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Επενδυτικό φως
στα 3-5 Πηγάδια;;;

  Ποιος θα διαφωνήσει  με το δεδομένο ότι τα 3-5 
Πηγάδια είναι ένα βαρύ τουριστικό και επενδυτικό 
χαρτί για ολόκληρη την Ημαθία; Δυστυχώς όμως 
τα τελευταία χρόνια εξαιτίας κακών χειρισμών 
φτάσαμε στο σημείο να μιλούμε για εγκαταστάσεις-
φάντασμα, που στην ουσία είναι κλειστές και δεν 
ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητές 
τους. Η χθεσινή παρουσίαση μιας σοβαρής, όπως 
φαίνεται, επενδυτικής πρότασης δίνει ελπίδες 
και δημιουργεί προσδοκίες για αναγέννηση των 
3-5 Πηγαδιών. Η παρουσία του δημάρχου που 
παρέλαβε την πρόταση δίνει ακόμη περισσότερους 
πόντους στο εγχείρημα που αν υλοποιηθεί θα 
μεταμορφώσει την ευρύτερη περιοχή. Η αξιοποίηση 
των 3-5 Πηγαδιών μπορεί να αποτελέσει την απαρχή 
για να «ξεπαγώσουν» και άλλα βαριά χαρτιά, όπως 
το ξενοδοχείο Βέρμιο στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας, 
αλλά ακόμη και στο Σέλι που «σηκώνει» αρκετή 
αναβάθμιση.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ολυμπά, Σωσιπάτρου,

Ροδίωνος κ.λπ. εκ των 70

Τοπαρτέριστονπεζόδρομο…
πουέγινεκάδοςσκουπιδιών!!!

ΌποιοςπερπατώνταςτηνοδόΠαστέρστοκέντροτηςΒέροιας,μπειστο
πεζοδρομημένο τμήμα τηςπροςΚοντογεωργάκηθαδει σταδεξιά τουμια
κατασκευήπου διαθέτει παγκάκι για να ξαποστάσει και έναπαρτέριπου
δυστυχώςέχειμετατραπείσεκάδοαπορριμμάτων!Τοχώμαπουβρίσκεται
μέσαλιγοστό,ενώπουλόγοςγιαλουλούδιαήφυτά…

Στηνπροσπάθειά τους οι επαγγελματίες της εστίασηςπουβρίσκονται
στοσημείοτοποθέτησανμιαμεγάληγλάστραμέσαστοπαρτέριγιανααπο-
θαρρύνουν τουςδιερχομένους ναπετούνμέσα τασκουπίδια τους.Δυστυ-
χώςόμως εκ τουαποτελέσματος δενφαίνεται ναπέτυχαν κάτι…πλαστικά
μπουκαλάκια νερού,ποτήρια μιας χρήσης, αποτσίγαρα, άδειαπακέτα τσιγάρων και άλλασκουπίδια δημιουργούνμια
άσχημηεικόνα.

«Αςγεμίσουναπότονδήμοτοπαρτέριμεχώμακαιεμείςθαφυτέψουμελουλούδιαναομορφύνειοχώροςμπροστά
απόταμαγαζιάμας»,ανέφερεκαταστηματάρχης.

Μετάτηνάμεσηπαρέμβασηπροεβδομάδωνγιατηναπομάκρυνσητηςσπασμένηςζαρντινιέραςλίγαμέτραπιοπάνω,
αναμένουμεκαιεδώανάλογααντανακλαστικάγιαναομορφύνειέναπολυσύχναστοδρομάκιτηςπόλης.

Ανκαιηπανδημίακαλπάζει…ηυπουργόςΠαιδείας
διαψεύδειταπερίκλεισίματοςτωνσχολείων

ΜεανάρτησήτηςστοTwitterηυπουρ-
γόςΠαιδείας,ΝίκηΚεραμέως διαψεύδει
κατηγορηματικάτιςφήμεςπουθέλουντα
σχολείανακλείνουνλόγωαύξησηςκρου-
σμάτων κορονοϊού, ενώ ευχαριστεί την
εκπαιδευτική κοινότητα για την τήρηση
τωνμέτρωνπουαποτυπώνεταιστημείω-
σητουποσοστούνόσησηςτωνπαιδιών.

Ηυπουργόςγράφεισυγκεκριμένα:
«Καμία απολύτωςσυζήτηση για ανα-

στολή λειτουργίας σχολείων.Πολλές ευ-
χαριστίεςστηνεκπαιδευτικήκοινότηταγια
την εξαιρετική τήρηση τωνμέτρων.Κλει-
στάείναιμόλις6τμήματασταπάνωαπό
80.000. Το ποσοστό των παιδιών που
νοσούνστον γενικόπληθυσμόμειώθηκε
από29%στο25%».

Εκτός γραφείου για 10 μέρες ο δήμαρχος Βέροιας,
λόγω κορονοϊού

Μεανάρτησήτουστοfacebook,οδήμαρχοςΒέροιας
ΚώσταςΒοργιαζίδης ενημέρωσε χθες ότι  διαγνώστηκε
θετικόςστονκορωνοϊόκαιγια10ημέρεςθαβρίσκεταισε
καραντίνα.Του ευχόμαστεπεραστικά και μεταφέρουμε
τηνανάρτησήτουκαιτομήνυμάτουγιατονεμβολιασμό:

«Ύστερααπόελαφριάαδιαθεσίακαιμετάαπόσχετικό
μοριακό έλεγχο, επιβεβαιώθηκεότι ήρθε και η δικήμου
σειρά νασυναντηθώμε τον κορονοϊό,παρότι όλοαυτό
το διάστημα τηςπανδημίαςπρόσεχα ιδιαίτερα, φορώ-
νταςμάσκασεόλεςμουτιςεπαφές,τόσοτιςυπηρεσια-
κέςόσοκαιτιςιδιωτικές.Ναόμωςπουμπορείνασυμβεί
ακόμηκι έτσι.Δυστυχώς,όπωςείναιαπ’όλουςκατανο-
ητό,ηεξέλιξηαυτήεπιβάλλειτηνπαραμονήμουμακριά
απότοΔημαρχείογιατιςεπόμενες10ημέρες,προσπα-
θώντας βέβαια, όσο μου επιτρέπουν οι συνθήκες, να
συμμετέχω εξ’ αποστάσεως στην καθημερινότητα του
Δήμου,μετηνπολύτιμηβοήθειατηςτεχνολογίαςκαιτων
συνεργατών μου. Καθότι είμαι πλήρως εμβολιασμένος
πιστεύωπωςόλαθαεξελιχθούνκαλάκαισελίγεςημέρες
θαείμαισεθέσηναεπιστρέψωδυνατόςκαιυγιήςπίσω
στακαθήκονταμου,αποφεύγονταςμεγαλύτερεςπεριπέτειες.Όπωςφαίνεται,φέτοςτοχειμώνα,ακόμηκαιανείμαστε
προσεκτικοίμιασυνάντησημετοιόείναιπολύπιθανή.Οπότεθαήτανσίγουρακαλύτεροαναυτόσυμβείναμαςβρει
όλουςεμβολιασμένους,αξιοποιώνταςτομοναδικόαποδεδειγμέναόπλοπουέχουμεαυτήτηστιγμήγιαναπροστατευ-
τούμεκαιναπροστατεύσουμε.Ναείμαστεόλοικαλά».

Έτσιόπωςπάμεμετηνάνοδοτων
κρουσμάτωνκαθημερινάκαιστηνΗμαθία,

σελίγοδενθαυπάρχεισπίτι,οικογένειακαισόιχωρίςκρούσμα
κορονοϊού…Τονουμαςκαιπολλήπροσοχή,μετήρησητωνμέτρων
καιτωνμέσωνπροστασίαςπουσυνιστούνκαθημερινάοιγιατροί!

Είναιτολιγότεροπουμπορούμενακάνουμεκαιστον
εαυτόμαςκαιστουςάλλους
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Την Τρίτη 16 Νοεμβρίου

Κατεβάζουν ρολά οι επαγγελματίες 
Εστίασης και Διασκέδασης σε όλη τη χώρα

-Ποια αιτήματα στέλνουν στην Κυβέρνηση ζητώντας άμεση στήριξη του κλάδου

 Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Συλλόγων Εστίασης ολοκληρώθηκε χθες στην Τρίπολη, με θέμα την 
εστίαση στην Ελλάδα  και  επίκεντρο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος εν μέσω πανδημίας, με τα 
περιοριστικά μέτρα και τις δυσκολίες, εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κυβέρ-
νηση, χαρακτηρίστηκαν αναίτια από τους  επιχειρηματίες και οι συμμετέχοντες στο συνέδριο έλαβαν κάποιες 
αποφάσεις για το μέλλον της Εστίασης πανελλαδικά και μια από τις αποφάσεις είναι η πανελλαδική απεργια-
κή κινητοποίηση της ερχόμενης Τρίτης 16 Νοεμβρίου.

Στο συνέδριο συμμετείχαν ο πρόεδρος του Σωματείου ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος Ημαθίας, Κώστας Σαμανίδης και ο γραμματέας Αχιλλέας Σάρρας, που ενημέρωσαν ήδη 
από χθες για την ημέρα της απεργίας με το κλείσιμο όλων των καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης στο 
νομό μας και σήμερα αναμένεται αναλυτικά η ανακοίνωση με τα αιτήματα του κλάδου, ο οποίος, όπως τονί-
στηκε, «δεν έχει άλλο τρόπο, παρά να εκδηλώσει δυναμικά την αντίθεσή του στα μέτρα κατά της διασποράς 
του κορονοϊού που ανακοινώθηκαν».

Επιστρεπτέα, ενοίκια, αναστολές, ΦΠΑ, δημοτικά τέλη και χρηματοδοτήσεις, μεταξύ των αιτημάτων
Το κείμενο με τα αιτήματα, μετά την συγκεκριμενοποίησή τους,  θα παραδοθούν στο Μέγαρο Μαξίμου από 

εκπροσώπους της Εστίασης και  μεταξύ άλλων αφορούν σε:
- Μη επιστροφή των επιστρεπτέων προκαταβολών
- Συνέχιση της επιδότησης ενοικίου
- Επαναφορά του μέτρου αναστολή των συμβάσεων εργασίας
- Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών
- Μείωση του ΦΠΑ στο 6%
-Συνέχιση της επιδότησης των δόσεων δανείων, και
- Νέες χρηματοδοτήσεις ανάλογες εκείνων του2020 και των αρχών του 2021
“Η  εστίαση αναζητεί μέτρα στήριξής της για την αποφυγή λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας”, το-

νίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου, ενώ στο Συνέδριο εκτός από τις επιπτώσεις της  πανδημίας τέθηκαν και   
θέματα εργασιακά, φορολογικά, τα πνευματικά δικαιώματα στην χρήση μουσικής, η χρήση του αιγιαλού, για 
την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, η ηχορύπανση και το νομικό πλαίσιο που την διέπει κ.α..

Σ. Γκ.

Στον Δήμαρχο Νάουσας οι πρόεδροι
Δ.Ε.Ε.Π. Ημαθίας και ΔΗΜ.Τ.Ο. Νάουσας

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Ημαθίας κ. Σταύρος Γιανναβαρτζής και ο πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο. Νάουσας κ. Βαγγέλης Αδαμίδης επισκέφτηκαν τον 
Δήμαρχο Νάουσας κ. Νίκο Καρανικόλα με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων τους.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Νάουσας ο Δήμαρχος κ. Καρανικόλας αφού καλωσόρισε τα στελέχη της Νέας Δη-
μοκρατίας προχώρησε σε μια πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα της περιοχής, το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και 
έργων στο Δήμο, ενώ συζητήθηκαν και τα τεκταινόμενα στο αυτοδιοικητικό τοπίο. 

Από την πλευρά τους οι παρευρισκόμενοι πρόεδροι διαβεβαίωσαν πως στόχος και επιδίωξη τους είναι να λειτουργήσουν οι οργανώσεις ως 
μοχλός διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και η προώθηση ζωτικών θεμάτων στην κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους βουλευτές του νο-
μού, ώστε έγκαιρα και αποτελεσματικά να δοθούν λύσεις.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, κ. Παύλος Αδαμίδης.
Οι επισκέψεις των μελών της Δ.Ε.Ε.Π. και των ΔΗΜ.Τ.Ο. Ημαθίας σε πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς και παραγωγικούς φορείς του τόπου μας 

θα συνεχιστούν στο επόμενο χρονικό διάστημα.
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλτρα ενεργού 

άνθρακα και Hepa) 
απολύμανση πριν κάθε προβολή,
μεγάλες αποστάσεις 
περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ 2 (ΜΕΤΑΓΛ) THE 
ADDAMS FAMILY 2 

Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Παρα-
σκευή 12/11 - Κυριακή 14/11 στις 18.00

Σάββατο 13/11 στις 17.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ε-

τών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγρα-
φο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα 
www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΓΡΕΓΚ ΤΙΕΡΝΑΝ & ΚΟΝΡΑΝΤ ΒΕΡΝΟΝ
Σενάριο: ΝΤΑΝ ΧΕΡΝΑΝΤΕΖ

ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ: Ο ΛΑΓΟΣ ΤΟ ‘ΣΚΑΣΕ (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   
Παρασκευή 12/11 - Σάββατο 13/11 - Κυριακή 14/11 στις 

17.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ε-

τών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγρα-
φο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα 
www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΑΚ
Σενάριο: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΑΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΕΛΙΖΑ-

ΜΠΕΘ ΝΤΕΜΠΙΚΙ, ΝΤΟΝΑΛ ΓΚΛΙΣΟΝ, ΡΟΟΥΖ ΜΠΕΡΝ, ΤΖΕ-
ΪΜΣ ΚΟΡΝΤΕΝ, ΝΤΕΪΖΙ ΡΙΝΤΛΕΪ, ΜΑΡΓΚΟ ΡΟΜΠΙ, ΝΤΕΪΜΟΝ 
ΧΕΡΙΜΑΝ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943   
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   
Κάθε μέρα στις 19.30 και 21.30

(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ε-
τών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγρα-
φο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα 
www.cinestar.gr)

Σενάριο: Δημήτριος Κατσαντώνης
Σκηνοθεσία:  Νικόλας Δημητρόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Max Von Sydow, Astrid Roos, Δανάη 

Σκιάδη, Νικόλας Παπαγιάννης, Martin Laer,  Alice Krige, 
Tomas Arana, Γιώργος Βογιατζής, Μάξιμος Λιβιεράτος, Τάσος 
Καρλής

ETERNALS - Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΩΝ MARVEL 
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   
Πέμπτη 11/11 – Παρασκευή 12/11 – Κυριακή 14/11 – Δευτέ-

ρα 15/11 – Τρίτη 16/11 – Τετάρτη 17/11 στις 20.45
Σάββατο 13/11 στις 18.40 και 21.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ε-

τών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγρα-
φο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα 
www.cinestar.gr)

Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επισκε-
φθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 

 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμ-
μα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     11/11/21 - 17/11/21Η Επανάσταση του 1821 
μέσα από τα βιβλία του 

Γιώργου Μαργαρίτη
-Παρουσιάζονται στη Βέροια, 

την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου
Οι εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ 

και το βιβλιοπωλείο ΗΛΙ-
ΟΤΡΟΠΙΟ σε συνεργασία 
με την ΕΛΜΕ Ημαθίας και 
τον Σύνδεσμο Φιλολόγων 
Νομού Ημαθίας παρουσι-
άζουν τα βιβλία του καθη-
γητή Γιώργου Μαργαρίτη:

- Ενάντια σε φρούρια 
και τείχη

- Η υπεράσπιση της 
Ελεύθερης Ελλάδας

Την Παρασκευή 12 
Νοεμβρίου 2021 στις 
7.00μ.μ στον Πολυχώρο 
«ΕΛΙΑ»

Θα μιλήσουν ο δημο-
σιογράφος και συγγραφέ-
ας Αλέκος Χατζηκώστας 
και ο ίδιος ο συγγραφέας.

Θα χαιρετίσει η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ημαθίας Χαρά Αξούρι-
στου

Συντονίζει η Ευγενία Καβαλλάρη πρόεδρος του Συνδέσμου 
Φιλολόγων Ημαθίας

 Ο Γιώργος Μαργαρίτης (γεν. Αθήνα, 1954) είναι από το 2004 
Καθηγητής Σύγχρονης Πολιτικής και Κοινωνικής Ιστορίας στο 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Δίδαξε ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (1985-2004). Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο και έντονη 
δημοσιογραφική δραστηριότητα. Από τα πιο γνωστά έργα του: 
Ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (2000-2001), Προαγ-
γελία Θυελλωδών Ανέμων: Ο Πόλεμος της Αλβανίας και η Πρώ-
τη Περίοδος της Κατοχής (2009), Ανεπιθύμητοι Συμπατριώτες 
(2005). Επιμελήθηκε τον τόμο Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 
– Ιστορία των Ελλήνων (2003) και άλλα συλλογικά έργα. 

Το τραίνο φεύγει στις οχτώ
ταξίδι για την Κατερίνη
Νοέμβρης μήνας δεν θα μείνει
να μη θυμάσαι στις οχτώ

Μ. Θεοδωράκης – Μ. Ελευθερίου

Στον προτελευταίο μήνα του 2021, 
έτους αφιερωμένου διεθνώς στους 
σιδηροδρόμους, η Εφορεία Αρχαιοτή-
των Ημαθίας συνεχίζει τις εκδηλώσεις 
και τις εκπαιδευτικές της δράσεις με 
θέμα το τραίνο, τους σταθμούς, τις δι-
αδρομές και τους προορισμούς, στην 
ατομική και συλλογική μας μνήμη. Η 
έλευση του σιδηρόδρομου συνδέεται 
από την αρχή με την Πρώτο Μεγάλο 

Πόλεμο, την έξοδο από την Τελευταία Μεγάλη Αυτοκρατορία, την Ο-
θωμανική, και την είσοδο στην Νεοτερικότητα, με προορισμό το Νεο-
ελληνικό Κράτος. Με αδιάλειπτες στάσεις σε μεγάλες ιστορικές και σε 
κρίσιμες ή αμέριμνες προσωπικές στιγμές, ο σιδηρόδρομος αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου μας και της ανθρωπολογίας του. 

Εκπαιδευτικές δράσεις:
Το 2021 ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Έτος Σιδη-

ροδρόμων. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας  γίνεται προσπάθεια να 
προβληθούν τα οφέλη του σιδηροδρόμου ως ενός βιώσιμου, έξυπνου 
και ασφαλούς μέσου μεταφοράς. Σκοπός είναι η ενθάρρυνση της 
χρήσης τους από πολίτες και επιχειρήσεις έτσι, ώστε να συμβάλουν 
στην επίτευξη του στόχου της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ για κλιμα-
τική ουδετερότητα έως το 2050. Σημειώνεται ότι οι σιδηρόδρομοι στην 
ΕΕ ευθύνονται για λιγότερο από το 0,5% των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τις μεταφορές. Αυτό τους καθιστά ένα από τα πλέον 
βιώσιμα μέσα μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. Στα πλεονε-
κτήματά τους συγκαταλέγονται ακόμα η εξαιρετική τους ασφάλεια και 
η σύνδεση μεταξύ ατόμων και εμπορευμάτων μέσω του Διευρωπαϊκού 
Δικτύου Μεταφορών.

Μια σειρά από διάφορες δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του 

2021 θέτουν τους σιδηροδρόμους στο προσκήνιο σε ολόκληρη την ή-
πειρο. Καθώς η Ευρώπη συνειδητοποιεί ότι «οι σιδηρόδρομοι είναι το 
μέλλον», η ΕφΑ Ημαθίας στρέφει το βλέμμα στο παρελθόν και θυμάται 
την εποχή που κατασκευάστηκε ο σιδηρόδρομος, τους επώνυμους 
κι ανώνυμους ταξιδιώτες, τις ιστορικές στιγμές που απαθανάτισε ο 
φωτογραφικός φακός. Γιορτάζουμε το «2021: Ευρωπαϊκό Έτος Σιδη-
ροδρόμων» και σας καλούμε στην περιοδική έκθεση «Όταν ήρθε ο σι-
δηρόδρομος». Η φωτογραφική έκθεση οργανώθηκε σε συνεργασία με 
το Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» με την υποστήριξη 
του Συλλόγου Φίλων του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών και του 
Δικτύου του. Η έκθεση βρίσκεται στο ισόγειο του Βυζαντινού Μουσείου 
Βέροιας και διαρκεί από τις 30 Ιουνίου 2021 ως τις 31 Δεκεμβρίου 
2021.

 Παρακαλούμε το κοινό που πρόκειται να επισκεφθεί τα μουσεία 
μας, να παρακολουθεί στις ιστοσελίδες και τα δελτία τύπου της ΕΦΑ 
Ημαθίας τις εκάστοτε ισχύουσες προϋποθέσεις και τα πρωτόκολλα 
ασφαλείας για την είσοδο και παραμονή του στους χώρους αρμοδιό-
τητας της ΕΦΑ Ημαθίας. Για να οργανώσετε την επίσκεψή σας και να 
κλείσετε εγκαίρως το ραντεβού σας (ημερομηνία, ώρα) μπορείτε να 
επικοινωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του Βυζαντινού Μουσείου Βέροι-
ας,  2331076100.

 Για τα μέλη της σχολικής κοινότητας που επιθυμούν να επισκε-
φθούν την έκθεση διατίθενται 4 θεματικά πακέτα, ανάλογα με την 
εκπαιδευτική βαθμίδα.

• «Βαγόνια στις ράγες» για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολι-
κής ηλικίας, για να ανακαλύψουμε μέσα από το παιχνίδι το μεταφορικό 
αυτό μέσο και ό,τι μεταφέρει: ανθρώπους, ζώα, πράγματα, ιδέες και 
μηνύματα.

• «Τραίνα που περνούν» για μεγαλύτερα παιδιά δημοτικού, για να 
γνωρίσουμε το παρελθόν και το παρόν του τόπου μας μέσα από το 
σιδηροδρομικό δίκτυο της Ημαθίας.

• «Ακολουθώντας τις ράγες» για εφήβους γυμνασίου, όπου ο σιδη-
ρόδρομος γίνεται οδηγός μας για να γνωρίσουμε τους τόπους και τις 
διασυνδέσεις τους.

• «Σταθμοί και διαδρομές» για εφήβους λυκείου, για να αποδώσου-
με εικαστικά τις δικές μας πορείες, με σταθμούς τα γεγονότα και τις 
καταστάσεις που εμείς ορίζουμε ως σημαντικά, και προορισμό τους 

στόχους και τα όνει-
ρά μας.

Το εκπαιδευτικό 
υλικό περιλαμβάνει 
πληροφορίες για 
τον εορτασμό, πα-
ρουσίαση σχετικά 
με την περιοδική 
έκθεση και προτά-
σεις δραστηριοτή-
των ανάλογα με τη 
θεματική.

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς 
– δηλώσεις συμ-
μετοχής: Παπαρ-
γυρούδη Φώτω, 
2331024972

Σε όλες τις δρά-
σεις και εκδηλώσεις 
της ΕΦΑ Ημαθίας 
λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα 
για τον περιορισμό 
της διάδοσης του Covid-19, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ 
και του Υπουργείου Υγείας.  

Στοιχεία Επικοινωνίας - Σελίδες Πληροφόρησης για τις δράσεις μας
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
Ρήγα Φεραίου 16 -18, Τ.Κ. 59132 Βέροια,  τηλ.23310 29737,  e-

mail: efahma@culture.gr
Χρήσιμα τηλέφωνα: 
Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών – Museum of the Royal 

Tombs of Aigai: (0030) 23310 92347
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας – Archaeological Museum of Veria: 

(0030) 23310 24972
Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας – Byzantine Museum of Veria : (0030) 

23310 76100

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας:  Συνεχίζει τις εκδηλώσεις 

και τις εκπαιδευτικές της δράσεις με θέμα το τραίνο



Την ανάγκη α-
πόλυτης συστρά-
τευσης και ενιαίας 
φωνής προκειμέ-
νου να αντιμετω-
πιστούν τα δύο 
μεγάλα μέτωπα 
της  πανδημ ίας 
αλλά και της ενερ-
γειακής κρίσης υ-
πογράμμισε στην 
τοποθέτησή του 
στη σημερινή συ-
νεδρίαση της Κοι-
νοβουλευτικής Ο-
μάδας της ΝΔ στη 
Βουλή, παρουσία 
του Πρωθυπουρ-
γού κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη ο Αν. 
Γεν.  Γραμματέ -
ας ΚΟ της ΝΔ και 
Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Όπως επισήμανε, 
Αφενός η επικοινωνιακή διαχείριση της 

πανδημίας και της τήρηση των περιοριστικών 
μέτρων πρέπει να αναδεικνύει στο έπακρο 
τόσο την επιστημονική απόδειξη όσο και την 
κυβερνητική αποφασιστικότητα προκειμένου 
να εξαλειφθούν τα κέντρα της παραπληρο-
φόρησης και της εκμετάλλευσης μερίδας συ-
μπολιτών μας

Αφετέρου χρειάζεται να επιταχυνθούν αλ-
λά και να διευρυνθούν όλες οι σημαντικές 
παρεμβάσεις της Κυβέρνησης για τη στήρι-
ξη των πολιτών,  αλλά και των κλάδων της 
οικονομικής δραστηριότητας μπροστά στις 
επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της 
ακρίβειας, όπου αυτό 
το επιτρέπει ο δημο-
σιονομικός χώρος, 
όπως: 

• η αύξηση της 
επιδότησης στους 
λογαριασμούς ρεύ-
ματος των νοικοκυρι-
ών και επιχειρήσεων 
η οποία ξεκίνησε να 
εφαρμόζεται από τον 
Σεπτέμβριο 

•  η αναστολή χρεώσεων για ευάλωτους 
καταναλωτές

• αλλά και η δυνατότητα εξεύρεσης δημο-
σιονομικού χώρου για την μείωση του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα

Επιπροσθέτως, ο κ. Τσαβδαρίδης εξέφρα-
σε τη βαθιά του συγκίνηση για την προχθε-
σινή δέσμευση του Πρωθυπουργού μας να 
επιλύσει επιτέλους το ζήτημα ασφάλισης χι-
λιάδων ομογενών από την Βόρειο Ήπειρο με 
την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2022, 
που αποδεικνύει για ακόμη μία φορά στην 
πράξη ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ σέβεται, α-
κούει και προστατεύει τον Ελληνισμό όπου 
γης κάνοντας όλους εμάς στη μητροπολιτική 
πατρίδα διπλά υπερήφανους. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Το Δ.Σ. του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας επιθυμεί να ευχαριστήσει ο-

λόψυχα την κ. Ελλεν Συμεωνίδου για την ευγενική προσφορά 
διαφόρων χρήσιμων και λειτουργικών επίπλων (γραφεία, καρέ-
κλες κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υποστή-
ριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές Βέροιας, στη μνήμη του 
πατέρα της Peter Power-Court.

Η χειρονομία αυτή αποδεικνύει έμπρακτα την κοινωνική 
της ευαισθησία και προσφορά, ιδιαίτερα στις δύσκολες οικο-
νομικές, κοινωνικές και υγειονομικές συνθήκες που διέρχεται η 
χώρα και οι πολίτες της.

Την ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά!
Το Δ.Σ.

Το παραμύθι 
έχει 

Δράκο

Πιο εξόφθαλμη στήριξη των εκλεκτών 
της δεν θα μπορούσε να επιτύχει η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη, με τα νέα μέτρα στην 
αγορά. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ 
μεγάλων μικρών αγγίζει πλέον κορυφαία 
μεγέθη, το χάσμα μεγαλώνει, με μεγάλους 
χαμένους, μαντέψτε, τους «μικρούς» και 
«μεσαίους». Αυτούς που εδώ και χρόνια 
στηρίζουν με ιδρώτα και αίμα την εθνι-
κή οικονομία. Η κυβέρνηση αποφασίζει, 
διατάσσει και οδηγεί απροκάλυπτα τους 
καταναλωτές στα καταστήματα των πο-
λυεθνικών, επειδή προφανέστατα εκεί ο 
ιός περιέργως αδρανεί! Κι αυτό, παρότι 
στους 20 μήνες της πανδημίας ουδέποτε 
παρατηρήθηκε συρροή κρουσμάτων στις 
τοπικές και λαϊκές αγορές. Tragic!

Η μοναδική συρροή που παρατηρείται 
στην περίοδο της πανδημίας, είναι η συρ-
ροή λαθών και παλινωδιών της κυβέρνη-
σης της Ν.Δ., με ορατά τα αποτελέσματα 
παντού γύρω μας. Ο Μητσοτάκης και οι 
συνεργάτες του κατάφεραν να δυστυχή-
σουν και να διχάσουν ακραία την κοινω-
νία. Αυτό το παραμύθι έχει Δράκο και πρέ-
πει να τελειώσει.

Αντώνης Μαρκούλης
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής
 Ανασυγκρότησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

-Προοδευτική Συμμαχία

Βράβευση του 5ου 
και 3ου Συστήματος 

Προσκόπων Βέροιας από 
τον Δήμο Βέροιας

Τη φετινή κατάκτηση της πρώτης (1ης)  και της τρίτης (3ης) 
θέσης Πανελλαδικά στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Κινητών 
Τηλεφώνων και Αξεσουάρ για το 5ο και το 3ο Σύστημα Προ-
σκόπων Βέροιας, βράβευσε ο Δήμος Βέροιας. Ο Αναπληρωτής 
Δημάρχου Βέροιας, κ. Βασίλης Παπαδόπουλος, συνεχάρη τους 
προσκόπους του 5ου ΣΠΒέροιας για την 1η θέση και του 3ου 
ΔΣΠΒέροιας για την 3η θέση με αφορμή τη διάκρισή τους στο 
Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Κινητών Τηλεφώνων και Αξεσουάρ 
(2020-2021).

Σε όλη την Ελληνική επικράτεια τα Προσκοπικά Συστήματα 
συγκέντρωσαν συνολικά 9.235 κινητά τηλέφωνα και αξεσουάρ, 
ενώ από το 2008 έχουν ξεπεράσει τις 77.235 συσκευές.

Οι πρόσκοποι της Βέροιας συμμετέχουν στο εν λόγω πρό-
γραμμα εδώ και 13 χρόνια. Η πολύχρονη συνεργασία βραβεύ-
θηκε το 2019 με το bronze βραβείο για τη Συνεργασία Επιχεί-
ρησης – ΜΚΟ στην Κατηγορία: ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 
στον θεσμό των Hellenic Responsible Business Awards.

Τις βραβεύσεις στο Δημαρχείο Βέροιας παρέλαβαν οι:
Ανέστης Παντελίδης – Αρχηγός 5ου ΣΠΒέροιας
Ευτύχιος Αστανάστας – Υπαρχηγός 5ου ΣΠΒέροιας
Ανέστης Δαφνόπουλος – Αρχηγός Προσκόπων Δικτύου 3ου 

ΔΣΠΒέροιας
Ασήμω Πάπαρη – Αρχηγός αγέλης 3ου ΔΣΠΒέροιας.
Η επιβράβευση των δύο Συστημάτων της πόλης μας έγινε 

με γνώμονα την προσπάθεια για την προστασία του περιβάλ-
λοντος και την ευαισθητοποίηση των νεαρών δημοτών σε θέ-
ματα ανακύκλωσης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους γιατρούς και 

το νοσηλευτικό προσωπικό για τις άψογες υπηρεσίες που μου 
προσέφεραν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου στη Χειρουρ-
γική Κλινική του Νοσοκομείου Βέροιας. Καθώς επίσης και τη δι-
ευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Ήταν πάντα πρόθυμοι.

Με εκτίμηση
Αραμπατζής Γιώργος

Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
στην ΚΟ της ΝΔ: Aνάγκη 

συστράτευσης για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας 
και της ενεργειακής κρίσης
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 

Νοεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα και παππού

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΒΑΡΓΥΡΗ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς 
το Θεό.

Η σύζυγος,
Τα τέκνα,

Τα εγγόνια
Οι λοιποί συγγενείς

 και φίλοι

Ιερό σαρανταλείτουργο
Εις τον Ι.Ν. Αγίου Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας 

θα τελείται κάθε ημέρα Θεία Λειτουργία από 15 Νο-
εμβρίου 2021 έως 25 Δεκεμβρίου 2021.

Ευχαριστήριο
 του «Έρασμου»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά τις κ.κ. Κα-

τερίνα και Ελένη Φωτιάδου για την δωρεά ποσού 400€, στη μνήμη της μητέρας 
τους Καλλιόπης.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά κοινωνικής αναφοράς, από τον επιχειρημα-
τικό κόσμο, συμβάλλει στην αναβάθμιση του μέσου όρου της ποιότητας ζωής 
των ευάλωτων ανθρώπων που συνδράμουμε, στη μείωση των όποιων ανισοτή-
των και προάγει σημαντικά  τον τοπικό μας πολιτισμό.

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

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος  Γεωργία Φωστηροπούλου

Πανήγυρις 
ενορίας 

Αγίου Ιωάννου 
του Ελεήμονος Βέροιας

 
Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 πανηγυρίζει η 
Ενορία του Αγίου Ιωάννου Βεροίας την μνήμη του 
εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Ελεήμονος Πα-
τριάρχου Αλεξανδρείας.

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν στο παρεκκλή-
σιο του Αγίου Στεφάνου (οδ. Κοντογεωργάκη) ως 
εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
6.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός - Αρτο-

κλασίες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
7.30 π.μ. Ορθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουρ-

γία
5.30 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση Αγίου Ιωάν-

νου Ελεήμονος
Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τεθεί σε 

προσκύνηση τεμάχιο ιερού λειψάνου του Αγίου Ιω-
άννου του Ελεήμονος.

Εκ του Ιερού Ναού

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

 Την Τετάρτη 10 
Νοεμβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Πανηγυρι-
κό Εσπερινό στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό του Αγίου Μη-
νά Ναούσης.

 Την  Τετάρτη 
10 Νοεμβρίου στις 
8:00 μ.μ. θα ομιλή-
σει με την ευκαιρία 
της εορτής του Ο-
σίου Αρσενίου του 
Καππαδόκου, στο 
πλαίσιο της σειράς 
ομιλιών «Αγιολογία 
και ζωή», μέσα από 
την ιστοσελίδα της Ι-
εράς Μητροπόλεως, 
την αντίστοιχη σε-
λίδα στο Facebook 
και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος 
Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης. 

Την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στο πλαίσιο της 
σειράς ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπό-
λεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου στις 9:00 μ.μ. θα ιερουργήσει στην Ιερά 
Αγρυπνία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσο-
στόμου.

 Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία 
της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στο πλαίσιο της σειράς 
ομιλιών «Αγιολογία και ζωή», μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM. 

Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή του 
Αγίου Αθανασίου Αγκαθιάς.

 Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου στις 9:00 μ.μ. θα ιερουργήσει στην Ιερά 
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Δοβρά Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Γρηγορίου του 
Παλαμά και της Αγίας Οικογενείας αυτού. Στην Ιερά Αγρυπνία θα τεθεί σε 
προσκύνηση η Τιμία Κάρα της Αγίας Υπομονής από την Ιερά Μονή Οσί-
ου Παταπίου Λουτρακίου Κορινθίας καθώς και το Ιερό Λείψανο του Αγίου 
Γρηγορίου του Παλαμά που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή. Η Ιερά Ακο-
λουθία θα μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

 Τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία της 
εορτής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και της Αγίας Οικογενείας αυτού, 
στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών «Αγιολογία και ζωή», μέσα από την ιστοσε-
λίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Γενική Συνέλευση και 
εκλογές την Κυριακή 

28 Νοεμβρίου
Συνάδελφοι πολύτεκνοι του Ν. Ημαθίας
Σας προσκαλούμε σε Γενική Συνέλευση την 28-

11-2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 πμ έως 
15:30 μμ στην αίθουσα Α4  του ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΥ ΓΥ-
ΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ , οδός  16ης Οκτωβρίου 5α Βέροια, 
με θέματα:

1.  Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής 
Συνέλευσης και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για 
τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου                   

 2. Έγκριση Προϋπολογισμού για το έτος 2021 -  
Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης για το έτος  2021

3. Έγκριση Απολογισμού του Διοικητικού Συμβου-
λίου για το έτος 2020 – Έγκριση Πεπραγμένων για 
το έτος 2020 και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη – Ανά-
γνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 
2020

4. Έγκριση Προϋπολογισμού για το έτος 2022 – 
Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης για το έτος     2022

 5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμ-
βουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώ-
πων της ΑΣΠΕ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για 
τα ανωτέρω όργανα του Συλλόγου πρέπει να κατα-
θέσουν ΑΙΤΗΣΗ  αυτοπροσώπως μέχρι την_ Τρίτη 
_ 23 Νοεμβρίου 2021 από ώρα 9:00 πμ έως 14:00 
μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου.

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά 
το όργανο στο οποίο επιθυμεί να εκλεγεί ο αιτών.

Για το Δ. Σ. οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετά-
σχουν ως ανεξάρτητοι υποψήφιοι  ή ως μέλη Συνδι-
ασμού.

Εφ΄ όσον την παραπάνω ημερομηνία της 28-11-
2021 δεν πραγματοποιηθεί ή προβλεπόμενη από το 
καταστατικό του Συλλόγου απαρτία, η Γενική Συνέ-
λευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη   εβδομάδα, 
την ίδια ημέρα και ώρα και  στο ίδιο μέρος (ΚΥΡΙΑΚΗ 
05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021).    

 Για την αποφυγή δε άσκοπων μετακινήσεων, και 
μάλιστα στον δύσκολο καιρό της πανδημίας,που δη-
μιουργεί η ματαίωση της  Γενικής Συνέλευσης  λόγω 
της  έλλειψης απαρτίας της 28-11-2021, η Γενική 
Συνέλευση θα συνέλθει απευθείας στις  05-12-2021      

Τα μέλη που θα προσέλθουν πρέπει να είναι τα-
μειακώς τακτοποιημένα  και να έχουν μαζί τους Θεω-
ρημένο το βιβλιάριο πολυτέκνων. 

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της Γενικής 
Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών θα   τηρηθούν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διασποράς 
του κορωνοϊού. Για το λόγο  αυτό όλα τα άτομα που 
θα προσέλθουν μέσα στην αίθουσα θα πρέπει να 
φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό  εμβολιασμού ή νό-
σησης, μοριακό τεστ (PCR) με ισχύ έως και 72 ώρες, 
καθώς και rapid test με ισχύ    έως και 48 ώρες. Self 
test δεν θα γίνεται αποδεκτό.

Η είσοδος των μελών θα πραγματοποιηθεί από 
την αριστερή είσοδο του γυμναστηρίου, όπου και εκεί 
θα γίνεται ο έλεγχος πιστοποιητικών των εισερχομέ-
νων.    

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
Η  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ



Με το σημείωμά 
μου αυτό θα ήθελα 
να απαντήσω στο 
άρθρο του αγαπητού 
συμπολίτη Ε. Λένου 
που δημοσιεύτηκε 
προ ημερών στον 
τοπικό Τύπο αλλά 
και στο Facebook (!) 
(από άλλον) με α-
φορμή τη δικιά μου 
δημόσια τοποθέτηση 
για τις επικείμενες ε-
κλογές στο ΚΙΝΑΛ.

Κατ’ αρχήν, για 
την οικογενειοκρατία που αναφέρθηκε αρχικά ο Ε. 
Λένος, θα πω, ότι αυτό είναι ένα γεγονός που διαπι-
στώνει κανείς όταν μελετήσει τη νεότερη ιστορία της 
Ελλάδος από το 1955 και δώθε. Αν ο αρθρογράφος 
αυτός γυρεύει εξήγηση ή ερμηνεία του γεγονότος, ας 
«ρωτήσει» τον λαό που ψηφίζει με αυτόν τον τρόπο.

Εξ’ αυτού του γεγονότος ορμώμενος, είπα ότι θα 
είναι ωφέλιμο για τον πολιτικό αυτόν χώρο να χρη-
σιμοποιηθεί το ιστορικό όνομα Παπανδρέου σε περί-
πτωση που θα υπάρξει μία επανεκκίνηση της Δημο-
κρατικής Παράταξης ως ΠΑΣΟΚ πλέον, για λόγους 
ευνόητους, χώρια που ο Γ.Α. Παπανδρέου έχει τη 
μεγαλύτερη εμπειρία απ’ όλους τους συνυποψήφιούς 
του στη διακυβέρνηση της χώρας, αφού διετέλεσε Υ-
πουργός σε πολλά Υπουργεία παλαιότερα και φυσικά 
Πρωθυπουργός της χώρας.

Νομίζω, ότι είναι ένα επιχείρημα καθαρό και ξά-
στερο.

Κάνει λάθος, εν συνεχεία, ο Ε. Λένος, διότι ανα-
φέρει ότι αφού εγώ είπα όλα αυτά, αμέσως μετά «ξε-
πλένω» τον Γ.Α. Παπανδρέου από τις ευθύνες του. 

Είπα και επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι η στρεβλή 
οικονομική πολιτική απ’ όλες τις κυβερνήσεις μετά 
το 1974 οδήγησε στο τεράστιο χρέος, δυσανάλογο 
με το οικονομικό μέγεθος της χώρας, και το οποίο 
χρέος με εντολή του λαού (44% ποσοστό) ανέλαβε 
να το διαχειριστεί το ΠΑΣΟΚ με Πρωθυπουργό τον 
Γ.Α. Παπανδρέου. Όποιος όμως θα αναλάμβανε 
Πρωθυπουργός μετά τις εκλογές του 2009 ήταν κατα-
δικασμένος, πολιτικά, και η πορεία της χώρας προς 
τα μνημόνια προδιαγεγραμμένη.

Σφάλμα, μέγιστο, του Γ.Α. Παπανδρέου είναι ότι 
έπρεπε μετά το πρώτο τρίμηνο στην κυβέρνηση, και 
αφού θα είχε λάβει πλήρη εικόνα για τα οικονομικά 
της χώρας, να απευθυνθεί στον λαό, να του πει την 
αλήθεια και να προκηρύξει άμεσα εκλογές. Δεν είναι 
σωστό όμως να θεωρήσουμε τον Γ.Α. Παπανδρέου 
ως «αποδιοπομπαίο τράγο» και να του φορτώσουμε 
όλα τα κακά, ενώ όλοι οι προηγούμενοι Πρωθυ-
πουργοί να μείνουν στο απυρόβλητο και υπεράνω 
κριτικής. Όλοι φέρουν μερίδιο ευθύνης, και του Γ.Α. 
Παπανδρέου συμπεριλαμβανομένου.

Οφείλει ο νέος Πρόεδρος –όποιος και να είναι- 
που θα προκύψει από τις εκλογές του Δεκεμβρίου, 
αφού εξασφαλίσει την ενότητα του χώρου, να βγει και 
να ζητήσει συγγνώμη από τον λαό για όλους αυτούς 
τους καταχραστές του δημοσίου χρήματος (που τα 
ονόματά τους απαξιώ να αναφέρω), και που εξέθρε-

ψε σαν φίδια στον κόρφο του το ΠΑΣΟΚ και για ό,τι 
άλλο κακό έγινε εις βάρος του λαού, και ήταν φυσικά 
η αιτία να καταβαραθρωθεί το ποσοστό αποδοχής 
ενός κινήματος που κυβέρνησε με επιτυχία τη χώρα 
πολλά χρόνια.

Πρέπει να εκλείψουν αντιδημοκρατικές και αλαζο-
νικές συμπεριφορές, ο «ξύλινος» λόγος, οι καλαμο-
καβαλάρηδες, ειδάλλως δεν υπάρχει μέλλον για το 
νέο ΠΑΣΟΚ που θα προκύψει τον Δεκέμβρη.

Θα αναφέρω εδώ χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα 
που με αγγίζει προσωπικά και δείχνει τι συνέβαινε 
στο παρελθόν.

Εδώ, στο Νομό μας, στη Βέροια, είχαμε παλαι-
ότερα επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ έναν εγκάθετο 
ινστρούχτορα (το γνωρίζουν αυτό οι παροικούντες 
την Ιερουσαλήμ) που αυτός και οι αυλικοί του έκοβαν 
κι έραβαν, είχαν τον πρώτο λόγο σε ό,τι συνέβαινε 
στην πόλη, στο νομό, τους δήμους και στη Νομαρχία. 
Ήταν η εποχή που συνέβη το φιάσκο με τα χιόνια στη 
Βέροια (είχε μείνει ακαθάριστη η πόλη από τα χιόνια 
για πολύ καιρό), και υπήρχε μεγάλη δυσαρέσκεια 
εις βάρος της δημοτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, που 
διοικούσε το Δήμο. Σχηματίσαμε λοιπόν μία ομάδα 
με σκοπό να καταλάβουμε τη θέση της αντιπολίτευ-
σης στον Δήμο στις επερχόμενες εκλογές, επειδή 
ήμασταν σίγουροι ότι θα χαθούν οι εκλογές για το 
ΠΑΣΟΚ (και επαληθευτήκαμε) με τα όσα δυσάρεστα 
συνέβησαν στην πόλη με τα χιόνια και ήταν τοις πάσι 
γνωστό ότι υπήρχε μεγάλη δυσαρέσκεια και η αγανά-
κτηση ξεχείλιζε εις βάρος της Διοίκησης του Δήμου.

Ήρθαμε λοιπόν σε συνεννόηση με τον ινστρού-
χτορα, ο οποίος συμφώνησε και μας είπε, εμένα με 
έναν φίλο μου γιατρό, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ 
να βρεθούμε το ερχόμενο Σάββατο στο γραφείο του 
για να μιλήσουμε για την κίνηση αυτή, όμως πέρασαν 
πολλά Σάββατα που για διάφορους λόγους ο ιν-
στρούχτορας έλειπε, ενώ μάθαμε ότι είχε αποφασίσει 
ήδη να προωθήσει για τον Δήμο, συγγενικό πρόσω-
πο του πολιτικού του μέντορα. Απογοητευτήκαμε, 
είναι αλήθεια, όταν το συνειδητοποιήσαμε και θυμά-
μαι, γυρνώντας  στον φίλο μου τον γιατρό, του είπα, 
παραφράζοντας μια ιστορική ρήση του Χαρίλαου Τρι-
κούπη «Δυστυχώς φίλε μου ανθ’ ημών… Γουλιμού.».

Ακολούθησε, με άλλα λόγια, ο ινστρούχτορας τη 
συνταγή του «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν» επει-
δή έτσι γούσταρε, αντί να κάτσει και να συζητήσει με 
μία ομάδα ανθρώπων που ενδιαφέρονταν για τον 
Δήμο.

Τέτοιες συμπεριφορές δεν συνάδουν με ένα κόμμα 
που θέλει να λέγεται Δημοκρατικό. Αυτά πρέπει να 
λείψουν.

Ο κόσμος θέλει αλήθεια, έχει βαρεθεί τα κόλπα 
των διαφόρων κομμάτων, να λένε άλλα όταν είναι α-
ντιπολίτευση και άλλα όταν είναι κυβέρνηση. Γι’ αυτό 
και η φράση που κυκλοφορεί στα χείλη όλων είναι: 
«Όλοι ίδιοι είναι».

Μόνο με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με ειλικρίνεια 
απέναντι στον πολίτη έχει πιθανότητες το ΠΑΣΟΚ 
που θα προκύψει τον Δεκέμβριο να ανακαταλάβει τον 
χώρο τον δικό του, που δεν είναι άλλος από αυτόν 
της Κεντροαριστεράς. 

Άποψή μου.
Γ.Ξ. ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ

Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου*

Ένα από τα 
σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε -
ρα προβλήματα 
του σύγχρονου 
κόσμου είναι η 
εκδήλωση ακραί-
ων ιδεολογικών 
αντιλήψεων με 
θρησκευτικό προ-

κάλυμμα, που συχνά καταλήγουν σε πάσης 
φύσεως τρομοκρατική δράση. Το πρόβλημα 
αυτό σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, όπου 
η τεχνολογία και οι μεταφορές καταργούν τις 
αποστάσεις, καθίσταται οικουμενικό. Τις προ-
ηγούμενες δεκαετίες είδαμε πολλές τραγικές 
εκδηλώσεις αυτού του φαινομένου, είτε με α-
τομικές τρομοκρατικές ενέργειες, είτε με μεγά-
λου εύρους στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως 
ο πόλεμος που διεξήγαγε το Ισλαμικό Κράτος 
στο Ιράκ και τη Συρία. Και αν η τρομοκρατική 
αυτή οργάνωση συνετρίβη επί του πεδίου, η 
ίδια ή παρακλάδιά της συνεχίζουν να δρουν 
σε άλλες περιοχές της Ασίας και της Αφρικής. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αντιμετώπιση 
αυτού του προβλήματος είναι μια σύνθετη 
διαδικασία, που απαιτεί συνεργασία μεταξύ 
κρατών και στοχευμένες πρωτοβουλίες. Σε 
αυτές συμπεριλαμβάνεται η ενεργός ενίσχυση 
των δυνάμεων που μάχονται τις ομάδες των 
τρομοκρατών. Όταν απειλείται η ελευθερία και 
η ζωή συνανθρώπων μας, από την βαρβαρό-
τητα κάποιων φανατικών, πρέπει να υπάρχει 
ομόθυμη απάντηση της διεθνούς κοινότητας, 
που να εκφράζεται με συγκεκριμένες αποφά-
σεις, οι οποίες δεν μένουν σε επίπεδο λεκτι-
κής καταδίκης. 

Διεθνής συνεργασία απαιτείται, όμως, και 
για την οικονομική ανασυγκρότηση των περι-
οχών αυτών, όπου ο πόλεμος, η φτώχεια και 
οι κοινωνικές ανισότητες συνιστούν θερμοκή-
πια φανατικών και τρομοκρατών. Η ανέχεια, 
το αίσθημα της απόρριψης, τα καθημερινά 
αδιέξοδα καθιστούν εκατομμύρια ανθρώπους 
ευάλωτους σε κηρύγματα μισαλλοδοξίας και 
μίσους. Γι αυτό και είναι κοντόφθαλμη η α-
πουσία -λόγω διαφόρων γεωπολιτικών συμ-
φερόντων- γενναίων χρηματοδοτικών ενισχύ-
σεων για την ανάπτυξη αυτών των περιοχών.

Για τη ριζική, όμως, εξάλειψη του φαινο-
μένου, προϋπόθεση είναι η προηγούμενη 

απάλειψη των θρησκευτικών προκαταλήψε-
ων και του μίσους για τον «άλλον», για τον 
συνάνθρωπο που δεν ανήκει στην ίδια θρη-
σκευτική ομάδα. Κι αυτό το μίσος, στην πραγ-
ματικότητα, καμία θρησκεία δεν το εγκρίνει και 
καμία θρησκεία δεν επιθυμεί τον πόνο και την 
διαίρεση. Κεντρικός πυρήνας των θρησκειών 
είναι η ειρήνη και η αγάπη προς τον συνάν-
θρωπο. Αυτή την αλήθεια οφείλει, πρωτίστως, 
το ίδιο το ήπιο Ισλάμ να την αναδείξει και να 
την κάνει κτήμα των πολιτών του μουσουλ-
μανικού κόσμου. Να γκρεμίσουν οι ίδιοι οι 
μουσουλμάνοι τις προκαταλήψεις και τα στε-
ρεότυπα που αναπαράγονται από ακραίους 
θεολόγους και θεολογίζοντες του Ισλάμ. 

Από την πλευρά μας, ο χριστιανικός κό-
σμος και ιδιαιτέρως οι Ορθόδοξοι τείνουμε 
χείρα φιλίας σε κάθε τέτοια πρωτοβουλία. 
Έχουμε χρέος να καταδείξουμε ότι επιθυμία 
μας είναι η καταλλαγή των παθών, η ειρηνική 
συμβίωση με τις άλλες θρησκείες, ο διαπο-
λιτισμικός διάλογος. Άλλωστε, η μακραίωνη 
γειτνίαση με τον μουσουλμανικό κόσμο μάς 
έχει προικίσει με πλούσια εμπειρία που μπο-
ρούμε να την μετουσιώσουμε σε πρακτικές 
συνεργασίας για ένα καλύτερο κοινό μέλλον. 

Στο πλαίσιο αυτό η Διακοινοβουλευτική 
Συνέλευση Ορθοδοξίας εγκαινίασε τον διάλο-
γο με την Παγκόσμια Μουσουλμανική Λίγκα, 
που έχει έδρα την, ιερή για τους μουσουλ-
μάνους, πόλη της Μέκκας και συγκεντρώνει 
στους κόλπους της μουσουλμάνους όλων των 
δογμάτων απ’ όλο τον κόσμο. Στις συναντή-
σεις με την ηγεσία της είχαμε την ευκαιρία να 
διαπιστώσουμε την συναντίληψή μας για την 
ανάγκη εξάλειψης των εξτρεμιστικών αντιλή-
ψεων και της μισαλλοδοξίας, αλλά και τα φιλι-
κά αισθήματα για την Ελλάδα και τον ελληνικό 
πολιτισμό. 

Η συμπόρευση επί αυτής της οδού της 
αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας συ-
νιστά ταυτόχρονα και την πλέον ενδεδειγμένη 
απάντηση σε όσους επιχειρούν να εργαλει-
οποιήσουν την θρησκεία για την επίτευξη 
άλλων στοχεύσεων, όπως εσχάτως πράττει η 
γείτων Τουρκία. 

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι Γε-
νικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτι-
κής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, βουλευτής 
Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, πρώην 
υπουργός.
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Σύλληψη για απόπειρα 
κλοπής από οικία 

Συνελήφθη στις 8 Νοεμβρίου 2021 το απόγευμα στη Βέροια, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας με τη συνδρομή και αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Δι-
εύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, ημεδαπός άνδρας, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, 
νωρίτερα την ίδια ημέρα μαζί με δύο ημεδαπούς συνεργούς, τα στοιχεία των οποίων έχουν 
ταυτοποιηθεί, διέρρηξαν οικία, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί και διέφυγαν χωρίς να καταφέ-
ρουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε. Ο συλληφθείς διέφυγε με όχημα, το οποίο εντοπίστηκε και 
κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς. 

Διάλογος Ορθοδόξων 
και Μουσουλμάνων

Μια οφειλόμενη απάντηση

Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»

Νέο διοικητικό συμβούλιο με επανεκλογή 
της προέδρου Μαρίνας Ψωμιάδου 

Την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021συνήλθε το νέο διοικητικό συμβούλιο 
του Συλλόγου Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ», 
που προέκυψε από τις εκλογές την 01/11/2021 και μετά από πρόσκληση 
του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε 
σώμα. Μετά από τέλος της εκλογικής διαδικασίας προέκυψαν τα παρακάτω 
αποτελέσματα:

Πρόεδρος:   Ψωμιάδου Μαρίνα
Αντιπρόεδρος:   Μπαμνιατζή Ιωάννα
Γραμματέας:   Μηνά Αλεξάνδρα  Ταμίας:   Κάνουρα Ανθούλα
Μέλος:   Μοσχοπούλου Φωτεινή  Μέλος:   Γαλάνη Γεωργία 
Μέλος:   Χαρίση Δέσποινα
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Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον 

διαγράφεται δημιουργικό!!!
Τα γήπεδα είναι έτοιμα, οι προπονητές

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

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

SL2
Το πρόγραμμα της 2ης 

αγωνιστικής , μια αναβολή 
Σάββατο Νίκη Βόλου-ΝΠΣ Βέροια

Τοπρόγραμματης2ηςαγωνιστικήςτουΠρωταθλήματοςBetsson
Super League 2, αγωνιστικήςπεριόδου 2021-2022.Η ομάδα της
ΒέροιαςθααντιμετωπίσειστοΠανθεσσαλικότοΣάββατοστις3μ.μ
τηνΝίκηΒόλου.

Αναλυτικά:
Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ13.11.2021(15:00)
ΑνθήΚαραγιάννη,ΑΟΚαβάλα–ΑναγέννησηΚαρδίτσας
ΠανθεσσαλικόΣτάδιο,ΝίκηΒόλου–Ν.Π.Σ.Βέροια
Α.Σ.Μακεδονικού,ΠΑΟΚΒ’–Πανσερραϊκός

ΚΥΡΙΑΚΗ14.11.2021(15:00)
Ηγουμενίτσας,Θεσπρωτός–Πιερικός
Αριδαίας,ΑλμωπόςΑριδαίας–ΑπόλλωνΠόντου
ΝεάποληςΒόλου,ΟλυμπιακόςΒόλου–Ηρακλής
Αλκαζάρ,Α.Ε.Λ.–ΑπόλλωνΛάρισας
Ρεπό:Α.Ο.Ξάνθη
**ΟαγώναςΑ.Ο.Τρίκαλα–ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.Β΄αναβάλλεται

γιατηνΤετάρτη8.12.21

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ13.11.2021(15:00)
ΑγίωνΑναργύρων,ΚαραϊσκάκηςΆρτας–Κηφισιά
ΔημοτικόΣτάδιοΖακύνθου,Α.Π.Σ.Ζάκυνθος–Αιγάλεω
Βουζουνεράκειο,Ο.Φ.Ιεράπετρας-Καλλιθέα

ΚΥΡΙΑΚΗ14.11.2021(15:00)
ΑπόστολοςΝικολαΐδης,ΠαναθηναϊκόςΒ’–ΑΕΚΒ’
ΠαγκρήτιοΣτάδιο,Εργοτέλης–Επισκοπή
ΔημοτικόΣτάδιοΣπάρτης,ΑστέραςΒλαχιώτη–Ρόδος
ΔημοτικόΣτάδιοΡόδου,Διαγόρας–Λεβαδειακός
Γάλλου,Χανιά-Ηρόδοτος
Ρεπό:Καλαμάτα

ΕλπιδοφόραεμφάνισηέκαναντοΣάββατο
06Νοεμβρίου,οιΠαγκορασίδεςΑ’τουΦίλιπ-
που Βέροιας που αντιμετώπισαν σε φιλική
αναμέτρησητακορίτσιατουΕθνικούΚοζάνης.

Αγωνίστηκαν μεπάθος, απολαμβάνοντας
τη χαρά τουπαιχνιδιού και χάρισαν όμορφο
θέαμα στουςπαρευρισκόμενους.Απέδειξαν
γιαάλλημιαφορά,στηνπράξη,τησπουδαία
δουλειάπουγίνεταιστοτμήμαυπότηνκαθο-
δήγησητουπροπονητήΚώσταΧαραλαμπίδη.
Τομέλλοντουςανήκει!

ΦΙΛΙΠΠΟΣΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣΑ (ΚΩΣΤΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ): ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΜ.,ΚΑΚΑ-
ΦΙΚΑΞ.,ΛΟΥΠΟΥΜ.,ΝΟΥΛΑΛ.,ΠΑΥΛΙΔΟΥ
Σ.,ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ Ν.,ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ.,ΤΑΚΗΑΝ.,ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΕΛ.,ΚΑΠΕΤΑ-
ΝΑΚΗΝ.,ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥΑΘ.,ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
Μ.,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Β.,ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Ζ.,-
ΜΠΑΤΖΕΚΑΑΝ.ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΑΝ.

Ελπιδοφόραεμφάνισηκαιεξαιρετικόθέαμα
απότιςΠαγκορασίδεςΑ’τουΦίλιππουΒέροιας
στηνφιλικήαναμέτρησημετονΕθνικόΚοζάνης

ΤοαπόλυτοτωννικώνδιατήρησεηΒέροια
2017καιστην5ηαγωνιστικήτου3ουομίλου
τηςΑ1Γυναικών.Ηομάδα τουΚώσταΤού-
τσηδεν βρήκε ιδιαίτερηαντίστασηαπό τον
ΕθνικόΚοζάνης.ΟιΒεροιώτισσες είχαναπό
τηνπρώτηστιγμή τον έλεγχο τουαγώνακαι
μετηνΑνδρονικίδουνασκοράρειμιαντουζίνα
–από7είχανοιΚωνσταντινίδουκαιΓεωργιά-
δου, έφτασε εύκολαστην τελική επικράτηση
με34-20.Για τονΕθνικό,Αθανασιάδουμε6
γκολ,ΒάιαΦλώρουμε5 καιΚαραγιαννίδου
με4προσπάθησαννακαλύψουντηνεπιθετι-
κήσυγκομιδήτηςομάδαςτους.

Τα5λεπτα:5-0,6-3,8-3,12-6,16-7,22-8
(ημχ.),25-10,27-11,29-13,29-15,32-19,34-20

ΒΕΡΟΙΑ 2017 (Τούτσης): Νάτσο 1, Κα-
μπράνη, Καραμπατζάκη 5, Μαρτινόβσκα,
Λύτρα,Ανδρονικίδου 12, Καλμουκίδου, Γε-
ωργιάδου 7,Παπαδοπούλου,Νταβίντοβιτς
2,Κωνσταντινίδου7,Πιτούλια

ΕΘΝΙΚΟΣΚ.: Στεφανίδου 2, Σουμτάκη,

ΦλώρουΚ.,ΦλώρουΑ.,ΦλώρουΒ. 5,Κα-
ραγιαννίδου 4,Λαθούρα, ΓκιάταΜ. 1,Aθα-
νασιάδου6,Αλεξανδρίδου,Χατζηευστρατίου
1,Πετράκη,Καραγιώργου,Τσαπτζή,Γκιάτα,

Π.1,Ασλανίδου
Διαιτητές: Κυριακού –ΝικολαΐδηςΔίλε-

πτα:6-4Πέναλτι:3/3–2/4

Α1γυναικών
Μία ακόμη εύκολη νίκη της Βέροιας 2017

επί του Εθνικού Κοζάνης με 34-20



 Προσωρινά κρατούμενος κρί-
θηκε ο 35χρονος προπονητής τέ-
νις που κατηγορείται για αποπλά-
νηση ανήλικων μαθητριών, μετά 
την απολογία του στον ανακριτή.

Ο 35χρονος προπονητής κα-
τηγορείται ότι εκμεταλλευόταν την 
ιδιότητά του για να προσεγγίζει 
ανήλικες.

Ο 35χρονος πέρασε νωρίτε-
ρα χθες το κατώφλι του ανακρι-
τή προκειμένου να απολογηθεί 
για αποπλάνηση δύο ανήλικων 
αθλητριών, το 2015 και το 2020.

Ο ανακριτής το απόγευμα της 
Τρίτης έκρινε τον κατηγορούμενο 
ως προσωρινά κρατούμενο.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγο-
ρούμενος συνελήφθη την πε-
ρασμένη Παρασκευή σε σύλλο-
γο της Αττικής, ενώ τη χρονική 
περίοδο όπου τοποθετούνται οι 
εναντίον του κατηγορίες για σε-
ξουαλική κακοποίηση σε βάρος 
ανηλίκων, οι κοπέλες ήταν 14 και 
15 ετών αντίστοιχα.

Ο δικηγόρος του 35χρονου, 

Χριστόδουλος Φίλιας, δήλωσε: 
«Ο κατηγορούμενος προφυλα-
κίστηκε κατηγορείται για τρία κα-
κουργήματα, τα δύο δεν υπάρ-
χουν και η τρίτη κατηγορία είναι 
πλημμεληματική.

Είχε μια σχέση με την πρώτη 
κοπέλα, από την ηλικία των 17 
έως τα 21 έτη, δεν ήταν προπο-
νητής της δεν έχει υπάρξει καμία 
παράβαση. Με την άλλη κοπέλα 
παραδέχεται ότι είχε σχέση, δεν 
ήταν προπονητής της, το κορίτσι 
είχε συμπληρώσει τα 14 έτη και 
η παράβαση είναι πλημμελημα-
τική».

Υπενθυμίζεται ότι, ο 34χρονος 
κατηγορείται ότι αποκτούσε ερω-
τικές σχέσεις με αθλήτριές του, 
αφού πρώτα κατάφερνε να κερ-
δίσει την εμπιστοσύνη τους. Από 
την περασμένη Πέμπτη, όταν και 
συνελήφθη, κρατούνταν στον 7ο 
όροφο της ΓΑΔΑ, από όπου ισχυ-
ρίζονταν ότι δεν έχει κάνει τίποτα.

Οπως ανέφεραν αξιωματικοί 
της ΕΛ.ΑΣ., η ζωή του περιστρε-

φόταν μόνο γύρω από τα ανήλικα 
κορίτσια, τα οποία προπονούσε 
και μάλιστα ταξίδευε μαζί τους 
για δύο-τρεις ημέρες, με αφορμή 
τουρνουά τένις, τόσο στην Ελλά-
δα όσο και στο εξωτερικό.

Ο συλληφθείς, τα τελευταία 
περίπου δύο χρόνια, νοίκιαζε 

σπίτι 200 μέτρα από τα γήπε-
δα του τένις στα Ανω Λιόσια, εκεί 
όπου μέχρι πριν από έξι μήνες 
έκανε προπονήσεις, ενώ το τε-
λευταίο διάστημα συνέχιζε τις 
προπονήσεις στον Ασπρόπυργο 
και ετοιμαζόταν να μετακομίσει.
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CMYK

Προφυλακίστηκε ο προπονητής τένις που κατηγορείται
για αποπλάνηση ανηλίκων

Επιτυχίες του Ομίλου 
Αντισφαίρισης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς και αυτό το σαββατοκύριακο κινή-
θηκε ο Ο.Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ καθώς οι junior αγωνιστική ο-
μάδα αγωνίστηκε στο Ε3 τουρνουά της Πτολεμαίδας και οι μικρότεροι 
αθλητές – τριες στο προπαιδικό τουρνουά που διοργάνωσε ο Όμιλός 
μας.

Στο τουρνουά της Πτολεμαίδας αγωνίστηκαν οι Μιχάλης Κουμπου-
λίδης, Μανώλης Δάμτσιος, Σταύρος Χατζηδημητρίου, Αθανάσιος Τσά-
μης, Κωστής Εκμεκτσόγλου, Τάνια Κουκουλομάτη και Δήμητρα Κου-
μπουλίδου. Όλοι οι αθλητές προσπάθησαν να δώσουν τον καλύτερό 
τους εαυτό, με τους Κωστή Εκμεκτσόγλου να φτάνει στους 8 και Τάνια 
Κουκουλομάτη να φτάνει στον τελικό, κατακτώντας τη δεύτερη θέση.

Στο προπαιδικό τουρνουά αγωνίστηκαν οι μικροί αθλητές του Ομί-
λου στο κόκκινο και στο πορτοκαλί επίπεδο αφήνοντας ικανοποιημέ-
νους τους προπονητές τους.

Στο πράσινο επίπεδο αγωνίστηκαν οι Κάτια Εκμεκτσόγλου, Γιολά-
ντα Μουρατίδου, Γίαννης Κακαβέλας και Δημήτρης Κακαβέλας σημει-
ώνοντας πολλές νίκες.

Ο πρόεδρος του Ομίλου, Ευάγγελος Μανωλόπουλος συγχαίρει 
όλους τους αθλητές για την προσπάθειά τους και τις επιτυχίες τους 
καθώς και τους προπονητές Σταύρο Κουκουλομάτη και Κορίνα Παπα-
δοπούλου.

Την τρίτη πανελλήνια νίκη κατάφερε και 
κατάκτησε ο Ναουσαίος τοξοβόλος Λούκας 
Γιώργος, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Το-
ξοβολίας ΑμεΑ, που διεξήχθη στο Ολυμπι-
ακό Προπονητήριο «Ευαγγελία Ψαρά» στο 
Ο.Α.Κ.Α. το περασμένο Σάββατο 6 Νοεμβρί-
ου 2021. 

Ο αθλητής του «Εν Σώματι Υγιεί», συνο-
δευόμενος από τον Τεχνικό Διευθυντή κ. Κα-
ραϊωσήφ Αλέξανδρο, στην παρθενική εμφά-
νιση τόσο του ίδιου όσο και του σωματείου 
σε αγώνες τοξοβολίας, ανέβηκε στο βάθρο 
των νικητών στην κατηγορία Recurve Men 
Open. Η Τοξοβολία ΑμεΑ έγινε και επίσημα 
το 6ο Παραολυμπιακό Άθλημα που καλλιερ-
γεί το σωματείο μας

Τα αποτελέσματα των αθλητών μας:
Κατηγορία BC2 (Δ’ Όμιλος)
Ντεμίρι - Λεμονής = 0-11 
Ντεμίρι - Σαραβάκος = 15-0
Ντεμίρι - Κυπριώτης = 1-16

Κατηγορία BC4 (Α’ Όμιλος)

Ντουμανόπουλος - Σέκερης = 14-0
Ντουμανόπουλος - Φινίνης = 9-5
Ντουμανόπουλος - Πέγκας = 12-0
Ντουμανόπουλος - Βασίλι = 0-11

Ημιτελικός
Ντουμανόπουλος - Κωνσταντόπουλος = 1-5

Μικρός Τελικός
Ντουμανόπουλος - Βασίλι = 2-8 

Με αισθήματα οργής, αγανάκτησης και 
αποτροπιασμού πληροφορούμαστε σήμερα 
από τα Μ.Μ.Ε. καταγγελίες για ασέλγεια και 
κατάχρηση ανηλίκων καθώς και για γενε-
τήσια πράξη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος 
ανηλίκου από προπονητή του Τένις. 

Αναμένοντας την εξέλιξη της ανακριτικής 
διαδικασίας, ως Πρόεδρος της Ελληνικής 
Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης και 
εκπροσωπώντας όλη την Οικογένεια του 
Ελληνικού Τένις εκφράζω απερίφραστα την 
ρητή απόφαση για ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ σε 
κάθε φαινόμενο βίας, παραβίασης της γε-
νετήσιας ελευθερίας, ειδικά μάλιστα όταν 
πρόκειται για ανήλικα παιδιά, παραβίασης 
της ανθρώπινης προσωπικότητας, παραβί-
ασης των κανόνων της ηθικής, παραβίασης 
των δικαιωμάτων και της ισότητας των δύο 
φύλλων.

Εκφράζω επίσης, την αμέριστη συμπαρά-
σταση όλης της Οικογένειας του Ελληνικού 
Τένις στα ανήλικα θύματα της απεχθούς και 
εγκληματικής συμπεριφοράς του θύτη προ-
πονητή δυστυχώς του αθλήματος μας και 
στις Οικογένειες τους. 

Η Ε.Φ.Ο.Α. ήδη από την 16/1/2021 και 
στο άκουσμα των πρώτων καταγγελιών για 
περιστατικά σεξουαλικής βίας και κατάχρη-
σης εξουσίας στον χώρο του αθλητισμού, 
με επίσημη ανακοίνωσή της είχε προτρέψει 
τους Αθλητές και Αθλήτριες μας να μιλήσουν 
ανοιχτά και να καταγγείλουν οποιοδήποτε 

παρόμοιο απεχθές περιστατικό υποπέσει 
στην αντίληψή τους, έτσι ώστε σε συνεργα-
σία με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές να βρε-
θούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι 
ένοχοι και να προστατευθούν τα παιδιά μας 
και οι Οικογένειες τους.

Την ίδια προτροπή επαναλαμβάνω και 
τώρα. 

Το άθλημά μας, το οποίο γνωρίζει αλ-
ματώδη άνοδο και μεγάλη πλέον απήχηση 
σε ολόκληρη την Ελληνική Κοινωνία και το 
οποίο είναι το κατεξοχήν άθλημα του Fair 
play, της καθαρότητας και της ευγενούς άμιλ-
λας ΔΕΝ θα δείξει την παραμικρή ανοχή σε 
οποιαδήποτε συμπεριφορά είναι αντίθετη με 
τα Αθλητικά Ιδεώδη, την Ηθική και το Νόμο. 

Η παραδειγματική τιμωρία του ενόχου και 
των εκάστοτε ενόχων, η αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης και η προστασία της Αθλητι-
κής Κοινωνίας, αποτελούν άρρητη ανάγκη 
αλλά και υποχρέωση ΟΛΩΝ ΜΑΣ! 

Δημήτρης Σταματιάδης
Πρόεδρος ΕΦΟΑ

Δήλωση του προέδρου της ΕΦΟΑ Δημήτρη Σταματιάδη με αφορμή 
τις καταγγελίες σε βάρος προπονητή τένις 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ

Πανελλήνια Πρωταθλήματα Τοξοβολίας ΑμεΑ & Boccia 2021
Χάλκινος ο Λούκας - 4η θέση για τον Ντουμανόπουλο
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Νοέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από08-11-2021 

μέχρι 14-11-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τετάρτη 10-11-2021

14:30-21:00 ΚΑ-
ΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 10
(κοντά στα ΚΤΕΛ)

23310-62989

1 4 : 3 0 - 2 1 : 0 0
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙ-
ΚΟΛΕΤΑ  ΠΙΝΔΟΥ
15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

ΓΩΝΙΑ23310-65931

19:00-21:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ19
ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

21:00-08:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ19
ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

Φαρμακεία

Έναςπολύόμορφοςκαιπρωτότυποςαγώ-
νας διοργανώθηκε τηνπροηγούμενηΚυριακή
7Νοεμβρίου στοΆλσος τουΑγίουΝικολάου
απότονΧιονοδρομικόΣύλλογοτηςπόληςμας,
ΕΟΣΝάουσας.

Ο αγώνας εμπεριείχε τρέξιμο σε συνδυα-
σμόμεσκοποβολήμεόπλοlaser,μεστόχοτην
εκπαίδευση των νεαρώναθλητών του αγωνί-
σματος και στηνσκοποβολή, αποδεικνύοντας
τηνπολυποίκιλη δραστηριότητα του τμήματος
δρόμωναντοχήςακόμακαισεπεριόδουςχω-
ρίςχιόνι.

Οι συμμετέχοντεςπου ήταν αποκλειστικά
παιδιάΔημοτικούκαιΓυμνασίουεπέδειξανπο-
λύέντονατοπάθοςτουςκατάτηνδιάρκειατου
αγώνα, πράγμα το οποίο προκάλεσε και το
ενδιαφέροντωνθεατών.

ΟΕΟΣΝάουσας απέδειξε για μια ακόμη
φοράτηνικανότητάτουναδιοργανώνειάψογα
ακόμηκαισύνθετουςαγώνεςσαναυτόν.Αξιο-
σημείωτηήτανκαιησυμμετοχήπολλών ακό-
μα εθελοντώνσυμπολιτών μας τους οποίους
ευχαριστούμεθερμά.

Στοναγώναδιακρίθηκανταπαρακάτωπαι-
διά:

ΠΑΙΔΕΣ
5οςΠαρίσηςΕυάγγελος6οςΚουτσογιάννης

Γιάννης

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
2η Τσιάρκα Γεωργία 3η ΤσιάτσιουΛυδία

5ηΠαπαγιαννοπούλουΕυαγγελία 6ηΒάικου
Δάφνη

Παμπαίδες
4οςΠαρίσηςΙωάννης5οςΠαπαγιαννόπου-

λοςΕιρηναίος6οςΓαλανόςΑχιλλέας

Παγκορασίδες
5ηΤασιούκαΘέλια6ηΠίπιλαΑνθένια

Συμμετείχανεπίσηςοι:ΡούκαληςΠερικλής,
Παπαγιαννόπουλος Γιάννης, ΚολτσιάκηςΔι-
αμαντής,  Καρατρούπκος Ιάσων,  ΊτσιοςΡα-
φαήλ-Άγγελος,  Βάικου Κατερίνα, Μπιλιού-
ρη Νεφέλη,  ΊτσιουΜαρία,  ΠίπιλαΜαρία,
Κουτσογιάννη Ελένη,  ΓκίλτσηΚωνσταντίνα,
Τόσιου Καλλιόπη,  ΠέκαληΑνδρομάχη,  Πέ-
καληΧρυσή, ΑνθοπούλουΆλκηστις, Τόσιος
Κωνσταντίνος, ΠαρίσηςΝικόλαος, Αραμπα-
τζήςΣταύρος, ΤασιούκαςΝικόλαος, Ρακιτζής
Ιάσονας, ΡακιτζήΆρτεμις, ΣουρλάμταΕλένη,
ΑλαφίναΚαλυψώ.

 ΕΠΣ Ημαθίας
ΠρόσληψηΕνωσιακών

προπονητώνγιατηνπερίοδο
2021-22

Από τηνΤεχνικήΕπιτροπή τηςΈνωσηςΠοδοσφαιρικώνΣω-
ματείωνΗμαθίας (Ε.Π.Σ.Η.) καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προ-
πονητές, κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματοςUEFABήΠτυχιούχοι
ΣχολώνΤ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα τοΠοδόσφαιρο, οι οποίοι κατά
τηνποδοσφαιρικήπερίοδο 2021-2022 δεν απασχολούνται από
Σωματείο, να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Αίτη-
ση-Βιογραφικό-ΠτυχίοήΔίπλωμα)στηΓραμματεία τηςΈνωσης,
ΤΟΑΡΓΟΤΕΡΟΜΕΧΡΙΚΑΙΤΗΔΕΥΤΕΡΑ22ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2021,
προκειμένουηΈνωσηναπροχωρήσειστηνπρόσληψηΕνωσια-
κώνΠροπονητώνγιατηντρέχουσαποδοσφαιρικήπερίοδο2021-
2022.

Ευχαριστήριο του Δ.Σ για την 
στήριξη που είχε διοργανώνοντας 

τους πρώτους αγώνες Φιλίας
«Ένα πολύ

μεγάλο ευχα-
ριστώ στοΔ.Σ
του σωματεί-
ου μας, στους
γονείς, στους
προπονητές,
στους χορη-
γούςκαιστους
εθελοντέςπου
πίστεψανστην
ιδέα μου, με

στήριξανμε τηβοήθεια τους και οι «ΑΓΩΝΕΣΦΙΛΙΑΣ»πραγμα-
τοποιήθηκαν και θα γίνονται κάθε χρόνο.!Έμαθαστη ζωή μου
ότιδενυπάρχει το«δενμπορώαλλάτοδενθέλω»και εμείςκαι
θέλουμεκαιμπορούμεγιατοκαλύτεροτωναθλητώνμαςκαιτων
ατόμωνμεαναπηρίες....!

Συνεχίζουμεμενέεςδράσεις!»

Κύπελλο Διάθλου
Μετρέξιμο(ΟΠΛΑLASER)Π-Κ&ΠΑΜ-ΠΑΓ

Αγ.ΝικόλαοςΝάουσας

Πραγματοποιήθηκεστα γραφεία τηςΟΧΕ
η κλήρωση του ΚυπέλλουΑνδρών και Γυ-
ναικών.Οι ομάδες έμαθαν τους αντιπάλους
τουςαπότον1ογύροέωςκαι τοFinalFour.
ΗΚλήρωση δεν ήταν καλή για την ανδρική
ομάδα τουΦιλίππουΒέροιαςαφού  καλείται
νααντιμετωπίσειτηνπρωταθλήτριαΕυρώπης
ΑΕΚ

Στις γυναίκες  η κλήρωση έβγαλε τοπικό
«ντέρμπι» μεταξύ τουΦιλίππου και τηςΒέ-
ροιας2017

Αναλυτικάταζευγάριαμέχριτουςτελικούς
Κλήρωση Κυπέλλου Ανδρών
1οςγύρος(4-5/12/2021)
Α2Ανδρών
Νότος
Αθηναϊκός-ΔόξαΒύρωνα
Βριλήσσια-ΠολυνίκηςΝαυπλίου
Άνευαγώνα:ΓΣΠαπασιδέρης

Βορράς
Κιλκίς-Φοίβος
ΑσπίδαΞάνθης-ΧΑΝΘ

2οςγύρος(26/1/2021)
Άρης–ΑθηναϊκόςήΔόξα
Ιωνικός-ΒριλήσσιαήΠολυνίκης
ΔιομήδηςΆργους-ΠΑΟΚ
Άνευ αγώνα:Ασπίδα- ΧΑΝΘ,Αερωπός,

ΓΣΠαπασιδέρης,Πυλαία,ΑΕΚ,Ολυμπιακός,
Κιλκίς-Φοίβος,Δούκας,Δράμα 1986,Φαία-
κας,Σαλαμίνα,Φίλιππος,Ζαφειράκης

3οςγύρος(2/2ή5-6/2/2021)
Ολυμπιακός-ΆρηςήΑθηναϊκόςήΔόξα

ΚιλκίςήΦοίβος-Φαίακας
ΑσπίδαήΧΑΝΘ–Δούκας
Ζαφειράκης-Δράμα
Αερωπός-ΔιομήδηήΠΑΟΚ
ΙωνικόςήΒριλήσσιαήΠολυνίκης–Σαλαμίνα
ΓΣΠαπασιδέρης-Πυλαία
Φίλιππος-ΑΕΚ

4οςγύρος-προημιτελικά(26-27/2/2021)
ΟλυμπιακόςήΆρηςήΑθηναϊκόςήΔόξα–

ΦαίακαςήΚιλκίςήΦοίβος
Ασπίδα ήΧΑΝΘήΔούκας –Φίλιππος ή

ΑΕΚ
ΑερωπόςήΔιομήδηςήΠΑΟΚ- Ιωνικός ή

ΒριλήσσιαήΠολυνίκηςήΣαλαμίνα
ΖαφειράκηςήΔράμα–ΓΣΠαπασιδέρηςή

Πυλαία

FinalFour(16-17ή29/30/4/2022)
1οςημιτελικός:
Ασπίδα ήΧΑΝΘήΔούκας ήΦίλιππος ή

ΑΕΚ
με
ΟλυμπιακόςήΆρηςήΑθηναϊκόςήΔόξαή

ΦαίακαςήΚιλκίςήΦοίβος

2οςημιτελικός:
Ζαφειράκης ήΔράμα ή ΓΣΠαπασιδέρης

ήΠυλαία
με
ΑερωπόςήΔιομήδηςήΠΑΟΚήΙωνικόςή

ΒριλήσσιαήΠολυνίκηςήΣαλαμίνα


Κλήρωση Κυπέλλου Γυναικών
1οςγύρος(27-28/11/2021)
ΦίλιπποςΒέροιας-Βέροια2017
ΠΑΟΚ-Πανόραμα
Πυλαία-ΝέαΙωνία
Άνευαγώνα:ΜέγαςΑλέξανδρος,Αθηναϊ-

κός,Ζαφειράκης,ΕθνικόςΚοζάνης,Καματερό

2oςγύρος-προημιτελικά(18-19/12/2021)
ΕθνικόςΚοζάνης-ΠΑΟΚήΠανόραμα
ΦίλιπποςΒέροιαςήΒέροια2017–Πυλαία

ήΝέαΙωνία
Ζαφειράκης-Αθηναϊκός
ΜέγαςΑλέξανδρος-Καματερό

FinalFour(5-6/2/2022)
ΕθνικόςΚοζάνης ήΠΑΟΚήΠανόραμα–

ΜέγαςΑλέξανδροςήΚαματερό
ΖαφειράκηςήΑθηναϊκός–ΦίλιπποςήΒέ-

ροιαήΠυλαίαήΝέαΙωνία

Χαντμπολ
Η κλήρωση του Κυπέλλου Ανδρών-Γυναικών

Φίλιππος-ΑΕΚ

Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη 
της Ισπανίας ο Μαραθώνιος  της 
καταλωνικης πρωτεύουσας. 

Εκπρόσωποι του Συλλόγου δρομέωνΒέ-
ροιας οιΔημήτρηςΚελεπουρης καιΔημήτρης

Τσιάραςσυμμετείχανστηνμεγάληαυτήγιορτή
τουτρεξίματοςαπολαμβάνονταςτηνΒαρκελώ-
νηδιαμέσωτουτρεξίματος

Τααποτελέσματατωνδρομέωνμας:
ΚελεπουρηςΔημήτρης3:42:10
ΤσιαραςΔημήτρης6:15:00πουαγωνίστηκεμε

τοπροσωπικότουμήνυμα#Run_well#Live_well

ΣτονΜαραθώνιοτηςΒαρκελώνης
οιΚελεπούρηςκαιΤσιάρας

τουΣ.ΔΒέροιας
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ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ώρα 18.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΟ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, 
ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BRAND NAME ΤΟΥ ΕΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 

Το Ελληνικό βαμβάκι που αποτελεί το 80% της Ευρω-
παϊκής παραγωγής βάμβακος θα υποστηριχθεί από μια 
σπουδαία προωθητική δύναμη, αν βρούμε τον τρόπο να 
ακολουθήσουμε την στρατηγική των Μελανόμορφων και 
Ερυθρόμορφων αγγείων.

Στα πλαίσια του προγράμματος «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ 
ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ» 

οργανώνεται λοιπόν, συζήτηση «στρογγυλής τραπέ-
ζης»: 

« για την αναζήτηση της δημιουργίας brand name του 
Ελληνικό Βαμβακιού στην Διεθνή Αγορά μέσω της τέχνης 
και του πολιτισμού».   Στην συζήτηση συμμετέχουν οι:

Αντώνης Σιάρκος 
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών & Εξαγω-

γέων Βάμβακος, 
Χάρης Κοντοσφύρης
Εικαστικός-Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας 

Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας
Φωτεινός Ευθύμιος 
Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβα-

κος, 
Νίκος Γιούρης  
εικαστικός-γραφίστας,  
Γιώτα Καρβουνιάρη 
εικαστικός 
Τη συζήτηση διευθύνει ο προϊστάμενος του Εθνικού Κέ-

ντρου Tαξινόμησης Bάμβακος
κ. Μωχάμεντ Νταράουσε 
   Στη συνέχεια θα γίνει ένας γύρος συζήτησης μεταξύ 

των ομιλητών και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και παρατη-
ρήσεις του κοινού.

 Η όλη διοργάνωση υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα LEADER της ΑΝΗΜΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η είσοδος στο χώρο θα γίνεται με μάσκα και πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ή με Rapid 

Test 48ώρου και επίδειξη ταυτότητας.
Πληροφορίες στο 6972440721 ή ekkokkistirioideon@gmail.com

Επί τάπητος τα σοβαρά 
θέματα της τοπικής Αγοράς 

και της αναβάθμισής της στη 
συνάντηση Βεσυρόπουλου 

και διοίκησης του Εμπορικού 
Συλλόγου Αλεξάνδρειας

     

  Την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 ο Υφυπουργός Οικονομικών και Βου-
λευτής Ημαθίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος επισκέφτηκε τα γραφεία του 
Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας, έπειτα από πρόσκληση της διοίκησης.      

 Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του 
Εμπορικού Συλλόγου, κ. Γεώργιου Δημητριάδη, του Γενικού Γραμματέα κ. 
Σωτήριου Αλεξόπουλου και του μέλους του Δ.Σ. κ. Ευθύμιου Σταμπουλή, τέ-
θηκαν επί τάπητος σοβαρά θέματα που αφορούν την αναβάθμιση της αγοράς 
και κατά συνέπεια της Αλεξάνδρειας και επιβεβαιώθηκε έτσι η κοινή βούληση 
του Υφυπουργού Οικονομικών και του Εμπορικού Συλλόγου για την ανάπτυξη 
σχετικών δράσεων.

      Όπως ενημερώνει το Δ.Σ., από πλευράς του Εμπορικού Συλλόγου 
αναπτύχθηκαν τα θέματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο και διατυπώ-
θηκαν οι θέσεις και οι προτάσεις του Συλλόγου σε καίρια ζητήματα, όπως:

 1. Η πρόταση / αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου για μεταφορά / συγκέ-
ντρωση των υπηρεσιών του ΙΚΑ, του ΟΑΕΔ και του ΚΕΠ στο κτίριο της Δ.Ο.Υ. 
με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και εμπόρων, βάσει συζητήσε-
ων που προηγήθηκαν με την προϊσταμένη του ΙΚΑ αλλά και με τον Δήμαρχο 
Αλεξάνδρειας. 

2. Η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου για εκμετάλλευση εμπορικών 
χρήσεων σε συνεργασία με τον Δήμο με σκοπό την δημιουργία οργανωμένης 
Λαϊκής Αγοράς, Εμπορικών Εκθέσεων, Εμποροπανηγύρεων κλπ.

3. Η πρόταση του Συλλόγου που αφορά τη συμμετοχή, τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση προγράμματος στο Νέο Αναπτυξιακό με σκοπό την στήριξη 
της περιοχής μας και την δημιουργία Εμπορικής Ταυτότητας. 

4. Προτάσεις βελτίωσης της καθημερινότητας στους δρόμους της περιοχής 
μας, μιας και η διέλευση οχημάτων και πεζών σε κεντρικούς δρόμους, εκτός 
από δύσκολη είναι και επικίνδυνη.

5. Πρόταση δημιουργίας αστικής συγκοινωνίας με σκοπό την ενίσχυση της 
αγοράς αλλά και της μετακίνησης των πολιτών. 

6. Προτάσεις αναβάθμισης της καθημερινότητας μέσα από την αναμόρφω-
ση της πόλης σε σύμπραξη με τον Δήμο. 

7. Η ενίσχυση του Κέντρου Υγείας και η δημιουργία μόνιμου σταθμού Ε-
ΚΑΒ. 

8. Η επιστολή που στάλθηκε σε αρμόδια Υπουργεία με θέμα τον έλεγχο 
κατά την είσοδο εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων σε επιχειρήσεις, δυσχε-
ραίνοντας έτσι την ορθή λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.

 Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος αφού πραγμα-
τοποίησε έναν εκτενή απολογισμό του έργου της Κυβέρνησης, υπογράμμισε 
πως μέσα σε αυτό τον υγειονομικό και οικονομικό κυκεώνα τόσο η Κυβέρ-
νηση όσο και το Υπουργείο Οικονομικών στήριξαν έμπρακτα τους ανέργους, 
τους εργαζόμενους και τους εμπόρους με καίρια μέτρα στα οποία περιλαμβά-
νονται, μεταξύ άλλων, οι αναστολές πληρωμών, οι επιστρεπτέες προκαταβο-
λές, η μείωση των μισθωμάτων και η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβο-
λής μισθωμάτων καθώς και η στήριξη λοιπών κλάδων όπως του αγροτικού 
κόσμου. 

Τόνισε ότι τα μέτρα συνεχώς θα αξιολογούνται και θα επικαιροποιούνται.
 Παρουσίασε επίσης, τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης δίνοντας ιδιαίτε-

ρη έμφαση στην ανάκαμψη της αγοράς μέσα από την προστασία των πολιτών 
και τόνισε τη διαρκή πρόθεσή να συνεχίσει να βοηθά με κάθε δυνατό τρόπο 
στην προσπάθεια να αναβαθμιστεί η Αλεξάνδρεια, παραμένοντας σε διαρκή 
επικοινωνία και συνεργασία με τον εμπορικό σύλλογο.

      Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε  σε κλίμα συνεννόησης και συναντίληψης 
των θεμάτων που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο της Αλεξάνδρειας, με την 
αμοιβαία δέσμευση να συνεχιστεί η υφιστάμενη στενή συνεργασία και ο διαρ-
κής διάλογος.

Συγχαρητήριο μήνυμα προς τον Αθλητικό Σωματείο 
ΑμεΑ Ν.Ημαθίας «Αιγές Βεργίνα»

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Α-
μεΑ ν.Ημαθίας συγχαίρει το Αθλητικό Σω-
ματείο ΑμεΑ ν.Ημαθίας «Αιγές Βεργίνα» 
για την άψογη διοργάνωση των «αγώνων 
Φιλίας» που διοργανώθηκαν στις 5 Νοεμ-
βρίου στο ΔΑΚ «Δημήτριος Βικέλας» στο 
Μακροχώρι Ημαθίας.

Τα οφέλη της άσκησης και του αθλητι-
σμού είναι κοινώς παραδεκτά και μη αμφι-
σβητήσιμα, αφού η αθλητική δραστηριότητα 
συστήνεται σε όλους, ανεξαρτήτως φυσικής 
κατάστασης και αρτιμέλειας. Στα άτομα με 
αναπηρία, η αξία του αθλητισμού έχει διπλή 
σημασία, αφού επιδρά τόσο σε σωματικό 
όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.  Για τα 
άτομα των οποίων οι σωματικές ικανότη-
τες εκ φύσεως δεν παρουσιάζουν πλήρη 
λειτουργικότητα, η αθλητική δραστηριότητα 
μπορεί να αποβεί σωτήρια, καθώς οι μύες 
που «συμμετέχουν» στην εκάστοτε δραστη-
ριότητα, καταβάλλουν όλη τη δύναμη και 
ενέργειά τους. Ως αποτέλεσμα, αυτόματα 
ενεργοποιούνται και οι λιγότερο λειτουρ-
γικοί μύες και κατά συνέπεια βελτιώνεται 
το σύνολο του κυκλοφοριακού και λοιπού 
καρδιαγγειακού συστήματος.

Οι ευεργετικές ιδιότητες του αθλητισμού  
διαφαίνονται επίσης και στο ψυχολογικό 
αντίκτυπο που παρουσιάζουν τα άτομα που 
αθλούνται. Η άσκηση, τόσο  ως αναψυχή, 
όσο ως αγωνιστικός αθλητισμός, συμβάλλει 
στην ανάπτυξη της  αυτοπεποίθησης και 
τον επαναπροσδιορισμό του αυτοσεβα-
σμού των ΑμεΑ. Με τη συμμετοχή των Α-
μεΑ σε ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες, 
προλαμβάνεται ή μειώνεται η απομόνωση, 
η απόγνωση ή οι καταθλιπτικές τάσεις που 
μπορεί να παρουσιάζουν εξαιτίας της α-
ναπηρίας. Παράλληλα, αυξάνεται η κοινω-
νική ένταξη και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρία από την 
εκάστοτε τοπική κοινότητα αφού πλέον συμμετέχουν ενεργά σε 
οργανωμένα κοινοτικά, δημοτικά, πανελλαδικά ή και παγκόσμια 
προγράμματα. Τέλος, η γυμναστική αποτελεί πάντοτε μια ευκαι-
ρία για διασκέδαση, χαρά, ικανοποίηση και αυτοεκπλήρωση.

Οι ωφελούμενοι του Κ.Δ.Η.Φ. Αλεξάνδρειας «Τα παιδιά της 

άνοιξης» λόγω του πενθήμερου κινηματογραφικού εργαστη-
ρίου που διοργανώθηκε στο κέντρο με συντονιστή τον κύριο 
Ηλία Φλωράκη αλλά και την έναρξη των δράσεων στη Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας δεν κατέστη δυνατόν να συμμετέ-
χουν στους «αγώνες Φιλίας».

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ι ό -
ροφο δ ιαμέρ ισμα,

1ος και 2ος όροφος

με εσωτερικη σκά-

λα, 170 τ.μ., 40 τ.μ.

βεράντες, περιοχή

παλαιούΝοσοκομεί-

ου, διαμπερές, θέα,

ν τουλάπες  ε ν το ι -

χισμένες. Τιμή δια-

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.



13ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 www.laosnews.gr

πραγματεύσιμη. Τηλ.:

6973227521.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρι-
σμα 2ου ορόφου, χω-

ρίςασανέρ,2ΔΣΚΑ.Θ.

Κόπλαμ,σεάριστηκα-

τάσταση, περιοχή Κυ-

ριώτισσας 38.000 ευ-

ρώ.Τηλ.:6945122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπε-
δο 700 τ .μ.  στην Αγ.

Βαρβάρα σε  πλαγ ιά ,

με  θέα τον  Αλ ιάκμο-

να, στην πλατεία του

χωρ ι ού .  Πληρ .  Τηλ.

6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαγρόςχέρ-

σος 11.000 τ.μ. στονΆ-

γιο Γεώργιο, θέση «ΣΥ-

ΚΙΕΣ» τιμή 15.000 ευ-

ρώ. Τηλ.: 6945 122583,

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό
ΜεσιτικόγραφείοστηΒέ-

ροια. Πληρ. τηλ.: 23310

63283, ώρες 08.00 -

10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισο-

γειο διαμέρισμα 76 τ.μ.

στηΒέροια,επίτηςοδού

Γρεβενων 11 και Ερμού,

πραγματ ικός λου-

λουδότοπος με κα-

λοριφέρ, κλιματισμό,

ηλιακόθερμοσίφωνα,

δίχως κοινόχρηστα.

Τηλ.:6949215864.

ΓΚΑΡΑΖ -ΑΠΟ -
ΘΗΚΗ 24 τ.μ., Καλ-
λιθέα,Μιλτιάδου 20,

πόρταμεμηχανισμό,

ρεύμα, βαμμένο. Τι-

μήενοικίου50ευρώ.

Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ε-
νοικιάζεται  γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος,

σε πολύ καλή κατά-

σταση. Πληρ. τηλ.:

2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:107185ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητηγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.καθ.1οςυπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο2008μεενεργειακήκλάσηΒ+καιδι-
αθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικόinverter
18btu,απεριόριστηθέα,σεσημείομοναδικής
προβολής,κουφώματασυνθετικάμεδιπλάτζά-
μια,πατώματααπόπλακάκι,πόρταθωρακι-
σμένη,εντοιχιζόμενεςντουλάπες,ανελκυστήρα,
ανοιχτόπάρκινγκστηναυλήτηςοικοδομής,με
μηνιαίομίσθωμα:280€.Πληροφορίεςμόνοστη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα,
είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαόμορ-
φηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαιμε
κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί,
μεθωρακισμένηπόρτα, ενοίκιομόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεταισε
δύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1οςόροφος
αποτελείταιαπόμίατεράστιασαλονοκουζίνα
μαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυτελέστατομπά-
νιοκαιο2οςόροφοςοοποίοςεπικοινωνείμε
εσωτερικήσκάλα,αποτελείταιαπό3υ/δ,έναν
επιπλέονχώροσαναποθήκηκαιέναμπάνιο
ακόμη.Καιταδυομπάνιαδιαθέτουντζακούζι.
Είναισεάριστηκατάσταση,μεενδοδαπέδια
θέρμανση,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεγάλεςβεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίο
μίσθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τα
κουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια  ,

διαθέτει τζάκι ,αποθήκηκαιμεγάληαυλή .
Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-
πόγειαΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.
Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,Είναικατα-
σκευασμένητο1999καιβρίσκεταισεκαλήγει-
τονιά,τιμήμόνο50€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψωμένος
κατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.Μηνιαίο
μίσθωμα80€.

Κωδ:23705-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας25 τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα-Τιμή:100€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τητα ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειωραία
βιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικής επιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου.
Ενοίκιομόνο150€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23954ΚΕΝΤΡ0,Κατάστημαμε100
τ.μ. ισόγειοκαι55τ.μ.υπόγειοσυνολικά155
τ.μ.,κατασκευήκαινούργια,σεπολύκαλήτιμή,
μόνο400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24008-ΚέντροκοντάστηνΕδέσσης
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητακατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας70τ.μ.Ισόγειο.Α-
ποτελείταιαπό1Χώροενιαίο,μεA/C-Ενοίκιο:
250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-

αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράςμό-
νο:49.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι
84τ.μ.καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,
έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,σε
καλήκατάσταση,ηθέρμανσητουείναιμεσό-
μπαpelletηοποίαμπορείναπαραμείνεικαι
μεκλιματισμό,είναισεπρονομιακήτοποθεσία,
ιδανικόγια ιδιοκατοίκηση,σετιμήπροσφοράς
μόνο56.000€.ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:117191ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διατίθεται ένα
διαμέρισματων100τ.μ.,κατασκευής1983,με3
υ/δ,1οςόροφος,θέαμεφόντοτονκάμπο,είναι
μερικώςανακαινισμένο,έχειατομικήθέρμανση
πετρελαίου,υπάρχεικαιδυνατότηταστάθμευ-
σηςτουαυτ/του,σετιμήπροσφοράς90.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κα-
τασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρη-

μένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορθολογικά
καιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκιήσόμπα(υ-
πάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο ,μεαποθήκη
,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσιακοίχώροι
υποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,μεδύομπάνια,
διαμπερές,σετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
130.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριώνε-
πιπέδων352τ.μ.,κατασκευή1981,αποτελείται
απόυπόγειο , ισόγειοκαι1οόροφο ,πολύ
καλά διατηρημένη ,σεπολύσπάνιοφυσικό
περιβάλλον,ποιοτικήκατασκευήτόσοοιεσω-
τερικοίτηςχώροιόσοκαιέξωείναισεάριστη
κατάστασηφροντισμένοιαπόνοικοκύρηδες ,
οιχώροιτηςμέσαπολύλειτουργικοί,μεπολλές
ντουλάπες,μεδύοπάρκινγκστεγασμέναέξω
,πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
325.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξη
μόνοσεπραγματικόενδιαφέρον.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαΒίλασυνολικά377τ.μ., σετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση,
πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,γεω-
μετρικάδομημένη,γιαπολύπολύαπαιτητικούς
αγοραστές.ΠρόκειταιγιαμίαΜεζονέταδύοεπι-
πέδωνσυνολικά207τ.μ.καιένανξενώναστο
υπόγειο /ισόγειο70τ.μ.μεαποθήκες ,λεβη-
τοστάσιο καιδιπλόπάρκινγκενσωματωμένο
άλλα100τ.μ..Μεαρμονικέςαναλογίεςπαντού,
διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψησταριά,ενερ-
γειακότζάκικαιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστά
,έχειντουλάπεςσεόλαταυ/δ,διαθέτειδρύινα
δάπεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευ-
κόμάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι ,συνθετικά
κουφώματα τριπλήςυάλωσηςμεενεργειακά

τζάμιακαιθερμοπρόσοψη10cmπρόσφατη .
Ηθέρμανσηείναιτριώνεπιλογών,πετρέλαιο
ατομικόμελέβηταBuderus,ΛέβηταPellet ,η
Λέβηταμεδεξαμενήυγραερίου. Τοοικόπεδο
μεγάλοστα5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητούμενο
τίμημα370.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.117036ΠΩΛΕΙΤΑΙστονπεζόδρομο

τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,σεεξαιρετικάσυμφέρουσα
τιμή150.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας28τ.μ. Ισόγειοκαι
28τ.μ.Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίου,Γωνιακό-Προσόψεως,σε
τιμήπροσφοράς20.000€.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης
80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΚατάστημα Ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας
110τ.μ.μικτάκαι89τ.μ.καθ.μεδυνατότητα
δόμησηςκαιμίαςμεζονέταςπάνωαπόαυτό
άλλα127τ.μ.μικτάη114τ.μ.καθ.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώροχωρίςκολώνεςμεδικό
τουWC.Είναικατασκευασμένοτο1970-Τιμή
πώλησηςτα130.000€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινή-
τουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115505-ΒΕΡΓΙΝΑΠΩΛΕΙΤΑΙκάτω

απότοχωριό,άδειοαγροτεμάχιομεΠομόνα
καιμεεξαιρετικήανοιχτωσιάσυνολικήςεπιφά-
νειας8.500τ.μ.Τιμή:15.000€τελική.

Κωδ:.107102ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΑγρο-
τεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας12.770τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο,2οαπότονκεντρικόδρόμο
Βέροιας-Νάουσας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σε τιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:
65.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

πριντουΜπονάνουαριστεράπωλείταιωραι-
ότατοαγροτεμάχιοσεσχήμαορθογώνιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικής
επιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,
μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,μόνο
60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέγερσης
γιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαιείναιεκτός
τιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναω-
ραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή , τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.εντός
σχεδίου ,μεσ/δ0,8σε τιμήευκαιρίαςμόνο
14.000€.

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντόςσχεδί-
ουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2.183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγάλο
χωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρίσκε-
ταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλισταστο
2οστάδιο ,μετατρέπεταισεδύοοικοδομικά
τετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρίσκεται
σεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο,τιμή
όλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑΚωδ:14213-ΠΑΝΟ-

ΡΑΜΑΒέροιαςΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότη-
ταΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.
σεδύοεπίπεδα,Ισόγειο100τ.μ.καιυπόγειο
τοοποίοαπότηνκάτωμεριάείναι ισόγειομε
βεράνταεμπρόςκαιπίσωσεοικόπεδο384τ.μ.
Αποτελείταιαπό4Υπνοδωμάτια ,και2WC.
Είναικατασκευασμένητο1991καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κήπο,Διπλάτζάμια.
Τιμή:125.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
οδοντιατρείο,πλήρωςεξο-
πλισμένο, ανακαινισμένο,
στο κέντρο της Βέροιας,
μεμεγάλοενεργόπελατο-
λόγιο. Συζητείται διακανο-
νισμός.Τηλ.επικοινωνίας:
6948690414.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI Γραφεία
61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-

σμένα στο κέντρο της πόλε-

ως, και ολόκληρος όροφος

240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-

λεως35, χώρος 90 τ.μ.περί-

που,με3χώρουςκαικουζινα,

W.C., για επαγγελματική χρή-

ση ή για διαμέρισμα, 3ος όρ.

Τηλ.: 6932 471705 & 23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογι-
στηρίου.Αποστολή βιογραφι-

κώνστο e-mail: regivanelle@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δπι-
πλωμα επαγγελματικό από

εταιρία κρεάτων. Πληρ. τηλ.:

2332042608.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρας ή γυ-
ναίκαγιαεργασίασεπρακτο-

ρείο ΟΠΑΠ στη Βέροια για

πλήρη απασχόληση. Τηλ.:

6944599858.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοη-
θόςγια τηΒέροια.Πληρ. τηλ.:

2331125374.Ώρεςγιαπληρο-

φορίες:6.00π.μ.-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1) Μηχανικός

αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος

αυτοκινήτων απο επιχείρηση

στη Βέροια για πλήρη απα-

σχόληση. 2)Οδηγός ταξί για

πλήρη απασχόληση. Τηλ. ε-

πικοινωνίας: 2331071553 &

2331062900.Ώρες επικοινω-

νίας::9:30με18:30.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να

φροντίζει ηλικιωμένο στηΒέ-

ροια,κέντρογιαόλοτο24ωρο.

Πληρ.τηλ.:2331091098.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθόςφυσικο-
θεραπευτήγιαπλήρηαπασχό-

ληση σε εργαστήριο φυσικο-

θεραπείας στηΒέροια. Πληρ

τηλ.:6944675419.

ZHTEITAI κοπέλα και άν-
δρας, από 25 – 40 ετών, για

εργασία σεΠρατήριοΥγρών

Καυσίμων, με πλήρη απα-

σχόληση.Ώρες επικοινωνίας

17.00έως21.00καιστο τηλ.

6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικόγιατα
ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ»στη

Βενιζέλου και στο Τσερμένι.

Τηλ.επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-
σία σε εργαστήριο κρεάτων.

Τηλ.: 2331042680,ώρες επι-

κοινωνίας: 10μ. έως 1.00μ.μ.

Β ιογραφικά στο  e-mai l :

koktsidis14@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέαςγιατο

ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ»στη

Βενιζέλου.Πληρ. τηλ.: 23310

25170.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα ηλικιωμένων  για

όλο το 24ωρο. Τηλ.: 6993

678697.

ΚΥΡΙΑΕλληνίδα,μεμεγάλη
εμπειρία,αναλαμβάνει τηφρο-

ντίδαηλικιωμένωνγια8ωροή

μερικέςώρεςτηνημέρα.Πληρ.

τηλ.: 6945 402184 και 6982

098355.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣΦιλολογικού

ΤμήματοςΘεσ/νίκης,παραδί-

δει ιδιαίτεραμαθήματασεπαι-

διάΔημοτικού,Γυμνασίου,Λυ-

κείου.ΕιδίκευσηΑρχαίαΕλλη-

νικα.Τιμή7 ευρώ.Τηλ.: 6977

023189και2331063099.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ80τ.μ2ΔΣ-ΚΑ/Cμεκοπλαμ,πορταασφ.77000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ74+3τ.μαποθ2Δ-Σ-ΚΙσογειο+θεσηαυτ.με
χρησηαυλης21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση,Α.Θ.66500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.14000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΒΙΛΛΑ350τ.μΔ/σηΝοσοκομειουμε2,5στρ.κηπο340000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ40000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη75000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΑνακαινισμενηΓκαρσονιεραμεA/C1ΔΣΚ250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.122000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο10στρσεασφαλτομεκτισματα
σοβαρεςπροτασεις
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥκαταστημα55τ.μ
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση(ταβέρνα),ενενεργεία,στοκέ-
ντρο τηςΒέροιας,μεπλήρη εξοπλισμό, λόγωσυνταξιο-
δότησης.Ηεπιχείρησηλειτουργείτατελευταία10χρόνια
μεσταθερήπελατεία.Πληρτηλ.:6973227071.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

Ηεταιρίαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςφρούτωνκαιλαχα-
νικώνΗΡΑΕΠΕμεέδρατηνΗμαθία (7,5χλμ.Βέροιας-Νάου-
σας)ζητάειγιαάμεσηπρόσληψη:

-Εργάτες–Εργάτριεςγιατοσυσκευαστήριο
-Επιστάτη–ΥπεύθυνοΠαραγωγής
-Μηχανικό–Μηχανοτεχνίτη
-ΧειριστήΜηχανημάτωνΣυσκευασίας
Οι θέσεις αφορούνπλήρη απασχόληση.Θα εκτιμηθεί η ε-

μπειρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Γιαπληροφορίεςστοτηλ.επικοινωνίας:

2331093066,6974020056
Γιααποστολήβιογραφικώννααναγράφεταιηθέσηερ-

γασίαςστο:e-mail:info@irafruit.gr

ΗεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ επιθυμεί ναπροσλάβει
άμεσα2Ηλεκτρολόγουςκαι1Ηλεκτρονικόγια το τμήμα
συντήρησηςτηςπαραγωγής.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ

12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412

E-mail:hr@daiosplastics.com

ΟΑ.Σ. «Ο ΖΥΓΟΣ»  στον
Άγιο Γεώργιο Βέροιας ζητάει να
προσλάβει για την χειμερινήπε-
ρίοδο:

1) εργάτες-εργάτριες διαλογη-
τηρίουκαι

2)χειριστήκλαρκμεάδειαγια
περίοδο10μηνών

Πληροφορίες και αιτήσεις στα τηλ 2331051093 και 
2331506484, email:aszygos@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα:σαλόνιμεδύοκαναπέ-
δες και τραπέζι, μεγάλοςμπουφέςμε καθρέφτη,
βιτρίνααντίκα και τραπεζαρία με έξι καρέκλες, όλα
απόμασίφξύλο,σεκαλήκατάσταση.Πωλούνταιό-
λαμαζιήχωριστά.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.



εμπειρία σε μεγάλα φροντι-

στήρια, παραδίδει μαθήματα

Νεοελληνικής Γλώσσας και

Λογοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄,

Β΄,Γ΄ΓενικούΛυκείουκαιΕ-

ΠΑΛ.Τηλ.6979962003.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙβρεφικάείδη

τηςCICU: καροτσάκι (χειμω-

νιάτικο-καλοκαιρινό), καλα-

θούνα με βάση, τραπεζάκι

φαγητού, κάθισμα αυτοκινή-

του και 2 ποδήλατα παιδι-

κά σε πολύ κατάσταση, 400

ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

62621.

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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΗΤΟΥΟΤΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
& ΣΙΑΟ.Ε. ζητάΜηχανικό
αυτοκινήτωνγιαπλήρηαπα-
σχόληση.Τηλ.: 2331062780
&6978770066.

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

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

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


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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα«ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμηαπασχόληση).Πληροφορίες
εργάσιμέςημέρεςκαιώρες.Τηλ.:6974030005.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  HYUNDAI
Accent αγορασμένο α-
πό εταιρία τον Οκτώβριο
του 2001, 1.341 κυβικά,
109.400 χιλιόμετρα, βενζι-
νικόνητοσε καλή κατάστα-
ση.Τιμήσυζητήσιμη.Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο:
6980137147.



Ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων με ριζική ανακαίνιση, χώρο ευεξίας σπα και πολλές 
ακόμη θεματικές-εναλλακτικές μορφές –γαστρονομία, παγοδρόμια, συναυλίες κ.λπ., 
επανασχεδιασμό χιονοδρομικών διαδρομών, αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων 

κ.ά., περιλαμβάνει το ε-
πενδυτικό σχέδιο της 
Ippias Group για το χιο-
νοδρομικό κέντρο στα 
3-5 Πηγάδια, για 12μη-
νη λειτουργία, όπως πα-
ρουσιάστηκε το βράδυ 
της Τρίτης στο ‘Κιόσκι’. 
Οι δύο εκπρόσωποι της 
εταιρείας μίλησαν για 
φοβερή υποδομή στα 
3-5 Πηγάδια, την οποία 
επισκέφθηκαν, που μπο-
ρεί να αξιοποιηθεί και να 
αναμορφωθεί ώστε να 
γίνει η Νάουσα τουριστι-
κός προορισμός. 

Ο προϋπολογισμός 
της επένδυσης είναι 5,8 
εκατ. ευρώ, σε λιγότερο από 36 μήνες.

Στις ερωτήσεις που ακολούθησαν, τονίστηκε ότι αν όλα πάνε καλά, τμήμα του χιονοδρομικού μπορεί να λειτουργήσει μέχρι 
τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με τους δύο εκπροσώπους, η εταιρεία, με κύριο αντικείμενο τα ξενοδοχεία, έχει κύκλο εργασιών το 2019 της τά-
ξης των 200 εκατ. ευρώ, μεταξύ των άλλων διαθέτει ξενοδοχεία στον Παναμά, στην Κύπρο, στην Ελλάδα κ.α. Σε σχέση με το 
χιονοδρομικό, η εταιρεία θα έλθει σε συνεργασία με ξένη έμπειρη εταιρεία.

Παρών στην παρουσίαση ο δήμαρχος, Νικόλας Καρανικόλας, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, επιχειρηματίες και 
πολίτες.

Σοβαρή και ώριμη χαρακτήρισε την πρόταση και την εταιρεία ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι θα μεταφέρει το μπίσνες 
πλαν στο δημοτικό συμβούλιο και ελπίζει να ληφθεί η απόφαση.

K.Π.
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P Μεγαλώσαμε για 
τις ακόμη καλύτερες 
μέρες, ωστόσο πορευ-
όμαστε με τα δύσκολα 
που είναι ακόμη μπρο-
στά μας…

 
P Ακόμη κι ο Καζα-

ντζάκης θα είχε αναθε-
ωρήσει για τα περί ‘ανή-
φορου’.

 
P Κι άντε εσύ να 

τα καταφέρεις στον όλο 
και πιο δύσκολο ανή-
φορο, με κάθε χρόνο 
περισσότερα κιλά.

 
P Δεν θα ακούσαμε 

καλά. Θα ήταν ακόμη βα-
ρύτερες μέρες.

 
P Θυμάμαι που μι-

κρός ήθελα να γίνω κα-
πετάνιος και να είμαι 
αυτός που θα πλεύσει πρώτος στα πελά-
γη ευτυχίας.

 
P Μετά αποδείχθηκε στραβός ο γιαλός 

και αχανές το πέλαγος.
 
P Ξέρεις τι είναι να ονειρεύεται πελά-

γη και να μην ξέρεις καν κολύμπι;
 
P Κάτι σαν ξεβράκωτος στα αγγούρια εν 

πλω. 
 
P Η ελπίδα ωστόσο παραμένει και 

πεθαίνει τελευταία. Για την ακρίβεια, πνί-
γεται.

 
P Εδώ βρήκε γαμπρό μέχρι και η Βασι-

λειάδου στους γαμπρούς της Ευτυχίας.
 
P Και ήταν και φαρμακοποιός. Τσά-

μπα rapid test.

 
P Η δε αγάπη άρχισε να στολίζει το δέ-

ντρο. Και της λέω, καλά, τι θα κάνεις όταν 
έλθει το λοκ ντάουν;

 
P Την ίδια ώρα, ελληνική κυβέρνηση 

και λαός συνεχίζουμε πιστά από την αρ-
χή το σχέδιο μέτρων κατά της πανδημίας 
με την επωνυμία ‘ό,τι κάτσει’.

 
P Και:
 Είναι 15 φοιτητές και αποφασίζουν να κά-

νουν μια πλάκα σε ένα περιπτερά. Προτείνει 
λοιπόν ο ένας να πηγαίνουν και να του ζητά-
νε τυρί φέτα. Πάει ο πρώτος και λέει:

– Γεια σας! Ένα κιλό φέτα θα ήθελα.
Ξαφνιασμένος ο περιπτεράς του λέει:
– Κύριέ μου, εδώ είναι περίπτερο. Δεν 

έχουμε φέτα. Φέτα μπορείτε να βρείτε στο 
super market απέναντι.

Φεύγει ο πρώτος και πάει ο δεύτερος και 
λέει:

– Γεια σας! Μισό κιλό φέτα θα ήθελα…
– Κύριέ μου, λέει πάλι ο περιπτεράς, δεν 

πουλάμε φέτα εδώ. Εδώ είναι περίπτερο.
Ενώ λοιπόν οι φοιτητές τού είχαν σπά-

σει τα νεύρα, ο περιπτεράς κάποια στιγμή 
μαζεύει εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ. για να 
κλείσει. Τότε πάει και ο τελευταίος φοιτητής 
και λέει:

– Γεια σας, εφημερίδες έχετε;
– Βεβαίως και έχουμε! απαντά ο περιπτε-

ράς.
– Τύλιξέ μου μισό κιλό φέτα!

Κ.Π.

Παρουσιάστηκε χθες στο «Κιόσκι» από 
την Ippias Group το project για τα 3-5 Πηγάδια

Μέσα σε 3 χρόνια επένδυση 5,8 εκατ. ευρώ!!!
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