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Κάποιοι ανεμβολίαστοι 
θέλουν και την πίτα ολόκληρη 

και τον σκύλο χορτάτο!
-Φίλε, είσαι ανεμβολίαστος δεν μπορούμε να μπούμε 
στο μαγαζί. 
-Μην ανησυχείς έχω πιστοποιητικό…
Διάλογος φανταστικός, αλλά με πραγματικές βάσεις, 
αφού δυστυχώς έχουν πληθύνει οι αναφορές για 
«πειραγμένα» πιστοποιητικά. Ούτως ή άλλως ο κόσμος 
είχε εκπαιδευτεί με τις δηλώσεις σελφ τεστ που 
ενώ γίνονται κατά χιλιάδες, δεν υπάρχει αντίστοιχος 
αριθμός που τα πραγματοποιεί και απλώς δηλώνει 
αρνητικό στην πλατφόρμα. Πρόκειται για μια 
καθαρή πλαστογραφία, που μπορεί να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και φυσικά  μπλεξίματα 
για τους παραβάτες. Μην ενεργείτε ελαφρά τη καρδία 
για κάτι τόσο σοβαρό. Από την άλλη δεν μπορεί κύριοι 
που υπερασπίζεστε με παρρησία το δικαίωμά σας να 
μην εμβολιαστείτε να προβαίνετε σε μια εγκληματική 
πράξη του κοινού ποινικού δικαίου για να έχετε και 
την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο! 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2021
Μήνας:09

Εβδομάδα:37

ΑνατολήΉλιου:06.01

ΔύσηΉλιου:18.42

252-113

ΠΕΜΠΤΗ
9

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

+ Ιωακείμ και Άννης των Θεοπατόρων

Η κοσμοσυρροή στην Πάολα,
στο γήπεδο της Πατρίδας, έφερε και... πρόστιμο

Οκαιρόςβοήθησετελικάκαιηπολυαναμενόμενη,απότονδιοργανωτήΣύλλογο«ΕυστάθιοςΧωραφάς»εδώκαι
δύοχρόνια,συναυλίατηςΠάολαςέγινεκανονικάτοβράδυτηςΤρίτηςστογήπεδοτηςΠατρίδας.

ΗΠάολαεμφανίστηκελίγοπριντις12:00ταμεσάνυχτακαιμέχριτις3:00έκανεπρόγραμμακανονικούνυχτερινού
κέντρου,ασταμάτητηκαιεκρηκτικήγιαναχειροκροτηθείαπότοενθουσιώδεςκοινό,τοοποίοξεσήκωσεόχιμόνομε
δικάτηςτραγούδια,αλλάκαιάλλωνκαλλιτεχνών.ΗδημοφιλήςΠάολασυγκέντρωσεχιλιάδεςκόσμου(σεδύσκολες
ημέρεςκαισυνθήκεςμετακρούσματανααυξάνονταικαθημερινά)πουγέμισαντογήπεδοτηςΠατρίδας,γιαναδια-
σκεδάσουνμε  τηναγαπημένη τους τραγουδίστρια και το καλλιτεχνικό της επιτελείο.Κάτι,πουπροκάλεσε εύλογες
δυσκολίεςσταμέλητουσυλλόγουναελέγξουνκαιναδιατηρήσουνστοπλαίσιοτηςνομιμότηταςτονμεγάλοαριθμότου
κόσμου.ΓιαυτόκαιακύρωσαντηχθεσινήποντιακήβραδιάστογήπεδοτηςΠατρίδαςανανεώνονταςτοραντεβούγια
τουχρόνου.ΠάντωςηπροχθεσινήανησυχητικήαύξησητωνεπιβεβαιωμένωνκρουσμάτωνκορωνοϊούστηνΗμαθία
(87)έφερεκαιπρόστιμο5.000ευρώστονΣύλλογογιατηνσυναυλίατηςΤρίτηςκαιτηνκοσμοσυρροήστηνΠάολα.

Καιμιατιμητικήπλακέτα
Στοπλαίσιοτηςβραδιάςοσύλλογος«ΕυστάθιοςΧωραφάς»τίμησετονπαλιόπρωταθλητήτηςπάληςκαιΟλυμπιο-

νίκηΓιώργοΠοζίδηαπονέμοντας,στημνήμητου,πλακέταστηνοικογένειάτου.

Αποτρόπαιαπράξηβιαιότηταςμεφόλες
σεαδέσποταστοΣέλι

Χθεςτοπρωί(Τετάρτη8/9)άγνωστοιδηλητηρίασαν(βρέθηκανκαισχετικέςφόλες)4σκυλιάκαιμιαγάταστοΣέλικαι
συγκεκριμέναστηνπάνωγειτονιάτουχωριού.ΌπωςαναφέρεισεανάρτησήτουοΓιώργοςΦαρσαρώτος,αμέσωςενη-
μέρωσαν τηναρμόδιαΔημοτικήυπηρεσία για τηνπερισυλλογή τωνπτωμάτων, ενώπαράλληλα έγινεαπό κάτοικο και
καταγγελίαστηνΑστυνομία.Όπωςαναφέρουνένασκυλάκιεπέζησεκαικάτοικοιτουπαρέχουνφροντίδα.Παράτογεγονός
ότιτέτοιεςαδιανόητεςπράξειςβιαιότηταςαποτελούνπλέονκακούργημακαιτιμωρούνταιμεβαρύτατεςποινές,δυστυχώς
συνεχίζονται.Έρευνακαιπαραδειγματικήτιμωρίατους.

Παράτασημέχριτις15Σεπτεμβρίου
γιατιςφορολογικέςδηλώσεις

Πέντε μέρες ακόμα, έως και τις 15Σεπτεμβρίου (από
τις 10που έληγε) δίνεται παράταση στην υποβολή των
φορολογικώνδηλώσεωνγιατηνεξυπηρέτησηκαι τηδιευ-
κόλυνσητωνφορολογούμενωνπολιτών,τωνλογιστώνκαι
φοροτεχνικών, δεδομένης της επερχόμενης έκδοσης των
εκκαθαριστικώνΕΝΦΙΑεντόςτουμηνόςΣεπτεμβρίου.

ΤηναπόφασηυπέγραψεχθεςουφυπουργόςΟικονομι-
κών,ΑπόστολοςΒεσυρόπουλος,καθώςηπαράτασηαυτή
κρίνεται επιβεβλημένη, δεδομένων των ιδιαίτερωνσυνθη-
κώνπουέχειδημιουργήσειηπανδημία,αλλάκαιτωνειδι-
κώνκαταστάσεωνπουπροέκυψανσεορισμένεςπεριοχές
τηςχώραςαπότιςφυσικέςκαταστροφές.

Μέχρισήμερα, έχουν υποβληθεί 6 εκατομμύριαφορο-
λογικές δηλώσεις.Εκκρεμεί η υποβολήποσοστού μικρό-
τερου του5% τουσυνόλου τωνφορολογικώνδηλώσεων,
ενώο ρυθμός υποβολής είναι ιδιαίτερα αυξημένος το τε-
λευταίοδιήμερο,φθάνονταςπερίπουτις100.000δηλώσεις
ημερησίως.

Υπενθυμίζεταιότιηκαταβολήτηςπρώτηςκαιτηςδεύτερηςδόσηςτουφόρουεισοδήματοςθαπρέπειναγίνειέωςτις
17ΣεπτεμβρίουκαιηκαταβολήτηςτρίτηςδόσηςέωςτοτέλοςΣεπτεμβρίου.
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 Κλιμάκιο της Ν.Δ. σήμερα 
στην Ημαθία, ενόψει ΔΕΘ

Την Ημαθία θα επισκεφθεί σήμερα Πέ-
μπτη, ενόψει της ΔΕΘ, κλιμάκιο της Νέας 
Δημοκρατίας με τον βουλευτή Α΄ Θεσσαλο-
νίκης, Στράτο Σιμόπουλο και τον γραμματέα 
Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη. 

Το κλιμάκιο, μαζί με τον υφυπουργό Οικο-
νομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, τους βου-
λευτές Τάσο Μπαρτζώκα και Λάζαρο Τσα-
βδαρίδη, αλλά και μέλη της ΝΟΔΕ Ημαθίας, 
θα πραγματοποιήσει προγραμματισμένες 
επισκέψεις στον νομό. Το μεσημέρι, θα δώ-
σουν συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο ΑΙ-
ΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ στη Βέροια.

Στον Άρειο Πάγο τα περιστατικά πλαστών ή ψευδών 
πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης

-Ζητά εγρήγορση των εισαγγελικών λειτουργών για ενδεχόμενες περιπτώσεις «κυκλωμάτων»
Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, ο Εισαγγελέας του Αρείου 

Πάγου Βασίλης Πλιώτας , με εγκύκλιό του ζητάει από τους εισαγγε-
λείς Πρωτοδικών και Εφετών όλης της χώρας να επαγρυπνούν και 
να παρεμβαίνουν άμεσα όταν πληροφορούνται την ύπαρξη πλα-
στών ή ψευδών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά του κορονοϊού 
COVID-19 και να επιλαμβάνονται αμελλητί του ποινικού μέρους των 
υποθέσεων αυτών.

Ακόμη, ο κ. Πλιώτας ζητάει από τους συναδέλφους του να με-
ταβαίνουν επί τόπου στα Εμβολιαστικά Κέντρα της περιφέρειάς 
τους για να ενημερωθούν και να γνωρίζουν «εκ των προτέρων τα 
συναφή με τον τρόπο και τα στάδια της διαδικασίας καταχώρισης 
των εμβολιασμών, τις εγγυήσεις αξιοπιστίας του συστήματος και τις 
ασφαλιστικές δικλείδες που αποθαρρύνουν τους επίδοξους δρά-
στες ύποπτων ενεργειών», αλλά και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
διαπιστώνουν όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός ψευδών βεβαιώσεων, 
να ερευνούν εάν λειτουργούν «κυκλώματα» παραγωγής πλαστών 
πιστοποιητικών.

Το κείμενο της εγκυκλίου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βα-
σίλη Πλιώτα έχει ως εξής:

Ανακύπτει ήδη και βλέπει το φως της δημοσιότητας σημαντι-
κός αριθμός περιπτώσεων πλαστών ή ψευδών κατά περιεχόμενο 
πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID-19 ή νό-
σησης, στις οποίες φέρονται ότι κάθε φορά συμμετείχαν (με θετική 
ενέργεια ή παράλειψη), πρωτίστως, ο δήθεν εμβολιασθείς, και πρό-
σωπα, υπό οποιανδήποτε ιδιότητα, των δομών υγείας.

Με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος του εμβολιασμού, τον 
οποίο η ιατρική επιστημονική κοινότητα προβάλλει ως βασικό - θε-
μελιώδες μέσο αποτροπής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, 
και συνεκτιμώντας την εμφανή και μείζονα ποινική απαξία της προ-
αναφερόμενης συμπεριφοράς, που στοιχειοθετεί (συντρεχουσών 
και των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων) τη νομοτυπική μορφή ε-
γκλημάτων του Ποινικού Κώδικα (βλ. ιδίως άρθρα 46, 47, 221, 242, 
285 ΠΚ) επισημαίνουμε την ανάγκη επαγρύπνησης και εγρήγορσης 

των εισαγγελικών λειτουργών της Χώρας ώστε να παρεμβαίνουν 
κατά τη λειτουργική αποστολή τους και να επιλαμβάνονται αμελλητί 
του ποινικού μέρους των σχετικών υποθέσεων.

Ειδικότερα, επιβάλλεται η (κατά το άρθρο 37 ΚΠΔ αυτεπάγγελτη) 

ταχεία και σχολαστική διερεύνηση κάθε πληροφορίας σχετιζόμενης 
με εικονικό εμβολιασμό και η χωρίς χρονοτριβή κίνηση της ποινικής 
δίωξης κατά των υπαιτίων προσώπων, όταν προκύπτουν επαρ-
κείς ενδείξεις. Εντοπισμός μεμονωμένων περιπτώσεων πρέπει να 

οδηγεί σε ευρύτερο εξονυχιστικό έλεγχο (με την αρωγή των αρ-
μόδιων λειτουργών των Υπηρεσιών της αντίστοιχης Υγειονομικής 
Περιφέρειας) για ενδεχόμενη διακρίβωση μεγαλύτερου αριθμού 
ψευδών βεβαιώσεων εμβολιασμού στο ίδιο Εμβολιαστικό Κέντρο 
ή λειτουργία «κυκλώματος» παραγωγής τέτοιων πιστοποιητικών.

Προκειμένου να τηρηθεί η νομιμότητα και να προστατευθεί 
η υγεία των πολιτών, χρήσιμη θα ήταν και η οιονεί προληπτική 
εισαγγελική δράση με την (άτυπη) επιτόπια μετάβαση του Ει-
σαγγελέα ή του εντεταλμένου Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών στο 
Εμβολιαστικό Κέντρο της περιφέρειάς του για να ενημερωθεί και 
να γνωρίζει εκ των προτέρων τα συναφή με τον τρόπο και τα στά-
δια της διαδικασίας καταχώρισης των εμβολιασμών, τις εγγυήσεις 
αξιοπιστίας του συστήματος και τις ασφαλιστικές δικλείδες που 
αποθαρρύνουν τους επίδοξους δράστες ύποπτων ενεργειών.

Οι Εισαγγελείς Εφετών παρακαλούνται να εποπτεύουν συ-
ντονιστικά το εν λόγω έργο των Εισαγγελέων Πρωτοδικών και σε 
περίπτωση υπόθεσης μείζονος βαρύτητας, κατά την κρίση τους, 
να ενεργούν προσωπικά ή με κάποιον Αντεισαγγελέα Εφετών 
προκαταρκτική εξέταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 ΚΠΔ».

Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
στο τμήμα Βέροιας –Πολυμύλου της Εγνατίας, για 

την εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης ορύγματος
Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διε-

ξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη 
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και α-
σφάλεια του κοινού, προκειμένου να εκτελεστούν 
εργασίες ενίσχυσης του ορύγματος, στην Εγνατία 
Οδό, στη Χ.Θ. Η 230+230, στο τμήμα Α/Κ Βέροιας 
– Α/Κ Πολυμύλου, λόγω σφηνοειδούς αποκόλλη-
σης βραχόμαζας, ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ , αποφάσισε: Την πα-
ράταση ισχύος της ανωτέρω με α/α 2 Απόφασής, 
έως και την Τρίτη 30-11- 2021 καθότι οι εν θέματι 
εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το 
ανωτέρω α/α 3 σχετικό, Β. Κατά τα λοιπά, ισχύουν 
τα οριζόμενα στην ανωτέρω με α/α 2 σχετική Από-
φαση του προοιμίου της παρούσης.



Τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος της Βέροιας 

Συναυλία από τον 
ΣΟΦΨΥ Ημαθίας με τον 

«ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ» 
και τη συμμετοχή πολλών 

τοπικών καλλιτεχνών 
Κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου γιορτά-

ζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.
Φέτος, την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 

2021, ο γιορτασμός της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Ψυχικής Υγείας έχει θέμα «Η Ψυχική 
Υγεία σε έναν Ανισο Κόσμο».

Ο ΣΟΦΨΥ Ημαθίας τα τελευταία χρό-
νια οργάνωνε διάφορες εκδηλώσεις στη 
Βέροια τη μέρα αυτή, με στόχο την ενημέ-
ρωση, την ευαισθητοποίηση και την κινη-
τοποίηση της τοπικής μας κοινωνίας γύρω 
από το θέμα αυτό και τον αποστιγματισμό 
της ψυχικής ασθένειας.

Φέτος, λόγω της πανδημίας του 
COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων, 
δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν 
τις εκδηλώσεις που είχαν σχεδιάσει και 
προγραμματίσει σε κλειστό χώρο. Παρόλα 
αυτά, δεν μένουν αμέτοχοι για τη μέρα 
αυτή. 

Ετσι , λόγω και των πιθανών δύσκολων 
καιρικών συνθηκών του Οκτωβρίου, τη 
Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου στις 8.00 μ.μ. 
στο Θέατρο Αλσους «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥ-
ΡΗ» οργανώνουν συναυλία με το μουσικό 
σχήμα «ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ» και τη συμμετο-
χή πολλών τοπικών καλλιτεχνών. 

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη με πρόσκληση και με προαιρετική ενίσχυση του ΣΟΦΨΥ 
Ημαθίας. 

Φυσικά και θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που είναι απαραίτητα.
«Σας καλούμε όλους, που μας στηρίξατε και μας στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια να 

ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας και να βρεθούμε όλοι μαζί αυτή τη βραδιά να απολαύ-
σουμε ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι που θα προσφέρουν ο ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ και πολλοί 
εθελοντές καλλιτέχνες της περιοχής μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΔΣ του ΣΟΦ-
ΨΥ Ημαθίας.

Τα σημεία διάθεσης δωρεάν προσκλήσεων, είναι:
-Από τα γραφεία του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, Ανοίξεως 120
- Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας, 3ος όροφος, Γραμματεία Π. Μελά 8
- Βιβλιοπωλείο «ΟΜΙΚΡΟΝ», Πιερίων 51
- Φαρμακείο Χατζηκυριακίδου Εφη, Αγ. Δημητρίου 8
- Καφέ «Μπρίκι», Μητροπόλεως 44
- Βιβλιοπωλείο «ΕΞΩΦΥΛΛΟ», Δ. Σολωμού 3
- Βιβλιοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ», Τρεμπεσίνας 12
- «Elia café – Bar Kori» Πάρκο Εληάς
- Βιβλιοπωλείο «Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ», Μ. Μπότσαρη 45
- Βιβλιοπωλείο «ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ», Εδέσσης 19
- Καφέ «Το Βανάκι», Ανοίξεως 67
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Θερινό Σινεμά = η πιο 
ασφαλής και άνετη δια-
σκέδαση.

--> απολύμανση πριν 
κάθε προβολή,

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθε-

σιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε 

είσοδο και έξοδο
Ο Άνθρωπος του Θεού 

- Man of God
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρήση μά-

σκας)  
Προβολές:  Πέμπτη 9/9 στις 21.45
Κυριακή 12/9 - Δευτέρα 13/9 - Τρίτη 14/9 - Τετάρτη 

15/9  στις 20.00
Σκηνοθεσία: Γελένα Πόποβιτς
Σενάριο: Γελένα Πόποβιτς
Πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης, Alexander 

Petrov, Mickey Rourke, Χρήστος Λούλης, Καριοφυλλιά 
Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάννης Στάνκογλου, 
Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια Σβάρνα, Ιερώνυμος Καλετσά-
νος, Γιάννης Αναστασάκης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, 
Βασίλης Κουκαλάνι

   Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΗΜΕΡΕΣ (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   (μόνο χρήση μά-

σκας)  -   Παρασκευή 10/9 και 
Σάββατο 11/9 στις 20.00 

AFTER: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
Προβολές στην Θερινή αί-

θουσα:   (μόνο χρήση μάσκας)  
Πέμπτη 9/9 στις 20.00
Παρασκευή 10/9, Σάββατο 

11/9, Δευτέρα 13/9 στις 21.45
Κυριακή 12/9 - Τρίτη 14/9 - 

Τετάρτη 15/9  στις 22.00
Σκηνοθεσία: ΚΑΣΤΙΛ ΛΑ-

ΝΤΟΝ Σενάριο: ΣΑΡΟΝ ΣΟΜΠΟΪΛ & ΑΝΝΑ ΤΟΝΤ
Ηθοποιοί: ΜΙΡΑ ΣΟΡΒΙΝΟ, ΑΡΙΕΛ ΚΕΜΠΕΛ, ΣΤΙ-

ΒΕΝ ΜΟΓΙΕΡ, ΤΖΟΣΕΦΙΝ ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ, ΧΙΡΟ ΦΑΪΝΣ 
ΤΙΦΙΝ

 Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβα-
ση στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, 
χωρίς να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ 
ή βεβαίωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν για τους κλει-
στούς-χειμερινούς κινηματογράφους). Απλά, έχετε τη 
μάσκα σας μαζί και έρχεστε !!

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω 
σύνδεσμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     9/9/21 - 15/9/21

ΣΟΦΨΥ Ημαθίας: Το Κέντρο
 Υποστήριξης Ενηλίκων με 

ψυχικές διαταραχές επισκέφθηκε 
χθες ο πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ

Χθες  Τετάρ -
τη 8 Σεπτεμβρίου 
2021 , ο Πρόεδρος 
του ΟΚΑΝΑ Αθα-
νάσιος Θεοχάρης, 
πραγματοποίησε 
επίσκεψη στο Κέ-
ντρο Υποστήριξης 
Ενηλίκων με ψυχι-
κές διαταραχές Βέ-
ροιας του ΣΟΦΨΥ 
Ημαθίας.

Εκεί συναντή-
θηκε με τον Πρόε-
δρο Γιώργο Σαλιά-
γκα, ο οποίος τον 
ενημέρωσε για τις 
δραστηριότητες του 
Συλλόγου και τα 
προβλήματα του 
τομέα της ψυχικής 
υγείας στην περι-
οχή, καθώς και τη 
συνεργασία του 
Κέντρου με το τμή-
μα του ΟΚΑΝΑ στη 
Βέροια όσο και με 
την ΠΡΟΣΒΑΣΗ.

Ο κ. Θεοχάρης 
ανέφερε ότι γνω-
ρίζει τη δράση του 
ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, 
τη συνεργασία του 
με τους τοπικούς 
φορείς και τόνι-
σε ότι θα είναι στο 
πλευρό του στους 
στόχους και  τ ις 
δράσεις που έχει 
και αναπτύσσει συ-
νεχώς.

Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας 
Συγχαρητήριο

Θερμά συγχαρητήρια από την Πρόεδρο και το ΔΣ του Λυκείου 
των Ελληνιδων Βεροιας σε όλους τους χορευτές και χορεύτριες του 
ΛΕΒ που κατάφεραν να περάσουν σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκ-
παιδευσης, αποτέλεσμα μιας μακράς και κοπιώδους προσπάθειας. 

Καλές και γόνιμες σπουδές και καλή αρχή στο νέο τους ξεκίνη-
μα!

Το Δ.Σ.
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Λ. Τσαβδαρίδης: 10 εκατ. ευρώ 
επιπλέον για προκαταβολές 

αποζημιώσεων παγετού από τον ΕΛΓΑ
Ο Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ κ. Λάζαρος 

Τσαβδαρίδης δήλωσε σχετικά με  τις νέες 
προκαταβολές αποζημιώσεων λόγω παγετού 
από τον ΕΛΓΑ, τα εξής:

«10 εκατ. ευρώ επιπλέον για προκατα-
βολές αποζημιώσεων παγετού από τον ΕΛ-
ΓΑ. Μετά από επικοινωνία που είχα με τον 
Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, 
ενημερώθηκα ότι υπογράφεται η σχετική 
Απόφαση.

ΜΕΛΙΚΗ, ΑΓΚΑΘΙΑ, ΚΥΨΕΛΗ ΜΠΑΙ-
ΝΟΥΝ στο καθεστώς ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Α-
ΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ τις οποίες ΘΑ ΕΙΣΠΡΑ-
ΞΟΥΝ στις 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αποδέχθηκε η διοίκηση του ΕΛΓΑ ότι η 
ζημία στα τρία αυτά χωριά, στα συμπύρηνα 
ροδάκινα, είναι κατά μέσο όρο πάνω από 
50% και τα συμπεριλαμβάνει στη β’ ζώνη 
αποζημιώσεων.

Ακόμη μία σημαντική οικονομική ανάσα 
για τους πληγέντες αγρότες μας!

Ακόμη μία απόδειξη ότι η Κυβέρνηση της 
ΝΔ στέκεται δίπλα στον κόσμο της πρωτογε-
νούς παραγωγής με κάθε τρόπο!»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Έναρξη και ωράριο λειτουργίας του Γραφείου
Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας εύχονται στα μέλη 

του Συνδέσμου υγεία και καλή χρονιά, για την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου.
Το Γραφείο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:30 π.μ. έως 12:30μ.μ. Η 

θητεία του σημερινού Δ.Σ. του Συνδέσμου έχει λήξει στις 4 Μαρτίου 2021.
Με το άρθρο 72 του Ν.4756/26-11-2020 πήρε παράταση έως 30-6-2021. Στη συνέχεια με 

το Ν.4808/19-6-2021 συνεχίστηκε η παράταση έως 31-10-2021.΄Εως την ημερομηνία αυτή 
πρέπει να πραγματοποιήσουμε αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου. 

Με την αριθ. 6/19-8-2021 πράξη, το Δ.Σ. αποφάσισε να πραγματοποιήσει αρχαιρεσίες 
την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021.Αυτονόητο είναι, ότι θα ληφθούν όλα τα υγειονομικά μέ-
τρα για την προφύλαξη από τον κορονοϊό COVID-19.

Επειδή το Γραφείο, λόγω της πανδημίας, έμεινε κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
πάρα πολλά μέλη μας δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν την συνδρομή τους. Παρά-
κληση θερμή να επισκεφτούν το Γραφείο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να τακτοποιη-
θούν ταμειακά. Την ημέρα των εκλογών θα είναι δύσκολο και θα δημιουργηθεί συνοστισμός 
για την οικονομική τακτοποίηση. Όσα μέλη μας δεν υπέβαλαν αίτηση για επιστροφή των 
αναδρομικών της επικουρικής σύνταξης και επιθυμούν να υποβάλουν, στο Γραφείο υπάρχει 
σχετική αίτηση. Πρέπει με τη λήψη των απαραίτητων προφυλακτικών μέτρων να υπάρχει 
συμμετοχή στις εκλογές, διότι η δύναμη του Συνδέσμου εξαρτάται από τον αριθμό των ψηφι-
σάντων, καθότι οι επιχορηγήσεις της Π.Ο.Π.Σ. γίνονται ανάλογα με τον αριθμό αυτό.

Επειδή το σημερινό Δ.Σ. του Συνδέσμου έχει αρκετά χρόνια, αλλά και μεγαλώσαμε, πα-
ρακαλούνται οι νεώτεροι να έρθουν έως τις 17-9-2021 να υποβάλουν αίτηση και να θέσουν 
υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

 ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Επιτυχίες και πρωτιές της Σύγχρονης Λέσχης 
Μπριτζ Βέροιας

Μεγάλη επιτυχία για τους αθλητές της Σύγχρονης Λέσχης Μπριτζ Βέροιας (ΣΛΕΜΒ) στο Περιφερειακό πρωτάθλη-
μα Αν. Μακεδονίας & Θράκης που διοργανώθηκε από τον Όμιλο Αγωνιστικού Μπριτζ Σερρών, στις 3 με 5 Σεπτεμβρί-
ου 2021. Συγκεκριμένα:

1η θέση στην κατηγορία 1-9  Ν.Τριανταφυλλίδης – Β. Αγγελής.
1η θέση στην κατηγορία 1-6 Γ.Καλόγηρος - Α. Χατζηλάμπρου 
3η θέση στην κατηγορία 1-6  Χ. Νικολαΐδου – Γ. Παπαρουσόπουλος  

14 Σεπτεμβρίου : Η Ύψωση του Τιμίου 
Σταυρού στην Ι. Μ. Παναγίας Σουμελά

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, στο Πα-
νελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, 
θα πραγματοποιηθεί Θεία Λειτουργία για την μεγάλη 
δεσποτική εορτή της χριστιανοσύνης, με την οποία 
τιμάται η διπλή ανεύρεση του Σταυρού στον οποίο 
μαρτύρησε ο Ιησούς Χριστός. 

Στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας 
Σουμελά φυλάσσετε ο Τίμιος Σταυρός του Αυτοκράτο-
ρα της Τραπεζούντας Εμμανουήλ του Γ΄ του Μεγαλο-
κομνηνού. Το σπουδαίο αυτό κειμήλιο της Χριστιανο-
σύνης, με μέγιστο τμήμα Τίμιου Ξύλου, είναι μοναδικό 
και αποτελεί υπέρτατη κληρονομιά. Αυτός ο τίμιος 
Σταυρός παρείχε ευλογία στην Ιερά Μονή της Παναγί-
ας Σουμελά του αλησμόνητου Πόντου και στο σύνολο 
του Ποντιακού Ελληνισμού. Όταν με βίαιο τρόπο 
σίγησαν οι καμπάνες της Σουμελιώτισσας, ο Σταυρός 
μαζί με τη θαυματουργή εικόνα της Σουλιώτισσας και το Ευαγγέλιο του οσίου Χριστοφόρου διασώθηκαν και με 
θαυμαστό τρόπο έφθασαν στη νέα Σουμελά στο φιλόξενο Βέρμιο.

Το Ιερό κειμήλιο του Τιμίου Σταυρού των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων κατά την διάρκεια της Θείας Λει-
τουργίας την ημέρα της εορτής θα εξέλθει από την προθήκη όπου φυλάσσεται και αφού γίνει η λιτάνευση του, 
θα τεθεί σε προσκύνηση.

Η Θεία Λειτουργία θα ξεκινήσει στις 8:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 11:00 π.μ. 
Είναι η ημέρα όπου όλοι μαζί θα ψάλλουμε το απολυτίκιον «Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου και ευλόγησον την 

κληρονομίαν Σου». Μετά την Λειτουργία θα μοιραστούν κλώνοι βασιλικού. 
Ο Ναός είναι καθημερινά ανοιχτός έως τις 9:00 μ.μ. 
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 8 

Σεπτεμβρίου 2021 στις 4.30 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Νικόλαος Χαρ. Καψαλιάρης 
σε ηλικία 88 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 8 

Σεπτεμβρίου 2021 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Παντελής Ευαγγ. Παντού-
λης σε ηλικία 83 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

H κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων: 

 Την Πέμπτη 9 Σεπτεμ-
βρίουστις 12 το μεσημέρι 
θα τελέσει Αγιασμό στο Κέ-
ντρο Μέριμνας ΑΜΕΑ του 
Δήμου Βεροίας. 

 Την Παρασκευή 10 Σε-
πτεμβρίου στις 11:00 π.μ. 
θα ομιλήσει στη Σύναξη Ιε-
ρέων στον υπό κατασκευή 
Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά 
του Ιατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας.  

 Το Σάββατο 11 Σεπτεμ-
βρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό του 
Οσίου Δαβίδ και της Αγίας 
Άννης στα Ριζώματα, όπου 
και θα υποδεχθεί την τιμία 
κάρα του Οσίου Δαβίδ από 
την Εύβοια. 

 Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Αθανασίου Ράχης. 

 Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο Βήμα του Αποστό-
λου Παύλου στη Βέροια θα τελέσει Αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων 
του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως. 

 Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ. θα τελέσει Αγιασμό για την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Αλεξάνδρειας.  

 Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου το απόγευμα θα λάβει μέρος στον Πολυαρ-
χιερατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης στην Κοζάνη επί τη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. 

 Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα προεξάρχει στο Αρχιερατικό Συλ-
λείτουργο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης στην Κοζάνη επί τη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.  

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 

ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ

Η Τίμια Κάρα
 του Οσίου Δαβίδ του 

Εν Ευβοία στα Ριζώματα

Το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 στις 07.30 π.μ. στον 
Ιερό Ναό Αγίου Δαβίδ και Αγίας Άννης στα Ριζώματα θα γίνει 
η υποδοχή της Τίμιας Κάρας του Οσίου Δαβίδ του Εν Ευβοία.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών:
Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 07.30
Αφιξη – Υποδοχή Τίμιας Κάρας του Οσίου Δαβίδ του Εν 

Ευβοία και εν συνεχεία όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία Ιερουργούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Βεροίας 
και Ναούσης Παντελεήμονος.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Δύο υποτροφίες 
για το τμήμα του 

Βιολοντσέλου
Το Διοικητικό 

Συμβούλιο της 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέ-
ροιας προσφέρει 
δύο υποτροφίες 
στο Δημοτικό Ω-
δείο Βέροιας, για 
το τμήμα του Βιο-
λοντσέλου και πα-
ράλληλα των υπο-
χρεωτικών θεω-
ρητικών μαθημά-
των τους. Καθεμιά 
από τις υποτροφί-
ες αυτές θα καλύ-
πτει τα δίδακτρα 
για ολόκληρο το 
εκπαιδευτικό έτος 
2021-2022.  

Οι αιτήσεις α-
πό τους ενδιαφε-
ρόμενους θα πρέ-
πει να υποβληθούν το συντομότερο στο Χώρο Τεχνών, 3ος 
όροφος και θα αφορούν αυστηρά αρχάριους μαθητές, που 
σκοπεύουν να ασχοληθούν με το βιολοντσέλο, ηλικίας από 8 
ετών πάνω.  

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2331078100. 

Πρόγραμμα
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021
Αγιασμός (08.30-09.00 π.μ.)
Πρωινή Θεία Λειτουργία 

(09.00-10.30 π.μ.)
Γεύμα σε όλους τους προσκυ-

νητές
Εσπερινός με Κτητορικό Μνη-

μόσυνο (18.30-20.00 μ.μ.
Δείπνο σε όλους τους προ-

σκυνητές
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021
Σύναξις Γονέων Θεοτόκου, Ι-

ωακείμ και Άννης
Ορθρος –Θεία Λειτουργία 

(07.30-10.00 π.μ.)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Ανοιχτή Πρόσκληση 
για τη διεξαγωγή εκλογών 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικής Πα-

ρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» προκηρύσσει Αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ε-
λεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου. Προς τον σκοπό αυτό 
καλεί τα μέλη του να προσέλθουν σε εκλογική – απολογιστική 
Γενική Συνέλευση που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα άρ-
θρα του Σωματείου του ισχύοντος Καταστατικού το Σάββατο 
18 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του 1ου 
Ορόφου των γραφείων μας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 
17 στη Βέροια. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα 
επαναληφθεί το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 την ίδια ώρα 
(11:00) και στον ίδιο χώρο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονι-

κού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου. 
2. Οικονομικός  Απολογισμός. 
3. Προτάσεις προγραμματισμού δράσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να 

προσέλθουν στη Συνέλευση και να συμμετάσχουν ενεργά για 
να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον του Συλλόγου. 

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους 
για εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υπο-
βάλλουν αίτηση στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού Μ. 
Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια έως την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 
2021.

Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

Πανήγυρις 
Ιερά Μονή Θεοτόκου Καλλίπετρας

Η απασχή των εορτών
Το Γενέθιο της Θεότοκου

Ζητούνται καθηγητές 
για  το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο Βέροιας
Η Διαχειριστική Επιτροπή Του Κοινωνικού Φρον/ρίου Βε-

ροιας που λειτουργεί υπό την Αιγίδα της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων κ Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Δήμου Βέροιας ζητά Εθελοντές Καθηγητές όλων 
των Ειδικοτήτων για να διδάξουν σε μαθητές /τριες Β’ Κ Γ’ 
Λυκείου.  Τηλ. Επικοινωνίας.  Έλενα Μυτηλέκα: 6975978717. 

Αντώνης Καρανάτσιος: 6974745261.
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ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΒΕΡΟΙΑΣ 
Στο Εργοχώρι Βέροιας (κτιριακό συγκρότημα, Σταδίου 121) 

 θα λειτουργήσουν, το Σχολικό έτος 2021-2022  
οι παρακάτω Τομείς – Ειδικότητες:  

ΤΟΜΕΑΣ Β’ ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Γ’ ΤΑΞΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 
 Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας 

Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 
 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού (ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ) 
 Τεχνικός Οχημάτων 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων 

ΥΓΕΙΑΣ  
ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

ΕΥΕΞΙΑΣ  

 Βοηθός Νοσηλευτή 
 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 
 Βοηθός Φαρμακείου (ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 
 

Στους απόφοιτους του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.  δίδεται: 
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΙΣΟΤΙΜΟ  με του Γενικού Λυκείου ΚΑΙ  ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ σε Πανεπιστήμια  μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με ευνοϊκό ποσοστό για τα 
Εσπερινά ΕΠΑΛ (ισχύει και για τους μαθητές που παρακολουθούν μόνο για πτυχίο) 

Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ εγγράφονται στη Β’ τάξη και παρακολουθούν ΜΟΝΟ μαθήματα ειδικότητας 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ από 01 έως 06 Σεπτεμβρίου  2021 

( απαραίτητοι οι κωδικοί TAXISNET και e-mail ) 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ    ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 23310 77527 -6932331840 

WEB: http://3epal-esp-veroias.ima.sch.gr/ 

Ευχαριστήριο του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος»

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» ευχαριστεί εγκάρδια 
τις κ.κ. Θεανώ Κουρτίδου, Έλλη Κουρτίδου, Παναγιώτα Ευφραιμίδου, Φαίδρα 
Ευφραιμίδου, Όλγα Ψιλοπούλου και Nikol Kappos για την προσφορά ειδών 
ρουχισμού προς κάλυψη των αναγκών ωφελούμενων του Συλλόγου. 

Οι παραπάνω κυρίες παρότι διαμένουν μόνιμα στον Καναδά, στηρίζουν 
αδιαλείπτως τον «Έρασμο» είτε οικονομικά, είτε με σημαντικές προσφορές σε 
είδη πρώτης ανάγκης προτάσσοντας το αμείωτο και ανιδιοτελές πνεύμα του 

εθελοντισμού, που διαπνέει τη μακροχρόνια σχέση τους με τον Σύλλογό μας, διάγοντας ως διαχρονικοί 
αρωγοί του πολυσήμαντου, αλλά και δύσκολου κοινωνικού μας έργου, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον 
πολύτιμο ρόλο τους ως ακτιβιστών υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπροσωπώντας επάξια την 
ελληνική ομογένεια.   

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

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

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο)

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

 Γεωργία Φωστηροπούλου

Η Ποντιακή θεατρι-
κή παράσταση “Ένεκα 
Zeneca” συνεχίζει την 
καλοκαιρινή της περιο-
δεία, με επόμενο σταθμό 
την πόλη της Βέροιας, 
την Κυριακή 12 Σεπτεμ-
βρίου 2021, στις 9.00 το 
βράδυ, στο Θέατρο Άλ-
σους «Μελίνα Μερκού-
ρη».

Ο σεναριογράφος Δη-
μήτρης Πιπερίδης, δεν 
θα μπορούσε να παρα-
μείνει άπραγος μπροστά 
στην πρόκληση της επο-
χής. Επιστρέφει μετά την 
σκληρή καραντίνα που 
βίωσε ο πολιτισμός, με 
μια ποντιακή θεατρική 
παράσταση που θα μας 
κάνει να κλαίμε από τα 
γέλια, που τόσο στερη-
θήκαμε τον τελευταίο 
καιρό!!!

Το αχτύπητο δίδυμο, 
Τάκης Βαμβακίδης και 
Αλέξης Παρχαρίδης μαζί με την Τίσσα Βασιλάκη 
και τη Χρύσα Συμεωνίδου σε διπλή διανομή στο 
ρόλο αλλά και guest stars έκπληξη, ενώνουν και 
πάλι το ταλέντο τους και μας ταξιδεύουν σε πόλεις 
και χωριά της Ελλάδας.... υποσχόμενοι γέλιο μετά 
δακρύων!

Η υπόθεση.
Η ήσυχη ζωή, στην έβδομη δεκαετία, του Λά-

μπου (Τάκης Βαμβακίδης) και της Παρθένας (Αλέ-
ξης Παρχαρίδης) κλονίζεται από “γεροντοερωτική 
πανδημία”... 

Και, ποιος είδε την Παρθένα και δεν φοβήθη-
κε!!!

Καταφεύγουν λοιπόν εν μέσω πανδημίας και 
εμβολιασμών, στην τρελή εγγονή τους Παρθενόπη 
(Τίσσα Βασιλάκη - Χρύσα Συμεωνίδου) στην Αθή-
να και τα δρώμενα είναι καταιγιστικά... με πολλές 
“παρενέργειες” γέλιου!!!

Τα υπόλοιπα επί σκηνής...
Παίζουν Τάκης Βαμβακίδης (Λάμπος), Αλέ-

ξης Παρχαρίδης (γραία Παρθένα), Τίσσα Βασι-
λάκη-Χρύσα Συμεωνίδου (εγγονή Παρθενόπη), 
Μιχάλης Τσολάκης (Δημοσκόπος)

Σενάριο Δημήτρης Πιπερίδης 
Σκηνοθετική Επιμέλεια Γιώργος Κωνσταντίνου
Σχεδιασμός Σκηνικό - Κοστούμια Βασίλειος 

Κωστέτσος
Μουσική σύνθεση & επιμέλεια Κώστας Αγέρης
Χορογραφίες Μαρία Βαρσαμά

Τραγούδι έναρξης παράστασης: Μπάμπης Ιω-
ακειμίδης (ερμηνεία), Μπάμπης Κεμανετζίδης (λύ-
ρα, ενορχήστρωση), Αλέξης Παρχαρίδης (στίχοι)

Εμψυχωτής Τάκης Βαμβακίδης (συνεργάτες 
Σοφία Ιακωβίδου, Νίκη Παππά)

Φωτισμοί Γιάννης Καπράρας
Χτενίσματα-μακιγιάζ Νίκος Σούρας
video spot Λεωνίδας Πεντερτζής
Δημόσιες σχέσεις Μαρίνα Γεωργιάδου, Άννα 

Σεβαστιάδου
Οργανωτικός Υπεύθυνος  Μιλτιάδης Ανδρεα-

νίδης
Διεύθυνση Παραγωγής- Επικοινωνία Πα-

ναγιώτης Θεοδωρίδης Κ.  6945 906076, 
pantheodoridis@yahoo.gr

Προπώληση εισιτηρίων: 10 ευρώ
Ημέρα Παράστασης: 12 ευρώ
ΦΥΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕ-

ΡΟΙΑ
-ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ (Παυσανίου 19, 

τηλ. 23310 20270)
-ΑΧΙΛΛΕΑΣ TOURS  (Πατριάρχου Ιωακείμ 4, 

τηλ. 23310 28291)
-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΚΟΤΙΔΗΣ (Θεσσαλονίκης 

73, Κ. 6944 751972)
-online: https://www.ticketservices.gr/event/

eneka-zeneca-periodeia-2021/ 
-τηλεφωνικά: 2107234567
-Και σε όλα τα καταστήματα Public (χρέωση 

+1€ ανά εισιτήριο)

 Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της 
ΕΡΤ , σε  συνεργασία με την ΚΕΠΑ Δή-
μου Βέροιας ,  παρουσιάζει τον Ύμνο 
εις την Ελευθερία του Διονυσίου Σο-
λωμού μελοποιημένο από τον Νικόλαο 
Μάντζαρο σε διεύθυνση, ενορχήστρω-
ση και επεξεργασία του Άλκη Μπαλτά.

Το έργο, με αφορμή τη συμπλήρω-
ση 200 χρόνων από την Ελληνική Επα-
νάσταση, θα παρουσιαστεί αυτούσιο, 
στο θέατρο Άλσους Βέροιας «Μελίνα 
Μερκούρη»  Βέροια, σήμερα  Πέμπτη 9 
Σεπτεμβρίου 2021 στις 21.00.

Ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος – Μά-
ντζαρος (1795-1872), ο συνθέτης του 
εθνικού μας ύμνου, ήταν στενός φίλος 
του Διονύσιου Σολωμού και γοητεύτηκε 
από το ποίημα Ύμνος εις την Ελευθε-
ρία. Το επαναστατικό και ρομαντικό πε-
ριεχόμενο του έργου επηρέασε βαθιά 
τον Μάντζαρο που επιθυμούσε ο ύμνος 
να τραγουδιέται απ’ όλους τους επανα-
στατημένους Έλληνες. Ο Μάντζαρος 
μελοποιήσε το 1823 και τις 158 τετρά-
στιχες στροφές του έργου.

Την πρώτη αυτή μελοποίηση (διότι 
ακολούθησαν και  άλλες τέσσερεις), 
ενορχήστρωσε  το 1999 για Συμφωνική 
Ορχήστρα, σολίστ, Μικτή και Παιδική 
Χορωδία και επεξεργάστηκε αριστουρ-
γηματικά, ο διαπρεπής αρχιμουσικός Άλκης 
Μπαλτάς, και με αυτή την μορφή παρουσιά-
στηκε στην Κεφαλονιά, από το τότε Κέντρο Χο-
ρωδιακής Πράξης, που διηύθυνε ο αείμνηστος 
μαέστρος, Αντώνης Κοντογεωργίου.

Με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της 
ΕΡΤ συμπράττουν η Μικτή Χορωδία Θεσσα-
λονίκης και η Χορωδία Ι.Ναού Κυρίλλου και 
Μεθοδίου Θεσσαλονίκης, ενώ η μέτζο σοπράνο 
Ειρήνη Καραγιάννη θα απαγγέλει , εμβόλιμα, 
αποσπάσματα από τον «Ύμνο εις την Ελευθε-
ρία».

“ Η ενορχηστρωτική επεξεργασία του έργου, 
υπήρξε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και απαιτητική 
εργασία, όχι μόνο για τα μουσικά προβλήματα 
που έπρεπε να λυθούν, αλλά και γιατί πρόκειται 
για ένα έργο που συναισθηματικά είναι άρρηκτα 
δεμένο με τον Ελληνισμό και την Ιστορία του” 
σημειώνει ο ‘Αλκης Μπαλτάς.

Συντελεστές:
Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ
Σολίστ- απαγγελία: Ειρήνη Καραγιάννη (μέ-

τζο σοπράνο)

Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης
Δ/νση Χορωδίας: Μαίρη Κωνσταντινίδη
Χορωδία Ι.Ναού Κυρίλλου και Μεθοδίου 

Θεσσαλονίκης
Δ/νση  Χορωδίας: Μαρία Έμμα Μελιγκοπού-

λου

EIΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, με ηλεκτρονικές  
κάρτες εισόδου

Η διάθεση των καρτών ελεύθερης εισόδου 
ξεκινά τη Δευτέρα 30  Αυγούστου  και ώρα 
13.00 μέσω του site www.ticketservices.gr

Η ΚΕΠΑ ενημερώνει ότι θα τηρηθούν ΟΛΑ 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας.
Στις κάρτες εισόδου αναγράφεται προτεινό-

μενη ώρα προσέλευσης.
Παρακαλούμε να την τηρήσετε προς αποφυ-

γή συνωστισμού.
Παρακαλούνται οι θεατές να συμμορφώνονται 

στις υποδείξεις των ταξιθετών και του προσωπικού 
ασφάλειας κατά την είσοδο τους και κατά την έξοδο 
τους.

Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου
Η Ποντιακή θεατρική 

παράσταση “Ένεκα Zeneca” 
στο Θέατρο Άλσους της Βέροιας

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα
 της ΕΡΤ απόψε στο Άλσος, 

με τον «Ύμνο εις την Ελευθερία» 
του Ν. Μάντζαρου
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Είναιφανερόπωςοιπερισσό-
τερες ομάδες κινήθηκανπολύ δυ-
ναμικάστομεταγραφικόπαζάρικαι
ενισχύθηκανσημαντικά ενόψει του
πρωταθλήματοςπουαρχίζειστις18
Σεπτεμβρίου.Τοαξιοσημείωτοείναι
πωςμέχριστιγμήςέχουναποκτηθεί
22νέοιξένοιαθλητές,ενώάλλοι11
έχουνανανεώσει, ανεβάζοντας τον
συνολικόαριθμόστους 33.Το εν-
διαφέρονστοφετινόπρωτάθλημα
είναι ακόμα μεγαλύτερο και λόγω
τηςεπανόδουτουΟλυμπιακού–με
σαφώςκαλύτερορόστεραπόπέρ-
σι-αλλάκαιτουγεγονότοςότιλόγω
τηςαναδιάρθρωσηςτουπρωταθλή-
ματοςθαυποβιβαστούν4ομάδες.
Αυτάταδύοστοιχείααυξάνουντον
ανταγωνισμό ανάμεσα στις ομά-
δες,οι οποίες έχουνφυσικάκαι το
«μαξιλαράκι» της χειμερινήςμετα-
γραφικήςπεριόδουγιαδιορθωτικές
κινήσεις.

ΑΕΚ(ΔημήτρηςΔημητρούλιας)
Ήρθαν (5):Μπουκοβίνας (27,

Τ/Φ),Άντζελιτς (33,Τ/Φ-Μαυρο-
βούνιο),Ηλιόπουλος(24,δ.ίντερ),
Μπετζιλαλί (26, πίβοτ-Αλγερία),
Ζαρίκος(23,α.εξτρέμ),

Έφυγαν (8): Μπάουερ (35,
Τ/Φ), Μπουνέτα (26, δ. ίντερ),
Δoμπρής (27, α. ίντερ),Αραπακό-
πουλος (27,πίβοτ), Ρέινα (32, δ.
ίντερ),Μπαμπατζανίδης (19,Τ/Φ),
Κοσάνοβιτς (40,Τ/Φ),Νούιτς (32,
α.εξτρέμ)

ΠΑΟΚ(ΠάνοςΓούσιος)
Ήρθαν (7): Μισαηλίδης (29,

πλέι), Τριανταφυλλίδης (21, α. ί-
ντερ),Μπάρμπας(39,Τ/Φ),Βαφεί-
δης (25,πίβοτ),Τσαμουρίδης (26,
πίβοτ),Παπάζογλου (19, δ. ίντερ),
Δεληζάνος(23,α.εξτρέμ)

Έφυγαν (5):Άρσιτς (32,Τ/Φ),
Λιάπης (22,πίβοτ),Παπαβασίλης
(21,Α. εξτρέμ),Τσαναξίδης (25,α.
ίντερ),Κυριακίδης(19,πίβοτ)

ΔιομήδηςΆργους(ΝίκοςΓε-
ωργιάδηςαντίΓιώργουΧαλκίδη)

Ήρθαν (6):Μάλλιος (34, πλέι
μέικερ),Σάντος(24,δ. ίντερ-Βρα-

ζιλία),Σεβέλεφ(33,πίβοτ-Ρωσία),
Τσερνικάου (26, Τ/Φ-Λευκορω-
σία),Μούγιτς (29, α. ίντερ),Τσέγι-
οβιτς(21,δ.εξτρέμ-Μαυροβούνιο)

Έφυγαν (11): Τσιγαρίδας (21,
πλέι), Χαντέλης (27, α. ίντερ),
Μπόσκος(20,α. ίντερ),Παπαντω-
νόπουλος(20,Τ/Φ),Τσάκαλος(21,
α. ίντερ),Μαρκατάτος (21,πίβοτ),
Χόγκας (33, δ. ίντερ), Ξαγοράρης
(23, α. εξτρέμ), Στανοίλοβιτς (24,
Τ/Φ), Κραβτσένκο (36, πίβοτ),
Στάνκοβιτς(31,δ.ίντερ)

BiancoMonteΔράμα1986
(ΣάκηςΒαλαβάνης)

Ήρθαν (3):Νίκολιτς (21,πλέι-
Σερβία),Μπουγκαρίνοβιτς (26, α.
ίντερ- Σερβία), Τορνικίδης (24, δ.
εξτρέμ)

Έφυγαν (3): Παπάζογλου (19,
δ. ίντερ),Φραγκούλης (21, δ. εξ-
τρέμ),Μπέτζιος(22,Τ/Φ)

ΑΕΣΧΠυλαίας
(ΜπάμπηςΑνανιάδης)

Ήρθαν (5):Τσαμεσίδης (27, δ.
ίντερ),Μέτσης(30,α.ίντερ),Μπα-
μπατζανίδης (19, Τ/Φ), Σαμαράς
(25,Τ/Φ), Γιαννακόπουλος (δ. εξ-
τρέμ)

Έφυγαν (7): Ελέτα (21, α. εξ-
τρέμ),Τσόχας(20,α.εξτρέμ),Βρα-
χιολίδης (37, δ. εξτρέμ),   Πιστό-
λας(30,α. ίντερ)Κωστακίδης(29,
πλέι), Σουλάνης (21, α. εξτρέμ),
Μούγιτς(29,α.ίντερ)

ΙωνικόςΝΦ(ΓιάννηςΑρβανί-
τηςαντίΜάκηΠαπακώστα)
Ήρθαν (8): Χαντέλης (27, α.

ίντερ), Χάλαρης (28, δ. εξτρέμ),
Μπαλάσκας (21,πίβοτ),Χελιώτης
(31,πίβοτ),Παπαδόπουλος(20,α.
ίντερ), Κιαρτζίδης (18,Τ/Φ), Βλα-
χόπουλος (19, α. εξτρέμ),Μάινας
(20,δ.ίντερ)

Έφυγαν (9): Γιόσμου (31, πί-
βοτ),Τσακνής (33,Τ/Φ), Γκέρτσος
(35, πλέι), Σαμαράς (25, α. εξ-
τρέμ), Ζακυνθινός (21,Τ/Φ),Απο-
στολίδης (34, πλέι),  Τσακούλης
(27,α.ίντερ),Καρυτινός(19,Τ/Φ),
Αλικάκος(31,πίβοτ)

ΑΣΕΔούκα(ΚωστήςΜπούνας)
Ήρθαν (6): Τσιγαρίδας (21,

πλέι),Μαρκατάτος(21,πίβοτ),Γιό-
σμου (31,πίβοτ), Γιάντσα (19, δ.
ίντερ), Κοβάνης (19, α. εξτρέμ),
Ζαφειράκης(19,πλέι)

Έφυγαν(6):Κουτσόπουλος(25,
πλέι), Καραδήμας (27, Τ/Φ), Κα-
ρακεχαγιάς (20, δ. ίντερ), Ζαρίκος
(23, α. εξτρέμ),Κουρουτζίδης (27,
πίβοτ),Μπαλάσκας(21,πίβοτ)

ΦίλιπποςΒέροιας(Ανέστης
Δομπρής-ΜάριοςΚατικαρίδης

αντίΚώσταΤούτση)
Ήρθαν(4):Ατσίμοβιτς (27,α.

ίντερ-Σερβία),Μίρβοβιτς (23,α.
ίντερ- Σερβία), Κυριακίδης (19,
πίβοτ),Εμμανουήλ(19,δ.ίντερ)

Έφυγαν (2): Τριανταφυλλί-
δης (21, α. ίντερ),Aρβανιτίδης
(23,πίβοτ)

ΆρηςΝικαίαςOlympic
Diagnostic(ΓιάννηςΓρηγοράκης)

Ήρθαν (3): Βελαώρας (22, δ.
ίντερ), Σαμαράς (25, α. εξτρέμ),
Μάργαρης(23,δ.εξτρέμ)

Έφυγαν (3): Μπάρμπας (39,
Τ/Φ),Χελιώτης(31,πίβοτ),Γκουλέ
(32,α.ίντερ)

ΑερωπόςΈδεσσας
ManDynamic(ΑλέξανδροςΤαρι-
νίδηςαντίΓιάννηΠηλαλίδη)
Ήρθαν (7): Γερμασίεβιτς (25,

περιφέρεια –Λευκορωσία),Μπα-
τσικαρόφ(23,περιφέρεια-Ρωσία),
Πετρούτσκο (33, περιφέρεια-Ου-
κρανία),Βέρεμτσουκ(29,Τ/Φ-Ου-
κρανία),Μίγγας (21, πίβοτ), Τσέ-
λιος (21, α. εξτρέμ), Ταραμονλής
(21,πίβοτ)

Έφυγαν (6): Μισαηλίδης (29,
πλέι), Βαφείδης (25, πίβοτ), Ιω-
αννίδης(33,Τ/Φ), Μέτσης(30,α.
ίντερ),Πάβλοβιτς(23,α. ίντερ),Φ.
Τζουβάρας(28,πλέι)

ΖαφειράκηςΝάουσας
(ΚώσταςΔεληγιάννης)

Ήρθαν(4):ΛεΠεγιέ (25, Τ/Φ-
Γαλλία), Κανίτζια (27, δ. ίντερ-

Σερβία),Μπόλας (23,α.εξτρέμ),
Γαλίτης(22,α.εξτρέμ)

Έφυγαν(8):Μάτοβιτς (37, δ.
ίντερ),Ραντίσεβιτς(23,α.ίντερ),
Βλάχος(35,πλέι),Κότσιφας(39,
Τ/Φ),Γ.Πετρίδης(28,α.εξτρέμ),
Ε. Πετρίδης (17, πίβοτ),Δελη-
χρήστος(23,Τ/Φ),Χατζηγεωργί-
ου(33,α.εξτρέμ)

ΦαίακαςΚέρκυρας(Κώστας
Μιχαλάκης-ΚώσταςΤσιλιμπάρης)

Ήρθαν (6): Τσιλιμπάρης (41,
Τ/Φ),Τσίλης (29, α. εξτρέμ),Κου-
λούρης (36, Τ/Φ),Αχμέντ (27, α.
ίντερ-ΣαουδικήΑραβία),Βέλιμπορ
(34, πίβοτ- Βοσνία), Τζούλοβιτς
(20,α.ίντερ-Μαυροβούνιο)

Έφυγαν (10): Λε Πεγιέ (25,
Τ/Φ),Τρπέφσκι(25,δ.ίντερ),Τσα-
μουρίδης (26, πίβοτ), Γιαννακό-
πουλος (δ. εξτρέμ),Ελευθεριάδης
(20, α. ίντερ),Όντσεφ (25, πλέι),
Ντόσεν(31,πίβοτ),Χερουβείμ(27,
α. ίντερ),Χάλαρης (28,δ. εξτρέμ),
Δούγιας(28,α.εξτρέμ)

HCΣαλαμίνα(ΧριστόφοροςΜπα-
καούκας-ΧρήστοςΧριστοδούλου)
Ήρθαν (4):Κουτσόπουλος (25,

πλέι),Κοντάκος (23,α. ίντερ),Σκυ-
φτός(23,πίβοτ),Καρδάσης(23,Τ/Φ)

Έφυγαν (2):Μπακαούκας (42,
δ. εξτρέμ- σταμάτησε), Xρηματό-
πουλος(35,Τ/Φ).

Ολυμπιακός/ΌμιλοςΞυνή
(ΓιώργοςΚαρασαββίδης)
Ήρθαν (11): Κανδύλας (30,

πλέι), Καραμπουρνιώτης (21, πί-
βοτ),Πασσιάς(26,α.ίντερ),Παπα-
βασίλης (21,Α. εξτρέμ),Παπαδη-
μητρίου (23,Τ/Φ),Κοτανίδης (29,
Τ/Φ), Μπούντιτς (24, δ. εξτρέμ-
Κροατία),Ρακότσιγια (25,α. ίντερ-
Σερβία),Δομπρής (27, α. ίντερ),
Αραπακόπουλος (27,πίβοτ),Μο-
ντόρο(31,δ.ίντερ-Ισπανία)

Έφυγαν (7): Τσιλιμπάρης (41,
Τ/Φ),Τσίλης(29,α.εξτρέμ),Ζάγια
(21, δ. ίντερ),Μιλοβάνοβιτς (26,
α. ίντερ), Τσούριτς (28, α. ίντερ),
Κλιάιτς (25, δ. εξτρέμ), Κόμπετιτς
(31,πλέι)

Το μεταγραφικό «παζάρι» της Handball Premier
για την περίοδο 2021-22

Στις16Οκτωβρίου2021
εκινάειηVolleyLeague

Στις 13/9 η κλήρωση
ΑναλυτικάοιαποφάσειςτηςΕΣΑΠέχουνωςεξής:
«ΣτησυνεδρίασητουΔιοικητικούΣυμβουλίουτηςΕ.Σ.Α.Π.πουέγινε

με τηλεδιάσκεψη τηνΔευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021συζητήθηκαν και
αποφασίστηκανταακόλουθαθέματα:

*Αποφασίστηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος Volley League
2021-22καθώςκαιηκλήρωση τουΛιγκΚαπΝίκοςΣαμαράς2021-22
να γίνει τηνΔευτέρα13Σεπτεμβρίου 2021σεπανηγυρική εκδήλωση
στο Κτήμα Κρωπίας Γη (Λεωφ.Λαυρίου 177, Κορωπί 194 00).Θα
υπάρχειlivestreamingαπότοvolleyleague.gr.Θαυπάρξεινέαανακοί-
νωσηγιατηνώραέναρξηςτηςκλήρωσης.

*ΤοπρωτάθλημαVolleyLeague2021-22θααρχίσει 16Οκτωβρίου
2021.
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Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον διαγράφεται 

δημιουργικό!!!
Τα γήπεδα είναι έτοιμα, οι προπονητές

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

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

Το Σάββατο 
πρωί 4-9-2021 
το τμήμα Κ16 

του ΑΣΤΈΡΑ, συμμε-
τείχε στο τουρνουά 
τμημάτων Κ16 των 
Τηλέμαχων Αλεξάν-
δρειας, στο γήπεδο 
Νησελίου.  Μετά από 
καλή εμφάνιση όλων 
των Παικτών του Φώτη 
Παπαδόπουλου, ο 
ΑΣΤΈΡΑΣ πέτυχε δύο 
νίκες, σε δύο παιχνίδια 
των 40’.

Αναλυτικά:
ΤΗΛΈΜΑΧΟΙ-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕ-

ΞΆΝΔΡΕΙΑΣ: 1-4. Καλύτερος ο
ΑΣΤΈΡΑΣ νίκησε την αξιόμαχη
ομάδα  τωνΤηλέμαχων με 1-4,
με σκόρερ τους Καψάλη,Δημό-
πουλο, από2 γκόλ.Αξιοσημείω-
το ότι στην αρχική ενδεκάδα του
ΑΣΤΈΡΑ, έπαιξαν τρείς Παίκτες
του2008,οίΤούφας,Γελαδάρης,
Νικόπουλος.

Ή σύνθεση τού ΑΣΤΈΡΑ:
Τζέλα, Σωτηρίου, Βολονάκης,

Κολγιόκα, Σιγκούνας, Σπυριδω-
νίδης, Τούφας, Γελαδάρης, Κα-
ψάλης,Δημόπουλος, Νικόπου-
λος.

Έπαιξαν και οι Μαντζιουκό-
πουλος, Πασχαλίδης, Κούτσι-
ας,ΚίτσαςΚ.

ΑΚΑΔΗΜΊΑΒΈΡΟΙΑΣ-Α-
ΣΤΈΡΑΣΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΑΣ:0-5

ΆνετηνίκηεπίτηςΑκαδημίας
Βέροιας,πέτυχε οΑΣΤΈΡΑΣ.Οι
Παίκτες του ήταν καλύτεροι σέ
όλητήνδιάρκειατούαγώνα.Τρι-
́α γκόλπέτυχε ό 13χρονοςΦόρ
Νικόπουλος, ένα με πέναλτι ο
Σωτηρίου και έναόΑρχηγόςΔη-
μόπουλος.

Ή σύνθεση τού ΑΣΤΈΡΑ:
Τζέλα, Σωτηρίου, Γελαδάρης,

Κολγιόκα,Σιγκούνας,Σπυριδωνί-
δης,Μαντζιουκόπουλος,Τούφας,
Καψάλης,Δημόπουλος,Νικοπου-
λος.Έπαιξαν καί οίΠασχαλίδης,
Κούτσιας, ΚίτσαςΚ.Απουσίαζαν
δικαιολογημένα, οί Τσακυρίδης,
Καλομενίδης,Πίτσης,Μαραγκός,
Γκουντάντσης,Πετράκος.

Δύονίκεςγιατους«μικρούς»
τουΑστέραΑλεξάνδρειας

Με στόχο την άνοδο
η Νάουσα - Πήρε Γκελοσάνι

και Παπαδόπουλο,
κλείνει Τριανταφυλλίδη

Εναναμονή
της κλήρωσης
της Α΄ ΕΠΣΗ
βρ ίσκε τα ι  η
οικογένεια της
ποδοσφα ιρ ι -
κής Νάουσας,
η οποία πα-
ρ ο υσ ι ά ζ ε τα ι
αισιόδοξη για
τη φετινή σε-
ζόν, κατά την
οποίαθαεπιδι-
ώξει να πάρει
τοεισιτήριογια
την επιστροφή
τηςσταΕθνικά
πρωταθλήμα-
τα,εκείόπουείναιηφυσικήτηςθέση.ΟιάνθρωποιτουΦΑΣ,πέραα-
πότο«τρέξιμο»τωνθεμάτωντηςομάδαςτους,φέτος,μίαχρονιάπο-
λύπαράξενηλόγωκορωνοϊού,προσπαθούνναδιαχειριστούνκαιτην
απώλεια τεσσάρωνανθρώπωνπου έβαλαν τη δική τουςσφραγίδα
στον ιστορικόσύλλογο,τουΤάκηΓιαβάλκα,τουΣπύρουΣιούγγαρη,
τουΘωμάΚατσαμάκακαιτελευταίατουΧρήστουΣαμαρά,πουπριν
μίαεβδομάδαάφησετηντελευταίατουπνοήαπόανακοπήκαρδιάς.

Στημνήμηαυτώντωνανθρώπωνλοιπόν,θέλουνόλοιστηνομάδα
τηςΝάουσας,ναπετύχουναυτόπουπροσπαθούνκαιδενμπορούν
εδώκαιπολλάχρόνια,ναξεφύγειδηλαδήαπότοτοπικόερασιτεχνικό
καιναεπανέλθει,όπωςπροαναφέραμε,σταΕθνικάπρωταθλήματα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το ευχάριστο είναι ότι οΦΑΣδεν απο-
δυναμώθηκεσχεδόν καθόλου, αφούόλοι οιπαίκτεςπου ενίσχυσαν
ομάδεςΓ΄Εθνικήςτουνομούμας,επέστρεψανστηνομάδα.

Συγχρόνως, ενισχύθηκε με δύοπαίκτες με εμπειρίεςστην Γ΄Ε-
θνική, τους Γκελοσάνι καιΠαπαδόπουλο, ενώ ετοιμάζεται και τρίτη
μεταγραφή,αυτήτουΛάζαρουΤριανταφυλλίδη,πουπροέρχεταιαπό
τονΑτσαλένιο,προπονείταιμετουςΝαουσαίουςκαιανδενκλείσειμε
ομάδαμεγαλύτερης κατηγορίας, τότε θα ενταχθεί στο δυναμικό του
ΦΑΣ. Συγχρόνως γίνονται προσπάθειες να μεταπειστεί ο αρχηγός
ΝίκοςΠερηφανόπουλος, να μην «κρεμάσει» ταποδοσφαιρικά του
παπούτσιακαιναβοηθήσει τηνφετινήπροσπάθειατων«κυανόλευ-
κων».

Αναβολήτουρνουάμπάσκετ
3ON3απότονΚΑΠΑ

Από το ΚΑΠΑΔήμουΒέροιας ανακοινώνεται η αναβολή του
τουρνουάVIKELABASKETBALL¨3on3¨πουεπρόκειτοναδιεξα-
χθείτιςπροσεχείςημέρες(8-12Σεπτεμβρίου)σταγήπεδαμπάσκετ
τηςπεριοχής «ΒίλαΒικέλα».Η διοργάνωσηθαπρογραμματιστεί
σε νέες ημερομηνίες και υπο ευνοϊκότερεςσυνθήκες καιπροϋπο-
θέσεις.

Πραγματοποιή-
θηκε την Τρίτη 
(7/9) η κλήρω-

ση της 2ης φάσης του 
Κυπέλλου Ελλάδος 
2021-22, στα γραφεία 
της ΕΠΟ.

Στην κληρωτίδα μπήκαν 40
ομάδες της Γ’Εθνικήςπουπρο-

κρίθηκαναπότην1ηφάσηκαιοι
αγώνεςορίστηκανναγίνουνστις
11-12Σεπτεμβρίου.

ΟΜέγαςΑλέξανδροςΤρικά-
λωνκληρώθηκενααντιμετωπίσει
τονΘησέαΑγριάς στηνΜαγνη-
σία,σεπαιχνίδιπουθαείναινοκ
άουτ.

Η ομάδα της Ημαθίας που
στην 1ηφάση απέκλεισε τονΗ-
ρακλήΑμπελοκήπωνμε 1-0 έχει
τις δυνατότητες φέτος να κάνει

έναβήμαπαραπάνωκαιναπρο-
χωρήσει στον θεσμό τουΚυπέλ-
λουΕλλάδος..

Αναλυτικάταζευγάρια
της2ηςφάσης:

1οςόμιλος
ΦΣΚοζάνη-Πανδραμαϊκός
Εδεσσαϊκός-ΆρηςΑβάτου
Αναγέννηση Πλαγιάς-Ποσει-

δώναςΜηχανιώνας
Παναγρινιακός-ΠΟ Ελασσό-

νας
Εθνικός Σοχού-ΑγροτικόςΑ-

στέρας
Μακεδονικός-ΑΟΥπάτου
ΠΟ Φήκης-Αμβρυσσέας Δι-

στόμου
Τηλυκράτης-ΑΕΛευκίμμης
Αλεξανδρούπολη FC-Αχέρων

Καναλακίου
ΘησέαςΑγριάς- Μ.Αλέξαν-

δροςΤρικάλων

Με Θησέα Αγριάς στην 2η φάση του Κυπέλλου Ελλάδος
ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από06-09-2021 

μέχρι 12-09-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Στις11Σεπτεμβρίου2021
ξεκινάειηSL1

Χωρίς ντέρμπι η 1η αγωνιστική

Μετά από δύο αναβολές ξεκινάει τελικά 
στις 11/9 το πρωτάθλημα της SL1  Η 1η 
αγωνιστική περιλαμβάνει δύο αναμετρή-

σεις το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, τέσσερις την 
Κυριακή (12/9) και μία τη Δευτέρα (13/9).

Αναλυτικά,τοπρόγραμμαέχειωςεξής:
Σάββατο11Σεπτεμβρίου2021
18.15:(Αγρινίου):Παναιτωλικός–ΑστέραςΤρίπολης
20.30 («ΑπόστολοςΝικολαΐδης): Παναθηναϊκός –Απόλλων

Σμύρνης

Κυριακή12Σεπτεμβρίου2021
18.15(Πανθεσσαλικό):ΝΠΣΒόλος–Λαμία
19.00(Τούμπα):ΠΑΟΚ–ΠΑΣΓιάννινα
20.30(ΟΑΚΑ):ΑΕΚ–Ιωνικός
20.30(«Γ.Καραϊσκάκης»):Ολυμπιακός–Ατρόμητος

Δευτέρα13Σεπτεμβρίου2021
19.30(«ΚλεάνθηςΒικελίδης»):Άρης-ΟΦΗ

Πέμπτη 09-09-2021

13:30-17:30 ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑ

Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7(απένα-

ντι από βενζινάδικο Γα-

λάνη)23310-73324

21:00-08:00 ΖΑΜΑ-

ΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ2623310-24123

Φαρμακεία

Στουρνάρι: Πέτρα σκληρή και
αιχμηρή.Τοπέτρωμα χαλαζίας ή
τσακμακόπετρα χρησιμοποιήθηκε
γιαναπυροδοτούνταιοι ισκοιστα
καριοφύλλια.Λόγω της σκληρό-
τηταςτουπετρώματος,έφτασενα
σημαίνεικατ΄επέκτασητονάνθρω-
ποτοναμόρφωτο,πουδενεπιδέ-
χεταιπνευματικήκαλλιέργεια.

Παράδειγμα, ΄΄Είναι μεγάλο
στουρνάρι, δεν παίρνει από λό-
για΄΄.

Η περιπλάνηση μας  σήμερα
στιςπλαγιές τουΒερμίου  μας ο-
δηγείπίσωστονχρόνοστηνεπο-
χήπουτοΞηρολίβαδοήτανσταυ-
ροδρόμικαραβανιών…………..

ΑφήσαμεπίσωμαςτηνΒέροια,
πουαναφέρεταιαπό τονΘουκιδί-
δηκαιτονΣτράβωνα.

Γνώρισεάνθησηόλεςτιςπερι-
όδους της ιστορίας.Καταστράφη-
κεπολλές φορές από επιδρομές
κατακτητών, σεισμούς και πυρ-
καγιές.

ΟΘουκιδίδηςαναφέρειότι οι
Αθηναίοι  το 432π.Χ. στην  εκ-
στρατείατουςπροςτηνΧαλκιδική
προσπάθησαννατηνκυριεύσουν,
χωρίςόμωςεπιτυχία.

Σύμφωνα  με την μακεδονική
μυθολογία, η Βέροια ήταν  κόρη
τουήρωαΒέρητοςκαιαδελφήτης
ΜίεζαςκαιτουΌλγανου.

Είναιμιααπότιςελάχιστεςμα-
κεδονικέςπόλειςμεσυνεχήκατοί-
κησηστην ίδιαθέσημε το ίδιοό-
νομααπότηναρχαιότητα,απότον
6οαιώναπ.Χ.μέχρικαισήμερα.

Οι πρώτοι κάτοικοι ήταν οι
Βρύγες,Έθνος θρακικό, μετονο-
μάσθηκανΦρύγες, όταν μετανά-
στευσανστηνΑσία.Εκτοπίσθηκαν
απότουςΜακεδόνεςκαιηΒέροια
έγινεΜακεδονικήαπότον9οπ.Χ.
αιώνα,μέχριτο168π.Χ.ότανκα-
τακτήθηκεαπότουςΡωμαίους.

ΣημαντικήεποχήγιατηΒέροια
είναι η εποχή τηςδυναστείας των
Αντιγονιδών (294- 168π.Χ.)που
διαρκεί μέχρι την εποχή τηςΡω-
μαιοκρατίας.

Παραδόθηκε στους Ρωμαίους
το 168 π.Χ. λεηλατήθηκε, απο-
στρατικοποιήθηκε και η αριστο-
κρατίατηςεξορίστηκεστηνΡώμη.

Δέχεταιεπιδρομέςκαικαταλή-
ψειςαπόδιάφορουςκατακτητές.

Γότθους, Ούννους, Βούλγα-
ρους, Γέτες, Σλάβους, Σαρακη-
νούς, Νορμανδούς, Σέρβους και
τουςΟθωμανούςτο1448-1449.

Στα χρόνια της Οθωμανικής

κατοχής κυριαρχούν η καταπίεση,
τοπαιδομάζωμα, οφόβος, οι βα-
σανισμοί,οιεκτελέσεις.

Γύρω στον 17ο αιώνα ανα-
πτύσσεται τοεμπόριοκαιηβιοτε-
χνίατηςυφαντικής.Τηνίδιαπερίο-
δοτο1650,ιδρύεταιτοελληνικό
σχολείο  που θεωρείται από τα
παλιότερα.

Τα τελευταία χρόνια τηςΤουρ-
κοκρατίας η πόλη αντιμετωπίζει
Βουλγάρικη και Ρουμάνικη προ-
παγάνδα.

Για να αντισταθούνστηνπρο-
παγάνδα, οργανώνονται και ιδρύ-
ουν την ΄΄Εθνικήάμυνα΄΄ , συμ-
μετέχουνενεργάστονμακεδονικό
αγώνα.

Ηαπελευθέρωσητηςέγινεα-
πό τον ελληνικό στρατό στις 16
Οκτωβρίου1912.

Ανεβαίνουμε τις στροφές του
δρόμου,  μας υποδέχονταιπυκνά
δάση οξιάς και ένας περήφανος
ήλιοςπουμαςσυντροφεύει.

Σελίγοξεπροβάλλειμπροστά
μας σαν από ταινία  το Ξηρολί-
βαδο.

Το χωριό κτισμένο σε πλαγιά
περικυκλωμένοαπόαιώνια δάση
πεύκουσευψόμετρο1220μέτρων
μας υποδέχεται ήρεμο και ήσυχο
μέσαστηνπρωινήκαταχνιά.

Ήταν μεγάλο  και  ξακουστό
χωριό.

Σε γνωστά έγγραφα του ιερο-
δικείου της Βέροιας μνημονεύε-
ται πολλές φορές από τα χρόνια
1640-1641καιύστερα.

Καταστράφηκε στα 1795 από
ληστές, οι κάτοικοι του σκορπί-
στηκαν σε άλλα μέρη, ιδιαίτερα
τηςΜακεδονίας.Αναφέρεται σε
δημοτικάτραγούδια,όπωςσεένα
που εξιστορεί εκστρατεία τουΝι-

κοτσάρα.
Ξανακτίστηκε  μετά το 1805,

ήταν τσιφλίκι τουπερίφημουΑλή
ΠασάΤεπελενλή,τωνΙωαννίνων.

Γύρω στα 1880 – 1890 είχε
100 καλύβες, βρύσες, πηγές και
μπάρα ( λίμνη), η οποία υπάρχει
καισήμερα.Τοχάνιεξυπηρετούσε
100άλογα.Ήτανσταθμός χωρο-
φυλακήςκαιτελωνείου.

Περάσαμετοχωριό,τώραοδη-
γούμε σε πυκνό δάσοςπεύκων.
Αφήνουμε τα αυτοκίνητα,  προε-
τοιμασίαγιαανάβαση.

Σήμεραη ορειβατική μαςομά-
δα αποτελείται από   6  φίλους
ορειβάτες.

Πήραμεπορεία από την αρχή
τουπευκοδάσουςανεβαίνουμεδι-
ασχίζουμε την μικρή κοιλάδα με
τηνπυκνή   βλάστηση.Τώρα το
τοπίο αλλάζει, τριγύρω  οι οξιές
πήραν τα χρώματα  του καλοκαι-
ριού……….

Ορειβατούμεσεδάσοςπυκνό.
Σελίγοτομονοπάτιανηφορίζει

σε μια ήπια ανάβαση μέσα από
μικτό δάσοςβελανιδιάς και οξιάς,
απόλυτηησυχία.

Μόνοτοτραγούδιτωνπουλιών
ακούγεται……!

Αφουγκράζομαιτηνησυχίατου
δάσους, οι αισθήσεις μου χαλα-
ρές.

Αφήνομαιγιαμερικάλεπτάτης
ώραςστηνηρεμίατουδάσους.

Τομονοπάτι συνεχίζει να ανη-
φορίζει ευχάριστα στην αγκαλιά
τηςγοητευτικήςφύσης.

Ανεβαίνουμε, ορειβατούμε σε
πυκνήδασωμένηπλαγιά.

 Σε ατέλειωτο δάσος οξιάς σε
ανηφορικό μονοπάτι ανάσες βα-
ριές,αργάαλλάσταθεράκερδίζου-
μεύψος.

Μετά από μια σαραντάλεπτη
ανάβαση βγήκαμε σε πλάτωμα,
απεριόριστη θέα με ένα ήλιο να
μας καθοδηγεί,  πήραμε πορεία
δυτικά.

Μόνοιεμείςσεαυτότονατελεί-
ωτο καμβά πλημμυρισμένο από
ταχρώματατουουρανού,πρωινό
Κυριακής συνεχίζουμε την περι-
πλάνησημαςκαιτηνπορείαμας.

Στις γύρωβουνοπλαγιές ζουν
καιαναπνέουνζώακαιπουλιάτου
δάσους.

Ζαρκάδια, αγριογούρουνα, λα-
γοί,αλεπούδες,λύκοι,ασβοί,σκί-
ουροι.

Πέρδικες, φάσες, αγριοπερί-
στερα, τσίχλες, γεράκια, ξεφτέρια
καικουκουβάγιες.

Έναελαφρύαεράκιναμαςσυ-
νοδεύει και με τονήλιοπίσωμας
συνεχίζουμετηνπορείαμας.

Τώρα ορειβατούμε σε γυμνό
τοπίο.Κατηφορίζουμετομονοπάτι
μέχρι ναπάρουμεανηφορικήπο-
ρείαστην κορυφογραμμήπουθα
μαςοδηγήσειστηνκορυφήΣτουρ-
νάρι.

Από την κορυφή  θέα μονα-
δική.

ΟαιώνιοςκαιμοναδικόςΌ-
λυμπος,τριγύρωοιάλλεςβουνο-
κορφές.

(Πιέρια, Σμόλικας, Γράμμος,
Βασιλίτσα.Άσκιο,Μπούρινος).

Επιστροφή……
Η επιστροφή μας γίνεται από

άλλη διαδρομή μέσα απόπυκνό
δάσος οξιάς. Τώρα το μονοπάτι
μας ξεναγεί μέσααπό έναμικρο-
ρέμαχαμένοσεχιλιάδεςεκατοντά-
δεςπεσμέναφύλλα.

Παντούτοβαθύπράσινοχρώ-
μα - από τα απεριόριστα δάση -
τουΚαλοκαιριού.

Το τοπίο είναι  εκπληκτικό, ο-
ρειβατούμε κατεβαίνοντας μέσα
από ένα δάσοςσαγηνευτικής  ο-
μορφιάς.

Φωνέςτουδάσουςκαιψίθυροι
μαςκαθοδηγούν.

Σήμεραθαυμάσαμεαπόκοντά
τη γοητεία τηςφύσης,  χαρήκαμε
τις κατάφυτες πλαγιές του βου-
νούκαιεξερευνήσαμετιςομορφιές
τουΞηρολίβαδουκαιτουΒερμίου.

Αποχαιρετάμε το βουνό που
μαςχάρισε καισήμεραπανέμορ-
φεςεικόνες.

Καλωσορίζουμε στην συντρο-
φιάμαςτονΟρφέα!

Για τους Ορειβάτες Βέροιας
Τσιαμούρας Νικόλαος

Στην κορυφή Στουρνάρι Βερμίου
με τους Ορειβάτες Βέροιας

Α2 Μπάσκετ Φίλιππος
Υποστηρικτής
τηςομάδαςτο

Βιβλιοπωλείο-Τυπογραφείο
ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Τώρα που η έναρξη της σχολικής χρονιάς
είναι προ των πυλών, το Βιβλιοπωλείο-Τυπο-
γραφείοΧασιώτης στηνΟδόΜ.Αλεξάνδρου 5
αποτελεί τον απόλυτοπροορισμό.Με τεράστια
ποικιλία σε βιβλία, χαρτικά, τσάντες, γραφική
ύλη, αναλώσιμα και πολλά άλλα, τοΒιβλιοπω-
λείο-ΤυπογραφείοΧασιώτηςπροσφέρει όλες τις
απαραίτητες λύσειςστουςμικρούς και μεγάλους
μαθητές.

ΗενλόγωεπιχείρησηείναιΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
τηςομάδαςμας γιαακόμαμία χρονιά και εκτός
τουότιτηνευχαριστούμεθερμάγι’αυτό,καλούμε
όλους τους γονείς και φίλους του μπασκετικού
ΦΙΛΙΠΠΟΥναστηρίξουνόλουςαυτούςπουτόσα
χρόνιαβρίσκονταιστοπλευρόμας

ΕπιστροφήτουΧρήστουΚουκόλη
στονΠανσερραικό

ΟΠανσερραϊκόςανακοίνωσετηνεπιστροφήτου30χρονου
κεντρικούαμυντικούΧρήστουΚουκόλη.Ξεκίνησε τηνποδο-
σφαιρικήτουπορείαστηνομάδατηςΒέροιας,όπουείναικαι
οτόποςκαταγωγήςτουαλλάκαθιερώθηκεποδοσφαιρικάστις
ΣέρρεςμετονΕθνικούΓαζώρουκαιτηνFCSerres.Οέμπει-
ροςστόπερ,μετράπάνωαπό100παρουσίεςστηνΒ΄Εθνική
καιέχειαγωνιστείμεταχρώματατουΗρακλή,τουΑγροτικού
ΑστέρακαιτηςΔόξαςΔράμαςτατελευταίαχρόνια.Τηνσεζόν
2017-2018 είχε ένα επιτυχημένοπέρασμα από τηνΛαμία
στηνSuperleague, ενώμε το«λιοντάρι»στοστήθοςαγωνί-
στηκετηνσεζόν2015-16.Αναλυτικά:«ΗΠΑΕΠανσερραϊκός
ανακοινώνειτηνσυμφωνίατης,μετονΧρήστοΚουκόλη.Οδυναμικόςστόπερεπιστρέφει
στηνομάδαμαςγιανατηνενισχύσειστηνπροσπάθειατηςSuperleague2.

Μίνιβιογραφικό:ΟΧρήστοςΚουκόληςείναιγεννημένοςστις26/4/1990καιαγωνίζεται
ωςκεντρικόςαμυντικός.ΞεκίνησετηνποδοσφαιρικήτουπορείαστηνομάδατηςΒέροι-
ας,όπουείναικαιοτόποςκαταγωγήςτουαλλάκαθιερώθηκεποδοσφαιρικάστιςΣέρρες
μετονΕθνικούΓαζώρουκαι τηνFCSerres.Οέμπειροςστόπερ,μετράπάνωαπό100
παρουσίεςστηνΒ΄ΕθνικήκαιέχειαγωνιστείμεταχρώματατουΗρακλή,τουΑγροτικού
ΑστέρακαιτηςΔόξαςΔράμαςτατελευταίαχρόνια.

Την σεζόν 2017-2018 είχε ένα επιτυχημένο πέρασμα από την Λαμία στην
Superleague, ενώμε το «λιοντάρι»στοστήθοςαγωνίστηκε τηνσεζόν 2015-16,πλέον
επιστρέφειστηνομάδαμαςγιατηνέασεζόν».
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ  1 ως 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 

 ώρες 08:30 - 13:00
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : 2331351145 , 

 6986623716, 6973215667 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των υ-

ποψήφιων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ αποτελούν τα ακό-
λουθα:

1. Σχετική αίτηση που θα δίδεται και θα συμπληρώ-
νεται στο Δ. Ι.Ε.Κ

2. πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο Λυκείου 
ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ, ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ή πτυχίο)

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προ-

κειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πο-
λύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οι-
κογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την 
ισχύουσα νομοθεσία

5. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών 
εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατά-
θεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και 
της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός 
Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο 
ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπου-
δών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτι-
μίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές 
για τα Σεμινάρια 

Δημιουργικής Γραφής 
του Δήμου Νάουσας

Ξεκίνησαν την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021, οι εγγραφές στα 
Σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής που διοργανώνει ο Δήμος Νά-
ουσας. 

Τα σεμινάρια, που θα πραγματοποιηθούν με  εκπαιδευτή τον 
συγγραφέα κ. Γιώργο Δάμτσιο, απευθύνονται σε  ενήλικες και ε-
φήβους και επικεντρώνονται σε μεθόδους γραφής μυθιστορημά-
των και διηγημάτων, ενώ αναλύονται και βασικά στοιχεία αυτών 
(αφήγηση, πλοκή, χαρακτήρες, διάλογοι κ.λπ.).

Περισσότερες πληροφορίες γα τα σεμινάρια και τις εγγραφές 
δίνονται, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στο Κέντρο Πληροφό-
ρησης Επισκεπτών του Δήμου Νάουσας (υπεύθυνη: κ. Ελένη 
Σιαμίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 23320 52186)

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Είσαι άνω των 18 ετών και δεν έχεις τελειώσει το 

Γυμνάσιο; Φοιτώντας για δύο μόνο χρόνια παίρνεις 
απολυτήριο ισότιμο του Γυμνασίου με πρόγραμμα 
σπουδών που προσαρμόζεται στις ανάγκες σου, χωρίς 
εξετάσεις και διαγωνίσματα.

Το σχολείο λειτουργεί καθημερινά, απογευματινές 
ώρες (5.00-8.30 μ.μ.)

Για την εγγραφή σου θα χρειαστούμε:
• Απολυτήριο δημοτικού ή βεβαίωση φοίτησης από 

γυμνάσιο
• Πιστοποιητικό γέννησης
• Δελτίο ταυτότητας
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2332052161 

(5-8 μ.μ.)
http://sde-naous.ima.sch.gr/wp/           

ΟΑΕΔ: Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις 
για το νέο πρόγραμμα επιδότησης της 

εργασίας για 5.000 ανέργους 30 ετών και άνω, 
με έμφαση στις γυναίκες

Τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00, λήγει η προθεσμία υ-
ποβολής αιτήσεων επιχειρήσεων για το νέο 12μηνης διάρκειας «Πρόγραμμα 
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών 
και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες» και 
συγκεκριμένα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων 
Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης.

Τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την 
πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:

• 466,5 € μηνιαία / 5.598 € ετήσια για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών
• 559,8 € μηνιαία / 6.717,6 € ετήσια για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
• 606,45 € μηνιαία / 7.277,4 € ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών 

και άνω
• 653,1 € μηνιαία / 7.837,2 € ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και 

άνω
• 699,75 € μηνιαία / 8.397 € ετήσια για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, υποβάλλουν την 

αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύ-
θυνση http://www.ependyseis.gr/mis. Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι του 
ΟΑΕΔ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με  την κατη-
γορία ανέργου, την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση 
θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προ-
σωπικό της κατά το τρίμηνο πριν από την αίτηση και να μην έχει λάβει  χρη-
ματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 έτη 
(τρέχον και δύο προηγούμενα). Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται τα 
αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας. 

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 32.000.000 €, συγχρηματο-
δοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

Το Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας καλεί τους αποφοίτους Γενικού Λυ-
κείου & ΕΠΑΛ (Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΤΕΛ) χωρίς όριο 
ηλικίας. Η φοίτηση είναι δωρεάν και δίνεται αναβολή στράτευσης. 
Οι Εγγραφές των υποψηφίων εκπαιδευομένων Δ.ΙΕΚ για το έτος 
κατάρτισης 2021-22 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:  
• από την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15:00 
• μέχρι και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 23:59
Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
https://diek.it.minedu.gov.gr 
Για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι απαραίτητο να έχετε 

ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης), Αριθμό Αστυνο-
μικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού 
ή ΕΠΑΛ), email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Οι νέες ειδικότητες για το 2021-2022 στο ΙΕΚ Βέροιας:
1. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)
2. Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής
3. Βοηθός Φαρμακείου
4. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

5. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
6. Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων & Υποδομών
7. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web 

Designer-Developer/Video Games)
8. Γραμματέας Ανωτέρων &  Ανωτάτων Στελεχών
9. Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & Σχεδιασμός Αντικει-

μένων
10. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
11. Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών & Παρεμφερών Προϊό-

ντων
12. Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων

----------------------------
ΔΙΕΚ Βέροιας
Σταδίου 121 59131 Βέροια
Τηλ: 2331071743,2331022707
Φαξ: 2331065528
Email: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com
Ιστοσελίδα: https://iekverias.gr/ 

Εγγραφές (ηλεκτρονικές) 
στο Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο δια-
μερίσματαστοΜακροχώρι
Βεροίαςαπό80τ.μ.τοκα-
θένα,σε καλή κατάσταση
καισετιμήευκαιρίας48.000
ευρώ και τα δύο διαμερί-
σματα. Πληρ. τηλ.: 6987
234784και6987239560.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
91 τ.μ.στηνοδόΗρακλέ-
ους (Ακρόπολη) στη Βέ-
ροιαστοισόγειοσεάριστη
κατάσταση.Πληροφορίες
τηλ.:6944910329.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
σταΑστικά88 τ.μ.50.000
ευρώ,διαμπερές, κόπλαμ,
χωρίςασανσέρ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-

κία200 τμ,στηΦυτειάμε
πανοραμική θέα,σε οικό-
πεδο1.500τ.μ.Τιμήευκαι-
ρίας. Τηλ.: 23310 93389
κοςΧρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
2ου ορόφου, άριστο, 85
τ.μ.,χ.ασανσέρ,στηνΜη-
τρόπολη,σετιμήευκαιρίας
38.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κοντάστοΜουσείο,90τ.μ.,
34.000 ευρώ.Τηλ.: 6934
888738ΜεσιτιοκόΑκίνητα
Ημαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
700 τ.μ. στηνΑγ.Βαρβά-
ρασεπλαγιά, με θέα τον
Αλιάκμονα, στηνπλατεία

του χωριού. Πληρ. Τηλ.
6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός χέρ-
σος11.000 τ.μ.στονΆγιο
Γεώργιο, θέση «ΣΥΚΙΕΣ»
τιμή 15.000 ευρώ. Τηλ.:
6945122583,Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙκεντρικόΜε-
σιτικόγραφείοστηΒέροια.
Πληρ.τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-
πωλείο επί της οδούΜη-
τροπόλεως στη Βέροια.
Πληροφορίες τηλ. 6976
063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ

24 τ.μ.,Καλλιθέα,Μιλτιά-
δου20,πόρταμεμηχανι-
σμό,ρεύμα,βαμμένο.Τιμή

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ  πω-
λείται οικόπεδο 1
στρέμμα με ημιτε-
λές κτίσμα 91,50
τ.μ., με αποθήκη
εκτός σοιτ ιού 25
τ.μ.,  με υπέροχη
θέα χωρίς εμπό-
δια, περιφραγμένο,
συρταρωτή πόρτα,
πλήρως τακτοποι-
ημένο.Τιμή 95.000
ευρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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ενοικίου 50 ευρώ.Τηλ.: 6947
073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος,σε
πολύ καλή κατάσταση.Πληρ.
τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-

λεως 35, χώρος 90 τ.μ.περί-
που,με3χώρουςκαι κουζινα,
W.C.,γιαεπαγγελματικήχρήση

ήγιαδιαμέρισμα,3οςόρ.Τηλ.:
6932471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαζαχα-
ροπλαστείο-καφέ, με εμπειρία
στηΒέροια.Τηλ.:6906565981
&2331029929.

ΖΗΤΕΙΤΑΙηλεκτρολόγοςκαι
μηχανικόςαυτοκινήτωνσεεται-

ρίαστηΒέροιακαιοδηγόςΤΑΧΙ
μεειδικήάδειαγιαεταιρίαΤΑΧΙ
στηΒέροιια.Τηλ.:2331062900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙδύοκυρίεςγια
την κουζίνα από την ταβέρνα
«ΦίναΚότα».Πληρ.τηλ.:6944
427812.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με δ-
πιπλωμαΓ΄κατηγορίαςγιαΟ-
δικήΒοήθειαστηΒέροια.Τηλ.:
2331041601&6980136902.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Κωδ.23185 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ποιοτική

γκαρσονιέρα49τ.μ.,κατασκευή2005,1και
μισόυ/δ,1οςόροφος,μεπροσανατολισμό
ανατολικό,σενεόδμητηοικοδομήκαιμεκαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές ,
ευρίσκεταισεάριστοπεριβάλλον,φωτεινήκαι
ευχάριστη ,ενοίκιο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Από
1/10/21διαθέσιμη.

Κωδ:23449ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,κατασκευή1983,2υ/δ,2οςόροφος,με
απεριόριστηθέαστονκάμπο,καλοδιατηρη-
μένο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιμε
ανελκυστήρα,ενεργειακήςκλάσηςΕ,έχειμία
ντουλάπα, άνετουςχώρουςκαιμεparking
πιλοτής ,διαμπερές,σεπολύκαλήγειτονιά,
μόνο250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρι-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφά-
νειας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτεί-
νεταισεδύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.
Ο1οςόροφοςαποτελείταιαπόμίατεράστια
σαλονοκουζίναμαζίμε τραπεζαρίακαι ένα
πολυτελέστατομπάνιοκαιο2οςόροφοςο
οποίοςεπικοινωνείμεεσωτερικήσκάλα,απο-
τελείταιαπό3υ/δ,ένανεπιπλέονχώροσαν
αποθήκηκαιέναμπάνιοακόμη.Καιταδυο
μπάνιαδιαθέτουντζακούζι.Είναισεάριστηκα-
τάσταση,μεενδοδαπέδιαθέρμανση,μεύφος
απέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστοχώ-
ρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,μεγάλεςβεράντες,
ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίομίσθωμα500€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο
μισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

μεγάληαυλή.Τιμή:320€.
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκου-
ζίνα,καιδύομπάνια ,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας
(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένη ,μεαπο-
θήκηκαιμεδύοντουλάπες,έχειηλεκτρικές
συσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα ,
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-

πόγειαΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.
Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,Είναικα-
τασκευασμένητο1999καιβρίσκεταισεκαλή
γειτονιά,τιμήμόνο50€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας,
ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-
ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwc
ενοίκιο140€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑ-
νελκυστήρα-Τιμή:170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

τάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησε
κεντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβολής
καιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-
ΑΣ,ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημα ισόγειο
31τ.μ.,καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερές
μεβιτρίνα3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθε

χρήση,υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενους,τιμή650€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115091-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας80τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από3χώρουςκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2003καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέακαιπολύ
μεγάλοοικόπεδο,Τιμή:200€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέ-

ρισμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι
84τ.μ.καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,
έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδι-
πλάτζάμια,ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,
σεκαλήκατάσταση,ηθέρμανσητουείναιμε
σόμπαpelletηοποίαμπορείναπαραμείνεικαι
μεκλιματισμό,είναισεπρονομιακήτοποθεσία,
ιδανικόγιαιδιοκατοίκηση,σετιμήπροσφοράς
μόνο65.000€.ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24 τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικού
δρόμουκαιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγο-
ράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμη-
σηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ. 14158 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΤΡΙΠΟΤΑ-
ΜΟΣ,πωλείταιισόγειακατοικίαηκατάστημα
80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ. ,κατάλληλο
καιγιαμονοκατοικίααλλάκαιγιαάλληχρήση.
Μέσαστηφύση,σεήρεμοπεριβάλλον,ιδιαί-
τεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικό
σημείο ,είναικατάλληλογιαπολλέςχρήσεις
καιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,
πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογα
συντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορ-
θολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρ-
μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκι
ήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,με
αποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικές
συσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπω-
σιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,με
δύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγματικής
ευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πω-
λείταισπάνιαΒίλασυνολικά380τ.μ.,σετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική ,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμι-
ση ,πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγρα-
φών,γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύπολύ
απαιτητικούςαγοραστές.Πρόκειταιγιαμία
Μεζονέταδύοεπιπέδων200 τ.μ. και έναν
ξενώναστο ισόγειο70τ.μ.μεαποθήκεςκαι
διπλόπάρκινγκενσωματωμένο.Μεαρμο-
νικέςαναλογίεςπαντού ,  διαθέτει ηλιακό
θερμοσίφωνα ,ψησταριά ,ενεργειακότζάκι
καιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστά , έχει
ντουλάπεςσεόλαταυ/δ,διαθέτειδρύιναδά-
πεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκό
μάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι ,συνθετικά

κουφώματατριπλήςυάλωσηςμεενεργειακά
τζάμιακαιθερμοπρόσωψη10cmπρόσφατη.
Ηθέρμανσηείναιτριώνεπιλογών,πετρέλαιο
ατομικόμελέβηταBuderus,ΛέβηταPellet,η
Λέβηταυγραερίουμεδεξαμενή.Τοοικόπεδο
μεγάλοστα5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητού-
μενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλή
μόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

τ.μ., ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.
πατάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμε-
γάληβιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειται
δεγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίο
προσφέρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο
80.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

ρόκαμποςπωλείται,ένααγροτεμάχιομε3,5
στρ.μεδένδραροδάκινα.Νερόκαιρεύμαε-
ξασφαλισμένα,τιμήπολύκαλήμόνο10.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογιαα-
ποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαιυπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,τιμή25.000€.

Κωδ.12784 ΛΑΖΟΧΩΡΙπριντοχωριό

,κοντάστοκανάλιαγροτεμάχιομε ,δένδρα
σεπλήρηπαραγωγήκαιμενερόάφθονο ,
πωλείται9.120τ.μ..,στηνεκπληκτικήτιμήτων
25.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπωλεί-

ταιοικόπεδογωνιακό,συνολικήςεπιφάνειας
209τ.μ.μεσ/δ1,2.Τιμή:100.000€.Αποκλει-
στικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.14028ΒΕΡΓΙΝΑμέσαστοχωριό
πωλείταιοικόπεδο500τ.μ.,άδειομεμεγάλη
φάτσα , τιμήεξαιρετικάσυμφέρουσαμόνο
22.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ απότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακό
οικόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικό-
πεδο802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρι-
κό,μεπολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,
προσφέρεταισετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,
80.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενοτι-
οανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμή50.000€.

Κωδ. 14199 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟάρτιοκαιοικοδομήσιμοεπίτου
κεντρικούδρόμου1544τ.μ.μεμεγάληφάτσα
,εξαιρετικόαπόκάθεάποψηπωλείταιεσπευ-
σμένα.Πολύεύκοληπρόσβασηκαιτιμήμόνο
25.000€.

Κωδ:14220-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσεεξαιρετι-
κάκαλόσημείοπροσφέρεταιοικόπεδοσυνο-
λικήςεπιφάνειας1400τ.μ.κατάλληλογιαοικο-
δομήΤιμή:350.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

νοκατοικία50τ.μ.Ισόγειο,σεοικόπεδο470τ.μ.,
αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,επάνωστονκεντρικόδρόμο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερ-
μοσίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικό
για ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκήπο,σε
τιμήπροσφοράςμόνο:44.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για λογιστικό γραφείο
στη Βέροια. Θέση εργασίας πλήρης απασχόληση.
Προσόντα απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής-μισθοδο-
σίας. Γνώσηπρογραμμάτων λογιστικής μισθοδοσί-
ας (θα προτιμηθούν όσοι γνωρίζουν προγράμματα
EPSILONET).Επιθυμητήκάρταανεργίας.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331063666ΚΑΙ6944771766.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ΦΑΡ -
ΜΑΚΟΠΟΙΟΣήυπάλ-
ληλος για φαρμακείο
στο Δήμο Νάουσας.
Θέση πλήρους απα-
σχόλησης. Θα εκτιμη-
θεί εμπειρία στις πω-
λήσειςήσχετικήμετο
χώρο προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφι-
κών: pharmajob7@
yahoo.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρά-
φι 3 στρέμματα στην
είδοσο τουΛαζοχωρί-
ου,δεξιά,ποτιστικό.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέ-
ρα-studio 35 τ.μ. πί-
σωαπότογήπεδο.

Τηλ.:6996436044.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ALU-SYN ΕΠΕ
(11ο χλμ. Βέροιας-Ν..
Νικομήδειας), ζητείται
για άμεσηπρόσληψη
υπάλληλος γραφείου
με γνώσειςΑγγλικών
κα ι  προϋπηρεσ ία
και στη διαχείριση
Λογιστικών. Αμοιβή
ανταγωνιστική και α-
ναλόγωςπροσόντων.

Δεκτά βιογραφικάσημιεώματαστην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση:alu-syn@otenet.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
23310 73281, 6979 808320.Ώρες επικοινωνίας: 8.00
π.μ.-3.00μ.μ.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομογια τύλιγμαγύ-
ρου.Ημερομίσθιοπολύ καλό.Τηλ.:
6972012622κοςΧρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας και ψητάς
σε ταβέρναγιακαθημερινηεργασία.
Μισθός ικανοποιητικός.Τηλ.: 6972
012622κοςΧρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικόγιαταψητο-
πωλεία«ΓΙΑΝΝΗΣ»στηΒενιζέλουκαι
στοΤσερμένι.Τηλ.επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρια μαγειρισα για
σπιτιστηΜυκονο,ναβοηθακαιστις
δουλειες τουσπιτιου. εργασιακαθη-
μερινηκαι ΙΚΑ .Παρεχεταιδιαμονη.
ΤηλΕπικοινωνιας6977352085κος
Χρηστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεος γενικωνκαθηκο-
ντωνγια χειρωνακτικες εργασιεςσε
καταστημαστηΜυκονο, μεπιθανη
συνεργασια και στηνΑθηνα.Παρε-
χεται διαμονη.Τηλ.Επικοινωνιας κ.
Χρηστος6977352085.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασίασε
εργαστήριο κρεάτων. Τηλ.: 23310
42680,ώρες επικοινωνίας: 10μ. έ-
ως1.00μ.μ.Βιογραφικάστοe-mail:
koktsidis14@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέαςγιατοψητο-
πωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ»στηΒενιζέλου.

Πληρ.τηλ.:2331025170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΦιλόλογος,μεφρο-

ντιστηριακήπείρακαι ειδίκευσηστην
Έκθεσηπαραδίδει ιδιαίτεραμαθήμα-
τασεμαθητέςΔημοτικού,Γυμνασίου,
Λυκξείουμεμονωμένακαισεγκρουπ.
Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:6973707829.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣαναλαμβάνωπαι-
διά τουΔημοτικούαπό10 ετώνγια
τηνπροετοιμασία των μαθημάτων
τους!Αναλαμβάνω επιμέλεια κειμέ-
νων,ολοκλήρωσηφοιτητικών /πτυ-
χιακών/διπλωματικώνκαιμεταπτυχι-
ακώνεργασιών,μεγνώσηκαιεμπει-
ρία!Τηλ.6984534226.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ μεπολυετή εμπει-
ρίασεμεγάλαφροντιστήρια,παραδί-
δειμαθήματαΝεοελληνικήςΓλώσσας
καιΛογοτεχνίαςσε μαθητέςΑ΄,Β΄,
Γ΄ ΓενικούΛυκείου καιΕΠΑΛ.Τηλ.
6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ,επιστήμωνμεμε-

γάληκινητήκαιακίνητηπεριουσία,κα-
θώςκαιμεγάλαεισοδήματα,ζητείσύ-
ζυγο-σύντροφο.Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ 40 ετών, ζητά γνωρι-
μίαμεγυναίκααπό30έως40ετών.
Πληρ.τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣ ζητείγιαγνωριμίασοβα-
ρή κυρία  έως55 ετών.Πληρ. τηλ.:
6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη της

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μήκαικατάστημαμευπόγειοσεοι-
κόπεδο280τ.μ.περιοχήΠαπάγου
σταμπετά100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στηνπαλιάπόλη (πίσωαπόΜη-
τρόπολη280τ.μ.οικόπεδοοικοδο-
μήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματαΠιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ,ΝΑ και θέ-
σηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/ΝΑμε
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙεπιπλωμέ-
ναδιαμερίσματακέντρομε2καιΣ,
Κ80τ.μ.και110τ.μ.280ευρώκαι
400ευρώκαι200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρα
κέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από120ευ-
ρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ,WC και με 2Δ,
Σ, Κ,WCαπό 180 ευρώ και 220
ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.12000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
45000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη63000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαιαγροικιαπαλια1200ΕΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενοκομπλε1Δ-ΣΚ-αποθηκη
Α.Θκηπος350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες15000€

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο6στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο24000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηκα-
τασκευής κορνιζών, πώλη-
σηςπινάκων, ειδών ζωγρα-
φικής, υλικών για κόσμημα
κ.ά. Παρέχεται το πελατο-
λόγειο και τεχνική υποστή-
ριξη. Πληρ. στο τηλ.: 6977
205016.

Η νηματουργείαΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΑ.Ε με έδρα τηνΝά-
ουσαΗμαθίαςζητάειναπροσλάβειάμεσα:

·Χειριστήκλαρκ(μεάδεια)
Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης. Πε-

ρισσότερες πληροφορίες κα Όλγα Ρούσσου στο
email rolga@varvaressos.eu , ή στα τηλ.της εταιρίας
2332052650-60

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ θέα δάσους στηΦυτειά, 200 τ.μ., τριών
επιπέδων οκόπεδο 1500 τ.μ., 60 τ.μ. βοηθητικοί χώροι, κλει-
στό γκαράζ, 3w.c., εργαστήριο, κουφώματαμε θερμομόνωση,
θέρμανσηπετρελαίου-ξύλων, τροφοθήκι, εκκλησάκι.Δωρεάν
τρέϊλορμεγάλο,σκάλες,3μεταλλικέςντουλάπες,ηλεκτρικήκου-
ζίναNEF.Τιμήακινήτου160.000 ευρώ.ΠληροφορίεςΧρήστος
Καϊμάκης2331093389,6938903144.

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

Ζητείται Υπάλληλος για την θέση Project 
& Warehouse Manager

για μόνιμη και πλήρη απασχόληση
Αρμοδιότητες:
Παρακολούθηση και υλοποίηση αντικειμένου δημόσιων

συμβάσεων.
Έλεγχοςαπαιτήσεωνσύμβασης(αντικείμενοσύμβασης,χρόνος

υλοποίησηςκ.λπ.)
Παραγγελίεςειδώνκαιυλικώναπόπρομηθευτέςεφόσοναπαιτούνται
Οργάνωσησυνεργείου για την υλοποίηση των εργασιώνπου

απαιτούνται
Παράδοση/παραλαβήπροϊόντων
Παρακολούθηση και υλοποίηση της τυπικής διαδικασίας της

σύμβασηςσύμφωναμετιςπροβλεπόμενεςδιαδικασίεςτηςσχετικής
νομοθεσίας

Οικονομικήπαρακολούθηση της σύμβασηςσε συνεργασία με
τονυπεύθυνοτουαντίστοιχουτμήματος

Σύνταξηκαιέλεγχοςτεχνικώνπροδιαγραφώνπωλούμενωνειδών
ΔιαχείρισηΑποθεμάτωνκαιΑποθήκης
Έλεγχοςαποθεμάτωνανταλλακτικώνκαιλοιπώνειδώναποθήκης
Διαχείρισηπαραγγελιώναπόπρομηθευτές
Καταχώρησηειδώνστονκατάλληλοαποθηκευτικόχώρο
Διαχείρισηπαραγγελιώναπόπελάτες
Απογραφήειδώναποθήκης

Προσόντα:
ΕπιθυμητόΠτυχίοΤΕ (ΜηχανολόγουΜηχανικού,Μηχανολόγου

Οχημάτων,Ηλεκτρολόγου)
ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικής
ΆριστηγνώσηMicrosoftOffice365
Θαεκτιμηθείπροηγούμενηεμπειρίασεπαρόμοιαθέση
ΘαεκτιμηθείηγνώσηχρήσηςτωνπρογραμμάτωνAsana&Softone

Απαραίτητες Δεξιότητες:
·Ενδιαφέρονκαιζήλοςγιαδουλειάκαιπρόοδο
·Οργανωτικότητακαιεργατικότητα
·Ευχέρειαστηνεπικοινωνία,στονγραπτόκαιπροφορικόλόγο
·Προσαρμοστικότητα,ευελιξίακαιθετικόπνεύμα
·Ομαδικότητα
·Διακριτικότητακαιεχεμύθεια
·Δυνατότηταεργασίαςυπόπίεσηλόγωαυστηρώνdeadline

Προσφέρεται:
·Ανταγωνιστικόπακέτοαποδοχών:μισθόςκαιπαροχές
·Ευχάριστοπεριβάλλονεργασίαςσεμιαδημιουργικήομάδαπου

απαρτίζεταικυρίωςαπόνέους

Ωράριο Εργασίας:
ΔευτέραέωςΠαρασκευήμεταξύ8:30-17:00
Αποστολή βιογραφικών: monte@montenoulikas.gr

ΑπότηνεταιρείαΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕζητούνταιερ-
γάτεςπαραγωγήςσεβάρδιες.

Θα εκτιμηθούν τεχνικές, ηλεκτρολογικές ή μηχανουργικές
γνώσεις,καθώςκαιπροϋπηρεσία.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ
12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412
E-mail:hr@daiosplastics.com



CICU:καροτσάκι (χειμωνιάτικο-καλο-
καιρινό),καλαθούναμεβάση,τραπε-
ζάκιφαγητού, κάθισμααυτοκινήτου

και2ποδήλαταπαιδικάσεπολύκα-
τάσταση,400 ευρώόλαμαζί.Τηλ.:
2331062621.

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

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

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

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

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


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

Η εταιρίαΑφοιΧατζησυμεώνογλουΟΕ,
εξουσιοδοτημένοςεπισκευαστήςοχημάτωνΜΑΝπροσφέρειθέσεις
εργασίαςπλήρουςαπασχόλησηςσε:

1. Μηχανικό φορτηγών λεωφορείων
ΚύριαΚαθήκοντα:
•Εκτέλεσημηχανικών,μηχανολογικώνδιαγνώσεωνκαι εργασι-

ώνσεφορτηγάκαιλεωφορεία
Απαραίτηταπροσόντα:
•Απόφοιτος (-η)ΤΕΙήΤεχνικήςΕπαγγελματικήςΣχολήςειδικό-

τηταςΜηχανικούΟχημάτων.
•Προϋπηρεσίατουλάχιστον3ετώνσεαντίστοιχηθέσηστοντο-

μέατωνΦορτηγών-Λεωφορείων.
Εκπληρωμένεςστρατιωτικέςυποχρεώσεις(γιατουςάνδρεςυπο-

ψηφίους).
•Προοπτικέςεξέλιξηςκαιανάπτυξηςμέσασεάριστοπεριβάλλον

εργασίας.

2. Βοηθό μηχανικού

3. Ηλεκτρολόγο οχημάτων

Υπεύθυνοιεπικοινωνίας
ΚοςΧρήστοςΧατζησυμεωνογλου2331041353
ΚοςΓιώργοςΧατζησυμεωνογλου2331041629
Ταβιογραφικάσημειώματαθαπρέπεινααποσταλούνστηνηλε-

κτρονικήδιεύθυνση:chatzibr@otenet.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-
δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).
Τηλ.:6974030005.

ΕταιρικόπρατήριοΥγρώνΚαυσίμωνστηνΣταδίου
188Βέροιααναζητάγιαάμεσηπρόσληψη:

1)ΥπαλλήλουςΕξυπηρέτησηςΠελατώνΠλατφόρμας
καιαίθουσας

2)Έμπειρεςμπαρίστεςγιαπαραγωγήκαφέ!
Σταθερόςμηνιαίοςμισθόςσυνμηνιαίοbonusεπίτευξης

στόχωνπωλήσεων.
Γνώση υπολογιστών και ξένων γλωσσών θα εκτιμη-

θούν
Αποστολήβιογραφικώνστο:euapanag@yahoo.com

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΠωλείταιΣΤΟΥΝΤΙΟ(pilates-yoga–aerialyoga–TRX)με
άδειαγυμναστηρίου,λόγωδιορισμούστηδημόσιαεκπαίδευση.

ΗΕπιχείρηση λειτουργεί επιτυχώς τα τελευταία 8 χρόνιαμε
σταθερήπελατείακαιπλήρηκαινούργιοεξοπλισμό.

Οχώροςστεγάζεταισε νεόκτιστηοικοδομήστο κέντρο της
Βέροια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973049700

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
οδηγός με δί-
πλωμα Γ΄ κα-
τηγορίας με
εμπε ιρ ία  σε
διαξονικό και
τριαξονικό ό-
χημα.  Τηλ.:
2331074443.



Σε μία από τις πιο στοχευ-
μένες εκθέσεις συνεδριακού 
τουρισμού στην Ευρώπη, στην 
έκθεση “CONVENTA 2021”, 
που πραγματοποιήθηκε από τις 
24 έως τις 26 Αυγούστου 2021 
στη Λιουμπλιάνα της Σλοβε-
νίας, συμμετείχε η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, με φυ-
σική παρουσία, ως ο μοναδικός 
εκπρόσωπος της Ελλάδας, σε 
συνεργασία με το “Thessaloniki 
Convention Bureau”. 

Στη φετινή  διοργάνωση 
“CONVENTA” διαφάνηκε η με-
γάλη ανάγκη για επανεκκίνηση 
της τουριστικής δραστηριότη-
τας, μετά από τη δύσκολη επο-
χή της πανδημίας που έπληξε 
σημαντικά την αγορά του τουρισμού εν γένει και 
ειδικότερα την αγορά του συνεδριακού τουρισμού.  

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην 
“CONVENTA 2021” η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας, ενώνοντας τις δυνάμεις της με το “Thessaloniki 
Convention Bureau”, παρουσίασε τη δυναμική της 
Θεσσαλονίκης, με τον πολυπολιτισμικό της χαρα-
κτήρα και την ιστορική της ταυτότητα καθώς και τα 
πλεονεκτήματα και των επτά Περιφερειακών Ενο-
τήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που 
τις καθιστούν ως ιδανικό προορισμό για συνεδριακό 
αλλά και γενικό τουρισμό.

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω έκθεσης πραγματο-
ποιήθηκαν πολλές και στοχευμένες συναντήσεις με 
εκπροσώπους εταιρειών και διοργανωτές συνεδρίων 
από όλες τις μεγάλες αγορές. Το ενδιαφέρον των 
συμμετεχόντων επικεντρώθηκε σε νέους,  ασφαλείς 
προορισμούς καθώς και στη διοργάνωση ευέλικτων 
συνεδρίων με μικρό αριθμό συμμετεχόντων, που, 
κατά γενική ομολογία, θα είναι και τα πρώτα που θα 
ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται διά ζώσης. Όπως 
τόνισαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι εκ-
πρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
η Θεσσαλονίκη αλλά και οι υπόλοιπες πόλεις της Κε-
ντρικής Μακεδονίας διαθέτουν όλες τις απαραίτητες 
και κατάλληλες υποδομές  προκειμένου να υποστη-

ρίξουν τη διοργάνωση τέτοιους είδους συνεδρίων, 
σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα τουριστικά προϊόντα 
και τις θεματικές μορφές τουρισμού που προσφέρει 
η περιοχή, όπως είναι ο φυσιολατρικός, περιηγητι-
κός και πολιτιστικός τουρισμός. 

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η Θεσσαλονίκη 
ανέβηκε από την 8η στην 6η θέση της λίστας του 
έγκριτου περιοδικού “Kongres Magazine” και συμπε-
ριλαμβάνεται στους 10 καλύτερους προορισμούς 
που μπορούν να φιλοξενήσουν συνέδρια μέχρι και 
2.500 ατόμων.

 «Παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχει δημιουρ-
γήσει η πανδημία, συνεχίζουμε την προβολή της 
Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να πετύχουμε 
την επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας. 
Η πόλη της Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιποι προορι-
σμοί της Κεντρικής Μακεδονίας ανεβαίνουν όλο και 
πιο ψηλά στην προτίμηση των επαγγελματιών του 
χώρου του συνεδριακού τουρισμού. Με τη συμμετο-
χή μας σε στοχευμένες εκθέσεις, απευθυνόμαστε σε 
διοργανωτές συνεδρίων και τουριστικούς πράκτορες 
που αναζητούν νέους προορισμούς, προσφέροντας 
στους επισκέπτες αυθεντικές και βιωματικές εμπει-
ρίες και ένα πολυποίκιλο και πολυθεματικό τουρι-
στικό προϊόν», υπογράμμισε σχετικά ο  Τομεάρχης 
Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
Αλέξανδρος Θάνος.
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P ‘Ξένος’ ο Κύπριος νέος 
υπουργός Στυλιανίδης, είπαν 
ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Αν δεν ται-
ριάζανε…

 
P Ξεχνώντας ότι η Κύ-

προς είναι απλώς μια Ελλάδα 
στην άκρη της θάλασσας.

 
P Τα κόμματα ηττώνται ενί-

οτε. Η βλακεία τους ποτέ.
 
P Γινόταν κάποτε στην 

πρώην ΕΣΣΔ ένα συνέδριο 
των Ευρωπαίων κομμουνι-
στών. Όταν οι σύνεδροι πή-
γαν να καθίσουν στο τραπέ-
ζι της συνεδρίασης, είδαν με 
έκπληξή τους ότι οι καρέκλες 
είχαν ανάποδα τις πρόκες. 
Κάποιοι λοιπόν αναγκάστη-
καν να τις βγάλουν για να κα-
θίσουν, κάποιοι παρακολού-
θησαν το συνέδριο όρθιοι, οι 
περισσότεροι όμως κάθισαν 
στις καρέκλες με τις πρόκες! 
«Για να τις έβαλαν εδώ οι Σο-
βιετικοί σύντροφοι, κάτι θα ξέ-
ρουν», είπαν.

 
P Επίκαιρο. Ξέρετε γιατί έ-

ναν καιρό άλλαζε κόμματα ο Μί-
κης; Διότι δεν άντεχε τον λαϊκισμό τους. Κι αυτός 
ήθελε να είναι χρήσιμος στην πατρίδα του.

 
P Αλλά είπαμε, ζούμε στην εποχή της άρ-

νησης. Ακόμη και της πραγματικότητας.
 
P Μετά την άρνηση της μάσκας, την άρνηση 

του εμβολίου, η άρνηση της διασωλήνωσης. Και 
new entry η άρνηση της μετάγγισης από εμβολι-

ασμένους.
 
P Πήραμε τη ζωή μας λάθος, αλλά επιμέ-

νουμε εκεί.
 
P Τον λες και ανορθολογικό παροξυσμό. Χω-

ρίς να αρκεί.
 
P Π.χ. Ναι στον εμβολιασμό, όχι στην υ-

ποχρεωτικότητα. Και με τον αστυφύλαξ και με 
τον χωροφύλαξ.

 
P Αυτές είναι οι αρχές μου, αλλά αν δεν θα 

σας αρέσουν έχω κι άλλες.
 
P Προσωπικά, λέω ίσως στον εμβολισμό. 

Κι αυτό είναι οριστικό.
 

P Μέχρι και ο Γιώργος ο ελλειμματικός το 
είχε πάρει είδηση. Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε.

 
P Αυτά το σόσιαλ μίντια βάλθηκαν να αγι-

οποιήσουν την τηλεόραση.
 
P Και:
 Ένας δημοσιογράφος παίρνει μια συνέντευξη 

από έναν διάσημο θηριοδαμαστή:
– Κι ο πατέρας μου ήταν θηριοδαμαστής, από 

εκείνον έμαθα την τέχνη, λέει.
– Εσύ έχεις βάλει ποτέ το κεφάλι σου μέσα 

στο στόμα του λιονταριού, ρώτησε με δέος ο δη-
μοσιογράφος.

– Μόνο μια φορά, για να δω τι γίνεται ο πατέ-
ρας μου!

K.Π.

Στην έκθεση συνεδριακού τουρισμού 
“CONVENTA 2021”, συμμετείχε 

η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
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