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Μήπως χρέωση
ακόμη κι αν περνάμε

έξω από τράπεζα;
Δεν έχουν τελειωμό οι συνεχείς αναπροσαρ-

μογές και χρεώσεις που εισάγουν οι τράπεζες, 
φυσικά εις βάρος των πελατών και χωρίς κανένα 
φρένο και φραγμό! Υπάρχει η πολιτική, οι περισ-
σότερες τραπεζικές υπηρεσίες να διεκπεραιώ-
νονται από αυτόματα ηλεκτρονικά μηχανήματα, 
ώστε να μειώνεται συνεχώς το προσωπικό και 
τα καταστήματα. Ακόμη και οι ηλικιωμένοι που 
δεν έχουν αφενός εξοικείωση με την τεχνολογία, 
αφετέρου βιολογικά λόγω ηλικίας δεν βλέπουν για 
να εκτελέσουν συναλλαγές ηλεκτρονικά, ωθούνται 
προς τα μηχανήματα κι ας εκπαιδευτούν τώρα 
στα γεράματα. Δεν φτάνει όμως αυτό. Οι τράπε-
ζες προχωρούν και πλέον θα χρεώνουν και την 
παραμικρή ηλεκτρονική χρήση του συστήματος, 
όπως το ερώτημα υπολοίπου ή ακόμη και την 
αλλαγή pin. Κάπου υπάρχουν όρια και μάλλον οι 
τράπεζες τα έχουν ξεπεράσει. Ωστόσο υπάρχει η 
Τράπεζα της Ελλάδος, και το υπουργείο Οικονομι-
κών, που μάλλον θα πρέπει να βάλουν φρένο, για 
να μην πούμε καλύτερα να τραβήξουν χειρόφρενο 
στις παράλογες χρεώσεις που θέλουν να επιβάλ-
λουν οι τράπεζες. Γιατί θα φτάσουμε στο σημείο 
να χρεώνουν ακόμη κι αν περάσει κάποιος έξω 
από την τράπεζα!
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ευλαμπίου και Ευλαμπίας μαρτ., 

Θεοφίλου

Μέχρι 40 ωφελούμενους δι-
καιολογούσε (μέσω ΕΣΠΑ) το Κέ-
ντρο Υποστήριξης Ενηλίκων με 
Ψυχικές διαταραχές το ΣΟΦΨΥ 
Ημαθίας (Σύλλογος Οικογενειών 
Φίλων Ψυχικής Υγείας), ένας α-
ριθμός που αποδείχθηκε πολύ 
μικρός τελικά, σε σχέση με τις 
ανάγκες του Νομού αφού οι ενδι-
αφερόμενοι ξεπέρασαν τους 100. 
Αυτό δείχνει ξεκάθαρα το πρό-
βλημα που αφορά στη σύγχρονη 
κοινωνία αλλά και την απαραίτη-
τη -όσο ποτέ- λειτουργία του Συλ-
λόγου που στα 5 χρόνια δράσης 
του, έχει προχωρήσει και έχει κα-
ταφέρει να «βγάλει» τους ψυχικά 
ασθενείς συμπολίτες μας από το 
σπίτι, να τους κοινωνικοποιήσει 
και να αποστιγματίσει την ψυχική 
νόσο, σε μεγάλο βαθμό.

Το έργο του ΣΟΦΨΥ, έχει τι-
μηθεί και έχει εκτιμηθεί πανελλα-
δικά και τοπικά και η αγωνία της 
διοίκησης και του προέδρου του 
Γιώργου Σαλιάγκα, είναι η με-
τατροπή αυτού του Κέντρου, σε 
Κέντρο Ημέρας και η λειτουργία 
κινητής μονάδας ψυχικής υγείας 
για την κάλυψη όλου του Νομού. 
Όπως γίνεται αντιληπτό, ο δρό-
μος είναι μακρύς και δύσκολος 
και η στήριξη του Συλλόγου είναι 
απολύτως αναγκαία από την Πο-
λιτεία αλλά και από τους πολίτες.

Για τον λόγο αυτό κάθε χρόνο 
ο ΣΟΦΨΥ διοργανώνει κάποιες 
εκδηλώσεις για την κάλυψη βα-
σικών αναγκών και αυτό θα κάνει 
και φέτος. Όπως είπε χθες ο κ. 
Σαλιάγκας στην εκπομπή «Πρωι-
νές σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 99.6, 

σήμεραΠέμπτηδιοργανώνεται
στην ΠλατείαΔημαρχείουΒέ-
ροιας,στις11.00π.μ.μίαεκδή-
λωση διαδραστικής, βιωματικής 
εμπειρίας, από την επιστημονική 
ομάδα του συλλόγου, με θέμα 
τα συναισθήματα πίσω από τις 
μάσκες της ζωής μας και αύριο
Παρασκευή11Οκτωβρίου,στο
κέντρο «Σείριος» στο Μακρο-
χώρι διοργανώνουν μια βραδιά
αφιερωμένηστοπαραδοσιακό
σμυρναίϊκο τραγούδιμε αφορ-
μή και τα 100 χρόνια της γενο-
κτονίας. Μια βραδιά ανθρώπινη 
και υποστηρικτική στο έργο του 
ΣΟΦΨΥ, για την οποία διατίθε-
νται προσκλήσεις στα γραφεία 
του Συλλόγου και στην είσοδο 
του Σείριου.

Το Μπάσκετ του Φιλίππου σε συνεργασία
με τον ΑΚΟΥ 99.6 προσφέρει 2 εισιτήρια διαρκείας!!!

«Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας» είχε δη-
λώσει πριν λίγες ημέρες ζωντανά στο στού-
ντιο του ΑΚΟΥ 99.6, ο υπεύθυνος του τμήμα-
τος μπάσκετ του Φιλίππου ΗλίαςΛαζός. Τα 
λόγια γίνονται πράξη, αφού η ομάδα προσφέ-
ρει μέσω διαγωνισμού που θα τρέχει μέσω 
των ραδιοφωνικών εκπομπών του ΑΚΟΥ 99.6 
δύο εισιτήρια διαρκείας αξίας 50 ευρώ το 
καθένα, για όλους τους εντός έδρας αγώνες 
της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2019-

2020 στην Α2 κατηγορία. Πρόκειται για μια εξαιρετική προσφορά που δείχνει έμπρακτα την επιθυμία του Φιλίππου να 
φέρει όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, και να δημιουργήσει σε κάθε αγωνιστική μια μοναδική ατμό-
σφαιρα στο κλειστό του ΔΑΚ Μακροχωρίου. 

Συντονιστείτε καθημερινά(εκτός σαβ/κου) 13.00-14.00 ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ(με τους Ζήση Μιχ. Πατσίκα και Νίκο Βου-
δούρη) και 14.00-15.00 ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΒΑΤΑ(με τον Αντώνη Μπιδέρη) και δηλώστε συμμετοχή για την κλήρωση στις 17 
Οκτωβρίου. Οι νικητές την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου θα έρθουν ζωντανά στο στούντιο και θα παραλάβουν από τον 
Ηλία Λαζό τις δύο «τυχερές» καρτούλες. Καλή τύχη!!!

Ηομάδατου5ουΓΕΛΒέροιαςπουσυμμετείχε
στοERASMUSστηΔανίαζωντανάστοστούντιο

τουΑΚΟΥ99.6
Θετική διάθεση πλημμύρι-

σε χθες το μεσημέρι το στού-
ντιο του ΑΚΟΥ 99.6, από τους 
μαθητές και τους καθηγητές 
του 5ου ΓΕΛ Βέροιας, που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
Erasmus και ταξίδεψαν την 
προηγούμενη εβδομάδα στην 
Δανία. Ζωντανά μίλησαν οι 
συνοδοί καθηγήτριες Φράγκα
Καραγιάννη και Χριστίνα
Θυμιοπούλου, ο υπεύθυνος 
του προγράμματος Μιχάλης
Ασικίδης και οι μαθήτριες / 
μαθητές της Β’ Λυκείου Ρα-
φαήλΝτάφης, Παναγιώτης
Πιπερίδης, Βασιλική Ταϊ-
πλιάδου και Μαρία - Ελένη
Βασιλείου, ενώ συμμετείχε 
στην αποστολή και η Δήμητρα
Γκαλίτσιου που λόγω ασθέ-
νειας δεν έδωσε το ραδιοφωνι-
κό «παρών».  Η συγκεκριμένη 
κινητικότητα έχει ως θέμα το 
νερό και συμμετέχουν επίσης 
σχολεία από την Δανία, Πορτο-
γαλία, Ιταλία, Τουρκία και Λετο-

νία και θα γίνουν αντίστοιχα φιλοξενίες σε όλες τις χώρες.  Τον λόγο πήραν κατά κύριο λόγο οι μαθητές, που περιέγραψαν 
με ενθουσιασμό την μοναδική εμπειρία που έζησαν και παρότρυναν τους συμμαθητές τους να συμμετέχουν και αυτοί. 
Υπογράμμισαν ότι οι εμπειρίες και οι εικόνες που αποκόμισαν δεν έχουν σχέση με ένα αντίστοιχο τουριστικό ταξίδι, αφού 
μέσω του προγράμματος τους δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουν μοναδικά μέρη και στοιχεία της κουλτούρας της Δανί-
ας. Σημαντική η αναφορά των παιδιών στους δεσμούς φιλίας που δημιουργήθηκαν στο σύντομο χρονικό διάστημα με τις 
άλλες αποστολές, ενδεικτικό μάλιστα είναι τα μηνύματα που έστειλαν ζωντανά προς τους μαθητές της Ιταλίας και Πορτο-
γαλίας που παρακολουθούσαν ζωντανά μέσω fb την εκπομπή. (δείτε το βίντεο της εκπομπής στο laosnews.gr) 

Δύσκολος αλλά αποτελεσματικός ο αγώνας του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας



3www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Ο Δήμαρχος Νάουσας στο «Open days for Mayors» στις Βρυξέλλες
Σε σειρά ενημερωτικών συναντήσεων στο Ευρω-

παϊκό  Κοινοβούλιο για θέματα αυτοδιοίκησης, ανα-
πτυξιακών  προγραμμάτων και χρηματοδοτικών «ερ-
γαλείων»συμμετείχε οΔήμαρχοςΝάουσας κ.Νικόλας
Καρανικόλας,στοπλαίσιο τηςδιοργάνωσηςOpendays
for Mayors (Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και
Πόλεων -EuropeanWeekofRegionsandCities),που
πραγματοποιείταιαυτέςτιςημέρεςστιςΒρυξέλλες(7-10
Οκτωβρίου).

Οκ.Καρανικόλαςείχετηνευκαιρίαναεπισκεφθείστο
Ευρωκοινοβούλιο τον νέοΑντιπρόεδρο τηςΚομισιόν κ.
ΜαργαρίτηΣχοινά, τον οποίο και συνεχάρη για τα νέα
σημαντικάτουκαθήκοντα,καθώςκαιτηνΕυρωβουλευτή
τηςΝέαςΔημοκρατίαςκ.ΜαρίαΣπυράκη.

ΤηνΠαρασκευή4Οκτωβρίου2019καιώρα7μ.μ.πραγματοποιήθη-
κεστηναίθουσατουΔημοτικούΣυμβουλίουτουΔήμουΒέροιαςσύσκε-
ψη,μετάαπόπρόσκλησηπουαπηύθυνανοιΠρόεδροιτωνκοινοτήτων
ΗμαθίαςπουβρίσκονταικατάμήκοςτηςΤάφρου66καιοΠρόεδροςτης
κοινότηταςΛιποχωρίουΠέλλας, με θέματα την μόλυνση τηςΤάφρου
66και τηνλήψημέτρωναντιπλημμυρικήςπροστασίας.Στηνσύσκεψη
παραβρέθηκανοιΒουλευτέςΗμαθίαςκ.ΤσαβδαρίδηςΛάζαρος,εκπρό-
σωποςτουβουλευτήκ.ΒεζυρόπουλουΑπόστολουκ.ΣούρλαςΓιώργος,
η καΚαρασαρλίδουΦρόσω,ως εκπρόσωπος τουΑντιπεριφερειάρχη
ΗμαθίαςηκαΚαρατζιούλαΝίκη,οιπεριφερειακοίΣύμβουλοικ.Νεστο-
ρόπουλοςκαικ.Μουρτζίλας,οΔήμαρχοςΒέροιαςκ.ΒοργιαζίδηςΚ.,ο
ΑντιδήμαρχοςΒέροιας κ.ΠαπαδόπουλοςΒ., ηΑντιδήμαρχος καΤζή-
μα-ΤόπηΣ.,οΑντιδήμαρχοςΝάουσαςκ.ΑδαμίδηςΠ.,οδημοτικόςσύμ-
βουλοςΒέροιαςκ.ΑσλανίδηςΛ.,οπρόεδροςτηςΔΕΥΑΣκύδραςκ.Χα-
τζηιωαννίδης,οδημοτικόςσύμβουλοςΣκύδραςκ.Κριτίδης,οΔιοικητής
ΠΥΒέροιας κ.ΠαλαμούτηςΝ., ηΔασάρχηςΒέροιας καΚατσανίδου
Ελένη,απότοΔασαρχείοΝάουσαςκ.Μαρταβαλτζής,εκπρόσωποςτης
ΚτηματικήςΥπηρεσίας, από τοΤμήμαΠεριβάλλοντος καιΥδροπονίας
τηςΠΕΗμαθίαςοκ.Αβραάμ,οπρώηνβουλευτήςΠέλλαςκ.Σηφάκης,
οιΠρόεδροι τωντοπικώνσυμβουλίωντωνκοινοτήτωνΑγίαςΜαρίνας,
ΣοφίαΠαπά,Νικομήδειας,ΓιώργοςΕυτηριάδης,ΑγίουΓεωργίουΜαίρη
Παπαδοπούλου,Κουλούρας,ΓιώργοςΛιλιόπουλος,Ζερβοχωρίου–Αρ-
χαγγέλου,ΝίκοςΣταμπουλίδης,Πολυπλατάνου,ΧρήστοςΠρόϊος,Μα-
κροχωρίου,ΒαλάντηςΚεχαΐδης,Διαβατού,ΒοργιατζίδηςΣτάθης,Λυκο-
γιάννης,ΘανάσηςΤσιφλίδης,ΛιποχωρίουΠέλλαςΣτέφανοςΤοπαλίδης,
οΓραμματέαςΠολυπλατάνουΠαναγιώτηςΕυθυμιάδης,οεκπρόσωπος
εθελοντώνΠολυπλατάνου ΓρηγόρηςΠαπαδόπουλος και ο εκπρόσω-
ποςεθελοντώνΛιποχωρίουΓιώργοςΜαριανίδης.Τηνσυζήτησησυντό-
νισεοκ.ΜατουλόπουλοςΣτάθης.

Οκ.ΤοπαλίδηςκαιοκΕυθυμιάδηςπήραναρχικάτονλόγοπεριγρά-
φοντας την δραματική κατάστασηπουβιώνουν οι κάτοικοι τουΛιπο-
χωρίουΠέλλας και των τοπικών κοινοτήτωνΗμαθίας αντίστοιχα, από
τη δυσοσμία, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω της ραγδαίας
επιδείνωσηςτηςρύπανσηςτηςΤάφρου66,μακαιτηναγωνίακαιτον
φόβογιαπλημμύρεςκατάτουςβροχερούςμήνεςτουφθινοπώρουκαι

του χειμώνα λόγω
της έλλειψης καθαρι-
σμού του καναλιού.
Η επίλυση αυτών
των χρόνιων προ-
βλημάτων αποτελεί
προτεραιότητα για
τους κατοίκους των
παρόχθιων κοινοτή-
των και είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένη με
τηνασφάλειακαιτην
ποιότηταζωήςτους.

Ακολούθησαντοποθετήσειςαπότουςυπηρεσιακούςπαράγοντεςμε
τονκύριοΑβραάμναπεριγράφει τηνκατάσταση τηςΤάφρου66, τους
ελέγχουςκαιτηνεπιβολήπροστίμωνσεβιομηχανίεςαπότηνΠΕΗμα-
θίαςπου έφτασε το1,5 εκατομ.Ευρώμέχρισήμερα.Ενέργειες όμως
πουδενμπόρεσαν νααποτρέψουν και εφέτος την επανεμφάνιση της
ρύπανσης.Ηανάγκηκαθαρισμούκαιαποκατάστασηςτηςμορφολογίας
είναιαπαραίτητηγιατηνβελτίωσητηςικανότηταςαυτοκαθαρισμούτης
ΤάφρουκαιεπίκειταιηδημοπράτησητουσχετικούέργουαπότηνΠερι-
φέρειαΜακεδονίας,μετάτηνωρίμανσητωναντίστοιχωνμελετών.

ΟβουλευτήςκΤσαβδαρίδηςΛάζαροςκαιοπεριφερειακόςσύμβου-
λος κΝεστορόπουλοςπρότειναν την συνάντηση εκπροσώπων των
Προέδρωντοπικώνκοινοτήτωνκαιεκπροσώπωντωναντιπεριφερειών
ΗμαθίαςκαιΠέλλαςμετονθεματικόΑντιπεριφερειάρχηΚεντρικήςΜα-
κεδονίας κ.Μπίλλια,προκειμένου να ενημερωθεί για την έκταση του
προβλήματοςκαινασυνδράμειστηνταχύτερηδυνατήεπίλυσητου.

Αυτήηπρότασηέγινεαποδεκτήκαιστοαμέσωςεπόμενοδιάστημα
αναμένετε ναπρογραμματιστεί ηπαραπάνω επίσκεψηστον θεματικό
ΑντιπεριφερειάρχητηςΠεριφέρειαςΚεντρικήςΜακεδονίας.

ΟιΤοπικοίΠρόεδροιτωνπαραπάνωκοινοτήτωννιώθουμετηνανά-
γκηναευχαριστήσουμεαρχικάτονΔήμαρχοΒέροιαςκ.Βορζιαζίδηγια
τηνπαραχώρηση τηςχρήση τηςαίθουσας τουΔημοτικούΣυμβουλίου
Βέροιας,όπωςκαιόλουςτουςπαραβρισκόμενουςπουανταποκρίθηκαν

στο κάλεσμα για τηνσυζήτηση ενός τόσοσοβαρούθέματος.Ευελπι-
στούμεπωςθαέχουμεκαιστηνσυνέχειατηναπαραίτητησυνεργασία
και συμπαράσταση όλων των τοπικών αυτοδιοικήσεωνπρώτου και
δευτέρουβαθμούόπως και τηνπολιτικήστήριξη τωνβουλευτών του
ΝομούΗμαθίας,προκειμένουναεπιλυθείτοσυντομότεροαυτότοσο-
βαρόπρόβλημα.Επίσηςοφείλουμεναευχαριστήσουμετατοπικάμέσα
μαζικής ενημέρωσης για τηνανάδειξη του θέματος και τηνπαρουσία
τουστηνσύσκεψηπουπραγματοποιήθηκεκαλύπτονταςδημοσιογραφι-
κάτηνσύσκεψητωνφορέων.

Ηπροσπάθειαθαείναιδιαρκήςκαιεπίμονημέχριτηνοριστικήλύση
τουπροβλήματοςτηςΤάφρου66,καθώςαυτότοοφείλουμεσεόλους
τουςκατοίκουςτωνπαρόχθιωνκοινοτήτωνκαικυρίωςσταπαιδιάμας,
στα οποίαπρέπει να εξασφαλίσουμε τιςσυνθήκεςασφαλούςδιαβίω-
σης.

Μετά τιμής
Η Συντονιστική Ομάδα
Στέφανος Τοπαλίδης 

Πρόεδρος Λιποχωρίου Πέλλας
Βαλάντης Κεχαϊδης 

Πρόεδρος Μακροχωρίου
Παναγιώτης Ευθυμιάδης

Γραμματέας Πολυπλατάνου

Η Συντονιστική Ομάδα των κοινοτήτων κατά μήκος της Τάφρου 66 
ευχαριστούν για την ανταπόκριση στην σύσκεψη της Βέροιας 

και ευελπιστούν στην απορρύπανση και την προστασία του ποταμού 

Μιασειράαπόχρεώσεις επιβάλλουνπλέονοιΤράπεζες, όχι μόνο
γιατιςσυνήθειςτραπεζικέςσυναλλαγές,όπωςταεμβάσματα,αλλάκαι
γιαμιασειράυπηρεσιώνπουμέχρισήμεραπαρέχοντανδωρεάν,όπως
η επανέκδοσηήηανανέωσηχρεωστικής κάρτας, η έκδοσηνέουPIN
σεπερίπτωσηπουοκάτοχοςτηςκάρταςξέχασετοαρχικόήακόμηκαι
η ενημέρωσηγια την κίνηση του λογαριασμούότανοπελάτης ζητάει
εκτύπωσημέσωτουATM.,κτλ.,μεστόχοτηνκάλυψημέρουςτουκό-
στουςέκδοσηςκαιδιάθεσηςκαρτών,στουςπελάτεςτους,σύμφωναμε
τηνεφημερίδα«Καθημερινή».Οινέεςχρεώσειςθααρχίσουνναεφαρ-
μόζονταιαρχήςγενομένηςαπότοτέλοςΟκτωβρίουκαιθαολοκληρω-
θούνσταδιακάέωςτοτέλοςτουχρόνου.Πρόκειται για τις εξής: 

• Εφάπαξ συνδρομή επανέκδοσης κατόπιν δήλωσης απώλειας 
/ κλοπής / φθοράς /μη αυτοματοποιημένης ανανέωσης: 6 ευρώ με 
ισχύ από 31/10

• Ερώτηση υπολοίπου σε ΑΤΜ εντός ευρωζώνης: 0,20 ευρώ με 
ισχύ από 31/10 

• Ερώτηση υπολοίπου σε ΑΤΜ εκτός ευρωζώνης: 0,30 ευρώ με 
ισχύ από 31/10

 • Αντίγραφο 7 τελευταίων κινήσεων σε ΑΤΜ ΕΤΕ (mini 
statement): 0,15 ευρώ με ισχύ από 31/10

 • Επανέκδοση PIN ανεξαρτήτως τρόπου παραλαβής του: 3 ευ-
ρώ με ισχύ από 30/10 

• Εφάπαξ συνδρομή ανανέωσης: 6 ευρώ με ισχύ από 31/12
ΥπενθυμίζεταιπωςαπότονΙούλιο,ισχύουννέεςχρεώσειςότανκά-

ποιος«σηκώσει»λεφτάαπότονλογαριασμότουαλλάαπόΑΤΜάλλης
τράπεζες(μέσωτουσυστήματοςΔΙΑΣ).Πρόσφατα,ηΕθνικήΤράπεζα
ανακοίνωσεότι επιβαρύνειαπό τιςαρχές τουμήναμε0,20 ευρώ την
ερώτησηυπολοίπουλογαριασμούότανγίνεταισεΑΤΜάλληςτράπεζας
εντόςΕυρωζώνης,ενώμε0,15ευρώχρεώνειπλέοντηνεκτύπωσητων
τελευταίων κινήσεων, ακόμη και αν οπελάτης χρησιμοποιεί τοΑΤΜ
της τράπεζας.Να σημειωθεί ότι όλες οι τράπεζες είχανπροχωρήσει
τοκαλοκαίριστηνεπιβολήπρομήθειας2έως3ευρώστουςκατόχους
χρεωστικώνκαρτώνόταν κάνουνανάληψημετρητώναπόΑΤΜάλλης
τράπεζας, διευρύνοντας τη συγκεκριμένη χρέωση όχι μόνο για τους
κατόχουςκαρτώνξένων τραπεζών,αλλάκαι για τουςΕλληνες.Ηεπι-
βάρυνσηγιατηνεπανέκδοσητουPINεπιβαρύνεταιμε3ευρώαπότη
Eurobank,ενώμεπρομήθεια5ή6ευρώεπιβαρύνεταιηανανέωσητης
χρεωστικήςκάρτας(συνήθωςσυμβαίνειέπειτααπό5χρόνια),αλλάκαι
ηανανέωσήτηςύστερααπόαπώλειαήκλοπή.

Ηεπιβάρυνσηαυτήέχειυιοθετηθείαπόόλεςτιςτράπεζες,ενώορι-
σμένες,όπωςηΤράπεζαΠειραιώς,επιβάλλουνσυνδρομήκαισεέκδο-
σησυγκεκριμένωνκαρτώνμεειδικάπρονόμια.Ησυνδρομήστιςπιστω-
τικέςκάρτες,μιαυπηρεσίαπουήτανχωρίςχρέωσηστοπαρελθόν,έχει
υιοθετηθείαπόόλες τις τράπεζεςκαι τοκόστοςδιαμορφώνεταιπλέον
στα25έως30ευρώγιατιςαπλέςκάρτεςMasterCardήVisa,μεμικρές
διαφοροποιήσεις,όπωςηδωρεάνσυνδρομήγιαέξιμήνεςήέναχρόνο.

Η ετήσιασυνδρομήστιςπιστωτικές κάρτεςπεριορίζεται στα15-20
ευρώγιακάθεπρόσθετηκάρτα,πρακτικήπουέχειυιοθετηθείσχεδόν

απόόλεςτιςτράπεζες,ενώγιατιςαναβαθμισμένεςκάρτεςPlatinumή
Goldησυνδρομήείναιπολλαπλάσια,αφούσυνοδεύεταιμεπρόσθετα
προνόμια.Πολλέςαπό τις χρεώσειςπου επιβάλλουνοι τράπεζεςστο-
χεύουνστοναπεριορίσουντιςσυναλλαγέςμέσωκαταστημάτωνκαινα
στρέψουν τους καταναλωτέςστα εναλλακτικά δίκτυα.Ενδεικτική είναι
ηπερίπτωση τηςAlphaBank,πουχρεώνει τηνπληρωμήπιστωτικών
καρτώνμέσωτουκαταστήματοςμε3ευρώτησυναλλαγήεάνηπληρω-
μήγίνειμεχρέωσηλογαριασμούκαιμε5ευρώεάνηπληρωμήγίνειμε
καταβολήμετρητών.

Πηγή: Εφημερίδα «Καθημερινή»

Νέες χρεώσεις από τις Τράπεζες ακόμα και για συναλλαγές 
που μέχρι σήμερα παρέχονταν δωρεάν 

– Όπως,  αλλαγή και έκδοση νέου ΡIN, κίνηση ή υπόλοιπο λογαριασμού, κ.α.
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Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου
Το βιβλίο της Δήµητρας Μητρέντση,

 «Δεν περνάς κυρά Μαρία» παρουσιάζεται 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

ΟιΕκδόσειςiWrite,ηΔημόσιαΚεντρικήΒιβλιοθήκηΒέροιας,τοεργαστήριτεχνών«Μουσικό
Κουτί»καιησυγγραφέαςΔήμητραΜητρέντσηπαρουσιάζουντοβιβλίο:«ΔενπερνάςκυράΜα-
ρία-τατρίαθήτα(θύμα,θύτης,θεατής)».

Για το βιβλίο, εκτός από τη συγγραφέα θα μιλήσει ηΠόπηΦιρτινίδου (καθηγήτρια πιά-
νου-συγγραφέας).ΤοΚΔΑΠ«ΣχολείοστοΣύννεφο»θασυντονίσει δραστηριότητες γιαπαιδιά
σχετικέςμετοθέματουβιβλίου.

ΗΜαρίαέχειπολλάπαιχνίδια,αλλάτοπιοαγαπημένοτηςείναιηκούκλατης,ηΘυώνη.Με
αυτήνμπλέκονταικάθεμέρασεόμορφεςπαιχνιδοπεριπέτειες.

Ταπράγματαόμωςδενεξελίσσονταιτοίδιοκαλά,ότανηΘυώνημπαίνεισεέναπαιχνίδιμε
δυνατούςκαιαδυνάτους.ΕκείηΘυώνηγίνεται,χωρίςνατοεπιλέξει,αρχικάθεατής,έπειταθύμα
καιτελικάθύτηςσεμιασκηνήπου-απόπαιχνίδι-καταλήγειναγίνειμιαδυσάρεστηπεριπέτεια.

Ευτυχώςπουστοπαιχνίδιμπορείκανείςνααλλάξειτουςόρουςκαινατοπαίξειτηνεπόμενη
φοράαλλιώς.ΗΜαρία,τοπαιδίτηςιστορίας,θαεπιλέξειτοπώς.

HΔήµητραΜητρέντσηγεννήθηκεέναηλιόλουστο,µακρύοµαρτιάτικοπρωινό,κιαπότότε
ψάχνειτουςήχουςπουθαντύνουντιςµέρεςτηςµεφωςκαιχαµόγελα.

Γι’αυτόκαιδενθαµπορούσεναµείνειµακριάαπόταπαιδιά…
Έγινεδασκάλαµουσικήςγιανατραγουδάεικάθεµέρα,καιµάλισταειδικεύτηκεστηµουσική

εκπαίδευσηστιςπολύµικρέςηλικίες,γιαναέχειπάνταγύρωτηςπαιδιά.
Από τότεγράφειµουσική, τραγούδιακαιπαραµύθια, κάνειµαθήµαταµουσικήςαγωγήςκαι

διευθύνειχορωδιακέςοµάδεςπαιδιώνκαιενηλίκων.
Κιελπίζει,µέσααπότονδρόµοαυτό,ναµένειπαντοτινάζωντανότοπαιδίπουκρύβειµέσα

τηςκαιτοπαιδίπουβλέπεισταµάτιατηςκόρηςτης…

Με αγιασμό ξεκίνησε και επίσημα η νέα χρονιά στο Υφάδι
Ξεκίνησε και επίσημα η νέα χρονιά

στοΥφάδι,μεαγιασμόπουτέλεσεοπ.
ΝικόλαοςΠαπαθεοδώρου.Ηεθελόντρια
ΠόπηΝικούση,αναφέρθηκεσεόλαόσα
συμβαίνουνστοΥφάδιαπότο2000,χά-
ρηστηναγάπητωνΝαουσαίωνκαιχω-
ρίςκαμίακρατικήεπιχορήγησηεστιάζο-
νταςστοννέομεγάλοστόχο,τηνίδρυση
και λειτουργίαΣτέγηςΥποστηριζόμενης
Διαβίωσης,τηνμοναδικήεπιστημονικά
και κοινωνικά τεκμηριωμένηαπάντηση
στην αποϊδρυματοποίηση και τον κοι-
νωνικόαποκλεισμότωνΑμεΑ,μετάτον
θάνατοτωνγονέων.

ΗΠρόεδροςΕυγενίαΖάλιου,καλωσόρισεθερμάτουςπαραβρισκόμενουςκαιευχήθηκεκαλή
χρονιά,ευχαριστώνταςτουςεθελοντές,χωρίςτηνπαρουσίατωνοποίωντοΥφάδιδενθαμπο-
ρούσεναπροσφέρειστήριξη,κατάρτιση,εκπαίδευση,ψυχαγωγίακαικοινωνικοποίησησταμέλη
του.Μέλη,γονείς,εθελοντές,Δ.Σ.καιφίλοι,μαζίμετηνΑντιδήμαρχοΠολιτισμούκ.ΔώραΜπαλ-
τατζίδου,τηνΠρόεδροτουΝ.Π.ΚοινωνικήςΠροστασίαςκαιΑλληλεγγύηςκ.ΣτέλλαΑραμπατζή
και τηνΔημοτικήΣύμβουλοκ.ΆνναΒασιλειάδου, αντάλλαξανευχέςγιακαλήκαιδημιουργική
χρονιά, γεμάτη ενσυναίσθηση και ευαισθησία, χωρίς αποκλεισμούςαλλάμεπολλές ευκαιρίες
ανάπτυξηςγιαόλους.

Τοπλούσιομπουφέπουακολούθησεεπιμελήθηκανοιγονείςτωνμελών,ενώοιζωγραφιές
πουδόθηκανδώραστουςεθελοντές,ήτανέργατουκαλλιτέχνηζωγράφουτουΥφαδιού,Βασίλη
Παπαδόπουλου.

Ομάδα ελεύθερης συζήτησης και έκφρασης 
για την 3η ηλικία, από τον «Έρασμο»

ΟΣύλλογοςΚοινωνικήςΠαρέμβασης «Έρασμος»  συνεχίζοντας να εγκαινιάζει
δράσειςκοινωνικήςδικτύωσηςκαι ευαισθητοποίησηςπροχωράστηδημιουργία«Ο-
μάδαςελεύθερηςσυζήτησηςκαιέκφρασηςγιατην3ηηλικία»,μεποικίληθεματολογία
βιωματικούχαρακτήρακαιμεπρωταγωνιστέςτους ίδιουςτουςηλικιωμένουςσυντο-
πίτεςμαςπουθαενδιαφερθούννασυμμετάσχουν,απότηνΤετάρτη 23 Οκτωβρίου, 
στις 11.00π.μ. και κάθε Τετάρτη για 10 συναντήσεις συνολικά στα νέα μας γρα-
φεία, Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια. 

Με τη νέα του δράσηο «Έρασμος» τιμά την 3η ηλικία, κοινωνώνταςμε τα ιδι-
αίτεραπροβλήματα και τις αγωνίες της, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί αστείρευτο

κεφάλαιοσοφίαςκαιάντλησηςεμπειρίας,κεφάλαιογνώσηςπροςαξιοποίησηκαιπηγήσυνειδητοποίησηςότι
ηζωήδενήλθεμόνη,αλλάκάποιοιτηνέφερανκαιμαςτηνπαρέδωσαν,ωςμιασκυτάληευθύνης,αγάπης,
προσφοράςκαισυνέπειαςπροςτιςεπόμενεςγενιές.Ηομάδαφιλοδοξείναεμπνεύσειτηναισιοδοξίακαιτην
αγωνιστικότηταγιαμιαδυναμικήπαρουσίατωνηλικιωμένωνστηνκαθημερινότητατουςμετοσύνθημα:«Το
ναγερνάτοσώμαείναιαναπόφευκτο.Τοναγερνάηψυχή,όχι»!

Δηλώσεις συμμετοχής Δευτέρα – Παρασκευή, 
9.00π.μ. – 14.00 π.μ. στα γραφεία μας, Μ. Αλεξάνδρου 17. Τηλ. 23310 74073 
email: erasmos.veria@gmail.com

ΣΟΝ ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΤΑΙΝΙΑ: 
ΦΑΡΜΑΓΕΔΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:   Πέμπτη 10/1 
- Παρασκευή 11/10 – Σάββα-
το 12/10 – Κυριακή 13/10 στις  
17.30

Σκηνοθεσία: ΓΟΥΙΛ ΜΠΕ-
ΤΣΕΡ

Σενάριο:ΤΖΟΝ ΜΠΡΑΟΥΝ & 
ΜΑΡΚ ΜΠΑΡΤΟΝ

JOKER (ΧΡΥΣΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΒΕΝΕΤΙΑΣ)

Προβολές:   Πέμπτη 10/10 – Δευτέρα 14/10 
–Τρίτη 15/10 - Τετάρτη 16/10 στις 21.00

Παρασκευή 11/10 – Σάββατο 12/10 – Κυρια-
κή 13/10στις 19.00 και 21.30

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

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

ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ  - ADULTS IN 
THE ROOM

(Η νέα ταινία του Κ.ΓΑΒΡΑ Βασισμένη στο 
βιβλίο του Γιάνη ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ)

Προβολές:   Πέμπτη 10/10 – Δευτέρα 14/10 
–Τρίτη 15/10 - Τετάρτη 16/10 στις 21.00 Πα-
ρασκευή 11/10 – Σάββατο 12/10 – Κυριακή 
13/10στις 19.00 και 21.30

Σκηνοθεσία/ Σενάριο: Κ Ω Σ ΤΑ Σ  ΓΑ -
ΒΡΑΣ Ηθοποιοί: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΓΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΛΗΣ, 
ΟΥΛΡΙΧ ΤΟΥΚΟΥΡ, ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ, ΘΕΜΗΣ ΠΑΝΟΥ, ΒΑΛΕ-
ΡΙΑ ΓΚΟΛΙΝΟ, ΟΡΕΛΙΕΝ ΡΕΚΟΥΑΝ, ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ, ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑΚΗΣ, 
ΝΤΑΝ ΣΟΥΡΜΑΝΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΡΛΟΟΥ, 
ΖΟΣΙΑΝ ΠΙΝΣΟΝ, ΚΟΡΝΙΛΙΟΥΣ ΟΜΠΟΝΙΑ, 
ΒΕΝΣΑΝ ΝΕΜΕΤ, ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΑΚΟΥΑΡΟΛΙ, 
ΤΖΟΡΤΖ ΛΕΝΤΣ

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     10/10/19 - 16/10/19

Έναρξη μαθημάτων και ανοιχτές δράσεις στο 
Εργαστήριο Φωτογραφίας Δήμου Νάουσας

Μετά από μια επιτυχημέ-
νη έκθεσηφωτογραφίας καθ’
ομολογίατουκοινού,συνδυα-
σμένη με ενδιαφέρουσεςπα-
ράλληλες δράσεις, το Εργα-
στήριοΦωτογραφίαςΔήμου
Νάουσας ξεκινάει νέο εκπαι-
δευτικό κύκλο. Τα μαθήματα
του α’ κύκλου θαπραγματο-
ποιούνταικάθεΠέμπτηστις5
μ.μ. ενώ του β’ κύκλου κάθε
Τετάρτηστις4μ.μ.

Οι«ΑνοιχτέςΔράσεις»του
εργαστηρίουφωτογραφίαςθα
πραγματοποιούνταικάθεΔευ-
τέραστις8:30μ.μ.στονχώρο
πολιτισμούΒέτλανς,1οςόρο-
φος. ΤηνΔευτέρα 14/10/19,
8:30 μ.μ. θα προβληθεί το
μη αφηγηματικό ντοκιμαντέρ
Samsara, τουσκηνοθέτηRon
Fricke, διάρκειας 99 λεπτών.
Ηεκδήλωσηέχειεκπαιδευτικό-ενημερωτικόσκοπό,μεελεύθερηείσοδο.

Τοπρόγραμμα«ΑνοιχτέςΔράσεις»στοχεύει στην διάχυση της γνώσηςστην κοινωνία, την δημιουργία, την
καλλιτεχνικήαντίληψη και τηνανάπτυξηδημιουργικών - λειτουργικών κοινωνιών.Ενημερωθείτε για τις «Ανοι-
χτέςΔράσεις»ακολουθώνταςτοΕργαστήριοΦωτογραφίαςΔήμουΝάουσαςστονσύνδεσμοwww.fb.com/photo.
naoussa

Ηέκθεσηφωτογραφίας«Ναοί-Ιερά-Μυστήρια»θαπαραμείνειέωςτις20Οκτωβρίου.Ανοιχτήστοκοινόθα
είναιτιςΚυριακέςκαιτιςΑργίες(13,17και20Οκτωβρίου),ώρες11π.μ.-2μ.μκαι6μ.μ.-10μ.μ.Επισκέψεις
σχολείωνμπορούν ναπραγματοποιηθούν με τηλεφωνική επικοινωνία από τηνπροηγούμενη μέρα, με τον κ.
ΓιώργοΜάνο,πρόεδροΣΔΕΤστοτηλέφωνο6974125315ήτονκ.ΧρήστοΜητσιάνη,διδάσκωνεργαστηρίουφω-
τογραφίαςστοτηλέφωνο6988220959.

 

Την έναρξη των δραστηριοτήτων του Συλλόγου
ΒλάχωνΒέροιαςγια τηνέαπερίοδο2019--2020ανα-
κοινώνειτοΔ.Σ,σύμφωναμετοπαρακάτωπρόγραμ-
μα:

 Δευτέρα στις 7:00μ.μ 
ΕκμάθησηΒλάχικηςγλώσσαςΕνηλίκων
Υπεύθυνοςτμήματοςκ.ΤάκηςΓεωργίου
Τρίτη στις 6:00 μ.μ 
MαθήματαΑγιογραφίας
Υπεύθυνητμήματοςκ.ΜαρίαΚαλφοπούλου
Τετάρτη στις 7:30 μ.μ
MαθήματαχορούΑνδρών-γυναικών-Νεολαίας
Υπεύθυνοςτμημάτωνκ.ΑντώνηςΚελεπούρης
Πέμπτη στις 6:00 μ.μ
ΜαθήματαΨηφιδωτού&Καλλιτεχνιών
Υπεύθυνοιτμήματοςκ.ΓιώταΒλαχοπούλου-κ.Χα-

ρούλαΓκανάτσιου
Παρασκευή στις 5:00 μ.μ.
ΠαιδικόΤμήμαχορού–αρχάριοι
Υπεύθυνητμήματοςκ.ΧριστίναΚαραγιάννη
Παρασκευή στις 7:00 μ.μ.
ΠαιδικόΤμήμαχορούπροχωρημένων.
Υπεύθυνητμήματοςκ.ΛέμηΓατοπούλου
Παρασκευή στις 6:00 μ.μ.
ΕκμάθησηΒλάχικηςγλώσσας(παιδικότμήμα)
Υπεύθυνοςτμήματοςκ.ΤάκηςΓεωργίου
Προσεχώς:ΘαλειτουργήσεικαιτοΤμήμαχορωδίας

(ΥπεύθυνοςΓεώργιοςΜανέκας)
ΌσοιενδιαφέρονταικαιεπιθυμούνναμάθουνΒλά-

χικουςκαιπαραδοσιακούςχορούς,βλάχικατραγούδια
και τη βλάχικη γλώσσαμπορούν να επικοινωνήσουν
στοτηλέφωνο2331064315ήναπροσέλθουνσταγρα-
φείατουσυλλόγουκαθημερινά,απογευματινέςώρες.

Ξεκίνησε η νέα περίοδος δράσεων 
του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας



Να εξετάσει τοΥπουργείοΟικονομικών τη μεί-
ωση τουΕιδικούΦόρουΚατανάλωσηςστοΠετρέ-
λαιοΘέρμανσηςπροκειμένου να δοθεί περαιτέρω
σημαντικήανάσαστοσύνολοτωνελληνικώννοικο-
κυριών, ζητάαπό τοναρμόδιοΥπουργόκ.Χρήστο
Σταϊκούρα με σχετική Ερώτησή του, ο βουλευτής
ΗμαθίαςΛάζαροςΤσαβδαρίδης.

Όπως επισημαίνει, τα «θετικά μαντάτα» για τις
τσέπες τωνΕλλήνωνπολιτώνπουφέρνει τόσο η
φετινή φθηνότερη τιμή εκκίνησης του πετρελαίου
θέρμανσης, όσο και η ανακοίνωση τουΥπουργού
για ταχύτερηκαταβολή τηφετινήχρονιά του επιδό-
ματος θέρμανσης και για διεύρυνση των κριτηρίων
χορήγησήςτου,δενεπιλύουνοριστικάτοπρόβλημα.

Καθώςηιδιαίτερηαυξημένηφορολογία–κληρο-
νομιά τωνπροηγούμενων ετών και απόρροια των
αλλεπάλληλωναυξήσεωνστονΕιδικόΦόροΚατα-
νάλωσης (ΕΦΚ),παγιώνει μία ιδιαίτεραυψηλή τιμή
τουπροϊόντος,σεπολλέςπεριπτώσειςαπλησίαστη
γιασημαντικόποσοστόσυμπολιτώνμας.

Η απαγορευτική αυτή τιμή, όπως υπογραμμίζει
ο βουλευτής, οδήγησε ταπροηγούμενα χρόνια όχι
μόνοστηνκατακόρυφηπτώση–έωςκαι70%-της
κατανάλωσηςπετρελαίουθέρμανσης,όχιμόνοστην
άνθισητουλαθρεμπορίουπετρελαίουπουπροξενεί
βαθιάπληγήστα έσοδα του κράτουςαλλά επιπρο-
σθέτωςλειτούργησεεπιβαρυντικάτόσογιατοίδιοτο
περιβάλλον,λόγωανεξέλεγκτηςκοπήςδέντρωνόσο
και την ατμόσφαιρα στους αστικούς ιστούς, λόγω
καύσηςακατάλληλωνυλικώνγιαθέρμανση.

Τονίζειδε,ότιημείωση τουΕΦΚστοπετρέλαιο
θέρμανσης θα λειτουργήσει ευεργετικά τόσο για
τους κατοίκους των ορεινώνπεριοχών,που κατα-
ναλώνουν τοπροϊόνσυχνότατα για διάστημαάνω

των 6 μηνών όσο και για τις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
(βαριάασθενείς,άνεργοι,ανα-
σφάλιστοιυπερήλικες,χαμηλό-
μισθοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι,
χαμηλοσυνταξιούχοι).

Κυρίωςόμως,όπωςεπιση-
μαίνει,θαλειτουργήσειευεργε-
τικάγιατοΣΥΝΟΛΟτωνΕλλή-
νωνφορολογουμένωνσε όλη
την ελληνική επικράτεια, που
πληρώνει τους φόρους στο
κράτος και χρειάζεται και αυ-
τό νααισθανθεί ότι οι χρόνιες
οικονομικές του θυσίες έχουν
ένα ορατό για την τσέπη του
αποτέλεσμα.

Αναλυτικά, η κατατεθείσα
Ερώτησηαναφέρει:

«ΚύριεΥπουργέ,
«Θετικά μαντάτα» για τις

τσέπες των ελλήνωνπολιτών
φέρνειηφετινήτιμήεκκίνησης
τουπετρελαίου θέρμανσης, η
οποία σύμφωνα με τα τώρα

στοιχείαπου αναφέρει ηΟμοσπονδίαΒενζινοπω-
λώνΕλλάδαςθαείναιπερίτα9,5-10λεπτάχαμηλό-
τερηαπό την τιμή εκκίνησης του2018 (από1,145
στο1,05ευρώ/λίτρο).

Το γεγονός αυτό, σημαίνει πρακτικά ότι οι κα-
ταναλωτές θα έχουν μιαωφέλεια περί τα 95-100
ευρώ/χιλιόλιτρο, κάτιπουθα λειτουργήσει
ανακουφιστικάστηνοικονομικήτουςκατά-
σταση.

Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης
θα καταβληθεί νωρίτερα από τηνπερσι-
νή χρονιά καθώς, όπως ανακοινώσατε,
την επόμενη εβδομάδαθα εκδοθεί ησχε-
τική ΥπουργικήΑπόφαση, με στόχο να
καταβληθεί το σύνολο του ποσού στους
δικαιούχους εντός του 2019 αλλά και να
διευρυνθούν τα κριτήρια χορήγησηςώστε
νααυξηθούνοιδικαιούχοι.

Παρά ταύτα, η ιδιαίτερηαυξημένηφο-
ρολογία–κληρονομιάτωνπροηγούμενων
ετών και απόρροια των αλλεπάλληλων
αυξήσεωνστονΕιδικόΦόροΚατανάλωσης
(ΕΦΚ),παγιώνει μία ιδιαίτεραυψηλή τιμή
του προϊόντος, σε πολλές περιπτώσεις
απλησίαστη για σημαντικό ποσοστό συ-
μπολιτώνμας.

Όπως υπογραμμίζεται σε αρκετά δη-
μοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο, φορείς της αγοράςσημειώνουν ότι
περίπουτο46%τηςτιμήςείναιφόροι(ειδι-
κόςφόροςκατανάλωσης,ΦΠΑ).Ενώαπό
το2010έωςσήμεραοΕΦΚσυντονΦΠΑ
πουεπιβάλλεται επ’αυτούαυξήθηκεκατά
1.244%καιαπό25,83ευρώτοχιλιόλιτρο,
διαμορφώνεταιπλέονσε347,2ευρώ.

Η απαγορευτική αυτή τιμή, οδήγησε
εξάλλουταπροηγούμεναχρόνια

όχιμόνοστηνκατακόρυφηπτώση–έ-
ωςκαι70%-τηςκατανάλωσηςπετρελαίου
θέρμανσης

όχι μόνοστηνάνθιση του λαθρεμπορίουπετρε-
λαίου που προξενεί βαθιά πληγή στα έσοδα του
κράτους

αλλά επιπροσθέτως λειτούργησε επιβαρυντικά
τόσο για το ίδιο τοπεριβάλλον, λόγωανεξέλεγκτης
κοπήςδέντρωνόσοκαιτηνατμόσφαιραστουςαστι-
κούς ιστούς,λόγωκαύσηςακατάλληλωνυλικώνγια
θέρμανση.

Κατόπιντούτωνκαιεπειδή:
Τοπετρέλαιοαποτελείκυρίαρχομέσοθέρμανσης

τωνΕλλήνωνπολιτών
Επειδή ιδιαίτεραοι κάτοικοι τωνορεινώνπεριο-

χών επιβαρύνονται οικονομικά λόγω της ιδιαίτερα
αυξημένης κατανάλωσης ήδη από τις αρχές του
ΟκτωβρίουκαιτουλάχιστονμέχριτατέληΑπριλίου

Είναι επιτακτική ανάγκη να βοηθηθούν οι συ-
μπολίτες μας, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες (βαριά ασθενείς, άνεργοι, ανα-
σφάλιστοι υπερήλικες, χαμηλόμισθοι, τρίτεκνοι,πο-
λύτεκνοι,χαμηλοσυνταξιούχοι)

Ερωτάσθεκ.Υπουργέ:
ΤιπροτίθεταιτοΥπουργείοναπράξειαναφορικά

μετηζητούμενημείωσητουΕιδικούΦόρουΚατανά-
λωσηςστοΠετρέλαιοΘέρμανσης;
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Δήμος Αλεξάνδρειας: Επικαιροποίηση 
αιτήσεων για το Επίδομα

 Στέγασης έως τις 31 Οκτωβρίου
ΤοΚέντροΚοινότηταςΔήμουΑλεξάνδρειαςμεΠαράρτημαΡομάε-

νημερώνειτουςπολίτεςπουυπέβαλαναίτησηγιατοεπίδομαστέγασης
από1έως30Απριλίου2019ναπροσέλθουνστηνΥπηρεσίαγιαεπικαι-
ροποίησητηςαίτησηςτουςΜΟΝΟανυπάρχουναλλαγέςστησύνθεση
του νοικοκυριού τους,στα εισοδηματικά ήπεριουσιακά τουςστοιχεία,
στοηλεκτρονικόμισθωτήριο κ.α.Σεαντίθετηπερίπτωσηηανανέωση
τωναιτήσεωνγιαακόμηέξιμήνεςγίνεταιαυτόματα.

Ηεπικαιροποίησητωναιτήσεωνγιατιςεγκεκριμένεςαιτήσειςμηνός
Απριλίουδύναταιναπραγματοποιηθείαπό1έως31Οκτωβρίου.

Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςμπορείτενααπευθύνεστεαυτοπρο-
σώπωςσταγραφείαμας:

•ΚεντρικήΔομή–ΠλατείαΣιδηροδρομικούΣταθμούκαι
•ΠαράρτημαΡομά–ΠλατείαΠαπαντωνίου
•ήστατηλέφωνα23330-53071&23330-53072καθημερινά08:00–

15:00.

Νέα Διοικούσα 
Επιτροπή στο 

Παράρτημα Ημαθίας 
της ΕΜΕ με πρόεδρο 
Χαρ. Σαραφοπούλου 

ΤηνΚυριακή6Οκτωβρίου2019σταγραφεία
τουπαραρτήματος(Όλγανος)στηΒέροια,πραγ-
ματοποιήθηκαν η Γενική Συνέλευση των μελών
τουΠαραρτήματοςΗμαθίας τηςΕλληνικήςΜα-
θηματικήςΕταιρείας και οι εκλογές για τηνανά-
δειξητηςνέαςΔιοικούσαςΕπιτροπής.

Ησυγκρότηση της νέαςΔιοικούσαςΕπιτρο-
πήςπραγματοποιήθηκε τηνΤρίτη 8Οκτωβρίου
2019καιηνέατηςσύνθεσηείναι:

Πρόεδρος:ΣαραφοπούλουΧαρίκλεια
Αντιπρόεδρος:ΧονδρολίδηςΔημήτριος
ΓενικόςΓραμματέας:ΣτυλιανίδουΑλεξάνδρα
ΕιδικήΓραμματέας:ΒαρελάΜαργαρίτα
Ταμίας:ΠαρασκευαΐδουΝικολέτα
ΥπεύθυνοςΒιβλιοθήκης:ΝόλτσηςΝικόλαος
Σύμβουλος:ΑδαμίδηςΗλίας

ΓιατοΕποπτικόΣυμβούλιοεκλέχθηκανοι:
1.ΖυγουλιάνουΜαρία
2.ΚαμπουρίδηςΙωάννης
3.ΠαντζαρτζίδηςΤάσος

ΗΔιοικούσαΕπιτροπήευχαριστεί τουςσυνα-
δέλφουςγιατησυμμετοχήτουςστιςεκλογέςτου
παραρτήματος και τους καλεί να συμμετέχουν
ενεργάστιςδράσειςτουΠαραρτήματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
ΟΣυνεταιρισμόςΔιαχείρισηςΣυνιδιοκτησίαςΞηρολιβά-

δουανακοινώνει καιπροσκαλεί όλα τα μέλη του νασυμ-
μετέχουνστιςεκλογέςγιατηνανάδειξημελώνΔ.Σπουθα
διεξαχθούν τηνΚυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 στο γραφείο
τουΣυνεταιρισμού,στηΒέροια,επίτηςοδούΛουτρούαριθ.
1,2οςόροφοςκαικατάτιςώρες10:00π.μ-14:00μ.μ.

Όσααπότα τακτοποιημένα-εγγεγραμμέναστοΜητρώο
τουΣυνεταιρισμούμέλη επιθυμούν να δηλώσουν υποψη-
φιότητα στις επικείμενες εκλογές οφείλουν να δηλώσουν
τηνπρόθεση τους έως και την 25ηΟκτωβρίου 2019 εγ-
γράφωςπρος τους α)ΑσημίναΧαριστού τουΔημητρίου
(τηλ.6972789765)καιβ)ΓεώργιοΓεωργίουτουΔημητρίου
(τηλ.697304440)αναγράφονταςταπλήρηπροσωπικάτους
στοιχεία.Διευκρινίζεταιότιδικαίωμαυποβολήςυποψηφιό-
τηταςέχουνταμέληπουέχουνπλήρησυνεταιρικήμερίδα,
δηλ. δικαίωμα επί δασικής, μη δασικής (χορτολιβαδικής)
έκτασης και δικαίωμα επί αγροτεμαχίου.Δικαίωμα συμ-
μετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν τα εγγεγραμμέ-
να-τακτοποιημέναμέληστοΝέοΜητρώο, καθώς και όσοι
μπορούν αποδείξουν δικαίωμα διαδοχής εκ των αρχικών
μεριδούχων.Κατά τη διεξαγωγή τηςψηφοφορίαςαπαραί-
τητηθαείναιηεπίδειξηαστυνομικήςταυτότηταςήοποιου-
δήποτε άλλο εγγράφουπουπιστοποιεί την ταυτότητα του
εκάστοτεπροσώπου.

Για τον Συνεταιρισμό
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Ερώτηση Τσαβδαρίδη για την μείωση του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 9

Οκτωβρίου 2019στις 4.30 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως
ΘεοτόκουστοΚλειδίΗμαθίας η
Παναγιώτα Περηφανοπούλου,
σεηλικία64ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 10

Οκτωβρίου2019στις11.00π.μ.α-
πότονΙερόΝαόΑγ.ΓεωργίουΒέ-
ροιας οΓεώργιος Νικ. Αυγέρης,
σεηλικία84ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε τηνΚυριακή 13 Ο-

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

ΟΡΕΣΤΗ ΙΩΑΝ. 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

καικαλούμεόλουςόσουςτιμούντημνήμητουναπρο-
σέλθουνκαιναενώσουνμαζίμαςτιςδεήσειςτουςπροςτο
Θεό.

 Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Ο αδελφός, Τα ανήψια
  Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στο ζαχαροπλαστείο «Σερεμέτα»

Ποια Ιατρεία και Τμήματα  
λειτουργούν στο Κ.Υ.Βεροιας

ΤΟΚΕΝΤΡΟΥΓΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ:

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

2331071954
ΙΑΤΡΕΙΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ2331024661
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕΠΡΩΙΝΟΩΡΑΡΙΟΑΠΟ 07:00 ΕΩΣ

14:00ΤΑΤΜΗΜΑΤΑ:
- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙ-

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2331024661ΕΣΩΤ.102
- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
(ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2331024661ΕΣΩΤ.162)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣΣΕΠΡΩΙΝΟΩΡΑΡΙΟ

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

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

2331021863
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:ΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2331024661ΕΣΩΤ.143
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑΣ2331071915
8ηΤΟΜΥΔΗΜΟΥΒΕΡΟΙΑΣ:
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ-ΙΑΤΡΟΥΣΓΕΝΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗΣ–ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΚΗΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331075271
11ηΤΟΜΥΔΗΜΟΥΒΕΡΟΙΑΣ:
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙΑΤΡΟΥΣΓΕΝΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗΣ–ΚΟΙΝΩΝΙ-

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

ειδικότητας:
Γυναικολόγου–οφθαλμιάτρου–Ακτινοδιαγνώστη-Νευρο-

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

Κ.Υ.ΒΕΡΟΙΑΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΜΟΡΑΒΑ2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΙΣΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣΣΕΠΡΩΙΝΟΩΡΑΡΙΟ

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

2331024661-2331021863
ΤΗΛΕΦΩΝΑΓΙΑΡΑΝΤΕΒΟΥ:2331062198
ΠΕΝΤΑΨΗΦΙΟΙΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ :

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

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος
ΜητροπολίτηςΒεροίας,
Ναούσης και Καμπανί-
αςκ.Παντελεήμων:

Το διάστημα 8-11
Οκτωβρίου θα συμμε-
τάσχει στις εργασίες
της Ιεράς Συνόδου της
Εκκλησίας της Ελλά-
δος στην αίθουσα του
ΣυνοδικούΜεγάρουΑ-
θηνών, ενώ το Σαββα-
τοκύριακο 12-13Οκτω-
βρίου θα λάβει μέρος
στις χειροτονίες των
νέων Μητροπολιτών
στοΜητροπολιτικόΝαό
Αθηνών.

ΤηνΚυριακή 13Ο-
κτωβρίουστις7:00μ.μ.
στοπνευματικό κέντρο
της ΙεράςΜητροπόλε-
ως, (Βενιζέλου 29, 1ος
όροφος πάνω από το
Βιβλιοπωλείο «Παύλει-
οςΛόγος»),θαομιλήσει
με θέμα: «Τοποτήριον
τουΧριστού»,στοπλαίσιοτωνΑκαδημαϊκώνδιαλόγωνπουδιοργανώνειη
ΙεράΜητρόπολις.

ΤηνΔευτέρα14Οκτωβρίουστις5:00μ.μ.θασυνοδεύσειτοΙερόΕικόνι-
σματηςΠαναγίαςΣουμελάςστηνπλατείατηςΑγίαςΣοφίαςΘεσσαλονίκης,
όπου θαπραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή του ΙερούΕικονίσματος
καιστηνσυνέχειαμελιτανευτικήπομπήθαμεταφερθείστονΙερόΝαότου
ΑγίουΔημητρίουΠολιούχουΘεσσαλονίκης,όπουκαιθατοποθετηθείπρος
προσκύνησητωνπιστώνενόψειτηςΠανηγύρεωςτουΙερούΝαού.

ΤηνΤρίτη15Οκτωβρίουστις10:30π.μ.θαπαραστείκαιθαομιλήσει
στηνΙερατικήΣύναξηστοΠαύλειοΠολιτιστικόΚέντροΒεροίας.

ΤηνΤρίτη15Οκτωβρίουστις6:00μ.μ.θαχοροστατήσειστονεσπερινό
καιστηνπαράκλησητουΑγίουΛουκάτου ιατρούαρχιεπ.Συμφερουπόλε-
ως(στονυπόκατασκευήναότου)στηνΙεράΜονήΠαναγίαςΔοβράστην
Βέροια.

ΤηνΤρίτη15Οκτωβρίουστις8:00μ.μ.θαπαραστείστηνκεντρικήεκ-
δήλωσητουΔήμουΒεροίαςγιατηνΑπελευθέρωσητηςπόλεωςστονΧώρο
ΤεχνώνΒεροίας.

ΤηνΤετάρτη16Οκτωβρίουτοπρωίθα ιερουργήσειστονΠαλαιό Ιερό
ΜητροπολιτικόΝαό τωνΑγίωνΑποστόλωνΠαύλου καιΠέτρουΒεροίας,
επίτηεορτήπάντωντωνενΒεροίαΑγίων.ΣτοτέλοςτηςθείαςΛειτουργίας
θα τελέσει δοξολογία για ταΕλευθέρια τηςπόλεως και στησυνέχεια θα
τελέσειεπιμνημόσυνηδέησηστοΗρώοΠεσόντωνστηνΠλατείαΡακτιβάν
(Ωρολογίου).Στις11:45π.μ.θαπαραστείστααποκαλυπτήριατηςπροτο-
μής τουΜακαριστούΜητροπολίτουΒεροίας κυρούΠαύλουΓιαννικόπου-
λουστοναύλειοχώροτουΜητροπολιτικούΜεγάρουΒεροίας.

ΤηνΠέμπτη17Οκτωβρίουτοπρωίθα ιερουργήσειστον ΙερόΜητρο-
πολιτικόΝαόΜεταμορφώσεωςτουΣωτήροςΝαούσηςκαιθατελέσειδοξο-
λογίαγιαταΕλευθέριατηςπόλεως.

ΤηνΠαρασκευή18Οκτωβρίουτοπρωίθα ιερουργήσειστον ΙερόΜη-
τροπολιτικόΝαόΚοιμήσεως τηςΘεοτόκουΑλεξανδρείας και θα τελέσει
δοξολογίαγιαταΕλευθέριατηςπόλεως.

ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο τουΑδελφάτου Γηροκομείου

Βέροιας , σαςπροσκαλεί την Κυριακή  20 Οκτωβρίου 
2019 και ώρα 11:30 π.μ. , στον χώρο εκδηλώσεων του
ΓηροκομείουΒέροιας , ενημερωτική ομιλία για τηνΤρίτη
Ηλικία , μεθέμα : ``ΣτοΛυκόφως τηςΖωής``, από την κ.
ΚώσταΒασιλικήΝευρολόγος–Ψυχίατρος,ΟμότιμηΚαθη-
γήτριατουΑ.Π.Θ..

Ηπαρουσίασαςθαμαςτιμήσειιδιαίτερα.
Μετα  τιμης     

Η προεδρος του Δ.Σ. 
Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου Ευδοξία                     



Του Κωνσταντίνου Α. Ζώκου*

Το βραβείο Nobel για τη χημεία φέτος, το
2019,απονεμήθηκεστουςJohnB.Goodenough
[1], M. Stanley Whittingham [2] και Akira
Yoshino [3], μοιραζόμενο εξ ίσου, για την α-
νάπτυξη της μπαταρίας ιόντων λιθίου.Αυτή η
ελαφριά, επαναφορτιζόμενη και ισχυρήμπατα-
ρίαείναιπλέονσεχρήσησεόλα,απότακινητά
τηλέφωνα μέχρι τους φορητούς υπολογιστές
και ταηλεκτρικάαυτοκίνητα.Μπορεί επίσηςνα
αποθηκεύσει σημαντικά ποσά ενέργειας από
ηλιακή και την αιολική ενέργειες, καθιστώντας
δυνατό ναυπάρξει μια κοινωνία ελεύθερηαπό

ταορυκτάκαύσιμα.
Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια τηςπετρελα-

ϊκήςκρίσηςστηδεκαετία του1970.ΟStanleyWhittinghamεργάστηκεγια
τηνανάπτυξημεθόδωνπουθαμπορούσανναοδηγήσουνσεενεργειακές
τεχνολογίεςελεύθερεςαπόταορυκτάκαύσιμα.Ξεκίνησεναερευνάυπερα-
γωγούςκαιανακάλυψεέναεξαιρετικάπλούσιο ενεργειακάυλικό, τοοποίο
χρησιμοποίησεγιαναδημιουργήσειμιακαινοτόμοκάθοδοσεμιαμπαταρία
λιθίου.Αυτόαποτελείτοαπόδισουλφίδιοτιτανίουτοοποίο,σεμοριακόεπί-
πεδο, έχει χώρουςπουμπορεί ναφιλοξενούν - ναπαρεμβληθούν - ιόντα
λιθίου.

Ηάνοδοςτηςμπαταρίαςήτανενμέρεικατασκευασμένηαπόμεταλλικό
λίθιο,πουέχειμιαισχυράτάσηνααπελευθερώνειηλεκτρόνια.Αυτόοδήγη-
σεσεμιαμπαταρίαπουκυριολεκτικάείχεμεγάλοδυναμικό,πουυπερέβαινε
τα2V(βολτ).Ωστόσο,τομεταλλικόλίθιοείναιαντιδραστικόκαιημπαταρία
ήτανπολύεκρηκτικήγιαναείναιβιώσιμη.

ΟJohnGoodenoughπροέβλεψεότιηκάθοδοςθα είχεακόμημεγαλύ-
τεροδυναμικό εάναποτελείτοαπόοξείδιομετάλλουαντί απόδισουλφίδιο
μετάλλου.Μετάαπόσυστηματικήέρευνα,το1980επέδειξεότιοξείδιοκο-
βαλτίουμεπαρεμβεβλημένα ιόνταλιθίουμπορούνναπαράγουνμέχρικαι
τέσσεραβολτ.Αυτόήτανμιασημαντική επανάσταση και θαοδηγούσεσε
πολύπιοισχυρέςμπαταρίες.

 
ΜετηνκάθοδοτουGoodenoughωςβάση,οAkiraYoshinoδημιούργησε

τηνπρώτη εμπορικάβιώσιμημπαταρία λιθίου το 1985.Αντί να χρησιμο-
ποιήσει αντιδραστικό λίθιο στην άνοδο, χρησιμοποίησε κωκ
πετρελαίου, ένα υλικόάνθρακαπου, όπως και το οξείδιο του
κοβαλτίουτηςκαθόδου,μπορείναπαρεμβάλλειιόνταλιθίου.

Τοαποτέλεσμαήτανμια ελαφριά,ανθεκτικήμπαταρίαπου

θαμπορούσεναφορτίζεταιεκατοντάδεςφορέςπρινεκφυλιστείηαπόδοσή
της.Τοπλεονέκτηματωνμπαταριών ιόντωνλιθίουείναιότιδενβασίζονται
σε χημικέςαντιδράσειςπουφθείρουν ταηλεκτρόδια, αλλάσε ιόντα λιθίου
πουρέουνμπρος-πίσωμεταξύτηςανόδουκαιτηςκαθόδου.

Οι μπαταρίες λιθίου έχουνφέρει επανάστασηστις ζωές μας από τότε
πουγιαπρώτηφοράεισήχθησανστηναγοράτο1991.Έχουνθέσειτιςβά-
σειςμιαςασύρματης,ελεύθερηςαπόορυκτάκαύσιμακοινωνίαςκαιείναιτο
μεγαλύτεροπλεονέκτημαγιατηνανθρωπότητα.

[1]ΟJohnB.Goodenough,γεννήθηκετο1922στηνJena,στηΓερμανία.
Ph.D.το1952απότοΠανεπιστήμιοτουΣικάγο,στιςΗΠΑ.VirginiaH.Σή-
μεραστοΠανεπιστήμιοτουΤέξαςστοAustin,στιςΗΠΑ.

[2]ΟM.StanleyWhittingham, γεννήθηκε το 1941στοΗνωμένοΒασί-
λειο.Ph.D. το 1968από τοΠανεπιστήμιοOxford, στοΗνωμένοΒασίλειο.
ΔιακεκριμένοςΚαθηγητήςστοΠανεπιστήμιοBinghamton,ΠολειτειακόΠανε-
πιστήμιοτηςΝέαςΥόρκης,στιςΗΠΑ.

[3]ΟAkiraYoshino,γεννήθηκετο1948στηνSuita,στηνΙαπωνία.Ph.D.
το 2005από τοΠανεπιστήμιο τηςOsaka,στην Ιαπωνία.HonoraryΜέλος
στηνAsahiKaseiCorporation,στοΤόκιοκαιΚαθηγητήςστοΠανεπιστήμιο
Meijo,στηνNagoya,στηνΙαπωνία.

*Δάσκαλος Φυσικής, Επιστημονικός Υπεύθυνος egno.gr

(Διαβάζετεκάθεμέρα:ΠερισσότερεςειδήσειςΕπιστήμηςστοegno.gr)
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Βέροια, Βερόη
 -Το «Ευχαριστώ» 

δεν αρκεί….
Πέρασαν 26 χρόνια από τότε

που αποφάσισα να αλλάξω χώρα
, να ζητώ και  να κτίσω το μέλλον
μουστοάγνωστο,μετηνμόνηθέ-
ληση να δημιουργήσω κάτι καλό,
συνθήκες για μια ζωή με αξιοπρέ-
πειακαιεντιμότητα.Ητύχηηκαλή
τοήθελε να εγκατασταθώστηνΒέ-
ροια.Μιαπολύ υπέροχη απ’ όλες
τηςαπόψεις.Μιαπολύκαθαρή,με
τον βυζαντινόπολιτισμό να ξεπρο-
βάλεισεκάθετηςγωνία.Μιαπόλη
με υπέροχο κόσμο.Άνθρωποι με
ευγένεια ,  καλοπροαίρετοι, έτοιμοι

ναανοίξουν τηναγκαλιά τουςστουςμετανάστεςπου τότε
ερχότανασταμάτητα,κάθεμέρα.

Ωςνεαρός,μεταακούσματακαιτηνιστορία,όπωςαυτή
γραφότανυπότοαπολυταρχικόκαθεστώς,έφυγααπότην
Αλβανία για  να ανακαλύψω και να ιδρύσω τον δικό μου
κόσμο.

Τονόποιονκαι κατόρθωσα ναδημιουργήσωστηνΒα-
σίλισσα τουΒοράμε την υπέροχηαρχαία κληρονομία και
τουςυπέροχουςανθρώπουςτης, μετουςμικρασιάτικες
και τουςπόντιους  διωγμένουςαπό τιςπατρίδες τους, με
ιστορίες αιματηρές ,και ταυτόχροναπαραδείγματα προς
μίμηση.Αυτοδημιούργητοι και επιτυχημένοι. Και ανάμεσα
τουςοεντόπιοςπληθυσμόςμετουςΒλάχουςκαιτουςεντό-
πιους, άνθρωποι ευεργέτες και στηρίγματααυτής τηςπό-
ληςκαιόχιμόνο.Σ’αυτότομωσαϊκόυπέροχωνανθρώπων
,προστεθήκανκαιταμεταναστευτικάκύματατηςπατρίδας
μου.Νεαράπαιδιάπουβρήκαν θαλπωρή και αγκαλιάσε
ένακόσμοξένοκαιοικείοταυτόχροναγι’αυτούς.

Πολλοί από εμάς δημιούργησανοικογένειες.Ταπαιδιά
μας ταγεννήσαμεσ ’αυτό τοευλογημένοτόπο.ΗΕλλάδα
έγινε ηπατρίδα τους, τα ελληνικά έγιναν η μητρική τους
γλωσσάκαιηΒέροια,ηπόλητους.

Έτσι,μέσασ’αυτότοπεριβάλλον,όχιμόνοεγώ,αλλά
πολλοίσυμπατριώτεςμου , με τουςοποίουςσυναναστρέ-
φομαι σε καθημερινή βάση ,ως εργοδότηςπλέον καιως
πρόεδροςαλβανικούσυλλόγου,δημιουργηθήκαμε,πορευ-
όμαστεμεμεγίστηαξιοπρέπεια  και με ευγνωμοσύνη.Και
αισθανόμαστε   τυχεροί.Διότι κατάβάθος είμαστεάνθρω-
ποιμεδυοπατρίδες ,η πατρίδαπουγεννηθήκαμεκαιμε-
γαλώσαμε,ηχώραμαςηΑλβανίακαιηπατρίδαπουγεννή-
σαμεκαιμεγαλώνουμεταπαιδιάμας,ηΕλλάδα.Σαφώςκα
στοδρόμομαςυπάρχουνκαιεμπόδιατεραστία.Ηπολιτική
καμιάφοράγίνεταιαπρόσωπηκαικάπουεκείμπαίνουνκαι
δυσκολίες.Αλλάαυτόπουπολλέςφορέςδεντοκαταφέρνει
ηπολιτική,τοκαταφέρνουνοιλαοί.Τοχέριπουκρατάμεο
έναςστονάλλον,οσεβασμόςγιατοδιαφορετικό,ηευγνω-
μοσύνηκαιηαλληλεγγύη…

Βέροια, Βερόη…μεγαλοπρεπή σαν την ιστορία σου,
μαγικήκαιυπέροχησαντουςανθρώπουςσου…Πόλητων
παιδιώνμου…Σ’ ευχαριστούμε για τηνανοιχτήκαι ζεστή
αγκαλιάσου!

ΚΑΣΤΡΙΟΤ ΚΟΠΑΤΣΙ
Πρόεδρος  Αλβανικού Συλλόγου 
«Μεταναστευτική Αλληλεγγύη»

Βραβείο Nobel για τη χημεία 2019: Επειδή 
δημιούργησαν έναν επαναφορτιζόμενο κόσμο
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Την ομάδα της Τρίγλιας υποδέχε-
ται την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 
στο Δημοτικό Στάδιο ο ΝΠΣ 

Βέροια  στις 4 μ.μ. Τον παραπάνω 
αγώνα θα διευθύνει ο κ. Αθανασίου 
από τον Σύνδεσμο της Άρτας με βοη-
θούς τους κ.κ Τσιλίκας Αιτ/ νίας και 
Φραγκούλης του Συνδέσμου Πρέβεζας/
Λευκάδας 

Ταάλλαπαιχνίδια
Σάββατο 12/10  στις 3 μ.μ (ΕΡΤ 3) 
Πανασπροπυργιακός - ΑΟ Καβάλας διαιτητής Ω-

ραιόπουλος ( Δωδεκανήσου)  βοηθοί οι κ.κ Παγουρ-
ζής (Πειραιά) Κοκμότος (Δωδεκανήσου) 

Κυριακή  13/10   στις 3 μ.μ ΕΡΤ 3 
ΑΟ Τρίκαλα  - Ολυμπιακός Βόλου διαιτητής ο κ. 

Θεοδωρόπουλος (Φλώρινας) βοηθοί οι κ.κ Σκορδί-
λης (Κέρκυρας) Κακαφώνης (Αχαίας) 

Αιγάλεω- Ιαλυσός ( 4 μ.μ)  διαιτητής ο κ. Τζαμου-
τζαντώνης  (Χίου) βοηθοί οι κ.κ Χρηστάκος (Πειραιά) 
και Κάλλης ( Ανατ. Αττικής) 

Γήπεδο Φιλιππούπολης . Νίκη Βόλου- Καλαμάτα 
διαιτητής Πολυχρόνης (Πιερίας) βοηθοί οι κ.κ Οικο-
νόμου ( Αχαίας) και Δελής (Βοιωτίας) 

Ιωνικός- ΟΦ Ιεράπετρας διαιτητής ο κ. Θεοχάρης 
(Θεσσαλίας) βοηθοί οι κ.κ Σακκάς (Θεσσαλίας) και 
Χατζημανώλης ( Δωδεκανήσου) 

Διαγόρας - Θεσπρωτός διαιτητής ο κ. Ψυχούλας 
(Βοιωτίας) βοηθοί οι κ.κ Καραθανάσης (Ανατ Αττι-
κής) και Πλάκας (Δυτ. Αττικής)

Με τις αναμετρήσεις της εμβόλιμης 4ης αγωνι-
στικής, συνεχίστηκε  το πρωτάθλημα του δευτέρου 
ομίλου της Γ’ Εθνικής κατηγορίας.

Οι ομάδες της Ημαθίας δεν κατάφεραν να γευ-
τούν την χαρά της νίκης, με τον Μ. Αλέξανδρο Τρι-
κάλων να μένει στο 0-0 με τον   Αγροτικό Αστέρα  
Ευόσμου και την Νίκη Αγκαθιάς να γνωρίζει μία 
ακόμη ήττα με 1-0 στα Γιαννιτσά που την καθήλω-
σαν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας .

Αναλυτικάτααποτελέσματα
Φλώρινα - Σειρήνα: 1-0
Γιαννιτσά - ΑΓΚΑΘΙΑ: 1-0
Ποσειδών Μηχανιώνας - Θερμαϊκός: 1-0
Αλμωπός Αριδαίας - Μεσοποταμία: 1-0
ΤΡΙΚΑΛΑ - Αγροτικός Αστέρας: 0-0
Καλλικράτεια - Εδεσσαϊκός: 2-2
Μακεδονικός - Θύελλα Σαρακηνών: 2-0 

Ρεπό είχε η ομάδα του Παλαιοχωρίου που έχει 
μάλιστα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα 

Βαθμολογία
1) Αλμωπός Αριδαίας ..................................12
2) ΑΣ Γιαννιτσών ...........................................  9
3) Ν. Καλλικράτεια ........................................  8
4) Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων  .........................7
5) Μακεδονικός  .............................................7
6) Μηχανιώνα  ...............................................7
7) Θερμαικός  ................................................6
8) Θύελλα Σαρακηνών  ..................................5
9) Εδεσσαικός  ..............................................5
10) ΠΑΣ Φλώρινα 4 .........................................  
11) Αγρ. Αστέρας  ..........................................4
12) Μεσοποταμία  ..........................................1
13) Νίκη Αγκαθιάς  .........................................1
14) ΑΟ Σειρήνα  .............................................0
15) Παλαιοχώρι  .............................................0

3ηΑγωνιστικήΒέροια-ΠΟΤρίγλιας
διαιτητήςοκ.Αθανασίου(Άρτας)

Γ’Εθνική
Ηττήθηκε η ΑΓΚΑΘΙΑ με 1-0 στα 

Γιαννιτσά, Ισοπαλία 0-0 για τα ΤΡΙΚΑΛΑ

Γ’Εθνική
Κυριακή 13 Οκτωβρίου 5η αγωνιστική 

στον 2ο όμιλο Διαιτητές και βοηθοί 
Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώθηκαν οι διαιτητές και βοηθοί που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 5ης 

αγωνιστικής την προσεχή Κυριακή 13 Οκτωβρίου στον 2ο όμιλο. Ο γηπεδούχος Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων 
θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Νέας Καλλικράτειας με διαιτητή τον κ. Μαρόπουλο (Μακεδονίας) ενώ 
βοηθοί θα είνια οι κ.κ Χατζηβασιλείου και η κ. Παπαδόπουλου Ζωή. Αντίθετα στα Γρεβενά θα αγωνιστεί 
η Νίκη Αγκαθιάς με τον ΑΟ Σειρήνα όπου διαιτητής θα είνια ο κ. Τζάμος (Καστοριάς) με βοηθούς τους κ.κ 
Σιδερίδη και Τριανταφυλλίδης (Καστοριάς)  Θερμαικός Θέρμης- ΠΑΣ Φλώρινας  διαιτητής ο κ. Παραδεισό-
πουλος (Πιερίας) βοηθοί οι κ.κ Μηνούδης και Κουτσικανίδης (Πιερίας) Αστραπή Μεσοποταμίας - ΑΣ Γιαν-
νιτσά διαιτητής ο κ. Σουλίδης (Κοζάνης) βοηθοί οι κ.κ Νησελίτης  και Μπογιατζόγλου (Ημαθίας) 

Θύελλα Σαρακηνών- Αλμωπός Αριδαίας διαιτητής ο κ. Σιδηρόπουλος (Έβρου) βοηθοί οι κ.κ Μποζα-
ντζίδης και Μαλίτσης (Μακεδονίας ) 

Εδεσσαικός- Μακεδονικός διαιτητής ο κ. Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) βοηθοί οι κ.κ Μαλανδρής και Χρυ-
σαίδης (Χαλκιδικής)

Φίλιππος Βέροιας

Παρουσίασηομάδαςμπάσκετ
φανέλαςκαιχορηγών

Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης του ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας προσκαλεί όλους τους φίλους, χορη-
γούς και συνεργάτες της ομάδας στην παρουσίαση της φανέλας, του αγωνιστικού τμήματος και των χορη-
γών για την αγωνιστική σαιζόν 2019-20.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 στις 18.30 σε αίθουσα (1ος όρο-
φος) του Ξενοδοχείου “Μακεδονία” Κοντογεωργάκη 50 στη Βέροια.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό και η παρουσία όλων θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα.



Την Κυριακή 6/10 στο Δ.Α.Κ. Νάουσας έγιναν οι 
αγώνες στίβου «24α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΕΙΑ 2019»και 
το διασυλλογικό πρωτάθλημα 4θλου(60μ.-μήκος – 
σφαίρα – vortex) στην κατηγορία των Κ14. Οι αγώνες 
όπως είναι γνωστό είναι αφιερωμένοι ως ελάχιστος 
φόρος τιμής στον δωρητή του σταδίου Αντώνη Κων-
σταντινίδη. Οι 300 περίπου αθλητές από 25 συλλό-
γους της Βόρειας Ελλάδας και τα πολύ καλά ρεκόρ 
που σημειώθηκαν συνέβαλαν στην επιτυχία των αγώ-
νων. Οι αγώνες τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Δήμου 
Νάουσας με οργανωτές τον τοπικό σύλλογο στίβου 
Γ.Ε. Νάουσας και την ΕΑΣ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κεντρικής Μακε-
δονίας . Τους αγώνες παρακολούθησαν οι γονείς των 
αθλητών και φίλοι του κλασικού αθλητισμού , το μέλος 
του τοπικού συμβουλίου κ. Νίκος Καρανικόλας και τα 
μέλη του κεντρικού Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κ. Σάββας Νικολαΐδης 
, κ. Αποστολόπουλος Δημήτριος και ο υπεύθυνος του 
κέντρου υψηλού αθλητισμού της Βόρειας Ελλάδας 
κ. Χρήστος Χρυσοστομίδης. Οι αθλητές –τριες της 
Γ.Ε.Νάουσας πραγματοποίησαν πολύ καλή εμφάνιση 
κατακτώντας πολλές πρώτες θέσεις φέρνοντας τα πα-
ρακάτω αποτελέσματα :

ΣφαίραΠαίδων-Κ18
2ος Νικόλλι Χρήστος(13.62)
Μίλι(1609μ.)Ανδρών
3ος Κοσμαρίκος Γιάννης(5’12’’47)

100μΠαίδων-κ18
7ος Πουτακίδης Οδυσσέας(12’’42),12ος Κονταξά-

κης Νίκος(13’’04)
ΣφαιροβολίαΚορασίδων–κ18
1η Μπλιάτκα Φανή(10.82)
80εμπ.Κορασίδων-κ16
2η Νέγρου Κυριακή(13’’34)
ΎψοςΚορασίδων–κ18
3η Πίπιλα Έλλη(1.52),4η Ρουβέτη Αθηνά(1.35)
200μ.εμπ.Κορασίδων-κ16
4η Κουϊτίλα Πάουλα(33’’99)
3000μ.βάδηνΚορασίδων-κ16
4η Φαρμάκη Δήμητρα(18’37’’97)
150μ.Κορασίδων-κ16
23η Τσίλη Μαρία(22’’63),31η Γεωργακοπούλου 

Έλενα(23’’37),32η Καρατσιώλη Ελένη(23’’41),36η 
Κουτσουπιά Μαρία(23’’65),40η Φειδάντση Ελέ-
νη(24’’13),41η Μούλια Μαρία(24’’14),43η Μπαχάνου 
Ρεβέκκα(24΄΄37),45η Μάντσου Φανή(25’’41)

Σκυταλοδρομία3Χ1200μ.Κορασίδων–κ16
4η Γ.Ε.Νάουσας (Σίσκου Γιωργία-Τσέλιου Έφη-Ο-

σλανίτου Νικολέτα) 15’37’’57
4ΘΛΟαγοριών-κ14Ατομικάαγωνίσματα

60μ.
1ος Γατάλος Νίκος (8’’05),2ος Σαράντης Γίωργος 

(8’’74),4ος Στόιος Πέτρος (8’’84), 8ος Πέιος Άγγελος 

(9’’28),15ος Τσιτερίδης Περικλής (10’’18),16ος Απο-
στολάκης Αναστάσης(10’’26)

Μήκος
1ος Γατάλος Νίκος (5.45),2ος Σαράντης Γίωργος 

(4.60),7ος Στόιος Πέτρος (4.10),9ος Πέιος Άγγελος 
(4.00),12ος Τσιτερίδης Περικλής (3.77),16ος Αποστο-
λάκης Αναστάσης(3.24)

Σφαίρα
2ος Τσιτερίδης Περικλής (9.33),3ος Γατάλος 

Νίκος (8.45),7ος Στόιος Πέτρος (6.59),9ος Σαρά-
ντης Γίωργος (6.15),11ος Αποστολάκης Αναστάσης 
(5.61),16ος Πέιος Άγγελος (4.87)

Vortex
2ος Τσιτερίδης Περικλής (40.20),3ος Γατάλος 

Νίκος (39.60),5ος Στόιος Πέτρος (32.40),9ος Σαρά-
ντης Γίωργος (30.60),10ος Αποστολάκης Αναστάσης 
(30.60),14ος Πέιος Άγγελος (22.20)

ΓΕΝΙΚΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ4θλου-ΣΥΝΟΛΟ
1ος Γατάλος Νίκος (315β.), 2ος Σαράντης Γίωρ-

γος (245β.),3ος Τσιτερίδης Περικλής (240β.), 7ος 
Στόιος Πέτρος (230β.), 12ος Πέιος Άγγελος (180β.), 
16ος Αποστολάκης Αναστάσης (165β.)

4ΘΛΟκοριτσιών-κ14Ατομικάαγωνίσματα
60μ.
4η Φραγκότση Έφη(8’’84), 5η Λαζαρίδου Αγά-

πη(9’’06),6η Λίτου Υβόννη (9’’12), 8η Βασιλείου 
Μαριάννα(9’’15), 9η Μάλλιου Φαίδρα(9’’24), 14η 
Ρουβέτη Αθηνά(9’’54), 15η Κασαπίδου Ελένη(9’’62), 
19η Γρηγορίου Ευαγγελία(9’’81), 22η Φειδάντση 
Σοφία(9’’90), 26η Οσλανίτου Νικολέτα(10’’0), 
27η Μήτρου Ελεάννα(10’’03), 28η Φαρμάκη Δή-
μητρα(10’’06), 29η Βλαχοδήμου Κάλη(10’’20),30η 
Μίγγα Φανή (10’’31), 31η Παπαδοπούλου Ελευθε-
ρία(10’’50),

Μήκος
1η Λίτου Υβόννη (4.68), 4η Λαζαρίδου Αγά-

πη(4,52), 5η Κασαπίδου Ελένη(4.45), 6η Γρηγο-
ρίου Ευαγγελία(4.44), 7η Φραγκότση Έφη(4.43), 
10η Βασιλείου Μαριάννα(4.33), 14η Ρουβέτη Αθη-
νά(4.07), 15η Μήτρου Ελεάννα(4.02), 17η Μάλλι-
ου Φαίδρα(4.00), 22η Φειδάντση Σοφία(3.72), 25η 
Παπαδοπούλου Ελευθερία(3.62), 28η Μίγγα Φανή 
(3.30), 30η Βλαχοδήμου Κάλη(3.00)

Σφαίρα
1η Γρηγορίου Ευαγγελία(7.39), 3η Βασιλείου Μα-

ριάννα(7.07), 4η Λίτου Υβόννη (6.86), 5η Λαζαρίδου 
Αγάπη(6.77),7η Ρουβέτη Αθηνά(6.70), 8η Βλαχο-
δήμου Κάλη(6.65), 14η Κασαπίδου Ελένη(5.87), 
17η Φραγκότση Έφη(5.40), 18η Μήτρου Ελεάν-
να(5.36), 19η Μάλλιου Φαίδρα(5.29), 21η Φειδάντση 
Σοφία(5.00), 29η Παπαδοπούλου Ελευθερία(3.90), 
30η Μίγγα Φανή (30.80)

Vortex
1η Γρηγορίου Ευαγγελία(34.60), 2η Λίτου Υβόννη 

(33.60), 3η Ρουβέτη Αθηνά(33.00), 4η Βασιλείου Μα-
ριάννα(31.40), 6η Φειδάντση Σοφία(27.80), 7η Βλα-
χοδήμου Κάλη(26.20), 8η Κασαπίδου Ελένη(25.40), 
10η Λαζαρίδου Αγάπη(24.80), 23η Μήτρου Ελεάν-
να(17.80), 25η Μάλλιου Φαίδρα(16.00), 27η Φρα-
γκότση Έφη(15.00), 28η Μίγγα Φανή (14.80),31η 
Παπαδοπούλου Ελευθερία(13.60)

ΓΕΝΙΚΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ4θλου-ΣΥΝΟΛΟ

1η Λίτου Υβόννη (335β.), 3η Βασιλείου Μαριάν-
να(325β.), 3η Γρηγορίου Ευαγγελία(325β.), 5η Λα-
ζαρίδου Αγάπη(310β.), 6η Ρουβέτη Αθηνά(305β.), 
10η Κασαπίδου Ελένη(285β.), 11η Φραγκότση Έ-
φη(275β.), 18η Φειδάντση Σοφία(250β.), 20η Μάλ-
λιου Φαίδρα(245β.), 23η Βλαχοδήμου Κάλη(235β.), 
23η Μήτρου Ελεάννα(235β.), 28η Μίγγα Φανή 
(180β.), 23η Παπαδοπούλου Ελευθερία(180β.), 32η 
Οσλανίτου Νικολέτα(65β.), 32η Φαρμάκη Δήμη-
τρα(65β.)
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Μία ακόμη επιχείρηση της 
Βέροιας στέκεται δίπλα στην 
ομάδα μπάσκετ του Φίλιππου 

Βέροιας στην προσπάθεια που κάνει 
παίζοντας πλέον στην Α2 κατηγορία 
ώστε να εκπροσωπήσει με τον καλύ-
τερο τρόπο την πόλη της Βέροιας  
αντιμετωπίζοντας ισχυρές ομάδες . Η 
Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτρο-
πής του μπάσκετ 

Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης του ΑΠΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ με χαρά ανακοινώνει 
την έναρξη της χορηγικής της συνεργασίας 
με την μεγαλύτερη αλυσίδα εστίασης στην 
Ελλάδα, τα GOODY’S BURGER HOUSE.

Η εν λόγω αλυσίδα, γνωστή σε όλους 
για τη διαχρονική της ποιότητα και το υψη-
λό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει, και 
πιο συγκεκριμένα το κατάστημα της που ε-
δρεύει στην πόλη μας, αποτελεί πλέον έναν 

από τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ του ανδρικού 
τμήματος. Η μεγάλη οικογένεια των υποστηρικτών 
του τμήματός μας συνεχώς διευρύνεται με νέες 
πολύ σημαντικές συνεργασίες, γεγονός που αρχικά 
μας τιμάει ιδιαιτέρως και κατά δεύτερον, μας γεμίζει 
με πίστη και αισιοδοξία.

Η συμμετοχή μας στην Α2 Εθνική Κατηγορία 
αποτελεί για όλους μας μέσα στην ομάδα μία με-
γάλη πρόκληση, στην οποία, με τη βοήθεια των 
φίλων-συνεργατών μας, δηλώνουμε έτοιμοι να 
ανταποκριθούμε. Ευχαριστούμε θερμά την κα Βλα-
χογιάννη Μαρίλη και όλη την ομάδα του GOODY’S 
BURGER HOUSE της Βέροιας για την αμέριστη 
συμπαράστασή τους.

Tα GOODY’S BURGER HOUSE Νέος 
χορηγός της ομάδας μπάσκετ του Φιλίππου

ΟιεπιδόσειςτωνΑθλητών/τριώντηςΓΕΝάουσαςσταΚωνσταντινίδεια



14-16 Οκτωβρίου
Η Βέροια τιμά την απελευθέρωσή της 

από τους Τούρκους
Εκδηλώσεις εορ-

τασμού της επετείου
απελευθέρωσης της
Βέροιας διοργανώνει
οΔήμοςαπό τις 14-16
Οκτωβρίου σύμφωνα
με το παρακάτωπρό-
γραμμα:

Δευτέρα 14/10 Ωρα 
19.00: ΧώροςΤεχνών
Δήμου Βέροιας: - Α-
πονομή τιμητικών δια-
κρίσεωνσε φορείς και
πρόσωπα που προ-
σέφεραν εξαιρετικές
υπηρεσίες στην πόλη
τηςΒέροιας.-Απονομή
βραβείων σε μαθητές
που αρίστευσαν στις
εισαγωγικές εξετάσεις
τωνΑΕΙ ή διακρίθηκαν
σεμαθητικούςκαικαλλιτεχνικούςδιαγωνισμούς.-Απονομήβραβείωνσεαθλητέςπουδιακρίθηκανσεδιε-
θνείςήπανελλήνιουςαγώνες.

Τρίτη 15/10:ΓενικόςσημαιοστολισμόςόλωντωνΔημοσίωνκαιΔημοτικώνκαταστημάτων,Ν.Π.Δ.Δ.και
Τραπεζώνωςκαι τωνοικιώναπότηνανατολήτουηλίουτης15ηςΟκτωβρίουμέχρι τηδύσητης16ηςΟ-
κτωβρίου. -Φωταγώγηση τωνΔημοσίωνκαιΔημοτικώνκαταστημάτωνκαθώςκαι τωνκαταστημάτων των
Ν.Π.Δ.Δ.και τωνΤραπεζών τιςβραδινέςώρες της15ηςκαι16ηςΟκτωβρίου.Ωρα 20.00:ΧώροςΤεχνών
ΔήμουΒέροιας:Κεντρικήεκδήλωσητηςαπελευθέρωσης.

Τετάρτη 16/10 Ωρα 07.30:Θασημάνουν χαρμόσυναοι καμπάνες των εκκλησιών.Ωρα 08.00: Επί-
σημη έπαρση τηςΣημαίας.Ωρα 10.00:ΠαράταξημπάνταςΦιλαρμονικήςΔήμουΒέροιας.Ωρα 10.20: 
ΠέραςπροσέλευσηςστονΠαλαιόΜητροπολιτικόΝαόΑγίωνΑποστόλωνΠαύλουκαιΠέτρουΒεροίαςτων
ΑρχώνκαιτουΛαού.Ωρα 10.25: ΠέραςπροσέλευσηςεπιστήμωνστονΠαλαιόΜητροπολιτικόΝαόΑγίων
ΑποστόλωνΠαύλουκαιΠέτρουΒεροίας.Ωρα 10.30: ΕπίσημηΔοξολογίαστονΠαλαιόΜητροπολιτικόΝαό
ΑγίωνΑποστόλωνΠαύλουκαιΠέτρουΒεροίας.Ωρα 11.15: Επιμνημόσυνηδέησηκαικατάθεσηστεφάνων
στοΗρώοΠεσόντωνστηνΠλατείαΡακτιβάν (Ωρολογίου).Εκφώνηση τουπανηγυρικού τηςημέραςαπό
εκπρόσωποτηςΔιεύθυνσηςΒ/μιαςΕκπαίδευσηςΗμαθίας.Σιγήενόςλεπτού-ΕθνικόςΎμνος. Ωρα 11.45: 
ΕπιμνημόσυνηδέησηκαιαποκαλυπτήριαπροτομήςΜακαριστούΜητροπολίτηΒεροίας,ΝαούσηςκαιΚα-
μπανίας,κυρούΠαύλου,στοναύλειοχώροτουΕπισκοπείουτηςΙΜΒΝΚ.Ωρα 12.15: Παρέλασηπροτου
Λαούκαι τωνΕπισήμων, τωναναπήρωνπολέμου,μαθητώνκαιμαθητριών τωνσχολείων,προσκόπων,
οδηγώνκ.λ.π.μετιςσημαίεςτους,καθώςκαιτμημάτωνΣτρατού. Ωρα 12.45: ΟΔήμαρχοςκαιτοΔημοτικό
ΣυμβούλιοδέχονταιευχέςστοΔημαρχείομετάτοπέραςτηςπαρέλασης.
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Φέτος,  η  Παγκόσµια Οµοσπονδία  για
την Ψυχική γεία (WFMH)αποφάσισενακα-
ταστήσει την «πρόληψη της αυτοκτονίας» το
κύριο θέµα τηςΠαγκόσµιαςΗµέραςΨυχικής
Υγείας.

Ηαυτοκτονικήσυµπεριφοράυπήρξεσεόλη
την ανθρώπινη ιστορία, αλλά λόγωπολλών
σύνθετωνπαραγόντων,έχειαυξηθείσταδιακά
σεόλαταµέρητουκόσµουκαι,κατάτιςτελευ-
ταίες δεκαετίες, έχει φτάσει σε ανησυχητικά
στατιστικάεπίπεδα.

Σύµφωνα µε τονΠΟΥ,περισσότεροι από
800.000άνθρωποιπεθαίνουναπόαυτοκτονία
τοχρόνο,γεγονόςπουτηνκαθιστάτηνκύρια
αιτία θανάτουµεταξύ τωνατόµωνηλικίαςδε-
καπέντεέωςείκοσιεννέαετών.

Συχνάπιστεύεται  ότι µόνο  οι  ενήλικες
παρουσιάζουν  αυτοκτονικές συµπεριφορές,
αλλά θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι πολλά
παιδιάκαινέοισυµµετέχουνσεαυτότοείδος
συµπεριφοράςωςαποτέλεσµαστιγµατισµού,
βίας, σεξουαλικής κακοποίησης, εκφοβισµού
καικοινωνικήςαποµόνωσης.

Η αυτοκτονία είναι ένα παγκόσµιο πρό-
βληµα δηµόσιας υγείαςπου αξίζει τηνπρο-
σοχή όλων τωνπαραγόντωνστον τοµέα της
ψυχικήςυγείας,συµπεριλαµβανοµένωντωνε-
πιστηµονικώνκαιεπαγγελµατικώνοργανώσε-
ων,τωνΠανεπιστηµίωνκαιτωνΟργανώσεων
για τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής  υγείας
καιτωνοικογενειών-φροντιστώντους.

Υπάρχουν πολλοί σύνθετοι παράγοντες
πουσυµβάλλουν στην αυτοκτονία, αλλά αυ-
τόπου είναι πιο σηµαντικό είναι ότι όλες οι
ενέργειές µαςπρέπει ναπροσανατολίζονται
στηνπρόληψη.Συνεπώς, είναι σηµαντικό να
ληφθούνδιατοµεακάκαιδιεπιστηµονικάµέτρα
απόόλουςτουςεµπλεκόµενουςφορείς.

Τοθέµατηςπρόληψηςτηςαυτοκτονίας,το
θέµατηςΠαγκόσµιαςΗµέραςγιατηνΨυχική
Υγεία  το 2019  είναι  να προσελκύσει  την
προσοχή  τωνκυβερνήσεων,ώστε τοζήτηµα
νααποτελέσειπροτεραιότηταστιςατζέντεςτης
δηµόσιαςυγείαςσεόλοτονκόσµο.

Ηαυτοκτονίαµπορείνααποφευχθεί,γι‘αυ-
τόόλεςοιπροσπάθειεςκαιοιδηµόσιεςπολιτι-
κέςπρέπειναεπικεντρωθούνστηνπρόληψη.
Χρειαζόµαστετηβοήθειαόλων.

Σαςπροσκαλούµε να συµµετάσχετε στην
εκστρατείαγιατηνΠαγκόσµιαΗµέρατηςΨυ-

χικήςΥγείας2019πουδιοργανώνειοΣΟΦΨΥ
Ηµαθίαςστις10και11Οκτωβρίου2019.

Πρόγραµµαεκδηλώσεων
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
• 11.00 Πλατεία Δηµαρχείου
ΟΣύλλογοςΟικογενειών&Φίλων για την

ΨυχικήΥγείαΗµαθίαςκαιτοΚέντροΥποστή-
ριξηςΕνηλίκωνµεΨυχικέςΔιαταραχέςΒέροι-
αςπαρουσιάζουνΜιαδιαδραστική,βιωµατική
εµπειρία«Τασυναισθήµαταπίσωαπότιςµά-
σκες τηςζωήςµας»µεελεύθερησυµµετο-
χή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΒΡΑΔΙΑ ΣΟΦΨΥΗΜΑΘΙΑΣ µε αφιέρωµα

στοΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ-ΣΜΥΡΝΑΙΪΚΟΤΡΑΓΟΥ-
ΔΙμετηνΒάσωΒασιλειάδουκαιτουςΒασίλη
Ζιγκερίδηκανονάκι,τραγούδιΠερικλήΒραχνό
βιολί ,ΑστέρηΒαρβέρη λαούτο - κιθάρα.Στο
ποντιακόπρόγραμμα:  οΚώσταςΚαραπανα-
γιωτίδηςτραγούδιµετονΑντώνηΚαλατήλύ-
ρα.ΣυµµετέχειτοχορευτικότµήµατουΣυλλό-
γουΜικρασιατώνΗµαθίαςστις20.30 το βρά-
δυ στο κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ»  στο Μακροχώρι

Προσκλήσεις από τα γραφεία τουΣΟΦΨΥ
Ηµαθίας.

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση στην 

Πιτσαρία Παπαγάλος
Ηλέσχημαςσύμφωναμετοετήσιοπρόγραμμάτης,τηνΚυριακή13Οκτωβρίου2019τομεση-

μέριθαέχεισυνεστίασηστηνπιτσαρίαΠΑΠΑΓΑΛΟΣστηνπεριοχήΕληάς.
Ησυμμετοχήκατ’άτομοείναι10ευρώκαιπεριλαμβάνειουζάκιμεμεζέ,κρεατικό,ώραπροσέ-

λευσης13.00τομεσημέρι.Γιατησυμμετοχήσαςτηλεφωνήστεμαςήπεράστεαπόταγραφείαμας
Ανοίξεως90.ΗλέσχηείναιανοιχτήΔευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή,ώρες10-12τοπρωί.Τηλ.:23310
25654,κιν.:6976953683.

Το Δ.Σ.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή Ιωάννινα

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

Το Δ.Σ.

Ομιλία για 
τον ιό του 

Δυτ. Νείλου 
σήμερα στην 
Αλεξάνδρεια
Το Κ.Υ. Αλεξάνδρειας στην

προσπάθειά τουγια ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση τωνπολι-
τών σε θέματα αγωγής υγείας
οργανώνει ομιλία με θέμα «Ο
ΙόςτουΔυτικούΝείλου»,σήμερα
Πέμπτη10Οκτωβρίουμεομιλή-
τριατηνΓενικήΙατρόΦιλιππίδου
Δέσποινα. Η εκδήλωση θα γί-
νειστηναίθουσα τουΔημοτικού
ΣυμβουλίουΑλεξάνδρειας, στις
12.00τομεσημέρι.



Πέμπτη 10-10-2019

13:30-17:30ΜΑΣΟΥ-
ΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 18 23310-23132

21:00-08:00 ΤΡΟ-
ΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-
22968 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 7-10-2019 μέχρι 13-10-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2331076650
 Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Πετυχημένη ήταν 
η εξόρμηση  που 
έκανε την Κυρια-

κή 6 Οκτωβρίου ο Ε.Ο.Σ. 
Νάουσας στο φαράγγι  του 
Ράμνο Μπόρ ( Ίσιο Πεύκο 
) και στον καταρράκτη της 
Κουνουπίτσας στον ποταμό 
Τόπλιτσα ή ρέμα του Αγίου 
Νικολάου , πάνω από το 
Πόζαρ.

 Η διαδρομή ξεκίνησε από το παλιό 
Λουτράκι , πέρασε από το ερημωμέ-
νο συνοριακό φυλάκιο του Ελληνικού 
Στρατού και μετά ακολούθησε το κατη-
φορικό  μονοπάτι με τελικό προορισμό 
τον καταρράκτη της Κουνουπίτσας  , 
που κάποιοι τολμηροί κάνανε μπάνιο 
στα παγωμένα νερά του.  Η όλη δι-
αδρομή κατέπληξε τα 17 άτομα που 
πήραν μέρος , πότε με τις κορυφές 

που αγνάντευαν , πότε με τα παρθένα 
δάση και τέλος με τα τυρκουάζ νερά 
του ποταμιού. 

 Οι ορειβάτες  μας περπάτησαν  7 
χιλιόμετρα με 310 μέτρα θετική υψο-
μετρική διαφορά που η ομάδα την κά-
λυψε σε χαλαρό ρυθμό ,ξεκούραστα 
και  πολύ ευχάριστα με τον υπέροχο 
καιρό της ημέρας να βοηθά ακόμα πε-
ρισσότερο.

Οδηγοί μονοπατιού ήταν ο έφορος 
ορειβασίας  κ. Γιώργος Καισαρίδης 
και ο κ. Κώστας Μάϊνος , οι οποίοι 
έδωσαν παράλληλα  και πληροφορίες 
σχετικά με την περιοχή , την χλωρίδα 
και την πανίδα της.  

 Ο σύλλογος κάθε φορά πριν α-
πό οποιαδήποτε ορειβατική δράση θα 
πληροφορεί τα μέλη του  και τους φί-
λους της ορειβασίας , μέσα από την 
επίσημη  σελίδα του αλλά και τον το-
πικό τύπο , ώστε όλοι να έχουν την 
ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κάποια 
από της εξορμήσεις του.

OE.O.Σ.Νάουσαςστον
καταρράκτητηςΚουνουπίτσας

ΕΠΣΗΜΑΘΙΑΣ
Αποφάσεις Πειθαρχικής 

Επιτροπής
Η Πειθαρχικη Επιτροπη της Ενωσης επιληφθηκε των Φυλλων 

Αγωνων του πρωτ/τος και επεβαλε τις κατωθι ποινες στους αποβλη-
θεντες ποδ/στες:

1.-ΝΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.(ΑΕ ΣΧΟΙΝΑ) 3 αγων.ημ. & 30 Ευρω από 
30.9.19

2.-ΤΣΙΑΜΠΑΣ Κ.(ΕΑΠ) 1 αγων.ημ. & 10 Ευρω από 29.9.19
Επισης η Επιτροπη αποφασιε τα κατωθι:
1.- Καλει σε απολογια το σωματειο ΕΑΠ για εισοδο φιλαθλου του 

στον αγων.χωρο και υβριστικη και αναρμοστη συμπεριφορα του προς 
τον διαιτητη,στον αγωνα της 28.9.19 ΕΑΠ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ,κα-
θως και για απειλητικη και υβριστικη συμπεριφορα φιλαθλου του, μετα 
το τελος του παραπανω αγωνα,κατά του διαιτητη.

2.-Καλει σε απολογια τον Προεδρο του σωματειου ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑ-
ΤΕΟΣ για υβριστικη συμπεριφορα του ,καθως και για απειλητικες 
εκφρασεις του κατά του Β’ βοηθου στον αγωνα της 28.9.19 ΑΧΙΛΛΕ-
ΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ. Τελος η επιτροπη επιβαλη χρημ.
ποινη 150 Ευρω στο σωματειο ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ .

ΕΠΟ:ΣήμεραΠέμπτη
ηαπολογίαΑΕΚ,ΠΑΟΚ
Η ΕΠΟ έκανε γνωστό πως σήμερα Πέμπτη θα απολογηθούν στην 

αρμόδια επιτροπή ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για τον... «πόλεμο ανακοινώσεων» 
που ακολούθησε το μεταξύ τους ντέρμπι στο ΟΑΚΑ. Στο σκαμνί της 
πειθαρχικής επιτροπής της ΕΠΟ θα βρεθούν την Πέμπτη ΑΕΚ και 
ΠΑΟΚ καθώς κλήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή για τον «πόλεμο 
ανακοινώσεων» που ακολούθησε το μεταξύ τους ντέρμπι στο ΟΑΚΑ. 
Τόσο οι «κιτρινόμαυροι» όσο και οι «ασπρόμαυροι» σχολιάζοντας 
τις επόμενες μέρες κάποια κακώς κείμενα που είχαν γίνει πριν ή στη 
διάρκεια του ντέρμπι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν κατηγορίες. Επίσης σε 
απολογία έχει κληθεί τόσο ο Αλέξης Κούγιας όσο και ο Πανθηραϊκός 
και Ηλυσιακός. Το σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρει: 

«1. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΟΥΓΙΑ ΜΕ-
ΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟ- ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

2. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ της «ΠΑΕ ΠΑΟΚ» και της « 
ΠΑΕ ΑΕΚ»

3. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2019-2020 της 

29/09/2019
Κλήση: Σωματείο ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10/10/2019, ΩΡΑ: 16.00
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

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

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

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

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. Πα-
ρασκευή, πωλείται διαμέ-
ρισμα 98 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 
5ος όρ., κεντρική θέρμαν-
ση, γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, θέση 
στάθμευσης. Τηλ.: 6977 
435166, 23310 61205 & 
23310 62776.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη Βεργίνα 

με ακτινίδια 4,3 στρέμ. σε 
πλήρη παραγωγή στην πε-
ριοχή Ξηρόκαμπος. Πληρ. 
τηλ.: 6932 526408 κος 
Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 10 
στρέμματα με ροδάκινα 
συμπύρηνα ANDROSS 
στην περιοχή Παλιολάκα 
κοντά στο γήπεδο Δια-
βατού. Τηλ. κιν.: 6982 
384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙκτήμα στη Βερ-
γίνα 10 στρέμ. στην περι-
οχή Σάδηνα, 5 στρέμ. α-
κτινίδια και 5 στρέμ.χέρσο 
με δική του πομώνα. Τηλ.: 
6932 526408 κ. Γιώργος.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο 4ο Δη-
μοτικό Σχολείο, ηλιόθερμο, 
καλοριφέρ. Τηλ. 23310 
65299 & 6979 078679.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία πανέμορφη με όλα 
τα έπιπλα και ηλεκτρικά, 

με αυλή, ΛΟΥΞ, 250 ευρώ. 
Euromesitiki 6945 122583.

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρισμα ε-

πιπλωμένο με 2ΔΣΚ Α.Θ., 
250 ευρώ. Euromesitiki 
6945 122583.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προ-

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

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

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

CustomerServiceAgent
Ο Customer Service Agent θα ασχολείται με την 

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

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

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

μπειρο προσωπικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώ-

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

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

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

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Απαραίτητα προσόντα: 
·Πτυχίο πληροφορικής ή πτυχίο θετικών επι-

στημών
·Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου
·Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·Γνώσεις προγραμματισμού
·Γνώσεις Ρομποτικής (Wedo2 και EV3 της 

LEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα 

εκτιμηθούν
Πληροφορίες 6978897897 Κος Σαπτσόγλου 

Ιγνάτιος
Στέλνετε το βιογραφικό σας στο info@

dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα 3ου ορόφου 130 τ.μ., 
3ΔΣΚΜ και W.C., πλήρως 
ανακαινισμένο με όλες τις 
λευκές ηλεκτρικές συσευές, 2 
inverter κλιματιστικά, σαλόνι, 
τραπεζαρία, ντουλάπα, θω-
ρακισμένη πόρτα, συνθετικά 
κουφώματα, τζάκι, αυτόνομη 
θέρμανση πετρελαίου, θέση 
parking. Τιμή 350 ευρώ. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6977 658822, 
6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία 

στο κέντρο της Νάουσας Έ-
λενα Περισοράτη. Τηλ.: 6959 
793748.

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

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑΝΤΗ-
ΡΙΟ στην Αγ. Βαρβάρα ενοι-

κιάζεται. Τηλ.: 6908 700069.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Μετα-
φορική Εταιρία Βέροιας ο-
δηγοί με δίπλωμα κατηγορί-

ας Ε΄. Τηλ.: 6974 725376.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ-

ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ζητά να 
προσλάβει: α) οδηγό με 
δίπλωμα Γ΄, β) αποθη-
κάριο με γνώσεις χειρι-
στού κλαρλ. Πληροφορί-
ες στο 6947 021868.

Η  Ε Τ Α Ι -
Ρ Ι Α  « T S I F L I D I S
SECURITY» ζητάει για 
άμεση πρόσληψη και 

μόνιμη απασχόληση, εξωτε-
ρικό πωλητή, κύριο ή κυρία 
με γνώσεις πωλήσεων και 
ευχέρεια λόγου, απαραίτη-
τα στοιχεία: να διαθέτει  ά-
δεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δί-
πλωμα αυτοκινήτου, γνώ-
σεις αγγλικής γλώσσας για 

τους νομούς Ημαθίας και 
Θεσσαλονίκης. Παραλαβή 
βιογραφικών και δικαιολογη-
τικών για αξιολόγηση στοι-
χείων με συνέντευξη  στα 
κεντρικά γραφεία της εται-
ρείας  οδός Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. επικοινωνίας 23310 
27102.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24228 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα 

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 106289 ΡΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Θέ-

ση στάθμευσης σε ανοιχτή πυλωτή οικοδομής, 
με πολύ καλή και άνετη πρόσβαση, για 1 αυτοκί-
νητο, τιμή μόνο 40€. Αποκλειστική διάθεση από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105075 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μονοκα-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον 

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

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

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

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  και 
αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του κουζι-
νάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 2005 
και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό. 
Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα , τιμή 
45.000 €.

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχεί-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο  πωλεί-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 12805 - ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ Πωλείται 

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ZHTEITAI
Η εταιρία CARBONBOX ζητάει για άμεση πρό-

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

Αγλικών και προαιρετικά Ισπανικών.
Αποστολή βιογραφικών αυτοπροσώπως, Βενιζέ-

λου 76. Περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 
74443.

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

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

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

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

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος 
να γνωρίζει μισθοδοσία 
κατά προτίμηση του προ-
γράμματος Epsilon για 
Λογιστικό Γραφείο. Τηλ.: 
23310 76870 & 6932 
245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  από την 
ACS, κούριερ για τη Βέ-
ροια με δίπλωμα οδήγη-
σης μηχανής και αυτοκι-
νήτου. Τηλ.: 23310 75400.

Η εταιρείαφυλάξεων
«TSIFLIDIS SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες, 
με άδεια εργασίας προ-
σωπικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολόγη-
ση στοιχείων. Πληροφο-
ρίες με ραντεβού για συ-
νέντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει 

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

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ παραδίδει 

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

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

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

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΙΣΟΓΕΙΟ 2ΔΣΚ ΜΕ ΣΟΜΠΑ 200€
ΑΣΤΙΚΑ 1ΔΣΚWC Α.Θ Επιπλωμενο ΛΟΥΞ 250€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C 2WC 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ επιπλωμενο καλο 1ΔΣΚ 250€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3ΔΣΚ 110 τ.μ Θερμ/τες κοπλαμ, 250€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€

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

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη  Ευκαιρια 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1300€ το σττρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο
350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση
2στρεμμάτων.Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο,
γωνιακόσε κεντρικόδρόμο.Περιλαμβάνει
δύοχώρουςγραφείωνπλήρως εξοπλισμέ-
νωνμε έπιπλα. 3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέ-
ροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.



ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ 
με μεταπτυχιακό στην παιδική ψυχολο-
γία, με ΤΡΙΕΤΗ εμπειρία, παρέχω με 
υπευθυνότητα υπηρεσίες παράλληλης 
στήριξης, σε μαθητές νηπιαγωγείου, 
δημοτικού. Επιπλέον αναλαμβάνω δη-
μιουργική απασχόληση σε παιδιά με 
ειδικές δεξιότητες. Τηλ. επικοινωνιίας: 
6955 742699.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα 
στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή πτυ-
χιούοχ Μαθηματικού ΑΠΘ σε μαθητές 
όλων των τάξεων. Τιμές φιλικές. Τηλ.: 
6906 471253.

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

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασί-
ου και λυκείου. Τηλ. επικοινωνίας: 6948 
689894.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα Αγγλι-
κών για όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 6978 
287562 & 23310 25451.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία 
και εξειδίκευση στις μαθησιακές δυ-
σκολίες καθώς και κάτοχος άδειας 
διδασκαλίας αγγλικών παραδίδει μα-

θήματα ελληνικών και αγγλικών σε μαθητές 
δημοτικού και γυμνασίου. Τιμές πολύ προσιτές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6980 973819.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε παι-
διά Γυμνασίου-Λυκείου με εξειδίκευση στην 
Έκθεση και μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή. 
Αναλαμβάνει εκπ/ση παιδιών με μαθη-
σιακές δυσκολίες. Τηλ.: 6978 342026 
& 23310 25520.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κοπάδι με γίδια. Περίπου 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φαρμακείου 
και καταστήματος, σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ.: 23310 60279, ώρες καταστή-
ματος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι 
ROCK-HEAVY-METAL -περιοδικα πα-
λιά αθλητικά -ποδοσφαίρου -panini άλ-
μπουμ -φανέλες ποδοσφαιρικών ομά-
δων -παιχνίδια παιδικά δεκαετιων70-80 
τηλ:6944816921 κ. ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό 
γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και 
τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο 
άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ. 
υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκι-
να, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασαν-
σέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα, 
μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 ευρώ
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4 
στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή, 
συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι 
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή 
πώλησης 140.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή 
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλείται χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 400 τ.μ., μέσα στο χωριό, κέντρο, 
18.000 ευρώ. ΚΩΔ. 72
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό, 
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκλη-
ρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, 
καταστημάτων με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και 
συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον 
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι 
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από 
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες 
πληροφορίες στο 6981088721.

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



Αίσθησηπροκαλούνταστοιχείαπουαφορούντηνψυχοκοινωνικήυγεία
τωνεφήβωνστηχώραμας,όπωςαυτάπροκύπτουναπότιςανακοινώσεις
τουΕρευνητικούΠανεπιστημιακού ΙνστιτούτουΨυχικήςΥγείας,Νευροεπι-
στημώνκαι ΙατρικήςΑκριβείας (ΕΠΙΨΥ)μεαφορμή τηνΠαγκόσμιαΗμέρα
ΨυχικήςΥγείας2019σήμεραΠέμπτη10Οκτωβρίου2019.

Όσοναφοράτηνικανοποίησήτουςαπότηζωή,προκύπτειπωςπερισ-
σότεροιαπόδύοστουςπέντεεφήβους(43,2%)δενείναιικανοποιημένοια-
πότηζωήτους-τακορίτσιασευψηλότεροποσοστόαπότααγόρια(48,0%
και 38,4%,αντίστοιχα).Η χαμηλή ικανοποίησηαπό τη ζωήαυξάνεται στη
διάρκειατηςεφηβείας,από23,6%στηνηλικίατων11ετών,σε49,9%στην
ηλικία των13και55,0%στηνηλικία των15 ετών.Διαχρονικέςσυγκρίσεις
με τα αντίστοιχα ευρήματαπροηγούμενων ερευνώνδείχνουναύξηση του
ποσοστούχαμηλήςικανοποίησηςαπότηζωήαπότο2002στο2018(από
30,3%σε43,2%).Όσοναφοράτηναυτοαξιολόγησηπουκάνουνγιατηνυ-
γείατους,1στους12εφήβους(8,1%)αξιολογείτηνυγείατουως«μέτρια»ή
«κακή»,μετακορίτσιακαιπάλιναείναισεδυσμενέστερηθέση(9,5%έναντι
6,7%τωναγοριών).Όπωςκαιγιατηνικανοποίησηαπότηζωήέτσικαιγια
τηναξιολόγησητηςυγείας,οιαναφορέςγιαμέτρια/κακήυγείααυξάνονταιμε
τηνηλικίααπότα11(5,1%)και13(7,5%)στα15έτη(11,5%).

Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας των εφήβων σχετίζεται με 
την ικανοποίησή τους

Ηικανοποίησηαπότηζωήκαιτηνυγείαφαίνεταινασυνδέονταιμετην
οικονομικήκατάστασητηςοικογένειαςτωνεφήβων.Έτσι,περισσότεροιαπό

τουςμισούςεφήβους(51,7%)τωνοποίωνηοικογένειάανήκειστοκατώτερο
οικονομικόστρώμα,αναφέρουνχαμηλήικανοποίησηαπότηζωή,έναντιτων
δύοστουςπέντε(43,3%)τωνοποίωνηοικογένειαανήκειστομεσαίοοικο-
νομικόστρώμακαιενόςστουςτρεις(37,5%)τωνοποίωνηοικογένειαανήκει
στοανώτερο.Αντίστοιχα,έναςστουςεννέαεφήβους(10,6%)τωνοποίωνη
οικογένειάανήκειστοκατώτεροοικονομικόστρώμα,αξιολογείτηνυγείατου
ως«κακή»ή«μέτρια»,έναντιενόςστουςδεκατρείς(7,9%)όσωνηοικογέ-
νειάανήκειστομεσαίοοικονομικόστρώμακαιενόςστουςδεκαπέντε(6,8%)
τωνοποίωνηοικογένειαανήκειστοανώτεροστρώμα.

Ψυχολογικά και σωματικά συμπτώματα
Ηπαρουσίασυμπτωμάτωνστην εφηβείααποτελεί δείκτη κακής υγείας

και ύπαρξηςψυχολογικώνσυγκρούσεων και στρεσογόνων καταστάσεων.
Σύμφωναμεπολλές μελέτες, φαίνεται νασυνδέεται με το χαμηλό επίπε-
δο ικανοποίησηςαπό τοσχολείο και τιςσχέσεις μεφίλους και γονείς και,
ειδικά στα κορίτσια, με την αρνητική εικόνα για την εξωτερική εμφάνιση.
Περισσότεροιαπόδύοστουςπέντεεφήβους(44,0%)αναφέρουνπαρουσία
τουλάχιστονδύοσυμπτωμάτων, τουλάχιστονδύοφορές την εβδομάδα.Η
νευρικότητα(36,6%),ηδυσθυμία(36,5%)καιηακεφιά(22,8%)αναφέρονται
συχνότερα.Οι αναφορέςσεπρόσφατασυμπτώματα αυξάνονται από την
ηλικίατωνέντεκα(33,0%),σεαυτήντωνδεκατριών(47,6%)καιδεκαπέντε
ετών(50,6%).Τακορίτσιααναφέρουνπαρουσίασυμπτωμάτωνσεσημαντι-
κάυψηλότεροποσοστό(52,5%)συγκριτικάμετααγόρια(35,4%).

Καταθλιπτικό συναίσθημα
Τοκαταθλιπτικόσυναίσθημααποτελείένααπότακύριαχαρακτηριστικά

της εφηβείας, το οποίο αποχωρεί προοδευτικά με την έξοδο από αυτήν.
Ωστόσο, τα καταθλιπτικάσυμπτώματασεαρκετέςπεριπτώσεις μπορεί να
δηλώνουν τηνπαρουσία κατάθλιψης η οποία χρήζει θεραπευτικής αντιμε-
τώπισης.Η έγκαιρηαναγνώριση της κλινικής κατάθλιψης και της έγκαιρης
αντιμετώπισής της, είναι εξαιρετικάσημαντική.Στην έρευνα, υπολογίστηκε
μετηβοήθειαειδικήςκλίμακαςτοποσοστότωνεφήβωνμεκαταθλιπτικόσυ-
ναίσθημαπου ενδέχεται νασυνδέεται με κλινική κατάθλιψη.Διαπιστώθηκε
πωςτο28,2%τωνεφήβων11-15ετώνεμφανίζουνκαταθλιπτικόσυναίσθη-
μα,τοοποίοαυξάνεταιαπότηνηλικίατωνέντεκα(15,0%),στηνηλικίατων
δεκατριών (31,8%) και τωνδεκαπέντε ετών (37,1%).Τα κορίτσια καιπάλι
φαίνεταιότιβρίσκονταισεδυσμενέστερηθέση,μετοαντίστοιχοποσοστόγια
εκείναναανέρχεταιστο36,1%έναντιτου20,2%γιατααγόρια.

Το χρόνιο άγχος
Το χρόνιο άγχοςφαίνεται ότι έχει ένα ευρύφάσμα επιπτώσεων, τόσο

στησωματικήόσοκαι τηνψυχολογικήυγεία τωνεφήβωνκαισυνδέεταιμε
πλήθος χρόνιων νοσημάτωνστην ενήλικη ζωή.Υπολογίστηκε ημέση τιμή
άγχουςστουςεφήβουςμετηχρήσηειδικήςκλίμακαςανίχνευσης(οιέφηβοι
ρωτήθηκανγιατησυχνότηταμετηνοποίατις30τελευταίεςημέρεςένιωσαν
ότι δεν μπορούν να ελέγξουν/διαχειριστούνσημαντικάπράγματαστη ζωή
τουςκαιπροσωπικάτουςπροβλήματα).Ταευρήματαγιατο2018,δείχνουν
πωςημέσητιμήάγχουςστηνκλίμακα(εύροςτιμώνκλίμακας:0-16,υψηλότερη
τιμήυποδεικνύειπερισσότεροάγχος)αυξάνεταιμε τηνηλικία:από4,8στην
ηλικίατωνέντεκαετώνσε6,1και6,3αντίστοιχαστιςηλικίεςτωνδεκατριώνκαι
δεκαπέντεετών.Υψηλότερεςτιμέςάγχουςεμφανίζουνκαιπάλιτακορίτσιασε
σύγκρισημε τααγόρια (6,2 και5,2αντίστοιχα), καθώςκαιοιμαθητέςαπό
οικογένειεςχαμηλούοικονομικούεπιπέδου(6,1)σεσύγκρισημετουςεφή-
βουςαπόοικογένειεςμέσου(5,8)καιανώτερου(5,4)οικονομικούεπιπέδου.

Αυτοτραυματισμοί, αυτοκαταστροφικός ιδεασμός και απόπειρες 
αυτοκτονίας

Το2015,έναςστουςτέσσεριςεφήβους(25,6%)ηλικίας16ετών,απαντά
ότι έστωκαι μιαφοράστη ζωή του έχει σκεφτεί ναβλάψει ηθελημένα τον
εαυτό του, τα κορίτσιασε υπερδιπλάσιοποσοστόαπό τα αγόρια (36,3%

και 14,6%, αντίστοιχα). Χαμηλότερο αλλά άξιοπροσοχήςποσοστό εφή-
βων (8,7%)απαντούνότι έχουνσκεφτεί τουλάχιστον τρειςφορέςστη ζωή
τουςναβλάψουνηθελημένατονεαυτότους,τακορίτσιασευπερτριπλάσιο
ποσοστόαπότααγόρια (13,1%και4,2%,αντίστοιχα).Διαχρονικά,απότο
1999στο2015, τοποσοστό τωνεφήβωνπουαπαντούνότι έχουνσκεφτεί
ναβλάψουνηθελημένατονεαυτότους,τουλάχιστονμιαφοράστηζωήτους,
μειώνεται σημαντικά από 39,4%σε 25,6%.Ένας στους έντεκα εφήβους
ηλικίας 16 ετών (9,0%), αναφέρει ότι έστωκαι μιαφοράστη ζωή του έχει
κάνειαπόπειρααυτοκτονίας,τακορίτσιασευπερδιπλάσιοποσοστόαπότα
αγόρια(12,4%και5,5%,αντίστοιχα).Μάλιστα,ποσοστό3,9%τωνεφήβων,
απαντούνότιέχουνκάνειαπόπειρααυτοκτονίαςτουλάχιστονδύοφορέςστη
ζωή τους, τα κορίτσια καιπάλι σε υπερδιπλάσιοποσοστόαπό τααγόρια
(5,6%και2,1%,αντίστοιχα).Αξίζεινασημειωθείότιποσοστό1,6%απάντη-
σανότι για τηναπόπειρααυτοκτονίαςπου έκαναν χρειάστηκε να τουςδει
γιατρόςκαιποσοστό0,6%νανοσηλευτούν.Διαχρονικά,από το1984έως
το2015,τοποσοστότωνεφήβωνπουαπαντούνότιέχουνκάνειαπόπειρα
αυτοκτονίαςτουλάχιστονμιαφοράστηζωή,παρουσιάζειδιακυμάνσεις:από
6,5%το1984,αυξάνεταισε15,1%το1999,οπότανκαιμειώνεταισταδιακά
φτάνονταςτο11,0%το2011καιτο9,0%το2015.

Τι λένε οι ειδικοί για την εφηβεία
Η εφηβεία αποτελεί μια ευαίσθητη μεταβατικήπερίοδο στη ζωήπου

χαρακτηρίζεταιαπόυψηλόκίνδυνοεμφάνισηςψυχολογικώνπροβλημάτων,
ταοποίαδενθαπρέπειναδιαφεύγουντηςπροσοχήςγονιώνκαιεκπαιδευ-
τικών,προκειμένουναπροληφθείέγκαιραηεξέλιξήτουςσεψυχικέςδιατα-
ραχές, τονίζουνοι ειδικοί.Θαπρέπει επίσης ναυπογραμμιστεί ότι η καλή
ψυχοκοινωνικήυγεία τωνεφήβων,δενπροκύπτειμόνοναπότηναπουσία
ασθενειώνκαισυμπτωμάτων,αλλάκυρίωςαπότηνπαρουσίαπαραγόντων
που ενισχύουν το «καλώς έχειν» και την ευεξία των εφήβων.   Σύμφωνα
μετηνΆνναΚοκκέβη,ομότιμηκαθηγήτριατουΠανεπιστημίουΑθηνών,και
επιστημονική υπεύθυνη του τομέαΕπιδημιολογικών καιΨυχοκοινωνικών
ΕρευνώντουΕΠΙΨΥ,«ηεφηβείαείναιμιαπερίοδοςπουκατάκανόναχαρα-
κτηρίζεταιαπόκαλήυγεία,ψυχικήκαισωματική,καιχαμηλάεπίπεδανοση-
ρότηταςκαιθνησιμότητας.Είναιωστόσοκαιμίαπερίοδος,κατάτηδιάρκεια
της οποίας οι έφηβοι εκτίθενται σεπολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές
πιέσεις, οι οποίες, μολονότι σπάνιαπαίρνουν τη μορφή κάποιαςψυχικής
ασθένειας, εκδηλώνονται συχνά μεποικίλα συμπτώματα,ψυχολογικής ή
σωματικήςφύσεως».Επιπλέονυπογραμμίζειότι«γίνεταισαφέςπωςηενί-
σχυσητηςευαίσθητηςαυτήςομάδαςπληθυσμούστοοικογενειακό,σχολικό
και κοινωνικόπλαίσιο, πρέπει να αποτελεί σταθεράπροτεραιότητα στην
χάραξηπολιτικών δημόσιας υγείας και ιδιαίτεραστοσχεδιασμό έγκαιρων
παρεμβάσεωνπρόληψηςκαιαντιμετώπισηςσυμπεριφορώνκινδύνου».

Τα στοιχεία της έρευνας
Ταευρήματατηςέρευναςπροκύπτουναπότιςαπαντήσειςτωνίδιωντων

εφήβων (αυτοαξιολόγηση)σεανώνυμο ερωτηματολόγιο και βοηθούν τους
ειδικούςνακατανοήσουνκαλύτεραταζητήματαπουσχετίζονταιμετηνψυ-
χοκοινωνικήτουςυγεία.Ταστοιχείασυγκεντρώθηκαναπότιςπανελλήνιες
επιδημιολογικές έρευνες τουΕΠΙΨΥ«Πανελλήνια έρευνα για τιςσυμπερι-
φορέςπουσυνδέονταιμετηνυγείατωνέφηβων-μαθητών»(ΈρευναHBSC/
WHO)και«Πανελλήνιαέρευναστοσχολικόπληθυσμόγιατηχρήσηεξαρτη-
σιογόνωνουσιών και άλλες εξαρτητικέςσυμπεριφορές» (ΈρευναESPAD)
πουπραγματοποιούνταισεδιαδοχικάέτηκαιεπαναλαμβάνονταιανάτετραε-
τία.Οιέρευνεςαυτέςυλοποιούνταιαπότο1984(αρχικάαπότηνψυχιατρική
κλινικήτουΠανεπιστημίουΑθηνώνκαιστησυνέχειααπότοΕΠΙΨΥ)μετην
επιστημονική ευθύνη της ομοτ. καθηγήτριας τουΠανεπιστημίουΑθηνών,
Ά.Κοκκέβηκαιπαρέχουνπολύτιμεςπληροφορίεςγιατοντρόποζωήςτων
εφήβωνκαιτουςκινδύνουςπουαπειλούντηνυγείατους. (ΑΠΕ – ΜΠΕ)

P Έρευναδείχνειότιδύο
στουςπέντε νέους δεν είναι
ευχαριστημένοι από τη ζωή
τους. Ζωή είναι αυτή;Μόνο
Σαββατοκύριακα…

 
P Ας τολμήσουν οι ε-

ρευνητές να ρωτήσουν και 
τους μεγάλους.

 
P Δανεισμόςμεαρνητι-

κόεπιτόκιο,γιαπρώτηφορά
στην ιστορία της Ελλάδας.
Εκτόςαπόπιστοί,γίναμεκαι
αξιόπιστοι.

 
P Τι σημαίνει αδέλφια 

δανεισμός με αρνητικό ε-
πιτόκιο; Εκεί που τους χρωστάμε, θα μας ταΐσουν στο στόμα και 
το βόδι;

 
P Άντεναδανείζειμεαρνητικό επιτόκιοσύντομακαιοοργανι-

σμόςεργατικήςκατοικίας.Ναπάρειμπροςηοικοδομή.
 
P Μεγάλη επιστήμη πάντως η οικονομία αδέλφια. Είναι σαν 

την ποίηση. Ο καθένας καταλαβαίνει ό,τι θέλει.
 
P Καισανταλαϊκάτραγούδιακαι ταζώδια.Γράφτηκανσαννα

ξέρανεταζόριαμας.
 
P Ο Σταϊκούρας είπε ότι έρχεται προκαταβολή στο επίδομα 

θέρμανσης. Το λες και προθέρμανση.

 
P Αν συνεχί-

σουν έτσι στο οι-
κονομικό επιτελείο,
θα είναι τα σίγουρα
στάνταρτηςεβδομά-
δας.

 
P Αλλά να πε-

ράσουμε από την 
περίοδο της καλής 
ψυχολογίας  κα ι 
στην εποχή της 
γεμάτης τσέπης ε; 
Κάποτε πήγαιναν 
πακέτο.

 
P Δηλώνω έ-

τοιμος για ξεναγός.
Προχθές με ρώτη-
σαν κάτοικοι του-
ρίστες στη Μητρο-
πόλεως για τα πώς
πάνε στο Βήμα, τους έδειξα με
το χέρι τηνανηφόρα και τους εί-
πασε άπταιστη διεθνή γλώσσα:

Ντουγρού!
 
P Απ’ τα καλά που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα. Τουρίστες η 

Κουντουρά και πτυχία αγγλικής άνευ διδασκάλου ο Αλέξης.
 
P Χθες είχαπονοκέφαλο.Άνοιξα το κουτί με ταφάρμακα, δεν

είχετίποτεσεχάπι.Βολεύτηκαμεέναξεχασμένοκρουασάνμερέντα.
 
P Τελικά ό,τι κι αν πάρεις, περνά ο πονοκέφαλος. Οι πολύ 

προχωρημένοι το λένε ψευδοφάρμακο.
 
P Πέμπτησήμερα,τοφιλοσόφησαξανά.Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη,

νατιςκάνουμεμιαμέρανατελειώνουμε;
 

P «Η ευτυχία είναι πιο απλή και πιο συνηθισμένη απ’ ότι 
θαρρούμε... Είναι τόσο απλή και τόσο φτωχοντυμένη κι αθόρυ-
βη, που περνά από μπροστά μας και τη σκουντούμε και δε την 
προσέχουμε!» 

Ν. Καζαντζάκης
 
P Και:
 Κάποιοι μουσικόφιλοι, φανατικοί θαυμαστές τουΜπετόβεν,

απευθύνονται σε έναμέντιουμ για να καλέσουν τοπνεύμα του.Το
μέντιουμκάνειάπειρεςπροσπάθειες,αλλάδενκαταφέρνειτίποτα.Το
πνεύματουμουσικούήτανάφαντοκιέτσιέναςαπότηνπαρέαάρχι-
σε να την κατηγορεί ότι είναι απατεώνισσα.Όλοι ξεσηκώθηκαν και
ζητούσανταχρήματάτουςπίσω,αφούοΜπετόβενδενεμφανίστηκε
ποτέ.

Τότετομέντιουμτουςαπάντησε:
«Ηρεμήστεκύριοι,υπάρχειεξήγηση!ΤώραθυμήθηκαότιοΜπε-

τόβενήτανκουφός!»
K.Π.
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Ανησυχούν και προβληματίζουν τα στοιχεία
 για την ψυχοκοινωνική υγεία των εφήβων στη χώρα μας
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