέλφου Θωμά Στιόκα

Ο Θεός ας τον αναπαύσει   
Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

Μιχαηλίδου -
 Δαμιανίδου Μελίνα

Εκμάθηση ποντιακής 
διαλέκτου στην «Καλλιθέα»
Ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Βέροιας «Η ΚΑΛΛΙ-

ΘΕΑ» με υπεύθυνο διδασκαλίας τον γλωσσολόγο Αριστείδη 
Ορφανίδη διοργανώνει δωρεάν τμήμα εκμάθησης ποντιακής 
διαλέκτου από τις 13 Νοεμβρίου και κάθε  Τετάρτη στις 6μμ

Δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 6936409883

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμά:
1) Την κα. Λουίζα Άλβο για τη δωρεά 100 €  στη μνήμη 

του συζύγου της Αβραάμ Άλβο ,  με τη συμπλήρωση 7 ετών 
από το θανατό του.

2) Την κα. Τασούλα Κελεπούρη για τη δωρεά 50 € για τις 
ανάγκες του Ομίλου.

3) Την κα. Νίκη και τον κο. Θεόδωρο Αλδάκο για τη δω-
ρεά 40 € για τις ανάγκες του Ομίλου.



Τρίτη 5-11-2019
13:30-17:30ΜΑΤΑ-

ΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑ-
ΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπρο-
στά από πιάτσα ταξί) 
23310-63102

21:00-08:00ΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 
23310-27355
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Νοέμβριος 2019
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 

το διά στη μα α πό 4-11-2019 μέχρι 10-11-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το 
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη 
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλο-
χώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι

Προορισμός: Βέροια
 5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45, 

14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 

14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας:  Μακροχώρι, 

Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσά-
κι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

Προορισμός: Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15, 

7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00, 
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45 
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ, 
19:45, 20:45, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T, 
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 , 
17:45T,18:30,19:30T,20:00, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00 
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0 
19:00,19:15T,20:15,20:45T, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,  

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ, 
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00, 
19:00Τ,20:15,21:00Τ,  21:30

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615

Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2331076650
 Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . .2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών . . . . .

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . .2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . . .2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . .23333 50144
Γραφείο Προσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .23333 50142

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Εκτός έδρας νίκη 
σημείωσε στο Κιλ-
κίς ο Ζαφειράκης. 

Οι Ναουσαίοι επικράτη-
σαν με 25-28 και πρό-
σθεσαν άλλους δυο βαθ-
μούς στην φετινή συγκο-
μιδή τους. Αγωνιστικά, 
ο Ζαφειράκης Νάουσας 
μετά το πρώτο τέταρτο, 
πήρε τον έλεγχο, ξέφυγε 
με 4-5 γκολ και συντή-
ρησε το προβάδισμά του 
μέχρι το τέλος.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-5, 6-7, 
8-12, 10-14, 13-18 (ημχ), 15-20, 

19-22, 21-23, 22-24, 25-28.
ΓΑΣ Κιλκίς (Δενδράκης): Τρια-

νταφύλλου, Κοβλακάς, Βαφειάδης, 
Μέγκας 5, Στ. Φαχουρίδης 5, Αρ. 
Φαχουρίδης 3, Π. Φαχουρίδης 1, 
Αναστασιάδης, Χρ. Μαυρόπουλος 
1, Αν. Μαυρόπουλος 1, Τοκατζό-
γλου 4, Σακαλής, Γουγλίδης 1, Για-
βασίδης 4, Πετρίδης, Βιολιτζής.

Ζαφειράκης (Δεληχρήστος): 
Βλάχος 5, Διδασκάλου 5, Χατζηγε-
ωργίου 4, Τζουβάρας, Πετρίδης 2, 
Κρέξης, Χατζηαγαπίου 3, Οικονό-
μου 2, Ατσίμοβιτς 5, Ζωναρόπου-
λος, Εμμανουηλίδης 1, Χαλάτσης, 
Κυριακίδης, Λενός, Δεληχρήστος, 
Μπουμπουλέντρας 1.

Διαιτητές: Δελόγλου – Θεοδο-
σίου. Δίλεπτα: 4-7. Πέναλτι: 1/2 – 
3/3.

Τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς μετρά ο ΑΟΚ. Το Σάββατο επικράτησε με 
64-88 του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια και φιγουράρει στην κορυφή μαζί με την ΑΓΕ 
Πιερίας  Η Βεροιώτικη ομάδα πήρε το πάνω χέρι από το πρώτο δεκάλεπτο. 
Συντήρησε στο πρώτο μέρος το προβάδισμά της και διεύρυνε στο τελευταίο 
δεκάλεπτο την διαφορά της. Δεκάλεπτα: 15-21, 36-44, 49-59, 64-88

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Οικονομόπουλος 7, Πουαρίδης, Καρκάρας 19 (3), Κυ-
ριακού, Παπαδόπουλος 8 (2), Γιοβανόπουλος 9 (1), Παντοφλίδης 4, Πάπ-
που, Παπαγερίδης 12 (2), Πρόιος, Γιοβανόπουλος 3 (1), Αλμπάντης 2.

ΑΟΚ: Ουσουλτζόγλου 14 (2), Καραθανάσης 12 (1),Ντουλαβέρης 2, Α-
βραμίδης 5(1), Ιωαννίδης 19, Κασαμπαλής 8,Tριχόπουλος 5 (1), Χρήστου 
4, Χαραλαμπίδης 19  (3).

Τααποτελέσματα
Πάνθηρες – ΑΓΕ Πιερίας ..............................................................  60-69
Βατανιακός – ΚουΠα Κιλκίς  .........................................................................86-72
Αλεξάνδρεια – ΑΟΚ Βέροιας  ............................................................................64-88
Βαφύρα Δίου – Ζαφειράκης Νάουσας  ..........................................51-64
Αιγινιακός –  Ίκαροι Γιαννιτσών  ....................................................65-71
Πιερικός– Άθλος Αλεξάνδρειας  .....................................................67-64

Βαθμολογία(3αγώνες)
ΑΓΕ Πιερίας  ......................................................................................... 6
ΑΟΚ Βέροιας  ....................................................................................... 6
Ίκαροι Γιαννιτσών Rolloplast  ............................................................... 6
Άθλος Αλεξάνδρειας  ............................................................................ 5
Ζαφειράκης Νάουσας  .......................................................................... 5
Βατανιακός Σάρισα  .............................................................................. 5
ΚουΠα Κιλκις  ....................................................................................... 4
ΓΑΣ Αλεξάνδρεια  .................................................................................. 4
Πιερικός Αρχέλαος  ............................................................................... 4
Αιγινιακός ............................................................................................. 3
Πάνθηρες  ............................................................................................. 3
Βαφύρας Δίου  ...................................................................................... 3

Ηεπόμενηαγωνιστική
Άθλος Αλεξάνδρειας – Αλεξάνδρεια
ΑΓΕ Πιερίας – Πιερικός Αρχέλαος
Ζαφειράκης Νάουσας – Πάνθηρες
Βαφύρα Δίου – Αιγινιακός
ΚουΠα Κιλκίς – Ίκαροι Γιαννιτσών
ΑΟΚ Βέροιας- Βατανιακός Σάρισα

Α2 χαντ μπολ

ΚέρδισεστοΚιλκίς
οΖαφειράκηςμε25-28

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Τρίτη νίκη για τον ΑΟΚ Βέροιας 

64-88 στην Αλεξάνδρεια
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπωλεί-
ται μονοκατοικία 80 τ.μ. 
σε οικόπεδο 1000 τ.μ., με 
θέα το ποτάμι, και τα δύο 
μαζί ή μεμονωμένα. Τηλ.: 
6981 058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλείται 
μονοκατοικία δύο διαμερί-
σματα από 70 τ.μ. ισόγειο 
και 70 τ.μ. 1ος όρ., με εξω-
τερική σκάλα, σε οικόπεδο 
595 τ.μ., πάνω στον κεντρι-
κό δρόμο, 10 λεπτά από τη 
Βέροια, δίπλα από τον Αγ. 
Γεώργιο. Τιμή 85.000 ευ-
ρώ, συζητήσιμη. Τηλ.: 2310 
864983 & 6941 422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
95 τ.μ., 3ος όρ., καταπλη-
κτική θέα, ανακαινισμένο, 
χωρίς ασανσέρ, ατομική 
θέρμανση, κουφώματα 

ενεργειακά, μπαλκόνια 
γύρω-γύρω. Τιμή 45.000 
ευρώ, συζητήσιμη. Τηλ.: 
6992 769850.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην 
πλατεία Καπετανίδη λόγω 
συνταξιοδότησης. Τηλ.: 
6972 670817.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
80 τ.μ., 3ος όροφος. Τηλ.: 
6949 556977.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Πατρί-
δα, 80μ. από τη ΜΕΒΓΑΛ, 
διόροφη οικοδομή, κατάλ-
ληλη για επαγγελματική 
χρήση με ενάμιση στρέμμα 
αυλή. Τηλ.: 6971 706894.

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πωλεί-
ται μονοκατοικία 83 τ.μ. 
με  ο ικόπεδο συνολ ικά 
200 τ.μ., στο κέντρο του 
χωριού, με μπάρμπεκιου. 
Τηλ.: 6971 946773.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. Πα-
ρασκευή, πωλείται διαμέ-
ρισμα 98 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 
5ος όρ., κεντρική θέρμαν-
ση, γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, θέση 

στάθμευσης. Τηλ.: 6977 
435166, 23310 61205 & 
23310 62776.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με συ-
μπύρηνα ροδάκινα (Άνδρος 
και Έβερτ) 9 στρέμματα στο 
ΠΑΛΙΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 6972 
237102.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προ-

μηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν 
ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προχωρημέ-
νη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 764477 & 
23310 27796.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πω-
λείται οικοπεδοχώ-
ραφο 6.600 τ.μ., 
Ακαδημία, 100μ. 
από το Λύκειο Μα-
κροχωρίου, έγινε 
εφαρμογή σχεδίου 
πόλης. Τηλ.: 6979 
083821.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
γραφείο κεντρικότα-
το απέναντι από τη 
Νομαρχία, αποτε-
λούμενο από 2 χώ-
ρους στον 1ο όροφο. 
Τηλ.: 6958 442864 & 
23310 60826.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πωλείται στον Άγιο 
Γεώργιο Βέροιας εκτάσεως 10 στρεμμά-
των περίπου σε προνομιακή θέση. Πληρ. 
τηλ.: 6978 335127.

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Απαραίτητα προσόντα: 
·Πτυχίο πληροφορικής ή πτυχίο θετικών επιστημών
·Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου
·Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·Γνώσεις προγραμματισμού
·Γνώσεις Ρομποτικής (Wedo2 και EV3 της LEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα 

εκτιμηθούν
Πληροφορίες 6978897897 Κος Σαπτσόγλου Ιγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
(Κωδ.Αγγ.ΥΠΗΛ_2)

Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡA.Ε, η οποία εδρεύει 
στη Βέροια και δραστηριοποιείται στο χώρο των 
κονσερβοποιημένων φρούτων και στην χυμοποί-
ηση,  επιθυμεί να προσλάβει ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ.

Απαραίτηταπροσόντα:
• Πτυχίο Τεχνικής Σχολής
• Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας
• Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
• Επιθυμητή η γνώση Αγγλικής γλώσσας
Αρμοδιότητες
• Συντονισμό και υποστήριξη Ηλεκτρολογικών 

θεμάτων
• Επιδιόρθωση βλαβών 
• Προληπτική συντήρηση
• Νέα τεχνικά έργα
Ηεταιρείαπροσφέρει:
• Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικά ανα-

πτυσσόμενο περιβάλλον
• Σταθερή και μόνιμη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προ-

σκομίσουν μέχρι τις 30Νοεμβρίου 2019 βιο-
γραφικό σημείωμα στα γραφεία της εταιρίας (Σιδ. 
Σταθμός Βέροιας) είτε να αποστείλουν βιογραφι-
κό σημείωμα στο email: hr@aqf.gr, υπόψη Διεύ-
θυνσης Προσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 20,5 
στρέμματα, περιοχή Αγ. Αικατε-
ρίνης Επισκοπής Αλεξάνδρειας, 
150μ. από τον άξονα Βέροιας-Α-
λεξάνδρειας στο ύψος Καλοχωρί-
ου. Τηλ.: 6994 202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κτήμα στη Βεργίνα με ακτινίδια 4,3 
στρέμ. σε πλήρη παραγωγή στην 
περιοχή Ξηρόκαμπος. Πληρ. τηλ.: 
6932 526408 κος Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  χωράφ ι  10 

στρέμματα με ροδάκινα συμπύ-
ρηνα ANDROSS στην περιοχή 
Παλιολάκα κοντά στο γήπε-
δο Διαβατού. Τηλ. κιν.: 6982 
384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ κτήμα στη Βεργίνα 10 
στρέμ. στην περιοχή Σάδηνα, 
5 στρέμ. ακτινίδια και 5 στρέμ.
χέρσο με δική του πομώνα. 
Τηλ.: 6932 526408 κ. Γιώρ-
γος.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικόπεδο στους Γεωργια-
νούς 2 στρέμματα, σε πολύ 
καλή θέση, με νερό, ρεύ-

μα, θέα, πολύ κοντά στο δρόμο. 
Τηλ.: 6934 662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγε ιο 
διαμέρισμα 76 τ.μ., πραγμα-
τικός λουλουδότοπος με κλι-
ματισμό, καλοριφέρ, πάρκιγκ, 
χωρίς κοινόχρηστα, Γρεβενών 

11 και Ερμού γωνία. Τηλ.: 6949 
215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοι-
κία κοντά στο 4ο Δημοτικό Σχο-
λείο, ηλιόθερμο, καλοριφέρ. Τηλ. 
23310 65299 & 6979 078679.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,  ενοικ ιάζεται 
STUDIO, Τ. Οικονομίδη 75, Κα-
λαμαριά, πλήρως εξοπλισμέ-
νο. Τηλ.: 6948 258770 & 2310 
624702.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμά-
τιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυ-
στήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται 
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Διαμπε-
ρές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,αποτελού-
μενο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική με υπέρυθρες , η με 
σόμπα πέλλετ του ενοικιαστή , θέση στάθμευ-
σης στον αύλιο χώρο , έχει μεγάλη βεράντα , 
απεριόριστη θέα στον κάμπο και τα κουφώματα 
του είναι με διπλά τζάμια , Τιμή: 300 € . Από 
1/12/2019 διαθέσιμο. Αποκλειστική διάθεση - δι-
αχείριση από  ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ . 

ΚΩΔ. 23402 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα 
110 τ.μ., κατασκευή 1973, 3 υ/δ, 2 ος όροφος, 
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , μέτρια κα-
τασκευή, αλουμινίου συρόμενα, ανεξάρτητη 
θέρμανση , σόμπα με ξύλα η Pellet , χωρίς 
ανελκυστήρα, με πολύ λίγα κοινόχρηστα, 220€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 116311 ΕΛΗΑ , Ενοικιάζεται ωραιό-
τατο διαμέρισμα 130τ.μ.,  2ος όροφος, με 3υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, με δυο ολοκαίνουργια μπάνια 
, ανακαινισμένο μερικώς , σε καλή κατάσταση, 
σε οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , με ωραία 
διαρρύθμιση,  κεντρική θέρμανση πετρελαίου 
σε λειτουργία , με αποθήκη και ανελκυστήρα 
καινούργιο, μίσθωμα 380€. Αποκλειστική δι-
άθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα συντη-
ρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. Αποτελείται 
από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με εντοιχιζόμενες 
ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλοκουζίνα με τζάκι 
και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ επιπλωμένο μαζί 
με ηλεκτρικές συσκευές. Διαθέτει ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου, συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, με ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη 
αυλή.  Τιμή: 300 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23177 ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ενοικιάζε-

ται μία μονοκατοικία 75 τ.μ., ανεξάρτητη κα-
τασκευή 1970, στο ισόγειο σαλόνι με κουζίνα 
καινούργια και στον 1ο  όροφο 2 υ/δ, και μπάνιο 
, με ατομική θέρμανση πετρελαίου και με ωραίο 
κήπο. Έχει  θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ναι 
σε κατοικίδια , ενεργειακής κλάσης Η, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία και σε τιμή πράγματι χαμηλή, 
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ενοίκιο 240€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα απο-
θήκη συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. ισόγεια με 
εξαιρετικά καλή πρόσβαση. Αποτελείται από 1 
Χώρο . Ενοίκιο 140 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  ορ. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά και 
φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά και 
Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .

Κωδ: 23002 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο μεγάλης προβολής , συνολικής ε-
πιφάνειας 33 τ.μ. 1ος ορ.  Αποτελείται από 1 
Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και 
ανακαινίστηκε το 1997. Διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου, Διπλά τζάμια ενοίκιο Τιμή: 160 € .

Κωδ: 22958 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 ο 
όροφο κατάλληλο και για φροντιστήριο και όχι 
μόνο. Αποτελείται από 3 Χώρους, και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει θέρμανση 
Κεντρική με Πετρέλαιο. Τιμή: 350 €.

κωδ. 23135 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται σε εξαι-
ρετικό σημείο γραφείο 120 τ.μ., με 5 χώρους , 
εξαιρετικής και σπάνιας προβολής , 1ος  γω-
νιακό  , εξαιρετική ευκαιρία μηνιαίο μίσθωμα 
μόνο 380€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον 2ο 
όροφο  κατάλληλο για φροντιστήριο και όχι μόνο 
. Αποτελείται από 5 Χώρους, και 2 WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει θέρμανση 
Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώ-
ματα Αλουμινίου, - Τιμή: 700 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24010 - Κέντρο σε παράλληλο της 

Βενιζέλου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικό-
τητα ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
20 τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο  και έχει  ωραία 
βιτρίνα. Μίσθωμα  μόνο  170€.

Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-
τροπόλεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστι-
κότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και με 
δικό του WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου. 
Ενοίκιο μόνο  150 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24332 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 102 τ.μ. με μεγάλη βιτρίνα επί 
του κεντρικού δρόμου , ενοίκιο  350 €.

Κωδ: 24044 ΚΕΝΤΡ0 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα-
τάστημα 174τ.μ. Ισόγειο σε σημείο μεγάλης 
προβολής , κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις 
και για γραφειακό χώρο, γωνιακό,  ζητούμενο 
μίσθωμα 700€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 106289 ΡΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Θέ-

ση στάθμευσης σε ανοιχτή πυλωτή οικοδομής, 
με πολύ καλή και άνετη πρόσβαση, για 1 αυτοκί-

νητο, τιμή μόνο 40€. Αποκλειστική διάθεση από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ. 14046 ΚΕΝΤΡ0, κάτω από την Εληά 

πωλείται διαμ/μα 77 τ.μ., κατασκευή 1975 , 2 
υ/δ, 1 ος όροφος, πρόκειται για διπλοκατοικία 
καλοδιατηρημένη ωραιότατη κατασκευή , με ω-
ραία βεράντα και με ατομική θέρμανση , διαθέτει 
και μία αποθήκη 9 τ.μ. , συνολική τιμή 65.000€.  
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό ,  1ος Υπερυψωμέ-
νος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλο-
νοκουζίνα, αποθήκη και μεγάλο μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση 
Αυτόνομη με σόμπα , Κουφώματα Αλουμινίου 
καινούργια , Ανελκυστήρα και θέση στάθμευσης 
στην Πυλωτή , έχει επίσης και  Ηλιακό θερμο-
σίφωνα . προσφέρεται  σε τιμή ευκαιρίας μόνο 
50.000 €.

Κωδ 13609 Στη Ράχη Βέροιας πωλείται 
ημιτελές διαμ/μα 1ου ορόφου 103 τ.μ. με 2δσκλ 
και επιπλέον μία αποθήκη  50 τ.μ. σε οικόπεδο 
1236 τ.μ. τιμή 25.000€.

Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέρι-
σμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε διόροφη 
οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 
3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο Μπά-
νια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει Απεριό-
ριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ 
μεγάλο με τηλεχειριστήριο  κλειστό και μεγάλο 
, κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό 
θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο 
πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή: πολύ προσιτή 
από 150.000€ τώρα μόνο 120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψωμένη 
συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55 τ.μ. υπόγειο 
χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές οικόπεδο 

συνολικού εμβαδού 490τ.μ. Αποτελείται από 1 
Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο. Είναι 
κατασκευασμένη το 1997 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική Πετρελαίου, έναν πολύ ωραίο κήπο και 
μεγάλη βεράντα, δίνεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο 
60.000 €.

Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πω-
λείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος ορ.  
βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι μοναδική, 
έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. σε δύο επίπε-
δα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο χρησιμοποιείται 
σαν γκαράζ και αποθήκη  , σε οικόπεδο 350 τ.μ. 
σε άψογη κατάσταση, αυστηρών τεχνικών προ-
διαγραφών,  έχει τζάκι ενεργειακό , αρχοντικό , 
για απαιτητικούς αγοραστές, και με δύο μπάνια , 
τιμή 185.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλοκατοι-
κία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε οικόπεδο 
750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2 ανεξάρτητα 
οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο και 1ο όροφο 
με 130τ.μ. το καθένα αντίστοιχα. Ο κάθε όροφος 
διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπά-
νιο.  Διαθέτουν αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου, 
ο 1ος όροφος έχει και τζάκι,  σε πολύ καλή 
τοποθεσία με πολύ ωραίο κήπο, προσφέρονται 
όλα μαζί σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο 
190.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται υ-

πόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια οικοδο-
μή , κατασκευή 2005. Πρόκειται για έναν ενιαίο 
χώρο στο υπόγειο οικοδομής , τιμή , μοναδικά 
και πολύ σπάνια τόσο χαμηλή , μόνο 7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον 

Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 
1ος ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 
22.000 €.

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  και 

αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του κουζι-
νάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 2005 
και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό. 
Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα , τιμή 
45.000 €.

Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλησίον 
Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 τ.μ., 1ος 
ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάσταση προσφέ-
ρεται σε  τιμή προσφοράς στα 12000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος 
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου με 
50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κατάλληλος 
για κάθε χρήση και με πολύ λογικό τίμημα τις 
40.000€.

Κωδ: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, 
Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 45.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13562 - ΚΕΝΤΡΟ Επί της Μητρο-

πόλεως πωλείται Κατάστημα συνολικής επι-
φάνειας 43 τ.μ. Ισόγειο,  εξαιρετικής προβολής, 
σε μοναδικό σημείο, κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις. Αποτελείται από 1 ενιαίο χώρο, και 
WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Ανοιχτω-
σιά - Τιμή: 90.000 €. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο αγοραστή. Πληροφορίες μόνο 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά-
στημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ι-
σόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή 
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.

Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής ε-
πιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979 και δι-
αθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,  Τιμή: 18.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχεί-

ρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο έ-
τοιμο σε λειτουργία , με ολόκληρο τον εξοπλισμό 
κομπλέ λόγω συνταξιοδότησης. Η επιχείρηση 
στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα μεγάλης προ-
βολής συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ., διαθέτει 
μεγάλο και σταθερό πελατολόγιο, ζητούμενο 
τίμημα μόνο 60.000€, με πολύ λογικό μίσθωμα 
στα 450€. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζη-
τηθούν. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από 
την Μεσιτική Ακινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106268  ΜΑΓΟΥΛΑ Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 4.700 τ.μ. με 
ροδάκινα μέσα 8 ετών, σε πολύ καλό σημείο, 2ο 
από τον δρόμο, ποτιστικό, Τιμή μόνο: 13.000 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 

την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής ε-
πιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο για 
ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 20.000 
€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 14457 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, Οικόπεδο 420 

τ.μ., εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , , αμφιθε-
ατρικό οικόπεδο , ελαφρώς επικλινές , σε μονα-
δική τοποθεσία, σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, 
πολύ σπάνια ευκαιρία, 42.000€, Πληροφορίες 
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,  Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις θα συζητηθούν.

Κωδ. 14527 Στο Σταυρό Ημαθίας  πωλείται 
μοναδικό και σπάνιο οικόπεδο 650 τ.μ. εντός 
σχεδίου με σ.δ 0,8 . Τιμή μόνο 15.000€┐  Υ-
πόδειξη μόνο σε πολύ σοβαρά ενδιαφερόμενο 
αγοραστή.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά απο-
κλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα γή-
πεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1100 τ.μ. 
εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδομήσιμο. 
Τιμή: 20.000 €.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται οικό-
πεδο 1500 τ.μ. μέσα στο χωριό στην περιοχή 
Αυλαγάς, άρτιο και οικοδομήσιμο, με μεγάλη 
φάτσα, σε τιμή ευκαιρίας μόνο 20.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105088 ΠΑΤΡΙΔΑ, Οικόπεδο 2.608 
τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός ζώνης οι-
κισμού πριν την Πατρίδα , κτίζει 300 τ.μ. σε 
εξαιρετικά όμορφη περιοχή προσφέρεται σε 
πολύ χαμηλή τιμή , μόνο 35.000 €. Αποκλειστική 
ανάθεση και πληροφορίες μόνο στην  ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

Κωδ.14740 . Σπάνιο οικόπεδο στην άκρη 
του χωριού στους Γεωργιανούς Βέροιας με 
3500 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο , πωλείται σε 
πολύ χαμηλή τιμή , μόνο 25.000€. Ευρίσκεται 
από την πάνω μεριά του δρόμου. Η θέση και η 
θέα του μοναδικές. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑ-

ΦΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλι-
νική η Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  
Καβάκια πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 
τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της 
Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 
450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

ZHTEITAI
Η εταιρία CARBONBOX ζητάει για άμεση πρό-

σληψη:
1. Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
2. Κοπέλα με γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση 

Αγλικών και προαιρετικά Ισπανικών.
3. Εργάτες
Αποστολή βιογραφικών αυτοπροσώπως, Βενιζέ-

λου 76. Περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 
74443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο 
για απογευματινή ερ-
γασία σε σταθμό αυτο-
κινήτων. Προϋπόθεση 
δίπλωμα οδήγησης. 
Τηλ.: 23310 21038.

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΗ ζητά εργασία 
και αναλαμβάνει τη 
φροντίδα κατ’ οίκον 
ηλ ικ ιωμένων (ενέ -
σεις, μέτρηση πίεσης, 
σάκχαρο, αλλαγή κα-
θετήρων). Τηλ.: 6993 
555382.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Από εταιρεία:
•Υπάλληλος Γραφείου
•Συντονιστής μεταφορών σε μεταφορική εταιρεία
•Οδηγός Φορτηγού Ε’ κατηγορίας
•Οδηγός Λεωφορείου
•Οδηγός με άδεια ΑDR
•Συντηρητής μηχανημάτων εργοστασίου
•Υπάλληλος Πρατηρίου Καυσίμων
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948613718. Αποστολή 

βιογραφικών στο ergasiamrk@gmail.com.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  δ ι -
ανομεις και κυρία για 
κουζινα από την PIZZA 
ROMA. Τηλ.: 23310 
61515.

Από  τ η ν
ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ
ζ η τ ο ύ ν τ α ι
χειριστές μη-
χα ν η μ ά τω ν
συσκευασίας
τροφίμων.

Θα συνεκτι-
μηθούν: 

Α. προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία
Β. μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις
Γ. Χειρισμός ηλεκτρονικού υπολιγιστή
Δ. Γνώσεις αγγλικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουν αίτηση (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπία 
ταυτότητας ή διαβατηρίου) στην έδρα της επιχείρησης, 
στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027800 – email: info@
almifoods.gr

(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201910_1)

ΗεταιρείαΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΑΒΕΕ-ΞυλοκιβώτιαΑγρο-
τικώνΠροϊόντων, με έδρα των Τρίλοφο Βέροιας, ζητά να 
προσλάβει ΑδειούχοΧειριστήΑνυψωτικού για μόνιμη 
απασχόληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας  23310-93553, e-
mail: info@biliouris.com.



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  μονο -
κατοικία πανέμορφη με όλα 
τα έπιπλα και ηλεκτρικά, με 
αυλή, ΛΟΥΞ, 250 ευρώ. 
Euromesitiki 6945 122583.

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρισμα επι-
πλωμένο με 2ΔΣΚ Α.Θ., 250 

ευρώ. Euromesitiki 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ, Κεντρικής 

10, ενοικιάζεται κατάστημα 30 
τ.μ., διαμπερές, με πατάρι. Τηλ.: 
6949 408554 & 6948 726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία 
στο κέντρο της Νάουσας Έλενα 
Περισοράτη. Τηλ.: 6959 793748.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοικιάζεται ε-
παγγελματικός χώρος 50 τ.μ., 
πλήρως ανακαινισμένος, 1ος 
όρ., γωνιακό, δίπλα στα Αστι-
κά. Τηλ.: 6946 740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία/κοπέλα 
για να φροντίζει ζευγάρι ηλι-
κιωμένων και να μένει εσωτε-
ρική. Μισθός ικανοποιητικός. 
Πληρ.: 6974 938099 & 6976 
838881.

ΗΕΤΑΙΡΙΑPRIMAFRUITS 
ψάχνει έμπειρο υπεύθυνο συ-
σκευαστηρίου για το συσκευαστή-
ριό της στο Μακροχώρι. Οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να στείλουν 
βιογραφικό στο info@primafruits.
gr. Τηλ: 2331092080

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ζητά να προσλάβει επιθεωρη-
τή πωλήσεων, για να αναλάβει 

το τμήμα πωλήσεων. Η εταιρία 
προσφέρει μισθό, αυτοκίνητο 
και κινητό. Θα ληφθεί υπόψη 
προϋπηρεσία. Πληροφορίες 
στο: 6976 777999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικός αυ-
τοκινήτων, ηλεκτρολόγος και 
οδηγός ΤΑΧΙ για συνεργείο αυ-
τοκινήτων. Τηλ.: 23310 62900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για εργασία αδειού-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  22 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΚΤΕΛ 40 τ.μ.  ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50  τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 180 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 65 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 240 €
ΓΗΠΕΔΟ 70 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένη μονοκατοικία, χωρίς 
κοινόχρηστα, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. καλό, 220 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 85 τ.μ. καλό, με ατομικό λέβητα, 200 €
ΡΟΛΟΙ 110 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα, διαμπερές, με ατομικό 
λέβητα, 350 €
ΚΤΕΛ 145 τ.μ. καλό, θέα, 200 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μονοκατοικία 300 τ.μ. , επιπλωμένη, λουξ, 550 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 40 τ.μ. επιπλωμένο &μισθωμένο 15.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. ανακαινισμένο, 22.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΡΟΛΟΙ 75 τ.μ., επενδυτικό, ευκαιρία, 27.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. 23 ετών, επιπλωμένο & μισθωμένο 
39.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 84 τ.μ. 25 ετών, πολύ καλό, ευκαιρία, 55.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. 23 ετών, 71.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 € 
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 100 τ.μ.  νεόδμητο, θέα, 120.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, τζάκι, 46.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο, πολύ καλό, 88.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 157 τ.μ. καλό, επενδυτικό, 83.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΒΕΡΟΙΑ 260 τ.μ. υπερλουξ βίλα με όλα τα έξτρα, 265.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 500 €
ΛΑΙΚΗ 80 τ.μ. 220 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. (κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ) 550 €

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 800 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΦΟΡΙΑ 550 τ.μ. 1.400 €
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 600 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 1.100 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές, κοντά στο χωριό, 4.500 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα, 450 € ενοίκιο / έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6.000 μέτρα, 12.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 6.000 μέτρα ( κάτω από το LIDL ), ευ-
καιρία, 14.000 €
ΡΑΧΙΑ 13.000 μέτρα με ροδακινιές 8 ετών, 1.100 € ενοίκιο / έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 17.000 μέτρα, με ελιές 25 ετών, 14.000 €
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 20.000 μέτρα, ευκαιρία, 25.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα, γωνιακό, με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 324 τ.μ. καλό, 48.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, καλό, 18.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 710 μέτρα, αμφιθεατρικό, επάνω στο δρόμο, 
26.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα, πανοραμικό, με θέα, 32.000 €
ΡΑΧΙΑ 4.000 μέτρα, 25.000 € 
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό, 
50.000 €
ΛΟΖΙΤΣΙ 8.000 μέτρα, θέα, γωνιακό, 32.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χω-
ριό δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στον Πεζόδρομο, με καλούς 
τζίρους, λόγω φόρτου εργασίας, 55.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστά-
σεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανι-
κής πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 
110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ , 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν.  55000€
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΕΔΕΣΣΗΣ 3ος 40 τ.μ 1ΔΣΚ WC,προσοψης με Αυτ.Θ. Α/C 26000€
ΚΕΝΤΡΟ ετοιμο ανακαινισμενο 90 τ.μ 2ΔΣΚ 60000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ, 45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 300€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ  1ΔΣΚWC, με Αιρκοντισιον ανακαινισμενο 160€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C 2WC 300€
ΣΚΡΑ 1ΔΣΚWC,με πομπους και Α/C ανακαινισμενο,220€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3ΔΣΚ 110 τ.μ Θερμ/τες κοπλαμ, 250€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλο-
φο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για 
Φωτ/κά 
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 800 μ. από 
παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσι-
ανο 13000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη Ευκαιρια 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1400€ το στρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

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

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο 350 τ.μ.
μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση2στρεμμάτων.
Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο, γωνιακό σε κεντρικό
δρόμο.Περιλαμβάνει δύο χώρους γραφείωνπλή-
ρωςεξοπλισμένωνμεέπιπλα.3οχλμ.Ν.Νικομήδει-
ας-Βέροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια, 
με πείρα στις πωλήσεις 
ενδυμάτων, για 4ωρη α-
πασχόληση. Τηλ.: 23310 
67740 & 6976 745551.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώ-
σεις λογιστικής) για μόνι-
μη απασχόληση σε εμπο-
ρική επιχείρηση περιοχή 
Νάουσας. Να έχουν εκ-
πληρωθει οι στρατιωτικές 
υποχρεώσεις και να δια-
θέτει δίπλωμα οδήγησης. 
Βιογραφικά θα γίνονται 
δεκτά στο κάτωθι email: 
papioab@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

πεύτριες - αισθητικοί για 
εργασία σε νεοσύστατη 
επιχείρηση μασάζ-ονυ-
χοπλαστικής. Τηλ.: 6956 
483486 & 23310 60795.



χος ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων ή βοηθός ηλε-
κτρολόγου εγκαταστάσεων για εργασία σε εργολη-
πτική εταιρία προϋπηρεσία και γνώση σε αυτοματι-
σμούς θα ληφθεί υπόψιν. κ Γιώργος 6944865222».

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Μεταφορική Εταιρία 
Βέροιας οδηγοί με δίπλωμα κατηγορίας Ε΄. 
Τηλ.: 6974 725376.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει για 
άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, εξωτερικό 
πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις πωλήσεων και ευ-
χέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα 
αυτοκινήτου, γνώσεις αγγλικής γλώσσας για τους νο-
μούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογραφι-
κών και δικαιολογητικών για αξιολόγηση στοιχείων με 
συνέντευξη  στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μισθοδοσία 
κατά προτίμηση του προγράμματος Epsilon για Λο-
γιστικό Γραφείο. Τηλ.: 23310 76870 & 6932 245383.

Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες, με άδεια ερ-
γασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογραφικό για 
αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες με ραντεβού 
για συνέντευξη στα γραφεία της εταιρείας Θεσσα-
λονίκης 45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ σοβαρή αναλαμβάνει φροντίδα και 

περιποίηση ηλικιωμένων και παιδιών για κά-
ποιες ώρες. Τηλ.: 6983 435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και περι-
ποίηση ηλικιωμένων για όλο το 24ωρο. Τηλ.: 
6986 276287.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση ηλικιωμέ-
νων σε 24ωρη βάση. Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γερό-
ντων για όλο το 24ωρο ή κάποιες ώρες. Επίσης 
αναλαμβάνει την καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, 
σκάλες. Τηλ.: 6946 479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ παραδίδει μαθήματα Μαθηματι-

κών, Φυσικής, Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου και 

Φυσικές σε μαθητές Λυκείου. Τηλ.: 6945 262934.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣΕΙΔΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ με μετα-

πτυχιακό στην παιδική ψυχολογία, με ΤΡΙΕΤΗ 
εμπειρία, παρέχω με υπευθυνότητα υπηρεσί-
ες παράλληλης στήριξης, σε μαθητές νηπια-
γωγείου, δημοτικού. Επιπλέον αναλαμβάνω 
δημιουργική απασχόληση σε παιδιά με ειδικές 
δεξιότητες. Τηλ. επικοινωνιίας: 6955 742699.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας πέλλετ καινούργιος, ιταλι-

κός, μάρκας KARMEK ONE, ιδανικός για εσωτερι-
κούς χώρους, για 80 τ.μ. Τηλ.: 6931 811122.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ROVER 400 με 108.000 χλμ., σε 
πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.: 6994 202074.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά και θηλυ-
κά. Τηλ.: 23310 62900.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανι-
κής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρό-
νες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 
6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 
6984 040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτη-
τη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο 
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δω-
μάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη 
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπά-
νιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3Δ-
ΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική 
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμαν-
ση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη, 
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώ-
ρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο 
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή 
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια 
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.μ. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό, 
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφορέςτηςεβδομάδας
1. Ενοικιάζεται κατάστημα στο κέντρο 45 τ.μ. με 

πατάρι, πλήρως ανακαινισμένο ενοίκιο 180 ευρώ
2. Πωλείται μονοκατοικία κοντά στο γήπεδο 65 

τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
πώλησης 35.000 ευρώ

3. Πωλείται χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 
4.500 τ.μ. κολλητά στον οικισμό με πανοραμική 
θέα. Τιμή πώλησης 30.000 ευρώ

4. Πωλείται διαμέρισμα μονοκατοικία στο Λα-
ζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε 400 τ.μ. 
οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

5. Πωλείται το 50% της οικοδομής στην Ελιά 
πρώην «NOTA NOTE»

6. Πωλείται έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι 
της Χαλκιδικής πρώτο στη θάλασσα

7. Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ. γω-
νιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ

8. Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος 
όρ. με ασανσέρ. Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλο-
κουζίνα, W.C. Είναι σε καλή κατάσταση φωτεινό με 
μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης 70.000 ευρώ

9. Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο 94 τ.μ. με 
2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., 1ος όρ. Τιμή πώλησης 
32.000 ευρώ

10. Πωλείται χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 
στρέμματα πολύ κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κα-
τάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή πώλησης 12.000 ευρώ

11. Πωλείται κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο 
με 74 τ.μ. ισόγειο, 74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατά-
ρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ

12. Πωλείται κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. 
με 45 τμ. πατάρι. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ

13. Πωλείται χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 
3.200 με ρεύμα, νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή 
πώλησης 110.000 ευρώ

14. Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 
4ος με ασανσέρ, ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 
τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που κοιτά μπροστά. Έχει 
2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 45.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμέ-
νες ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημά-
των με προσοχή στη λεπτομέρεια, πο-
λύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρό-
νο. Τηλ.: 6944 764477 κ. Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον 
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι 
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από 
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες 
πληροφορίες στο 6981088721.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού, 
Γυμνασίου, Λυκείου και ενήλικες. Τηλ.: 
6972 119753.

ΑΠΟΤΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΧΑΤΖΗΠΑ-
ΝΤΟΣ, Έπιπλα-Φωτιστικά, στο 7ο χιλ. 
Βέροιας-Νάουσας, ζητείται πωλήτρια για 
εργασία στο κατάστημα επίπλου. Προϋ-
πηρεσία στο είδος θα θεωρηθεί προσόν. 
Απαραίτητο μέσο μεταφοράς. Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331093205κ.ΚΩΣΤΑΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Ζητείται συνεργάτης με γνώση Η/Υ για μεσιτικό 

γραφείο της Βέροιας, με ικανοποιητική πελατεία και 
προοπτική αγοράς του γραφείου. Πληρ. τηλ.: 6973 
735020
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P Δεν ξέρω για 
άλλα πράγματα, αλλά 
από μίσος έχουμε πά-
ντα άφθονο κρυμμέ-
νο στις αποθήκες της 
ψυχής μας…

 
P Το βέβαιο είναι 

ότι τα παιδιά και τα εγ-
γόνια μας δεν μεγαλώ-
νουν στον σωστό κό-
σμο που όλοι ευαγγελί-
ζονταν.

 
P Οι ακόμη καλύ-

τερες μέρες, έφυγαν 
νύχτα.

 
P Μας βρήκαν στο 

δόξα πατρί οι σχεδια-
σμοί προόδου και κέρδους των μεγάλων αδελ-
φών. Κι άντε να δούμε πότε -και αν- συνέλθουμε.

 
P Τελικά το κέρδος είναι μπούμερανγκ.
 
P Καλά, πώς άντεχαν τόσα χρόνια στη Μέση 

Ανατολή οι γιατροί χωρίς σύνορα;
 
P Ανοικτές συναντήσεις πολιτών: οι μεν 

για να φύγουν οι πρόσφυγες, οι δε για να βο-
ηθηθούν. Να εύχεσαι να μην συναντηθούνε.

 
P Να δείτε που για να ελέγχουμε αν είναι 

πρόσφυγες ή μετανάστες αυτοί που μπαίνουν, θα 
ενεργοποιήσουν το VAR.

 
P Ευτυχώς όμως που μπήκε το VAR στο 

ελληνικό ποδόσφαιρο και ησυχάσαμε. Πριν 
φώναζαν όλοι εκτός του Ολυμπιακού. Τώρα 
φωνάζει και ο Ολυμπιακός.

 
P Αδικημένοι (και) αυτής της εβδομάδας: 

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΛ. VARάτε με κι 
ας κλαίω.

 
P Κόλλησαν κι οι Βρετανοί και προγραμ-

ματίζουν το BRexit στις καθυστερήσεις.
 
P Δεν ξέρω από τι καταστράφηκε την προ-

ηγούμενη φορά ο κόσμος. Πάντως αυτή τη φορά 
θα πάει από τον λαϊκισμό.

 
P Ως αποτέλεσμα κάκιστων πολιτικών 

των μη λαϊκιστών, εννοείται. Μην μπερδεύε-

στε!
 
P Και:
 
Ένας παππούς 97 ετών πάει σε έναν ασφαλι-

στή.
- Γεια σας, θέλω να κάνω μια ασφάλεια ζωής…
- Τι λες ρε παππού, ασφάλεια ζωής, τρελάθη-

κες, πόσο είσαι;
- 97 ετών, λέει ο παππούς.
Τρελαίνεται ο ασφαλιστής.
- Μιλάς σοβαρά τώρα; Τι να την κάνεις;
- Να, θέλω να πάω με τον πατέρα μου ένα 

ταξίδι στο εξωτερικό και καλό είναι να είμαστε 
ασφαλισμένοι.

Ο ασφαλιστής έχει τρελαθεί!
- Με τον πατέρα σου; Πόσο είναι εκείνος;

- Ε, 125 τον άλλο μήνα.
- Και τι θα κάνετε στο εξωτερικό;
- Να μωρέ, πηγαίνουμε να επισκεφτούμε τον 

παππού μου.
Ο ασφαλιστής χτυπάει το κεφάλι του στο γρα-

φείο.
- Τι λε ρε μπάρμπα, με κοροϊδεύεις; Πόσο είναι 

ο παππούς σου;
- Κλείνει τα 149 σε μια βδομάδα.
- Και τι θα κάνετε εκεί;
- Παντρεύεται και πάμε στο γάμο!
Ο ασφαλιστής έχει σκαρφαλώσει στο πρεβάζι 

και είναι έτοιμος να φουντάρει.
- Και...γιατί παντρεύεται;
- Δεν ξέρεις τώρα; Τον πιέζουν οι γονείς του!

Κ.Π.

Τη νέα του στέγη εγκαινίασε χθες 
ο «Έρασμος» στο κέντρο της Βέροιας

Δεκατρία χρόνια συμπληρώνει φέτος ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» της Βέροιας, 
ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα κακοποίησης γυναικών και να στηρίξει τόσο τις ίδιες, 
όσο και τα παιδιά τους.

Εκ του αποτελέσματος και του έργου του Συλλόγου, οι λειτουργικές ανάγκες, η γραμματειακή υπο-
στήριξη, η συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη των γυναικών από ειδικούς επιστήμονες, αυξάνεται 
χρόνο με το χρόνο και σήμερα ο Σύλλογος έχει ήδη πέντε εργαζόμενους. Σοβαρό πρόβλημα  όμως, 
προέκυψε τα τελευταία χρόνια και με τον χώρο στέγασης του Συλλόγου αλλά και του ανεξάρτητου ξε-
νώνα. Μπροστά σ’ αυτήν την ανάγκη, με την υποστήριξη του Δήμου Βέροιας και των αρμόδιων αντιδη-
μάρχων και υπαλλήλων, ο Έρασμος μίσθωσε έναν νέο χώρο επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17, τα εγκαί-
νια του οποίου έγιναν χθες Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, στις 5.00 το απόγευμα, παρουσία πλήθους κόσμου, 
της πρώην Προέδρου κας Ειρήνης Χαμαλή, εκπροσώπων Τοπικών και  πολιτικών  Αρχών, (Δήμαρχος, 
αντιδήμαρχοι, Τεχνικών Αλ. Τσαχουρίδης και Παιδείας Συρμούλα Τζήμα και ο  πρ. υπουργός Άγγ. Τόλ-
κας) του Διοικητή Ι Μεραρχίας Σ. Κολοκούρη, του εκπροσώπου της Διεύθυνσης Αστυνομίας κ. Νιώπα, 
εκπροσώπων επιστημονικού κόσμου, κοινωνικών φορέων, εθελοντών και φίλων του Συλλόγου.

Τον αγιασμό τέλεσε ο αρχιμανδρίτης κ. Σωσίπατρος Πιτούλιας, ο οποίος μετέφερε τις ευχές του Μη-
τροπολίτη, ενώ ο δήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης στον χαιρετισμό του, ευχαρίστησε τον Σύλλογο για τη συνει-
σφορά του στην κοινωνία του Δήμου Βέροιας και δήλωσε ότι ο Δήμος προσπαθεί να είναι πάντα κοντά 
στους συλλόγους και στο κοινωνικό τους έργο.

«Ενώνουμε σήμερα τις ευχές όλων μας, να λείψει παντελώς η βία, από όλες τις κοινωνίες» τόνισε 
η πρόεδρος κα Γιούλη Φωστηροπούλου, στη σύντομη ομιλία της, ευχαριστώντας για την ενθάρρυνση 
και τη στήριξη, τον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα, τον αντιπεριφερειάρχη κ. Καλαϊτζίδη, την πρώην δή-
μαρχο  Βέροιας Χαρούλας Ουσουλτζόγλου (που ήταν παρούσα), τον νυν δήμαρχο Κ. Βοργιαζίδη, τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Άρη Λαζαρίδη και τον αντιδήμαρχο Τεχνικών για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις στο 

νέο τους χώρο, καθώς και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που στέκεται αρωγό στα κοινωνικά ζητήματα», 
όπως είπε.

Η τελετή έκλεισε με σύντομες ομιλίες από την κοινωνική λειτουργό Ολυμπία Λαζαρίδου και την ψυ-
χολόγο Μαρία Ασλανίδου και τα εγκαίνια ολοκληρώθηκαν με κέρασμα και μπουφέ, με τη βοήθεια των 
μελών και εθελοντών του Συλλόγου.

Σ.Γκ
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