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10 Oκτωβρίου 2018:  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

«Νέοι άνθρωποι και 
ψυχική υγεία σε έναν 
κόσμο που αλλάζει»

Τη Δευτέρα
Συνέντευξη Tύπου του 
Μιχάλη Χαλκίδη για 

την υποψηφιότητά του, 
στην Αλεξάνδρεια

Με επιτυχία 
έγινε η 3η εκδήλωση 

Παραδοσιακής 
Παραγωγής Τσίπουρου  

στη Αγία Βαρβάρα

Σύμβαση έργου
 υπέγραψε ο Δήμαρχος 

Εργασίες 
αναδιαγράμμισης 
σε τμήματα του 

οδικού δικτύου του 
Δήμου Βέροιας

Σελ.  5Σελ.  5

Από την Ελληνική Μαθηματική 
Εταιρεία- Παράρτημα Βέροιας

Μαθήματα προετοιμασίας
 για τους Μαθηματικούς 

Διαγωνισμούς 
«Θαλής» και «Υπατία» 2018

Ο πρόεδρος των 
Νεφροπαθών Ημαθίας

στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας τους

Σελ. 9

Σελ.  20

Αθωώθηκε χθες από το 
Τριμελές Πλημ/κείο Βέροιας 

η πρώην Δήμαρχος 
Χαρούλα Ουσουλτζόγλου

Σελ.  3

Σελ.  9

Σελ.  9

SPORT SPORT

Νέες επιτυχίες 
στον Όμιλο Αντισφαίρισης 

«Αλέξανδρος» Βέροιας
Σελ. 10



Συνέταιροι Εκκλησία 
και Κράτος στην 

εκκλησιαστική περιουσία;
 Την προηγούμενη εβδομάδα σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ του «Έθνους της Κυριακής» υπήρξε 
μυστική συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου 
με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα με θέμα την 
εκμετάλλευση της εκκλησιαστικής περιουσίας. 
Φαίνεται ότι υπήρξε συμφωνία και αποφασίστηκε 
η λειτουργία της εταιρείας για την αξιοποίηση της 
Εκκλησιαστικής Περιουσίας, που είχε συσταθεί επί 
πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά, αλλά δεν είχε 
προχωρήσει περαιτέρω. Τα έσοδα της εταιρείας θα 
μοιράζονται 50-50 στις δυο πλευρές, πολιτεία και 
εκκλησία. Αν σε αυτό προσθέσουμε και ότι αγόγγυστα 
η Ιερά Σύνοδος ανακοίνωσε, ως όφειλε, ότι θα 
καταβάλει για ΕΝΦΙΑ η Εκκλησία της Ελλάδος για το 
2018 ένα ποσό που πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, 
τότε γίνεται αντιληπτό ότι μέσα σε αυτά που κατάφερε 
αυτή η αριστερή κυβέρνηση ήταν να κάμψει και τις 
όποιες αντιδράσεις είχε στο παρελθόν η Εκκλησία, 
ειδικά στο θέμα διαχείρισης της περιουσίας της. Λέτε 
να κατάφερε ο Τσίπρας τον Αρχιεπίσκοπο να γίνουν 
συνεταίροι στην εκμετάλλευση των εκκλησιαστικών 
ακινήτων; Μόνο μην μπερδευτούν και αυτά και πάνε 
κατά το Υπερταμείο… 
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Ευλαμπίου και Ευλαμπίας μαρτ.,

Θεοφίλου

Τσίπρας
με αμερικάνικο GANT

και ΑΥΓΗ στο χέρι!
Εξαιρετικού στυλ η εμφάνιση που έκανε ο πρωθυπουργός

ΑλέξηςΤσίπρας με τη σύντροφό τουΠεριστέρα και αρκετούς υ-
πουργούς, τηνΚυριακή, τελευταία ημέρα του τριήμερουφεστιβάλ
τηςΝεολαίας τουΣΥΡΙΖΑ, με τηνονομασίαΣπούτνικ, στοΆλσος
Στρατού, στηνΑθήνα.Μέσαστην μείξη της κουλτούρας και των
διαφορετικώνπολιτισμώνπουαναδείχθηκανστοφεστιβάλ, οΑλ.
Τσίπρας«πάντρεψε»τηναμερικάνικησημαίαμετοέντυπο-έμβλη-
ματηςΑριστεράς,τηνεφημερίδαΑΥΓΗ.Έτσιείδαμεναφοράειένα
κομψότατοGANTαμάνικομπουφάν,μεσήματηναμερικάνικηση-
μαίακαιναφωτογραφίζεταικρατώνταςτηνΑΥΓΗ.Μαπώςάλλαξαν
έτσιοικαιροί,σετέτοιαφεστιβάλπαλαιότεραυπήρχετουλάχιστον
ως κώδικας ντυσίματος(ελληνιστί dress code) ένα αμπέχονο ή
τουλάχιστον ένα λαϊκό μπουφάν, οπωσδήποτε μη αμερικάνικης
προέλευσης!

Φωτιά σε δασική έκταση χθες στο Νεόκαστρο
Βολ ί δα  έφυγαν

χθες,αργάτοαπόγευ-
μα, δύο οχήματα της
ΠυροσβεστικήςΒέροι-
ας για την κατάσβεση
φωτιάς σε δασική έ-
κταση,στοΝεόκαστρο
Ημαθίας, ενώήδη ένα
πυροσβεστικόαπότην
Αλεξάνδρειαήτανεκεί.

Η φωτιά ευτυχώς
τέθηκε γρήγορα υπό
έλεγχοκαιέσβησεχω-
ρίςπαρατράγουδα.

Πόσαχρήματαθαπληρώσειφέτοςηεκκλησία
γιατονΕΝΦΙΑ

To  π ο σ ό  τ ο υ
1.848.248,61 εκατ. ευρώ
θα κληθεί να πληρώσει
για τονΕΝΦΙΑ το2018η
ΕκκλησίατηςΕλλάδος.Το
ποσό αυτό έγινε γνωστό
μετά τη συνεδρίαση της
Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
τηςΕκκλησίας τηςΕλλά-
δοςχθεςΤρίτη.Σύμφωνα
μάλιστα με το ανακοινω-
θέν αποφασίστηκε ότι ο
ΕΝΦΙΑθα καταβληθεί σε
πέντε ισόποσες δόσεις.
Ποιος λέει επομένως ότι
ηΕκκλησίαδενπληρώνει
φόρους;

Μέχρικαιστόριαστουςκάδους!
Αν και έχουμε γράψει επα-

νειλημμένα, επαναφέρουμε το
θέμα των μεγάλωνσε όγκο α-
πορριμμάτων και μπάζωνπου
κακώςαφήνονταιστουςκάδους
απορριμμάτων του δήμου. Η
αντιδημαρχία  καθαριότητας
του δήμου Βέροιας δημοσιεύ-
ει κατά καιρούς ανακοινώσεις
που ενημερώνει τους πολίτες
σχετικά.Δυστυχώςόμως,όπως
μπορείτε να διαπιστώσετε ιδί-
οις όμμασι, κάποιοι κάνουν ότι
τουςβολεύει.Στηνφωτογραφία
που μας έστειλε αναγνώστης,
στην συμβολή των οδώνΕμμ.
ΠαππάκαιΓράμμου(πάνωαπό
τηνΑνοίξεωςστούψοςπερίπου
του αρχαιολογικού μουσείου),
προφανώς κάποιοςπου έκανε

ανακαίνισητοσπίτιτου,απόθεσεταπαλιάστόριακαιάλλαυλικάστουςκάδουςπουαναγκαστικάπαρέμενανανοιχτοίκαι
ήτανεστίαδυσωδίαςκαιμόλυνσης.Επιτέλουςείναιθέμαυγείαςκαιπολιτισμού!

Όταν 
κινδυνεύουν
οι πολιτικές 

καρέκλες νάσου 
και οι δράκοι του 

παραμυθιού! (Αγορές, 
Χρηματιστήρια, 

Τράπεζες).
Σάματις έχουμε 

λεφτά να 
φοβηθούμε!

Επιστολήστο«ΛΑΟ»
Διευκρίνιση για μία φωτογραφία

ΚύριεΔιευθυντά
Επειδήαπόπολλούςπαρερμηνεύτηκετονόημαμιαςφωτογραφίαςπου

βγήκαμεστοφαρμακείομουτυχαίαμετονπρώηνδήμαρχοΒεροίας,Χρή-
στοΣκουμπόπουλοκαιηοποίαδημοσιεύτηκεπροημερώνστοφύλλοτης
έγκριτηςεφημερίδοςσας,θέλω,προςαποφυγήνπάσηςπαρεξηγήσεωςκαι
όχιεπίσηςμεαπολογητικήδιάθεσηναδηλώσωότιουδεμίαπολιτικήπροέ-
κτασηυποκρύπτειηενλόγωφωτογραφία.

Άλλωστεόπωςλέγεταιστηνπολιτική,ό,τιχαρτίβγαίνεινωρίς,καίγεται.
Γ.Ξ.Τροχόπουλος–Φαρμακοποιός
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Μιλώντας στον ΑΚΟΥ 99.6
Από χθες το πρωί ο Άγγελος Τόλκας προανήγγειλε την παραίτησή από 

τη θέση του Γραμματέα Αυτοδιοίκησης του «Κινήματος Αλλαγής»
- «Όταν νιώθεις ότι προσβάλλεται η αξιοπρέπειά σου, τότε πρέπει να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου», τόνισε, με αναφορές στον πολιτικό του χώρο 
Την προαναγγελία της παραίτησής του από τη 

θέση του Γραμματέα Αυτοδιοίκησης του «Κινήματος 
Αλλαγής», έκανε ανοιχτά σχεδόν ο Άγγελος Τόλκας 
μιλώντας χθες το πρωί στον ΑΚΟΥ 99.6, όπου 
ήταν καλεσμένος με αφορμή τις διαδικασίες επιλογής 
του υποψήφιου του κόμματος για  την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. Ακόμα και στο κλείσιμο της 
συνέντευξης, ερωτηθείς για την επόμενη μέρα, είπε: 
«Θέλω να ξεκαθαρίσω πρώτα τη θέση μου ως Γραμ-
ματέας του τομέα Αυτοδιοίκησης του ΚΙΝ.ΑΛ. κι όλα 
τα υπόλοιπα να τα δούμε μετά. Μέχρι αύριο μεσολα-
βούν πολλά και νομίζω θα υπάρξουν εξελίξεις».

Και οι εξελίξεις ήρθαν μέχρι το βράδυ, με την εί-
δηση της παραίτησής του την οποία γνωστοποίησε 
στη Φώφη Γεννηματά.  

Να θυμίσουμε ότι, το περασμένο Σάββατο έγινε η 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την 
επιλογή του υποψήφιου στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας από την πλευρά του Κινήματος Αλλα-
γής. Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος εξέφρασε 
ο πρώην υπουργός Γιάννης Μαγκριώτης ο οποίος 
ζήτησε ένα χρονικό περιθώριο για τον  σχηματισμό 
ευρύτερου ψηφοδελτίου με άνοιγμα και σε άλλες 
προοδευτικές δυνάμεις, ενώ ο κ. Τόλκας μετά από 
πρόταση συνεργατών της Φώφης Γεννηματά, για 
υποψηφιότητα στην Κεντρική Μακεδονία, την  απο-
δέχτηκε, σχεδόν σίγουρος ότι στηρίζεται ως επιλογή 
του Κινήματος Αλλαγής. Προφανώς, όμως, υπήρξαν 
παράλληλα κι άλλες διεργασίες και τελικά γίνεται η α-
νατροπή και εκλέγεται ο κύριος Χρήστος Παπαστερ-
γίου από την Θεσσαλονίκη, είναι γιατρός, δημοτικός 
σύμβουλος του Γ. Μπουτάρη και Γραμματέας του Κι-
νήματος Αλλαγής της Α’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, 
ενώ ο κ. Τόλκας  απέσυρε την υποψηφιότητά του.

Ο πρώην βουλευτής Ημαθίας, πρ. υφυπουργός 
παρα τω πρωθυπουργώ (Γιώργου Παπανδρέου) και 
Γραμματέας Αυτοδιοίκησης του «Κινήματος Αλλαγής», 
Αγγελος Τόλκας μίλησε χθες στον ΑΚΟΥ 99.6, 
στην εκπομπή της Σοφίας Γκαγκούση «πρωινές 
σημειώσεις» για τη διαδικασία, για την ανατροπή 
της τελευταίας στιγμής που τον άφησε έκθετο, όπως 
επισημαίνει, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παραί-
τησής του από τη θέση του Γραμματέα…

Είστε ακόμα γραμματέας φαντάζομαι…
Θα υπάρξουν διαδικασίες ούτως ή άλλως θεσμι-

κές, όλο το επόμενο διάστημα, οι οποίες θα κρίνουν 
και την πορεία  αυτή. 

Δηλαδή τι εννοείτε;
Εννοώ ότι είμαστε σε ένα κόμμα, έχει γίνει μια 

μεγάλη δουλειά όλο αυτό το διάστημα, καθώς ήμουν 
υπεύθυνος από τη Θεσσαλία και πάνω, για όλη τη 
Βόρεια Ελλάδα, για τα χρίσματα και τις διαδικασίες 
επιλογής υποψηφίων σε Δήμους και Περιφέρειες. 
Αυτή η δουλειά ολοκληρώθηκε και το επόμενο διά-
στημα θα φανεί, μετά από κάποια πράγματα που με-
σολάβησαν, κατά πόσο αυτό μπορεί να εξυπηρετη-
θεί από εμένα, όσον αφορά και την πολιτική κάλυψη 
που υπάρχει, αλλά και την υπεράσπιση, αν θέλετε, 
της πολιτικής μου αξιοπρέπειας. 

Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, σκέφτεστε να 
παραιτηθείτε από τη θέση του Γραμματέα Αυτοδι-
οίκησης του κόμματος;

Ναι.
Κάτι «έπαιξε» προφανώς για να φτάσετε σε 

αυτό το σημείο, κάτι δεν σας καλύπτει πλέον στο 
κόμμα;

Κοιτάξτε, επειδή αναφερθήκατε σε γεγονότα που 
προηγήθηκαν και είναι γνωστά, έχουν ειπωθεί κι 
έχουν γραφτεί, κι εγώ προσωπικά έχω μιλήσει δη-
μόσια για το τι συνέβη, θέλω να σας πω ότι αυτό το 
οποίο έχει σημασία είναι ότι όταν κάνεις επιλογές ή 
επιλέγεις ανθρώπους που πηγαίνουν να δώσουν 
δύσκολες μάχες και μάχες αυτοδιοίκησης, αυτό πρέ-
πει να έχει και  πολιτικά χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν, 
όταν υπάρχουν συζητήσεις εν όψει των επόμενων 
εκλογών, οι οποίες προκρίνουν κάποια πολιτικά χα-
ρακτηριστικά που αφορούν και την περιοχή μας εδώ 
την Κεντρική Μακεδονία, για κάποιον άνθρωπο ο ο-
ποίος έχει μια θεσμικότητα ως Γραμματέας του τομέα 
αυτοδιοίκησης ή του τίθενται ζητήματα που αφορούν 
σε νέα πολιτικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο Κεντρι-
κής Μακεδονίας, αλλά κι όταν κι εσύ ο ίδιος είσαι υ-
πεύθυνος να ακολουθήσεις αυτά που θεσμικά έχουν 
αποφασιστεί και πολιτικά έχουν μπει ως προτεραιό-
τητες, καταλαβαίνετε πως όταν βλέπεις άλλου τύπου 
συσχετισμούς ή άλλου τύπου μηχανισμούς να επι-

κρατούν της πολιτικής, είναι κάτι 
το οποίο συνολικά δεν μπορεί 
να προσφέρει ούτε στον χώρο 
μας, ούτε στη χώρα μας, ούτε 
στην πολιτική. Εξάλλου τα ζητή-
ματα αιχμής και φθοράς, πρέπει 
να μπορούμε να τα προσπερνά-
με κιόλας, αν θέλουμε να λέμε 
ότι πάμε σε μια καλύτερη προ-
οπτική, σε μια καλύτερη στόχευ-
ση, να καταγράψουμε καλύτερα 
ποσοστά για τον χώρο. 

Το σημαντικό, που νομίζω ότι 
πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, είναι 
ότι θέλω να σας πω ότι για τον 
χρόνο, κατά πόσο κάποιος σκέ-
φτεται ή όχι την υποψηφιότητά 
του, σαφώς έχουμε ξεκινήσει 
εδώ και καιρό τη διαδικασία ε-
πιλογής των υποψηφίων…Κι εγώ είχα ζητήσει τον 
χρόνο για να μπορέσω να το κάνω και το έκανα 
και τονίζω επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη μου προ-
τεραιότητα να είμαι υποψήφιος στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. Αλλά όταν σου ζητείται να 
προχωρήσεις σε μια υπεράσπιση πολιτικών κι ενός 
θεσμικού ρόλου, πρέπει να μπορείς να ανταποκρι-
θείς με όρους πραγματικά νικηφόρους. Άρα λοιπόν 
ο χρόνος υπάρχει και για να σκεφτείς και να κάνεις 
τις απαραίτητες κινήσεις και όλα τα υπόλοιπα που 
κανείς πρέπει να υπολογίσει. Εννοώ, λοιπόν, ότι κα-
θένας ο οποίος δεν ζει από την πολιτική – κι εγώ δεν 
ζω από την πολιτική- πρέπει να δει τι υποχρεώσεις 
έχει με τη δουλειά του, με την οικογένειά του, με την 
εργασία του…Και φυσικά και μια πολιτική συνέπεια, 
μια πολιτική αξιοπρέπεια, διότι όταν συμμετέχεις σε 
ένα κόμμα, σου δημιουργούνται και υποχρεώσεις 
τέτοιου τύπου.

Νιώθετε ότι έχετε εκτεθεί;
Η έκθεση είναι ταυτόσημη με την πολιτική. Η πο-

λιτική είναι έκθεση στον δημόσιο χώρο και συνολικά. 
Ξέρετε, όταν σε φτάνουν σε ένα σημείο που βλέ-
πεις μια ασυνέπεια, πρέπει να υπερασπιστείς την 
προσωπική του αξιοπρέπεια. Εγώ υπερασπίζομαι 
την προσωπική μου αξιοπρέπεια, την πολιτική του 
πορεία… Μην ξεχνάτε ότι έχω ξεκινήσει από το 2006 
ως υποψήφιος Νομαρχιακός Σύμβουλος, μετά υπο-
ψήφιος βουλευτής για 5 φορές σε επίπεδο Ημαθίας 
το 2007, 2009, 2012, 2015 κι αμέσως μετά, το 2015, 
με το που ανέλαβε η Φώφη Γεννηματά το ΠΑΣΟΚ 
και το ΚΙΝ.ΑΛ. σε θέσεις ευθύνης. Άρα λοιπόν κατα-
λαβαίνετε ότι όταν σε μια πορεία τέτοια όπου και έχω 
τιμηθεί από το κόμμα μου και έχω δουλέψει και έχω 
δώσει όσα μπορούσα για το κόμμα, όταν νιώθεις ότι 
προσβάλλεται η αξιοπρέπειά σου, ότι δεν μπορείς 
να στηρίξεις αυτά τα οποία πολιτικά έχεις συμφω-
νήσει, τότε πρέπει να υπερασπίζεσαι τον εαυτό του.

Πιστεύετε ότι κάτι «έπαιξε»; 
Ξέρετε πάντα στην πολιτική μας αρέσει να λέμε 

ότι κάτι παίζει ή ότι κάτι άλλο υπάρχει… Ο χώρος 
ο δικός μας, ο χώρος του κραταιού ΠΑΣΟΚ έχει 
φτάσει εδώ που έφτασε κυρίως από τέτοιες συμπε-
ριφορές. Κι ο κόσμος έχει κρίνει κι έχει αποφασίσει 
κι έχει δυστυχώς απομακρυνθεί από εμάς, επειδή 
υπήρξαν τέτοιες συμπεριφορές. Όταν ξεκινούσαμε 
την προσπάθεια αυτή ανασύνταξης του χώρου της 
σοσιαλδημοκρατίας, του χώρου της κεντροαριστε-
ράς, ξέραμε και καταλαβαίναμε ότι θα υπάρχουν 
δυσκολίες, σε πάρα πολλά πράγματα υπήρξαν και 
πολλές υποχωρήσεις. Όπως π.χ. η μη εκλογή των 
οργάνων… Όταν έχεις αρχές και αξίες δυνατές και 
ζωντανές που εκφράζουν την κοινωνία και θεωρώ 
ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς έχει αυτές τις αξίες 
και τις αρχές, επάνω σ’ αυτές πρέπει να φτιάξεις 
ένα όραμα και μια πρόταση. Επάνω λοιπόν σε αυτή 
την πρόταση θα πρέπει να διατάξεις και το πολιτικό 
προσωπικό. Αφού κάνεις όλα τα υπόλοιπα, αφού 
δεις και φτιάξεις ένα πολιτικό πλαίσιο, ένα νέο αφή-
γημα, τα πρόσωπα έρχονται μετά. Θέλω να πω ότι 
όσο ο κόσμος δεν βλέπει να υπηρετούνται αυτές οι 
προτεραιότητες, όσο ο κόσμος βλέπει να υπάρχουν 
ή να ενισχύονται  ή να συγκεντρώνονται προσωπικοί 
μηχανισμοί  κι όσο βλέπει ότι δεν υπάρχουν χώροι 
που να του δώσουν τη δυνατότητα να εκφραστεί 
πολιτικά, απομακρύνεται από την πολιτική κι έχουμε 
φαινόμενα τέτοια, όπως αυτά που ζούμε σήμερα. 

Το ΚΙΝ.ΑΛ. δεν φαίνεται να είναι μια εύκολη 

περίπτωση… θα βρει τελικά  τον βηματισμό του; 
Η επιτυχία μας θα είναι να μπορέσουμε να συ-

σπειρώσουμε ξανά όλους τους δημοκρατικούς και 
προοδευτικούς Έλληνες που έχουν γυρίσει την πλά-
τη στην πολιτική. Να μπορέσουμε να γίνουμε ένας 
χώρος, ο οποίος θα είναι καθοριστικός να παίξει 
ρόλο στην επόμενη ημέρα της χώρας. Αυτό, όμως, 
θέλει δύναμη. Θέλει να ξαναφέρεις κόσμο. Θέλει 
να μιλήσεις ξανά στον κόσμο με ζωντανές ιδέες και 
προτάσεις, με προτάσεις οι οποίες προκαλούν την 
κοινωνία και έρχονται να ακούσουν συγκεκριμένα 
πράγματα και συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις 
στα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Να μην απο-
μακρυνόμαστε από τον κόσμο αλλά και να μην απο-
μακρύνεται κι ο κόσμος με πικρία και πόνο από τον 
χώρο του, τον χώρο που τον εξέφρασε έως πάρα 
πολύ πρόσφατα. Άρα, χρειάζεται να δυναμώσουμε 
για να μπορέσουμε να εκφράσουμε ξανά αυτό που 
υπάρχει σαν πολιτικό πρόταγμα. Όχι να δυναμώ-
σουμε για να υπάρχει μια δομή εξουσίας… Αυτό 
που κάνει σήμερα, ο περίεργος δικομματισμός που 
έχουμε, «φύγε εσύ», «έλα εσύ», γιατί δεν έχουμε κάτι 
άλλο να προτείνουμε. Το ζήσαμε από το 2008 μέχρι 
σήμερα. Αυτόν πρέπει να αποφύγουμε στη χώρα, 
αυτά θέλουμε να ξεπεράσουμε.

Τώρα… τι γίνεται από εδώ και πέρα; 
Από εδώ και πέρα, νομίζω ότι με τη συγκρότηση 

των τοπικών ψηφοδελτίων , θέλω να σας πω ότι έχει 
μια καλή δυνατότητα και μια καλή δυναμική, μπορεί 
να έχει μια πολύ καλή δυναμική ο χώρος. Αν θυμά-
στε την προηγούμενη φορά, το 2014 είχαν κατέβει 
στην Κεντρική Μακεδονία δύο ψηφοδέλτια από τον 
χώρο μας, αυτό με επικεφαλής τον Μάρκο Μπόλαρη, 
ανεξάρτητου τότε βουλευτή που υποστηρίχθηκε από 
την ΔΗΜ.ΑΡ. κι αυτό που είχε υποστηριχτεί από τον 
τότε χώρο με επικεφαλής την Νιόβη Παυλίδη. Συνο-

λικά αυτοί οι δύο χώροι είχαν πάρει περίπου 12%. Ά-
ρα λοιπόν σήμερα που και η ΔΗΜ.ΑΡ. είναι στο ΚΙΝ.
ΑΛ. και το ΠΑΣΟΚ είναι στο ΚΙΝ.ΑΛ. και άλλοι χώροι 
που το 2014 δεν ήταν κοντά είναι σήμερα στο ΚΙΝ. 
ΑΛ. , νομίζω ότι το 12% είναι μια πολύ καλή βάση για 
την Περιφέρεια για να μπορέσει από εκεί και πάνω ο 
συνδυασμός μας να χτίσει, να στηρίξει και να μπορέ-
σει να διεκδικήσει την επόμενη ημέρα , ιδιαίτερα μά-
λιστα με το νέο σύστημα που έχει φέρει η κυβέρνηση 
της απλής αναλογικής. 

Κάνατε λόγο προηγουμένως, για… άλλου τύ-
που συσχετισμούς, μιλώντας για τη διαδικασία 
και την επιλογή του επικεφαλής του ψηφοδελ-
τίου του ΚΙΝ.ΑΛ. για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονία, τι εννοούσατε; 

Κοιτάξτε, εγώ ερμηνεία των παρασκηνίων δεν 
θέλω να κάνω. Κινήθηκα θεσμικά, κινήθηκα μέσα 
στη διαδικασία η οποία έγινε για την επιλογή του 
υποψήφιου περιφερειάρχη , εκεί είπα ανοιχτά όλα 
όσα είχαν συμβεί κι όλα όσα είχαν γίνει και με τη 
δική μου περίπτωση με την πρόταση που δέχθηκα, 
με την διαδικασία εξέλιξής της και με την απόφαση 
της απόσυρσης του ενδιαφέροντός μου. Τώρα, όσον 
αφορά σε μηχανισμούς και συσχετισμούς, σας είπα 
πριν λίγο ότι είναι αυτά τα οποία απομακρύνουν τον 
κόσμο, ο οποίος κόσμος όσο ακούει τις ίδιες και τις 
ίδιες διαδικασίες και τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα να 
είναι, ή δήθεν να είναι, από πίσω, τόσο περισσότερο 
χάνουμε οποιαδήποτε δυναμική, για να μπορέσουμε 
να ανατρέψουμε την κατάσταση που μέχρι σήμερα 
υπάρχει. Και για να το συνδέσω αυτό και με το δικό 
σας το ερώτημα, να σας πω ότι εγώ ήμουν, είμαι και 
θα είμαι στην προοδευτική παράταξη για να ενισχύ-
σω με όλες μου τις δυνάμεις την ενότητα την οποία 
έχει ανάγκη αυτός ο χώρος που ήταν πάντοτε ο 
χώρος,  ο οποίος κατά τη γνώμη μου προσέφερε στη 
χώρα. Δεν είμαι στην πολιτική για να βιοπορίζομαι, 
άρα συνεχίζω και επαγγελματικά με τα γραφεία μου 
τα δικηγορικά τόσο στη Βέροια όσο και στην Αθήνα 
με το επάγγελμά μου. Νομίζω ότι χρειάζεται να δια-
μορφωθεί ένα κοινό προοδευτικό μέτωπο απέναντι 
στις σκληρές πολιτικές , τόσο της ευρωπαϊκής, όσο 
και της εγχώριας συντήρησης, αυτό δηλαδή το οποίο 
πάει να διαμορφωθεί ως λύση. 

Πώς βλέπετε την  προσωπική πολιτική  πο-
ρεία 

Θέλω να ξεκαθαρίσω πρώτα τη θέση μου ως 
Γραμματέας του τομέα Αυτοδιοίκησης του ΚΙΝ.ΑΛ. 
με το σκεπτικό που σας είπα και πιο πριν και με την 
ευθύνη μου απέναντι στον χώρο κι όλα τα υπόλοιπα 
να τα δούμε μετά. Μέχρι αύριο μεσολαβούν πολλά 
και νομίζω θα υπάρξουν εξελίξεις. 

Αθωώθηκε χθες από το 
Τριμελές Πλημ/κείο Βέροιας 

η πρώην Δήμαρχος 
Χαρούλα Ουσουλτζόγλου

Χθες το μεσημέρι αθωώθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδι-
κείο Βέροιας με ομόφωνη απόφαση, η πρώην Δήμαρχος Βέροιας 
Χαρούλα Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη, όπου είχε παραπεμφθεί με 
την κατηγορία της ψευδορκίας. Το αδίκημα, κατά το κατηγορη-
τήριο, φαίνεται να είχε τελεσθεί στις 24-3-2014, όπου η κατηγο-
ρουμένη  τότε Δήμαρχος, είχε εξετασθεί ενώπιον του τριμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων (Α΄Βαθμού) ως μάρτυρας στην υπό-
θεση που ταλανίζει ακόμη το Δήμο Βέροιας και την τεχνική του 
υπηρεσία και αφορά το οδικό δίκτυο Σέλι Ανω Σέλι.

Να υπενθυμίσουμε ότι πρωτόδικα, στη δίκη του 2014, είχαν 
καταδικαστεί ο πρώην Αντιδήμαρχος Δημήτρης Δάσκαλος όπου 
χθες κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας και τρία στελέχη της τε-
χνικής υπηρεσίας, ενώ είχε αθωωθεί ο εκλιπών Δ/ντής της Γιώρ-
γος Κωστούλας. 

Το δικαστήριο με πρόταση απαλλαγής από την Εισαγγελέα της έδρας, αθώωσε ομόφωνα την 
κατηγορουμένη.

Εν τω μεταξύ η έφεση για την υπόθεση του έργου Σέλι Ανω Σέλι πρόκειται να δικαστεί σήμερα 
στη Θεσσαλονίκη στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων με κατηγορούμενους τον π. Αντιδήμαρ-
χο , τρείς υπηρεσιακούς παράγοντες και πάρα πολλούς μάρτυρες.  



H Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Βέροιας και 
η Φωτογραφική Ομάδα 
Βέροιας «Αντίθεσις» στο 
πλαίσιο της φιλοξενίας 
της Νομαδικής Βιβλιο-
θήκης του Μεσογειακού 
Φεστιβάλ Φωτογραφίας 
Medphoto Festival  διορ-
γανώνουν δύο συναντή-
σεις με δύο εξαίρετους 
Έλληνες φωτογράφους 
τον Στράτο Καλαφάτη και 
τη Λία Ναλμπαντίδου. 

Ο  Στράτος  Καλα -
φ ά τ η ς  ( h t t p : / / w w w.
st ratoskalafat is .com/) 
γεννήθηκε στην Καβάλα 
το 1966. Σήμερα ζει στη 
Θεσσαλονίκη, φωτογραφί-
ζει, διδάσκει και οργανώ-
νει δράσεις που αφορούν 
στη δημιουργική φωτογρα-
φία. Έχει ολοκληρώσει μα-
κροχρόνιες φωτογραφικές 
εργασίες όπως οι Αρχέτυ-
πες Εικόνες, το Ημερολό-
γιο 1998-2002, η Saga, το 
Αρχιπέλαγος, ο Άθως – Τα 
χρώματα της πίστης. Από 
το 1990 παρουσιάζει το 
έργο του σε πλήθος εκθέ-
σεων στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό.

Tα τελευταία χρόνια, έ-
χει δημιουργήσει μαζί με 
τη Λία Ναλμπαντίδου το 
studiotessera, έναν τόπο 
για τη φωτογραφία.

Η Λία Ναλμπαντίδου (http://lianalbantidou.com/
el/ ) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Φωτο-
γραφία (BFA, 1991) στο Columbus College of Art & 
Design (Columbus – Ohio) στις ΗΠΑ & Humanities 
(Body Academy) στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Γυναι-
κών – EXPO 2000 στη Γερμανία. 

Οι φωτογραφικές εργασίες της: Το Ασφαλές, Ιδι-
ωτικό Πεδίο του Σπιτιού μου (1996-2001) – Μηδέν 
εώς Πέντε & Urban Secret Garden - A trilogy book 
of photographs (2010 -2014), κυκλοφορούν και με 
την μορφή βιβλίων.

Το έργο της (Φωτογραφίες και Artist’s Books) 
αντιπροσωπεύεται σε ιδιωτικές συλλογές, σε συλ-
λογές μουσείων και σε βιβλιοθήκες [Εθνικό Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) & Μουσείο Μπε-
νάκη – Αθήνα, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλο-

νίκης, Architekturbild EV – Stuttgart, Gulbenkian 
Art Library – Lisbon, Photoireland Foundation 
Collection – Dublin, Beinecke Rare Book & 
Manuscript Library – Yale University & Weserburg 
Research Centre for Artists’ Books – Bremen]. 

Οι συναντήσεις θα γίνουν στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων της βιβλιοθήκης στον 2ο όροφο.

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου από της 17:30 έως 20:00 
παρουσιάζει ο Στράτος Καλαφάτης.

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου από της 17:30 έως 20:00 
παρουσιάζει  η Λία Ναλμπαντίδου.

http://www.libver.gr
Οι παραπάνω εργασίες κυκλοφορούν από τις 

εκδόσεις ΑΓΡΑ και έχουν παρουσιαστεί σε πολλές 
σημαντικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερι-
κό. Τα τελευταία χρόνια, μαζί με την Λία Ναλμπαντί-
δου, έχουμε δημιουργήσει το STUDIOTESSERA, έ-
ναν χώρο που ασχολείται με την εφαρμοσμένη φω-
τογραφία και την εκπαίδευση νέων φωτογράφων 
μέσα από πολύπλευρες εκπαιδευτικές δράσεις.

«Ομόνοια 2000 – Ταξίδι στον Ομφαλό της Αθή-
νας»
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Ο ΜΙΚΡΟΠΟΔΑΡΟΣ (ΜΕΤΑΓΛ.) SMALLFOOT 
Προβολές: Πέμπτη – Παρασκευή –Σάββατο - 

Κυριακή στις 17.30
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΚΑΡΕΪ ΚΕΡΚΠΑ-

ΤΡΙΚ ,    Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-
ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΖΕΡΒΟΣ, 
ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΗΛΙΔΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΚΩ-
ΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΑΛΙΑΣ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΥΧΡΑΜΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ, 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΑΝΘΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ, ΓΙΩΡΓΗΣ ΤΣΟΥ-
ΡΗΣ

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ - A STAR IS BORN 
Προβολές:  Πέμπτη 4/10 – Δευτέρα 8/10 – 

Τρίτη 9/10 - Τετάρτη 10/10 στις 21.00 
Παρασκευή 5/10 – Σάββατο 6/10 – Κυριακή 

7/10 στις 19.00  και 21.30

Σκηνοθεσία: ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ
Σενάριο: ΕΡΙΚ ΡΟΘ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥ-

ΠΕΡ & ΓΟΥΙΛ ΦΕΤΕΡΣ
Ηθοποιοί: ΣΑΜ ΕΛΙΟΤ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ 

ΚΟΥΠΕΡ, LADY GAGA

VENOM  (Marvel)   σε 3D και 2D προβολές.
Σε απλές 2D Προβολές:  Πέμπτη 4/10 – Δευ-

τέρα 8/10 – Τρίτη 9/10 – Τετάρτη 10/10 στις 
21.00 και 

Σάββατο 6/10 – Κυριακή 7/10 στις 19.15  και 
21.45

Σε 3D προβολές: Παρασκευή 5/10 στις 21.45 
και Σάββατο 6/10 στις 19.15

Σκηνοθεσία: ΡΟΥΜΠΕΝ ΦΛΑΪΣΕΡ
Σενάριο: ΚΕΛΙ ΜΑΡΣΕΛ
Ηθοποιοί: ΓΟΥΝΤΙ ΧΑΡΕΛΣΟΝ, ΜΙΣΕΛ 

ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ, ΤΟΜ ΧΑΡΝΤΙ

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 

όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
παρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     4/10/18 - 10/10/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Μαθήματα χορού στο Λύκειο 
των Ελληνίδων Βέροιας

Τα μαθήματα χορού από το Λύκειο των Ελλη-
νίδων ξεκίνησαν! Λειτουργούν τμήματα ενηλίκων 
,νέων,εφήβων και παιδιών.Ενήλικες : Κάθε  Δευτέ-
ρα 19:00-21:30μμ και κάθε Πέμπτη 19:30-21:00μμ

Παιδιά και έφηβοι κάθε Σάββατο οι πρόβες θα 
γίνονται ως εξής:

13:00- 13:45  Προεφηβικό ( Ε’ και ΣΤ’ Δημοτι-
κού)

13:45-14:30   Παιδικό 
14:30-15:15  Εφηβικό
15:15-16:00  Τμήμα Νέων - Φοιτητών
16:00- 16:45  Μουσικοκινητική Αγωγή Προσχο-

λικής ηλικίας ( προνήπια- νήπια - Α’ Δημοτικού)
16:45-17:30  Γ’ Δημοτικού
17:30-18:15  Δ’ και Ε’ Δημοτικού
18:15-19:00  ΣΤ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου

ΤΟ Δ.Σ.

Μαθήματα Παραδοσιακού Χορού 
στον Χορευτικό Όμιλο Βέροιας

Ανακοινώνεται ότι ο Χορευτικός Όμιλος Βέροιας άρχισε τα μαθήματα στην 
αίθουσα του Ομίλου, Τραπεζούντας 31, Προμηθέας Βέροιας.

Χοροδιδάσκαλος είναι ο έμπειρος Τσιαμήτρος Γιάννης.
Κάθε Δευτέρα: 7-8 μ.μ. αρχάριοι, 8-9 μ.μ. προχωρημένοι (ενήλικες)

Κάθε Τετάρτη: 7-8 μμ. αρχάριοι, 8-9 μ.μ. προχωρημένοι (ενήλικες)
Κάθε Σάββατο: 4-5 μ.μ. αρχάριοι, 5-6 μ.μ. προχωρημένοι (παιδιά)
Πληροφορίες: τηλ. 6946 461136 & 6937 152408.

Από τον Όμιλο

Με αγιασμό ξεκίνησαν τα χορευτικά Τμήματα 
της Θρακικής Εστίας Βέροιας 

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η έναρξη των χορευτικών τμημάτων της Θρακι-
κής Εστίας Βεροίας, για την περίοδο 2018-2019, με Αγιασμό που τέλεσε ο Πρωτοσύγκελος της Μητροπόλε-
ως μας  Πανοσιολογιότατος π. Αθηναγόρας.

Στον Αγιασμό παρέστησαν ο δήμαρχος κ. Βοριαζίδης Κ., οι Αντιδήμαρχοι κ. Ασλάνογλου Σ. και Λυκο-
στράτης Β., η περιφερειακή σύμβουλος  κ. Καρατζούλα Ν., η κ.  Γιαμουστάρη Α., η κ. Τενεκετζόγλου – Μαλι-
άρα Ανθούλα, ο πρόεδρος συνταξιούχων ΤΕΒΕ-Ο.Α.Ε.Ε. Βεροίας κ. Θέμελης Δ. ο κ. Λίτος Σταύρος, παιδιά 
του χορευτικού, μέλη και φίλοι μας.

Ακολούθησε μικρή δεξίωση και στην συνέχεια χορός για όλους τους παρευρισκόμενους. 
Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά όλους όσοι παραβρέθηκαν στον Αγιασμό.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ:
Κάθε Κυριακή   : Παιδικά χορευτικά  ΩΡΑ  18:00 έως 20:15 
Κάθε Κυριακή   : Τμήματα ενηλίκων   ΩΡΑ  20:30 έως 21:30
Κάθε Δευτέρα  : Τμήματα ενηλίκων αρχαρίων και προχωρημένων
ΩΡΑ  20:30 έως 21:45
Κάθε Τετάρτη   : Τμήματα ενηλίκων   ΩΡΑ  20:30 έως 21:30

Δύο συναντήσεις στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας 

Η Τέχνη της Φωτογραφίας, 
με τον Στράτο Καλαφάτη 
και τη Λία Ναλμπαντίδου



 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το έτος 
2018, θέτει ως μήνυμα της Ενημερωτικής Εκστρατείας 
«Νέοι άνθρωποι και ψυχική υγεία σε έναν κόσμο που 
αλλάζει» επιδιώκοντας να ενημερώσει την παγκόσμια 
κοινή γνώμη για τους παράγοντες κινδύνου και τα μέ-
τρα πρόληψης σχετικά με τις ψυχικές διαταραχές στην 
παιδική και εφηβική ηλικία.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
η εφηβεία και τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης, εί-
ναι περίοδοι της ζωής κατά τις οποίες συντελούνται 
πολλές αλλαγές, αλλαγές στο σχολικό περιβάλλον, 
αναχώρηση από το σπίτι για το πανεπιστήμιο ή για μια 
νέα εργασία. 

Σε πολλούς νέους, αυτές θεωρούνται συναρπαστι-
κές στιγμές, μπορούν όμως και να είναι περίοδοι πρό-
κλησης άγχους και ανησυχίας. Σε μερικές περιπτώ-
σεις, αν δεν αναγνωριστούν και δεν γίνει κατάλληλη 
διαχείριση από τους νέους, αυτά τα συναισθήματα εί-
ναι δυνατόν να οδηγήσουν σε ψυχικές επιπλοκές ή και 
ασθένειες.     Η χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών 
που εξαπλώνεται, ενώ αναμφίβολα παρέχει πολλά 
πλεονεκτήματα, ενδέχεται επίσης να επιφέρει επιπρό-
σθετες πιέσεις, καθώς η συνδεσιμότητα σε εικονικό 
δίκτυο οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και της νύχτας 
αυξάνεται. Επίσης, πολλοί έφηβοι ζουν σε περιοχές, 
οι οποίες επηρεάζονται από περιστατικά έκτακτης 
ανθρωπιστικής κρίσης, όπως πολεμικές συγκρούσεις, 
φυσικές καταστροφές και επιδημίες. Οι νέοι που βιώ-
νουν τέτοιες καταστάσεις είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι σε 
ψυχικές διαταραχές και ασθένειες.

 Οι μισές από τις ψυχικές ασθένειες ξεκινούν στην 
ηλικία των 14 ετών, αλλά στις περισσότερες περιπτώ-
σεις δεν ανιχνεύονται και δεν θεραπεύονται. Με όρους 

βαρύτητας της ασθένειας μεταξύ των εφήβων, η κα-
τάθλιψη είναι η τρίτη αιτία νοσηρότητας σε αυτούς. Η 
αυτοκτονία είναι η δεύτερη αιτία θανάτου των ατόμων 
από 15 έως 29 ετών. Η επιβλαβής χρήση αλκοόλ και 
παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών από εφήβους, 
αποτελεί μείζον θέμα σε πολλές χώρες, γεγονός που 
είναι δυνατόν να οδηγήσει σε επικίνδυνες συμπερι-
φορές. Οι διατροφικές διαταραχές αποτελούν επίσης 
ανησυχητικό ζήτημα για τους νέους.

Ως προς τα μέτρα πρόληψης, πολλά μπορούν να 
γίνουν, ώστε να βοηθηθεί ένας νέος να οικοδομήσει 
ψυχικό σθένος από μικρή ηλικία, να προλάβει την ψυ-
χική διαταραχή και να διαχειριστεί και να θεραπεύσει 
την ψυχική ασθένεια. Η πρόληψη αρχίζει με την ανα-
γνώριση και την κατανόηση των πρώιμων μηνυμάτων 
και συμπτωμάτων της ψυχικής διαταραχής/ασθένειας. 
Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν 
τα παιδιά και τους έφηβους να καλλιεργήσουν και να 
αναπτύξουν δεξιότητες ζωής, ώστε να αντιμετωπίσουν 
τις καθημερινές προκλήσεις στο σπίτι και στο σχολικό 
περιβάλλον. Παράλληλα, είναι δυνατόν να παρασχεθεί 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα σχολεία και σε άλλες 
κοινοτικές δομές και φυσικά να ευαισθητοποιηθούν και 
να καταρτιστούν οι επαγγελματίες υγείας στο χώρο της 
υγείας, ώστε να είναι σε θέση να ανιχνεύσουν και να 
διαχειριστούν διαταραχές της ψυχικής υγείας.

  Η επένδυση σε προγράμματα για την κατανόηση, 
την ενσωμάτωση και την τεκμηρίωση της ψυχικής 
υγείας των νέων, από τους αρμόδιους φορείς στους 
τομείς που αφορούν την κοινωνία, την υγεία και την 
εκπαίδευση, θεωρείται ουσιαστική.

Αυτή η επένδυση θα πρέπει να συνδέεται με προ-
γράμματα που θα εστιάζουν:

α. στην ενημέρωση των εφήβων και των 
νέων για τους τρόπους με τους οποίους μπο-
ρούν να φροντίσουν την ψυχική τους υγεία 
(αυτοφροντίδα)

β. στην ενημέρωση των νέων ατόμων, των γονέων 
και των εκπαιδευτικών, ώστε να μάθουν πώς να υπο-
στηρίζουν τους φίλους τους, τα παιδιά τους και τους 
μαθητές τους.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας στην 
αναφορά της για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Ψυχικής Υγείας για το έτος 2018 επισημαίνει τα 
παρακάτω:

«Φαντάσου να μεγαλώνεις στον κόσμο μας σήμε-
ρα. Διαρκώς να μάχεσαι τις συνέπειες της καταπάτη-
σης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους πολέμους 
και τη βία στο σπίτι, στο σχολείο και στην εργασία. Οι 
περισσότεροι νέοι άνθρωποι περνούν το μεγαλύτερο 
μέρος της ημέρας τους στο διαδίκτυο – αντιμετωπίζο-
ντας εγκλήματα και εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο και 
παίζοντας βίαια παιχνίδια. Οι αριθμοί των αυτοκτονιών 
και της χρήσης ουσιών αυξάνονται σταθερά. Οι νέοι 
με διαφοροποίηση στη συμπεριφορά/κατεύθυνση συ-
χνά νιώθουν μόνοι και περιθωριοποιούνται όταν είναι 
αληθινοί με τους εαυτούς τους. Οι νέοι άνθρωποι  βρί-
σκονται στην ηλικία κατά την οποία σοβαρές ασθένειες 
μπορούν να προκληθούν και να εδραιωθούν, χωρίς ό-
μως ουσιαστικά να διδάσκονται θέματα για την ψυχική 
υγεία  και την ευημερία.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας επι-
κεντρώνεται στους νέους ανθρώπους και την ψυχική 
υγεία σε έναν κόσμο που αλλάζει ενόψει της 
Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας 2018. 
Στόχος είναι να επισημανθούν τα θέματα 
που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε όλο τον κό-
σμο σήμερα και να ξεκινήσει η συζήτηση 
σχετικά με το τι χρειάζονται οι νέοι για να 
αναπτυχθούν με υγεία, ευτυχία και δύναμη. 
Με αφορμή αυτή τη χρονιά, σημαντικό είναι 
να δοθεί έμφαση στις ανάγκες των νέων αν-
θρώπων. Είναι ώρα για διαμόρφωση κοινών 
θέσεων και να απαιτηθούν περισσότερα για 

αυτόν τον ευαίσθητο πληθυ-
σμό – το μέλλον μας εξαρτά-
ται από αυτόν!»

Ο ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, δη-
μιουργήθηκε  τον Δεκέμβρη 
του 2014, με δράσεις για 
την αλληλοϋποστήριξη των 
οικογενειών , με προγράμ-
ματα ψυχολογικής και εκπαι-
δευτικής υποστήριξης των 
ληπτών υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας και των οικογενειών 
τους, με ενημέρωση της κοι-
νωνίας για τον αποστιγματι-
σμό της ψυχικής νόσου, ου-
σιαστική συνεργασία με τον 
Κοι.Σ.Π.Ε. «ΔΕΣΜΟΣ» και 
τους φορείς της περιοχής, , 
εκδηλώσεις κ.λ.π. 

  Λειτουργεί τη Στέγη Δη-
μιουργίας και πολύ σύντομα 
το Κέντρο Υποστήριξης Ενη-
λίκων με ψυχικές διαταραχές 
στη Βέροια.

  Με την ευκαιρία της Πα-
γκόσμιας Ημέρας Ψυχικής 
Υγείας ,καλούμε όλους τους 
φορείς, την πολιτεία, την αυ-
τοδιοίκηση, τους επαγγελ-
ματίες ψυχικής υγείας και 
την κοινωνία της Ημαθίας να 
παλέψουμε όλοι μαζί για:

- την ίδρυση δομών και 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
στο Νομό μας

- τον αποστιγματισμό της 
ψυχικής νόσου

- την αξιοπρεπή διαβίω-
ση των πασχόντων και των 
οικογενειών τους, χωρίς α-
ποκλεισμούς και διακρίσεις

- για την ψυχική, κοινω-
νική και επαγγελματική α-
ποκατάσταση των ψυχικά α-
σθενών, την προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
τους και τη βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής τους.

- Για την ενημέρωση 
- πληροφόρηση και ευαι-
σθητοποίηση της κοινής 
γνώμης/πολιτών, παιδιών, 
εφήβων, εκπαιδευτικών, ε-
παγγελματιών υγείας και 
διάφορων κατηγοριών ευ-
παθών ομάδων πληθυσμού 
πολιτών, για θέματα που 

σχετίζονται με τις διαστάσεις της ψυχικής υγείας στην 
παιδική και εφηβική ηλικία, την πρόληψη μέσω του 
ελέγχου παραγόντων κινδύνου (στρες, άγχος ,κλπ), 
καθώς και την ενίσχυση δραστηριοτήτων καθημερινής 
ζωής που  συμβάλλουν στη διατήρηση της ψυχικής 
τους υγείας, μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πε-
ριβάλλον.

Για ένα καλύτερο αύριο, με ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ!

Για τον ΣΟΦΨΥ Ημαθίας
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Σαλιάγκας
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι-
κού Κώδικα ό τι:

Ο ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 
του Καλλινίκου και της Γεωρ-
γίας, το γένος Φεστίδου, που 
γεννήθηκε στο Ντόρτμουντ 
Γερμανίας και κατοικεί στο Ο-

μπερχάουζεν Γερμανίας και η ΓΛΑΥΤΣΙΟΥ ΦΩ-
ΤΕΙΝΗ του Θεοδώρου και της Ευαγγελίας, το 
γένος Κούγγαλη, που γεννήθηκε στην Έσσεν 
Γερμανίας και κατοικεί στο Όμπερχάουζεν Γερ-
μανίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Όμπερχάου-
ζεν Γερμανίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Συνεταιρισμού « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όλα τα μέλη του να προσέλθουν στο Γραφείο του Συ-

νεταιρισμού στη Βέροια, επί της οδού Λουτρού αριθ.1, 2ος 
όροφος, αριθμός τηλ.2331181055 προκειμένου να προ-
σκομίσουν  όλα  τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την κατάρτιση Μητρώου Μελών. Η διαδικασία κατάθεσης 
των σχετικών εγγράφων σε αντίγραφα και όχι πρωτότυ-
πα θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 
2018 και για το προσεχές διάστημα τις ακόλουθες ημέρες 
και ώρες: 

Δευτέρα: 8πμ-11πμ και 4μμ-7μμ 
Τετάρτη: 4μμ-7μμ 
Πέμπτη: 8πμ-11πμ
Αναφορικά με την προσκόμιση των απαιτούμενων κα-

τά περίπτωση εγγράφων, όπως τίτλοι κυριότητας, συμβό-
λαια αποδοχής κληρονομιάς, διαθήκη, Ε9, πιστοποιητικά 
κλπ. θα δίνονται διευκρινιστικές πληροφορίες κατόπιν 
συνεννόησης με τους υπεύθυνους κατάρτισης του Μητρώ-
ου Μελών:

Γιώργο Γεωργίου τηλ. 6973044040
Ασημένια Χαριστού τηλ. 6972789765.

Το Δ.Σ

10 Oκτωβρίου 2018:  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

«Νέοι άνθρωποι και ψυχική υγεία σε έναν κόσμο που αλλάζει»

Συνέντευξη 
Tύπου του

 Μιχάλη Χαλκίδη 
τη Δευτέρα στην 

Αλεξάνδρεια
Σ υ ν έ ν τ ε υ -

ξη τύπου δίνει ο 
πρώην Δήμαρχος 
και βουλευτής Μι-
χάλης Χαλκίδης,  
τ η ν  Δ ε υ τ έ ρ α 
15 Οκτωβρίου, 
στις 11 το πρωί 
στο ξενοδοχείο 
«Μάνθος» στην 
Αλεξάνδρεια με 
αντικείμενο τα θέ-
ματα  του Δήμου 
Αλεξάνδρειας και 
την συμμετοχή 
του στις αυτοδι-
οικητικές εκλογές 
που έρχονται.



6 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018  

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο 
Γηροκομείο Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά το 
Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής Αγοράς.  Για 
πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 
23310 72525.Για οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν 
Λογαριασμοί στην ALPHA BANK.  1. Αδελφάτο Γηροκομείο  
Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , ΙΒΑΝ: GR 80 01 
40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70  2. Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 00 00 24 , IBAN:  GR 78 
0140 82 90 82 90 02 00 10 00 024

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του 

Γηροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες 
μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπί-
ζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπε-
ρηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν, η 
Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περι-
θάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρο-
νικό διάστημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 
23310 24891.

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας (Κοινωνικό 

Φροντιστήριο) της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, του οποίου 
σκοπός είναι η δωρεάν ενισχυτική - φροντιστηριακή διδα-
σκαλία σχολικών μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυ-
κείου, ζητούνται καθηγητές για την διδασκαλία φυσικής, 
χημείας και βιολογίας που θα μπορούν να προσφέρουν 
δωρεάν τις υπηρεσίες τους για την κάλυψη των αυξημένων 
φετινών αναγκών.

Για περισσότερες πληροφορίες (Δευτέρα - Παρασκευή 
8.30-13.30) στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (Μητρο-
πόλεως 30) και στο τηλ. 2331022270 (εσωτ. 8).

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13 

Οκτωβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Aγίου Σπυρίδωνα Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα και παππού

ΦΩΤΙΟΥ 
ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

του Σωτηρίου 

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Η σύζυγος, 
Τα τέκνα, Τα εγγόνια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 9 

Οκτωβρίου 2018 στις 3.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου Καβασίλων η Μα-
ρίκα Μπαλτζή σε ηλικία 79 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρ-

τη 10 Οκτωβρίου 2018 στις 
11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας η 
Ευδοκία Αθαν. Καραχάλιου 
σε ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Υπαπα-
ντής του Χριστού Πατρίδος επί τη εορ-
τή του Αγίου Φιλοθέου του Κοκκίνου.

Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου το από-
γευμα θα χοροστατήσει στον Εσπερινό 
και στην Ιερά Αγρυπνία στην πανηγυ-
ρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Συμεών του 
Νέου Θεολόγου στον Κάλαμο Αττικής.

Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου το 
πρωί θα προεξάρχει στην Πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία στην πανηγυρίζουσα 
Ιερά Μονή Αγίου Συμεών του Νέου Θε-
ολόγου στον Κάλαμο Αττικής.

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου στις 
7:30 μ.μ. θα παραστεί στην παρουσί-
αση του νέου μουσικού δίσκου «Ηχο-
χρώματα από τη ΚΕΪΛΟΥΚΑ ΝΙΚΟΠΟ-
ΛΕΩΣ του Πόντου, από τον Καβαζίδη 
Γρηγόρη» που διοργανώνει η Εύξεινος 
Λέσχη Ποντίων Ναούσης στο Μητρο-
πολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑ-
ΝΑΣΣΑ» στην Νάουσα.

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου στις 
8:00 μ.μ. θα παραστεί στο 7ο Φεστι-
βάλ Χορωδιών Ναούσης στο πλαίσιο 
του εορτασμού των Ελευθερίων της 
πόλεως.

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου πολιούχου Βεροίας και θα 
τελέσει δοξολογία για τον Μακεδονικό 
Αγώνα.

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου στις 
7:30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο «Οι 
Νεομάρτυρες» του Ιερού των Aγίων 
Nεομαρτύρων Αθανασίου και Ιωάννου 
των Κουλακιωτών στην Χαλάστρα θα 
παραστεί και θα ομιλήσει σε εκδήλωση 
αφιερωμένη στην Μικρά Ασία και στην 
Μακεδονία.

Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 
10:30 π.μ. θα παραστεί και θα ομιλήσει 
στην Ιερατική Σύναξη στο Παύλειο Πο-
λιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 
7:45 μ.μ στο Επισκοπείο του Ιερού 
Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλε-
ξανδρείας θα τελέσει Αγιασμό για την 
έναρξη της Σχολής Γονέων και θα ο-
μιλήσει με θέμα: «Έχεις αγωνία για τα 
παιδιά σου;».

Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 
8:30 μ.μ. θα παραστεί στην κεντρική 
εκδήλωση του Δήμου Βεροίας για την 
Απελευθέρωση της πόλεως στον Χώ-
ρο Τεχνών Βεροίας.

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου το πρωί θα 

ιερουργήσει στον Παλαιό Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων 
Παύλου και Πέτρου Βεροίας, επί τη 
εορτή πάντων των εν Βεροία Αγίων. 
Στο τέλος θα τελέσει δοξολογία για τα 
Ελευθέρια της πόλεως.

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό 
και στην παράκληση του Αγίου Λουκά 
του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως 
(στον υπό κατασκευή ναό του) στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέ-
ροια.

Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτι-
κό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Ναούσης και θα τελέσει δοξολογία για 
τα Ελευθέρια της πόλεως.

Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Αλεξανδρείας και θα τελέσει δοξολογία 
για τα Ελευθέρια της πόλεως.

Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
της Αγίας Σκέπης Εδέσσης επί τη εορ-
τή του Προφήτου Ιωήλ με την ευκαιρία 
των ονομαστηρίων του Σεβ. Μητροπο-
λίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας 
κ. Ιωήλ.

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου Χαλάστρας και θα 
τελέσει δοξολογία για τα Ελευθέρια της 
πόλεως.

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου στις 
7:00 μ.μ. θα παραστεί και θα ομιλήσει 
στην εκδήλωση «Φωτεινά στιγμιότυπα 
από τις Ορθόδοξες Κοινότητες της Α-
νατολίας» που διοργανώνει το Γραφείο 
Εξωτερικής Ιεραποστολής της Ιεράς 
Μητροπόλεως μας στο Παύλειο Πολιτι-
στικό Κέντρο Βεροίας.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη



Του Μάξιμου Χαρακόπουλου

Η Ελλάδα των ανοιχτών θυ-
ρών και παραθύρων έχει 
προ πολλού πεθάνει. Οι 
ειδήσεις για ληστείες μετά 

φόνου και στυγερά εγκλήματα είναι τό-
σο πυκνές χρονικά που αντέχουν ελάχι-
στα στη συλλογική μνήμη. 

Τι έφταιξε και βρεθήκαμε σε αυτό 
το σημείο; Ένα πρώτο αίτιο είναι η νέα 
μορφή του κόσμου. Οι ασυγκράτητες 
μεταναστευτικές ροές, πέραν από τους 
ανθρώπους που αναζητούν στον ήλιο 
μοίρα μετέφεραν μαζί τυχοδιώκτες και 
εγκληματικά στοιχεία. Παράλληλα, γι-
γαντώθηκε και η παγκοσμιοποίηση του 
εγκλήματος. Διεθνείς συμμορίες, με «ε-
παγγελματίες» του είδους στήνουν τις δουλειές 
τους σε οποιαδήποτε χώρα, με την βοήθεια συχνά 
και των νέων τεχνολογιών. 

Η καθολική κρίση που ξέσπασε το 2010 ήλθε 
για να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τα πράγ-
ματα. Με το πολιτικό σύστημα υπό αμφισβήτηση 
ένα συνονθύλευμα ιδεοληψιών, που απαιτούσαν 
χαλαρότητα στην αστυνόμευση, βρήκε βήμα στο 
δημόσιο λόγο και ασκούσε δριμεία κριτική σε ο-
ποιαδήποτε προσπάθεια για επιβολή της τάξης.

Βεβαίως, το κράτος διαθέτει τα εργαλεία για 
την εμπέδωση του αισθήματος ασφά-
λειας των πολιτών. Μια σοβαρή από-
πειρα προς αυτήν την κατεύθυνση 
έγινε από την κυβέρνηση Σαμαρά. 
Και πάλι, όμως, συνάντησε την α-
ντίδραση από τους γνωστούς δήθεν 
προοδευτικούς. Δυστυχώς, η νίκη της 
«πρώτης φοράς αριστερά» το 2015 
είχε ως αποτέλεσμα και τη σφοδρή ε-
πιδείνωση στον τομέα της ασφάλειας. 

Το ποιος είναι ο ιδεολογικός πυρή-
νας της κυβέρνησης φάνηκε με το… 
καλημέρα, και την ψήφιση του νό-
μου Παρασκευόπουλου, που με συ-
νοπτικές διαδικασίες έβγαλε από τις 
φυλακές περισσότερους από 10.000 
κρατούμενους, ανεξάρτητα από τα 
εγκλήματα που είχαν διαπράξει. 

Επιπλέον, κατήργησαν τις φυλα-
κές υψίστης ασφαλείας με αποτέλε-
σμα να καθοδηγείται το έγκλημα με 
κινητά τηλέφωνα εντός των φυλακών 
και να παίρνει άδειες ο Κουφοντίνας 
-αν και ο αρχιδολοφόνος της «17 Νο-
έμβρη» δεν εξέφρασε ποτέ μεταμέ-
λεια. 

«Έργο» έχει να επιδείξει η κυ-
βέρνηση και απέναντι στις ομάδες 
του περιθωρίου, τις «συλλογικότη-
τες», τύπου Ρουβίκωνα, που με τη 

βία προσπαθούν να 
επιβάλουν τη δική 
τους άποψη, και για 
τούτο κατήργησε με 
συνοπτικές διαδικα-
σίες την Ομάδα Δέλ-
τα που είχε καταστεί 
εφιάλτης τους. 

Τα ίδια, όμως, 
έπραξαν και στην 
παιδεία, όπου με τον 
νόμο Γαβρόγλου ε-
πανήλθε το άσυλο 
της ανομίας στην 
τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Όσα συμβαί-
νουν τα τελευταία 
χρόνια στα πανεπι-

στήμια συνιστούν παγκόσμια αρνητική πρωτοτυ-
πία. 

Ο πολίτης έχει αντιληφθεί ότι κανένα αγαθό 
δεν μπορεί να απολαύσει εφόσον ζει με τον φόβο. 
Απ’ αυτόν τον φόβο θα κληθεί να τον απαλλάξει 
η επόμενη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
εμπεδώνοντας το αίσθημα ασφάλειας στην ελλη-
νική κοινωνία.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι τομεάρχης 
Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, 
βουλευτής Λαρίσης.

 Από το Δ.Σ. της Πρωτο-
βουλίας για το Παιδί», γνω-
στοποιούνται τα εξής:

 «Κατά το διήμερο 1-2 Ο-
κτωβρίου 2018, επισκέφτηκε 
τον Οργανισμό μας κλιμάκιο 
εργαζομένων στις δομές παι-
δικής προστασίας της Caritas, 
από την περιοχή Irschenberg 
του Μονάχου, αποτελούμενο 
από 18 άτομα, με επικεφαλής 
τον κύριο Hannes Klapos. Στην 
αποστολή συμμετείχαν επιστή-
μονες όλων των ειδικοτήτων 
(Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχο-
λόγοι, Φροντιστές, Παιδαγωγοί, 
Τεχνικοί, Οικονομολόγοι κ.α.) 
και βοηθητικό προσωπικό, που 
εργάζονται σε διάφορους τομείς 
(κλειστή και ανοικτή φιλοξενία, 
ξενώνες αυτόνομης διαβίω-
σης, υποστήριξη οικογενειών 
κλπ). Σκοπός της επίσκεψης, 
που έγινε στο πλαίσιο της κα-
θιερωμένης συνεργασίας, ήταν 
η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώ-
σης, καθώς και καλών πρακτι-
κών, κατά την επιτέλεση του έρ-
γου και των δύο Οργανισμών.

  Την πρώτη ημέρα, Δευτέρα 
1/10, το κλιμάκιο επισκέφτηκε 
το Σπίτι της Βεργίνας και ενημε-
ρώθηκε για τη λειτουργία και τα 
προβλήματά του, από τη Διευ-
θύντριά του κ. Ελίζα Καραβασί-
λη και τη Διοίκηση της Πρωτο-
βουλίας. Κατά τη διάρκεια της 
πολύωρης συνεργασίας ανταλλάχθηκαν απόψεις, 
έγιναν πολλαπλές και εποικοδομητικές συγκρίσεις και 
επήλθε κατανόηση των θέσεων και των ζητημάτων 
που απασχολούν τις δύο πλευρές, ενώ διαπιστώθηκε 
ταυτότητα προβλημάτων και συμφωνία για το πλαίσιο 

επίλυσής τους.
  Ακολούθησε γνωριμία των φιλοξενούμενων με 

το Πολυδραστικό Κέντρο της Βεργίνας (FRONT) και 
ξενάγηση στους βασιλικούς τάφους. Το βράδυ η Πρω-
τοβουλία παρέθεσε δείπνο στο κελάρι του οινοποιείου 
Δαλαμάρα, στη Νάουσα, που επιμελήθηκαν οι εθελό-

ντριες του Συλλόγου.
  Τη δεύτερη ημέρα, Τρίτη 2/10, το κλιμάκιο 

επισκέφτηκε το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της 
Βέροιας και ενημερώθηκε για το συντελούμενο 
σε αυτό έργο, από τη Διευθύντριά του κ. Ολυ-
μπία Πητσιάβα, τη Διοίκηση και τα στελέχη του 
Κέντρου. Κατά-την επίσης πολύωρη- σύσκεψη 
έγινε εκτενής αναφορά στα προβλήματα που α-
ντιμετωπίζει ο τομέας, καθώς και στις νεωτερικές 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την καλύτερη 
αντιμετώπισή τους. Υπήρξε έντονο ενδιαφέρον 
από τους φιλοξενούμενους, για την κατανόηση 
των τοπικών συνθηκών και εκφράστηκε μεγάλη 
εκτίμηση για το πραγματοποιούμενο έργο κάτω 
από αυτές.

  Ακολούθησε ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο 
της Βέροιας και δείπνο 
στο εστιατόριο «Ακρόπο-
λη», κατά τη διάρκεια του 
οποίου υπήρξε εμβάθυνση 
στους κοινούς προβλημα-
τισμούς και επιβεβαιώθηκε 
η διάθεση για σύσφιξη των 
σχέσεων και συνεχή ανταλ-
λαγή στελεχών και καλών 
πρακτικών. Το κλιμάκιο α-
ναχώρησε μέσα σε κλίμα 
συναδέλφωσης και συγκί-
νησης».
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Είστε δανειολήπτης επιχειρηματίας 

ή  ιδιώτης και ενδιαφέρεστε για τη ρύθμι-
ση-κούρεμα των οφειλών σας σε Τράπε-
ζες? 

Σας παρέχουμε τις πρώτες πληροφορίες 
ΔΩΡΕΑΝ καθώς και την εξέταση του φακέ-
λου σας ΔΩΡΕΑΝ. 

Εχεμύθεια και προστασία των προσω-
πικών σας δεδομένων με την εγγύηση της 
εμπειρίας πρώην Τραπεζικών Διευθυντι-
κών στελεχών  και τη συνδρομή μεγάλου 
δικηγορικού γραφείου σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη .

Όποιο και αν είναι το θέμα που σας α-
πασχολεί, έχουμε την λύση, επικοινωνήστε 
μαζί μας 6936644122 ή 6981994055 Wup 

Γραφεία : Θεσσαλονίκη ,  Βέροια, 
Κιλκίς , Κοζάνη,  Γιαννιτσά    
e-mail  
diamesolavitiki.info@gmail.com

Επίσκεψη κλιμακίου από την 
Caritas/Irschenberg/Muenchen 

στο Σπίτι της Βεργίνας

Το δικαίωμα όλων 
στην ασφάλεια

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου
Εκδηλώσεις για τον 

εορτασμό της ημέρας 
Μακεδονικού Αγώνα

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018, θα εορτασθεί φέτος 
η Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα  σύμφωνα με το παρακάτω 
πρόγραμμα:

- Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων και Δημοτικών 
Καταστημάτων, των ΝΠΔΔ και των Τραπεζών από την ανα-
τολή του ηλίου μέχρι και τη δύση της ίδιας ημέρας.

- Φωταγώγηση των Δημοσίων και Δημοτικών Καταστη-
μάτων.

  - 10.30 π.μ. επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Α-
ντωνίου με τη χοροστασία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 
Βεροίας και Ναούσης κ. Παντελεήμονος.

 - Ομιλία στον ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου από τον κ. 
Δημήτρη  Θεοχαρόπουλο,  Διευθυντή του 13ου Δημοτικού 
Σχολείου Βέροιας.
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Πρόσκληση 
σε εκπαιδευτική ημερίδα

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας προσκαλεί τα μέλη του και επαγγελματίες υγείας σε εκπαιδευτική ημε-
ρίδα που διοργανώνει την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ. στο ξενοδοχείο Αιγές Μέλαθρον στη 
Βέροια με θέμα

:«Εμβολιασμοί Παιδιών & Ενηλίκων - Ασφάλεια & Αποτελεσματικότητα Εμβολίων -Αντιμετωπίζοντας την Εμ-
βολιοφοβία στο Φαρμακείο»

Περίγραμμα ημερίδας
•ΤΥΠΟΙ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΠΑΣ •ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ; •ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΕ 2017-2018
•ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
•ΠΟΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΥΓΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ, ΠΟΙΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;
•ΕΜΒΟΛΙΟΦΟΒΙΑ: ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ;
Επιμέλεια και παρουσίαση ημερίδας: Διαμαντής Κλημεντίδης, Φαρμακοποιός ΕΚΠΑ, MSc in Clinical 

Pharmacy Υπεύθυνος Νοσοκομειακού Φαρμακείου στην Ψ.Κ. «Αγία Αικατερίνη», Θεσσαλονίκη Διαχειριστής 
της ιστοσελίδας clinlcalpharmacist.gr, μέλος του Vaccine Safety Net του WHO

Εκτιμώμενη διάρκεια: 3 ώρες
Η ημερίδα μοριοδοτείται από το ΙΔΕΕΑΦ

Μετά τιμής,
Το Δ.Σ. του Φ.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ\

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                         Βέροια   08 /10/2018
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,                                                      Αριθ. Πρωτ. : 4304
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ                
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                             
Ταχ.Δ/νση:Θ.Ζωγιοπούλου5                              
Πληροφορ: Αθηνά Καπρίνη 
Τηλ   :  2331022178  FAX  : 2331022478                                                                    

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (υπ΄αριθ. ΣΟΧ 1/2017)
για  τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ .

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολι-
κής Αγωγής Δήμου Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (8) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ανα-
γκών των Υπηρεσιών του, για την εξής ειδικότητα και για την αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά 
το άρθρο 169 του Ν.3584/07.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας 
στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα 
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  
Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πο-
λιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της 
διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική 
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της 
διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξου-
σιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την  υπογραφή τους θεωρη-
μένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας 
μας επί της οδού Θ. Ζωγιοπούλου 5, εντός δέκα 

(10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της πα-
ρούσας σε τοπικές εφημερίδες.

Η πιο πάνω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέ-
ροιας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ/κού- Οικ/κού τμήματος του Νομικού Προσώπου – Θ. 
Ζωγιοπούλου 5, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κου-
μαριάς ΄΄ Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ ΄΄ πραγ-
ματοποίησε το Σαββατοκύριακο 6 
με 7 Οκτωμβρίου 2ήμερη εκδρο-
μή στην Σόφια Βουλγαρίας.

Η αναχώρηση έγινε 7.00 το 
πρωί με λεωφορείο από την 
Κουμαριά και δια μέσου της Ε-
γνατίας οδού πήραμε το δρόμο 
προς Θεσσαλονίκη και έπειτα 
στον Προμαχώνα Σερρών όπου 
και κάναμε ολιγόλεπτη στάση για 
καφέ στο τελωνείο. Στη συνέχεια 
μετά τις διατυπώσεις στα σύνορα 
περάσαμε στην Βουλγαρία μέσα 
από την κοιλάδα του Στρυμώνα 
στην επαρχία του Μπλαγκόε-
βγκραντ και φτάσαμε στην πό-
λη του Σαντάνσκι. Αφού κάναμε 
την βόλτα μας, τις αγορές μας 
και απολαύσαμε τον καφέ μας 
στην πόλη αναχωρήσαμε για την 
Σόφια, πρωτεύουσα της Βουλγα-
ρίας με πληθυσμό περίπου 1,5 
εκατομμύριο κατοίκους, χτισμένη 
στις πλαγίες του όρους Βίτοσα,  
μια από τις πιο παλιές πόλεις της 
Ευρώπης που έχει συνδυάσει αρ-
μονικά τις κουλτούρες των διαφο-
ρετικών λαών που πέρασαν από  
κει. Θράκες, Ρωμαίοι, Τούρκοι 
και Σλάβοι έχουν αφήσει τα ίχνη 
τους εμφανή μέχρι και σήμερα. 
Το απόγευμα επισκεφτήκαμε την 
αγορά της πόλης και κάναμε την 
βόλτα μας στον πεζόδρομό της. 
Το βράδυ είχαμε την ευκαιρία να 
διασκεδάσουμε σε τοπική ταβέρ-
να με φολκλόρ μουσικό πρόγραμ-
μα και ζωντανή μουσική.

 Το επόμενο πρωί με την βοήθεια του ξεναγού 
μας κυκλοφορήσαμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης για 
να θαυμάσουμε τα μνημεία της. Το ιστορικό κέντρο έχει 
οικοδομήματα μεγάλης αρχιτεκτονικής σημασίας με επιρ-
ροές από την ρώσικη αρχιτεκτονική. Σημαντικά μνημεία 
της πόλης είναι ο καθεδρικός ναός-μνημείο του Αλεξά-
ντερ Νιέφσκι  χτισμένος κατά την περίοδο 1882-1914, το 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο το οποίο φυλάσσει θρακικούς 
θησαυρούς, η ρώσικη εκκλησία του Αγίου Νικολάου, 
χτισμένη σε μοσχοβίτικο στυλ με 5 τρούλους από χρυσό, 
η εκκλησία της Αγίας Σοφίας, η εκκλησία της Αγίας Πα-
ρασκευής και το μνημείο «Τσαρ Οσφομποντίτελ» (Τσά-
ρος Απελευθερωτής), προς τιμήν του Ρώσου ηγεμόνα 
Αλέξανδρου Β’. Σημαντικά οικοδομήματα του ιστορικού 
κέντρου είναι και τα κτήρια της κρατικής εξουσίας, το 
προεδρικό μέγαρο, η πρωθυπουργία της Βουλγαρίας, το 

κοινοβούλιο και το δικαστικό μέγαρο με τα επιβλητικά λιο-
ντάρια που φυλάσσουν την είσοδό του. Μετά την ξενάγη-
ση είχαμε ελεύθερο χρόνο να κάνουμε βόλτα  στον πεζό-
δρομο της πόλης, την οδό Βίτοσα (Vitosha Boulevard), 
ένας κεντρικός εμπορικός δρόμος στην καρδιά της πόλης 
με τα καλύτερα εστιατόρια που διαθέτουν διεθνείς κουζί-
νες, μια εκπληκτική λίστα από καφετέριες, μπαρ, κλαμπ 
και νυχτερινή ζωή. Έπειτα γεμάτοι από συναισθήματα 
ευχαρίστησης και χαλάρωσης πήραμε το ίδιο δρόμο της 
επιστροφής.

 Η 2ήμερη εκδρομή μας στην Σόφια ολοκλη-
ρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και επιστρέψαμε στο χωριό 
μας γεμάτη από χαρά και διασκέδαση. Το Δ.Σ. του Συλ-
λόγου ευχαριστεί θερμά το τουριστικό γραφείο TSEAS 
TRAVEL,  τον Στέλιο Τσέα και όλους τους συμμετέχοντες 
και υποσχόμαστε στο μέλλον νέες τουριστικές αποδρά-
σεις.

 Με εκτίμηση
 το Δ.Σ.

Η «Ντόλιανη» στη Σόφια 
της Βουλγαρίας
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Με επιτυχία έγινε η 3η εκδήλωση 
Παραδοσιακής Παραγωγής Τσίπουρου  

στη Αγία Βαρβάρα
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 

η 3η εκδήλωση Παραδοσιακής Πα-
ραγωγής Τσίπουρο Αγίας Βαρβάρας 
, στην πλατεία της Αγίας Βαρβάρας.

Μία εκδήλωση αφιερωμένη στον 
τρύγο παρουσίασε Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Αγίας Βαρβάρας την Κυρια-
κή 7 Οκτωβρίου 2018...Τα μέλη του 
συλλόγου μαζί με τον Μορφωτικό 
Συλλογο Μικρου Μοναστηριου « Ο 
ΖΟΡΜΠΑΣ » και το Μ.Α.Σ Καλλιθέα 
Βεροίας, παρουσίασαν την προετοι-
μασία του τρύγο. Ο τρύγος ήταν η 
τελευταία φάση της δραστηριότητας 
της αμπελοκομίας, αφορούσε το μά-
ζεμα των σταφυλιών, άρχιζε μετά του 
Σταυρού, στις 14 Σεπτέμβρη και δι-
αρκούσε 20 περίπου μέρες. Σημα-
ντική παράμετρος για τον τρύγο είναι 
η επιλογή της κατάλληλης χρονικής 
στιγμής. Για τους Θράκες ο τρύγος με 
το πάτημα των σταφυλιών ήταν μία 
από τις σημαντικότερες αγροτικές ερ-
γασίες, συμμετείχε όλη η οικογένεια 
και ήταν αφορμή για γιορτή. Μόλις 
ωρίμαζαν τα σταφύλια και όριζαν την 
ημέρα , συγγενείς και φίλοι έσπευδαν 
να βοηθήσουν ιδίως αν τα αμπέλια ήταν μεγάλα. Δούλευαν όλη την ημέρα με κέφι, τραγούδια 
και πειράγματα και το βράδυ γυρνούσαν στο σπίτι του αφεντικού ο οποίος τους τραπέζωνε και 
ακολουθούσε γλέντι. Οι γυναίκες κυρίως, αναλάμβαναν τη συλλογή των σταφυλιών σε κοφί-
νια. Στη συνέχεια οι άνδρες τα φόρτωναν στην πλάτη και τα κουβαλούσαν μέχρι το κάρο για 
να τα μεταφέρουν στα πατητήρια όπου τα πατούσαν με τα πόδια. 

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή τους τα χορευτικά :
1) Μορφωτικός Σύλλογος Βέροιας «Η Καλλιθέα» ,
2) Μορφωτικός Σύλλογος Μικρού Μοναστηριού «Ζορμπάς», Χαλκηδόνα &
3) το τμήμα ενηλίκων του συλλόγου μας....
Στην ορχήστρα το σχήμα του Πέτρου Καρατζόβαλη..
Να ευχαριστούμε τους χορηγούς μας για σταφύλια τον Καμπά Γεώργιο, για τα τσίπουρα 

τους: Δουλγερίδη Γεώργιο, Αραμπατζή Στέλιο, Καμπά Θεόδωρο, Μανωλίδη Βασίλη, Παγούνη 
Ελένη -Κουμούρα Θωμά, Ντόβα Χρήστο, Γιοκνώρη Γεώργιο.

Επίσης να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρεθήκατε, μας στηρίζετε και μας βοηθάτε σε 
όλες τις εκδηλώσεις & δραστηριότητες του συλλόγου μας...

Με εκτίμηση το Δ.Σ.

Το παράρτημα Η-
μαθίας της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας 
διοργανώνει μαθήμα-
τα  προετοιμασίας των 
μαθητών Α΄ Γυμνασίου 
για τον διαγωνισμό «Υ-
πατία» και Β΄ Γυμνασίου 
έως Γ΄ Λυκείου για τον 
διαγωνισμό «Θαλής».

Οι διαγωνισμοί θα 
διεξαχθούν το Σάββατο 
10 Νοεμβρίου 2018 σε 
εξεταστικά κέντρα που 
θα οριστούν με απόφα-
ση της Δ/θμιας Εκπ/σης 
Ημαθίας.

Τα μαθήματα προε-
τοιμασίας θα πραγματο-
ποιηθούν:

Ι. Για τους μαθητές 
της περιοχής Αλεξάνδρειας στο 2ο Γενικό Λύκειο  Αλε-
ξάνδρειας τα  Σάββατα : 13 Οκτωβρίου, 20 Οκτωβρίου 
και 3 Νοεμβρίου 09:00 – 11:00.

ΙΙ. Για τους μαθητές της περιοχής Νάουσας στο 1ο 
Γενικό Λύκειο Νάουσας τις Κυριακές : 14 Οκτωβρίου, 21 
Οκτωβρίου και 4 Νοεμβρίου στις ώρες 10:30 – 12:30. 

ΙΙΙ. Για τους μαθητές της περιοχής Βέροιας στο 3o Γυ-
μνάσιο Βέροιας τις Κυριακές : 14 Οκτωβρίου, 21 Οκτω-
βρίου και 4 Νοεμβρίου στις ώρες 10:30 – 12:30.

Υπενθυμίζουμε ότι:
- Τα μαθήματα προετοιμασίας γίνονται δωρεάν για 

τους μαθητές 
και οι συνάδελ-
φοι διδάσκουν 
αφιλοκερδώς. 

- Εξεταστέα 
ύλη γ ια τους 
διαγωνισμούς 
«ΥΠΑΤΙΑ» και 
«ΘΑΛΗΣ» είναι 
η διδακτέα ύλη 
όλων των προη-
γουμένων τάξε-

ων σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης για 
τα Μαθηματικά.

- Θεωρούμε σημαντικό βοήθημα και ουσιαστικό συ-
μπλήρωμα στην ύλη των μαθημάτων   τα περιοδικά που 
εκδίδει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α΄ 
(Γυμνάσιο) και ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β΄ (Λύκειο) και καλούμε τους 
μαθητές να τα προμηθευτούν. 

- Σημειώσεις για τους διαγωνισμούς υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα της ΕΜΕ (http://www.hms.gr/?q=node/614) 
ανά ενότητα.

 
Οι διευθυντές των σχολείων παρακαλούνται να δηλώ-

σουν τη συμμετοχή των μαθητών που ενδιαφέρονται για 
τα μαθήματα προετοιμασίας με ηλεκτρονικό μήνυμα στη 
διεύθυνση mathima0@gmail.com , γνωστοποιώντας τον 
αριθμό των μαθητών από κάθε τάξη.

Οι συμμετοχές των μαθητών των Γυμνασίων και Λυ-
κείων της Ημαθίας θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στη Δ/
νση Δ/θμιας μέχρι την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018. 

Για τη Δ.Ε. της ΕΜΕ Ημαθίας
Η Πρόεδρος 

Χαρίκλεια Σαραφοπούλου
Η Γενική Γραμματέας

Αλεξάνδρα Στυλιανίδου

Αύριο Πέμπτη 11 Οκτωβρίου στη Βέροια

Ημερίδα Καρδιολογίας 
για το οξύ έμφραγμα 

του μυοκαρδίου
Επιστημονική ημερίδα Καρδιολογίας σχε-

τικά με το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και 
τις σύγχρονες απόψεις γύρω από αυτό, διορ-
γανώνει η Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκο-
μείου Βέροιας σε συνεργασία με τον Δήμο Βέ-
ροιας, στις 11 Οκτωβρίου 2018 στην Αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας.

Το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλω-
σης έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 11/10/2018 
16.00 Έναρξη – Εγγραφές - Προσφωνή-

σεις  
 16.20  -  18.00  Στρογγυλό τραπέζι με 

θέμα:  
Οξύ έμφραγμα - Σύγχρονη θεώρηση 
Πρόεδροι:  Ι Βογιατζής - Κ Αναστασιάδης  
Εισηγήσεις:  1. Εισαγωγή - Από τη συ-

ντηρητική στην επεμβατική αντιμετώπιση Ι 
Βογιατζής 2. Αξονική στεφανιογραφία και α-
θηρωματική νόσος. Calcium score και  ανί-
χνευση ευάλωτων στεφανιαίων πλακών. Κ 
Μιχαηλίδης 3. Τι νεότερο στις καινούργιες 
κατευθυντήριες οδηγίες για το STEMI; Κριτική 

θεώρηση. Ι Κανακάκης 
4.  Η εμπειρία του Αιμοδυναμικού εργα-

στηρίου της Καρδιολογικής Κλινικής του Νο-
σοκομείου Βέροιας Α Σαμαράς 

5.  Πολυαγγειακή νόσος - Καρδιογενές 
shock μετά από οξύ έμφραγμα. Τι κάνουμε; 

Πρέπει σε κάθε αιμοδυναμικό εργαστήριο να 
υπάρχει 

Καρδιοχειρουργική κλινική on site; 
-Η άποψη του Καρδιολόγου Ι Ζαρίφης 
-Η άποψη του Καρδιοχειρουργού Π Αντω-

νίτσης 
18.00 Συζήτηση 
18.30 Λήξη ημερίδας  -  Συμπεράσματα 
 ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 1. Αναστασιά-

δης Κυριάκος. Καρδιοχειρουργός, Καθηγητής 
Καρδιοχειρουργικής ΑΠΘ, Διευθυντής Καρδι-
οχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 
Θεσσαλονίκη 2. Αντωνίτσης Πολυχρόνης. 
Καρδιοχειρουργός, Επίκουρος Καθηγητής 
Καρδιοχειρουργικής ΑΠΘ, Νοσοκομείου Α-
ΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη 3. Βογιατζής Ιωάννης. 
Καρδιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας 4. 
Ζαρίφης Ιωάννης. Καρδιολόγος, Συντονιστής 
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσο-
κομείου «Γ Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης 
5. Κανακάκης Ι. Επεμβατικός Καρδιολόγος, 
Διευθυντής Αιμοδυναμικού εργαστηρίου Θε-
ραπευτικής κλινικής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Α-
λεξάνδρα»  6. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος. 
Ακτινολόγος, Κοζάνη 7. Σαμαράς Αντώνιος. 
Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρ-
διολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Βέροιας.

Από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία- Παράρτημα Βέροιας

Μαθήματα προετοιμασίας για τους 
Μαθηματικούς Διαγωνισμούς 
«Θαλής» και «Υπατία» 2018

Ο πρόεδρος των Νεφροπαθών 
Ημαθίας στο Δ.Σ. 
της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Νεφροπαθών
Πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Οκτωβρίου στα Καμένα 

Βούρλα το 16Ο Εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Νεφροπαθών που συμμετείχε ο Σύλλογος Νε-
φροπαθών Ημαθίας με 5 συνέδρους (Λιόλιος, Σπανού, Παντού-
λη , Καρβουνίδης, Ξενίδης).

Στις εκλογές που ακολούθησαν ο Πρόεδρος Λιόλιος Αθανάσι-
ος εκλέχτηκε στο νέο  διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΝ.

Tακτική αιμοδοσία 
του Συλλόγου 

Εθελοντών Αιμοδοτών 
Νέας Νικομήδειας

 «Η ΑΓΑΠΗ»
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδο-

τών Νέας Νικομήδειας «Η ΑΓΑΠΗ» 
διοργανώνει την τρίτη τακτική αιμο-
δοσία για το 2018 σε συνεργασία με 
το νοσοκομείο Βέροιας την Κυριακή 
14 Οκτωβρίου 09:00 έως 13:00 στα 
γραφεία του συλλόγου στην Νέα Νι-
κομήδεια. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις κατά 
την προσέλευση στην αιμοδοσία του 
υποψηφίου Εθελοντή Αιμοδότη για 
προσφορά αίματος είναι:

1. Να αισθάνεται καλά.
2. Να είναι ξεκούραστος.
3. Να έχει την προηγούμενη μέ-

ρα κοιμηθεί τουλάχιστον 7 ώρες.
4. Να υπενθυμίσουμε ότι τρώει 

ένα ελαφρύ γεύμα (τυρόπιτα, σά-
ντουιτς), όχι όμως μεσημεριανό.

5. Την ημέρα που θα δώσει αίμα 
να παίρνει πολλά υγρά, τόσο πριν 
όσο και μετά την αιμοδοσία.

6. Δεν πίνουμε καθόλου αλκοόλ 
την προηγούμενη μέρα.

7. Δεν πρέπει να έχει πάρει ασπι-
ρίνη τις τελευταίες 5 ημέρες.

Τη λ έ φ ω ν ο  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς : 
6973518504(Ευτυχία Καδόγλου).



ΤηνΚυριακή
14Οκτωβρίου
τοφιλικόγιατον
ΝίκοΚυζερίδη
Την προσεχή Κυριακή και ώρα 4.30 

μ.μ. θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στά-
διο Νάουσα φιλικός αγώνας για την 

υποστήριξη του πρώην ποδο-
σφαιριστή Νίκου 
Κυζερίδη. Ο Πρό-
εδρος και το Δ.Σ. 
του ΦΑΣ Νάουσα 
προσκαλούν 
τους φιλάθλους 
της Νάουσας και 
της περιοχής να 
τιμήσουν με την 
παρουσία τους 
την παραπάνω 
εκδήλωση, τα 
έσοδα της οποίας 
θα δοθούν για 
την ενίσχυση 
του αγώνα ζωής 
που δίνει ο Νίκος 
Κυζερίδης αφού 
αντιμετωπίζει πρό-
βλημα υγείας.

Στον αγώνα μετέ-
χουν οι παλαίμαχοι
ποδοσφαιριστές της
χρυσής ομάδας του
ΦΑΣΝάουσαπεριόδου
1990-1995 και η ομά-
δα του ΦΑΣ Νάουσα
2018-2019.
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Την δεύτερη της νίκη έκανε στο πρωτάθλημα
εφήβωνΕΚΑΣΚΕΜηομάδατουΑ.Ο.Κ.Βέροιαςεπι-
κρατώνταςστοΔ.Α.Κ.Δ.ΒΙΚΕΛΑΣεπίτουΦιλίππου
Βέροιαςστοτοπικόντέρμπιμε54-52.

Οιομάδεςξεκίνησαν ¨σφιγμένες¨μεαποτέλεσμα
τοπρώτοκαλάθιναεπιτυγχάνεταιπερίπουσταμέσα
της1ηςπεριόδου.Έτσιτελείωσετο1οδεκάλεπτομε
τιςομάδεςισόπαλες11-11.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι έφηβοι του Καπνά
βρήκανρυθμόστην επίθεση,στηνάμυναόμωςδέ-
χθηκαν εύκολουςπόντους και το ημίχρονο έκλεισε
μετηνομάδατουΦιλίππουναπροηγείταιμε30-29.

ΣτοτρίτοδεκάλεπτοοΚαπνάςάλλαξετηναμυντι-
κή λειτουργία της ομάδαςμεαποτέλεσμα ναμπλο-
κάρειταεπιθετικάατούτουαντιπάλουκαιμεαντεπι-
θέσεις ναπροηγηθείσταμέσα τηςπεριόδου,όμως
ηαντίδρασητουΦιλίππουήτανάμεσηκλείνονταςτο
δεκάλεπτοπροηγούμενημε43-42.

Στο τελευταίο
δεκάλεπτο η ομά-
δα μας έκανε πιο
αποτελεσματ ι κή
την άμυνα,παράλ-
ληλαβρήκε καιπιο
εύκολα επιθετικές
λύσειςχτίζονταςμια
διαφορά5πόντων,
όμως τα λάθη των
παιχτών έδωσαν
κάποιους εύκολους

πόντουςστοναντίπαλοτελειώνονταςέτσιτοπαιχνίδι
με τοσκόρ52-54.Στααξιοσημείωτα τουπαιχνιδιού
είναι ότι οΚαπνάς χρησιμοποίησε και τους12παί-
κτες τηςαποστολήςδείχνονταςότι καισεπαιχνίδια
πουονομάζονται ντέρμπι εμπιστεύεται ισάξιαόλους
τουςδιαθέσιμουςπαίκτεςπουέχειστονπάγκο.

Πρώτοισκόρερτων ¨Λύκων¨ήτανοΧαραλαμπί-
δηςΠ. με 17πόντους, ΓιοβανόπουλοςΦ. με 11(3
τρ.) και οΚαραθανάσηςΦ. 11(1 τρ.).Επόμενοςα-
γώναςείναιμετονΑετόΚιλκίςεντόςέδρας.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ (ΦΙΛΙΠΠΟΣ-Α.Ο.Κ.): 11-11 , 30-29
,43-42,52-54

ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ (ΚΑΠΝΑΣΚ):ΓιοβανόπουλοςΦ.
11(3 τρ.),Αβραμίδης Ι., ΚαραθανάσηςΦ. 11(1 τρ.),
ΒοργιαζίδηςΧ. 4, ΣτογιαννόπουλοςΚ., Καραισαρί-
δηςΛ.2,ΙωαννίδηςΦ.7(1τρ.),ΓκίτκοςΚ.,Δημάκας
Π.,ΟρφανίδηςΘ. 2,ΑσλανίδηςΘ.,Χαραλαμπίδης
Π.17.

Επιτυχιών 
συνέχεια 
και για τους 

μικρούς (κάτω 
των 10 ετών) 
τενίστες και τενί-
στριες του Ομίλου 
Αντισφαίρισης 
Αλέξανδρος Βέροι-
ας. Οι λιλιπούτειοι 
αθλητές του Ομί-
λου ακολούθησαν 
τους μεγαλύτερους 
συναθλητές τους 
και έκανα το από-
λυτο σε κόκκινο, 
πορτοκαλί και 
πράσινο επίπεδο 
στους αγώνες που 
πραγματοποιήθη-
καν την Κυριακή 7 Οκτωβρίου στην 
Πτολεμαΐδα.

Ειδικάστηνπράσινη μπάλα οι δύο ομάδες του
Ομίλουπου αποτελούνταν από τηνΜαϊόβηΜάρ-
θα,ΚουκουλομάτηΤάνια καιΕκμεκτσόγλουΚωστή,
ΔάμτσιοΜανώλησυγκατοίκησανστην1ηθέσηκερ-
δίζοντας όλους τους αντιπάλους τους.Πολύ καλή
εμφάνιση και δύο νίκες σημείωσανστοπορτοκαλί
επίπεδοηΜπαρμπαρούσηΜιράντα καιΜπαρμπα-

ρούσηΕλπίδα.
Τέλοςστοκόκκινοεπίπεδοαγωνίστηκεκαιέκλε-

ψε τις εντυπώσεις ηπεντάχρονηΚάτιαΕκμεκτσό-
γλου.

ΟπρόεδροςτουΟμίλουσυγχαίρειόλαταπαιδιά
για τηνπροσπάθειά τους καθώς και τηνπροπονη-
τικήομάδαΚουκουλομάτηΣταύροκαιΠαπαδοπού-
λουΚορίνα για τηνπολύ καλήδουλείαπου γίνεται
στατμήματαυποδομήςκαιειδικάστατμήματαbaby
tennis.Οιεγγραφέςσυνεχίζονταιγιαόλατατμήματα
(mini τένις, αρχαρίων, ενηλίκων).Πληροφορίεςστο
τηλ.6978154532

ΜπάσκετΕφήβων
Την 2η της νίκη έκανε η ομάδα εφήβων 

του Α.Ο.Κ. Βέροιας κερδίζοντας
στο ντέρμπι τον Φίλιππο 54-52

ΝέεςεπιτυχίεςστονΌμιλο
ΑντισφαίρισηςΑλέξανδροςΒέροιας

Ευχαριστήριο του Πολιτιστικού 
Τουριστικού Ομίλου Σελίου

ΤοΔ.Σ. τουΠολιτιστικούΤουριστι-
κούΟμίλουΣελίου (Π.Τ.Ο.Σ.) ευχαρι-
στεί θερμά τοΔήμοΒέροιας και την
Κ.Α.Π.Α.Βέροιαςγιατηνολοκλήρωση
της ασφαλτόστρωσης του γηπέδου
Μπάσκετ σταΑλώνια υλοποιώντας
ακόμημιαφορά τις υποσχέσεις τους
προςτονΣύλλογόμας.

Μετηνσυμμετοχήτωνμελώνμας
και τωνφορέων τηςπόληςμαςκαιο
χώροςαυτόςθαυποδεχθεί νέουςκαι
παιδιά για αθλητισμό αλλά και εκδη-
λώσεις.

ΤοΔ.Σ.τουΠ.Τ.Ο.Σ



ΣημαντικήημέραγιατοΒεριώτικοβόλει.Μετά17
ολόκληραχρόνια,μεπρωτεργάτεςτουςΔήμοΚίτσιο
καιΣτέφανοΓιδιώτη,οΠοσειδώναςΒέροιαςκατέβα-
σεστοπρωτάθλημααμάδαπαίδων–αγοριών–με
στόχονακάνειτοευγενικόάθληματουβόλλειδημο-
φιλέςκαιαγαπητόστοκοινότηςΒέροιας.

Στόπρώτο λοιπόνπαιχνίδι τουπρωταθλήματος
στοΔΑΚΜακροχωρίου, η νεοσύστατη ομάδα των
παίδωντουΠοσειδώνακατάκτησαντηνίκηαπέναντι
στηνπολύκαλήομάδατουΜέγαΑλέξανδρουΓιαννι-
τσώνμε3-0.Οαγώναςδιήρκεσεπάνωαπόμιάμιση
ώρα και τα παιδιά της Βέροιας συγκίνησαν τους
ειδικούςτουαθλήματοςαλλάκαι τουςφιλάθλουςμε
τοζήλοκαιτηαγωνιστικότητατους.Τοενδιαφέρον
τωνφίλωντηςομάδαςήταναμείωτοσεόλοτοναγώ-
να,μιακαιτασετκρίθηκανστονπόντο.33-31,26-24
και 25-22. Ολοι οι αθλητέςπήραν χρόνο
συμμετοχής.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:  (ΔΗΜΟ-
ΣΘΕΝΗΣΚΙΡΤΣΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΔΙΩ-
ΤΗΣ) ΓραμματικόπουλοςΝίκος,Αδαμίδης
Ορφέας,ΑλεξίουΓιώργος,ΣαρήογλουΒα-
σίλης, ΓκότζιοςΧάρης, Ρόμπης Ιωάννης,
ΠρόιοςΔημήτριος και ΒενετικίδηςΘόδω-

ρος.
Μετά τον αγώνα οι πρωτεργάτες της όμορφης

προσπάθειςέκαναντιςπαρακάτωδηλώσεις:
ΔήμοςΚίτσιος:Σήμερα ξεκινάει μια καινούργια

ημέρα για τοΒεριώτικο ανδρικό βόλλει.Μετά από
πολλάχρόνιαήρθεηώρανααφυπνήσουμετααγό-
ριατουνομούμαςκαινατακάνουμεναγνωρίσουνε
καινααγαπήσουντοβόλλει.Συγχαρητήριασταπαι-
διάμας,τομέλλοντουςανήκει.

ΣτέφανοςΓιδιώτης:Επιτέλουςέγινεηαρχήγια
τααγόριατουβόλλειστηΒέροια.Αυτάταπαιδιάπου
βλέπετε έρχονται στο σύλλογο το τελευταίο έτος,
έχουνόρεξηκαιήθος.Ελπίζουμετααγόριαναγεμί-
σουν τοσύλλογομας και να έρθουνστιγμές δοξας
για τοσύλλογο.Συγχαρητήριασταπαιδιά και τους
γονείςτους.

Ακόμη μια σημαντική ημέρα για 
το Βεροιώτικο βόλει. Η ομάδα 
των εφήβων του Ποσειδώνα 

Βέροιας, στην παρθενική τους εμφά-
νιση πήραν τη νίκη μέσα στη Νάουσα 
απέναντι στην αξιόλογη και μαχητική 
ομάδα του  Ζαφειράκη. Εξαιρετικοί οι 
έφηβοι της Βέροιας με ζήλο και καλή 
τεχνική, προσπάθησαν  και κατάκτη-
σαν τη νίκη δίνοντας μεγάλη χαρά 
στους ανθρώπους της ομάδας και τους 
φιλάθλους που συνόδεψαν την ομάδα.

Τασετ11-25,25-20,28-30και16-25.Τοκαθορι-
στικόσετήταντοτρίτοστοοποίοέγινεμεγάληανα-
τροπήμιακαιητοπικήομάδαπροηγήθηκεμε24-18.
Όλοιοιαθλητέςπήρανχρόνοσυμμετοχής.

Δενυπάρχουναθλητέςπουδενδιακρίθηκαν.Όλα
ταπαιδιάπάλεψανκαιχάρηκανγιατησημαδιακήνίκη
στονπρώτοεπίσημοαγώνατηςεφηβικήςομάδας.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ: (ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΚΙΡ-

ΤΣΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΔΙΩΤΗΣ) Γαλανίδης Νίκος,
ΣαρήογλουΤάσος,ΜεταξάςΝίκος,Κωνσταντινίδης
Φίλοππος, ΓραμματικόπουλοςΝίκος,ΑδαμίδηςΟρ-
φέας, ΖγκούραςΒασίλειος (λίμπερο)Αλεξίου Γιώρ-
γος, ΓκότζιοςΧάρης, Ρόμπης Ιωάννης καιΠρόιος
Δημήτριος.

Νίκησανκαιοικορασίδες
Μετοδεξίγιαμιαακόμηχρονιάξεκίνησανοικο-

ρασίδες τουΠοσειδώναΒέροιας.Σοβαρές,μεκαλή
τεχνικήκατάρτισηκαιαγωνιστικότητα,δενδυσκολεύ-
τηκανπολύναπάρουνμίαάνετηνίκημέσαστηνΚα-
τερίνηαπότηνμαχητικήομάδατουτοπικούΑίολου.
ΕμφανήςηανωτερότητατωνκοριτσιώντηςΒέροιας,
δεν επέτρεψεστοναντίπαλοσε κανένασημείο του
παιχνιδιούνασκεφτείοτιμπορείναπάρεικάτιαπό
αυτό τοπαιχνίδι.Πολλοίφίλαθλοιπαρακολούθησαν
τοναγώνακαιχειροκρότησανόλεςτιςαθλήτριες.

Τασετ13-25,16-25και22-25.
Δενυπάρχουν κορίτσια τουΠοσειδώναπουδεν

διακρίθηκαν.Όλαπάλεψανκαιχάρηκανγιατηνίκη
στονπρώτοεπίσημοαγώνα τηςομάδας τωνκορα-

σίδων.
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: (ΣΤΕΡΓΙ-

ΟΣΛΟΥΚΑΣ)ΣαράφηΜαρία,Οφοτζέμπε
Σιώμα,ΜαγαλιούΒέρα,ΜπαντήΔιονυσία,
ΜπέηΒασιλική,ΚίρτσιουΑιμιλία,Μουρατί-
δουΓωγώ (λίμπερο)ΤσιώτραΜαρία,Μα-
ραβελάκηΕλένη.
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Την Κυριακή 
7/10/2018 
στη ΔΕΘ 

παίχτηκαν οι 
πρώτες δύο 
αγωνιστικές του 
πρωταθλήματος 
Ο.Ε.Α.Β. Στον 
πρώτο αγώνα 
αντιμετώπισε τον 
Απόλλωνα Βόλου 
όπου ηττήθηκε 
με 3-4 σκορ μετά 
από αμφίρροπο 
αγώνα που κρά-
τησε 3,5 ώρες. Στον δεύτερο αγώνα 
επιβλήθηκε με 4-1 του Ο.Ε.Α Καρδί-
τσας. Στη σύνθεση του Ο.Ε.Α. Βεροίας 
αγωνίστηκαν οι: Καραμούτης Ανδρέ-
ας, Χατζηιωαννίδης Δανιήλ, και Κεχα-
γιάς Σίμων.

Οιομάδεςπουαποτελούν τοΒ τοπικόΒορ.Ελ-
λάδοςείναιΟ.Ε.Α.Βεροίας,Ο.Ε.ΑΚαρδίτσας,Απόλ-
λωνΒόλου,Φ.Ο. Καρδίτσας, Προμηθέας Ξάνθης,
ΔύναμηΛάρισας,ΜακεδνοςΘεσσαλονίκης,Ο.Ε.Α
Θεσσαλονίκης καιπροοδευτικήΤούμπας.Τοπρω-
τάθλημα τελειώνει 17/3/2019 και οι τρεις πρώτοι
ανεβαίνουν στοΑ τοπικόΒορ. Ελλάδος.Αξίζει να
σημειωθείπωςηομάδα τηςπόληςμας είναι ηπιο
νεανικήστοπρωτάθλημακαιαποτελείταιαπόπαίδες
καιένανέφηβο.

Βόλεϊ
Οι έφηβοι του Ποσειδώνα κέρδισαν 

στη Νάουσα 3-1 σετ και οι κορασίδες 
στην Κατερίνη

Πινγκ Πονγκ
Μεμίανίκηκαιμίαήτταξεκίνησε

ηομάδατουΟ.Ε.Α.Βστοπρωτάθλημα
Β΄τοπικούΒορ.Ελλάδος

ΝίκητωνπαίδωντουΠοσειδώνα
στοΒόλεϊ3-0τονΜ.Α.Γιαννιτσών

Παραιτήθηκε από την ΕΠΣ 
Ημαθίας ο Γιάννης Ακριβόπουλος

ΤηνπαραίτησητουΓιάννηΑκριβόπουλουαπότηνπροεδρίατηςΕπιτροπήςΠρω-
ταθλήματοςκαιΚυπέλλουτηςΕΠΣΗμαθίαςλόγοανειλλημμένωνεπαγγελματικώνυ-
ποχρεώσεωνείχαμεαυτέςτιςμέρεςκαιτοΔ.Σέκανεαποδεκτήστηνχθεσινήσυνεδρί-
αση.ΤηνθέσητουπήρεοπρώτοςεπιλαχώνΓιάννηςΠοζιάδηςπουήτανστοτμήμα
στατιστικήςκαιγηπέδωντηςΈνωσης.
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Προκήρυξη7ουΦιλίππειουΔρόμου2018
&3οςΠανελλήνιοςΑγώναςδρόμουΝομικών(2018)

Προκήρυξηλαϊκούαγώναδρόμουμε την
ονομασία7οςΦΙΛΙΠΠΕΙΟΣΔρόμος14.600μ
(ΑρχαιολογικόςχώροςΒεργίνας -ΦράγμαΑ-
λιάκμονα-ΔημαρχείοΒέροιας)τηνΚυριακή9-
12-2018καιτουςπαράλληλουςαγώνες5000μ
άνωτων15ετών,2000μμαθητώνΓυμνασίου,
1000μ μαθητώνΔημοτικού το Σάββατο το
απόγευμα08-12-2018.Ταυτόχροναθαδιεξα-
χθεί καιο3οςΠανελλήνιοςαγώναςΝομικών
στααγωνίσματατων5χλμκαι14.6χλμ

ΟΣύλλογοςδρομέωνΒέροιαςκαιτοΑθλη-
τικότμήματουΚ.Α.Π.Α.ΔήμουΒέροιαςσυνδι-
οργανώνουντονλαϊκόαγώνα«7οΦΙΛΙΠΠΕΙΟ
ΔΡΟΜΟ»14.600μ(ΑρχαιολογικόςχώροςΒερ-
γίνας-ΦράγμαΑλιάκμονα-ΔημαρχείοΒέροι-
ας)καιτουςπαράλληλουςαγώνες5000μάνω
των15ετών,2000μπαιδιώνΓυμνασίου,1000μ
παιδιώνΔημοτικούΣχολείου.

Ταυτόχροναθαδιεξαχθείκαιο3οςΠανελ-
λήνιοςαγώναςΝομικώνστααγωνίσματατων
5χλμκαι14.6χλμμε τηνσυνδιοργάνωση του
ΔικηγορικούΣυλλόγουΒέροιας, τουΚ.Α.Π.Α
καιτουΣυλλόγουδρομέωνΒέροιας.

ΑΓΩΝΑΣ14.6χλμΤαυτόχροναθαδιεξαχθεί
καιο3οςΠανελλήνιοςαγώναςΝομικών14.6χλμ

1.ΠεριγραφήΑγώνα14.6km:ΟΑγώνας
διεξάγεται εξολοκλήρου σε άσφαλτο, χωρίς
μεγάλεςυψομετρικέςδιαφορές.Ξεκινάειαπό
τουςΒασιλικούς τάφους τηςΒεργίνας, ακο-
λουθείτονδρόμογιαΒέροιαπερνώνταςαπό
Μετόχι,περιμετρικά της τεχνητής λίμνης του
Αλιάκμονα,ΑγίαΒαρβάρα,κόμβοςΕγνατίας,
οδός Πιερίων, πάρκο Ελιάς και καταλήγει
στηνπλατείαΔημαρχείουΒέροιας.
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2.ΤόποςΕκκίνησης: ΣτέγαστροΒασιλι-
κώντάφωνΒεργίνας

3.Τόπος τερματισμού:ΔημαρχείοΒέροι-
ας(στηνοδόΜητροπόλεως)

4.Ημερομηνίαδιεξαγωγής:Κυριακή9Δε-
κεμβρίου2018

5.ΏραΕκκίνησης:10:30π.μ.
6.Διαδρομή - Χρονομέτρηση: 14.600μ

(ασφάλτινη διαδρομή).Η χρονομέτρηση θα
γίνειηλεκτρονικά.

7.Τροφοδοσία: Στη διαδρομή θα υπάρ-
χουν σταθμοί τροφοδοσίας στο 5,4ο χλμ.
(νερό),στο10,4οχλμ.(νερό+ισοτονικά)και
στοντερματισμόνερό

8. Χρονικό όριο αγώνα:Οι δρομείς θα
πρέπειναέχουνπεράσειτονπρώτοσταθμό
τροφοδοσίας(5,4χλμ.)σε45λεπτάκαιτον
δεύτεροσταθμότροφοδοσίας(10,4χλμ.)σε
90 λεπτά.Σε αντίθετηπερίπτωσηθα κινού-
νταιμεδικήτουςευθύνηστηδιαδρομή.

9.Δικαίωμασυμμετοχής:Δικαίωμασυμ-
μετοχής έχουνόλοιοιαθλητές καιαθλήτριες,
άνωτων18ετών,οιοποίοιθατρέξουνμεδική
τουςευθύνηκαιθαπρέπειναέχουνεξεταστεί
πρόσφατααπόιατρόκαιθαυπογράψουντσε-
κάροντας τηνπρωτότυπηυπεύθυνηδήλωση
πουθαεμφανιστείαμέσωςμετάτηνκαταχώ-
ρησητωνστοιχείωνστηνφόρμαεγγραφής.

Στον αγώνα δρόμου νομικών, δικαίωμα
συμμετοχής έχουν όλοι οι άνδρες και γυναί-
κεςανεξαρτήτωςηλικίας,πουείναιΔικηγόροι
ήασκούμενοιδικηγόροιεγγεγραμμένοισεΔι-
κηγορικούςΣυλλόγους τηςχώρας,Δικαστές,
Εισαγγελείς, Στρατοδίκες, Συμβολαιογράφοι,
Δικαστικοίυπάλληλοι,ΔικαστικοίΕπιμελητές,
Υπάλληλοι Υποθηκοφυλακείου, Υπάλληλοι
Στρατοδικείου,ΥπάλληλοιΔικηγορικώνΣυλ-
λόγων,ΥπάλληλοιΤαμείωνΠρονοίαςΔικηγο-
ρικώνΣυλλόγων,οιΔικαστικοίΑντιπρόσωποι
–μέλητουΝομικούΣυμβουλίουτουκράτους,
φοιτητέςκαιαπόφοιτοινομικώνσχολών,όλοι
οι ανωτέρω ανεξαρτήτως του τόπου όπου
υπηρετούνκαιγενικάόλοιπροερχόμενοιαπό
τονευρύτεροχώροτηςΔικαιοσύνης.

10.Δηλώσεις συμμετοχής: Οι ατομικές
δηλώσειςσυμμετοχήςθαγίνονταιυποχρεωτι-
κάμέσωτηςιστοσελίδαςτουΣυλλόγουΔρο-
μέωνΒέροιας,στηδιεύθυνσηwww.sdverias.
gr/registrations/filippeios-14km και συμπλη-
ρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής.
Τοπεδίοεπάγγελματοσυμπληρώνουνμονό
όσοιανήκουνστουςΔικηγορικούςΣυλλόγους
πουθασυμμετάσχουν3oπανελλήνιοαγώνα
Νομικών και  όσοι ανήκουν στις Ένοπλες
δυνάμειςκαισταΣώματαΑσφαλείαςγιατίθα
γίνει ειδική βράβευση γι’ αυτούς.Το κόστος
συμμετοχής είναι 10 ευρώ.Τα χρήματα θα
καταθέτονταιστηΤράπεζαΠειραιώςστονλο-
γαριασμόGR7501722430005243085986
552στο όνομα:ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ&ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣΔΡΟΜΕΩΝΒΕΡΟΙΑΣ, θα
πρέπει με την κατάθεση των χρημάτων να
δηλώσετε το ονοματεπώνυμο σας και την
απόστασηπου θα αγωνιστείτε οπωσδήπο-

τε.Οι δηλώσεις συμμετοχής θαπρέπει να
γίνουντοαργότερομέχριτηνΔευτέρα03-12-
2018.Τυχόν ακύρωσησυμμετοχής έως την
Δευτέρα 03-12-2018 στο e-mail του συλλό-
γου:syldrover@gmail.com

ΟΜΑΔΙΚΕΣΕΓΓΡΑΦΕΣ:Οισύλλογοιπου
επιθυμούνναδηλώσουνομαδικάνακατεβά-
σουν τοπρωτότυπο αρχείο xls ακολουθώ-
νταςτοlinkwww.sdverias.gr/bulk-registration
και αφού συμπληρώσουν όλα ταπεδία να
αποστείλουν το αρχείοστοmail τουΣυλλό-
γουδρομέωνΒεροίας:syldrover@gmail.com

ΠΛΗΡΩΜΗΜΕΣΩΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣΚΑΡΤΑΣ
Σεσυνεργασίαμετηνwww.sportstraveler76.

comεγγραφές(ατομικέςκαιομαδικέςέωςκαι10
ατόμων)πραγματοποιούνταικαιμε τηνχρήση
πιστωτικήςκάρταςVisa,Mastercard,Maestroκαι
άλλες.Ακολουθείστετολινκ(θααναρτηθείστοsite)
γιατηνεγγραφήκαιπληρωμήτηςσυμμετοχής
σας.Ηχρέωσητηςπιστωτικήςκάρταςπραγμα-
τοποιείταιεφόσονπροηγηθείέλεγχοςκαιπιστο-
ποίησητωνστοιχείωνκαι τηςεγκυρότητάςτης.
Οπελάτηςείναιομόνοςυπεύθυνοςγιατηνορθή
καταγραφήκαιτηναλήθειατωνστοιχείωντηςπι-
στωτικήςτουκάρτας.Σεκάθεπερίπτωσηαγοράς,
οαγοραστήςθαπρέπειναείναικαιοκάτοχοςτης
κάρταςπουχρησιμοποιείταιγιατηνεκάστοτεσυ-
ναλλαγή.Δενχρειάζεταινακάνετεξανάεγγραφή
στονδιοργανωτή.Μετηναπόδειξησαςμέσααπό
σύστηματηςwww.sportstraveler76.comηεγγρα-
φήσαςείναιέγκυρηεφόσονανταποκρίνεταιστις
προδιαγραφέςτουοργανωτή.

Όλεςοιπληρωμέςπουπραγματοποιούνται
μέσωπιστωτικής / χρεωστικήςκάρτας /προ-
πληρωμένηςκάρταςυποβάλλονταισεεπεξερ-
γασίαμέσωπλατφόρμαςηλεκτρονικήςπληρω-
μήςπουπαρέχεταιαπότιςΥπηρεσίεςΠληρω-
μώνSIXπουχρησιμοποιούνκρυπτογράφηση
TLS1.2μεπρωτόκολλοκρυπτογράφησης128
bit (SecureSocketsLayer -SSL).Ηκρυπτο-
γράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης
τωνπληροφοριώνμέχριναφτάσειστονπαρα-
λήπτη,οοποίοςθαμπορείνααποκωδικοποιή-
σειχρησιμοποιώνταςτοκατάλληλοκλειδί.

11.Έπαθλα&Ηλικιακές κατηγορίες:Θα
βραβευθούνοιτρεις(3)πρώτοιάνδρεςκαιοι
τρεις(3)πρώτεςγυναίκεςτηςγενικήςκατάτα-
ξης,καθώςκαιοιαντίστοιχοινικητέςτωνηλικι-
ακώνκατηγοριώνοιοποίεςείναιοιακόλουθες:

Γιατουςάνδρες:18έως34,35-39,40-44,
45-49,50-54,55-59,60-64&65καιάνω

Γιατιςγυναίκες:18έως34,35-39,40-44,
45-49,50-54&55καιάνω

Οι νικητές των γενικών κατηγοριών δεν
εξαιρούνταιαπότιςηλικιακέςκατηγορίες

Ξεχωριστή βράβευση θα γίνει στους 3
πρώτουςνικητέςκαινικήτριεςτου3ουπανελ-
λήνιουαγώναδρόμου Νομικών (θαπρέπει
να έχουνδηλώσει υποχρεωτικά το επάγγελ-
μαστηφόρμαεγγραφής).

Σε όλους τους δρομείς που θα τερματί-
σουνθαδοθείμετάλλιο.

Επίσηςθαδοθούνέπαθλαστις3πρώτες
νικήτριες ομάδες (συλλόγους) με την προ-
ϋπόθεση να έχουν τερματίσει τουλάχιστον
6 δρομείς από την κάθε ομάδα (6 δρομείς
θα βαθμολογηθούν). Πρωταθλήτρια ομάδα
θα είναι αυτή που θα συγκεντρώσει τους
λιγότερους βαθμούς. Η σειρά της γενικής
κατάταξης του κάθε δρομέα θα είναι και οι
βαθμοίπουθασυγκεντρώνει.Σεπερίπτωση
ισοβαθμίας, νικήτρια  θα είναι η ομάδαπου
οτελευταίοςδρομέαςτηςδηλ.ο6οςθαέχει
καλύτερη κατάταξη από τον τελευταίο της
ομάδαςπουισοβαθμεί.

ΓιατηνκαλύτερηεξυπηρέτησητηςΓραμμα-
τείαςκαιγιανακαταταχτούνοιομάδεςσωστάθα
πρέπεικατάτηνεγγραφήσαςνααναγραφείστο
πεδίοσύλλογοςόληηεπωνυμίατουΣυλλόγου,
π.χ ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΡΟΜΕΩΝΒΕΡΟΙΑΣέτσιθα
επιτευχτείκαλύτερηκαιεγκυρότερηκατάταξη.

Χρηματικόέπαθλο200ευρώθαδοθείστον
1οδρομέαοοποίοςθακάνειρεκόρδιαδρομής.
ΤορεκόρδιαδρομήςκατέχειοΣταμούληςΚων-
σταντινος της Γυμναστικής ένωσηςΑγρινίου

απότον5οΦιλίππειοδρόμομεεπίδοση49’13’’.
12.ΕιδικήβράβευσηΕνόπλωνδυνάμεων

–Σωμάτωνασφαλείας:Παράλληλαθα γίνει
βράβευση στους τρειςπρώτους νικητές και
στιςτρειςπρώτεςνικήτριεςπουανήκουνστις
ΈνοπλεςδυνάμειςκαισταΣώματαΑσφαλεί-
ας(θαπρέπειναέχουνδηλώσειυποχρεωτι-
κάτοεπάγγελμαστηφόρμαεγγραφής).

13.Αναμνηστικάδώρα:Στους τερματίσα-
ντεςθαδοθείσακούλαπουθαπεριλαμβάνει
μετάλλιο, Προπονητικόημερολόγιονερόκαι
άλλαδιατροφικάπροϊόντα.

14.Μετακινήσεις:Ημετακίνησητωναγωνι-
ζομένωνθαγίνειπροςτηΒεργίνατοπρωίτης
Κυριακήςκαιώρα8:30π.μ.έωςκαι9:15π.μ.
από τηνπλατείαΕλιάςαπό τον χώροστάθ-
μευσηςλεωφορείωνστηνΕλιά,μελεωφορεία
τηςδιοργάνωσης.Μετάτοντερματισμόδενθα
υπάρξειμέριμναεπιστροφήςστηΒεργίνα.

15.Παραλαβήαριθμών:Ηπαραλαβήτων
αριθμών τωναθλητώνθα γίνει τηνΚυριακή
9/12στηναφετηρία(μπροστάαπότοστέγα-
στροτωνΒασιλικώντάφωνΒεργίνας)μεταξύ
8:30π.μ.και10:00π.μ.,αλλάκαιτοΣάββατο
8/12καιώρα19:00και21:00απότοισόγειο
τουΔημαρχείου Βέροιας. Για την καλύτερη
εξυπηρέτησητωναγωνιζομένωνπαρακαλού-
νταιοιΒεροιώτεςσυμμετέχοντεςκαιόσοιθα
βρίσκονται από το Σάββατο στηΒέροια να
παραλάβουντουςαριθμούςτουςτοΣάββατο.

16.Παράδοσηκαιπαραλαβήπροσωπικών
αντικειμένων:Ηπαράδοση τωνπροσωπικών
αντικειμένωντωναθλητώνθαγίνει έως10:15
π.μ.,στηναφετηρία,σεόχημα τηςδιοργάνω-
σης.Ηπαραλαβήαυτώνθαγίνειστοντερματι-
σμό,στηνπλατείατουΔημαρχείουτηςΒέροιας.

17.Αποδυτήρια– Ιατρείο:Αποδυτήριακαι
Ιατρείο θα υπάρχουνστον τερματισμόστην
πλατείαΔημαρχείου. Ιατρόςθαυπάρχειστην
εκκίνηση,στηδιαδρομήκαιστον τερματισμό,
μετηνμέριμνατουΣυλλόγουδρομέωνΒέροιας.

18. ΏραΑπονομών: Οι απονομές των
επάθλωνθαγίνουνστις12:00π.μ.

19.ΠάσταΠάρτυ:ΤοβράδυτουΣαββάτου
8/12μετάτοτέλοςτωναπογευματινώναγώνων
θαακολουθήσειπάσταπάρτι.Γιατηντοποθεσία
και τηνώραπουθαγίνει τοπάσταπάρτι,θα
ακολουθήσειανακοίνωσητηςδιοργάνωσης.

20.ΠάρτυτουΣυλλόγουΔρομέωνΒέροι-
ας:Μετά το τέλος τουαγώναθαακολουθή-
σειπάρτυπου θα διοργανώσει ο Σύλλογος
ΔρομέωνΒέροιαςσεσυνεργασίαμε τοcafé
McozaστοχώροτουcaféMcoza..

Αγώνας5000μανωτων15ετών Ταυτό-
χρονα θα διεξαχθεί και ο 3οςΠανελλήνιος
αγώναςΝομικών5χλμ

1.ΤόποςΕκκίνησης:ΔημαρχείοΒέροιας
2.Τόποςτερματισμού:ΔημαρχείοΒέροιας
3.Ημερομηνίαδιεξαγωγής:Σάββατο08Δε-

κεμβρίου2018
4.ΏραΕκκίνησης:06:35μ.μ.
5.Διαδρομή: Η διαδρομή που θα ακο-

λουθήσουνοι δρομείς θα είναι: 3 γύροι των
1670μ.: Δημαρχείο, οδός Μητροπόλεως
προς τα κάτω, οδόςΒενιζέλου,στροφήαρι-
στεράστην οδόΜαλακούση (ΆγιοςΑντώνι-
ος),στροφήαριστεράεπίτηςΚεντρικήςέως
τηνπλατείαΩρολογίουκαικάθοδοςαριστερά
στηνοδόΜητροπόλεωςκαιτερματισμόςστο
ΔημαρχείοΒέροιας.

Χάρτης και υψομετρική: 3 γύροι των
1670μτηςεικονιζόμενηςδιαδρομής
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6.Χρονομέτρηση5000μ.:Ηχρονομέτρη-
σηθαγίνειηλεκτρονικά.

7.Δικαίωμασυμμετοχής:Δικαίωμασυμ-
μετοχής έχουνόλοιοιαθλητές καιαθλήτριες,
άνωτων15ετών,οιοποίοιθατρέξουνμεδική
τουςευθύνηκαιθαπρέπειναέχουνεξεταστεί
πρόσφατααπόιατρόκαιθαυπογράψουντσε-
κάροντας τηνπρωτότυπηυπεύθυνηδήλωση
πουθαεμφανιστείαμέσωςμετάτηνκαταχώ-
ρηση τωνστοιχείωνστηνφόρμα εγγραφής.
Για τις ηλικίες 15 έως και 17 ετών, θαπρέ-

πει ναυπάρχεισυγκατάθεση τουγονέαηο-
ποίαθααναγράφεταιστηνυπεύθυνηδήλωση
πουθασυμπληρώσουνοιηλικίεςαυτέςστην
Γραμματείαμευπογραφήτουγονέα.

Στον αγώνα δρόμου νομικών, δικαίωμα
συμμετοχής έχουν όλοι οι άνδρες και γυναί-
κεςανεξαρτήτωςηλικίας,πουείναιΔικηγόροι
ήασκούμενοιδικηγόροιεγγεγραμμένοισεΔι-
κηγορικούςΣυλλόγους τηςχώρας,Δικαστές,
Εισαγγελείς, Στρατοδίκες, Συμβολαιογράφοι,
Δικαστικοίυπάλληλοι,ΔικαστικοίΕπιμελητές,
Υπάλληλοι Υποθηκοφυλακείου, Υπάλληλοι
Στρατοδικείου,ΥπάλληλοιΔικηγορικώνΣυλ-
λόγων,ΥπάλληλοιΤαμείωνΠρονοίαςΔικηγο-
ρικώνΣυλλόγων,οιΔικαστικοίΑντιπρόσωποι
–μέλητουΝομικούΣυμβουλίουτουκράτους,
φοιτητέςκαιαπόφοιτοινομικώνσχολών,όλοι
οι ανωτέρω ανεξαρτήτως του τόπου όπου
υπηρετούνκαιγενικάόλοιπροερχόμενοιαπό
τονευρύτεροχώροτηςΔικαιοσύνης.

8.Δηλώσειςσυμμετοχής:Οιατομικέςδη-
λώσειςσυμμετοχήςθα γίνονται υποχρεωτικά
μέσω της ιστοσελίδας τουΣυλλόγουΔρομέ-
ωνΒέροιας, στη διεύθυνσηwww.sdverias.
gr/registrations/filippeios-5km και συμπλη-
ρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής.
Τοπεδίο επάγγελμα τοσυμπληρώνουνμονό
όσοιανήκουνστουςΔικηγορικούςΣυλλόγους
πουθασυμμετάσχουν3oΠανελλήνιοΑγώνα
Νομικών.Τοκόστοςσυμμετοχήςείναι5ευρώ.
Τα χρήματα θα καταθέτονται στηνΤράπεζα
ΠειραιώςστονλογαριασμόGR7501722430
005243085986552στοόνομα:ΜΟΡΦΩΤΙ-
ΚΟΣ&ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣΔΡΟΜΕΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ, θαπρέπει με την κατάθεση των
χρημάτων να δηλώσετε το ονοματεπώνυμο
σας και την απόστασηπου θα αγωνιστείτε
οπωσδήποτε.Οι δηλώσεις συμμετοχής θα
πρέπειναγίνουντοαργότερομέχριτηνΔευ-
τέρα03-12-2018.Τυχόνακύρωσησυμμετοχής
έως τηνΔευτέρα03-12-2018στοe-mail του
συλλόγου: syldrover@gmail.com.Δηλώσεις
συμμετοχήςτοΑπόγευματουΣαββάτουπριν
τηνεκκίνησηδενθαγίνουν.

9.Παραλαβήαριθμών:Ηπαραλαβή των
αριθμών των αθλητών θα γίνει το Σάββατο
8/12στηναφετηρία (στοΔημαρχείο τηςΒέ-
ροιας)μεταξύ16:00και17:30.

10.Έπαθλα 5χλμ: Στους τρειςπρώτους
και στις τρεις πρώτες των κατηγοριώνΑν-
δρών και ΓυναικώνθαδοθούνΚύπελλα και
διπλώματα.Οι απονομές θα γίνουν τηνΚυ-
ριακήμετάτις12:00μμ

Ξεχωριστή βράβευση θα γίνει στους 3
πρώτουςνικητέςκαινικήτριεςτου3ουπανελ-
λήνιουαγώναδρόμου Νομικών (θαπρέπει
να έχουνδηλώσει υποχρεωτικά το επάγγελ-
μαστηφόρμαεγγραφής)

Μετάλλια θα δοθούν επίσης σε όλους
τουςτερματίσαντεςδρομείς

Αγώνας2000μ.μαθητώνΓυμνασίου:
1.ΤόποςΕκκίνησης:ΔημαρχείοΒέροιας
2.Τόποςτερματισμού:ΔημαρχείοΒέροιας
3.Ημερομηνίαδιεξαγωγής:Σάββατο08Δε-

κεμβρίου2018
4.ΏραΕκκίνησης:06:15μ.μ.
5.Διαδρομή: Η διαδρομή που θα ακο-

λουθήσουνοι μαθητέςθα είναι: 2 γύροι των
1000μ.,Δημαρχείο,οδόςΜητροπόλεωςπρος
τα κάτω, οδόςΒενιζέλου, στροφή αριστερά
στηνΜαλακούση (ΆγιοςΑντώνιος) , στροφή
αριστερά επί τηςΚεντρικής έως τηνπλατεία
πλατάνωναριστεραστην οδόΖωγιοπούλου
καιτέλοςστροφήαριστεράστηνοδόΜητροπό-
λεωςκαιτερματισμόςστοΔημαρχείοΒέροιας.

Χάρτης και υψομετρική: 2 γύροι των
1000μτηςεικονιζόμενηςδιαδρομής
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6.Δικαίωμασυμμετοχής:Δικαίωμασυμ-
μετοχής έχουνοι μαθητές όλων των τάξεων
τουΓυμνασίου

7.Δηλώσεις συμμετοχής: Οι δηλώσεις
Συμμετοχήςμπορούνναγίνουνμετουςεξής
τρόπους:

α)Μεηλεκτρονικήυποβολήστηδιεύθυνση
www.sdverias.gr/registrations/filippeios-2km.

β)ΤοΣάββατο8/12αποτης16:00εωςκαι
τις17:00στηνΓραμματείατουαγώναπουθα
βρίσκεταιστοισόγειοτουΔημαρχείου.

ΗΣυμμετοχή τωνμαθητών τουΓυμνασί-
ουθαείναιδωρεάν.

Υπεύθυνη δήλωση ότι «επιτρέπω στον
γιο/κόρη μου να συμμετάσχει στον αγώνα
2χλμκαιότιτοπαιδίέχειεξεταστείπρόσφατα
απόγιατρό»θαυπογραφείαπότονκηδεμό-
να την ημέραπαραλαβής τουαριθμούσυμ-
μετοχήςτουπαιδιούτου.

8.Παραλαβήαριθμών:Ηπαραλαβή των
αριθμών των αθλητών θα γίνει το Σάββατο
8/12στηναφετηρία (στοΔημαρχείο τηςΒέ-
ροιας)μεταξύ16:00και17:30.Τηνπαραλαβή
τωναριθμώνθατηνκάνουνοιγονείς.

9. Έπαθλα μαθητών Γυμνασίου: Στους
τρειςπρώτουςκαιστιςτρειςπρώτεςτωνκα-
τηγοριώναγοριών και κοριτσιώνθαδοθούν
μετάλλιακαιδιπλώματα.

Μετάλλιαθαδοθούνεπίσηςσεόλουςτους
τερματίσαντεςδρομείςτωνΔημοτικώνΣχολείων

Αγώνας1000μ.μαθητώνΔημοτικούΣχολείου:
1.ΤόποςΕκκίνησης:ΔημαρχείοΒέροιας
2.Τόποςτερματισμού:ΔημαρχείοΒέροιας
3.Ημερομηνίαδιεξαγωγής:Σάββατο8Δε-

κεμβρίου2018
4.ΏραΕκκίνησης:6:00μ.μ.
5.Διαδρομή: Η διαδρομή που θα ακο-

λουθήσουνοιμαθητέςθα είναι: 1 γύρος των
1000μ.,Δημαρχείο,οδόςΜητροπόλεωςπρος
τα κάτω, οδόςΒενιζέλου, στροφή αριστερά
στηνΜαλακούση (ΆγιοςΑντώνιος) , στροφή
αριστερά επί τηςΚεντρικής έως τηνπλατεία
πλατάνωναριστεραστην οδόΖωγιοπούλου
καιτέλοςστροφήαριστεράστηνοδόΜητροπό-
λεωςκαιτερματισμόςστοΔημαρχείοΒέροιας.

h t t p : / / www. s d v e r i a s . g r / i m a g e s /
map_1000m.jpgΧάρτηςκαιυψομετρική:1γύ-
ροςτων1000μτηςεικονιζόμενηςδιαδρομής

6.Δικαίωμασυμμετοχής:Δικαίωμασυμ-
μετοχήςέχουνταπαιδιάΔ’Ε’&ΣΤ’τάξηςτου
ΔημοτικούΣχολείου.

7.Δηλώσειςσυμμετοχής:ΟιδηλώσειςΣυμμε-
τοχήςμπορούνναγίνουνμετουςεξήςτρόπους:

α)Μεηλεκτρονικήυποβολήστηδιεύθυνση
www.sdverias.gr/registrations/filippeios-1km.

β)ΤοΣάββατο 8/12 απο της 16:00 εως
και τις 17:00 στην Γραμματεία του αγώνα
πουθαβρίσκεταιστοισόγειοτουΔημαρχείου

ΗΣυμμετοχήτωνμαθητώντουΔημοτικού
θαείναιδωρεάν.

Υπεύθυνη δήλωση ότι «επιτρέπω στον
γιο/κόρη μου να συμμετάσχει στον αγώνα
2χλμκαιότιτοπαιδίέχειεξεταστείπρόσφατα
απόγιατρό»θαυπογραφείαπότονκηδεμό-
να την ημέραπαραλαβής τουαριθμούσυμ-
μετοχήςτουπαιδιούτου.

8.Παραλαβήαριθμών:Ηπαραλαβή των
αριθμών των αθλητών θα γίνει το Σάββατο
8/12στηναφετηρία (στοΔημαρχείο τηςΒέ-
ροιας)μεταξύ16:00και17:30.Τηνπαραλαβή
τωναριθμώνθατηνκάνουνοιγονείς.

9.Έπαθλα μαθητών: Στους τρεις πρώ-
τους και στις τρειςπρώτες των κατηγοριών
αγοριών και κοριτσιών θα δοθούν μετάλλια
καιδιπλώματα.

Μετάλλιαθαδοθούνεπίσηςσεόλουςτους
τερματίσαντεςδρομείςτωνΔημοτικώνΣχολείων

Πληροφορίες
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες& τυχόν

απορίες,επικοινωνήστεμεταμέλητηςοργα-
νωτικήςεπιτροπήςστατηλέφωνα:

ΚαραγιάννηςΙωάννης6972240184
ΚελεπούρηςΝικόλαος6973534440
ΤσιάραςΒασίλης6977252606
ΠαπαδόπουλοςΘεόφιλος  6946302172

(υπεύθυνοςγιατοναγώνατωνΝομικών)
Φόρμα εγγραφής για τοναγώναδρόμου

14.600μ:  www.sdverias.gr/registrations/
filippeios-14km

Φόρμα εγγραφής για τον αγώνα δρό-
μου 5000μ:  www.sdverias.gr/registrations/
filippeios-5km

Φόρμα εγγραφής για τον αγώνα δρό-
μου 2000μ. Γυμνασίου:  www.sdverias.gr/
registrations/filippeios-2km

Φόρμα εγγραφής για τον αγώνα δρό-
μου 1000μ.Δημοτικού:  www.sdverias.gr/
registrations/filippeios-1km

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες επισκε-
φτείτετοsiteτουΣυλλόγουδρομέωνΒέροιας
http://www.sdverias.gr/

ΟΠρόεδροςτουΣυλλόγου
ΔρομέωνΒέροιας
ΒασίληςΤσιάρας

ΟΠρόεδροςτουΚΑΠΑ
ΔιαμάντηςΣτέργιος
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Εύα Λιλιοπούλου
Λογίστρια Φοροτεχνικός

Ποιοι είναι υπόχρεοι :
Οι δικαιούχοι πληρωμής [είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που είναι ο τελικός αποδέκτης των χρηματικών ποσών τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής, ( δηλαδή πληρώ-
νονται από τους καταναλωτές και είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν 
POS και να δέχονται πληρωμές σε ηλεκτρονικό χρήμα )],  

Δηλαδή  διαθέτουν έναν από τους Κ.Α.Δ.( Κωδικοί Αριθμοί Δρα-
στηριότητας ) που αναφέρονται στην απόφαση 45231/2017 [ Δείτε 
σχετικό/επόμενο  πίνακα ] . 

Επαγγελματικός Λογαριασμός
Η επιχείρηση (υπόχρεος) δηλώνει στη Φορολογική Διοίκηση τον/τους «επαγγελματικούς λογαρια-

σμούς» όπου δέχεται τις εισπράξεις της μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέ-
σα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και 
συναλλαγές με μετρητά , που αφορούν αποκλειστικά την επιχειρηματική δραστηριότητα του κατόχου.

Εξαιρέσεις : 
Δεν υποχρεούνται σε δήλωση των επαγγελματικών λογαριασμών, οι επιχειρήσεις (ελεύθεροι επαγ-

γελματίες, ατομικές, εταιρείες) που δεν έχουν συναλλαγές με ιδιώτες, αλλά συναλλάσσονται αποκλει-
στικά με άλλες επιχειρήσεις, ακόμη κι αν διαθέτουν έναν από τους εν λόγω Κ.Α.Δ.

Προθεσμία Δήλωσης  (πρώτη εφαρμογή) :
Υποχρεούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά τον ή τους επαγγελματικό/ούς λογαριασμό/ούς στο δια-

δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/epaggelmatikos-
logariasmos ), μέχρι 12-12-2018. 

 Προσοχή : Οι μεταβολές που επέρχονται στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς (διαγραφή/προ-
σθήκη Επαγγελματικού Λογαριασμού ) δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία της μεταβολής.

Πρόστιμα για μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού
α) Για μη δήλωση : Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. 
β) Για εκπρόθεσμη  δήλωση : Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. 

Δήλωση στην Εφορία 
των «Επαγγελματικών 

Λογαριασμών», έως 12-12-2018 
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«Θεατρικό τραγούδι»…
νέο, καινοτόμο, εργαστήρι 

στο Τμήμα Θεατρικής 
Υποδομής 

του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας 

«Θεατρικό τραγούδι»…Ποιος είπε ότι χρειάζεται να είσαι 
καλλίφωνος για να τραγουδήσεις μια ιστορία!

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας με την έναρξη των θεατρικών του 
εργαστηρίων ενημερώνει ότι για δεύτερη χρονιά θα λειτουρ-
γήσει το νέο εργαστήρι με τίτλο «Θεατρικό τραγούδι». Την έ-
μπνευση και επιμέλεια του εργαστηρίου έχει η Έλενα Μουδίρη 
- Χασιώτου. 

Το εργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 5 
ετών, έφηβους και ενήλικες. 

Οι συμμετέχοντες δε χρειάζεται να γνωρίζουν μουσική, ούτε 
να είναι καλλίφωνοι.

Στόχοι του εργαστηρίου είναι η απελευθέρωση της φωνής, η οποία είναι αυτή που εκφέρει το 
λόγο, η διεύρυνση της μουσικοθεατρικής αντίληψης και η αναζήτηση του τι σημαίνει αφήγηση μιας 
ιστορίας με μέσο το τραγούδι. 

Με εργαλεία τη φωνή, το σώμα, το ρυθμό και το λόγο  αναζητούμε τη θεατρική ερμηνεία τρα-
γουδιών ως μέλος ενός συνόλου αλλά και ως μονάδα. Με μέσο τη φωνή  είτε μελωδικά, είτε ρυθ-
μικά, θα αφηγηθούμε ιστορίες αντλούμενες από το ρεπερτόριο του θεάτρου, του κινηματογράφου, 
της παράδοσης και των παραμυθιών.

Κάθε μάθημα θα περιλαμβάνει: 
• Ορθοφωνία – Αγωγή του λόγου
• Πολύ αυτοσχεδιασμό με στόχο να ενεργοποιηθούν όλα τα εκφραστικά μέσα
• Παιχνίδι, κατά κύριο λόγο, το οποίο σημαίνει χαλάρωση, διασκέδαση αλλά και συνέπεια στους 

κανόνες του.
Εγγραφές: καθημερινά στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ , 3ος όροφος  Χώρου Τεχνών, τηλ. 

2331078140, 142
Ας παίξουμε, λοιπόν!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:

1.Την κυρία Μαρία Χατζησάββα για τη δωρεά 
ποσού 50€ στη μνήμη του αδελφού της Θωμά, 
αντί στεφάνου.

2. Τη Διοικητική Υπηρεσία του Γενικού Νο-
σοκομείου Ημαθίας για τη δωρεά ποσού 101€ 
στη μνήμη της συναδέλφου τους Μητροπούλου 
Ντολορέζ.

3. Το Σύλλογο διδασκόντων του 6ου Γυμνασί-
ου για τη δωρεά ποσού 44€ στη μνήμη Χατζησά-
βα Θωμά, αντί στεφάνου.

4. Το Ωδείο «Φίλιππος» για την υποδοχή και 
τη φιλοξενία των παιδιών μας στην εκδήλωση 
της 22 Σεπτεμβρίου.

5. Την Διευθύντρια της VODAFONE κ. Σοφία 
Κυριλίδου, για την προσφορά δύο κινητών τηλε-
φώνων σε παιδιά του Σπιτιού της Βεργίνας.

6. Το εστιατόριο-πιτσαρία “PAPAGALLO” για 
την προσφορά ενός γεύματος σε όλα τα παιδιά.

7. Την κυρία Φλώρα Δουλίκα για τη δωρεά 
ποσού 100€ στη μνήμη των γονέων της Στέργιο 
και Ευαγγελίας.

8. Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 50€ 
στη μνήμη του συζύγου της.

9. Τον κ. Γεώργιο Καραλάγκο για την προ-
σφορά κυδωνιών.

10. Ανώνυμο φίλο για την προσφορά ρούχων, 
παιχνιδιών και τροφίμων.

11. Τον κύριο Μιχάλη Καρέλη από τη Μελίκη, 
για την προσφορά φρούτων.

12. Τον κύριο Βασίλειο Γιατρά για την προ-
σφορά κρεάτων.

13. Την επιχείρηση των Αφων Μπουτζόλα για 
την προσφορά κρεάτων.

14. Τον κύριο Θέμη Θανασούλη για την προ-
σφορά ψωμιού.

15. Την αλλαντοποιεία  ΥΦΑΝΤΗΣ για την 
προσφορά αλλαντικών.

16. Τους φίλους μουσικούς από τη Νάουσα, 
για την εθελοντική προσφορά τους στην υποδο-
χή των Γερμανών συναδέλφων από το Μόναχο, 
στην εκδήλωση στο Οινοποιείο Δαλαμάρα.

17. Το Οινοποιείο Δαλαμάρα για τη φιλοξενία.
18. Τις εθελόντριες του Συλλόγου για τα υπέ-

ροχα φαγητά που ετοίμασαν για την εκδήλωση 
αυτή.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Έναρξη τμημάτων οικοτεχνίας 
με απογευματινό καφέ

Ο Σύλλογος Μι-
κρασιατών Ν. Ημα-
θίας, ανακοινώνει 
ότι σήμερα Τετάρ-
τη 10 Οκτωβρίου 
2018 και ώρα 6:00 
μμ, στο χώρο του 
συλλόγου Κεντρι-
κής 183, θα ξεκινή-
σουν τα μαθήματα 
οικοτεχνίας (ραπτι-
κή, κέντημα ,πλέ-
ξιμο, κατασκευές 
κρακελέ ντεκουπάζ, 
τσιγκελάκι δαντέ-
λας κλπ.) για τη νέα 
χρονιά 2018-19, 
διοργανώνοντας α-
πογευματινό καφέ.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με το τη-
λέφωνο 6974938713 κα Παυλίδου Τασούλα ή στις ώρες λειτουργίας του συλλόγου καθημερινά 10:00-
13:00.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Οκτώβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό8-10-2018 μέχρι14-10-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,

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

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

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας:Κουλούρα,Νησέ-
λι,Κλειδί,ΔιόδιαΜαλγάρων

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

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

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

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

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

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

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

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

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

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 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
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
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝΚΙΡΚΜΑΛΗΑΙΚ. 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝΑΦΟΙΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2331071414
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
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(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

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

Κίνηση ματ 
από την 
αντιδημαρ-

χίας καθαριότητας 
σκέφτηκα, βλέπο-
ντας τους κάδους 
να έχουν μετακινη-
θεί από την είσοδο 
της οδού Κυριωτίσ-
σης προς Βυζαντινό 
Μουσείο, στην απέ-
ναντι γωνία δεξιά 
του δρόμου. Κάθε 
φορά που ανέβαι-
να τον ανηφορικό 
δρόμο προς την 
συνοικία της Κυρι-
ώτισσας, εκτός από 
την διαρκή ανη-
συχία μου μήπως 
πέσει κάποια κερα-
μίδα από το παρα-
κείμενο ερειπωμέ-
νο αρχοντικό στο 
χοντρό μου κεφά-
λι, το άλλο που με 
χαλούσε ήταν οι 
δυο κάδοι απορριμ-
μάτων που φυλού-
σαν απειλητικά 
σαν «κέρβεροι», 
την είσοδο προς το 
Βυζαντινό Μουσείο 
και όχι μόνο.

Κοντά σε αυτούς, κείτο-
νταν ανέμελα κάθε λογής
μπάζα, από παλιά ρούχα,
παπλώματα ,παπούτσια και
λεκάνες τουαλέτας, μέχρι

και στόριαπαραθύρων, τα
οποία κάθε  τόσο «Χ » ε-
πιπέδουκάτοικοι τηςσυνοι-
κίας, ταανανέωναν μενέα
υλικά, χωρίς ενδοιασμούς
και  κάποιο εκκολαπτόμενο
αίσθημα ενοχής. Μπράβο
στον Δήμο  ξαναείπα μέ-
σα μου που αντιλήφθη έ-

στωκαιαργά,ότιηύπαρξη
τωνκάδωνστηνείσοδοτου
δρόμουπρος τοΜουσείο ,
δημιουργούσε ποικίλεςαρ-
νητικές εντυπώσεις στους
ξένους  και στουςΈλληνες
επισκέπτες του Μουσείου
αλλά και στουςπεριοίκους
τηςπεριοχήςπουπεριδιά-

βαιναν  τηνοδόαυτή .Γενι-
κάτοόλοθέαμαήταναπο-
κρουστικό και άκρως αηδι-
αστικό.

Δεν κράτησε όμως για
πολλήη χαράμου.Τηνάλ-
ληημέραακριβώς,οι κάδοι
επανήλθανστηναρχικήτους
θέσηκαιμαζίμεαυτούςκαι

η ακολουθία τους «τααπο-
καΐδια τωνπεριοίκων».Τι έ-
γινεδενκατάλαβα!

Περιμένω τονΔήμο να
δώσει μια λογικήαπάντηση
προς τουςσυνδημότες μου
αλλάκαιπροςεμέναεάντο
θεωρείυποχρέωση.

Γ.Ε.

«Κάδοιπρινκαιμετά»

Φαρμακεία
Τετάρτη 10-10-2018

14:30-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

14:30-21:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟ-
ΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

19:00-21:00ΚΑΡΑΚΟΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΙΕΡΙΩΝ
3123310-26914

21:00-08:00ΚΑΡΑΚΟΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΙΕΡΙΩΝ
3123310-26914
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμε-
ρίσματα, ισόγειοκαι1ος
όροφος,από70τ.μ.και
80τ.μ.,μεαυλήκαιταδύο
μαζί,καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μήευκαιρίας58.000ευρώ
καιταδύομαζί.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩπροςαγορά
κατοικίαμε2δωμάτια
στοκέντρομέχρι«Πα-
πάκια»,1ουή2ουορό-

φου, με ασανσέρ,που
ναχρίζειανακαίνισημέ-
χρι 40.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλείται
κατοικία75τ.μ.σεοικόπε-
δο300τ.μ.Τιμήευκαιρίας
24.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξης σε καλή τμή. Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΣΜΥΡΝΗΣ ενοικι-

άζεται διαμέρισμα 100
τ.μ.,1οςόρ.,2ΔΣΚW,Α-
ΝΤΛΙΑΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ,
θέα,ηλιακό,μπόϊλερ,αιρ
κοντίσιον,σεπολύκαλή
κατάσταση.Τηλ.: 6979
720807&6978009149
κοςΠαναγιώτης.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ετών πυκνής
φύτευσης  στην
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο
20τ.μ.(κατάλληλο
καιγιαεπέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο.Τηλ.
6977628426.
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ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ε-
νοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα 1ος όροφος, α-
νακαινισμένο, με θέα.
Τηλ.: 23310 24817 &
6945852826.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πωλη-
τής-τρια στο κατάστη-
μα ανδρικών ενδυμά-
των «TSITSIGIAS».
Έλα να εργασθε ίς
μαζί μας. Τηλ.: 6932
452262,γιααποστολή
βιογραφικού: sales@
tsitsigias.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κο-
πέλες από το ψητο-
πωλείο «Φίνα Κότα»
στο Μακροχώρι για
κουζίνα και σέρβις.
Τηλ.:2331043222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο
γιαολιγόωρηφροντίδα
ηλικιωμένης με κατά-
κλιση στις Βαρβάρες.
Τηλ.:6981894337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός
φαρμακοποιού με πι-
στοποίηση για εργα-
σία σε φαρμακείο στη
Βέροια. Προϋπηρεσία
θα ληφθεί υπόψη.Α-
ποστείλατε βιογραφικό
στο: pharmacybio@
gmail.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

σονιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές ,κατασκευή75,
σεημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,ά-
ψογασυντηρημένη,επιμελημένηςκατασκευ-
ής, ατομική θέρμανσημε θερμοπομπούς
και κλιματιστικό ,  ενοίκιομόνο130€.Από
10/11/18διαθέσιμη.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένηκο-
μπλέ,γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατασκευή1982,
1 χώρος ,  2 οςόροφος, βλέπεισεανοι-
χτωσιά, ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογη
κατάσταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαι
μεμίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

κωδ.24224ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ανακαινισμένη
καιβαμμένηγκαρσονιέρα40τ.μ.,κατασκευή
1972,1υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο ,3οςόρο-
φος,με καινούργιακουζίνακαι καινούργιο
μπάνιο,επίσηςκαινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικά inverterκαιμεθερμοπρόσο-
ψη,σεπολύκαλήτιμή,μόνο160€.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ημιώροφοςυπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1998καιδιαθέτει
θέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου,απεριό-
ριστηθέα, κουφώματασυνθετικάμεδιπλά
τζάμιακαιαποθήκη.Τιμή:180€.

Κωδ: 23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επι-
πλωμένη γκαρσονιέρα60 τ.μ., κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος ,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο
240€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροκαιεπισκέψιμο
από10/10/2018.

Κωδ: 23309 ΠΙΕΡΙΩΝ, Διαμέρισμα
75 τ.μ., καθ. και85 τ.μ.μικτά , διαμπερές
,κατασκευή2005 , 2υ/δ,1οςόρ.ψηλός.
Πρόκειταιγιανεοαναγειρόμενο διαμέρισμα
αξιώσεων,μεσυνθετικάκουφώματαμεδι-
πλάτζάμια ,αριστούργημακατασκευής,αυ-
στηρών τεχνικώνπροδιαγραφών,μευλικά
ανώτερηςποιότητας , έχει αυτόνομηθέρ-
μανσημεογκομετρητές,έχειτέντες,διαθέτει
ηλεκτρικέςσυσκευές,μεντουλάπες,σίγουρα
γιααπαιτητικούς ενοικιαστές, επιπλωμένο
κομπλέστα340€χωρίς έπιπλαστα300€.
Από1/11/2018διαθέσιμο και επισκέψιμο.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωχ115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75 τ.μ., καθ. κατασκευή2001,2υ/δ,1ος
όροφος,νεόδμητοδιαμέρισμα,σεπολύκαλή
κατάσταση, καινούργιααλουμινίουκουφώ-
ματαμεδιπλά τζάμια, καλαίσθητο,ατομική
θέρμανσημευπέρυθρες ,μεαποθήκηστο

υπόγειο καιπολύλίγακοινόχρηστα.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαι απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,μοναδικήευκαιρία,μόνο240€.

Κωδ: 23023 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Διαμέρι-
σμα80 τ.μ., ισόγειο , κομπλέεπιπλωμένο
,κατασκευή1995,2υ/δ,είναιδιαθέτειθέα
απρόσκοπτη, είναι άψογασυντηρημένο ,
με καινούργιααλουμινίου κουφώματα με
διπλάτζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητές,πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτό
πάρκινγκ,σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίς
κοινόχρηστα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τοδεενοίκιοτου320€.

κωδ.24615ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ ,Ενοικιάζε-
ταιδιαμέρισμα71τ.μ.,καθ.και85τ.μ.μικτά
κατασκευή1992,2υ/δ,3οςόροφος,πολύ
φωτεινό ,διαμπερέςκαιάψογασυντηρημέ-
νο, καλαίσθητο,σεόμορφηπολυκατοικία ,
απίστευτα εργονομικόκαιμεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαινούργια,ενοίκιο250€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 12802ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ε-

νοικιάζεταισπάνιασεπολυτέλειαμεζονέτα
κομπλέ επιπλωμένη σεδύο επίπεδα1ος
και2οςορ.160 τ.μ. ,μεάδεια του1998 ,
πολυτελέσταταανακαινισμένοπριν8έτη  ,
διαμπερές,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου
καιμεμίαθέσηστάθμευσηςστηνπυλωτή ,
μεαποθήκη ,διαθέτειμεγάλεςβεράντεςκαι
έναφανταστικότζάκι ,στομπαλκόνιBBQ ,
καταπληκτικόσεόλακαιτιμήτελικήμαζίμεέ-
ναακόμηκλειστόγκαράζ500€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένησυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συνα-
γερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια
-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23952 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας150τ.μ.Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατα-
σκευασμένητο1998-Τιμή:150€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυ-
ψωμένοςκατάλληλοκαιγια έδραεπιχείρη-
σης.Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ: 23819 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας75 τ.μ.1ος
ορ.Αποτελείταιαπό3Χώρους, είναι κατα-
σκευασμένο το1976και διαθέτει δική του

θέρμανσημεκλιματιστικά , έχεικουφώματα
αλουμινίουσυρόμενα,A/C,μίσθωμα250€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους, .Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά , έχειΚου-
φώματαΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C -
Μίσθωμα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο140€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23130ΚατάστημαστοΤσερμένιδι-
ατίθεταιπροςενοικίασημε58τ.μ.ισόγειοκαι
25τ.μ.πατάρισεκεντρικόσημείοκατάλληλο
γιαάπειρεςχρήσεις  καιμεμίσθωμαπολύ
ευνοϊκό,μόνο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23521 -ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστη
μέσηΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας60τ.μ.Αποτελείταιαπό
1ΧώροκαιμεWC.Είναι κατασκευασμένο
το1976καιδιαθέτειΠροαύλιοτοδεΜίσθω-
μα του290€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

κάτω , ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικό ισό-
γειο κλειστόπάρκινγκ με γκαραζόπορτα ,
στεγανόκαικαθαρόενοικιάζεταικαιωςαπο-
θήκη  ,μηνιαίομίσθωμα50€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13834ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της

ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκει-
ται για ένασπάνιοακίνητο, εξ ολοκλήρου
ανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,έναμπάνιοπολυ-
τελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακά

τζάμιατεσσάρωνεποχών,ευρίσκεταισεπο-
λυκατοικίααξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,
διαθέτειατομικήθέρμανσηφυσικούαερίου,
θωρακισμένηπόρτα εισόδου και αποτελεί
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, τιμή:98.000€. Ι-
δανικόακίνητογιακάποιονπουαναζητείκάτι
μοναδικόστηνκαρδιάτηςπόλης.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ:13584 -ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙένανεόδμητοδιαμέρισμασυνολικήςεπι-
φάνειας125τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπά-
νιοκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2010
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,
έχειαπεριόριστηθέαστονκάμπο,τακουφώ-
ματατουσυνθετικάκαιηπόρτατουθωρακι-
σμένη,έχειανελκυστήραυδραυλικόκαιπάρ-
κινγκπυλωτής,μίαμεγάληαποθήκη,Τζάκι,
ΣίτεςκαιΔιπλάτζάμια-Τιμή:158.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13825ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Μονοκατοι-

κίαμε132τ.μ.,ισόγειοκαι126τ.μ.υπόγειο
,έχειανεγερθείσεοικόπεδο7.250τ.μ.κατα-
σκευή2003,σαλόνικουζίναανεξάρτητηκαι
3υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευήαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυ-
τέλειακαι ζεστασιά, έχειατομικήθέρμανση
με ξυλολέβητα και μεπετρέλαιο , έχει και
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαθέτει τζάκι, διπλό
πάρκινγκ και αναφέρεταιμόνοσεαπαιτη-
τικούςαγοραστές , είναι μία ευκαιρία χω-
ρίςαμφιβολία, ζητούμενο τίμημα180.000€,
Πληροφορίες μόνο στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
ηοποίααποτελείταιαπόένα ισόγειοκατά-
στημα210τ.μ., 1ο και 2οόροφοαπόδυο
διαμερίσματατων150τ.μ.οκάθεόροφος,τα
οποίαβρίσκονταισεοικόπεδο744τ.μ.,είναι
κατασκευή1992, εκπληκτικήκαιανεμπόδι-
στηθέα,μεπολύωραίοκήπο,οι χώροι του
λειτουργικοί,σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπε-
ρές,Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητη-
θούν.,σεπολύκαλήτιμήμόνοόλομαζίμόνο
120.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδει-
ξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13508ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ,

πωλείταιαποθήκημεγάλημεάδειαγιαπάρ-
κινγκ468τ.μ.,μεχωρητικότητα16αυτ/των,
κατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπόγειο,
ξεχωριστόακίνητο,τιμή110.000€.Μόνοσο-
βαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευασμέ-
νο το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ,Επαγγελματική
στέγη κατάλληλη και γιαφροντιστήριομε
πλήρηεξοπλισμόκαιμεάδεια ενεργή 95
τ.μ.,καθ.και105τ.μ.μικτάκατασκευή1971,
4χώροι,2οςόροφος,ανακαινισμένοεκβά-
θρων,σεπολύκαλήκατάστασημεκαινούρ-
γιασυνθετικάκουφώματακαιμεδιπλάτζά-
μια,οιχώροιτουλειτουργικοίκαιηθέρμανση
ανεξάρτητη,ηπρόσβασητουάνετη,μεθω-
ρακισμένηπόρτακαιμεδύοWC,εξαιρετικής
προβολήςκαισεκεντρικότατοσημείο, τιμή
ευκαιρίας,μόνο53.000€,Υπόδειξημόνοσε
σοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-
νωνείμεεσωτερικόυδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,ισόγειο,
νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλλη-
λογιαπολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Τιμή140.000€.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα . Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.
καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 13484ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοσυνολικής επιφάνειας
14.000τ.μ.με810δέντρα9ετώνροδάκινα
καινεκταρίνιασεπαλμέτα,μενερόκαιρεύμα,
αντιχαλαζιακόσύστημασεόλοτοκτήμα,βλέ-
πεισε2δρόμουςσεπολύκαλήτιμήόλομαζί
μόνο48.000€.

Κωδ.13548.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχια
τρίατεμάχιασυνολικά32στρ.μεδένδραρο-
δάκινακαινεκταρίνιασεπλήρηπαραγωγή,
τώραμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο

494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη, ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
50.000€,

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδο584τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8
ελαφρώςεπικλινές ,πάνωσεκεντρικόδρό-
μοκαιμε νότιοπροσανατολισμό ,σπάνιο
οικόπεδοσίγουρα , τιμήαπό70.000€τώρα
μόνο55.000€.

κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070
τ.μ., εκπληκτικόοικόπεδο, ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία,σετιμήπροσφοράςμόνο57.000€
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13685στονΤριπόταμοπωλείται
ένα χωραφοοικόπεδοστηνάκρη του χω-
ριού4.000τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσιμο,τιμή
50.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105285ΠΑΠΑΚΙΑ,πωλείταιπάρ-

κινγκ144  τ.μ.,4 θέσεωναυτοκινήτωνμε
δικήτουείσοδοσε ισόγειοχώροοικοδομής,
μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη,
τιμή21.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ 105119 ΣΤΗΒΕΡΟΙΑ, πωλείται

Γυμναστήριο , λόγωάλληςδραστηριότητας
.Πρόκειται για έτοιμη και λειτουργούσα ε-
πιχείρησηστοχώρο σεσύνολο385 τ.μ.,
με ενοίκιο550€καιάμεσαδιαθέσιμη, τιμή
μόνο55.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενοαγοραστήκαισχετικόμε το
αντικείμενο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:13730-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας1350τ.μ.εντόςζώνης
πολύκοντάσταΓήπεδαΤιμή:15.000€.

Κωδ:13752 ΡΑΧΗ,πωλείται έναοικό-
πεδοεντόςζώνης5.100 τ.μ. είναισεανοι-
χτωσιά , κατατμείται και σε δύοοικόπεδα
άρτιακαιοικοδομήσιμα , εκπληκτικόπραγ-
ματικάκαισεάριστοσημείο ,αλλάκαισε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας ,μόνο35.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημα λέβητα πέλετ,
μάρκαςTOPLING, ισχύς
30 KW, ελαφρώς μετα-
χειρισμένο, σε άριστη
κατάσταση, μαζί με δο-
χείο αδρανείας [μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6944997269.

Hεταιρία«ΡΑΝΙΝΙ ΑΕ»ΖΗ-
ΤΑ υπάλληλο γραφείου.Απαραί-
τηταπροσόντα:

1) Άριστη γνώση προγραμ-
μάτων Εμπορικής Διαχείρισης
ERP (BusinessValue, Pylon της
EPSILONNET).

2)Άριστη γνώσηΜs WORD,
MsExcell.

3)Προηγούμενηεμπειρίασεα-
ντίστοιχηθέσηθεωρείταιαπαραίτητη.

e-mail:info@panini-foods,gr
ΤΗΛ:2331077740-41,FAX:2331077467

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κά-
τοχοςπτυχίουProficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλώνBraille, τελειόφοιτος της ΕλληνικήςΝοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτριαΜεταπτυχιακούΠρογράμματος
ΕιδικήςΑγωγής,παραδίδειιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησι-
ακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια,
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477κ.Δημήτρης.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία «εσω-
τερική» για φύλαξη ηλικι-
ωμένης μερικώς αυτοεξυ-
πηρετούμενης, 1 ρεπό την
εδομάδα, 550 ευρώ. Τηλ.
επικοινωνίας:6995706651.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης ο-
χημάτωνμεπροϋπηρεσία
για εργασία σε συνεργείο
στη Βέροια. Τηλ.: 6977
425077.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρο-

λόγος και μηχανικός αυ-
τοκ ινήτων και  βοηθός
μηχανικού από συνεργείο
στη Βέροια. Τηλ.: 23310
71553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανδρόγυνο
για τη Γερμανία, να δου-
λέψει σε κουζίνα ελληνι-
κού εστιατορίου. Παρέχε-
ται διαμονή και διατροφή.
Τηλ.:2331041728.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαέως60

ετών,γιαβοήθειαηλικιωμέ-
νου87ετώνωςεσωτερική
και για δουλειές σπιτιού.
Παρέχεται διαμονή και δι-
ατροφή.Μισθόςσυζητήσι-
μος.Τηλ.:6949849305.

ZHTEITAIφαρμακοποιός
(άντρας ή γυναίκα) ή βοη-
θόςφαρμακείουγιαφαρμα-

κείοστοχωριόΞΕΧΑΣΜΈ-
ΝΗΗΜΑΘΙΑΣ (Δήμοςαντι-
γονιδων).Αποστολήβιογρα-
φικού με φωτογραφία στο
mail ksexasmenipharm@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία, χω-
ρίς οικογενειακές ή άλλες
υποχρεώσεις για να ερ-

γασθεί σε κουζίνα εστια-
τορίου στη Γερμανία. Μι-
σθός, ασφάλιση, διαμονή
και διατροφή. Τηλ.: 6972
816816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέ-
ρα σε ξενοδοχείο της
Βέροιας με γνώση βα-
σικών Αγγλικών. Τηλ.:
6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για

delivery με δικό του μη-
χανάκι για τοψητοπωλείο
Γ ΙΑΝΝΗΣ.  Τηλ. :  6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για

εργασία  στο  ψητοπω-
λείο «ΓΙΑΝΝΗΣ». Τηλ.:
6984 472747 κ.  Γιώρ-
γος.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ28τ.μ.LUXανακαινισμένο&επιπλωμένο19.000€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.20ετίαςκαλό16.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό27.000€

ΡΟΛΟΪ70τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ευκαιρία15.500€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ90τ.μ.ανακαινισμένοκαλό38.000€
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.θέακαλό50.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110 τ.μ. καλόανακαινισμένοντουλάπες
80.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.ευκαιρία27.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. 10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ170τ.μ.μεζονέτα58.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180 τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ75τ.μ.καλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΓΗΠΕΔΟ100τ.μ.καλό320€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ220τ.μ.ισόγειο+220τ.μ.υπόγειοκαλό
1.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλα-
σικήςΦιλολογίας τουΑρι-
στοτελείουΠανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,μεεξειδίκευ-
σηστηνΕιδικήΑγωγή,πα-
ραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα
σεπαιδιάΓυμνασίουκαιΛυ-
κείοιυσεΑρχαίαΕλληνικά,
Έκθεση,Λατινικά καιΝεο-
ελληνικήΛογοτεχνία.Πολύ
προσιτές τιμές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΕΜΠΕΙΡΗ νοσηλεύ-
τρια ζητά εργασία σε ια-
τρείο της Βέροιας ή της
Νάουσας. Πληρ. τηλ.:
6970123208.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγοςγια
συνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομηχανολο-
γικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρία
μηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ για
άμεση ενοικίαση διαμερί-
σματοςκαιμελλοντικάγια
την αγορά του εν λόγω
χώρου. Ζητάω διαμέρι-
σμα άνω των 100 τετρα-
γωνικών, ανακαινισμένο
φουλ έξτρα και μεγάλες
βεράντες. Τηλ. επικοινω-
νίας:6937226565.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΚΡΟΠΟΛΗκαιν.ΜεΘέα,2ΔΣΚ+Γκαράζ4ος85000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.ΣτοκεντροΕυκαιριες
ΑΝΟΙΞΕΩΣ4οςδιαμπερεςμεθεαΑ.Θ70τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟκαινουριορετιρε4ΔΣΚ2WCτζακι+παρκιγκ
170000€
ΚΕΝΤΡΟΜον/κια90τ.μτου200675000€
MONOKATOIKIA150τ.μστηνΚαλλιθεα180000€
ΠΑΖΑΡΙ120Τ.Μ4ος,μεθεα,Α.Θγκαραζ140000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚ110τ.μ1οςοικοδ.75,45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥπλησιον85τ.μ2οςχ.ασαν.διαμπερεςΑ.Θ
35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1ος120τ.μμεθεσηπαρκιγκ,οικ.του85,
67000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜον/κιαδιατηρ.100τ.μμεοικ.190τ.μ
0001€
ΑΓΟΡΑΠρ.Ηλια,3οςμεασανσερ85τ.μεπαγγελματικο
70000€
ΙΣΟΓΕΙΟΚΑΛΛΙΘΕΑ70τ.μκαλο20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκατοικια67τ.μμεοικοπ.160τ.μ
35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100τ.μ+καταστημα100τ.μ+οικ2500τ.μ
90000€
AΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.ΜανωγειοανακαινισμενοΛουξ
26000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριο85τ.μ2ΔΣΚ+παρκιγκ73000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
KENTΡΟεπιπλωμ.2ΔΣΚ250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ2ΔΣ-Κανακαινισμενοκοπλαμ,250€
ΠΙΝΔΟΥ50τ.μ1ΔΚανακαινισμενο170€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣΚεπιπλωμενομεανεξ.Θερμ.200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ45Τ.ΜΘερμ/τες1ΔΣ-Κ180€
Π.ΜΕΛΑ4ΔΣΚΑνεξ.Θερμανση4ος300€
ΕΜ.ΠΑΠΑ4οςρετ.2ΔΣΚχωριςθερμ220€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣ-ΚΘερμ/τες170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚWCχωριςθερμανση120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚχωριςασανσερΑ.Θ160€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδασεεξαιρετικάχαμηλέςτιμες.
ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0200510€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑκονταστηνασφ.12στρ.ακτινιδια23000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μφως,νεροσεκαληθεσηΕυκαιρια13000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7,5στρστρ.στηνασφαλτο35000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρμεροδακ.πομονα,μπεκακια2800τοστρ.
ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεθεα25000€
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρμεροδ.+πομονασυν.50000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ40στρμεεπιτραπεζια120000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ6,5στρ.διπλαστηνΝ.Εγνατια24000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μ25.000€
ΓΚΑΡΑΖστοΓηπεδοκΩρολοι6500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ3οροφοστοκεντροκατάλληλογια6Ιατρεια
ΓΚΑΡΑΖκονταστοΦιλιππειο50€
ΚΟΜΒΟΠιεριωνκαταστημα400τ.μμευπογειο2000€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓραφειομεκοινητουαλεττα80€
ΚΕΝΤΡΟ350τ.μ+Αριστηςπροβολής.4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥγραφείο50τ.μ,300€,
ΑΠΟΘΗΚΗ300τ.μμεαυλή250€,
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣαποθηκευτικοςχωρος1500τ.μ
ΑΝΟΙΞΕΩΣΑποθηκηισογεια180τ.μ200€
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙΧΩΡΟΙκονταστηνΒεροια600τ.μ-1300τμ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπ.χωρο150τμ+υπογειο150τ.μ,
+παταρ1800€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120Τ.Μ1ος,για2Ιατρεια550€
ΑΠΟΘΗΚΗ50τμστοκεντρο100€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40Τ.Μ+υπογειο80τ.μ+παταρι550€
ΚΤΕΛ60Τ.Μ+υπογειο350€
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ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑζητεί24ωρηεργασία,ωςεσω-

τερική, γιαφροντίδαηλικιωμένων.Τηλ.:
6993678697.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΙ, α-
ναλαμβάνειπεριποίησηκαιφύλαξηαρ-
ρώστωνήηλικιωμένωνκατ’οίκον.Τηλ.:
2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπεριποίηση
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα,
καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες.Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτοςΑΠΘ,

μεμεταπτυχιακέςσπουδέςστηνΕιδική
Αγωγή και μαθησιακές δυσκολίες,πα-
ραδίδει μαθήματαΜαθηματικών,Φυσι-
κής&Χημείας σε μαθητέςΔημοτικού,
Γυμνασίου,Λυκείου.Τηλ.:6978003217.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδαγωγικού
ΤμήματοςΔημοτικήςΕκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναλαμ-
βάνειτηνπροετοιμασίακαιμελέτημα-
θητών τουΔημοτικού.Αναλαμβάνεται,
επίσης, η φύλαξη και δημιουργική α-
πασχόλησηπαιδιώνπροσχολικής και
σχολικήςηλικίας.Τηλ.:6981843099.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα Βιολογίας σε μαθητέςΛυ-
κείου.Τηλ.:6972334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή εμπειρία
και εξειδίκευση στις μαθησιακές δυ-
σκολίεςκαθώςκαι κάτοχοςάδειαςδι-
δασκαλίας αγγλικώνπαραδίδει μαθή-
ματα ελληνικών και αγγλικών σε μα-
θητέςδημοτικούκαιγυμνασίου.Τιμές
πολύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας:
6980973819.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπειρος κα-
θηγητής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
ταΑγγλικών και Ιταλικών. Τιμές φιλι- κές.Τηλ.:6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙσόμπα-καυστήραςπέλλετμάρκας

ECOSPAR 23 KW σε πολύ κατάσταση. Τιμή
900ευρώ.Τηλ.:6987
434643.

Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι :
πλήρες  φο ι τητ ι κό
δωμάτιο λευκό με
στρώμα, πλυντήριο
ρούχων 45άρι, διπλή
ντουλάπα, καναπές
πουγίνεταιδιπλόκρε-
βάτι, γραφείο με λευ-
κότζάμιαμμοβολήκαι
συρταριέρα γραφείου.
Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβά-
τι μονό με το στρώ-
μα.Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έ -
πιπλα γραφειου, σα-
λόνι SATO μπλε, 4
καρέκλες, τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενο συσκέ-
ψεων, ντουλάπα με
κλειδαριά (κερασί),
ντουλάπα-ράφια (με-
λί), καναπέδες, όλα
σεάριστηκατάσταση.
Τηλ.: 23310 21210,
Κιν.:6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός

χωρίςυποχρεώσειςζητάκυρίαέως50ετώνγια
σοβαρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνωριμία κυρία από 50
έως 55 ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6974
862936.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζίπολύιδιαίτερο,γωνιακό,48τμισό-
γειοκαι1οςόροφοςμεεσωτερικήσκάλα,στοκέντροτηςα-
γοράςστονπεζόδρομο.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις(κωδ423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοστοκέντρο,1ουορ.στονπεζόδρομο,
ανακαινισμένοπλήρως,λουξ,2χώροιwc.Τιμη250€.(κωδ127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοανακαινισμένολουξ,τρείςυπέροχοι
χώροι,κουζίνα2μπάνιαβεράντα.Κατάλληλογιαιατρείο,δι-
κηγορικό,λογιστικόηοποιοδήποτεάλλογραφείο.Τιμή450€
(κωδΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
ΛεωφόροςΑνοίξεως.Πωλείται,δύοδωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο(μπορείναγίνεικαι3οδωμάτιο)4ουορόφου
διαμπερές.μεμόνωσηκαιαντλίαθερμότητας,ανακαινισμένο
πλήρωςμεθέα.Τιμή125000€(κωδΠ2Δ8)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
ΠεριοχήΤσερμένι..Οροφοδιαμέρισμα130τ.μ,διαμπερές,
1οςόροφος,2ΔΣΚΜπάνιο,WC.Ωρομέτρηση.Πολύάνετοιχώ-
ροι(δυνατότητα3ουδωματίου)Τιμή75000€(κωδΠΔ35)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα

μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.
ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα2ουορ.χωρίςασανσέρμε2δωμάτιασαλοκουζί-
ναμπάνιοατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή220€.(κωδ2Δ14)
Περιοχήγιοντζαλίκια.Ενοικιάζεταιγιαμεγάληοικογένεια.Τρια
δωμάτιασαλόνικουζίναμπάνιο1ουορόφουδιαμπερές.Τιμή
260€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)
Ενοικιάζεταιδιαμέρισμα2ουορόφου,κονταστηνπεριφερει-
ακή,δύοδωμάτιασαλοτραπεζαρίακουζίναμπάνιοατομική
θέρμανσηπετρελαίου,χωρίςασανσέρ,ελάχιστακοινόχρη-
στα.Τιμή190€!!!(Ε2Δ13)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο,περιοχήΛευκόπετρα,2,5στρεμματα,
εντόςσχεδίου,μεμήλαστάρκιν.Άρτιοκαιοικοδομήσιμομε
θέαΤιμή16000ευρώ(κωδΧΠ5)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύ καλή τοποθεσία
μόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σαλοκοζίνα,
W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,
W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,ασαν-
σέρ28.000ευρώ.
-ΠωλείταιστοκέντροτηςΘεσ/νίκηςκοντάστοΤουρκικόΠροξενείο
γωνιακό κατάστημα190 τ.μ. με 190 τ.μ.πατάρι, νοικιασμένο600
ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείταιοικόπεδο1.200τ.μ.στηΛευκόπετραεντόςοικισμού,τιμή
9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείταιγιαεπένδυση3στρ.προςΛαζοχώριπριντιςγραμμέςμε
πολύμεγάληπρόσοψηστονκεντρικόδρόμο.Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο κέντρο
65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακόστηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος όροφος,
2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατάστασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανακαίνισης
ΠΔ150Β
-Πωλείταικατάστημα150τ.μ.στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου120.000
€ΠΚ169
-Πωλείταικατάστημα148τ.μ.επίτηςΘεσσαλονίκης,120.000€ΠΚ
172
-ΠωλείταιχωράφιστοτρίτοπόδιΧαλκιδικής3.780τ.μ.πρώτοστη
θάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι120τ.μ.σε1.250τ.μ.οικό-
πεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΕνοικιάζεταικατάστημαΚαρακωστή16,38τ.μ.ισόγειοκαι18τ.μ.
πατάρι400ευρώΕΚ98
-ΕνοικιάζεταιγραφείοΒερόης3,1οςόρ.,80τ.μ.,ατομ.θέρμανση,
καινούργιακουφώματα,πλήρωςανακαινισμένο,240ευρώΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμεεξοπλι-
σμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό200έως
300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεταιγραφείοστοκέντρο27τ.μ.,2οςόροφοςμεW.C.150
€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως60 τ.μ. και42 τ.μ.
ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέλου200
€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνιακό.
Τιμή35.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή32.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα85τ.μ.επότηςΘεσ/νίκης30.000ευρώ.
-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ψυκτικοί
θάλαμοιγιααποθήκευσηακτι-
νιδίων.Τηλ.:6945105091.



Σύμβαση έργου με τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙ-
ΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ», υπογρά-
φτηκε την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 
2018, από το Δήμαρχο Βέροιας, Κων-

σταντίνο Βοργιαζίδη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών, 
Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, και το νόμιμο εκπρόσω-
πο της ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε., αναδόχου εται-
ρίας, κ. Αλέξανδρο Χρόνη. 

Το έργο προβλέπει εργασίες αναδιαγράμμισης 
ασφαλτικού οδοστρώματος περίπου 35 χιλιομέ-
τρων και συγκεκριμένα των παρακάτω οδών:

• Οδός από Παλιά Μακροχώρι έως Ν. Λυκο-
γιάννη.

• Οδός από Ν. Λυκογιάννη έως Ταγαροχώρι 
και Λαζοχώρι.

• Οδός από Ασώματα έως Ε.Ο. Βέροιας - Βερ-
γίνας.

• Οδός από πατρίδα έως Τρίλοφο και Φυτειά.
• Οδός από Βρωμοπήγαδο έως Ξηρολίβαδο.

• Οδός από 
την οδό Βέροι-
ας – Σελίου έως Τριπό-
ταμο.

• Οδός Πιερίων.
• Οδός Βάρνας – Αρχ. 

Μακαρίου – Φιλιππουπό-
λεως – Ηρακλέους. 

Πέρα από τις παρα-
πάνω οδούς πρόκειται να 
επαναδιαγραμματιστούν 
οι αξονικές γραμμές σε 
διάφορα άλλα σημεία του 
οδικού δικτύου του Δή-
μου ενώ επίσης προβλέ-
πεται η αναδιαγράμμιση 
περίπου 60 διαβάσεων 
οι οποίες έχουν μεγάλο 
κυκλοφοριακό φόρτο και 
βρίσκονται σε καίρια ση-
μεία της πόλης και των 
οικισμών. 

P Ζούμε στην εποχή 
που πρώτα ξεφυσάς και με-
τά αναρωτιέσαι γιατί...

P Και πυρηνική βόμβα 
να πέσει σε αυτήν τη χώρα, 
εμείς πάλι για τις συντάξεις θα 
μιλάμε.

P Οι νεότερες γενιές 
γηράσκουμε αεί μη συνταξι-
οδοτούμενοι.

P Μια μέρα θα τα θυμό-
μαστε όλα αυτά και θα χρω-
στάμε.

P Καλά που παντρεύ-
εται καμιά φορά και η Μαρία 
Μενούνος και αλλάζουμε α-
τζέντα.

P Ή ο Αντώνης Ρέμος.

P Απορώ τι θα κάναμε όλο αυτό το διά-
στημα στο σπίτι χωρίς νεξτ τοπ μόντελ και μάι 
στάιλ ροκς. Δεν έβγαινε φθινόπωρο.

P Έπιασα χθες την αγάπη να ξεφυλλίζει 
περιοδικό με νυφικά. Λες να είμαι τόσο τυχερός 
και να βρήκε γκόμενο;

P-Ένα ψαροντούφεκο θα ήθελα...
-Μάλιστα. Τι εμβέλεια να έχει;
-Από το σαλόνι ως την κουζίνα!

P Είπαμε την αγάπη μόλις μπει φθινόπωρο 
να αρχίσουμε γυμναστική. Αλλά αρχίσαμε προε-
τοιμασία για μελομακάρονα.

P Τώρα λέμε να πάμε κολυμβητήριο τα 
βράδια. Μαύρη είναι η νύχτα στα κολυμβητή-
ρια...

P Κι άντε να βρεις σκουφάκι σε νούμερο 
ποντιακό.

P Η βραδινή γυμναστική είναι σαν τα 
νυχτερινά γλυκά. Τα αφήνεις το βράδυ στο ψυ-
γείο, αλλά δεν το βρίσκεις το πρωί.

P Να δεις 
που τα παίρνει μαζί της στο κολυμβητήριο για να 
κεράσει τα κορίτσια του άκουα αερόμπικ.

P Μου τα έλεγαν αλλά δεν άκουα.

P Και:

Τρεις φίλες είχαν σχεδιάσει να κάνουν έκπληξη 
στους άντρες τους φορώντας προκλητικά ρούχα 
για να δουν την αντίδρασή τους.

Την επόμενη ημέρα συναντήθηκαν σε ένα 
μπαρ για να συζητήσουν τις εξελίξεις.

Η γυναίκα που είχε απλά σχέση με έναν άντρα 
λέει:

-Χθες πήγα στον δικό μου φορώντας ένα δερ-

μάτινο πανωφόρι και μια μάσκα. Ο φίλος μου 
άναψε τόσο πολύ που κάναμε παθιασμένο σεξ 
επάνω στο γραφείο. 

Η αρραβωνιασμένη γυναίκα λέει:
-Εγώ φόρεσα μια μαύρη μάσκα, ένα δερμάτινο 

κορσέ, μαύρες νάιλον κάλτσες και ψηλοτάκουνες 
γόβες. Άναψε τόσο πολύ ο αρραβωνιαστικός μου, 
που κάναμε έρωτα όλη τη νύχτα και τώρα θα επι-
σπεύσουμε την ημερομηνία του γάμου μας! 

Τέλος η παντρεμένη της παρέας λέει:
-Εγώ έβαλα ένα μαύρο δερμάτινο κορσέ, μαύ-

ρες ζαρτιέρες, νάιλον κάλτσες και γόβες στιλέτο. 
Όταν ο άντρας μου επέστρεψε από τη δουλειά 
του, έκατσε στον καναπέ του σαλονιού, παίρνει το 
τηλεκοντρόλ, με βλέπει και μου λέει: «Δεν μου λες 
ρε Μπάτμαν, τι έχει να φάμε σήμερα;»

Κ.Π.
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CMYK

Σύμβαση έργου υπέγραψε ο Δήμαρχος 

Εργασίες αναδιαγράμμισης σε τμήματα 
του οδικού δικτύου του Δήμου Βέροιας


	101018f
	101018g
	101018f
	101018g
	101018f
	101018g
	101018f

