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Ράβε-ξήλωνε και πάλι
στον ΕΦΚΑ!!!

Στην επιστροφή των χρημάτων στους ελεύθερους 
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους προχωράει 
μέσα στον μήνα ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης μετά την απόφαση του 
ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματική την καταβολή του 
20% των αποδοχών τους σε ασφαλιστικές εισφορές 
στον ΕΦΚΑ. Θα προχωρήσει μάλιστα στην αλλαγή του 
τρόπου υπολογισμού των εισφορών των μη μισθωτών 
και στην συνέχεια με βάση το νέο σύστημα θα υπολο-
γιστούν οι νέες εισφορές. Τα προβλήματα που θα επα-
κολουθήσουν με ποσά επιστροφών, συμψηφισμούς 
μάλλον αναπόφευκτα. Το μείζον ζήτημα είναι ότι μετά 
από μια τεράστια μεταρρύθμιση στην ασφάλιση και την 
προσπάθεια όλου του εργαζομένου δυναμικού να προ-
σαρμοστεί στα νέα δεδομένα, μέσα σε μόλις 2-3 χρόνια 
«σκάνε» αντισυνταγματικότητες, βγαίνουν παθογένειες 
του συστήματος και έρχεται και μια καινούργια κυβέρ-
νηση να στήσει νέο σύστημα. Γιατί δεν συμφωνείτε 
να στήσετε ένα σύστημα, που λειτουργεί με επιτυχία 
στο εξωτερικό και να το προσαρμόσετε στα ελληνικά 
δεδομένα, με την συμφωνία και προοπτική ότι δεν θα 
το πειράξετε για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια; 
Φτάνει το ράβε-ξήλωνε!!! 
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Αυτοπροτάθηκε
αλλά δεν ψηφίστηκε

από την παράταξή του
Με τον νέο νόμο, 

τον Κλεισθένη, ορί-
σθηκαν χθες βράδυ, 
οι πρόεδροι και τα νέα 
μέλη των Δημοτικών Ε-
πιχειρήσεων-φορέων, 
των Νομικών Προσώ-
πων και των Επιτρο-
πών του Δήμου Βέροι-
ας.

Έξι αιρετούς και μία 
δημότη πρότεινε ο δή-
μαρχος, και ένα μέλος 
θα οριζόταν από την α-
ντιπολίτευση. Από την 
παράταξη Μαρκούλη 
αυτοπροτάθηκε ο κ. 
Κυριάκος Θεοδωρί-
δης. Έλα όμως που 
στην ψηφοφορία υπήρ-
ξε το μη αναμενόμενο 
(;). Δηλαδή τον κ. Θε-

οδωρίδη να μην τον ψηφίσει η ίδια η παράταξή του (Μαρκού-
λης, Τροχόπουλος), για λόγους τακτικής, δηλώνοντας γενικότε-
ρη αποχή από τη διαδικασία…

Κάτι, που συζητήθηκε στα πηγαδάκια, με… απορία!

Φράκαρε το απορριμματοφόρο
εξαιτίας σταθμευμένων αυτοκινήτων 

Χθες το πρωί, λίγο μετά τις 
9, απορριμματοφόρο του δή-
μου Βέροιας που ανέβαινε την 
οδόΚαραϊσκάκη λίγο πριν το 
πάρκο στα Παπάκια, φράκαρε 
εξαιτίας δύο παράνομα σταθ-
μευμένων αυτοκινήτων στο ίδιο 
ύψος. Για μερικά λεπτά ο οδη-
γός του απορριμματοφόρου με 
την βοήθεια των υπαλλήλων κα-
θαριότητας προσπαθούσε έστω 
και οριακά να περάσει για να 
συνεχίσουν την δουλειά τους. 
Τότε φάνηκε ο οδηγός του ενός 
από τα σταθμευμένα οχήματα, 
που σα να μην συνέβαινε τίποτα 
πήρε το αυτοκίνητό του και έ-
φυγε, «απελευθερώνοντας» τον 
δρόμο και επιτρέποντας τους 
υπαλλήλους καθαριότητας του 
δήμου να συνεχίσουν την δου-
λειά τους. Μεγαλείο!!!

Η μποτιλιαρισμένη «ουρά» στην οδό Στρατού
Πρωί Σαββάτου και 

στα φανάρια της δια-
σταύρωσης Λ. Στρατού 
και Θεσσαλονίκης(φανά-
ρια Κύπρου) η ουρά των 
αυτοκινήτων φτάνει στην 
πιάτσα των ταξί στον 
πλάτανο. Δυστυχώς είναι 
ένα σύνηθες φαινόμενο 
στο συγκεκριμένο ση-
μείο, παρά την λειτουρ-
γία φωτεινού σηματοδό-
τη. Η διέλευση βαρέων 
οχημάτων από και προς 
την Εγνατία, καθώς και 
η κατά περιόδους αυξη-
μένη τουριστική κίνηση, 
επιβαρύνει το συγκεκριμένο σημείο και δημιουργεί ουρές πολλών μέτρων. Εφόσον εκεί και τα φανάρια δεν δίνουν λύ-
ση , τότε θα πρέπει η Τροχαία να έχει το νου της και ακόμη και πληρώματα της ΔΙΑΣ που διέρχονται, να ανακουφίζουν   
τον φορτωμένο δρόμο, ρυθμίζοντας στιγμιαία την κυκλοφορία.

Καιοισυμβολαιογράφοιστηνγιορτήτηςδικαιοσύνης
Το «παρών» στις εκ-

δηλώσεις εορτασμού του 
Αγίου Διονυσίου του Αρε-
οπαγίτη, έδωσαν και συμ-
βολαιογράφοι της Βέροιας. 
Συγκεκριμένα στα γραφεία 
του δικηγορικού συλλόγου 
στην πλατεία Ωρολογίου, 
όπου έγιναν οι ομιλίες, 
«συνέλαβε» ο φωτογραφι-
κός φακός την ΜπέσσυΑ-
χτσή, τον ΔημήτρηΤζίμα, 
την ΒούλαΣκρέτα και την 
Ντίνα Παπαδοπούλου, 
που παραδοσιακά τιμούν 
με την παρουσία τους την 
γιορτή της δικαιοσύνης, α-
φού και οι συμβολαιογρά-
φοι αποτελούν ένα κομμάτι 
που συμβάλλει στην λει-
τουργία της.  

Μαζεύεινεράστηνκαινούργιαδιάνοιξη
τηςΠιερίων(;)

Έπεσαν τα πρώτα τηλέφωνα κα-
ταγγελιών για το έργο της καινούρ-
γιας διάνοιξης στην οδό Πιερίων, 
από το ύψος της παλιάς Εθνικής 
Τράπεζας  και για πενήντα περίπου 
μέτρα. Όπως μας ενημέρωσαν δι-
ερχόμενοι από τις πρώτες κιόλας 
βροχές δημιουργήθηκε συγκέντρω-
ση υδάτων. Σύμφωνα πάντα με τους 
καταγγέλλοντες, ενώ έχουν δοθεί 
κλίσεις, τα νερά δεν οδηγούνται 
στις υπάρχουσες  υδρορροές για να 
παραμένει καθαρός ο δρόμος. Ας 
ρίξουν μια ματιά οι υπεύθυνοι της 
κατασκευαστικής εταιρίας σε ποιο 
βαθμό υφίσταται υφίσταται το πρό-
βλημα και να προχωρήσουν αν είναι 
δυνατό στις αναγκαίες διορθωτικές 
κινήσεις. Είναι κρίμα πάντως μετά 
από τόσα χρόνια αναμονής για την 
συγκεκριμένη διάνοιξη, να είναι τελι-
κά «στραβή»!
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«Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Αλεξάνδρειας»
Υπογράφηκε η σύμβαση για 

την εκτέλεση του έργου 
ΤηνΠαρασκευή4Οκτωβρίου2019,υπογράφηκεησύμβασηγιατηνεκτέλεση

του έργου«κατασκευή και βελτίωσηδρόμωνΔήμουΑλεξάνδρειας»μεταξύ του
ΑντιπεριφερειάρχηΗμαθίαςκ.ΚώσταΚαλαϊτζίδηκαιτουαναδόχουτουέργου«Α-
φοίΣιουραντάνηΟμόρρυθμοςΤεχνικήΕταιρεία.

Οσυνολικόςπροϋπολογισμόςτουέργουανέρχεταιστα200.000ευρώμετην
παρούσασύμβασηστα95.872,50 ευρώ.Ηκατασκευή τουθα γίνεισε εκτέλεση
τηςαπό25-7-2018προγραμματικήςσύμβασηςμεταξύτηςΠεριφέρειαςΚεντρικής
Μακεδονίας–ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίαςαφενόςκαιτουΔήμουΑλεξάνδρει-
αςαφετέρου,σύμφωναμε τις εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής και τους όρους
τωνεγκεκριμένωνσυμβατικώντευχώνμελέτηςκαιδημοπράτησήςτου.

ΤοέργοχρηματοδοτείταιαπόΠιστώσειςτουΠρογράμματοςΕπενδυτικώνΔαπανώντηςΠεριφερειακήςΕνότηταςΗμαθίας,χρηματοδοτούμενοαπόΙΔΙ-
ΟΥΣΠΟΡΟΥΣ.ΤοαντικείμενοτηςπαρούσαςεργολαβίαςαφοράεργασίεςκατασκευήςοδοποιίαςστηνΤ.Κ.Νεοχωρίου,στοναγροτικόδρόμοπουπερνάει
μπροστάαπότααγροτεμάχιαμεαριθμούς243(αγρόκτημαΣχοινά),245(αγρόκτημαΣχοινά),καιανάμεσααπότααγροτεμάχιαμεαριθμούς245(αγρό-
κτημαΣχοινά)και223(αγρόκτημαΝεοχωρίου)μήκους481,34μ.,καιστηνΤ.Κ.Πλατάνου,στοναγροτικόδρόμοπουπερνάειμπροστάαπότααγροτεμά-
χια215και212αγροκτήματοςΠλατάνουμήκους583,38μ,καιενώνειταΣΕΑΠλατάνουμετηνεπαρχιακήοδό.Οιεργασίεςπεριλαμβάνουνεπιφανειακή
εκσκαφή, τοπικές εκσκαφέςσεσημεία ένωσηςμε το υπάρχονοδόστρωμα, αποξήλωσηασφαλτοτάπητα, δημιουργία επιχώματοςμε κοκκώδες υλικό,
στρώσειςοδοστρωσίας,ασφαλτόστρωση,εργασίεςσήμανσηςκαιασφάλειας.«ΗΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίαςμεστρατηγικήκαιπροσανατολισμό
στηρίζειστηνπράξητουςΔήμουςκαιαφουγκράζεταιτιςανάγκεςτους.ΓιατολόγοαυτόσχεδίασεκαιεφαρμόζειέναολοκληρωμένοΠρόγραμμαμέσω
τουοποίουχρηματοδοτούνταιέργααγροτικήςοδοποιίας.Στόχοςμαςείναινασυμβάλλουμεστοπλαίσιοτωνδυνατοτήτωνμαςστηνενίσχυσητηςπαρα-
γωγής,στηναύξησητηςπροσβασιμότηταςκαιστημείωσητουκόστουςπαραγωγής»διευκολύνονταςτιςμετακινήσειςκαιναπετύχουμεεπιπλέονχρημα-
τοδότησηγιαακόμαπερισσότεραέργαπνοήςγιατηνΗμαθίακαιτουςπολίτεςτης,υποστήριξεσεδηλώσειςτουοΑντιπεριφερειάρχηςκ.Καλαϊτζίδης.

Νεαρός με 
συνεργό 

«βούτηξαν» 
πορτοφόλι μέσα 
από αυτοκίνητο

Από το Τμήμα Α-
σφάλειαςΒέροιαςσχη-
ματίσθηκε δικογραφία
σε βάρος 37χρονου
ημεδαπού, καθώς ό-
πως προέκυψε από
την έρευνα, προχθές
(4Οκτωβρίου2019)το

απόγευμαστηΒέροια, ενεργώντας μαζί
με συνεργό του, αφαίρεσαν από όχημα
71χρονης, έναπορτοφόλιμε τοχρηματι-
κόποσότων140ευρώ.

Προβλήματα καθημερινότητας, ΔΕΥΑΒ και ορισμός 
μελών σε φορείς του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο
Με τις ερωτήσεις δημοτικών

συμβούλων,ξεκίνησεηχθεσινή
συνεδρίασητουΔημοτικούΣυμ-
βουλίουΒέροιας,με τηνκα Γε-
ωργία Μπατσαρά να εκφράζει
τασυγχαρητήριάτηςγιαδύοεκ-
δηλώσειςπου έγινανπρόσφα-
ταστηΒέροια, την«Μνήμητου
νήματος» με την καλλιτεχνική
δ/νση της ΣόνιαςΘεοδωρίδου
και τηνΗμέρα χωρίςΑυτοκίνη-
το με πολλαπλές δράσεις στο
κέντρο τηςΒέροιας. Εξέφρασε
επίσης την ευαρέσκειά της για
τηναποπεράτωση τηςγέφυρας
Κούσιουπουβρίσκεταιστηντε-
λική ευθεία καθώς και για την
διαπλάτυνσητηςΠιερίων.

Οκ. Μελιόπουλος, γιαπροληπτικούςλόγουςενό-
ψει τουχειμώναπρότεινεναδειοΔήμοςτιςελλείψεις
καινααναλάβειεγκαίρωςπρωτοβουλίεςπαρεμβάσεων
σεπεριοχέςπουσυνήθωςπλημμυρίζουναπότιςβρο-
χές,όπωςστοσχολείοτηςΒεργίνας,σεδρόμους«πα-
γίδες»όπωςοΠεριφερειακός,τονκαθαρισμότωντσι-
μενταυλάκωνσταχωριάκαιτωνφρεατίωνστηΒέροια.

Ηκα Συρμούλα Τζήμα ευχαρίστησε τουςμαθητές
τηςπόληςπουσυμμετείχανστηνεκδήλωσημνήμηςγια
τουςΕβραίουςτηςΒέροιαςκαιόλουςόσοισυμμετείχαν
μετοντρόποτουςσ’αυτή,καθώςκαιστιςδράσειςτης
Ημέρας χωρίςΑυτοκίνητο.Ενημέρωσε επίσηςότι βρί-
σκεται υπόσυζήτησημιασυνεργασία με τηνΤροχαία
σεεπίπεδοπρογραμμάτωνκυκλοφοριακήςαγωγήςμε
ειδικούςπροσομοιωτές.

Σε συνέχεια ερωτήσεωνπροηγούμενηςσυνεδρία-
σης,οκ. Στάθης Κελεσίδηςενημέρωσεγιατοναριθμό
τωνωφελούμενωναπότιςδομέςκοινωνικήςπρόνοιας
τουΔήμουκαθώςκαιαπότοπρόγραμμαΤΕΒΑ(3.400
φυσικάπρόσωπα).

ΤηνέλλειψησήμανσηςστοδρόμοςΠατρίδας-Βέροι-
ας, επεσήμανε οκ. Καζαντζίδης και οκ. Γουλτίδης 
ζήτησε τησύμβασημε τουςκαλλιτέχνεςσεπρόσφατη
εκδήλωσητηςΒεργίνας.Γιατιςπινακίδεςείπεοδήμαρ-
χοςθαεπιληφθείσήμεραηαρμόδιαυπηρεσία.

Για τηνκατάστασηστηνΥγείακαι τις ελλείψειςστο
ΝοσοκομείοΒέροιαςρώτησεοκ. Τσαναξίδηςπροτεί-
νοντας στον δήμαρχο να ικανοποιήσει το αίτημα του
ΛυκείουΕλληνίδων γιαπαραχώρηση τουΑρχοντικού
Σαράφογλου.

Τοπρόβλημα της ύδρευσηςστοΜακροχώρι, επα-
νάφερεοκ. Χρήστος Κελεσίδης,οοποίοςρώτησετί
θα κάνει οΔήμος με τις συσκευασίεςφυτοφαρμάκων
που επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία και πρότεινε την
ίδρυση ιατρείουστοΔΑΚΜακροχωρίου.Οδήμαρχος
υπενθύμισε το πρόγραμμα ανακύκλωσης των συ-
σκευασιώνπου«τρέχει» εδώκαι καιρό καιστοοποίο
συμμετείχαν ελάχιστοι αγρότες. Για τον λόγο αυτό
συνεχίζεταιηκαμπάνιακαικάλεσεόλουςτουςαγρότες
νασυνεργαστούνπροςαυτήτηνκατεύθυνση.Όσογια
τοΙατρείοστοΔΑΚ,είναιθέμαπουαφοράτιςΔημόσιες
ΥπηρεσίεςΥγείας, όπως και ταΑγροτικά Ιατρεία, στα
οποίαοΔήμοςμπορείναπαρέμβειμόνοσταλειτουργι-

κάαπαραίτητατωνΙατρείων.Γιατηνύδρευσηθαδοθεί
γραπτήαπάντηση.

ΟΚαλλίστρατος Γρηγοριάδης ενημέρωσε για τη
συμμετοχήτουΔήμουσεημερίδατουΔήμουΤρικκαίων
προτείνοντας την ίδρυση,στηΒέροια, δημοτικού γρα-
φείουκαινοτομίας,τηνζωντανήμετάδοσητωνσυνεδρι-
άσεων και την ενημέρωση τωνπολιτώνμεSMS,στο
πλαίσιοτης«έξυπνηςπόλης».

Η κα Ράλλη αναφέρθηκε στα προβλήματα που
προκάλεσε στα σχολεία η υποχρεωτικήπροσχολική
φοίτηση όσον αφορά τις ελλιπείς αίθουσες και τα υ-
περπλήρη τμήματα.Πρότεινε την μίσθωση κι άλλων
κτιρίων για την επόμενη χρονιά με πιο κατάλληλες
υποδομές.Ηαναφορά της καςΡάλλης έγινε αφορμή
ναθυμίσειοκ.Βοργιαζίδηςότιηδημοτικήαρχήήρθε
σε αντιπαράθεση με τον κλάδο των εκπαιδευτικών
επειδή υποστήριξε τόσο τα δικαιώματα των εργαζο-
μένωνστους βρεφονηπιακούςσταθμούς όσο και την
αδυναμία χώρωνστασχολεία για ταπρονήπια, αλλά
δενεισακούσθηκε,και«ιδούτααποτελέσματα…».«Θα
πρέπειναβρεθούνλύσειςαπ’αυτούςπουθεωρούσαν
ότιχωράνεταπαιδιά»,είπε.Γιατοίδιοθέμαηαντιδή-
μαρχοςΠαιδείας κ. Τζήμα υπογράμμισε ότι οΔήμος
θα πρέπει να έχει ερέθισμα από τηνΑ/θμια για να
παρέμβει, τοοποίοφέτοςδενυπήρξε.Ερωτήματαγια
τηλειτουργίακυκλοφοριακούπάρκου,γιατιςδιαβάσεις
πουβάφονται σεώρες κυκλοφοριακήςαιχμής, για τη
φύλαξητουασανσέρτηςΕληάς,γιατηνασφάλειατων
γηπέδων και για τους εργαζόμενους τουΔΗΒΡΕΣΤΑ
καιγιατηνανάγκηδημοσίωνW.C.,έθεσεοκ. Παύλος 
Παυλίδηςζητώνταςκαιμίαλύσηγιατηνεπικινδυνότη-
τατηςγέφυραςΠαλιάςκαιΝέαςΛυκογιάννης.

Απαντώνταςστονκ.Παυλίδη,οκ. Στ. Ασλάνογλου 
ενημέρωσε ότι οΔήμος Βέροιας βρίσκεται σε φάση
υπογραφήςσύμβασηςμεανάδοχο,γιατηνφύλαξητου
ασανσέρ, με 19.000 ευρώ το χρόνο. Για τις δημόσιες
τουαλέτες,φαίνεταιότιείναιπολύδύσκολοναξεπερα-
στείηέλλειψήτους,αφού,όπωςαπάντησεοκ. Λυκο-
στράτης,ηΜητρόποληέχειήδηπαραχωρήσειέναακί-
νητοπίσωαπότοβήματουΑπ.Παύλουαλλάημελέτη
δενπέρασεαπότηνΑρχαιολογίαπουζητάειβελτιώσεις.
Εκτίμησε επίσηςότι είναιπολύδύσκοληη κατασκευή
W.C.στηνΜπαρμπούτα (Εβραϊκήσυνοικία), αλλά και
η επισκευή των τουαλετώνστοΜπάσκετ,όμως,όπως
είπε,υπάρχειηπρόθεση,παράταπροβλήματα.

Για τις διαβάσεις των πεζών, οκ. Τσαχουρίδης 
ανέφερεπωςμετάτιςεργασίεςτηςπρώτηςημέραςπου
έγινανπρωίκαιμετάτηνδιαπίστωσητουκυκλοφορια-
κούπροβλήματος,άρχισανναβάφονταικατά τηδιάρ-
κειατηςνύχταςπροςξημέρωμα,ώστεναδιευκολύνεται
ηροήστουςδρόμους.

Για το κυκλοφοριακόπάρκοστοχώρο τηςΑστυνο-
μικήςΑκαδημίας, οδήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης, ενη-
μέρωσετονκ.Παυλίδηότιτοθέμαέχειπαγώσει,μέχρι
νεωτέρας και μέχρι να διαπιστωθεί και η διάθεση της
ΔιοίκησηςτηςΣχολήςΑστυνομίας,ενώδιαβεβαίωσεότι
οι εργαζόμενοιστουςΠαιδικούςσταθμούς έχουνπλη-
ρωθείκαιομαλοποιήθηκετοθέμα.

ΔΕΥΑΒ και Βιολογικός
Ακολούθησε μια μεγάλη συζήτηση που κινήθηκε

κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, για τον βιολογικό της
ΔΕΥΑΒ,μεαφορμήτηνέασύμβασημετηνεταιρίαπου
εφαρμόζει τη μέθοδο επεξεργασίας των λυμάτων με
μικροοργανισμούς.

Στησυζήτηση, μετά την τοποθέτηση– ενημέρωση
τουπροέδρουΓιώργου Ορφανίδηπαρουσία και του
δ/ντήΘ. Αχτσή,μπήκανπολλάερωτήματα,κυρίωςα-
πότουςΠ. Παυλίδη, Γ. ΓουλτίδηκαιΑντ. Μαρκούλη,
για οικονομικά, τεχνολογικά και λειτουργικά ζητήματα,
γιατουςόρουςτηςσύμβασης,γιατονεργολάβο,γιατις
μελέτες,γιατοπροσωπικότουΒιολογικού,τακέρδη,τις
συνθήκεςσυνεργασίαςμετηνεταιρίακαιπολλά,επιμέ-
ρους,ειδικάερωτήματα,απόταοποίααλλάαπαντήθη-
κανκιάλλαμεταφέρθηκανσεεπόμενησυνεδρίαση.

Ορισμοί μελών σε Επιχειρήσεις, Νομικά 
Πρόσωπα και Επιτροπές

Στην ημερήσια διάταξη, ταπερισσότεραθέματαα-
φορούσανσεορισμούςμελώνσταΔ.Σ.Επιχειρήσεων,
ΝομικώνΠροσώπωνκαιΕπιτροπώντουΔήμου.

Συγκεκριμένα:
ΚΕΠΑ
ΘεόφιλοςΚορωνάς,Πρόεδρος
ΚώσταςΡίζοςαντιπρόεδρος
ΚαλλίστρατοςΓρηγοριάδης
ΒασίληςΛυκοστρατης
ΑλέκοςΤσαχουριδης
ΣυρμούλαΤζημα
ΚυριάκοςΘεοδωρίδης
ΚωνσταντίναΠαπαδοπούλου,δημότης
ΔΗΠΕΘΕ

ΓεωργίαΜπατσαρά,πρόεδρος
Αρκιβοπουλοςαντιπρόεδρος
ΡιζοςΚώστας
ΠαπαϊωαννουΜαρια
ΑλεξανδραΑνανιάδου
ΔιονύσηςΚαρολίδης
ΣοφίαΗλιάδου
ΔΕΥΑΒ
ΣτέργιοςΔιαμάντης,Πρόεδρος
ΗλίαςΤσιφλίδης
ΛάζαροςΑσλανίδης
ΘανάσηςΔέλλας
ΚαλλίστρατοςΓρηργοριάδης
ΚώσταςΠαλουκίδης
ΑναστασίαΛαζαρίδου
ΜυρτώΜπέτζιου
ΚΑΠΑ
ΛεωνίδαςΑκριβόπουλος,πρόεδρος
ΛάζαροςΑσλανίδηςαντιπρόεδρος
ΘεόφιλοςΚορωνάς
ΣτέργιοςΔιαμάντης
ΣυρμούλαΤζημα
ΓιώργοςΜελιόπουλος
ΠετρούλαΜουχτάρη
ΘωμαήΣτιόκα
ΜιχάληςΤζαφερόπουλος
ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ.
ΚώσταςΒασιλειάδης,Πρόεδρος
ΣτέργιοςΔιαμάντης
ΒασίληςΛυκοστράτης
ΓιώργοςΜιχαηλίδης
ΈλεναΜυτιλέκα
ΑναστασίαΠίσκου
ΠετρούλαΠαπαδίνα
ΜιρέλαΟρτατζόγλου
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΘανάσηςΔέλλας,πρόεδρος
ΔημήτρηςΠυρινόςαντιπρόεδρος
ΒασίληςΠαπαδόπουλος
ΣτέλιοςΑσλάνογλου
ΑλέκοςΤσαχουρίδης
ΆρηςΛαζαρίδης
ΘωμαήΡάλλη
ΌλγαΧολέβα
ΣοφίαΠάσχου
ΚώσταςΖιάκας
ΘεοδώραΓούση
ΠαρθενόπηΤσακιρίδου
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΧρήστοςΤσιούντας,Πρόεδρος
ΘανάσηςΣιδηρόπουλοςαντιπρόεδρος
ΒασίληςΠαπαδόπουλος
ΣτέλιοςΑσλάνογλου
ΗλίαςΤσιφλίδης
ΆρηςΛαζαρίδης
ΣυρμούλαΤζήμα
ΔημήτριοςΜποχώρης
ΠασχάληςΘεοτοκίδης
Τα ονόματα των μελώνστις υπόλοιπες επιτροπές

τουΔήμουστοαυριανόμαςφύλλο.
Σοφία Γκαγκούση
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Ο  Β Α Σ Ι Λ Ι Α Σ 
ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ 
- THE LION KING 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Π ρ ο β ο λ έ ς :   
MONO Κυρ ιακή 
6/10, το πρωί στις  
11.30 σε απλή προ-
βολή και το από-
γευμα τις 17.00 σε 
3D .

ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ 2 - THE 
SECRET LIFE OF PETS 2 

 (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:   Σάββατο 5/10 στις 17.30  

και Κυριακή 6/10 στις 11.30 το πρωί και 
17.30 το απόγευμα 

JOKER
Προβολές:   Πέμπτη 3/10 – Δευτέρα 

7/10 –Τρίτη 8/10 - Τετάρτη 9/10 στις 21.00
Παρασκευή 4/10 – Σάββατο 5/10 – Κυ-

ριακή 6/10στις 19.00 και 21.30

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

Πρωταγωνιστούν: Χοακίν Φίνιξ, Ρό-
μπερτ Ντε Νίρο, Ζάζι Μπιτζ, Φράνσις 
Κόνροϊ, Μαρκ Μάρον, Μπιλ Καμπ, Γκλέν 
Φλέσλερ, Σι Γουίγκαμ, Μπρετ Κάλεν, 
Ντάγκλας Χοτζ και Τζος Πάις

 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 
για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέ-
ατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     3/10/19 - 9/10/19

Στις 8Οκτωβρίου 2019, στο
χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, βιβλιοθήκες από όλη
την Ευρώπη συναντιούνται με
ταμέλητουΕυρωπαϊκούΚοινο-
βουλίου, στοπλαίσιο των δρά-
σεων για την «Εβδομάδα του
Κώδικα»(www.codeweek.eu)

Ο  Οργαν ισμός  Pub l i c
L i b r a r i e s  2030  ( h t t p s : / /
publiclibraries2030.eu) διοργα-
νώνει  το «Generation Code:
Born at the Library»,  όπουσε
μια διαδραστική έκθεσηπαρου-
σιάζονται τα κορυφαία καινοτό-
μαψηφιακά εκθέματα από δη-
μόσιεςβιβλιοθήκεςσεολόκληρη
τηνΕΕ.Η έκθεσηπραγματοποιείται κάθε χρόνοστο
ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο,στιςαρχέςτουΟκτώβρη.

Ο ίδιος οργανισμός, έχει δημιουργήσει, επί-
σης, την ομάδαMEP Library Lovers group (http://
meplibrarygroup.eu) η οποία αποτελεί μία σημαντική
γέφυρα μεταξύ βιβλιοθηκών και ευρωβουλευτών. Η
συγκεκριμένη ομάδα ενώνει ευρωβουλευτές απόόλο
τοπολιτικόφάσμακαιτακράτημέλητηςΕ.Ε.,μεκοινό
σημείοαναφοράςτηναγάπητουςγιατιςβιβλιοθήκες.
Στην Ευρώπη, οι 65.000 δημόσιες βιβλιοθήκες της
αποτελούν έναν προσβάσιμο και ασφαλή χώρο για
ταμέλη τους,παιδιά  και ενήλικες.Περισσότεροιαπό
2,3 εκατομμύρια υπήκοοι της Ε.Ε. παρακολουθούν
μαθήματαψηφιακήςπαιδείαςστηβιβλιοθήκητουςκαι
καταρτίζονταιμεβασικέςψηφιακέςδεξιότητες.

ΤηνΤρίτη8Οκτωβρίου,ηΔημόσιαΒιβλιοθήκητης
Βέροιας, θα είναι η μοναδική Ελληνική Βιβλιοθήκη

που θα εκπροσωπείται στοΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο
τωνΒρυξελλών ανάμεσασε 76 συμμετοχές από 25
χώρες, στην εκδήλωση «GenerationCode: Born at
theLibrary».Θαπαρουσιαστείέναμικρόδείγμααπό
τιςπολυάριθμες και καινοτόμες δράσεις τεχνολογίας,
πουηΒιβλιοθήκητηςΒέροιαςδιοργανώνειγιαταμέλη
της  (Ρομποτική, 3d printing, VirtualReality, Electric
Circuits).

Επιπλέον, στο χρονικό διάστημα 5-20Οκτωβρίου
2019, θαπραγματοποιηθούνστο χώρο τηςΒιβλιοθή-
κης εργαστήρια και μαθήματαπρογραμματισμού για
παιδιάκαιενήλικεςhttps://bit.ly/2pFHeEH

Ηπαρουσία τηςΔημόσιαςΚεντρικήςΒιβλιοθήκης
τηςΒέροιαςστιςΒρυξέλλες γίνεταιμε τηβοήθεια του
«Κέντρου δια βίου μάθησηςEasy Education»  που
είναιυποστηρικτήςμαςγιατο2019.

Βασικόςδωρητήςγια το2019 είναι τοΚοινωφελές
ΊδρυμαΚοινωνικούκαιΠολιτιστικούΈργου(Κ.Ι.Κ.Π.Ε.)

Σήμερα 8 Οκτωβρίου 2019
Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας, 
η μοναδική Ελληνική εκπροσώπιση 

στην συνάντηση βιβλιοθηκών 
από όλη την Ευρώπη, στις Βρυξέλλες 

H «Λίμνη των Κύ-
κνων», η διάσημη και
διαχρονική ιστορίααγά-
πηςμετηναξεπέραστη
μουσική τουΠιότρ Ίλιτς
Τσαϊκόφσκι, παρουσι-
άστηκε για πρώτη φο-
ρά στο θέατροΜπολ-
σόι στις 4Μαρτίου του
1877 . Ήταν η πρώτη
σύνθεση για μπαλέτο
του μεγάλου συνθέτη.
Ο χρόνος τον δικαίω-
σε. Παρόλο που αρχι-
κά αντιμετωπίστηκε με
επιφύλαξη, η συνέχεια
ήταν αποθεωτική. Η
«ΛίμνητωνΚύκνων»ε-
ξελίχθηκεσεένααπότα
πιο δημοφιλή έργα του
που κερδίζει σταθερά
χρόνο με το χρόνο μία
από τις πρώτες θέσεις
στην καρδιά των θεα-
τών παγκοσμίως. Όχι
μόνοθεωρείταισεκάθεεποχήμιασύγχρονηπα-
ράστασημπαλέτου,αλλάητρυφερήιστορίατου
πρίγκιπαΖίγκφριντ και τηςπριγκίπισσαςΟντέτ
είναισημείοαναφοράςστοπαγκόσμιοκεφάλαιο
τηςερωτικήςθεματολογίας.

Η ιστορία τηςπαράστασης αφηγείται τις αι-
σθηματικέςπεριπέτειες ενός νέουπρίγκιπα και
μιαςόμορφηςπριγκίπισσαςπου ένας κακόβου-
λοςμάγοςμεταμορφώνεισελευκόκύκνο.Έτσιη
πριγκίπισσαΟντέτπερνάτηζωήτηςπαγιδευμέ-
νηστημορφήκύκνου.Ταμάγιαμπορείναλύσει
μόνο ο έρωτας, ο οποίος έρχεται με την όψη
τουωραίου πρίγκιπα Ζίγκφριντ που ορκίζεται
νασώσειτηνΟντέτ.Ομάγοςπροσπαθείνατον
ξεγελάσεικαινατονπαντρέψειμετηνκόρητου
Οντίλ, το μαύρο κύκνοπου μοιάζει εκπληκτικά
με τηνΟντέτ.ΟΖίγκφριντ όμως, ξεφεύγει από
τηνπαγίδατουμάγου,ταμάγιαλύνονται,παίρνει
στηναγκαλιάτηναγαπημένητουκαιπετούνμαζί
στονουρανό.Ηιστορίαβασίζεταισερωσικάλαϊ-
κάπαραμύθιακαθώςκαισεένααρχαίογερμανι-
κόμύθοπουοΠιότρΊλιτςΤσαϊκόφσκιέντυσεμε-
ταξύ1975και1876μετημοναδικήμουσικήτου
καιτομεταμόρφωσεσεέναδιαχρονικόμπαλέτο.

Η «Λίμνη τωνΚύκνων»παραμένει μία από
τις σημαντικότερες προκλήσεις στο χώρο του
μπαλέτου και δεν είναι τυχαίοπως τα γνωστό-

τερα ονόματα της διεθνούς
χορογραφίας και οι σημα-
ντικότεροι χορευτέςπαγκο-
σμίως δοκιμάζουν το ταλέ-
ντο και την έμπνευσή τους
σε αυτό το έργο.Ανάμεσα
στους χορευτές και τις χο-
ρεύτριεςπου κατά καιρούς
ενσάρκωσαν τους κύριους
ρόλους της παράστασης,
υπήρξαν μεταξύ άλλων οι
ΒλάσλαβΝιζίνσκι,Ρούντολφ
Νουρέγιεφ,ΜαργκότΦοντέ-
ιν,ΤαμάραΤουμάνοβα,Φρέ-
ντερικΆστον.

Σήμερα η «Λίμνη των
Κύκνων» θεωρείται ένα α-
πόταδιασημότεραμπαλέτα
όλων των εποχών.Κι αυτό,
γιατί ενσαρκώνει όσο κανέ-
να άλλο όλη τη γκάμα των
ανθρώπινων συναισθημά-
των, από την ελπίδα μέχρι
την απόγνωση, από τον
τρόμομέχριτηντρυφερότη-

τα,απότημελαγχολίαμέχριτηνέκσταση.
Η“ΛίμνητωνΚύκνων”πουθαπαρουσιαστεί

με την κλασική χορογραφία τωνΠετιπά-Ιβάνοφ
με τηναναθεωρητικήματιά τουΑλεξάντρ Γκόρ-
σκιστηναναβίωσηπουυπογράφειοΒατσεσλάβ
Γκορντέεφ,αποτελείμιαπαράσταση-σήμακατα-
τεθέντωνΚρατικώνΜπαλέτωνΜόσχας.

ΤαΚρατικάΜπαλέτα τηςΜόσχας ιδρύθηκαν
το1989απότονΒατσεσλάβΓκορντέεφ,πουγια
πολλά χρόνια ήταν ένααπό ταμεγάλααστέρια
τωνΜπαλέτωνΜπολσόι και από τότε κατέχουν
μια αξιοζήλευτη θέση στον παγκόσμιο χάρτη
των κλασικών μπαλέτων κερδίζοντας διαρκώς
χειροκρότημα και διακρίσεις.Δημιούργησαν τη
δική τουςπαράδοση, καταχειροκροτήθηκανστα
μεγαλύτεραθέατρατουκόσμουκαιεπάξιαθεω-
ρούνταιαυθεντίαστοκλασικόμπαλέτο,ειδικάσε
έργαόπωςη“ΛίμνητωνΚύκνων”.

Διάρκεια:2ώρεςμετοδιάλειμμα
Τετάρτη6Νοεμβρίουκαιώρα8.00μ.μ.
ΤιμέςΕισιτηρίων:
Πλατεία:25€Εξώστης20€
ΠροπώλησηΕισιτηρίων:
ΧώροςΤεχνώνΔήμουΒέροιας,ΠαύλουΜελά

&Μπιζανίου, τηλ. 2331078100, Βιβλιοπωλείο
Επίκαιρο,Βενιζέλου36,τηλ.2331024612

Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου στο Χώρο Τεχνών Βέροιας

Η Λίμνη των Κύκνων
ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΠΑΛΕΤΑ ΜΟΣΧΑΣ RUSSIAN STATE BALLET



Σοβαρά θέματαπου άπτονται στην εύρυθμη λει-
τουργία και στήριξη  της αγοράς, έθεσε ηΠρόεδρος
τουΕμπορικούΣυλλόγουΒέροιαςκαΑθηνάΠλιάτσικα
Τσιπουρίδου στονΥφυπουργόΟικονομικών κ.Από-
στολοΒεσυρόπουλοκατάτηνσυνάντησηπουείχαντο
πρωί τουΣαββάτουστο γραφείο του κ.Υφυπουργού
στηΒέροια.

ΗκαΤσιπουρίδουουσιαστικάκαιπεριεκτικάέθεσε
το πρόβλημα που προέκυψε το τελευταίο χρονικό
διάστημασε καταστήματαστηΒέροια , αλλά και σε
άλλουςνομούςκαιαφορούσετηλειτουργίαορισμένων
ταμειακώνμηχανών,οιοποίεςδενπληρούσανόλατα
τεχνικά χαρακτηριστικά και οι καταστηματάρχες ενη-
μερώθηκανκατάτονέλεγχοτωνυπαλλήλωντηςεφο-
ρείας.Τοζήτημαλύθηκεάμεσαμεπαρέμβασητουκ.
Βεσυρόπουλουοοποίοςγνώστηςτουθέματοςζήτησε
ναληφθούνόλατααπαραίτηταμέτρα.

Παράλληλα,τησυζήτησηαπασχόλησεκαιτοθέμα
τωνελέγχωνπουγίνονταιαπότουςυπαλλήλουςτων
Εφορειών.ΗκαΠρόεδροςσυμφώνησεμετηντακτική
του υπουργείου να γίνονται έλεγχοι, αλλά ζήτησε οι
έλεγχοι να γίνονται μεπνεύμα ισονομίας και αμερο-
ληψίας.

Από τηνπλευρά του , ο κ.Βεσυρόπουλος τόνισε
ότιστόχοςτηςκυβέρνησηςείναιναδημιουργηθείένα
κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και στο
κράτος και να κυριαρχήσει η ιδέα της φορολογικής
συμμόρφωσης.

Επισήμανεότιηφορολογικήδιοίκησηοφείλεινααντιμετωπίζει
μεσεβασμότοφορολογούμενοπολίτη.

Στησυνάντησητέθηκανεπίσηςοιβάσειςγιαπεραιτέρωσυνερ-
γασίατωνδύοπλευρώνμέσααπόδράσειςκαιπολιτικέςστήριξης
τηςμικρομεσαίαςεπιχείρησης.
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Ευχαριστήριο για την 
Παθολογική Κλινική του 
Νοσοκομείου Βέροιας

Θέλουμε δημόσια να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε το
Ιατρικό,ΝοσηλευτικόΠαραϊατρικόκαιΔιοικητικόπροσωπικότουΓε-
νικούΝοσοκομείουΗμαθίας–ΟργανικήςΜονάδαςΈδραςΒέροια
καιιδιαίτεραευχαριστούμεπολύτοιατρικόκαινοσηλευτικόπροσω-
πικότηςΠαθολογικής Κλινικής  γιατηφροντίδαπουπροσέφερε
στη μητέρα μας – γιαγιά μας,  ΗσαΐαΜαυρίδου, για την άψογη
περίθαλψηκαιιατρικήφροντίδακατάτηνπρόσφατηνοσηλείατης.

Στις δύσκολες συνθήκεςπου βιώνουμε στο χώρο τωνΝοσο-
κομείων και με τα τρέχονταπροβλήματαπου αντιμετωπίζουμε,
υπάρχουνάνθρωποιοιοποίοιεπιτελούνσιωπηράτοέργοτουςκαι
διατηρούντοεπαγγελματικότουςήθος.

Θαείμαστεσεόλουςσαςευγνώμωνκαιευχαριστούμετηνκάθε
μίακαιτονκαθένασαςξεχωριστά.

Με εκτίμηση
οικ. Μπρανιώτη  Παύλου και Βασιλικής  

Μαυρίδης Αναστάσιος του Ιωάννη

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
ΟGJINI NDUE τουPreng και της

Tone, το γένοςΛέκα,που γεννήθηκε
στοUngrejΑλβανίας και κατοικεί στο
Μακροχώρι και ηΓΚΙΟΝΙ ΜΑΤΙΛΝΤΑ 
τουΝτριτάν και τηςΜαριάνα, το γέ-
νοςΓκιόκα,που γεννήθηκεστοΜπάζ
ΜπουρέλΑλβανίας και κατοικεί στο
ΜακροχώριΗμαθίας,πρόκειταιναπα-

ντρευτούνμεπολιτικόγάμοπουθαγίνειστοΔημαρχείο
Βέροιας.

Νικόλας Καρανικόλας: 
Με πυξίδα τα κρασιά μας, 

προχωράμε στον 
σχεδιασμό δράσεων

 για τον τουρισμό
 και τον πολιτισμό μας

Μεαφορμήτιςεκδηλώσεις«ΟίνοςκαιΠολιτισμός:Γευτείτετακρα-
σιάτηςΝάουσας»,στοπλαίσιοτηςδράσης«Ζωτηνπόλημου-Ημέρα
χωρίςΑυτοκίνητο»,οδήμαρχοςΝάουσαςΝικόλαςΚαρανικόλαςέκανε
τηνακόλουθηδήλωση:

«Σήμερα είναι ακόμα μια διπλή γιορτήπου διοργανώνουμε στη
Νάουσαμετηνευκαιρίατουτρύγου,μεστόχονααναδείξουμετοκρασί
μαςκαιτηνγαστρονομίατηςπεριοχήςμας.Μεπυξίδατακρασιάμας,
τιςτοπικέςγεύσεις,προχωράμεστονσχεδιασμόδράσεωνγιατοντου-
ρισμόκαιτονπολιτισμόμας,μεσκοπόμαζωντανέψουμετηνκαθημε-
ρινότηταμας,ναβιώσουμετηνπόλημαςκαιναχαρούμετονδημόσιο
χώρο,όπωςμαςαξίζει.ΑκόμημιαΚυριακήλοιπόνκλείσαμετοκέντρο
τηςπόλης για να το χαρούμεόλοι μαζί. Γευτείτε τα κρασιά τωνοινο-
ποιώνμαςκαιαπολαύστετηβόλτασαςστουςελεύθερουςδρόμους.Η
Κυριακήαυτήανήκεισεόλουςτουςπολίτες».

Στήριξη της αγοράς ζήτησε 
η προέδρος του Εμπορικού Συλλόγου 

από τον Απ. Βεσυρόπουλο
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε τηνΚυριακή 13 Ο-

κτωβρίου 2019 στον Ιερό Ναό
Μητροπόλεως Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένουμαςσυζύγου,πατέρα,
παππού,αδελφούκαιθείου

ΟΡΕΣΤΗ ΙΩΑΝ. 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

καικαλούμεόλουςόσουςτιμούντημνήμητουναπρο-
σέλθουνκαιναενώσουνμαζίμαςτιςδεήσειςτουςπροςτο
Θεό.

 Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Ο αδελφός, Τα ανήψια
  Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στο ζαχαροπλαστείο «Σερεμέτα»

ΚΗΔΕΙΑ
ΚηδεύτηκετοΣάββατο5Οκτω-

βρίου 2019 στις 11.00π.μ. από
τον ΙερόΝαόΑγ.ΑναργύρωνΒέ-
ροιας ηΑναστασία Καραμανλή  
σεηλικία83ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 6 Ο-

κτωβρίου2019στις11.00π.μ.α-
πό τον ΙερόΝαόΑγ.Αθανασίου
Βέροιας ο Ιωάννης Θεοφάνους  
σεηλικία93ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθεςΔευτέρα 7Ο-

κτωβρίου2019στις5.30μ.μ.από
τον ΙερόΝαόΚοιμήσεωςΘεοτό-
κουΑλεξάνδρειας οΚωνσταντί-
νος Μουσκευτάρας σεηλικία66
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 8 Οκτωβρίου 

2019στις 11.00π.μ. από τον ΙερόΝαόΑγ.
ΠαρασκευήςΒεργίναςΗμαθίαςηΣοφία Πα-
παδημητρίου  σεηλικία61ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 

2019στις 10.30π.μ. από τον ΙερόΝαόΑγ.
ΑντωνίουΒέροιαςηΕλισάβετ (Λίντα) Αυτζί-
δου  σεηλικία85ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 8 Οκτωβρίου 

2019 στις 5.00 μ.μ. από τον ΙερόΝαόΑγ.
Αθανασίου (Κοιμητήρια)Βέροιας ο Ιωάννης 
Νικ. Καραβίδας  σεηλικία67ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ποια Ιατρεία και Τμήματα  
λειτουργούν στο Κ.Υ.Βεροιας

ΤΟΚΕΝΤΡΟΥΓΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ:

ΙΑΤΡΕΙΑΚΑΙΤΜΗΜΑΤΑΠΟΥΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΣΤΟΚ.Υ.ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ
&ΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑΕΜΒΟΛΙΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣΚΑΤΌΙΚΟΝ
ΤΜΗΜΑΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΙΑΤΡΕΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥΣΥΝΔΡΟΜΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  Γ ΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

2331071954
ΙΑΤΡΕΙΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ2331024661
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕΠΡΩΙΝΟΩΡΑΡΙΟΑΠΟ 07:00 ΕΩΣ

14:00ΤΑΤΜΗΜΑΤΑ:
- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙ-

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2331024661ΕΣΩΤ.102
- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
(ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2331024661ΕΣΩΤ.162)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣΣΕΠΡΩΙΝΟΩΡΑΡΙΟ

ΑΠΟ07:00–15:00
1)ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

2331071954
2)ΤΜΗΜΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑΣ:
-ΜΑΘΗΜΑΤΑΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ
-ΤΜΗΜΑΜΗΤΡΙΚΟΥΘΗΛΑΣΜΟΥ
-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝΣΕΛΕΧΩΙΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331024661- 2331022332-

2331021863
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2331024661ΕΣΩΤ.143
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑΣ2331071915
8ηΤΟΜΥΔΗΜΟΥΒΕΡΟΙΑΣ:
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ-ΙΑΤΡΟΥΣΓΕΝΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗΣ–ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΚΗΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331075271
11ηΤΟΜΥΔΗΜΟΥΒΕΡΟΙΑΣ:
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙΑΤΡΟΥΣΓΕΝΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗΣ–ΚΟΙΝΩΝΙ-

ΚΗΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331024661ΕΣΩΤ.155
Είμαστε σε αναμονή οκτώ (8) θέσεων μονίμων  Ιατρών

ειδικότητας:
Γυναικολόγου–οφθαλμιάτρου–Ακτινοδιαγνώστη-Νευρο-

λόγου-Καρδιολόγου-Δερματολόγου–ΩΡΛ-Ουρολόγου,της
προκήρυξηςπουβρίσκεταιστοστάδιο των κρίσεωνμεαριθ.
πρωτ. 49737/18-12-2018 θέμα:«Απόφαση–Προκήρυξη για
θέσειςΙατρώνκλάδουΕΣΥ»και(ΑΔΑ:ΩΦΗΙΟΡΕΠ-ΖΔΨ).

Κ.Υ.ΒΕΡΟΙΑΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΜΟΡΑΒΑ2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣΣΕΠΡΩΙΝΟΩΡΑΡΙΟ

ΑΠΟ07:00–15:00
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :2331022332 –

2331024661-2331021863
ΤΗΛΕΦΩΝΑΓΙΑΡΑΝΤΕΒΟΥ:2331062198
ΠΕΝΤΑΨΗΦΙΟΙΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ :

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

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΟΣεβασμιώτατοςΜητροπολίτης Βε-
ροίας,ΝαούσηςκαιΚαμπανίας κ.Παντε-
λεήμων:

Τοδιάστημα8-11Οκτωβρίουθασυμ-
μετάσχειστιςεργασίεςτηςΙεράςΣυνόδου
τηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδοςστηναίθουσα
του Συνοδικού ΜεγάρουΑθηνών, ενώ
τοΣαββατοκύριακο12-13Οκτωβρίου θα
λάβει μέρος στις χειροτονίες των νέων
Μητροπολιτών στοΜητροπολιτικό Ναό
Αθηνών.

ΤηνΚυριακή13Οκτωβρίουστις7:00
μ.μ.στοπνευματικόκέντροτηςΙεράςΜη-
τροπόλεως, (Βενιζέλου 29, 1ος όροφος
πάνωαπότοΒιβλιοπωλείο«ΠαύλειοςΛό-
γος»),θαομιλήσειμεθέμα:«Τοποτήριον
τουΧριστού»,στοπλαίσιοτωνΑκαδημαϊ-
κώνδιαλόγωνπουδιοργανώνειηΙεράΜητρόπολις.

ΤηνΔευτέρα14Οκτωβρίουστις5:00μ.μ.θασυνοδεύσειτοΙερόΕικόνι-
σματηςΠαναγίαςΣουμελάςστηνπλατείατηςΑγίαςΣοφίαςΘεσσαλονίκης,
όπου θαπραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή του ΙερούΕικονίσματος
καιστηνσυνέχειαμελιτανευτικήπομπήθαμεταφερθείστονΙερόΝαότου
ΑγίουΔημητρίουΠολιούχουΘεσσαλονίκης,όπουκαιθατοποθετηθείπρος
προσκύνησητωνπιστώνενόψειτηςΠανηγύρεωςτουΙερούΝαού.
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Χαιρετισμό στο 12ο συνέδριο 
της ΟΝΝΕΔ απηύθυνε ο βουλευτής 

Ημαθίας Τάσος Μπαρζώκας
- «Μην εγκαταλείπετε ποτέ την προσπάθεια 

για ένα καλύτερο Αύριο, γιατί εσείς είστε το Αύριο»
 
Χαιρετισμόστο12οσυνέδριοτηςΟΝΝΕΔαπηύθυνε

το Σάββατο 5Οκτωβρίου 2019 ο βουλευτήςΗμαθίας
ΤάσοςΜπαρτζώκας,οοποίοςπροσκλήθηκεγιαναπα-
ραστεί και νααπευθύνει χαιρετισμόςωςβουλευτής της
ΝΔ,αλλάκαιπαλαιόμέλοςτηςΟργάνωσης.

Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο κ.Μπαρτζώκας,
αποδέχθηκε τηνπρόσκλησημε τιμήκαιχαρά,καθώςη
ΟΝΝΕΔυπήρξεπολιτικόσπίτι του, γαλουχήθηκεμε τις
ιδέες τηςαλλάκαισυνδιαμόρφωσε τιςαξίες της.Άλλω-
στε,ηΟΝΝΕΔαποτελείδιαχρονικάέναγόνιμοφυτώριο
εκκολαπτόμενωνπολιτικών, αλλά καισκεπτόμενωνπο-
λιτών.

Στονχαιρετισμότουενώπιοντου12ουΣυνεδρίουτης
ΟΝΝΕΔοΤάσοςΜπαρτζώκας εστίασεστις αρχέςπου
πρέπειναδιέπουντηδράσητωνσύγχρονωνπολιτικών
και την κρίση τωνσύγχρονωνπολιτών:Αφοσίωση, ευ-
θύνηκαιμέτρο.Όπωςτόνισε,αυτές είναιοιαρχέςπου
λειτουργούνωςπυξίδα για τον ίδιο από την αρχή της
πολιτικήςτουσταδιοδρομίας,ενώτοβάροςτουςείναια-

κόμαμεγαλύτερο,απότηστιγμήπουηεντολήτωνσυμπολιτώντουτονανέδειξεβουλευτήτουελληνικούκοινοβουλίου.
Οκ.ΜπαρτζώκαςέκανεσύντομηαναφοράστουςπρώτουςμήνεςδιακυβέρνησηςτηςΝέαΔημοκρατίαςκαιταδείγ-

ματαγραφήςτης,ενώκλείνονταςτονχαιρετισμότουκάλεσεόλεςκαιόλουςναμηνσταματήσουνποτένααγωνίζονται
γιατις ιδέεςτουςγιαένακαλύτεροαύριο,«γιατίεσείςείστετοαύριο»,όπωςείπεαπευθυνόμενοςστιςνέεςκαιτους
νέουςσυνέδρουςτηςΟΝΝΕΔ.

Δήλωση του Τάσου Μπαρτζώκα 
με αφορμή απόφασεις του ΣτΕ 
που έκριναν αντισυνταγματικές 

διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου
 - «Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι συνταξιούχοι μπορούν να 

περιμένουν καλύτερες μέρες»
ΟβουλευτήςΗμαθίαςΤάσοςΜπαρτζώκας, με α-

φορμήτιςαποφάσειςτουΣυμβουλίουτηςΕπικρατείας,
πουέκριναναντισυνταγματικέςορισμένεςδιατάξειςτου
λεγόμενου «ΝόμουΚατρούγκαλου»,  έκανε την ακό-
λουθηδήλωση:

«Δημοσιεύθηκαν στις 4-10-2019 αποσπάσματα
αποφάσεων του ΣτΕπου κρίνουν αντισυνταγματικές
ορισμένεςαπότιςδιατάξειςαπότονεκτρωματικόνόμο
Κατρούγκαλο.

Οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν την κριτικήπου είχε
ασκήσειηΝΔπροεκλογικάπερίπροχειρότηταςκαιιδε-
οληπτικήςπροσέγγισης τουασφαλιστικού ζητήματος.
Παράλληλα, δικαιώνει και την κραυγήαγωνίας χιλιά-
δωναυτοαπασχολούμενωνκαιαπλώνσυνταξιούχων.

Πλέον, και εν αναμονή των τελικώναποφάσεων,
οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν ναπεριμένουν
καλύτερεςμέρες,καθώςτοαρμόδιουπουργείοεξετάζειμεσύνεσητηνοικοδόμησηενός
δικαιότερουκαιβιώσιμουασφαλιστικούσυστήματος.Τοίδιοισχύεικαιγιατουςσυνταξιού-
χους,πουκατάτηδιακυβέρνησηΣΥΡΙΖΑείδαντηνεπικουρικήτουςσύνταξηναπετσοκό-
βεται,χωρίςκαμίααναλογιστικήμελέτη.

Απόπλευράςμουθέλωναδιαβεβαιώσωότιθαεξασφαλίσωόσοτοδυνατόνεποικοδο-
μητικότερηεπικοινωνίαμετους ιθύνοντεςστοΥπουργείοΕργασίαςαλλάκαιτουςσυνδι-
καλιστικούςφορείς,ώστεναενημερώνομαιγιαόλεςτιςεξελίξεις.Παραμένωπάνταδίπλα
τόσοστοναπλόσυνταξιούχοόσοκαιστονελεύθεροεπαγγελματία».

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
και στην Επιτροπή 

Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Βουλής

Νέες ευθύνες, νέες υ-
ποχρεώσεις αλλά κυρίως
ένας ακόμη δίαυλος για
νασυνεισφέρωστηνπα-
ραγωγή γόνιμου νομοθε-
τικού έργου για τη χώρα
ύστερακαιαπότηντοπο-
θέτησήμουαπότονΠρό-
εδρο της Βουλής Κων-
σταντίνοΤασούλασε μία
ακόμηΔιαρκή Επιτροπή
τηςΒουλήςτωνΕλλήνων,
αυτή των ΚοινωνικώνΥ-
ποθέσεων.

Παράλληλαόμως, ένα
ακόμη σημαντικό Βήμα
δίνεται στηνΗμαθία μας
προκειμένου να αναδει-
χθούνοιμεγάλεςανάγκες
της στα κρίσιμα θέματα

τουΥπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικώνΥποθέσεων αλλά και του
ΥπουργείουΥγείας.

Η συμμετοχή μου σε μία ακόμη
ΔιαρκήΕπιτροπή μαζί με αυτή των
ΟικονομικώνΥποθέσεωναλλά και η
συμμετοχή μου στην ΕιδικήΔιαρκή
ΕπιτροπήΕυρωπαϊκώνΥποθέσεων
καιωςΠροέδρουστηνΕιδικήΔιαρκή
Επιτροπή του απολογισμού και του
γενικού ισολογισμούτουΚράτουςκαι
ελέγχου της εκτέλεσης τουπροϋπο-
λογισμού τουΚράτους είναι γιαμένα
μεγάληχαρά.

Γιατίμετοντρόποαυτό,θαμπορεί
ηδικήσαςφωνή,ηφωνήτωνΗμαθι-
ωτώνναακούγεταιακόμηπερισσότε-
ροστονναότηςΔημοκρατίαςμαςκαι
να διεκδικούνται λύσεις ουσιαστικές
αλλάκαιυπεύθυνες.

Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Σε ενημέρωση για τηνΑφρικανικήΠανώλη τωνΧοίρωνπροχώρησε τοΤμήμαΚτηνιατρικής τηςΠεριφερειακής

ΕνότηταςΗμαθίας.ΣτησύσκεψησυμμετείχανεκπρόσωποιτωντριώνΔήμων,τωνΔασαρχείων,τηςΑστυνομίας,των
χοιροτρόφωνκαιτωνκυνηγετικώνσυλλόγων.

Έγινεενημέρωσηγιατονόσημα,συζητήθηκανοιπροτάσειςκαιαναλήφθηκεημέριμναγιατηνεφαρμογήμέτρων
απαραίτητωνγιατηναντιμετώπισητουνοσήματος.Πραγματοποιήθηκεδιανομήέντυπουυλικούμεσκοπότηνευρύ-
τερη ενημέρωση τωνπολιτών.Θαακολουθήσουνδράσειςσε τοπικό επίπεδογια τον έλεγχοκαι τηνπρόληψη του
νοσήματος.

ΑΔΕΛΦΑΤΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτουΑδελφάτουΓηρο-

κομείουΒέροιας , σαςπροσκαλεί την Κυριακή  
20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. ,στον
χώρο εκδηλώσεων του Γηροκομείου Βέροιας ,
ενημερωτικήομιλίαγιατηνΤρίτηΗλικία,μεθέμα
: ``ΣτοΛυκόφως τηςΖωής``, από την κ.Κώστα
ΒασιλικήΝευρολόγος–Ψυχίατρος,ΟμότιμηΚα-
θηγήτριατουΑ.Π.Θ..

Ηπαρουσίασαςθαμαςτιμήσειιδιαίτερα.
Μετα  τιμης     

Η προεδρος του Δ.Σ. 
Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου Ευδοξία                     
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ   
ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοκαιοιτρόφιμοιτηςΦιλόπτωχουΑδελφότητοςΚυριώνΒέροιας,ευχαρι-

στούνγιατηνευγενικήτουςπροσφορά:
1)ΤουςΑργύρηκαιΦλώραΓούναρηγιατηδωρεάτων100ΕΥΡΩ,στημνήμητουΓέργουΔημη-

τρίου.
2)Τηνκ.ΛέλαΧατζηνικολάου–Κανταράκη,γιατηδωρεάτων100ΕΥΡΩ,στημνήμητουπατέ-

ρακαιπαππούΔημητρίουΛ.Χατζηνικολάου,μετησυμπλήρωση20χρόνωναπότοθάνατότου.
3)Ανώνυμεςκυρίεςγιατηδωρεάτων200ΕΥΡΩ,γιατιςανάγκεςτουσυσσιτίου.
4)Τηνκ.ΚαρβουνίδουΚατίναγιατηδωρεάτων100ΕΥΡΩ,στημνήμηπροσφιλώννεκρών.
5)Τονκ.ΓαβριηλίδηΘωμάγιατηδωρεάτων50ΕΥΡΩ,υπέρψυχών.
6)Ανώνυμηκυρίαγιατηδωρεάτων50ΕΥΡΩ,στημνήμηπροσφιλώννεκρών.
7)Ανώνυμηκυρίαγιατηδωρεάτων50ΕΥΡΩ,στημνήμητουγιουτης.
8)Ανώνυμοκύριογιαταπέντελίτραλάδι.
9)Ανώνυμηκυρίαγιατα70μπούτιακοτόπουλο,οκτώκιλάκριθαράκι,βούτυροκαισάλτσαγια

έναγεύμα.
10)Ανώνυμηκυρίαγιαταδύοκιλάρύζι,τρίακοτόπουλα,καιδύολίτραλάδι.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή Ιωάννινα

ΗλέσχημαςδιοργανώνειημερήσιαεκδρομήτηνΚυριακή20Οκτωβρίου2019.Ώρααναχώρη-
σηςτοπρωίστις8απότηνΠλατείαΕληάς,λίγοαργότεραΠλατειαΩρολογίουκαιΠρομηθέα.Άφιξη
στομοναστήριΝτουραχάνηςδίπλαστηλίμνηΒεγορίτιδα.ΕπίσκεψηκαικαφέστοχωριόΛιγκιάδες.
Δίωρηπαραμονήστομόλο.Φαγητόμεμουσικόπρόγραμμακαιχορόόλοιμαζί.Καφέστηνπανο-
ραμικάθέατουΦρούντζου.ΕπιστροφήστηΒέροια8τοβράδυ.Δηλώσειςσυμμετοχήςσταγραφεία
μαςΑνοίξεως90,κάθεΔευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευήώρες10-12.Τηλ.:2331025654,κινητό:6976
953683.

Το Δ.Σ.

Ευχαριστήριο του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας

ΤοΚΑΠΑΔήμουΒεροίαςευχαριστείθερμάταεκπαιδευτήριαEasyEducationκαισυ-
γκεκριμένατονκ.ΜουρτζίλαΝικόλαο,γιατηνσυνδρομήτουστηνδιεξαγωγήεκπαιδευτι-
κούσεμιναρίουστηλογιστικήαπότηνO.T.S.γιατηνεπιμόρφωσητωνυπαλλήλωντου,
με τηνδωρεάνπαραχώρησηαίθουσαςυπολογιστώνστις εγκαταστάσεις τουστηνοδό
ΚαπετάνΆγρα6.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Αγιασμός στο ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής 
Νοσοκομείου Βέροιας

Την Δευτέρα
1  Οκτωβρ ίου
2019,στουςχώ-
ρουςτουΔ.Ι.Ε.Κ
Νοσηλευτ ικής
του ΓενικούΝο-
σοκομείουΗμα-
θίας (Μονάδα
Βέροιας) πραγ-
ματοποιήθηκε ο
καθ ιερωμένος
Αγ ι ασμός  μ ε
την έναρξη της
Εκπαιδευτικής
χρονιάς.Η τελε-
τή τουΑγιασμού
τελέστηκε από
τον Πρωτοπρε-
σβύτεροΠ.Διο-
νύσιο Συρόπου-
λο,  παρουσία
τηςΔιευθύντριας
τουΔ.Ι.Ε.Κκ.ΓεωργιτζίκηκαιτωνΕκπαιδευτριώνκ.ΑναστασίουΒιργινίαςκαικ.Παρτσιοπούλου
Παρασκευής.ΟΠρωτοπρεσβύτεροςΠ.ΔιονύσιοΣυρόπουλοευχήθηκεκαλήχρονιάστουςσπου-
δαστές και καλήπρόοδοστοδύσκολοαυτό λειτούργημαπου επέλεξαν να καταρτιστούν.Η κ.
ΓεωργιτζίκηΔέσποιναστοκαλωσόρισματωνκαταρτιζομένωντόνισεταθετικά,εποικοδομητικά
καιελπιδοφόραστοιχείαπουυπάρχουνγύρωμας,ταοποίαπρέπειναδούμεμεευγνωμοσύνη.
Έτσιθαδιαμορφώσουμεθετικήδιάθεσηκαιθακαλλιεργήσουμεαισιοδοξίακαιδύναμηώστεη
νέασχολικήχρονιάναείναιγόνιμηκαιδημιουργική.

Ο Δήμαρχος της Αργυρούπολης 
επικεφαλής τουρκικής αποστολής 
που προσκλήθηκε στη Νάουσα 

από την Εύξεινο Λέσχη
Στη  Νάουσα

βρέθηκαν από την
Παρασκευή 4 Ο-
κτωβρίου 2019,
κατόπιν προσκλή-
σεως τηςΕυξείνου
Λέσχης Ποντίων
Νάουσας – Εθνι-
κής Βιβλιοθήκης
Αργυρουπόλεως,
ο Δήμαρχος της
Α ρ γ υ ρ ο ύ πο λ η ς
(Γκιουμουσχανέ)
Ercan Cimen, συ-
νοδευόμενος από
μέλη του Σωματεί-
ουΕπιχειρηματιών
και  Β ιομηχάνων
Αργυρούπολης.

Αρχικά, η απο-
στολή επισκέφθηκε
την ΕύξεινοΛέσχη
Ποντίων Νάουσας
όπου της παρου-
σιάστηκε η συλ-
λογή της Εθνικής
ΒιβλιοθήκηςΑργυ-
ρουπόλεως, που
φυλάσσεται  στο
σωματείο, και ακο-
λούθησε συζήτηση
με τον πρόεδρο
τηςΛέσχης Φώτη 
Φανιάδη .  Κατά
την συζήτηση αυ-
τή αναπτύχθηκαν,
εκτός των άλλων,
θέματα  σχετ ι κά
με τις σχέσεις των
δύο πόλεων, την
προβολή της βι-
βλιοθήκης και τις
προσπάθειες που
γίνονται για αυτήν,
ενώ σημαντική ή-
ταν και η δήλωση
τουΔημάρχουΑρ-
γυρούπολης, πως
δρομολογείται  η
αναστήλωση του
Φροντιστηρίου της
Αργυρούπολης .
Έπειτα, ακολού-
θησε συνάντηση
στοΔημαρχείο με
τον Δήμαρχο Νά-
ουσαςΝικόλα Κα-
ρανικόλα ,  όπου
παραβρέθηκαν η
ΑντιδήμαρχοςΠολι-
τισμού, Τουρισμού
και Εξωστρέφειας,
Δώρα Μπαλτα -
τζίδου, δημοτικοί
σύμβουλοι, οπρόεδρος τηςΕυξείνουΛέσχηςΠοντίωνΝάουσας,ΦώτηςΦανιάδης, καθώςκαι μέλη τηςΕυ-
ξείνουΛέσχης.Στησυνάντησηπουπραγματοποιήθηκεσε ιδιαίτεραθερμόκλίμασυζητήθηκανοιδυνατότητες
συνεργασίαςτωνδύοΔήμωντόσογιααναπτυξιακάθέματαόσοκαιγιαθέματατουρισμούκαιπολιτισμού,αλλά
καιγιατηναξιοποίησηκαιπροβολήτηςιστορικήςσυλλογήςτωνβιβλίωντηςΑργυρούπολης.

Ηαποστολήπαρέμεινεστηνπόλη έωςκαι τηνΚυριακή6Οκτωβρίου,ακολουθώντας τοπρόγραμμαπου
είχεδημιουργηθείσεσυνεργασίαμετηνΕύξεινοΛέσχη,καιαποσκοπώνταςστηνπαραγωγήθετικώναποτελε-
σμάτωναπόένασύνολοενεργειών.



Η βουλευτής του νομού μας Φρόσω Κα-
ρασαρλίδου μαζί με 13 άλλους βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν Επίκαιρη Επερώτηση στη
Βουλή για τη λήψημέτρωνστήριξης των βαμ-
βακοπαραγωγώνλόγωτωνχαμηλώντιμώντου
προϊόντος.ΣτηνΕπερώτησητονίζεταιότι:

H βαμβακοκαλλιέργεια στη χώρα μας απο-
τελεί μια από τις πλέον σημαντικές τόσο για
τονπρωτογενήτομέαόσοκαιγιατηνυπόλοιπη
κοινωνία αφ’ ης στιγμής καλλιεργούνται 2,4 ε-
κατ. στρέμματα ετησίως. Η ετήσια παραγωγή
βάμβακοςστηνΕλλάδα είναιπερίπου 300.000
τόνοι,εκτωνοποίωντο90%εξάγεταιωςεκκοκ-
κισμένο.

HκυβέρνησηΣΥΡΙΖΑαπότοέτος2015έθε-
σετηνκαλλιέργειαβάμβακοςωςπρώτηπροτε-
ραιότηταγι’αυτόκαιστις10-03-2015υπεγράφη
ημεαριθ.ΥΑ1178/27301/10-03-2015απόφαση
τουαναπληρωτήΥπουργούΑγροτικήςΑνάπτυ-
ξηςκαιΤροφίμων,ΕυάγγελουΑποστόλου,σύμ-
φωναμετηνοποίακαθοριζόταντοπλαίσιοτων
συμβάσεωναγοραπωλησίαςβάμβακος,τοπλαί-
σιο λειτουργίας της διεπαγγελματικής οργάνω-
σηςβάμβακος και οιπροϋποθέσεις καταβολής
τηςειδικήςενίσχυσης(ηγνωστή“συνδεδεμένη”).

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και ταπρο-
βλήματατωνβαμβακοπαραγωγών,ηπολιτικήη-
γεσίατουΥΠΑΑΤεπικεντρώθηκεστοφαινόμενο
τωνανοιχτώντιμώνστοβαμβάκι,στηνπαραγω-
γήποιοτικούβάμβακοςκαιτηνεπιβράβευσητου
παραγωγού.Ενδεικτικότηςιδιαίτερηςσημασίας
πουέδινεητότεπολιτικήηγεσίαγιατοβαμβάκι,
ήταν το γεγονός της σύστασηςΟμάδαςΕργα-
σίας με απόφαση του αναπληρωτήΥπουργού
ΑγροτικήςΑνάπτυξης,ΜάρκουΜπόλαρη, η ο-
ποίασυνεδρίαζεανά τακτάχρονικάδιαστήματα
και επιλαμβανόταν τωνπροβλημάτωνπουανέ-
κυπτανστηνπαραγωγήκαιπώλησηβάμβακος,
αλλάταυτόχροναέθετεσυγκεκριμένουςστόχους
και δράσεις για τοσυμφέρον της βαμβακοκαλ-
λιέργειας.Αποτέλεσμα του έργου τηςΟμάδας
Βάμβακος, στην οποία μετείχαν υπηρεσιακοί
παράγοντες,αγρότες, εκκοκκιστέςκλπ,ήταννα
εκπονηθεί τον Ιανουάριο 2019 ηΕθνική Στρα-
τηγικήγιατοβαμβάκι,διάρκειαςδέκαετώνμετά
απόδιαβούλευσημεόλουςτουςεμπλεκόμενους
φορείς.Στοπλαίσιο του ζωντανού διαλόγου και
τηςπολυετούς διαβούλευσης μεπαραγωγούς,
ομάδεςπαραγωγών,εκκοκκιστέςκαι τοεπιστη-
μονικό προσωπικό, στις 04-07-2019 δημοσι-
εύθηκεστοΦΕΚη απόφαση τουΥφυπουργού
ΑγροτικήςΑνάπτυξης καιΤροφίμων,Βασιλείου
Κόκκαλη,σεσυνεργασίαμετονΥπουργόΑγρο-
τικήςΑνάπτυξης,ΣταύροΑραχωβίτη, σύμφωνα
με την οποίαμπαίνει τέλοςστοφαινόμενο των
ανοιχτώντιμών.Συγκεκριμέναστοάρθρο4περί
συμβάσεων αγοραπωλησίας βάμβακος η λέξη
“υποχρεωτικά”σημαίνειπωςμε τηνπαράδοση
τουπροϊόντος θα γνωστοποιείται η τιμή και θα
ολοκληρώνεταιέτσιησύμβασηαγοραπωλησίας.

Επίσηςγιαπρώτηφοράσευπουργικήαπό-
φασηθεσμοθετείται η επιβράβευση τουποιοτι-
κούβάμβακος,ηοποίαδενθασυμπεριλαμβάνε-

ταιστηντρέχουσαεμπορική
τιμή και είναι δεσμευτική
για όλα τα εκκοκκιστήρια.
Με την πριμοδότηση στο
ποιοτικό βαμβάκι, οι βαμ-
βακοπαραγωγοί έχουν στα
χέρια τους έναακόμηόπλο
για την επίτευξη ικανοποιη-
τικών τιμών για το γνωστό
ήδηποιοτικό βαμβάκι που
παράγουν.

Ωστόσο οι βαμβακοπα-
ραγωγοί διαμαρτύρονται
για τις ιδιαίτερα “χαμηλές
φετινές ανοιχτές τιμές” με
τιςοποίεςστηνουσίααπλά
παραδίδουντοπροϊόντους
χωρίς να γνωρίζουν πότε
καιπόσοτελικάθαπληρω-
θούν.Οι χαμηλές τιμές δε
στο βαμβάκι τα τελευταία
χρόνια,αλλάκαιφέτος,δεν
ανταποκρίνονται ούτε στην
χρηματιστηριακή τιμή ούτε
στηνποιότητα τουπροϊόντος.Επιπλέον, ηΔιε-
παγγελματικήΟργάνωσηΒάμβακοςδελειτουρ-
γείωςπραγματικήπλατφόρμαδιαλόγουγιατην
άρση τωναντιθέσεωνανάμεσαστουςπαραγω-
γούς και τους εκκοκκιστές με τους εκκοκκιστές
ωςδυνατός κρίκος τηςαλυσίδαςαξίας, να επι-
βάλλουν - μονομερώς τιςπερισσότερεςφορές
-αποφάσεις και κανόνεςπουδενδιασφαλίζουν
σεκαμιάπερίπτωσητασυμφέροντατωνπαρα-
γωγών.

Επειδήηφετινήχρονιάβρίσκει τουςβαμβα-
κοπαραγωγούςμετιμέςστοβαμβάκιπάραπολύ
χαμηλές και επειδή το γεγονόςαυτόπρομηνύει
μιαχρονιάιδιαίτεραδύσκοληγι’αυτούς,

Επειδή ηΥπουργικήΑπόφαση του Ιουλίου
2019 βρίσκεται στην κατεύθυνση της αλλαγής
του τοπίου για τουςΈλληνεςβαμβακοπαραγω-
γούςκαιτοελληνικόβαμβάκι.

Ερωτάταιουπουργός:
1.Σεποιεςενέργειεςέχειπροβείκαιπροτίθε-

ταιναπροβείέτσιώστεναεφαρμοστείητελευ-
ταία απόφαση (04-07-2019) και συγκεκριμένα
γιαναεφαρμοστείηπολιτικήεπιβράβευσηςτου
ποιοτικού βάμβακος και η υποχρέωσησυμφω-
νίαςτωντιμώνγιατηνολοκλήρωσητηςαγορα-
πωλησίας.

2. Σεπερίπτωσηπουσυνεχιστεί ηπτωτική
τάσηστηντιμήτουβάμβακος,ποιαμέτραθαλά-
βει,ώστεναπροστατευθείτοεισόδηματωνβαμ-
βακοπαραγωγώνκαιναστηριχτείηκαλλιέργεια.

3. Πως η Πολιτεία πρόκειται να βοηθήσει
τουςβαμβακοπαραγωγούςώστενακαταφέρουν
να ξεπεράσουν τα εκβιαστικά διλήμματα που
τουςθέτειο τομέαςτηςμεταποίησηςκαινακα-
ταλάβουντηθέσηπουτουςαξίζειστηναλυσίδα
αξ ίας  του
προϊόντος.
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ΔΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΙΣ 
ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ

Ερώτησηπρος τουςΥπουργούςΕξωτερικών,Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων καιΑγροτικήςΑνάπτυξης και
Τροφίμωνμε θέμα “Επιβολή δασμώναπό τιςΗΠΑσε
προϊόνταπροέλευσηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης”κατέθεσαν
17βουλευτέςτουΣΥΡΙΖΑμεταξύτωνοποίωνηβουλευ-
τής του νομούμαςΦρόσωΚαρασαρλίδου. ΣτηνΕρώ-
τηση γίνεται ειδική αναφοράστον επιπρόσθετο δασμό
του25%στιςκονσέρβεςροδάκινου,πουθααποτελέσει
έναακόμηπλήγμαστονκλάδοκαιστονΈλληναροδακι-
νοπαραγωγό,σεμιαπερίοδομάλισταπουτοροδάκινο
πλήττεται και από τοσυνεχιζόμενο εμπάργκοστη ρω-
σικήαγορά.«Οιαυξημένοιδασμοίέρχονταισεμιακακή
συγκυρίαγιατοροδάκινογενικά,όπουμετάτορωσικό
εμπάργκοπου έπληξε ανεπανόρθωτα το επιτραπέζιο
ροδάκινο πρόκειται να πληγεί ανεπανόρθωτα και το
συμπύρηνο,τραυματίζονταςακόμηπερισσότεροτιςήδη
οικονομικάπληγωμένες τοπικές κοινωνίες, στερώντας
συνάλλαγμα της τάξης των50εκ.$».αναφέρεταιστην
Ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Η ΕΡΩΤΗΣΗ
έχειωςεξής:

ΚατάτηνπρόσφατηεπίσκεψήτουστιςΗΠΑ,οΠρω-
θυπουργός ανάμεσα στις επίσημες συναντήσεις που
πραγματοποίησε, συναντήθηκε και με τονΥπουργό
ΕμπορίουτωνΗΠΑ,ΓουίλμπουρΡοςμετονοποίοσυ-
ζήτησεγια τιςμεγάλεςεπενδυτικέςευκαιρίεςστηχώρα
μαςκαι τηστενότερησυνεργασίαΕλλάδας -ΗΠΑστον
εμπορικό τομέα.Μιασυνάντησηη οποία κρίθηκε από
τον ίδιοόσοκαιαπό ταΜΜΕωςεξόχωςεπιτυχημένη.
ΩστόσοοΠρωθυπουργόςαπέφυγεναμαςμιλήσει για
τον εμπορικόπόλεμοπου θα ξεκινούσε τις επόμενες
ημέρεςανάμεσαστηνΕΕκαιτιςΗΠΑμετηδεύτερηνα
επιβάλει δασμούςσεπλειάδαπροϊόντωνπροέλευσης
ΕΕ(απότατυριάμέχριτηνairbus).

Ανάμεσα στα προϊόντα που θα
επιβληθούνπεραιτέρωδασμοί είναι
και οι κονσέρβες ροδάκινου.Έτσι,
στον υφιστάμενοδασμό του18%, ο
επιπρόσθετος 25% είναι κομβικής
σημασίας για τη χώρα μαςπου θα
επιφέρειοικονομικόπλήγμαπερίπου
50 εκ. $, ποσόπου αναμένεται να
χαθείαπότοντομέα.

Επιπλέον η κονσέρβαροδάκινου
έχει ιδιαίτερες προδιαγραφές όταν
εξαγωγικός προορισμός είναι οι Η-
ΠΑ, με αποτέλεσμα ναπεριορίζεται
σημαντικάηαποστολήτουσεάλλες
αγορές.

Οι αυξημένοι δασμοί έρχονται σε
μια κακή συγκυρία για το ροδάκινο
γενικά,όπουμετάτορωσικόεμπάρ-
γκο που έπληξε ανεπανόρθωτα το
επιτραπέζιο ροδάκινοπρόκειται να
πληγείανεπανόρθωτακαιτοσυμπύ-
ρηνο, τραυματίζοντας ακόμηπερισ-
σότεροτιςήδηοικονομικάπληγωμέ-

νεςτοπικέςκοινωνίες,στερώνταςσυνάλλαγματηςτάξης
των 50 εκ. $ . Επίσηςπαραμένει στη λίστα επιβολής
δασμώνκαιέναάλλοεμβληματικόελληνικόπροϊόνπου
είναι το τυρίΠΟΠφέτα, τοοποίοαποτελεί ένααπό τα
σημαντικότεραεξαγωγικάμαςπροϊόντακαιίσωςτοπλέ-
οναναγνωρίσιμοελληνικότρόφιμοστονκόσμο.

Είναιξεκάθαροότιοελληνικόςαγροτικόςτομέαςδεν
μπορείνααπορροφήσειπλέον«οικονομικά»χτυπήματα
ταοποίαπροέρχονταιαπόπολιτικέςαποφάσειςτηςΕΕ
καιγιατιςοποίεςδεφέρουνευθύνηοιΈλληνεςαγρότες.

ΑναρωτιόμαστελοιπόνόλοιμαςγιατίοΠρωθυπουρ-
γόςαλλά και οΥπουργόςΑνάπτυξης καιΕπενδύσεων
ότανσυζητούσανμε τονΥπουργόΕμπορίου τωνΗΠΑ
για την εξαίρεση δυο άλλων σημαντικών ελληνικών
προϊόντωντουελαιόλαδουκαιτηςελιάς,δενέδειξαντην
ίδιαευαισθησίαγιατηνκονσέρβαροδάκινου,καθώςκαι
γιαάλλασημαντικάελληνικάπροϊόνταόπωςπχτοτυρί
ΠΟΠφέτα.

Κατόπιντωνπαραπάνωερωτώνταιοικ.κ.Υπουργοί:
1.   ΠροτίθεταιηΚυβέρνησηνασυζητήσει τοθέμα

με τονΑμερικανόΥπουργόΕξωτερικών κατά την επί-
σκεψήτουστηνΕλλάδα,μεστόχοναεξαιρεθούναπότη
λίσταπροϊόντωνγιαεπιβολήδασμώνοικονσέρβεςρο-
δάκινου,ηφέτα,αλλάκαιάλλαελληνικάπροϊόνταπου
έχουνεξαγωγικόπροορισμότιςΗΠΑ;

2.   Εφόσονδενπροκύψειθετικόαποτέλεσμααπό
τησυνάντησημε τονΑμερικανόΥπουργόΕξωτερικών,
προτίθενται ναθέσουν τοθέμασταΣυμβούλιαΥπουρ-
γών ΓενικώνΥποθέσεων,Ανταγωνιστικότητας και Γε-
ωργίας-ΑλιείαςμεστόχοηΕΕνα ενισχύσει οικονομικά
τονελληνικόαγροτικότομέα(αγρότεςκαιμεταποιητικές
επιχειρήσεις), οοποίος έχει θιγεί ανεπανόρθωτα τα τε-
λευταίαχρόνιααπόπολιτικέςαποφάσειςτηςΕΕ;

Ερωτήσεις της Φρόσως Καρασαρλίδου για τους δασμούς των ΗΠΑ 
στις κονσέρβες ροδακίνου και για στήριξη των βαμβακοπαραγωγών
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CMYK

ΔίκαιηνίκηστηνΦιλιππούπολη0-2
τονΟλυμπιακόΒόλουηΒέροια!

Δηλώσεις προπονητών

Στην 2η αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος η Βέροια πήρε μία 
σπουδαία εκτός ΄έδρας νίκη στο 

ουδέτερο γήπεδο της Φιλιππούπολης 
στην Λάρισα κερδίζοντας ένα από τα 
φαβορί για άνοδο Ολυμπιακό Βόλου 
του Θωμά Γράφα. Το παιχνίδι ήταν 
μέτριο χωρίς πολλές ευκαιρίες και 
φάσεις κυρίως στο α’ ημίχρονο. Οι 
τυπικά γηπεδούχοι είχαν μία ελαφριά 
υπεροχή χωρίς όμως να απειλήσουν 
σοβαρά την εστία του Βοσνιάδη.. Ενώ 
σταδιακά η Βέροια ισορρόπησε το παι-
χνίδι και είχε καλύτερη κυκλοφορία 
της μπάλας.

Κάποιες μικροευκαιρίες  που έγιναν από στημέ-
νες  φάσεις των γηπεδούχων απέκρουσαν οι αμυ-
ντικοί της Βέροιας  με τους Βοσνιάδη, Μαραγκό και 
Στάμου που ήταν από τους καλύτερους παίκτες της 
Βέροιας στο σημερινό αγώνα 

Στην επανάληψη η Βέροια μπορεί και πάλι να πιέ-
στηκε από τους γηπεδούχους μία ήταν όμως η καλή 
ευκαιρία για τον Βόλο όταν το σουτ του Ράντι μέσα 
από την περιοχή απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ ο 
Βοσνιάδης σε κόρνερ .

Όμως στο 52’ λεπτό η Βέροια έμεινε με 10 παί-
κτες μετά την αψυχολόγητη 2η κίτρινη κάρτα που 
δέχθηκε ο Πέντα με σκληρό φάουλ στο κέντρο του 
γηπέδου . Ήταν μεγάλο λάθος για έναν παίκτη με 
τέτοια εμπειρία στα γήπεδα.

Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε κάποια αναταραχή 
στο στρατόπεδο της  Βέροιας , αλλά γρήγορα ξεπε-
ράστηκε  γιατί οι υπόλοιποι παίκτες έδωσαν το κάτι 
παραπάνω και κάλυψαν με τον καλύτερο τρόπο την 
απουσία του Αργεντινού.

Επίσης το παιχνίδι κρίθηκε από τις εύστοχες κινή-
σεις του Σάκη Θεοδοσιάδη που πέρασε στον αγώνα 
τους Ταίρη ( δύο ασίστ δύο γκολ) Σκανθαρούδη και 
φυσικά το σκόρερ των δύο γκολ τον Πασά. 

Φυσικά μεγάλο ρόλο έπαιξε και η φυσική κατά-
σταση των παικτών της Βέροιας (έργο Τόλη Χατζά-
ρα) σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που δεν είχαν 
δυνάμεις να γυρίσουν πίσω στις γρήγορες αντεπιθέ-
σεις των επιθετικών της βασίλισσας .

Σπουδαίο διπλό λοιπόν για την Βέροια που φαί-
νεται σιγά σιγά να βρίσκει την συνοχή της και φυσικά 
και ο προπονητής να βγάζει τα δικά του συμπερά-
σματα για κάποιους παίκτες που δεν έδωσαν το κάτι 
παραπάνω μέχρι σήμερα (Κύπελλο και πρωτάθλη-
μα). 

Φυσικά είνια πολύ νωρίς ακόμη αλλά η ομάδα 
πρέπει να προχωρήσει χωρίς άλλες απώλειες ιδιαίτε-
ρα στο γήπεδο της .

Θεωρώ σωστή και την πρόσφατη ανακοίνωση 
της Διοίκησης για την διαιτησία αφού και στο σημε-
ρινό παιχνίδι ο κ. Νταούλας από τον σύνδεσμο Δυτ. 
Αττικής αδίκησε την βασίλισσα. Ήταν ιδιαίτερα αυ-
στηρός απέναντι στους παίκτες της Βέροιας (αυστη-
ρή ήταν ακόμη η β’ κίτρινη στον Πέντα) ενώ αν όχι 
δύο αλλά το ένα σπρωξιμο του Πασά στην περιοχή 
ήταν καραμπινάτο πέναλτι. 

Πολλοίδιακριθέντες
Χωρίς η ομαδα να πιάσει υψηλή απόδοση πήρε 

ένα αποτέλεσμα που δύσκολα θα πάρει άλλη ομάδα 
όταν ο Ολυμπιακός Βόλου γυρίσει στο γήπεδο του . 
Έπαιξε με σωστό τρόπο κλείνοντας τους διαδρόμους 
στους επιθετικούς του Βόλου και κράτησε περισ-
σότερο την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Τα γκολ 
ήταν το «κλειδί « του Σάκη Θεοδοσιάδη που πέρασε 
τρεις έμπειρους παίκτες που έκαναν σε 15’ λεπτά την 
διαφορά πέτυχαν δύο γκολ ύστερα από ασιστ του 
Λάμπρου Ταίρη ο Πασάς το 0-2, ενώ λίγο ποιό νωρίς 
στο 0-0 ο Πασάς έχασε μεγάλη ευκαιρία. Από την 
άλλη η πίεση είχε συνέχεια με τους Γιώργο Σκανθα-
ρούδη και Αλμπέρτο  Σιμόνι με τις επελάσεις από την 
δεξιά πλευρά . 

Από την Βέροια ξεχώρισαν αρκετοί παίκτες με 
πρώτο τον σκόρερ Δημήτρη Πασά, τον Ταίρη με τις 
έξυπνες πάσες του , τους Στάμου και Μαραγκό , δεν 
ήταν όμως άσχημοι και οι πλάγιοι μπάκ Μούχαλης 
και Πεταυράκης, Στο χώρο του κέντρου έτρεξε και 

πάλι πολλά χιλιόμετρα ο Αλέξης Βεργώνης .

Φάσειςκαιγκολ
51’ λεπτό 
Δεύτερη κίτρινη στον Πέντα για φάουλ που έκανε 

στο κέντρο του γηπέδου, με τον παίκτη της «Βασί-
λισσας» να αποβάλλεται!

61’ λεπτό 
Σουτ του Σκοπελίτη λίγο μέσα από την περιοχή, 

αποκρούει δύσκολα σε κόρνερ ο Βοσνιάδης 
69’ λεπτό 
Δυνατό σουτ του Ράντι έξω από την περιοχή, 

μπλόκαρε και πάλι ο Βοσνιάδης.
78’ λεπτό 
Μεγάλη ευκαιρία για τη ΒΕΡΟΙΑ με τον Πασά να 

μπαίνει στην περιοχή του Βόλου, να αποφεύγει έναν 
αμυντικό αλλά το σουτ που επιχειρεί να κοντράρει σε 
πόδια και να απομακρύνεται!

84’ λεπτό 
Ο Ταϊρης κόβει ωραία στο κέντρο και βγάζει εξαι-

ρετική μπαλιά για τον Πασά, ο οποίος μπήκε στην 
περιοχή και πλάσαρε ιδανικά τον αντίπαλο γκολκί-
περ γράφοντας το 0-1!

86’ λεπτό 
Σπρώξιμο του  Πασά στην μικρή περιοχή ο διαιτη-

τής δεν καταλογίζει το καταφανέστατο πέναλτι 
90’ λεπτό.
Ο Ταϊρης και πάλι βγάζει ωραία τον Πασά, ο οποί-

ος από το ύψος της περιοχής με ωραίο σουτ έγραψε 
το 0-2

Συνθέσει των ομάδων 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ: Μακρυνιώτης, Γραικός, 

Μπουτζίκος, Βοσνακίδης, Φαζός (89’ Πόζογλου), 
Ρόκας, Τσιάρας (73’ Ντούνης), Ράντι, Σκοπελίτης, 
Στεβάνοβιτς (62’ Κουτσιανικούλης), Τσίτας.

ΒΕΡΟΙΑ: Βοσνιάδης, Μουχάλης, Πεταυράκης, 
Στάμου, Μαραγκός, Μπλέτσας, Βεργώνης (77’ Πα-
σάς), Πέντα, Μεληκιώτης (63’ Σκαθαρούδης), Κανού-

λας (70’ Ταΐρης), Σιμόνι.

ΤιδήλωσανΘεοδοσιάδηςκαιΓράφαςμετάτη
νίκητηςΒΕΡΟΙΑΣεπίτουΟλυμπιακούΒ.

Κοντράστ συναισθημάτων υπήρξαν στην αίθου-
σα συνεντεύξεων του γηπέδου της Φιλιππούπολης 
Λάρισας, έδρα του Απόλλωνα Λάρισας, καθώς ο 
προπονητής της ΒΕΡΟΙΑΣ Σάκης Θεοδοσιάδης δεν 
έκρυβε την ικανοποίησή του για τη νίκη της ομάδα 
του, ενώ από την άλλη στο πρόσωπο του προπονη-
τή του Ολυμπιακού Βόλου Θωμά Γράφα ήταν ζωγρα-
φισμένη η απογοήτευση.  

Στην συνέντευξη τύπου βρέθηκαν και οι αρχη-
γοί των ομάδων Αλέξανδρος Βεργώνης και Στάθης 
Ρόκας, με τον παίκτη της ΒΕΡΟΙΑΣ να εστιάζει την 
προσοχή στην ερχόμενη αναμέτρηση με την Τρίγλια, 
ενώ ο έμπειρος αμυντικός του Ολυμπιακού Βόλου 
να αναλαμβάνει την ευθύνη για την ήττα της ομάδας 
του.

ΣΑΚΗΣΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ (ΠροπονητήςΒΕΡΟΙ-
ΑΣ): Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο 
ομάδες. Ο Ολυμπιακός Βόλου μπήκε καλύτερα στα 
πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, είχε την πρωτοβουλία, 
αλλά όσο κυλούσε ο χρόνος βρήκαμε και εμείς την 
συνοχή μας και μπήκαμε στο παιχνίδι. Θα έλεγα 
ότι ήταν ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο με τον 
Ολυμπιακό να έχει κάποιες προϋποθέσεις, αλλά τις 
ίδιες προϋποθέσεις είχαμε κι εμείς.

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαι-
ριστές μας, γιατί έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, 
με την αποβολή του Πέντα από νωρίς στον αγώνα, 
όμως η αντίδραση των παικτών ήταν πάρα πολύ 
καλή. Όταν μένεις με παίκτη λιγότερο, πολλές φορές 
βγαίνει σε καλό και θεωρώ ότι με τις αλλαγές που κά-
ναμε, βάλαμε τις βάσεις να πάρουμε μία πολύ σπου-
δαία νίκη, μια νίκη αυτοπεποίθησης, ψυχολογίας για 
την δύσκολη συνέχεια. Είμαστε σε ένα πρωτάθλημα 
με πάρα πολύ καλές και ιστορικές ομάδες.

Είμαστε ακόμα στις τρεις αγωνιστικές και πρέπει 
να ξεχάσουμε το παιχνίδι αυτό και να προετοιμα-
στούμε για το δύσκολο παιχνίδι που έχουμε στην 
έδρα μας με την Τρίγλια.

Εύχομαι στον Θωμά και στον Ολυμπιακό Βόλου 
καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Μπράβο στους παί-
κτες μου για το ψυχικό σθένος που επέδειξαν όταν 
μείναμε με δέκα παίκτες και πήραμε μία σημαντική 
νίκη απέναντι σ΄ έναν δύσκολο αντίπαλο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο προπονητής 
της ΒΕΡΟΙΑΣ είπε ακόμη:

Τα παιδιά που μπήκαν στον αγώνα, μπήκαν γρή-
γορα στον σφυγμό του παιχνιδιού, όπως και τα άλλα 
τα παιδιά που από την αρχή βάλανε τις βάσεις για τη 
νίκη. Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι και όταν καλούνται 
να μπουν στο παιχνίδι, να δίνουν λύσεις, όπως σή-
μερα που μπήκαν και δώσανε μια σημαντική νίκη. 
Δεν θέλω να σχολιάσω την διαιτησία. Είμαστε συ-
γκεντρωμένοι στο αγωνιστικό κομμάτι και θέλουμε να 
παίζουμε 90 αγωνιστικά λεπτά καθαρού παιχνιδιού.

ΘΩΜΑΣΓΡΑΦΑΣ (ΠροπονητήςΟλυμπιακού
Βόλου):Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και από τις 
δύο ομάδες. Συμφωνώ ότι στο πρώτο ημίχρονο το 
ματς ήταν ισορροπημένο. Νομίζω πως το δεύτερο 
ημίχρονο, όταν ο αντίπαλος έμεινε με δέκα παίκτες, 
προσπαθήσαμε να ρισκάρουμε για να πάρουμε το 
ματς. Δυστυχώς δεν μας βγήκε, κάναμε κάποια λά-
θη και τα πληρώσαμε. Είναι από τα παιχνίδια που 
πρέπει να ξεχάσεις γρήγορα, να σκύψεις το κεφάλι 
και να δουλέψεις. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τους 
φιλάθλους μας τους οποίους στενοχωρήσαμε.

Το πρωτάθλημα έχει μεγάλο δρόμο ακόμα. Είναι 
πολύ νωρίς και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια γιατί 
όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ καλές και ανταγω-
νιστικές.

Θέλω να ευχηθώ τη ΒΕΡΟΙΑ καλή συνέχεια και 
στον Σάκη Θεοδοσιάδη ότι καλύτερο.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ο Θωμάς 
Γράφας απάντησε:

Ρισκάραμε αλλάζοντας τον σχηματισμό μας σε 
4-4-3, αφήνοντας μέσα επιθετικογενείς παίκτες. Όταν 
είσαι 0-0 και με αριθμητικό πλεονέκτημα, δεν μπο-
ρείς να βγάλεις κάποιον επιθετικό παίκτη ή επιθετι-
κογενή παίκτη. Στο τέλος το  κάναμε σε 4-4-2, όμως 
πληρώσαμε την συγκέντρωση και την αδράνεια που 
είχαμε και χάσαμε ένα ματς που δεν έδειχνε κάτι 
τέτοιο.

ΒΕΡΓΩΝΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑρχηγόςΒΕΡΟΙ-
ΑΣ):Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Θεωρώ ότι 
έγινε μια καλή εμφάνιση η οποία συνοδεύτηκε και 
με τους τρεις βαθμούς, σε αντίθεση με τον πρώτο 
αγώνα.

Θα συμφωνήσω ότι στο πρώτο ημίχρονο έγινε έ-
να ισορροπημένο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο και 
ιδιαίτερα μετά την αποβολή η ομάδα μας έδειξε ότι 
έχει τα ψυχικά αποθέματα, πίστεψε ακόμα περισσό-
τερο και έδειξε τις πραγματικές δυνατότητες που έχει 
και καταφέραμε με δύο όμορφα γκολ να κερδίσουμε 
τον αγώνα.

Παραμένουμε προσγειωμένοι . Η αξία αυτής της 
νίκης πρέπει να συνοδευτεί με νίκη στην έδρα μας, 
θα δουλέψουμε και θα κάνουμε ότι καλύτερο για να 
το πετύχουμε την Κυριακή με την Τρίγλια.

ΡΟΚΑΣ ΣΤΑΘΗΣ (ΑρχηγόςΟλυμπιακούΒό-
λου):Μια δύσκολη για εμάς μέρα σήμερα. Θα ήθελα 
να ζητήσω ένα συγγνώμη από τον κόσμο. Την ευθύ-
νη την έχουμε καθαρά εμείς οι ποδοσφαιριστές και 
κανένας άλλος. Κανένας προπονητής και κανένας 
διοικούντας.

Ήμασταν για 70 - 80 λεπτά ότι αυτοί που θα παίρ-
ναμε το παιχνίδι, αλλά μόνοι μας το χάσαμε. Να μας 
γίνει ένα μεγάλο μάθημα αυτό το παιχνίδι, ειδικά το 
τελευταίο δεκαπεντάλεπτο.

Αυτό που έχουμε να κάνουμε, είναι να σκύψουμε 
το κεφάλι και να αποδείξουμε ότι ο Ολυμπιακός Βό-
λου είναι μεγάλη ομάδα και δεν νοείτε να χάνουμε 
τέτοια παιχνίδια. Συγγνώμη από τον κόσμο.  Αυτή 
την δύσκολη στιγμή πρέπει να μας συσπειρώσει 
και να δείξουμε πραγματικά ότι ο Ολυμπιακός είναι 
μεγάλη ομάδα. Δεν ξέρω αν οδηγήσει στην άνοδο ή 
στην δεύτερη θέση, αλλά ότι είναι μια καλή ομάδα. 
Την ευθύνη σαν πιο μεγάλος μέσα στα αποδυτήρια 
την παίρνω εγώ. Εμείς οι παίκτες φταίμε και εμείς να 
είστε σίγουροι θα το γυρίσουμε...
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CMYK

Ηττήθηκε με 92-
67 η ανδρική ομάδα 
του Φιλίππου Βέροι-
ας που αντιμετώπισε 
στην Πάτρα τον τοπι-
κό Απόλλωνα για την 
1η αγωνιστική της Α2 
ανδρών.

Η ομάδα του Δη-
μήτρη Γκίμα που πα-
ρατάχθηκε χωρίς τον 
Δημήτρη Σουτζόπουλο 
(λόγο τραυματισμού) 
και τον Σέρβο Miljan 
Drekalovic (δεν εκ-
δόθηκε η κάρτα του 
ακόμη) προηγήθηκε 
στο 5′ με 9-11 αλλά ο 
Απόλλων γρήγορα πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού 
κάνοντας στο 17-13 στο 7′, αύξησε την διαφορά 
διατηρώντας την μέχρι τέλους.

Διατητές : Τσολάκος, Ρίζος, Νάστος
Δεκάλεπτα : 26-17, 46-31, 66-47, 92-67
Απόλλων Πατρών (Κοτσιρης) : Τσιακμας 1, 

Νιφορας 2, Κούτρας, Μπέμπης 7, Παπαφωτίου 2, 
Καδρας 18, Τσαμης 17, Μολφέτας 22, Ζούμπος 
18, Μπαζινας 1, Εζομο 4, Τζακόπουλος

Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας – Μπλατσιώτης) : 
Φιλιππόπουλος, Τσούκας 7, Βάλλιος 2, Τσιακλα-
γκανος 4, Φυλάκης, Κοθράς 19, Παραπούρας 7, 
Καντάρκος 13, Ελευθεριάδης 15.

Δηλώσεις Δημήτρη Γκίμα 
«Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Οπότε συγ-

χαρητήρια στον Απόλλωνα για τη δίκαιη νίκη και 
στους διαιτητές για την παρουσία τους. Τύχαμε 
θερμής φιλοξενίας και θα ανταποδώσουμε. Α-
γωνιστικά ηττηθήκαμε κατά κράτος κυρίως στο 
θέμα δύναμης. Και είχαμε 14 χαμένες βολές. Την 
ερχόμενη εβδομάδα ελπίζουμε να δούμε όλη την 
ομάδα μας στο γήπεδο για προπόνηση για πρώτη 
φορά. Καμία ήττα δεν είναι μοιραία. Καμία επιτυχία 
μόνιμη. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Κλεμμένο αλλά 
αληθινό.» 

Τααποτελέσματα
Ανατόλια - Κόροιβος  .............................. 81-78
Καρδίτσα - Παγκράτι  .............................. 87-77
Αγρίνιο - Ψυχικό  .................................... 79-59
Διαγόρας Δρυοπ.  - Δάφνη Δαφνίου  ...... 92-82
Ολυμπιακός - Τρίτων  ............................. 74-56
Ελευθερούπολη - Χ. Τρ. Μεσολογγίου  .. 87-91

Απόλλων Πάτρας - Φίλιππος Βέροιας ...  92-67
Αμύντας - Οίαξ Ναυπλίου  ...................... 59-83

ΗΒαθμολογία
1. Οίαξ Ναυπλίου  .................................2 (1-0)
 ........................................................................
2. Απόλλων Π. .......................................2 (1-0)
3. Αγρίνιο .............................................. 2 (1-0)
4. Διαγόρας Δρ. .................................... 2 (1-0)
5. Καρδίτσα ...........................................2 (1-0)
 ........................................................................
6. Χ. Τρικούπης .................................... 2 (1-0)
7. Ανατόλια  ...........................................2 (1-0)
8. Κόροιβος .......................................... 1 (0-1)
9. Ελευθερούπολη ................................ 1 (0-1)
10. Παγκράτι ......................................... 1 (0-1)
 ........................................................................
11. Δάφνη Δαφνίου  ...............................1 (0-1)
12. Ψυχικό ............................................ 1 (0-1)
13. Τρίτων............................................. 1 (0-1)
14. Φίλιππος Βέροιας  ...........................1 (0-1)
 ........................................................................
15. Αμύντας .......................................... 1 (0-1)
16. Ολυμπιακός ................................... -4 (1-0)

ΗΕπόμενηΑγωνιστική(2η,12/10)
Παγκράτι – Ανατόλια
Ψυχικό – Καρδίτσα
Δάφνη Δαφνίου – Αγρίνιο
Τρίτων – Διαγόρας Δρυοπιδέων
Χαρίλαος Τρικούπης – Ολυμπιακός
Φίλιππος Βέροιας – Ελευθερούπολη
Οίαξ Ναυπλίου – Απόλλων Πάτρας
Κόροιβος – Αμύντας

Μπάσκετ Α2
ΉττατουΦιλίππουΒέροιας

απότονΑπόλλωναΠατρών(92-67)

Στην Πλατεία του Δημαρχείου διοργανώ-
θηκε την Κυριακή μία ακόμη γιορτή του χαντ 
μπολ με την συμμετοχή αγοριών και κορι-
τσιών από 8 έως 16 ετών,  με την φροντίδα 
της Διοίκησης της γυναικείας ομάδας χαντ 
μπολ Βέροια 2017. Σκοπός φυσικά ήταν η 
ανάπτυξη του χαντ μπολ μεταξύ των παιδιών 

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν όπως 
φυσικά και ο Δήμαρχος Βέροιας  Κώστας 
Βοργιαζίδης, ο Στέργιος Διαμάντης , ο πρό-
εδρος της ομάδας Γιάννης Γ. Χασιώτης . Με-
γάλη η συμβολή των παικτριών της Βέροιας  
2017 που τράβηξαν και το ενδιαφέρον των 
μικρών παιδιών καθώς και του προπονητού 
του συλλόγου Κώστα Χαραλαμπίδη.

Γιορτή του Χάντμπολ
στην Πλατεία Δημαρχείου 

από την Βέροια 2017
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Μια πολύ ουσιαστική Κυριακή  για το ανδρικό 
τμήμα των Αετών Βέροιας, που ταξίδεψε στον Βόλο 
για το τελευταίο φιλικό ενόψει των πρώτων επίση-
μων υποχρεώσεων.

Η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη αντιμετώπισε την 
τοπική Νίκη, ένας σύλλογος με υψηλούς στόχους 
τη φετινή σεζόν, όπως την επιστροφή στη Β Εθνική 
από την οποία υποβιβάστηκε την περσινή χρονιά.

Οι “ασπρόμαυροι”, νεοφώτιστοι στη Γ Εθνική και 
με διαφοροποιημένο κατά 80% το ρόστερ τους, εί-
χαν πολύ καλή (τηρουμένων των αναλογιών) εικόνα, 

αγωνιζόμενοι χωρίς τους Γκανά και Αλευρίδη.
Μετά από ένα μέτριο πρώτο μέρος, στο οποίο 

βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 49-35 (με σημαντικά 
αμυντικά προβλήματα), βελτιώθηκαν σημαντικά 
στο δεύτερο και δεχόμενοι μόλις 14 στο τρίτο δεκά-
λεπτο, μείωσαν τη διαφορά.

Ίδια η εικόνα και στο τέταρτο δεκάλεπτο, όπου 
η άμυνα έδωσε την ευκαιρία για αρκετούς αιφνιδια-
σμούς ωστόσο η αστοχία σε καθοριστικά σημεία 
του αγώνα, λειτούργησε ανασταλτικά στην προ-
σπάθεια για να πλησιάσουν οι Αετοί στο σκορ.

Η διοίκηση του συλλόγου ευχαριστεί θερμά τους 
ανθρώπους της Νίκης για την άψογη φιλοξενία 
τους και τους εύχεται ότι καλύτερο τη φετινή σεζόν 

και γρήγορη επιστροφή στις ανώτερες κατηγορίες.
Τα δεκάλεπτα: 28-23, 49-35, 63-47, 79-71
Νίκη Βόλου (Κοσμάτος – Καραγιώργος) : Σα-

ριμπαλίδης, Βερτζάγιας, Σιμάκης, Καραγέωργος, 
Κουτίνας, Καρπέτης, Τσώλης, Ακούνια, Σταυροθεό-
δωρος, Παρασκευάς, Τάσσος

Αετοί Βέροιας (Τυριακίδης) : Ιωσηφίδης, Τρο-
μπούκης, Γκεκόπουλος, Ζησιός, Μαραπίδης, Κου-
σιάντζας, Σταυρουλάκης, Σιδηρόπουλος, Καπνάς, 
Αναστασιάδης

Μπάσκετ
Χρήσιμα από τον τελευταίο φιλικό 

αγώνα των Αετών Βέροιας στον Βόλο

Με νίκες συνέχισαν την πορεία τους στο πρω-
τάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας, οι 
δύο ομάδες που προπορεύονται στον βαθμολογικό 
πίνακα ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας και ο ΓΑΣ Ροδοχω-
ρίου 

Στην  5η αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας 
κέρδισε δύσκολα   τον Αστέρα Τριπόταμου επι-
κρατώντας με 1-0 , ενώ το Ροδοχώρι πήρε την 
νίκη  στην έδρα του νικώντας με 2-1 την αξιόμαχη  
Κουλούρα

Εύκολες νίκες με το ίδιο σκορ (4-0) σημείωσαν 
η Νάουσα στη Χαρίεσσα και η Αγ. Μαρίνα επί του 
Σταυρού  όπως και το Πλατύ που κέρδισε με ανα-
τροπή τον Ολυμπιακό Νάουσας (6-2).

Από εκεί και πέρα, ισόπαλο 1-1 έληξε το ματς 
του Αχιλλέα Νάουσας με το Μακροχώρι, ενώ ση-
μαντικό διπλό πήρε ο Κοπανός στο Παλαιοχώρι 
(2-0).

Τέλος, η Μελίκη «έσπασε το ρόδι» κερδίζοντας 
στη Ραχιά με σκορ 1-0 την ΑΕΠ Βέροιας.

Α’ΕΠΣΗ–5ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Χαρίεσσα – Νάουσα  ..................................0-4
Αγ. Μαρίνα – Θύελλα Σταυρού  ..................4-0
Αστέρας Τριποτάμου  – ΠΑΟΚ Αλεξ.  .........0-1
ΓΑΣ Ροδοχωρίου  – ΠΑΟΚ Κουλ  ...............2-1
ΑΕΠ Βέροιας – Φίλιππος Μελ  ...................0-1
Πλατύ – Ολυμπιακός Ν.  .............................6-2
Παλαιοχώρι – Κοπανός  .............................0-2

Αχιλλέας Ν. - Μακροχώρι  ..........................1-1

Βαθμολογία(σε5αγωνιστικές)
1 ΠΑΟΚ Αλεξ  ..............................................15
2 Ροδοχώρι  .................................................15
3 Μ.Αλεξ.Αγ.Μαρίνας  .................................12
4 ΦΑΣ Νάουσα  ...........................................12
5 Αχιλλέας Νάουσας  ...................................10
6 Αγρ.Αστ.Πλατέος  .....................................10
7 Κοπανός  ....................................................9
8 ΑΕ Χαρίεσσας  ............................................6
9 Θύελλα Σταυρού  ........................................6
10 Κουλούρα  ................................................6
11 Μακροχώρι  ..............................................5
12 Αστέρας Τριποτάμου  ...............................4
13 Άρης Παλαιοχωρίου  .................................4
14 Φίλιππος Μελίκης  ....................................3
15 ΑΕΠ Βέροιας  ............................................0
16 Ολυμπιακός Νάουσας  .............................0

Επόμενηαγωνιστική
Σάββατο12/10ώρα16.00

ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας- ΑΕΠ Βέροιας 
Θύελλα Σταυρού- ΓΑΣ Ροδοχωρίου 
ΦΑΣ Νάουσας- Αστέρας Τριποτάμου 
Φίλιππος Μελίκης- Άρης Παλιοχωρίου 
ΓΑΣ Κοπανού-  Αχιλλέας Νάουσας 
Αγ. Μαρίνα - ΑΕ Χαρίεσσας 
ΠΑΟΚ Κουλούρας- Αστέρας Πλατέως 
Ολυμπιακός Ν.- Μακροχώρι

ΕΠΣ Ημαθίας Α’

Μενίκεςσυνέχισανοιπρωτοπόροι
ΠΑΟΚΑλεξ.καιΡοδοχώρι

Με τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής συνεχίστηκε 
το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας. 
Στον πρώτο όμιλο Διαβατός και ΑΕ Τρικάλων οδηγούν 
την κούρσα με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια ,ενώ 
στον β’ όμιλο η Ραχιά πήρε το ντέρμπι με 1-0 επί της Αγ. 
Βαρβάρας και είνια μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας.  
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στους δύο ομίλους:

1ος όμιλος
Καμποχώρι – Παλατίτσια  ............................. 2-0
Καψόχωρα – Νικομήδεια  ............................. 3-1
Λιανοβέργι – Διαβατός  ................................. 0-5
Κυψέλη – Σχοινάς  ........................................ 0-3
Ακαδ. Τρικάλων – Λουτρός  .......................... 1-0
Βαθμολογία
1. Διαβατός  ......................................................6
2. ΑΕ Τρικάλων  ................................................6
3. Νικομήδεια  ...................................................3
4. Λουτρός  .......................................................3
5. Σχοινάς  ........................................................3
6. Παλατίτσια  ...................................................3
7. Καψόχωρα  ...................................................3

8. Καμποχώρι  ..................................................3
9. Κυψέλη  ........................................................0
10. Λιανοβέργι  .................................................0
2ος όμιλος
Αγ. Γεώργιος – Μαρίνα  ................................ 2-6
Ζερβοχώρι – Πατρίδα  .................................. 1-1
Ραχιά - Αγ. Βαρβάρα  ................................... 1-0
Άχθος Αρούρης – Λευκάδια  ......................... 4-1
Δόξα Ν. – Επισκοπή  .................................... 0-3
Βαθμολογία
1. Ραχιά  ...........................................................6
2. Μαρίνα  .........................................................4
3.  Ζερβοχώρι  ..................................................4
4.  Άχθος Αρούρης  ...........................................4
5.  Πατρίδα  ......................................................4
6.  Επισκοπή  ...................................................3
7.  Αγ. Βαρβάρα  ...............................................3
8.  Αγ. Γεώργιος  ...............................................0
9.  Λευκάδια  .....................................................0
10.  Δόξα Νάουσας  ..........................................0

πηγή. kerkidasport.gr

ΕΠΣ Ημαθίας Β’ κατηγορία
Τααποτελέσματατης2ηςαγωνιστικής

καιοιβαθμολογίες
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Συγκέντρωση υπέρ των ζώων
στην Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας

Με σύνθημα  «Η φόλα είναι
δολοφονία», πραγματοποιήθηκε
συγκέντρωσηδιαμαρτυρίαςπολι-
τώνστηνΠλατείαΔημαρχείουτης
Βέροιας  την Κυριακή 6Οκτω-
βρίου στις 11 το πρωί.Αφορμή
ακόμα έναπεριστατικό θανάτω-
σης σκύλου, πριν απόπερίπου
ένα μήνα, και ηΚίνησηπολιτών
Βέροιας για τα ζώα«Ακρόπολη»
αποφάσισε να κινητοποιηθεί με
σκοπό να ενημερωθούν οιπολί-
τες σχετικά με την εγκληματική
αυτή ενέργεια και να συνταχθεί
ψήφισμα με σκοπό να υπάρξει
συνεργασία για τα θέματα των
ζώων ανάμεσα στονΔήμο, την
Αστυνομία και τους υπόλοιπους
αρμόδιουςφορείς.

Στόχος τουψηφίσματος είναι
να μπει επιτέλους ένας τέλος
στηνβάναυσηθανάτωσηκαι τον
απάνθρωποβασανισμό των ζώ-
ων, καθώς και να εφαρμοστούν
συγκεκριμένα μέτρα που αφο-
ρούν τόσο τα αδέσποτα όσο και
τα δεσποζόμενα ζώα,προκειμέ-
νου να αποφεύγονται από εδώ
καιστοεξήςπαρόμοιεςενέργειες.

Ομιλητές της συγκέντρωσης
ήτανμέλη τηςομάδας«Ακρόπο-
λη», οι οποίοι ενημέρωσαν τους
παρευρισκόμενουςσχετικάμεα-
νάλογεςπροσωπικέςτουςεμπει-
ρίεςκαιπώςαυτέςτουςστιγμάτι-
σαν,αλλάκαιμετοτιπραγματικά
συνεπάγεταιναέχειςωςκατοικίδιοένανσκύλο.Τονίστηκεεπίσηςκαιηεπιτακτικήανάγκηγιατηνύπαρξη
παιδείαςενόςλαούαπέναντισταζώα.Ηεκπαιδευτικόςκ.ΔέσποιναΠαπαγιαννούληαναφέρθηκεστονρόλο
τουσκύλουστηνεκπαίδευσηκαιπώςκάτιτέτοιομπορείναεπιτευχθεί,έτσιώστεηδιαμόρφωσηχαρακτήρα
ενόςπαιδιούναείναιτέτοιαπουνασυμπεριφέρεταισταζώα-καικατ’επέκτασησεκάθεμορφήζωής-με
σεβασμόκαιαγάπη.

Τονλόγοπήρεκαιοκτηνίατροςκ.ΑνδρέαςΧατζησαλάταςπου,μεταξύάλλων,είπετιμπορείνακάνει
έναςκηδεμόναςσκύλουμεσκοπόνακατοχυρώσειτηνασφάλειάτου,ενώηδικηγόροςκ.ΙωάνναΔουκίδου
υπογράμμισεότιτοπρόβλημαμετααδέσποταξεκινάειαπόεμάςτουςίδιους,αφούστηνπλειονότητάτους
ήτανκάποιαστιγμήδεσποζόμεναπουκάποιοςεγκατέλειψε.

Ηκ.Δουκίδουυπενθύμισεστοκοινόότιηκακοποίησηκαιηαναίτιαθανάτωσηζώουαποτελούνποινικό
αδίκημαπουδιώκεται αυτεπαγγέλτως, χωρίςπαράβολο.Οι συγκεκριμένεςπράξεις διώκονται σε βαθμό
πλημμελήματος,τιμωρούνταιμεφυλάκισηκαιχρηματικήποινή,καθώςκαιμευψηλόδιοικητικόπρόστιμο,
αλλάόπωςτόνισε,«οΝόμοςχωλαίνει»καιηνομοθεσίαθαέπρεπεναείναιπιοαυστηρή…

Οσκοπόςτηςσυνάντησης τωνυποστηρικτώντηςζωήςτωνζώων, τηνΚυριακή6Οκτωβρίου,ήτανη
συνειδητοποίησηότι η αγάπηαπέναντι στονάνθρωποκαι ηαγάπηαπέναντι στα ζώαδενμπορείπαρά
ναείναιδύοέννοιεςαλληλένδετες.Ο«άνθρωπος»πουθαβασανίσειήθασκοτώσειέναζώο,αύριοδεθα
διστάσεινακάνειτοίδιοκαισεένανάνθρωπο.Παρόλααυτά,υπεύθυνοςθεωρείταικαιοκαθέναςαπόεμάς
πουδείχνειανοχήσετέτοιεςβίαιεςπράξεις.Οφείλουμε-ανμητιάλλο-νατιςκαταγγέλλουμεκαινατιςκατα-
δικάζουμε.

ΕΧΖ

Στις 13 Οκτωβρίου
ΒΡΑΔΙΑ ΑΣΤΡΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ 
ΜΕ ΔΥΟ ΙΣΧΥΡΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ
Σαςαρέσειοουρανός;Ελάτενατονκοιτάξουμεμαζί…
Απ’τοΕΝΑΠΑΙΔΙΜΕΤΡΑΕΙΤ’ΑΣΤΡΑστη
ΒΡΑΔΙΑΓΝΩΡΙΜΙΑΣΜΕΤΟΝΚΟΣΜΟΤΟΥΟΥΡΑΝΟΥ
ΤηνΚυριακή13Οκτωβρίου, από τις 7.30 το απόγευμα και για

όσοπάει, οργανώνουμε με την ευγενική καιπρόθυμησυμμετοχή
των αστροφυσικών τουΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣκαιτωνμουσικώντουσυνόλουDaCapo,μιαμαγική
βραδιά όπου ερωτήματα και απαντήσεις θα μας ταξιδέψουν στο
νυχτερινόουρανόκαιστιςΠολιτείεςτωνμυστικώντουσύμπαντος!

Μιαβραδιάόπουμέσααπόδυοισχυράτηλεσκόπιαθαδούμετηνσελήνηπουέχεικαιπανσέληνο,τον
ΔίαμεταφεγγάριατουαλλάκαιτονΚρόνομετουςεντυπωσιακούςδακτυλίουςτουκιόλααυτάμετάμουσι-
κήςτουσυνόλουπνευστώνDaCapo.

ΤΟΤΑΞΙΔΙΕΙΝΑΙΓΙΑΜΙΚΡΟΥΣΚΑΙΜΕΓΑΛΟΥΣ…
Μηνπαραλείψετε λοιπόν ναδηλώσετε το ενδιαφέρονσαςστουςδιοργανωτές, στοΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ

ΙΔΕΩΝστοτηλέφωνο6972440721ήστοmail,ekkokkistirioideon@gmail.com
ΗΕΙΣΟΔΟΣΕΙΝΑΙΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση στην 

Πιτσαρία Παπαγάλος
Ηλέσχημαςσύμφωναμετοετήσιοπρόγραμμάτης,τηνΚυριακή13Οκτωβρίου2019το

μεσημέριθαέχεισυνεστίασηστηνπιτσαρίαΠΑΠΑΓΑΛΟΣστηνπεριοχήΕληάς.
Ησυμμετοχήκατ’άτομο είναι10 ευρώκαιπεριλαμβάνειουζάκιμεμεζέ, κρεατικό,ώρα

προσέλευσης13.00τομεσημέρι.Γιατησυμμετοχήσαςτηλεφωνήστεμαςήπεράστεαπότα
γραφείαμαςΑνοίξεως90.ΗλέσχηείναιανοιχτήΔευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή,ώρες10-12
τοπρωί.Τηλ.:2331025654,κιν.:6976953683.

Το Δ.Σ.

Σταθερή αξία 
για τον Δήμο 

Αλεξάνδρειας η Γιορτή 
Παραδοσιακής Πίτας 

Με τεράστια επι-
τυχία για ακόμημια
χρονιά η Κοινωφε-
λήςΕπιχείρηση του
ΔήμουΑλεξάνδρει-
ας, διοργάνωσε την
Κυριακή6Οκτωβρί-
ου την Γιορτή Πα-
ραδοσιακής Πίτας
στηνΑλεξάνδρεια.

Η μεγαλύτερη ί-
σως,εκδήλωσηπου
γίνεται κάθε χρόνο
στο Δήμο Αλεξάν-
δρειας τα τελευταία
16 χρόνια, στέφθη-
κεκαιπάλιμεαπό-
λυτη επιτυχία, κα-
θώς τόσο από την
πλευρά του οΔή-
μοςΑλεξάνδρειας,
όσοκαιοισυμμετέ-
χοντεςσ’αυτήΣύλ-
λογοι μεπολύ ζήλο
και μεράκι φρόντι-
σανγι’αυτό.

Φυσ ι κά  σ την
επιτυχία της εκδή-
λωσης συνέβαλε
τα μέγιστα και ο
« καλοκα ι ρ ι ν ό ς»
καιρός, αλλά κυρί-
ως ηεντυπωσιακή
προσέλευση του
κόσμου, που «α-
γκάλιασε» καιπάλι
τηνεκδήλωση.

Η  ε κδ ή λωση
ξεκίνησε με καλω-
σόρισμα από τον
πρόεδρο της ΚΕ-
ΔΑ κ.Μ. Σταυρής,
συνεχίστηκε με θε-
ατρικό στο οποίο
πρωταγωνιστούσε
η γνωστή «Λισσά-
βω», ενώ χαιρετι-
σμό απηύθυνε και
οΔήμαρχοςΠ.Γκυ-
ρίνης.

Στη  συνέχε ια
ακολούθησε ένα
πλούσιομουσικοχο-
ρευτικόπρόγραμμα
σεπαραδοσιακόκαι
λαϊκόρυθμόαπότη
γνωστή τραγουδί-
στριαΧαράΒέρα.

Κίτσιος 
Γεώργιος



Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Μ.Α.μ.Α 
(Μέριμνα Ατόμων 
με Αυτισμό)  στην 

όπερα -κουκλοθέατρο 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Τοαπόγευμα τηςΠέμπτης 3Οκτωβρίου ,ομάδαπαιδιών του κέ-
ντρουδημιουργικήςαπασχόλησηςΑμεΑτουσυλλόγουΜ.Α.μ.Ακαιοι
εκπαιδευτές τους ,παρακολούθησαν τηνκωμικήόπερα-κουκλοθέατρο

‘’ΤοεργαστήριτουΜαστρο-Πέδρο’’τουΜανουέλ
ντεΦάγια ,στηνΑντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων
καιΤεχνών. ‘Ηταν μιακαταπληκτικήπαράσταση
η οποίαπάντρεψεμε ένανμαγικό τρόπο την ό-
περαμετοκουκλοθέατρο!Οσυνδυασμόςλόγου,
λυρικού τραγουδιού ,μαριονέτας και ισπανικών
μελωδιών, ενθουσίασαν ταπαιδιά μας τα οποία
παρακολουθούσαν με αμείωτο ενδιαφέρον και
ταυτόχρονασυμμετείχανστηδι-
αδραστικήαυτήπαράσταση.

ΤοκδαπμεαΜ.Α.μ.Αθασυ-
νεχίσει να συμμετέχει ενεργά
στο πολιτιστικό γίγνεσθαι του
τόπουμας ,μεόλες τιςομάδες
τωνωφελούμενώνμας,μιαςκαι
βασικόςστόχος μας εκτός από
την καλλιέργεια της δημιουργι-
κότητας τωνπαιδιώνμας ,είναι
καιηανάπτυξητηςκοινωνικότη-
τάς τους. Ευχαριστούμε θερμά
την ΚΕΠΑ δήμου Βέροιας και
την υπεύθυνη προγραμματι-
σμού κυρία Νανά Καραγιαννί-
δουγιατηζεστήφιλοξενία!

 Με εκτίμηση 
το ΔΣ του συλλόγου
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ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Ξεκινούν 
τα μαθήματα σκίτσου

ΞεκινούναυτήντηνΠέμπτη10Οκτώβρηκαιώρα17:00,τα
μαθήματα σκίτσουστηνΕύξεινοΛέσχηΒέροιας,σεσυνεργα-
σίαμε τοσκιτσογράφοΔημήτρηΝικολαΐδη.ΗΛέσχη μεαυτό
τον τρόποπροσπαθεί να εντάξει μίαακόμαδράση,πουπρο-
άγει την τέχνη και τονπολιτισμό καισυνεισφέρειστηνψυχική
γαλήνητωνπαιδιώνμας.

Έτσι απλά και  με εύκολο τρόπο, οιφίλοι τουσκίτσου  θα
ταξιδεύουν  όλο  το  χρόνοστονυπέροχο κόσμο τουσκίτσου
στουςφιλόξενουςχώρουςτηςΕυξείνουΛέσχης,υπότηνκα-
θοδήγηση τουΔημήτρηΝικολαΐδη, τουπρώτου και μοναδικού
σκιτσογράφουπου έχει εκδώσει βιβλίο εκμάθησης σκίτσου
στηνΠοντιακήδιάλεκτο.

Γιααυτότολόγοθαείναιχαράμαςνασαςδούμε
όλουςαπόκοντάκαισαςκαλούμεναγνωρίσετετοφαντα-
στικόκόσμοτουσκίτσου.Ταμαθήματαθαγίνονταικάθε
δεύτερηΠέμπτηκάθεμήνακαιαπόώρες5μμμέχρι7μμ.
στοστις  εγκαταστάσεις  μας  στο Πανόραμα Βεροίας. Για
περισσότερες  λεπτομέρειες  επικοινωνήστε  στο  τηλέφωνο
2331072060,5-9τοαπόγευμα.

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

Τουμπουλίδης Νικόλαος    Τογκουσίδου  Ευαγγελία

Ευχαριστήριο 
του Γηροκομείου 

Βέροιας
ΤοΔ.Σ.και οιΤρόφιμοι τηςΜ.Φ.Η.``Σωσ-

σίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν
θερμά:

-ΤηνΟικ.κ.Θεόδωρου Σουμελίδη,για την
δωρεά τουποσού των500Ε,εις μνήμη του
πατέρα τουςΦωτίου Σουμελίδη,με την συ-
μπλήρωση40ημερώναπότονθάνατότου.

-ΤηνΟικ.κ.Βασιλείου Βε`ί`τη και κ.Ρίτας
Βαφείδου,γιατηνδωρεάτουποσούτων100
Ε ,εις μνήμηΟρέστη Σιδηρόπουλου,με την
συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό
του.

-Τηνκ.ΣυμεωνίδουΜυροφόρα,γιατηνδω-
ρεάτουποσούτων100Ε,ειςμνήμηΟρέστη
Σιδηρόπουλου,με τηνσυμπλήρωση40 ημε-
ρώναπότονθάνατότου.

-Τουςκ.Βασίλειοκαικ.ΠαναγιώταΔινάλη,-
γιατηνδωρεάτουποσούτων50Ε,ειςμνή-
μηΟρέστηΣιδηρόπουλου,μετηνσυμπλήρω-
ση40ημερώναπότονθάνατότου.

-ΑνώνυμηΚυρίαΦ.Ψ.,γιατηνδωρεάτου
ποσού των50Ε, ειςμνήμηΟρέστηΣιδηρό-
πουλου,μετηνσυμπλήρωση40ημερώναπό
τονθάνατότου.

-ΑνώνυμηΚυρία, για την δωρεά τουπο-
σούτων50Ε,ειςμνήμηπροσφιλώνπροσώ-
πων

-Τονκ.Αγαθαγγελίδη Ιωάννη,για τηνευγε-
νικήπροσφορά16KgrΜέλι,για τις ανάγκες
τουΓηροκομείουΒέροιας.

-ΤονΦούρνο ``ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ``,για την
ευγενική προσφορά 2 κιβ.κουλουράκια,για
τουςΗλικιωμένουςτουΓηροκομείουΒέροιας.

-Το Ποδολογικό Κέντρο κ.Ζησιοπούλου
Μαρίας,για τις υπηρεσίες που πρόσφερε
στουςΗλικιωμένους τουΓηροκομείουΒέροι-
ας.

                             Εκ της Δ/νσεως 

Νεανικές δράσεις 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» 

από την Εύξεινο Λέσχη 
Επισκοπής Νάουσας

ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου
ΛέσχηςΕπισκοπήςΝάουσαςσαςπροσκαλεί
στις7-8και9Οκτωβρίου2019στις12τομε-
σημέριστο ΓυμνάσιοΕπισκοπήςσταπλαί-
σιατωνΝεανικώνΔράσεων«ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ»
μεθέμα:

Οργάνωση και δράση σε θέματα προ-
στασίας του περιβάλλοντος ,με στόχο να
συνειδητοποιήσουν οι νέοι τη σχέση του
ανθρώπουμετοφυσικόκαικοινωνικόπερι-
βάλλον τους και να ευαισθητοποιηθούν για
ταπροβλήματαπουσυνδέονταιμεαυτό.

Συγκεκριμένα:
1ηημέρα
Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα

12:00μ.μ.
ΟμιλητήςκοςΓρηγορόπουλοςΑντώνης
Περιβαλλοντόλογος.
2ηημέρα
Τρίτη8Οκτωβρίου2019καιώρα12:00μ.μ.
ΟμιλητήςκοςΧατζηκώσταςΙορδάνηςΠολιτικόςΜηχανικός.
3ηημέρα
Τετάρτη9Οκτωβρίου2019καιώρα12:00μ.μ
ΟμιλήτριακαΜπουρδάνουΠαρασκευήΚοινωνιολόγος.
ΕΙΣΟΔΟΣΕΛΕΥΘΕΡΗ

«Μουσικές πραγματικότητες»
Διαλέξεις με τον Νίκο Ορδουλίδη, 

Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Ωδείου 
κάθε Πέμπτη, 19.00-20.30

Ομουσικολόγος και ΚαλλιτεχνικόςΔιευθυντής τουΩδείου
της ΙεράςΜητροπόλεωςΒεροίας καιΝαούσης κ.Ορδουλίδης
Νίκος,συστήνει έναννέοεκπαιδευτικόθεσμό, τασεμινάρια της
Πέμπτης,μεγενικότίτλο«μουσικέςπραγματικότητες».

Τασεμινάρια απευθύνονται στουςσπουδαστές τουΩδείου,
ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώςεπίσηςκαι γενικότεραπροςό-
λουςτουςμουσικόφιλους.

Με άξονα την ιστορική μουσικολογία και επιστρατεύοντας
πλείστες ιστορικέςπηγές και οπτικοακουστικό υλικό, θα εξετα-
στούνζητήματααπόποικίλεςεκφάνσειςτουελληνόφωνουκυρί-
ωςμουσικούκόσμου.

Τασεμινάρια θαπραγματοποιούνταιστον χώρο τουΩδείου
στηΝάουσα,κάθεΠέμπτη19.00–20.30.

Μετά τοπέρας τουΣεμιναρίου, στους ενδιαφερόμενους θα
χορηγηθείβεβαίωσηπαρακολούθησης.

Είσοδοςελεύθερη.

Ξεκινά νέος κύκλος 
σεμιναρίων δημιουργικής γραφής 

στο Δήμο Νάουσας
ΟΔήμοςΗρωικήςΠόληςΝάουσαςσεσυνεργασίαμετηνΕπιτροπήΙσότηταςπρόκειται

ναπραγματοποιήσεισεμινάριαδημιουργικήςγραφήςγιαενήλικεςκαιγιαμαθητέςγυμνασί-
ου-λυκείουμεεκπαιδευτήτονσυγγραφέακ.ΓιώργοΔάμτσιο.Τασεμινάριαεστιάζουνσε
τρόπουςμετουςοποίουςμπορείναχρησιμοποιηθείευέλικταηελληνικήγλώσσα.Επίσης
επικεντρώνονταισεμεθόδους γραφήςμυθιστορημάτων και διηγημάτων, ενώαναλύονται
καιβασικάστοιχείααυτών(αφήγηση,πλοκή,χαρακτήρες,διάλογοικ.λπ.).

ΤασεμινάριαθαπραγματοποιούνταιστονΠολυχώροΠολιτισμού«ΧρήστοςΛαναράς»
(αίθουσαΒέτλανς), ξεκινούνστις 13Οκτωβρίου 2019 και ησυμμετοχή είναι δωρεάν.Ο
κύκλοςσεμιναρίωνθαδιαρκέσειένα(1)μήνα,μετέσσερις(4)δίωρεςσυνεδρίες.Μετάτη
λήξητουκύκλουσεμιναρίωνστηΝάουσα,θαακολουθήσουννέοι,στιςΔημοτικέςΕνότητες
ΑνθεμίωνκαιΕιρηνούπολης.

Πληροφορίες–εκδήλωσηενδιαφέροντος:Γρ.ΠολιτισμούΔήμουΝάουσας(Δημαρχείο,
ώρες09:00-14:00,τηλ.:2332350375,υπεύθυνηκ.ΕλένηΣιαμίδου).Λόγωπεριορισμένου
αριθμούσυμμετοχών,θατηρηθείσειράπροτεραιότητας.



Τρίτη 8-10-2019
13:30-17:30 ΚΟΥΡ-

ΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝ-
ΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 
ΓΩΝΙΑ 23310-65931 

21:00-08:00ΛΕΜΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 
23310-74374
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 7-10-2019 μέχρι 13-10-
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

Η ομάδα του Αλμωπού 
Αριδαίας  χωρίς να εντυπω-
σιάσει με την απόδοσή του, 
έπαιξε σοβαρά και εκμεταλ-
λεύτηκε μία από τις λιγοστές 
φάσεις που είχε στο  παι-
χνίδι. Από την άλλη η γηπε-
δούχος Νίκη Αγκαθιάς του 

Σταύρου Κωστογλίδη στάθη-
κε πολύ καλά ανασταλτικά, 
επιθετικά προσπάθησε αλλά 
χωρίς να βγάλει σπουδαίες 
φάσεις, ενώ διαμαρτύρεται 
για υπέρ της πέναλτι που 
δεν της καταλογίστηκε σε 
δύο τουλάχιστον αμφισβη-

τούμενες φάσεις.
Στο 18΄ έγινε η πρώτη α-

ξιόλογη φάση με τον Νικολί-
τσα να σουτάρει άουτ, ενώ ο 
Μαγγίζης απείλησε στο 22΄ 
χωρίς όμως αποτέλεσμα. 
Στο 23΄ ο Αλμωπός άνοιξε 
το σκορ, όταν από εκτέλεση 
κόρνερ του Ντόγου ο προ-
ωθημένος Ναουμίδης με κε-
φαλιά από κοντά έστειλε τη 
μπάλα στα δίχτυα του Γιώτα 
(0-1). Στο 37΄ οι γηπεδούχοι 
ζήτησαν πέναλτι για ανατρο-
πή όταν ο Καραγιάννης πέ-
ρασε τον Ναουμίδη, με τον 
Μένιο να πέφτει στα πόδια 
του παίκτη της Αγκαθιάς και 
να αποκρούει.

Στην επανάληψη και συ-
γκεκριμένα στο 46΄ ο Ανδρι-
όπουλος απείλησε με δυνατό 
σουτ μέσα από την περιοχή 
που πέρασε λίγο άουτ πά-
νω από τα δοκάρια του Μέ-

νιου. Στο 49΄ ο Πέττας έχα-
σε σπουδαία ευκαιρία με το 
πλασέ του να περνά σύριζα 
άουτ από το δοκάρι του Γιώ-
τα. Στο 77΄ ο Ντόγος πιεζό-
μενος πλάσαρε από κοντά 
άουτ. Στο 92΄ από γύρισμα 
του Ανδριόπουλου η μπάλα 
φάνηκε να χτυπάει στο χέρι 
του Ναουμίδη, με τον διαιτη-
τή να υποδεικνύει κόρνερ.

Διαιτητής ο κ. Αγγελάκης, 
βοηθοί οι κ.κ. Τοροσιάδης 
και Κουρμαδιάς της Ένωσης 
Μακεδονίας.

Συνθέσεις των ομάδων 
ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ (Κω-

στογλίδης): Γιώτας, Κίτσας, 
Μπατσαράς, Ράδης (72’ Κοι-
λανίτης), Τσιούχας, Χατζηα-
θανασίου, Τσιότρας, Μούδι-
ος, Λαμπίρης, Πανταζής (33’ 
Ανδριόπουλος), Καραγιάν-
νης.

ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

(Τυριακίδης): Μένιος, Τζη-
μογιάννης, Προκοπίου (60’ 
Στογιαννίδης), Μαγγίζης, 
Ναουμίδης, Ντόγος, Μεντής, 
Πέττας (84’ Ελευθεριάδης), 
Νικολίτσας (80’ Ξόμπλιος), 
Ασλαμπάλογλου, Κωστού-
λας (70’ Καζναφέρης).

Τα αποτελέσματα 
2ος όμιλος
ΑΟ Σειρήνα-ΑΣ Αναγέν-

νηση Γιαννιτσών 0-3
ΠΑΣ Φλώρινα-Ποσειδώ-

νας Μηχανιώνας 0-0
Νίκη Αγκαθιάς-Αλμωπός 

Αριδαίας 0-1
Αστραπή Μεσοποταμί-

ας-Μακεδονικός 0-1
Άρης Παλαιοχωρίου-Μέ-

γας Αλέξανδρος Τρικάλων 
Ημαθίας 0-3 α.α

Θύελλα Σαρακηνών-ΠΟ 
Νέας Καλλικράτειας 3-3

Εδεσσαϊκός-Αγροτικός Α-
στέρας 1-1

Γ’ Εθνική

Άδικοτο0-1τουΑλμωπούστηνΑγκαθιά

8 ο ς  Η μ ι μ α ρ α θ ώ ν ι ο ς  ‘ ’ P e l l a 
Halfmarathon’’2019 – Δρόμος θυσίας 
Γιαννιτσών

Πραγματοποιήθηκε την Κυρια-
κή 6/10 ο 8ος Ημιμαραθώνιος ‘’Pella 
Halfmarathon’’2019. Στον αγώνα αυτόν 
συμμετείχαν 10 δρομείς του Σ.Δ.Βέροι-
ας φέρνοντας τα εξής αποτελέσματα:

19. ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
1:30:01

44 .  ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Minas 
Coaching Team 1:36:30

45. ΔΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Minas Coaching Team 1:36:48
84. ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Minas Coaching Team 1:45:30
98. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:48:44

108. ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:50:37
164. ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:57:33
172. ΒΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Sportstraining-Karagiannis 1:58:39
206. ΜΟΥΣΕΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2:06:18
227. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 2:10:39

Με 10 δρομείς ο Σ.Δ.Βέροιας στον Ημιμαραθώνιο Γιαννιτσών
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  δ ι α -
μέρισμα 80 τ.μ., 3ος 
όροφος. Τηλ.: 6949 
556977.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στην 
Πατρίδα, 80μ. από τη 
ΜΕΒΓΑΛ, διόροφη οι-
κοδομή, κατάλληλη για 
επαγγελματική χρήση 
με ενάμιση στρέμμα αυ-
λή. Τηλ.: 6971 706894.

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πω-
λείται μονοκατοικία 83 
τ.μ. με οικόπεδο συνολικά 
200 τ.μ., στο κέντρο του 
χωριού, με μπάρμπεκιου. 
Τηλ.: 6971 946773.

ΕΔΕΣΣΗΣ, γκαρσο-
νιέρα με 1ΔΣΚ, 40 τ.μ. 

μικτά, 3ος όρ., 22.000 
ευρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

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.

Κ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσμα-
τα από 80 τ.μ., πακέτο, 
αυλή, κήπο, θέρμανση, 
καλή κατασκευή. Τιμή 
50.000 ευρώ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6974 058284, 6973 
475239.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 10 
στρέμματα με ροδάκινα 

συμπύρηνα ANDROSS 
στην περιοχή Παλιολά-
κα κοντά στο γήπεδο 
Διαβατού. Τηλ. κιν.: 6982 
384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙκτήμα στη Βεργίνα 
10 στρέμ. στην περιοχή 
Σάδηνα, 5 στρέμ. ακτινίδια 
και 5 στρέμ.χέρσο με δική 
του πομώνα. Τηλ.: 6932 
526408 κ. Γιώργος.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικόπεδο στους Γεωρ-
γιανούς 2 στρέμματα, σε 
πολύ καλή θέση, με νερό, 
ρεύμα, θέα, πολύ κοντά 
στο δρόμο. Τηλ.: 6934 
662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μο-
νοκατοικία κοντά στο 4ο 
Δημοτικό Σχολείο, ηλιό-

θερμο, καλοριφέρ. Τηλ. 
23310 65299 & 6979 
078679.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιάζε-
ται STUDIO, Τ. Οικονομί-
δη 75, Καλαμαριά, πλή-
ρως εξοπλισμένο. Τηλ.: 
6948 258770 & 2310 
624702.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μο-
νοκατοικία πανέμορφη με 
όλα τα έπιπλα και ηλεκτρι-
κά, με αυλή, ΛΟΥΞ, 250 
ευρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

ΩΡΟΛΟΪ ,  δ ιαμέ -
ρισμα επιπλωμένο με 
2ΔΣΚ Α.Θ., 250 ευρώ. 

Euromesitiki 6945 122583.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-

μέρισμα 3ου ορόφου 130 

τ.μ., 3ΔΣΚΜ και W.C., 
πλήρως ανακαινισμένο με 
όλες τις λευκές ηλεκτρικές 

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.

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπο-
ρικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να 
προσλάβουμε άμεσα:

CustomerServiceAgent
Ο Customer Service Agent θα ασχολείται με την 

επίλυση εκπαιδευτικών ζητημάτων των συνεργα-
τών μας, θα ενημερώνει για τους νέους μας τίτλους 
βιβλίων, θα δίνει συμβουλές και θα προτείνει τρό-
πους διδασκαλίας.

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά / ικανότητες:
•Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ομαδικότητα
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Επιθυμητά Προσόντα:
•Καλή γνώση H/Y και χειρισμού εφαρμογών ΜS 

Office (Word, Excel)
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί  
Η Εταιρεία προσφέρει:
•Δίμηνη εκπαίδευση με αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταρτισμένο και έ-

μπειρο προσωπικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώ-

σουν τη φόρμα ενδιαφέροντος που θα βρούνε στην 
ιστοσελίδα www.supercourse.gr/careers, είτε να 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail 
cv@supercourse.gr, αναφέροντας τον κωδικό 
θέσης CSA_19, έως τις 20/10/19.

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 Γε-
ώργιο Βέροιας εκτάσεως 10 στρεμμάτων 
περίπου σε προνομιακή θέση. Πληρ. τηλ.: 
6978 335127.

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Απαραίτητα προσόντα: 
·Πτυχίο πληροφορικής ή πτυχίο θετικών επι-

στημών
·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
Στέλνετε το βιογραφικό σας στο info@

dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια
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συσευές, 2 inverter κλιματιστι-
κά, σαλόνι, τραπεζαρία, ντου-
λάπα, θωρακισμένη πόρτα, 
συνθετικά κουφώματα, τζάκι, 
αυτόνομη θέρμανση πετρε-
λαίου, θέση parking. Τιμή 350 
ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 6977 
658822, 6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία 

στο κέντρο της Νάουσας Έ-

λενα Περισοράτη. Τηλ.: 6959 
793748.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος 50 
τ.μ., πλήρως ανακαινισμένος, 
1ος όρ., γωνιακό, δίπλα στα 
Αστικά. Τηλ.: 6946 740621.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑΝΤΗ-
ΡΙΟ στην Αγ. Βαρβάρα ενοι-
κιάζεται. Τηλ.: 6908 700069.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλά-
βει: α) οδηγό με δίπλωμα 
Γ΄, β) αποθηκάριο με γνώ-
σεις χειριστού κλαρλ. Πλη-
ροφορίες στο 6947 021868.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει για άμε-

ση πρόσληψη και μόνιμη 
απασχόληση, εξωτερικό 
πωλητή, κύριο ή κυρία 
με γνώσεις πωλήσεων 
και ευχέρεια λόγου, α-
παραίτητα στοιχεία: να 
διαθέτει  άδεια εργασίας 
προσωπικού ασφαλείας 
(Ι .Ε.Π.Υ.Α.),  δίπλωμα 
αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για 
τους νομούς Ημαθίας και 

Θεσσαλονίκης. Παραλαβή 
βιογραφικών και δικαιολογη-
τικών για αξιολόγηση στοι-
χείων με συνέντευξη  στα κε-
ντρικά γραφεία της εταιρείας  
οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να 
γνωρίζει μισθοδοσία κατά 

προτίμηση του προγράμ-
ματος Epsilon για Λογιστικό 
Γραφείο. Τηλ.: 23310 76870 
& 6932 245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την ACS, 
κούριερ για τη Βέροια με 
δίπλωμα οδήγησης μηχα-
νής και αυτοκινήτου. Τηλ.: 
23310 75400.

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: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-
μπλέ , γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982, 1 
χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά , 
ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάσταση, 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ατομική 
θέρμανση με κλιματιστικό και με μία ντουλάπα, 
ενοίκιο 140€. Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115434 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. 
στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμά-
τιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευα-
σμένη το 1982 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμι-
νίου συρόμενα, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Τέντες, 
Μπαλκόνια 10 τ.μ. - θερμανση κλιματιστικό Τιμή: 
200 €. Από 1/10/19 ελεύθερη.

Κωδ.24177 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,  Επιπλωμένο 
κομπλέ διαμέρισμα 69 τ.μ., μικτά η 55 τ.μ. καθ 
, κατασκευή 1987, 2 υ/δ, 1 ος όροφος,  με ευχά-
ριστη θέα, άψογα συντηρημένο, αριστούργημα 
κατασκευής και σίγουρα υψηλού ποιοτικού επι-
πέδου, διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με θερμι-
δομετρητές, ιδανικό για κατοικία και με parking 
πιλοτής , έχει λίγα κοινόχρηστα ενοίκιο 260€, 
Από 1/11/2019 ελεύθερο. Αποκλειστική διάθεση 
και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24510 ΚΕΝΤΡΟ , Ανακαινισμένο δι-
αμέρισμα 85 τ.μ., κατασκευή 1997, 2 υ/δ, 4 ος 
όροφος, με ευχάριστη θέα , σε πολύ καλή κατά-
σταση, σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια 
αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια και με 
υψηλή ποιότητα  στην κατασκευή , σε πολυκα-
τοικία αξιώσεων, οι χώροι του λειτουργικοί, ατο-
μική θέρμανση πετρελαίου, έχει δύο ντουλάπες 
και ηλιακό θερμοσίφωνα, έχει κλιματιστικό και 
μία πολύ μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστοι χώροι, 
με θωρακισμένη πόρτα και με πολύ ωραίο μπά-
νιο, για απαιτητικούς μισθωτές, Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, μίσθωμα 320€. Διαθέσιμο από 
1/11/2019.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από την 
είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , τιμή 
πολύ χαμηλή μόνο 100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24228 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα 

ΚΤΕΛ κοντά κατά αποκλειστικότητα ανακαινι-
σμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ. 
1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από έναν ενι-
αίο χώρο, . Διαθέτει θέρμανση με Κλιματιστικά , 
τα Κουφώματα του Συνθετικά και η Πόρτα είναι 
Θωρακισμένη - Τιμή: 170 €.

Κωδ: 24286 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολι-

κής επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος ορ. Αποτελείται 
από 2 Χώρους. Είναι κατασκευασμένο το 2002 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά με διπλά τζάμια και η 
πόρτα του  θωρακισμένη , Τιμή πολύ προσιτή 
μόνο  200 €.

Κωδ: 24277 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νε-
όδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 69 τ.μ. 
στον 1ο ορ.  Αποτελείται από 2 Χώρους με 
κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με πετρέ-
λαιο,  κουφώματα καινούργια συνθετικά και 
πόρτα θωρακισμένη, Τιμή: 200 €. Διαθέτουμε 
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακι-
νήτου αυτού.

Κωδ: 24278 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα νεόδμητο γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 87 τ.μ. 1ος . Αποτελείται από 2 
Χώρους και έχει δικό του WC και κουζινάκι, 
είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρ-
μανση Ατομική - με πετρέλαιο, τα κουφώματα 
του συνθετικά με διπλά τζάμια και η πόρτα του 
θωρακισμένη, ενοίκιο 210 €.

Κωδ. 24015 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζονται γρα-
φειακοί χώροι 4-5 σε ένα επίπεδο συνολικά 
220 τ.μ., 2ος όροφος, χωρίς ασανσέρ , στον 
πεζόδρομο την Βέροιας  με WC το δε μίσθωμα 
του θα είναι στα 700€.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
20 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και 
με δικό του WC.  Ενοίκιο 140 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο 
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν ενιαίο 
χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Διπλά τζά-
μια . Ενοίκιο  150 € .  Το γραφείο μας διαθέτει 
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινή-
του αυτού.

Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επι-
φάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το 1975 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  Διπλά 
τζάμια - Τιμή: 300 €. Το γραφείο μας διαθέτει την 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου 
αυτού.

Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
110 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο με 
δικό του WC . Είναι κατασκευασμένο το 1970 - 
Μίσθωμα τα 300 €.Το γραφείο μας διαθέτει την 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου 
αυτού.

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: 105075 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα νεόδμητο Διαμέρισμα συνο-
λικής επιφάνειας 76 τ.μ. μικτά και 57τ.μ. καθ., 
στον 1ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδω-
μάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευα-
σμένο το 2006 και διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη 
Πετρελαίου με ωρομετρητές , σε άριστη κατά-
σταση, βλέπει σε ανοιχτωσιά, έχει Κουφώματα 
Συνθετικά με Διπλά τζάμια και Σίτες, Ανελκυστή-
ρα, Aνοιχτό Πάρκινγκ 17τ.μ. , Αποθήκη 4 τ.μ. 
στο Υπόγειο της οικοδομής, Μπαλκόνια 15 τ.μ., 
σε τιμή ευκαιρίας μόνο: 60.000 €.

ΚΩΔ. 23061 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, νεοαναγειρόμενο 
διαμέρισμα 96 τ.μ., κατασκευή 2006, 2 υ/δ, 1 ος 
όροφος, τεράστια βεράντα , ανοιχτωσιά μεγάλη 
, απίστευτα εργονομικό, πράγματι επιμελημένης 
και ποιοτικής κατασκευής ,  υπερσύγχρονο από 
κάθε άποψη , διαθέτει ανεξάρτητη θέρμανση και 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου , έχει δυνατότητα 
στάθμευσης και είναι σε πράγματι περίοπτη 
θέση , τιμή τελική 96.000€. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105028 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται και-
νούργιο σπάνιο διαμέρισμα 103 τ.μ. μικτά και 83 
τ.μ. καθ. ολοκληρωμένο από τον νυν ιδιοκτήτη 
, 3ος όροφος, κατασκευή 2005, 2 υ/δ, σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, υπάρχει δυνατότητα και για 
3ο υ/δ, βλέπει τον κάμπο της Βέροιας , διαθέτει 
πολύ μεγάλη κουζίνα , ατομική θέρμανση με 
αντλία θερμότητας και μεγάλο κλειστό γκαράζ, 
αποθήκη στο ισόγειο ,  σε αμφιθεατρική θέση, 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία. Προσφορά σε τιμή 
εκπληκτικά συμφέρουσα 110.000€ . Αποκλειστι-
κή διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 104890 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ Κέντρο ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 104 
τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 3 Υπνο-
δωμάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1995 χωρίς ασανσέρ και 
διαθέτει θέρμανση Κεντρική Πετρελαίου, Ηλιακό 
θερμοσίφωνα και απεριόριστη Θέα, Κουφώ-
ματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ Πυλωτής 23 τ.μ., 
Αποθήκη 6 τ.μ., Διπλά τζάμια, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 

75.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μονοκα-

τοικία 85  τ.μ., στο κέντρο της πόλης , η οποία 
και χρήζει επισκευών κατασκευή 1953, 2 υ/δ, 
Ισόγεια, σε οικόπεδο 160 τ.μ. σε πολύ καλό 
σημείο , τιμή μόνο 28.000€.

Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Α-
ποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα, 
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2001 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει 
απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα αλουμινίου και 
μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ. 
Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 210.000 € .

Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. Αποτελείται 
από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο 
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1960 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κου-
φώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο 
- Τιμή: 80.000 €.

Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία η 
οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατάστημα 
210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο διαμερίσματα 
των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα οποία βρίσκονται 
σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι κατασκευή 1992, 
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα,με πολύ ωραίο 
κήπο,οι χώροι του λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική 
θέση, διαμπερές, Μόνο σοβαρές προτάσεις 
θα συζητηθούν., σε πολύ καλή τιμή μόνο όλο 
μαζί μόνο 120.000€ , Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Απο-
τελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευ-
ασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον 

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

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.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμητο 
γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνειας 40 
τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευασμένο το 
1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιμα-
τιστικό  και Κουφώματα Αλουμινίου με  Διπλά 
τζάμια , καθώς και μία θέση στάθμευσης. Τιμή: 
42.000 €.

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. 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€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστη-

μα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. Απο-
τελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 
1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
A/C - Τιμή: 50.000 €.

Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστη-
μα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι χώροι 
του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία , 
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , με μεγάλη 
βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 30.000€, Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13535 ΠΙΕΡΙΩΝ , πωλείται κατάστημα 
μισθωμένο δίπλα στην οδό Πιερίων συνολι-
κά 464 τ.μ.,  σε ένα επίπεδο   και με επιπλέ-
ον πατάρι 250 τ.μ. Διατίθεται μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο αγοραστή και είναι σίγουρα ε-
ξαιρετικής προβολής , έχει μεγάλη βιτρίνα και 
κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. Τιμή 250.000€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο  πωλεί-

ται ακίνητο σπάνιο  επί του κεντρικού δρόμου  
και αφορά  έκταση από 8.000 τ.μ.,  τιμή πώλη-
σης 40.000€. Πολύ αξιόλογο ακίνητο και σε τιμή 
πραγματικής ευκαιρίας, Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 13694 ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο 7.5 
χιλ. Πωλείται χωραφοοικόπεδο  12.000 τ.μ., για 
επένδυση, εξαιρετική ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
σε τιμή πράγματι χαμηλή, μόνο 35.000€. Πλη-
ροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13793 ΜΕΤΟΧΙ , Οικόπεδο 529 τ.μ., 

σπάνιο , με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , 
αμφιθεατρικό οικόπεδο φιλέτο, ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία, μόνο για αποφασιστικό αγοραστή. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 16.000 €.

Κωδ 13860 ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ, Οικόπεδο 745 
τ.μ., με ελιές, αμφιθεατρικό , ελαφρώς επικλινές 
, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε τιμή πράγματι 
χαμηλή μόνο 10.000€, Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ: 13859 - Στον Τρίλοφο ευκαιρία ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο σε σημείο με ανοιχτωσιά συ-
νολικής επιφάνειας 884 τ.μ. Τιμή μόνο 20.000€.

Κωδ: 13826 - Στα Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οι-
κόπεδο συνολικής επιφάνειας 980 τ.μ. σε πολύ 
καλό σημείο . Τιμή μόνο 15.000 €.

Κωδ. 13852 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Στην οδό 
Σαλαμίνος πωλείται οικόπεδο 1.406 τ.μ., με 
συντ.  δόμησης 0,8 , άρτιο και οικοδομίσημο  , 
μοναδική ευκαιρία , τιμή από 70.000€ τώρα μό-
νο 40,000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με συ-
νολικά 4.003 τ.μ., απο αυτά τα 2.902 τ.μ. έχουν 
τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα 685 τ.μ. 
είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ. εκτός σχε-
δίου , διαθέτει μία εκπληκτική και ανεμπόδιστη 
θέα , είναι ελαφρώς επικλινές , πολύ κοντά στην 
Εληά προνομιούχο οικόπεδο. Πληροφορίες μό-
νο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία μόνο 
για αποφασιστικό αγοραστή , προσφέρεται σε 
τιμή ευκαιρίας μόνο από 120.000€ όλο μαζί 
τώρα μόνο 90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 12805 - ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ Πωλείται 

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 2 ο όρ. συνολικής 
καθαρής επιφάνειας 88 τ.μ. μικτά και 107 τ.μ. με 
μία αποθήκη 6,6 τ.μ. και μία θέση στάθμευσης  
σε οικοδομή του 1985 . Αποτελείται από 2 Υ/δ 
, Σαλόνι , κουζίνα ξεχωριστή και Μπάνιο. με 
πολύ ωραία διαρρύθμιση .Δεν έχει θέρμανση. 
Τιμή: 40.000 €.

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.
Αποστολή βιογραφικών αυτοπροσώπως, Βενιζέ-

λου 76. Περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 
74443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο 
για απογευματινή ερ-
γασία σε σταθμό αυ-
τοκινήτων. Προϋπό-
θεση δίπλωμα οδή-
γησης. Τηλ.: 23310 
21038.

ΒΟΗΘΟΣΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΗ ζητά εργασία 
και αναλαμβάνει τη 
φροντίδα κατ’ οίκον 
ηλικιωμένων (ενέ-
σεις, μέτρηση πίε-
σης, σάκχαρο, αλλα-
γή καθετήρων). Τηλ.: 
6993 555382.

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.

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.



Η  ε τ α ι ρ ε ί α  φ υ -
λά ξ εων  «TS I FL ID IS
SECURITY» ζητάει 3 ά-
τομα φύλακες, με άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογραφι-
κό για αξιολόγηση στοι-
χείων. Πληροφορίες με 
ραντεβού για συνέντευ-
ξη στα γραφεία της εται-
ρείας Θεσσαλονίκης 45, 
τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει 

την περιποίηση ηλικιω-
μένων σε 24ωρη βάση. 
Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει 
την περιποίηση γερόντων 
για όλο το 24ωρο ή κά-
ποιες ώρες. Επίσης ανα-
λαμβάνει την καθαριότητα 
σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες. Τηλ.: 6946 479828.

ΖΗΤΕΙΕΡΓΑΣΙΑ κυρία, 
για καθάρισμα σπιτιών, 
σιδέρωμα και άλλες οικια-
κές δουλειές. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6985 642333.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ παραδίδει 

μαθήματα Μαθηματικών, 
Φυσικής, Χημείας σε μαθη-
τές Γυμνασίου και Φυσικές 
σε μαθητές Λυκείου. Τηλ.: 
6945 262934.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ με μεταπτυχιακό 
στην παιδική ψυχολογία, με 
ΤΡΙΕΤΗ εμπειρία, παρέχω 
με υπευθυνότητα υπηρεσί-
ες παράλληλης στήριξης, 
σε μαθητές νηπιαγωγείου, 
δημοτικού. Επιπλέον α-
ναλαμβάνω δημιουργική 
απασχόληση σε παιδιά με 
ειδικές δεξιότητες. Τηλ. επι-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο 
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ.  καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο  200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκα-
ράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα & 
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ.  ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

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 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ  1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών 
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000 
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα  25.000 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000 
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ.  διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος 
για συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομη-
χανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και 
εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

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€
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 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΙΣΟΓΕΙΟ 2ΔΣΚ ΜΕ ΣΟΜΠΑ 200€
ΑΣΤΙΚΑ 1ΔΣΚWC Α.Θ Επιπλωμενο ΛΟΥΞ 250€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C 2WC 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ επιπλωμενο καλο 1ΔΣΚ 250€
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€
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 1300€ το σττρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 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
350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση
2στρεμμάτων.Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο,
γωνιακόσε κεντρικόδρόμο.Περιλαμβάνει
δύοχώρουςγραφείωνπλήρως εξοπλισμέ-
νωνμε έπιπλα. 3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέ-
ροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.



κοινωνιίας: 6955 742699.
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα 

στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή πτυ-
χιούοχ Μαθηματικού ΑΠΘ σε μαθητές ό-
λων των τάξεων. Τιμές φιλικές. Τηλ.: 6906 
471253.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γαλλικών, απόφοιτος Γαλ-
λικής Φιλολογίας ΑΠΘ, παραδίδει μαθήματα 
σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες για όλες 
τις πιστοποιήσεις. Αναλαμβάνω μαθητές διά 
ζώσης, καθώς και online. Τηλ.: 6972 464235.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και 
λυκείου. Τηλ. επικοινωνίας: 6948 689894.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα Αγγλικών 
για όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 6978 287562 & 
23310 25451.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και 
εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθήματα ελληνικών 
και αγγλικών σε μαθητές δημοτικού και 
γυμνασίου. Τιμές πολύ προσιτές. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6980 973819.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε 
παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου με εξειδίκευση 
στην Έκθεση και μεταπτυχιακό στην Ειδι-
κή Αγωγή. Αναλαμβάνει εκπ/ση παιδιών 
με μαθησιακές δυσκολίες. Τηλ.: 6978 
342026 & 23310 25520.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κοπάδι με γίδια. Περίπου 

100, νέα ηλικιακά. Πληροφορίες στο τηλ.: 
6987 947948 & 23310 92725 κ. Γιιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φαρμακείου και 

καταστήματος, σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 23310 
60279, ώρες καταστήματος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι ROCK-HEAVY-
METAL -περιοδικα παλιά αθλητικά -ποδοσφαίρου 
-panini άλμπουμ -φανέλες ποδοσφαιρικών ομάδων 
-παιχνίδια παιδικά δεκαετιων70-80 τηλ:6944816921 κ. 
ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερ-
μανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις 

πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 
6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυ-

ρία 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. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο 
άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ. 
υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκι-
να, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 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. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασαν-
σέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα, 
μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 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 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4 
στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή, 
συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι 
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 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. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή 
πώλησης 140.000 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. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή 
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλείται χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 400 τ.μ., μέσα στο χωριό, κέντρο, 
18.000 ευρώ. ΚΩΔ. 72
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.. 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

Προσφοράτηςεβδομάδας
1. Πωλείταιδιαμ.100τ.μ.2οςόρ.στηνΠλατεία

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

2. Πωλείταιδιαμ. επί τηςΜητροπόλεως65 τ.μ.
πλήρωςανακαινισμένο.Τιμήπώλησης:28.000ευρώ

3. ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά500τ.μ.πανο-
ραμικό.Τμήπώλησης:17.000ευρώ.

4.Πωλείταιχωράφι3.500τ.μ.μεελιέςπολύκο-
ντάστηΒέροια,μενερόκαιρεύμα.Τιμήπώλησης:
14.000ευρώ

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 ολοκλη-
ρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, 
καταστημάτων με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και 
συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε., βιομηχανία πα-
ραγωγής ειδών διατροφής με έδρα την 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ζητά εποχικό 
προσωπικό για τις ανάγκες της παρα-
γωγής του επόμενου τριμήνου (Σεπτέμ-
βριο έως και Νοέμβριο 2019). 

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 
μπορούν να καταθέτουν αίτηση στην 
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλε-
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται 
από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατη-
ρίου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 
800 email: info@almifoods.gr

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.



ΤομεσημέριτηςΚυριακήςπαρου-
σίαπλήθουςκόσμουέγινανταεγκαί-
νιατουνέοκαταστήματοςτηςFYTO
FARMστηνΠατρίδα.

Οιιερείςπ. Διονύσιος καιπ. Καλ-
λίνικος τέλεσαν τον αγιασμό , ενώ
στηνσυνέχειαοιδρυτήςτηςεταιρείας
Κώστας Νικολαίδης ευχαρίστησεό-
λουςγιατηνπαρουσίατουςστηνση-
μερινήτελετήκαιβαθιάσυγκινημένος
μίλησεγιατηνπορείατων32χρόνων
απότηνέναρξηλειτουργίας.

Στην εκδήλωση έδωσαν το πα-
ρόν ο βουλευτής τηςΝ.ΔΛάζαρος 
Τσαβδαρίδης, οΔήμαρχοςΒέροιας
Κώστας Βοργιαζίδης, οΑστυνομικόςΔιευθυντήςΗμαθίαςΔιονύσης 
Κούγκας, οπεριφερειακόςσύμβουλοςΑπόστολος Νεστορόπουλος,
ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου ΠατρίδαςΓιάννης Σιδηρό-
πουλος, το μέλος τουΕπιμελητηρίουΗμαθίαςΤάσος Γιάγκογλου ο
πρώηνβουλευτήςτηςΝ.ΔΗλίας Φωτιάδης,οΔημοτικόςΣύμβουλος
Κυριάκος Θεοδωρίδης,οπρώηνπρόεδροςτουΕμπορικούΣυλλόγου
ΒέροιαςΔάνης Χατζόγλου,οΤάσος Βασιάδηςγιαπολλάχρόνιαπρό-
εδρος του ΙατρικούΣυλλόγουΗμαθίαςπολλοί επιχειρηματίες  τηςΒέ-
ροιαςκαιτηςπεριοχής,φίλοικαισυνεργάτεςαλλάκαιπολλοίαγρότες

καιπελάτεςτηςεπιχείρησης.
Μετά τον αγιασμό ένας πλούσιος μπουφές που επιμελήθηκε το

catering τουξενοδοχείουΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ έδωσετηνευκαιρίαστους
καλεσμένουςναευχηθούνκαλέςδουλειέςστουςΚώστακαιΝίκοΝικολαί-
δη.

Η επιχείρησηFYTOFARM Νικολαΐδηςπουδραστηριοποιείτεστον
χώροτωνφυτοφαρμάκωναπότο1987,εγκαινίασετονέοτουσύγχρο-
νοκτίριο400τμ,πουαποτελείταιαπόγραφεία,εκθεσιακόχώρο,αποθή-
κηκαισύντομαμίααίθουσαενημέρωσηςπαραγωγών

Μετάτηντελετήτουαγιασμού,οΝίκοςΝικολαΐδηςδήλωσεταεξης.

«Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία 
του στα σημερινά εγκαίνια. Η FYTOFARM πρόκειται να αναβαθμιστεί 
ψηφιακά (δημιουργία ιστοσελίδας, e-shop κ.α.) και υλικοτεχνικά, καθώς 
πρόσφατα εντάχθηκε σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, με σκοπό την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πελατών μας, αλλά και των διάφορων συνεργαζόμε-
νων εταιρειών με τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών Logistics, για την 
περιοχή μας.Παράλληλα, ξεκινήσαμε δύο νέες δραστηριότητες για την 
κάλυψη ακόμη περισσότερων αναγκών των πελατών μας, χωρίς όμως 
να αποπροσανατολιζόμαστε από την κύρια δραστηριότητά μας που είναι 
η φυτοπροστασία. Αυτές είναι, η πώληση pellet αρίστης ποιότητας και 
η πώληση λιπαντικών αγροτικών μηχανημάτων της εταιρείας TOTAL.
Αναφερόμενοι στην κύρια μας δραστηριότητα, ο κόσμος γνωρίζει ότι 
είμαστε πάντα μπροστά στις εξελίξεις, με σκοπό να πετύχουμε τη σωστή 
φυτοπροστασία, πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον».

Να τονίσουμε επίσης ότι η FYTOFARMπουσυμμετέχει σεπρό-
γραμματουΔήμουΒέροιας,γιατηνανακύκλωσηφυτοπροστατευτικών
σκευασμάτων, πρόκειται να βραβευθεί από τονΕλληνικό Σύνδεσμο
Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) και τοΥπουργείουΑγροτικήςΑνάπτυξης και
Τροφίμων,ωςπρώτοπανελλαδικάκατάστημαστηνορθήανακύκλωση
καιποσότηταφυτοπροστατευτικώνσκευασμάτων.

P ΤονΟκτώβριο γυρίζουμε ταρο-
λόγιαμίαώραπίσωκαιταπετρέλαια10
λεπτάμπροστά…

 
P Η τιμή ανεβαίνει, λέει, λόγω 

των διεθνών εξελίξεων. Διότι όσο κι 
αν τρέχουμε, πάντα θα μας προσπερ-
νάνε οι εξελίξεις. Αν συμμετείχαν στο 
παγκόσμιο, δεν το έχαναν το χρυσό.

 
P Αλλάκιεμείςπαγκόσμιοιπρωτα-

θλητές είμαστε.Αφού κάθε χρόνοπλη-
ρώνουμετοπετρέλαιοχρυσό.

 
P Γιατί; Έχει άλλος λαός στον 

κόσμο 28% ειδικό φόρο κατανάλω-
σης, συν ΦΠΑ; Να είσαι όλο τον χει-
μώνα μέσα και να καις φόρους.

 
P Αλήθεια, ενπροκειμένω δεν ισχύει η σταθερά αύξησης της

ψυχολογίαςκαιτωνεσόδωνδιατηςμείωσηςτουφόρου,όπωςέγινεμε
τονΕΝΦΙΑ;Ήμαςκακομαθαίνει…οκύριοςπρέσβης;

 
P Ξέρεις μωρέ τι είναι να μην έχεις ταξιδέψει ποτέ στη Μέση 

Ανατολή και να την πληρώνεις χρυσάφι κάθε χρόνο;
 
P Αυτόν τονκαιρόπάντα ζηλεύω τιςαρκούδες.Ούτεπετρέλαια

ούτεΕΝΦΙΑ.Κιετοιμάζονταισιγάσιγάνατηνπέσουν.
 
P Την ώρα που όλοι εμείς παίζουμε με τα λεπτά της αύξησης 

στο πετρέλαιο, αλλά ανήκουμε στο ανώτερο είδος του ανθρώπου.
 

P Θαρρώ καμιά φορά ότι
τα ζώα βλέπουν τι περνάμε και
γελούν.Αλλά μπορεί και να είναι
ζήλεια.

 
P Το μεγάλο ερώτημα: στη 

φάρμα των ζώων έπαιρναν ή 
όχι επίδομα θέρμανσης;

 
P Άλλοι στην ασφάλεια της

χειμερίαςνάρκης, κι εμείςόλο τον
χειμώναανάμεσασε λογιώ λογιώ
νάρκες.

 
P Δεν σκέφτεστε κι εμάς τα 

κουρασμένα ζευγάρια, που το 
καλοκαίρι έχουμε κόψει το σεξ 
λόγω ζέστης; Να το κόψουμε και 
τον χειμώνα λόγω ψύχους;

 
P Στις15Οκτωβρίου τοπε-

τρέλαιο θέρμανσης. Το ίδιο διά-
στημαστηνΚρήτηβγάζουντακα-
λοκαιρινά.

 
P-Είσαι παντρεμένος;
-Όχι πάντα!
 
P Και:
ΠάειοΓιωρίκαςστηνΠαναγίαΣουμελάκαιπροσεύχεταιμπροστά

στηνεικόνα.
–ΑχΠαναγιάμου,σεπαρακαλώκάνεμε να κερδίσωστοΤζόκερ

5.000.000καιθαπροσφέρω500.000στονναόσου.
Περιμένειγύρωστιςδυοβδομάδεςκιαφούβλέπειπωςδενκερδίζει

πηγαίνειξανάστονναό.
–ΑχΠαναγίαμουκάνεκάτιείμαιπνιγμένοςσταχρέη,ταπαιδιάμου

πεινάνε.ΚάνεμεσεπαρακαλώνακερδίσωστοΤζόκερ50.000.000και
θαπροσφέρωταπέντεστονναόσου.

Αλλάκαιπάλιδενκέρδισετίποτα.Πάειξανά:
–ΑχΠαναγία μουσεπαρακαλώ, κάνεμε να κερδίσωστοΤζόκερ

100.000.000καιθαπροσφέρωταδέκαστονναόσου.

Τηνώραπουπάειναφύγειακούειμιαφωνή:
–Γιωρίκααααα!
Κοιτάζειγύρωτουδενβλέπεικανένα.
–Μπαηιδέαμουθα“ναι,λέει,καικάνειναξαναφύγει.
Ακούειξανάτηνίδιαφωνή:
–Γιωρίκαααααα!
Κοιτάζειξανάγύρωτουδενβλέπεικανένακαιλέει:
–Ποιοςμεφωνάζει;
–Εγώωωωωω,ηΠαναγίιιιια!
Καιδιαπιστώνειότιόντωςτουμιλούσεηεικόνα.
–Γιωρίκααα!
–ΝαιΠαναγιάμου.
–Τιθαγίνει,θατοπαίξειςεπιτέλουςαυτότοΤζόκερ;

K.Π.
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Παρουσία πλήθους κόσμου έγιναν τα εγκαίνια της FYTO FARM στην Πατρίδα


	08_10_19fbig
	081019g
	08_10_19fbig
	081019g
	08_10_19fbig
	081019g
	08_10_19fbig

