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Η αξιολόγηση συσπείρωσε 
τους εκπαιδευτικούς… 
Ακούει η υπουργός;

  Χιλιάδες εκπαιδευτικοί βγήκαν χθες στους δρόμους 
σαν μια γροθιά, σε μια συγκέντρωση που φαίνεται 
ότι είναι η μεγαλύτερη του κλάδου τους τα τελευταία 
χρόνια. Δάσκαλοι και καθηγητές, έδωσαν πανελλαδικό 
ραντεβού, όχι μόνο για θεσμικά και εκπαιδευτικά, 
αλλά και για «νομικά» ζητήματα μετά την προσφυγή 
της υπουργού Παιδείας στη Δικαιοσύνη ζητώντας να 
κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία-
αποχή των εκπαιδευτικών που αντιδρούν στο τρόπο 
της αξιολόγησης των σχολείων. Η απειλή ομαδοποιεί, 
απέναντι στον κοινό «εχθρό», κάτι που η υπουργός 
δεν φαίνεται ή δεν θέλει να αντιληφθεί και αν μη 
τι άλλο κατάφερε να συσπειρώσει σε πολύ μεγάλο 
βαθμό τον κλάδο των εκπαιδευτικών, που αψηφώντας 
τις απειλές, όπως τονίζουν, σηκώνουν ανάστημα και 
απαντούν με μαζικές κινητοποιήσεις σημειώνοντας 
από τα πιο υψηλά ποσοστά συμμετοχής στη χθεσινή 
απεργία. Μήπως θα έπρεπε να ανοίξει η κα Κεραμέως 
την βεντάλια του διαλόγου, πριν ανοίξουν διάπλατα οι 
ασκοί του Αιώλου;
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ΚυκλοφοριακόαλαλούμστοκέντροτηςΒέροιαςκατά
τηχθεσινήπορεία-Απούσααστυνομίακαιτροχαία

Ένα από τα μεγα-
λύτερα συλλαλητήρια
τωντελευταίωνχρόνων
έγινε χθες στη Βέροια
από εκπαιδευτικούς
που διαφωνούν έντονα
στη διαδικασία της αξι-
ολόγησηςτωνσχολικών
μονάδωνκαι του έργου
τους που επιβάλλει το
υπουργείοΠαιδείας με
το νέο νομοσχέδιο. Ε-
κατοντάδες εκπαιδευ-
τικοί συγκεντρώθηκαν
στην Πλατεία Δημαρ-
χείου τηςΒέροιας χθες
το πρωί και μετά την
συγκέντρωση επιχει-
ρήθηκε να γίνειπορεία
στο κέντρο τηςπόλης.
Πλην όμως δεν είχαν
προβλεφθεί οι αναγκαί-
ες κυκλοφοριακές ρυθ-
μίσεις με αποτέλεσμα
οι συγκεντρωμένοι να
προσπαθούν να βγουν
από την πλατεία στην
Μητροπόλεως αλλά να
μην μπορούν αφού η
κίνηση των αυτοκινή-
τωνκαισταδυορεύμα-
ταήτανσυνεχής.Αστυ-
νομία και τροχαία δεν
φαινόταν πουθενά για
να συντονίσει την κυ-
κλοφορίακαιναβοηθή-
σει και μετά από τηλε-
φώνηματωνδιοργανω-
τώνέφτασεαστυνομική
δύναμηαφούόμωςείχεήδηξεκινήσειηπορείαανάμεσαστααυτοκίνητα…

Είναιπραγματικάάξιααπορίαςηαπουσίατηςαστυνομίαςκαιτηςτροχαίαςπροςδιευκόλυνσητηςκυκλοφορίαςαλλά
καιτηςαποφυγήςοποιουδήποτεενδεχόμενουεπεισοδίου,σεένασυλλαλητήριοστοκέντροτηςπόλης,πουείχεμάλιστα
αναγγελθείευρέως,τόσοτοπικάόσοκαιπανελλαδικά,μεαναμενόμενημαζικήσυμμετοχήεκμέρουςτωνδιοργανωτών.
Εύλογολοιπόντοερώτηματηςχθεσινήςαπουσίας,τηστιγμήπουπαρίσταταιπάνταακόμακαισεπολύμικρήςσυμμετο-
χήςπορείεςκαισυγκεντρώσεις…

Παράταση
κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων

στηνοδόΒεροίας,
στηνΑλεξάνδρεια

Αποβλέπονταςστηνομαλήκαιασφαλήδιε-
ξαγωγή τηςοδικής κυκλοφορίας, τηνπρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση
και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια ερ-
γασιών αποκατάστασης οδοστρώματος, επί
τηςοδούΒεροίαςστηνπόλητηςΑλεξάνδρειας
ηΔιεύθυνσηΑστυνομίαςΗμαθίας, αποφάσισε
τηνπαράταση των κυκλοφοριακώνρυθμίσεων
που ήδη εφαρμόζονται, έως την Παρασκευή
15-10-2021στις18:00΄,καθότιοιεργασίεςδεν
έχουνολοκληρωθεί.

Φτώχεια και κατάθλιψη
Παγκόσμια ημέραψυχικής υ-

γείαςπροχθές και μεγάληανησυ-
χία υπάρχει μετά απόπρόσφατη
έκθεση τηςUnicef για το άγχος,
την κατάθλιψη και ταπροβλήμα-
τα συμπεριφοράς, σύμφωνα με
τηνοποία,έναςστουςεπτάνέους
ανθρώπουςσεόλοτονκόσμοηλι-
κίαςμεταξύ10και19ετώνπάσχει
από διαγνωσμένηψυχική διατα-
ραχή.

ΗυπηρεσίατουΟΗΕαναφέρει
οτι περίπου 46.000 νέοι ηλικίας
μεταξύ 10 και 19 ετών αυτοκτο-
νούν κάθε χρόνο, δηλαδή ένας
νέοςκάθε11λεπτά.Στηνηλικιακή
ομάδα15έως19ετών,ηαυτοκτο-
νίαείναιητέταρτησυχνότερηαιτία
θανάτουμετάαπό τα τροχαία, τη

φυματίωσηκαιτιςπράξειςβίας.
ΤααποτελέσματαδιεθνούςέρευναςτηςUnicefκαιτηςεταιρείαςGallupτοκαλοκαίριτου2021σε21χώρες,έδειξανότι

έναςστουςπέντενέους(19%)μεταξύ15και24ετώνδήλωσεότισυχνάαισθάνεταικατάθλιψηήέχειελάχιστοενδιαφέρον
γιανακάνεικάτιστηζωήτου.Μάλιστα,έναςσημαντικόςπαράγονταςκινδύνουγιαψυχικέςκαισωματικέςασθένειεςστους
νέουςείναιηφτώχειααλλάκαιοιμειωμένεςευκαιρίεςγιαπρόοδο.

Απογοητευτικάστοιχείαπουσυμπληρώνουντηνήδηκακήκαιπερίεργηδιάθεσηπουεπικρατείενμέσωπανδημίας…



Με πολύ μεγάλη συμμετο-
χή, τόσο στην απεργία, όσο 
και στην συγκέντρωση και πο-
ρεία που έγινε χθες το πρωί 
στη Βέροια, εκατοντάδες εκ-
παιδευτικοί εξέφρασαν δυνα-
μικά και μαζικά την αντίθεσή 
τους στη διαδικασία αξιολόγη-
σης των σχολικών μονάδων 
και του εκπαιδευτικού τους 
έργου και στις  τρεις βαθμί-
δες, ενώ έθεσαν και θέματα 
σχετικά με την Ελάχιστη Βάση 
εισαγωγής, την τράπεζα θε-
μάτων, τις μειωμένες δαπάνες 
για τη δημόσια εκπαίδευση, τις 
ελλείψεις – κενά στα σχολεία, 
τον μεγάλο αριθμό μαθητών 
ανά τμήμα κ.α.

Σύμφωνα με τους πρώτους 
υπολογισμούς σε επίπεδο Η-
μαθίας η συμμετοχή στην α-
περγία, στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση έφτασε το 50% 
και στην πρωτοβάθμια περί-
που στο 70% ενώ ξεπέρασε 
το 90% στα σχολεία της Νά-
ουσας. Η δυναμική της κινη-
τοποίησης ενισχύεται και από 
τις απανωτές προσφυγές της 
υπουργού Παιδείας Νίκης Κε-
ραμέως στη Δικαιοσύνη ζητώ-
ντας να κριθεί παράνομη και 
καταχρηστική η απεργία-απο-
χή των εκπαιδευτικών από τη 
διαδικασία της αξιολόγησης.

Το συλλαλητήριο ξεκίνησε 
στις 11 το πρωί με συγκέντρω-
ση στην Πλατεία Δημαρχείου 
της Βέροιας, όπου συγκεντρώ-
θηκαν εκατοντάδες εκπαιδευ-
τικοί γονείς και μαθητές μετά 
από το κάλεσμα της ΕΛΜΕ Ημαθίας, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Συλλόγου δασκάλων και νηπιαγωγών Νάουσας. Συμμετείχε επίσης και αντιπροσωπεία μαθητών από το ΕΠΑΛ Βέροι-
ας και το 1ο Λύκειο, ενώ την συγκέντρωση  στήριξαν δια φυσικής παρουσίας ή μηνυμάτων- χαιρετισμών, το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ, το Εργατικό Κέντρο Νάουσας, το Σωματείο γάλακτος τροφίμων και ποτών Ημαθίας και ο αγροτικός 
σύλλογος Μαρίνος Αντύπας. Παρόντες επίσης ο βουλευτής Άγγελος Τόλκας, η πρώην βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη του ΚΚΕ, ο δήμαρχος Βέροιας Κ. Βοργιαζίδης και ο αντιδήμαρχος 
Βασ. Παπαδόπουλος, κ.α.

Στην αρχή πήρε το λόγο ο μαθητής Χρήστος Καλλιμάνης, ο οποίος δήλωσε την συμπαράσταση των μαθητών στα αιτήματα των εκπαιδευτικών και κάλεσε τα δεκαπενταμελή συμβούλια να προχωρήσουν σε σύσταση 
συντονιστικής επιτροπής μαθητών για να ενισχύσουν τον αγώνα, διότι «μόνο ενωμένοι σε κοινό μέτωπο με εκπαιδευτικούς και γονείς θα μπορέσουμε να νικήσουμε», όπως τόνισε, δηλώνοντας ότι δεν υποχωρούν από τα 
αιτήματα που ανέφερε, ούτε σπιθαμή. «…Η νέα γενιά έχει ιδανικά, ούτε ξεπουλιέται ούτε προσκυνά», ήταν το μήνυμα του εκπροσώπου των μαθητών προς την κυβέρνηση. Ακολούθησε η κεντρική εισήγηση από την πρόε-
δρο της ΕΛΜΕ Χαρά Αξούριστου, που αναφέρθηκε στους λόγους αντίδρασης των εκπαιδευτικών ως προς τη διαδικασία της αξιολόγησης και όχι μόνο, τονίζοντας ότι «απέναντι στην επιλογή Κεραμέως να τους στείλει  στα 
δικαστήρια, οι εκπαιδευτικοί απαντούν ενωμένοι σαν μια γροθιά με συγκλονιστικά ποσοστά συμμετοχής, γράφοντας μια νέα σελίδα στο εκπαιδευτικό κίνημα των τελευταίων δεκαετιών». Χαιρετισμό απεύθυναν η Σταυρούλα 
Μιχαηλίδου από τον ΣΕΠΕ και ο Σωτήρης Σταμάτης από τον σύλλογο δασκάλων και νηπιαγωγών Νάουσας.

Η απεργιακή συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με μεγάλη πορεία, με πανό και συνθήματα, στο κέντρο της Βέροιας.
Σοφία Γκαγκούση
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Στην υπογραφή σύμβασης για το έργο με 
τίτλο: «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου 
Βέροιας» προχώρησαν χθες Δευτέρα 11.10.21 
ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργι-
αζίδης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, 
κ. Αλέξανδρος Τσαχουρίδης και ο κ. Διονύσιος 
Τζαφέρης εκπρόσωπος της «ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με έδρα την Κατερίνη.

Ο Δήμος Βέροιας ως φορέας υλοποίησης 
υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έρ-
γου και εκπόνησε τη μελέτη η οποία προβλέπει 
την αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου έκτα-
σης 1.300 στρεμμάτων με την μετατροπή του 
σε σωληνωτό υπό πίεση. Ειδικότερα προβλέ-
πεται η κατασκευή δικτύου αγωγών συνολικού 
μήκους περί τα 10km και η αναβάθμιση του υφι-
στάμενου αντλιοστασίου ώστε να ανταποκρίνε-
ται στο νέο σχεδιασμό – λειτουργία του δικτύου.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 
(Π.Α.Α. 2014-2020) με συγχρηματοδότηση από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης  - Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Υπογράφηκε η σύμβαση για το «Αρδευτικό 
δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας»

Δυναμικό και μαζικό το χθεσινό συλλαλητήριο 
των εκπαιδευτικών στη Βέροια 

-Υψηλό το ποσοστό συμμετοχής και στην απεργία, στα σχολεία της Ημαθίας



Μία μέρα γεμάτη ποδήλατο θα ζήσουν οι μαθητές 
δημοτικού και οι δημότες της Βέροιας, λάτρεις του πο-
δηλάτου. Ο Δήμος Βέροιας συμμετέχει στην εκδήλω-
ση που διοργανώνουν τα “My market” και η Κεντρική 
Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με τίτλο «Πόλη με 
ποδήλατα – Όμορφη πόλη» στο πλαίσιο της σειράς 
δράσεων που πραγματοποιούνται σε 19 πόλεις της 
Ελλάδας.  Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την 
Πέμπτη 14 Οκτωβρίου στην Πλατεία Δημαρχείου από 
τις 11:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ. Οι ενέργει-
ες περιλαμβάνουν:

1. Δωρεάν έλεγχος ποδηλάτου: Ένας τεχνικός 
ελέγχει το ποδήλατό σας και σας δίνει συμβουλές για 
πιθανές αναβαθμίσεις, μικρορυθμίσεις ή αλλαγές που 
θα μπορούσαν να κάνουν τη διαδικασία της ποδηλα-
σίας ακόμα πιο απολαυστική! 

2. Μιλάμε για ποδήλατο: Tι σας αρέσει στο 
ποδήλατο; Τι σας δυσκολεύει; Πώς θα θέλατε να είναι 
η πόλη σας; Τι θα θέλατε να μοιραστείτε με τον Δήμο 
σας; Πείτε μας την άποψή σας για την ποδηλατική 
κουλτούρα της πόλης και ελάτε να στείλουμε στον 
Δήμαρχο της πόλης, μέσω της ΚΕΔΕ το δικό σας 
μήνυμα σχετικά με το ποδήλατο ως μέσο αστικής με-
τακίνησης στην πόλη σας.

3. Δίπλωμα ποδηλάτου για παιδιά δημοτικού: 
Το «Δίπλωμα Ποδηλάτου» είναι μια συμβολική ενέρ-
γεια που έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τα παι-
διά αλλά και τους γονείς σχετικά με τη σημασία του 
ποδηλάτου για τη ζωή μας, τους βασικούς κανόνες 
ασφαλείας αλλά και το γεγονός πως ο ΚΟΚ ισχύει για 
όλους μας - και για τα ποδήλατα. Για να μοιραζόμαστε 
όλοι τους δρόμους με ασφάλεια. Η ενέργεια υλοποι-
είται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών.

Παιδιά, μαθητές δημοτικών σχολείων της Βέροιας 
με τα ποδήλατά τους, θα έχουν τη χαρά να συμμετά-
σχουν στη δράση και να πάρουν μέρος στις απαραί-

τητες δοκιμασίες προκειμένου να 
αποκτήσουν το πρώτο τους «Δί-
πλωμα Ποδηλάτου». Παράλληλα 
όσοι βρεθούν στην εκδήλωση θα 
μπορούν να δοκιμάσουν τους ε-
ναλλακτικούς τύπους ποδηλάτων 
για αστική μετακίνηση: Ηλεκτρικό 
πόλης και ηλεκτρικό trekking. Την 
ενέργεια υλοποιούν συνεργάτες 
του οργανισμού «Πόλεις για Πο-
δήλατο», μέλους της European 
Cyclists Federation.
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και 
άνετη διασκέδαση.

Συσκευές καθαρισμού αέρα 
(με φίλτρα ενεργού άνθρακα και 
Hepa) 

απολύμανση πριν κάθε προ-
βολή,

μεγάλες αποστάσεις 
περιορισμένη διαθεσιμότητα 

εισιτηρίων
αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
NO TIME TO DIE (007)
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   Καθημερινά 

στις 20.30 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid 
test από 12 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, 
δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Πρωταγωνιστούν Ντάνιελ Κρεγκ, Ράμι Μάλεκ, Λεά Σε-
ϊντού, Λασάνα Λιντς, Μπεν Γουίσο, Ναόμι Χάρις, με τον 
Τζέφρι Ράιτ, τον Κρίστοφ Βάλτς και τον Ρέιφ Φάινς ως «Μ». 
Επίσης πρωταγωνιστούν οι Ρόρι Κινίαρ, Άνα ντε Αρμάς, 
Νταλί Μπενσάλα, Ντέιβιντ Ντένσικ και ο Μπίλι Μάγκνουσεν

Σενάριο Νιλ Πέρβις & Ρόμπερτ Γουέιντ και Κάρι Τζότζι 
Φουκουνάγκα και Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ

Ο Πατέρας - The Father
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Παρασκευή 

8/10 και Κυριακή 10/10 στις 20.15 (Πιστοποιητικό εμβολι-
ασμού-νόσησης-Rapid test από 12 ετών και πάνω, Self 
test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.

cinestar.gr)
Σκηνοθεσία: Φλόριαν Ζέλερ
Σενάριο: Φλόριαν Ζέλερ, Κρί-

στοφερ Χάμπτον
Πρωταγωνιστούν: Αντονι 

Χόπκινς, Ολίβια Κόλμαν, Μαρκ 
Γκάτις, Ιμοτζεν Πουτς, Ρούφους 
Σίγουελ, Ολίβια Γουίλιαμς

Η Ράια και O Τελευταίος Δράκος
Προβολές στις Αίθουσες 1&2 “Χειμερινές ”:   Σάββατο 

9/10 και Κυριακή 10/10 στις 18.00  (Πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 ετών και πάνω, Self 
test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.
cinestar.gr)

Micro μ film festival
IMMF 2021: «Μικρός» Κινηματογράφος σε ζωντανή σύν-

δεση Προβολή στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή”:   Σάββατο 9/10 
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 
ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτι-
κά στην σελίδα www.cinestar.gr)

 Αγορά Εισιτήριων : μόνο viva.gr
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Θερινή επισκε-

φθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 
 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     7/10/21 - 13/10/21

Ημερήσια εκδρομή με τον Όμιλο 
Προστασία Παιδιού  Βέροιας

Ο Όμιλος προστασίας παιδιού  Βέροιας διοργανώνει ημερήσια 
εκδρομή στις Σέρρες - Σιδηρόκααστρο  - Ρούπελ τη Κυριακή 17 
/10/2021

Τιμή Συμμετοχής 20 €
Δήλωση συμμετοχής στο τηλ. :  6978001783  Κατερίνα Γαλλίκα, 

Πρόεδρος του Ομίλου.
ΣΗΜ: Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού πλήρους εμβολι-

ασμού (ισχύει εφ’ όσον έχουν περάσει 14 μέρες από την ολοκλήρωση 
του εμβολιασμού)

-Επίσημη βεβαίωση νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά το 
πρώτο θετικό τεστ και ισχύει για 180 ημέρες μετά το πρώτο θετικό 
τεστ -Αρνητικό αποτέλεσμα PCR test 72 ωρών

-Αρνητικό αποτέλεσμα rapid test 48 ωρών

Κλειστός για το κοινό από 
χθες, ο ναός του Αγίου 
Δημητρίου Παλατιτσίων

Ανακοινώνεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ότι 
ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Δημητρίου Παλατιτσίων στον 
αρχαιολογικό χώρο των Αιγών από χθες Δευτέρα 11/10/2021, θα 
παραμείνει κλειστός για το κοινό, λόγω του σταθερού αριθμού αυ-
ξημένων κρουσμάτων covid-19 στην Ημαθία.

Συγκίνηση και ενθουσιασμός 
στην 19η Πανελλήνια 

Λαμπαδηδρομία 
Εθελοντών Αιμοδοτών 

-Συμμετείχε και ο σύλλογος Ν. Νικομήδειας « Η ΑΓΑΠΗ»

Με αντίπαλο την βροχή αλλά με σύμμαχο την αγάπη του κόσμου που συγκεντρώθηκε και την 
συμμετοχή του 3ου συστήματος δασοπροσκόπων Βέροιας με αρχηγούς τους Μαρία Γκασνάκη και 
Βαγγέλη Παπαχαραλάμπους, απογειώθηκε ο στόχος του Συλλόγου για εξάπλωση της εθελοντικής 
αιμοδοσίας.

Τη φλόγα της αγάπης παρέλαβε η πρόεδρος του Συλλόγου και έτρεξαν οι πρόσκοποι μαζι με την 
νεολαία του χωριού υπό την καθοδήγηση της Κικής Τριανταφυλλίδου, η οποία κάθε χρόνο βρίσκεται 
στο πλευρό του Συλλόγου κρατώντας την παράδοση της μεταφοράς της φλόγας με ασφάλεια υπό τη 
συνοδεία της τροχαίας Βέροιας.

Παράλληλα στα γραφεία του Συλλόγου εξελισσόταν τακτική αιμοδοσία η 3η για το 2021 σε συνερ-
γασία με το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου Βέροιας, γιατρούς και νοσηλευτές.

Στο χώρο της αιμοδοσίας στήθηκε ψησταριά για όλους τους παρευρισκόμενους.
Εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο παρών στην υποδοχή της φλόγας ο Αντιδήμαρχος Αλεξανδρος Τσα-

χουριδης και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Γιώργος Ευτυριάδης.
Ευχαριστίες

Το Δ. Σ. του Συλλόγου «Η ΑΓΑΠΗ» ευχαριστεί όσους τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση 
καθώς και τους χορηγούς: Ελληνική Εταιρία Χυμών Κ. Δέδες ΑΣΠΙΣ ΑΕ και Ασφαλιστικό Γραφείο Δη-
μήτριος Μαργαριτοπουλος, με την διαχρονική ευχή, η αυτάρκεια της χώρας σε αίμα.

Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου στην Πλατεία Δημαρχείου
Βέροια, «Πόλη με ποδήλατα - 
Όμορφη πόλη» με δράσεις 

για μαθητές και πολίτες



Γράφει ο Αναστάσιος 
Βασιάδης

Το ως άνω απόσπασμα από τα «ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΑ» του Αριστοτέλη με το οποίο ε-
πισημαίνεται ότι «κανείς δεν πρέπει να 
πιστεύει ότι ανήκει στον εαυτό του, αλλά 
αντίθετα οτι όλοι οι πολίτες ανήκουν στην 
πόλη», προσδιορίζει απόλυτα την συνο-
λική διαδρομή του Παύλου Πυρινού ως 
εκπαιδευτικού, ερευνητή, συγγραφέα και 
ενεργού πολίτη. 

Η ακατάπαυστη παραγωγική δραστηρι-
ότητα που αναπτύσσει ο εκλεκτός συμπο-

λίτης και η αδιάκοπτη έφεση προσφοράς προς την πόλη του, βρίσκουν 
την επίκαιρη έκφραση τους στην πρωτοβουλία που ανέλαβε για την ανα-
ζωπύρωση του αιτήματος  διάσωσης και ανάδειξης των παλαιών κωδίκων 
της Μουφτείας Βέροιας.

Πρόκειται για τους 129 κώδικες που είναι γραμμένοι με  την  παλαιότε-
ρη τουρκική γραφή με αραβικούς χαρακτήρες και περιλαμβάνουν σημα-
ντικά στοιχεία για την  οικονομική, κοινωνική, εκπαιδευτική και πνευματική 
κατάσταση κατά την περίοδο 1602-1882 της οθωμανικής κυριαρχίας στη 
Μακεδονία και ειδικότερα στη Βέροια.

Παρά τις προσπάθειες που επιχειρήθηκαν κατά καιρούς, ώστε οι  κώ-
δικες να αποδοθούν στα ελληνικά, πέραν των ολίγων που μεταφράστη-
καν  και από τους οποίους αναδεικνύεται η σπουδαιότητα τους,  τα ιστορι-
κά αυτά έγγραφα παραμένουν στην αρχική τους μορφή και φυλάσσονται 
στα  γραφεία των Γενικών Αρχείων Κράτους νομού Ημαθίας στην Βέροια, 
χωρίς το περιεχόμενο τους να είναι  αξιοποιήσιμο από την σύγχρονη ιστο-
ρική έρευνα, που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την  ανάδειξη, την 
διατήρηση και την ταξινόμηση του ιστορικού υλικού της περιοχής.

Ο Παύλος Πυρινός, ως μεθοδικός ιστορικός ερευνητής, αναδεικνύει 

την σπουδαιότητα των Κωδίκων της Μουφτείας και την ιστορική αναγκαιό-
τητα της μετάφρασής τους στα ελληνικά. 

Μέσα από την διαχρονική παρακολούθηση και καταγραφή της περι-
πετειώδους διαδρομής των Κωδίκων, έως την αποθησαύριση τους στον 
χώρο των Γενικών Αρχείων Κράτους του Νομού Ημαθίας, ο Παύλος 
Πυρινός αναζωπυρώνει την επιτακτική αναγκαιότητα του μεταφραστικού 
έργου που πρέπει να επιτελεστεί και αναδεικνύει την ιστορική, εθνική  και 
κοινωνική σημασία αυτού.  

Εκβάλλει μάλιστα εύλογη κραυγή αγωνίας για το ορατό ενδεχόμενο, 
να μην είναι μελλοντικά υλοποιήσιμο το έργο της μετάφρασης για λόγους 
που σχετίζονται με την δυσχέρεια ανεύρεσης μεταφραστών, μιας γραφής 
που έχει εκλείψει.  

Ο ερευνητής Παύλος Πυρινός ως ενεργός πολίτης, εκφράζοντας την 
συνείδηση της πόλης του, απευθύνεται σε κάθε αρμόδιο  τον οποίο καλεί 
να ενεργοποιηθεί προς την κατεύθυνση της επιτέλεσης του έργου της  με-
τάφρασης των Κωδίκων της Μουφτείας.

Η υποστήριξη του αιτήματος είναι αυτονόητη όπως και το χρέος συ-
στράτευσης στον αγώνα για την διάσωση και ανάδειξη όλων των ιστορι-
κών στοιχείων που εμπεριέχονται στους Κώδικες, για την Βέροια και την 
Μακεδονία. 

Το γεγονός ότι το κοινωνικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις συνέπειες 
της επιδημικής κρίσης, στις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της ύφεση , 
στην έξαρση των εθνικών θεμάτων και στα μικρά ζητήματα της καθημερι-
νότητας, δεν δικαιολογεί  την απεμπόληση του χρέους του καθένα έναντι 
της ιστορίας και του τόπου.

Οι αρχές του τόπου, οι φορείς, οι παράγοντες, οι κοινωνικές ομάδες 
και κάθε πολίτης, οφείλουν να ενεργοποιηθούν συνολικά για την επίτευξη 
αυτού του στόχου. 

Ο πνευματικός ταγός της Βέροιας Παύλος Πυρινός δείχνει τον δρόμο.
Η επιτυχής κατάληξη του αγώνα που ξεκινά θα επιβεβαιώσει την αρι-

στοτελική ρήση για «το χρέος του πολίτη προς την πόλη».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του 
Ιωάννη και της Μαίρης, το γένος Κα-
ρατόλιου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΣΕΡΔΑΡΙΔΟΥ ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ του Γεωργίου και της Ελένης, 
το γένος Λιάγκου, που γεννήθηκε και 

κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνί-
ου Βέροιας.

Ευχαριστήριο
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Ιατρικό Γυναικολογι-

κό - Μαιευτικό προσωπικό της Μαιευτικής Κλινικής του 
Νοσοκομείου Βέροιας, καθώς επίσης τους Αναισθησιολό-
γους, τους Παιδιάτρους και το Νοσηλευτικό προσωπικό 
των Χειρουργείων, που με τη βοήθειά τους το πρωί της 
Πέμπτης 7 Οκτωβρίου, στις 9.45 π.μ. ήρθε στην ζωή η 
μικρή μας κόρη, με καισαρική τομή, που έφερε σε πέρας 
ο γυναικολόγος Στόγιαν Καραντάκοβ, ο οποίος από την 
αρχή της κύησης έως το τέλος, ήταν δίπλα μας.

Οικογένεια
Κουκουρδή Ιωάννη
Βασιλείας Πουρλίδα

και ο μικρός Κωνσταντίνος

ΟΙ ΑΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΦΤΕΙΑΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

«Ουδέ χρή νομίζειν αυτόν αυτού τινά είναι των πολιτών αλλά πάντας της πόλεως» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Ευχαριστήριο
Η Διοίκηση της Υγειονομικής Μονά-

δας Νάουσας επιθυμεί να εκφράσει δη-
μόσια τις θερμές της ευχαριστίες για το 
σύνολο των Δωρεών που πραγματοποι-
ήθηκαν τόσο από Φορείς όσο και από 
Ιδιώτες για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, 
ως ακολούθως:

-Την Τοπική Κοινότητα Πολυπλατάνου 
Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης για 
τη δωρεά των κάτωθι:

1) Medical Adhesive Remover, τεμ. 3
2) Στόμιες – κωδ XMHCLS13, τεμ. 35
3) Stoma Powder, τεμ. 12
4) Barrier Spray 50ml, τεμ. 10
5) Medical Adhesive Remover Spray 

50ml, τεμ. 2
-Πολίτη Θ.Θ, οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος και να 

μη δημοσιευθούν τα στοιχεία του στον τύπο, για τη δωρεά τριών 
(3) τεμαχίων/σανίδων μεταφοράς ασθενών Bed to Bed (Biomatrix 
TR O1115B).

 Το ειλικρινές ενδιαφέρον και η συνεχής διάθεση ενίσχυσης και 
προσφοράς τόσο των Φορέων όσο και των ιδιωτών αποτελούν 
τους καλύτερους αρωγούς για την υποστήριξη της εύρυθμης λει-
τουργίας του Νοσοκομείου.

Στη δύσκολη συγκυρία που περνά η χώρα οι ανωτέρω δωρεές 
είναι αξιέπαινες και αποτελούν μια υποδειγματική χειρονομία στήρι-
ξης του Νοσοκομείου Νάουσας.

Ο Αναπλ. Διοικητής
Γ.Ν.Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας

 Δρ. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα 
Rapid Test 

στον Δήμο Βέροιας
Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματο-

ληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 στον Δήμο Βέ-
ροιας, από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας του ΕΟ-
ΔΥ στην Ημαθία.

Η διαδικασία των δωρεάν rapid tests έχει προ-
γραμματιστεί τις παρακάτω μέρες και ώρες στο 
ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας (Μαυρομιχάλη 14, έναντι 
Βήματος Απ. Παύλου):

Από χθες Δευτέρα 11.10.21 έως Παρασκευή 
15.10.21 από τις 8:30 έως τις 15:00 και 

Κυριακή 17.10.21 από τις 8:30 έως τις 15:00.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, δυνατότητα διενέργειας 

rapid test έχουν εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμέ-
νοι. Βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος χορηγεί-
ται στους εμβολιασμένους ενώ για τους μη εμβο-
λιασμένους το αποτέλεσμα του rapid test δίνεται 
προφορικά.

Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους 
ή τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον 
αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.

*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης 
κοινού είναι αυστηρά έως τις 14:30 γιατί οι δράσεις 
ολοκληρώνονται καθημερινά στις 15:00.



Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελε-
ήμων:

 Το διήμερο 13 και 
14 Οκτωβρίου θα πα-
ραστεί στην Ενθρόνι-
ση του νέου Ηγουμέ-
νου της Ιεράς Μονής 
Παναγίας Τουρλιανής 
Μυκόνου Αρχιμ. Αλε-
ξίου Παπαδόπουλου.

 Το Σάββατο 16 
Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό του Οσίου 
Αντωνίου του Νέου 
πολιούχου Βεροίας 
με την ευκαιρία της ε-
ορτής πάντων των εν 
Βεροία Αγίων. Στο τέλος θα τελέσει δοξολογία για τα Ελευ-
θέρια της πόλεως.

 Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος Ναούσης και θα τελέσει δοξολογία για τα Ελευθέρια της 
πόλεως.

 Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξαν-
δρείας και θα τελέσει δοξολογία για τα Ελευθέρια της πόλε-
ως.

 Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού, στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί 
απευθείας από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθ-
μό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 11 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 3.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Αγιος Λουκάς 
Πέλλας  ο Θεόδωρος Ουζουνίδης 
σε ηλικία 83 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 11 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 5.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Γεώργιος 
- Νικόλαος Δημ. Κούσιος σε ηλι-
κία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 10 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 12.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
στην Ραψωμανίκη Ημαθίας η Κυ-
ριακούλα Παρίση σε ηλικία 85 ε-
τών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 10 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 10.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολά-
ου Ν. Νικομήδειας Ημαθίας ο Α-
νέστης Αλεξ. Καραγκιοζίδης σε 
ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 

2021 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγί-
ου Σάββα (Κυριωτίσσης) Βέροιας η Κυρια-
κή Ιωαν. Μπορντένα σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 11 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 5.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτό-
κου Αλεξάνδρειας Ημαθίας ο Δη-
μήτριος Δελαντώνης σε ηλικία 74 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 12 Οκτωβρίου 

2021 στις 1.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Αλεξάνδρειας ο 
Ελευθέριος Πλαστάρας σε ηλικία 93 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Ζητούνται καθηγητές 
για το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο Βέροιας

Η Διαχειριστική Επιτροπή Του Κοινωνικού Φρον/ρίου Βε-
ροιας που λειτουργεί υπό την Αιγίδα της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων κ Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας ζητά Εθελοντές Καθηγητές 
όλων των Ειδικοτήτων για να διδάξουν σε μαθητές /τριες 
Β’ Κ Γ’ Λυκείου.  Τηλ. Επικοινωνίας.  Έλενα Μυτηλέκα: 
6975978717. Αντώνης Καρανάτσιος: 6974745261.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυ-

ριών Βέροιας, διοργανώνει τριήμερη εκδρομή στις 22, 23, 24 
Οκτωβρίου 2021 στη Ναύπακτο, Γαλαξίδι, Ιτέα, Δελφούς, Α-
ράχοβα, Δίστομο, μονή Οσίου Λουκά. Θα τηρηθούν αυστηρά 
όλα τα υγειονομικά μέτρα ασφάλειας, όπως αυτά ορίζονται 
από τον ΕΟΔΥ για τον covid 19. Πληροφορίες-  δηλώσεις στα 
τηλέφωνα:           6946425960        6979785183   

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροι-

ας``, ευχαριστούν θερμά :
-Την Οικ.κ.Γεωργίου και κ.Ευλαμπίας Καραγιάννη , για την δωρεά 

του ποσού των 300 Ε , υπέρ υγείας.
-Τον κ.Θεοδωρίδη Ηρακλή , Έμπορο Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης 

, για την δωρεά του ποσού των 200 Ε , για οικονομική ενίσχυση του 
Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Οικογένεια , για την δωρεά του ποσού των 200 Ε , εις 
μνήμη του θανόντος εξαδέλφου τους Γεωργίου.

-Τον Όμιλο Inner Wheel Βέροιας , για την δωρεά του ποσού των 
50 Ε αντί στεφάνου , εις μνήμη Γεωργίου Πουλτσίδη , σύζυγο του 
μέλους του Ομίλου Ρούλας Βουδούρογλου.

-Την Οικ.κ.Τριαντάφυλλου Καραντουμάνη , για την δωρεά του πο-
σού των 50 Ε αντί στεφάνου , εις μνήμη Γεωργίου Πουλτσίδη.

-Την Οικ.κ.Πρόδρομου Παπαχρυσάνθου , για την δωρεά του πο-
σού των 50 Ε αντί στεφάνου , εις μνήμη Γεωργίου Πουλτσίδη.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 45 Kgr Μήλα , για 
τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 3 πίτες και 50 τεμ.
γιαουρτάκια , για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

                                           Εκ της Δ/νσεως

Δικογραφία για κλοπή 
τσάντας από όχημα

Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογρα-
φία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την 
έρευνα των αστυνομικών, το απόγευμα της 4ης Οκτωβρίου 2021 
σε περιοχή της Ημαθίας, αφαίρεσε μέσα από σταθμευμένο όχημα 
ένα τσαντάκι που περιείχε προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα και 
στη συνέχεια διέφυγε με όχημα που οδηγούσε ημεδαπός συνεργός 
του. Τα κλεμμένα έγγραφα και αντικείμενα εντοπίστηκαν από τους 
αστυνομικούς και αποδόθηκαν στον παθόντα.



Το τελευταίο δεκαπενθήμερο γινόμα-
στε μάρτυρες μιας εντονότατης κινητικό-
τητας σχετικά με το Χιονοδρομικό Κέντρο 
των 3-5 Πηγαδιών.

Ένας ολόκληρος χρόνος πέρασε  από 
την τελευταία φορά που συζητήθηκε το 
θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και απο-
φασίστηκε η παραχώρηση του στον ΕΟΣ. 
Ένας χρόνος χωρίς καμιά ενημέρωση, 
καμιά πρόσκληση φορέων και αντιπολί-
τευσης σε διάλογο, καμιά αλλαγή στην  
εισήγηση που απορρίφθηκε την προη-
γούμενη φορά.

Ωστόσο το «έργο» της μεγάλης αγω-
νίας συνεχίζει να παίζεται ενώπιον αμήχανου κοινού. Πρωταγωνιστές 
κονδυλοφόροι που ανερυθρίαστα λειτουργούν ως εκπρόσωποι τύπου 
της δημοτικής αρχής, κάποια πρόθυμα δεκανίκια της παραπαίουσας 
διοίκησης Καρανικόλα και άνθρωποι που μέχρι πρότινος με δάκρυα 
στα μάτια δήλωναν ότι δεν γνώριζαν τι υπέγραφαν γιατί «απλοί αγρότες 
ήταν».

 Βεβαίως ένα χρόνο τώρα όλοι αυτοί απλώς χειροκροτούσαν τον Δή-
μαρχο κ. Καρανικόλα για τα υπέροχα φωτογραφικά ενσταντανέ του, αντί 
να ασχολούνται με την τύχη του Χιονοδρομικού μας Κέντρου. 

Διότι μετά την περσινή συνεδρίαση ο κ. Δήμαρχος ξέχασε την ύπαρ-
ξη των 3,5 – τρισήμιση κατ’ αυτόν - Πηγαδιών και ασχολήθηκε μαζί τους 
πάλι την τελευταία στιγμή και ενόσω αυτά έχουν αφεθεί στο έλεος του 
Θεού. 

 Το αποκορύφωμα όμως της πολιτικής αθλιότητας ήρθε με το ρε-
πορτάζ - δυσφήμιση της κρατικής τηλεόρασης για τα 3-5 Πηγάδια και 
κατ’ επέκταση για την πόλη μας, το οποίο μάλιστα το επικοινώνησε και 
ειδική συνεργάτης του Δημάρχου χαρακτηρίζοντας το «αποκαρδιωτικό»! 

Αποκαρδιωτική είναι η εμμονή του Δημάρχου να ξεφορτωθεί όπως 
– όπως τα 3-5 Πηγάδια με τρόπο ξεκάθαρα μη ευνοϊκό για τον Δήμο, 
δείχνοντας πως δεν αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα αυτού του περιου-
σιακού στοιχείου του Δήμου. 

Ακόμη πιο αποκαρδιωτική είναι η προσπάθεια απόλυτης απαξίωσης 
των 3-5 Πηγαδιών, γεγονός που μας βάζει σε πολύ δυσάρεστες σκέ-
ψεις για τη σκοπιμότητα αυτής του της ενέργειας. 

 Στους ανωτέρω προβληματισμούς κάθε υγιώς σκεπτόμενου δημότη 
ήρθε να προστεθεί και η συνέντευξη του Δημάρχου στην τοπική εφημε-
ρίδα «Φωνή της Ναούσης». Αφού λοιπόν του επιτρέπεται ένα κρεσέντο 
λαϊκισμού και παραπλάνησης, καταλήγει να απευθύνει έμμεση απειλή 
σε όσους δημοτικούς συμβούλους αντιστέκονται στις προθέσεις του να 
προχωρήσει σε μια επιζήμια διαδικασία για τους δημότες.  

Αναφέρθηκε λοιπόν σε «ξενοδόχους» οι οποίοι θα αναλάβουν τη 
«συμμόρφωση» όσων δεν ψηφίσουν την ίδια επιζήμια μισθωτική διαδι-
κασία που εισηγείται εδώ και τρία χρόνια ο Δήμαρχος. 

Η επιδίωξη του να περάσει εκβιαστικά την τελευταία στιγμή την προ-
βληματική εισήγηση του, εν μέσω υποβοηθούμενης παραπλάνησης, 
είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο πολιτεύεται μέχρι σήμερα, εν-
διαφερόμενος αποκλειστικά και μόνο για την προσωπική του προβολή. 

Το να φτάσει όμως στο σημείο να μεταφέρει δημόσια απειλές ώστε 
να φοβήσει- πόσο μας υποτιμάει άραγε;;-  όσους αντιστέκονται στην 
επιζήμια πρόταση του, αυτό πραγματικά δείχνει ότι είναι επικίνδυνος 
για τον Δήμο μας.  

Η παράταξη μας έχει αποδείξει ότι δεν φοβήθηκε ποτέ -άμεσες ή 
έμμεσες- απειλές και μένει ακλόνητη ενάντια σε ό,τι πιστεύει ότι θα ζημι-
ώσει τον Δήμο μας.

Καταψηφίσαμε τα αιολικά κόντρα σε αφόρητες πιέσεις και θα κατα-
ψηφίσουμε ό,τι θεωρούμε επιβλαβές για το βουνό μας και την αξιοποί-
ηση του.

Στόχος μας είναι να ενώσουμε με προοπτική και ελπίδα τους συνδη-
μότες μας.

Την Τετάρτη το απόγευμα θα παρουσιάσουμε σε συνέντευξη τύπου 
την θετική πρόταση μας για την αξιοποίηση των 3-5 Πηγαδιών. Προ-
τείνουμε το μοντέλο της μακροχρόνιας παραχώρησης χρήσης μέσω 
διαγωνισμού και όχι «δωρεάν» όπως κάποιοι -αφελώς ή εσκεμμένως- 
ισχυρίζονται. Πρόκειται για μια πρόταση που είναι επωφελής και για τον 
επενδυτή, αλλά κυρίως για τον Δήμο και τους δημότες μας.

Δημοτική Παράταξη Νάουσας «Κοινός τόπος»
Νίκος Κουτσογιάννης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Κτηματική Υπηρεσία Ημαθίας
Ταχ. Δ/νση : Αντ. Καμάρα 13 Τ.Κ. : 591 32 ΒΕΡΟΙΑ
Πληροφορίες : Μ. Κωνσταντινίδου
Τηλέφωνο : 23313 – 54316 Fax : 23313 – 54324
Hλεκτ/κό ταχυδρομείο: ky - imathias@gspp.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ημαθίας, διακη-

ρύσσει ότι στις 22-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 
π.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών συμμετοχής 09.00 π.μ. 
μέχρι 10.00 π.μ.) εκτίθενται σε πλειοδοτικές δημοπρασίες με 
κλειστές προσφορές, η εκμίσθωση του αποκλειστικού δικαιώ-
ματος απόληψης δασικών προϊόντων από την υλοτομία :

1) Της συστάδας 3α του συνιδιόκτητου Ανταλλαξίμου Δά-
σους 21358/1581, με λήμμα 199 κ.μ. Δρυός (+20%) σύμφωνα 
με την αρ. 77760/11-10-2021 διακήρυξη, ΑΔΑ: 6ΗΕΖΗ-Δ3Ρ.

2) Της συστάδας 4 του συνιδιόκτητου Ανταλλαξίμου Δάσους 
21358/1581, με λήμμα 78 κ.μ. Δρυός (+20%) σύμφωνα με την 
αρ. 77791/11-10-2021 διακήρυξη, ΑΔΑ: 6Σ4ΜΗ-ΜΡΜ.

3) Της συστάδας 2β του συνιδιόκτητου Ανταλλαξίμου Δά-
σους 21358/1581, με λήμμα 119 κ.μ. Δρυός (+20%) σύμφωνα 
με την αριθμ.77734/11-10-2021 διακήρυξη, ΑΔΑ: ΨΛ7ΚΗ-Ε1Λ

Οι Δημοπρασίες θα γίνουν στα γραφεία της Κτηματικής 
Υπηρεσίας Ημαθίας, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρε-
ώσεις των διακηρύξεων δημοπρασιών των οποίων μπορούν να 
λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.

Σε περίπτωση που οι δημοπρασίες αποβούν άγονες ή 
ασύμφορες, επαναλαμβάνονται με τους ίδιους όρους και υ-
ποχρεώσεις και στον ίδιο τόπο στις 29-10-2021, ημέρα Πα-
ρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών 
συμμετοχής 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α/α
 ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

 Εφοριακός ΠΕ/Α

Ευχαριστήριο

Η Τροχαία Βέροιας ευχαριστεί το κατάστημα Α-Β ΒΑΣΙΛΟ-
ΠΟΥΛΟΣ για την ευγενική χορηγία με την διάθεση γραφικής 
ύλης!

Εν μέσω απειλών και εκβιασμών…

Συλλήψεις για 
ναρκωτικά σε περιοχή 

της Ημαθίας
Συνελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2021 το μεσημέρι σε 

περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κα-
τερίνης, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν: φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βάρους 4 κι-
λών και 336 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη βάρους 
24,4 γραμμαρίων, 7 συσκευασίες με κρυσταλλική ουσία 
σε μορφή βράχου - σκόνης βάρους 107 γραμμαρίων, ά-
γνωστη χημική ουσία σε μορφή πάστας και 29 φυσίγγια.

Επίσης στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε 
μικροποσότητα κάνναβης.
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Η Βέροια ήταν 
αυτή που πήρε 
την νίκη επί του 

Πανδραμαικού με 3-1   
μέσα σε έναν βαρύ 
αγωνιστικό χώρο, 
μετά τις συνεχείς Βρο-
χοπτώσεις των τελευ-
ταίων ημερών στο 
Δημοτικό Στάδιο της 
Αλεξάνδρειας

Το α’ ημίχρονο ‘ήταν μέτριο
χωρίς πολλές φάσεις και γκολ
Και τα τέσσερα τέρματα μπήκαν
στοβ’ημίχρονομετηνΒέροιανα
προηγείταιμε3-0χάριςσταγκολ
πουπέτυχαν οι Γαβριηλίδηςστο
49’ οΟικονόμουμε δυνατόσουτ
στο65’το2-0καιστο7’οΜούρ-
γος έκανε το 3-0στο73’ λεπτό .
Για τονΠανδραμαικόυ μείωσε ο
Μπερούκαστο77’λεπτό.Μετην
Βέροια αγωνίστηκαν μετά από
καιρό και οιΔημόπουλος,Μούρ-

γος,Πόζογλου, .ΑπώνοΜυστα-
κίδης.

Καλήηδιαιτησίατουκ.Γαβρά
απότονσύνδεσμοτηςΗμαθίας

Συνθέσεις
ΒΕΡΟΙΑ:Βελλίδης (46’Παπα-

δόπουλος),Μπουκουβάλας (46’
Μουχάλης),Πεταυράκης (46’Πα-
παχρήστος), Σκόνδρας (46’Δη-
μόπουλος),Μαραγκός(60’Περδί-
κης),Μπλέτσας (46’Οικονόμου),
Γαβριηλίδης (60’ Ισαακίδης),Ορ-
φανίδης (46’Μούργος), Γιακου-
μάκης (60’Μωυσίδης / 75’Μπε-
κιαρίδης),Φοφανά(60’Τασιόπου-
λος),Μπαϊντού(46’Πόζογλου).

ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ: Κιουμουρ-
τζής, Ζηλιαχώβαλης, Κονταξής,
Αϊβάζης, Τουμανίδης, Καζαντζί-
δης,Σωτηράκης,Μπελμάνι,Παυ-
λίδης Γ., Γιαννόπουλος,Μπερού-
κας.

Έπαιξανκαιοι:Κεχαγιάς,Γρη-
γοριάδης,Μπάμπαλης, Τουλκέ-
ρης, Κόφφας, Αχαλινόπουλος,
Καπουσούζης, Ζήσης,Παυλίδης
Π.

Πολλές είναι οι εκκρεμότητες
στηSuper League 2, σύμφωνα
με αυτά που γράφει το αθλητι-
κό site onsports.gr που αν και
δύσκολα θα g;inei  νέα κλήρω-
ση,δενθαπρολάβειναξεκινήσει
στις 17Οκτωβρίου.Ταπροβλή-
ματαείναιαρκετά,καθώςδενα-
ποκλείονται νέες δικαστικές δια-
μάχες,ενώδενέχουνλυθείαπα-
ραίτητα ζητήματαγιανακυλήσει
ημπάλαστοχορτάρι.

Αλλάαςπάρουμε ταανοιχτά
μέτωπα της κατηγορίας με τη
σειρά:

Ανάκληση δελτίων μετά την
απόφαση τουΔιαιτητικούΔικα-
στηρίου

Η απόφαση τουΔιαιτητικού
Δικαστηρίου να κάνει δεκτή την
προσφυγή της ΠΑΕΑΕΛ κατά
τηςαπόφασηςτηςΕπιτροπήςΕ-
κτάκτωνΘεμάτωνγια τηναδειο-
δότησητωνΠΑΕαπότηFootball
League που προβιβάστηκαν
λόγω της αναδιάρθρωσηςπρο-
κάλεσε τριγμούς στην ΕΠΟ και
προβλήματασεομάδες.

Συγκεκριμένα, ανακλήθηκαν
δελτία από έξι ΠΑΕ, αλλά ου-
σιαστικά κάποιες ομάδες έχουν
μεγαλύτεροπρόβλημα από άλ-
λες.Αιγάλεω και Καλλιθέα έκα-
ναν αρκετές κινήσεις μετά από
τηναπόφασητηςΕΕΘ,οιοποίες
πλέονείναιάκυρες.

Ειδική κατηγορία αποτελούν
οιΑπόλλωνΠόντουκαιΑστέρας
Βλαχιώτη, που έχουν λάβει δι-
αβεβαιώσεις ότι δεν υπόκεινται
στηνπαραπάνω κατηγορία, κα-
θώς υποβιβάστηκαν αγωνιστικά
και κλήθηκαν να καλύψουν κενά
ομάδων που δεν συμμετέχουν
στηSL2.Άρα δεν απαιτείται να
έχουν λάβει άδεια συμμετοχής

από την αρμόδιαΕπιτροπή της
ΕΠΟ.Το θέμα τους αναμένεται
ναξεκαθαρίσειάμεσα.

Οι3+1ομάδεςπουδενμπή-
κανστηνκλήρωση

ΟιΔόξαΔράμας,Καβάλα,Α-
σπρόπυργος,αλλάκαιηΖάκυν-
θοςκυνηγούντησυμμετοχήτους
στηSuper League 2, αν και υ-
πάρχουνμιασειράαπόσοβαρές
δυσκολίες.Οιτρειςπρώτεςομά-
δεςεξασφάλισαναδειοδότησημε
καθυστέρηση, είτε μέσω επανα-
ξέτασης τωνφακέλων τουςαπό
την ΕΕΑ, είτε μέσω δικαστικής
απόφασης τουΔιοικητικούΕφε-
τείου. Η Ζάκυνθος ελπίζει πως
είτε τηΔευτέραθαδικαιωθεί μέ-
σωτουΔιοικητικούΕφετείου,είτε
τηνΤρίτηπουθασυνεδριάσειεκ
νέουηΕΕΑγιατονφάκελότης.

Το πρόβλημα ωστόσο που
αντιμετωπίζουν οι ομάδες είναι
ότι δεν διαθέτουν ρόστερ και η
μεταγραφικήπερίοδος έχει ολο-
κληρωθεί από τις 17/9.Οι ομά-
δες ζήτησαν από την ΕΠΟ να
τουςδοθείπαράταση για να κα-
ταθέσουνταδελτίαπαικτώνπου

προπονούνται, αλλά απόφαση
δεν ελήφθη.ΗΟμοσπονδία θα
προωθήσει το ζήτημαστηFIFA,
την οποία έχει ενημερώσει ήδη
ηΚαβάλα.

Ωστόσο, Καβάλα και Δόξα
Δράμας είχαν τον χρόνο να κά-
νουνμεταγραφές και να καταθέ-
σουν δελτία, ενώΑσπρόπυργος
και Ζάκυνθος, που καθυστέρη-
σαν να πάρουν το «πράσινο»
φως για τησυμμετοχή τουςστη
SuperLeague2ελπίζουνότιθα
καταφέρουν ναπάρουν τηνπο-
λυπόθητηπαράταση.

Ωστόσο, όλα αυτά αναμένε-
ται να ξεκαθαρίσουν την Τρίτη
(12/10),καθώςέωςτότεηSuper
League2 έχει δώσειπροθεσμία
στις ομάδες να βρουν λύση για
τιςμεταγραφές.Εάνβρουν, τότε
θα γίνει νέα κλήρωση, αλλιώς
δεν θα αγωνιστούν φέτος στην
κατηγορία.

Στον αέρα τα τηλεοπτικά δι-
καιώματα, ερώτημα τα έσοδαα-
πότοστοίχημα

Ακόμα κι ανόλα ταπαραπά-
νω ζητήματα λυθούν, το βασικό

εμπόδιογιατηνέναρξητουπρω-
ταθλήματος αποτελεί η έλλειψη
τηλεοπτικήςσυμφωνίας. Για μια
ακόμη χρονιά, η διοργανώτρια
βρίσκεταισεσυζητήσειςμόνομε
τηνΕΡΤ.Βέβαια,τοπροηγούμε-
νο διάστημα δεν μπορούσε να
κλείσει ένα ντιλ, μιας και δεν ή-
ταν ξεκάθαροπόσες ομάδες θα
συμμετέχουν.

Το σίγουρο είναι ότι η ΕΡΤ
δενείναιδιατεθειμένηνααυξήσει
τοποσόπουδιέθεσεκαιπέρυσι
γιατοποδόσφαιρο.Έτσι,ητελι-
κή πρόταση δεν αναμένεται να
ξεπεράσειτα4,3εκατ.ευρώ,πο-
σόπουθαμοιραστείσετουλάχι-
στον32ομάδεςκαιδεναποτελεί
ικανοποιητικόέσοδο.

Μετά την επίτευξη συμφωνί-
ας, θαπρέπει να υπολογίζουμε
δύομέρεςγιαναμπουνοιυπο-
γραφές στο τηλεοπτικό συμβό-
λαιο,χωρίς τοοποίοδενμπορεί
νααρχίσειτοπρωτάθλημα.

Παράλληλα, ηSuper League
2έχει ζητήσεισυνάντησημετον
ΓιώργοΓεραπετρίτηκαιτονΛευ-
τέρηΑυγενάκη,προκειμένου να
συζητηθεί το θέμα των εσόδων
απότοστοίχημα.Πέρυσιοιομά-
δες τηςSuper League2 και της
Football League έλαβαν κάποια
ποσάκαιπλέονπρέπειναδούμε
πώςθαδιαμορφωθούνταέσοδα
μετάτηναναδιάρθρωσητωνκα-
τηγοριών.

Όλα δείχνουν πως το πρω-
τάθλημα της Super League 2
πολύ δύσκολα θα ξεκινήσει στις
17Οκτωβρίου,με τιςομάδεςνα
έχουν ήδη εμφανίσει τα πρώτα
σημάδια… κόπωσης, αγωνιστι-
κής και οικονομικής, από την
παρατεταμένηπερίοδοπροετοι-
μασίας.

ΝίκητηςΒέροιας3-1
τονΠανδραμαικόστοφιλικό

πουέγινεστογήπεδο
τηςΑλεξάνδρειας

Super League 2: Δεν κάνει νέα κλήρωση,
αλλά έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα
Πάειπίσωκαιηέναρξητουπρωταθλήματος



Η Κυπελλούχος 
Βουλγαρίας Λου-
κόιλ Νεφτοχίμικ 

2010 του τεχνικού Ν. 
Ζελιάσκοφ ήταν η νική-
τρια του 2ου διεθνούς 
τουρνουά του Φίλιππου 
Βέροιας, που ολοκλη-
ρώθηκε με απόλυτη 
επιτυχία το απόγευμα 
της Κυριακής στο ΔΑΚ 
Δ. Βικέλας, με τους 
«ερυθρόλευκους της 
Βέροιας» να καταλαμ-
βάνουν την 3η θέση. 
Δεύτερος ήταν ο ΠΑΟΚ, 
ενώ την 4η θέση κατέ-
λαβε ο Πήγασος Πολί-
χνης.

Στοματςπου έκλεισε τηναυ-
λαία του τουρνουά,ηομάδα ,σε
αντίθεση με τις καλές της εμφα-
νίσεις τωνδύοπρώτωναγώνων,

δεν βρέθηκε σε καλή ημέρα και
γνώρισε την ήττα με 0-3 (15-25,
17-25, 20-25) από τον ΠΑΟΚ,
που ξεκούρασεΠετρέα, Κουμε-
ντάκηκαιΜπράουν.

Στοα’σετοιΘεσσαλονικείςμε
όπλο τοδυνατό τουςσερβίςπίε-
σαντηνυποδοχήτηςομάδαςμας,
με αποτέλεσμα, οι φιλοξενούμε-
νοι ναπροηγηθούν 9-16 και να
φτάσουν εύκολαστην κατάκτηση
του σετ.  Στο β’ σετ δεν άλλαξε
κάτικαθώςοΔικέφαλοςτουΒορ-
ρά εκμεταλλευόμενοςκαι κάποιες
αλλαγές έκανε ο κ. Τζιουμάκας,
με καλοστημένο μπλοκ και δικά
μας λάθη , ξέφυγε καιπάλι από
νωρίςζευγαρώνονταςμε25-17τα
κερδισμένατουσετ.Στοτελευταίο
σετκαιοιδύοπροπονητέςτωνο-
μάδωνέδωσανχρόνοσυμμετοχής
σε όλους τουςαθλητές τους, δο-
κιμάζοντας διάφορασχήματα και
πρόσωπα, ενόψει των επίσημων
αγωνιστικών υποχρεώσεων των
ομάδων κι έτσι οΠΑΟΚ έφτασε
με 25-20 στη νίκη 3-0, που τον
ανέδειξεμε8βαθμούςστη2ηθέ-
σητουτουρνουά,μετονΦίλιππο
Βέροιαςτρίτομε3β.

ΤιμήθηκαντααγόριατουΤάκη
Χριστοφορίδη στην τελετή απο-
νομών

Στοτέλοςτουαγώνα,μετάτην
τελετήτουΚυπέλλουστηΛουκόιλ
Νεφτοχιμικ και τα μετάλλια στις
ομάδες,ηδιοίκησητουΑ.Π.ΣΦί-
λιπποςΒέροιαςαπένειμε και τον
ιστορικό τίτλο τηςπρωταθλήτρι-
αςΕΣΠΕΜστηνομάδαΚ-18του
«αρχιτέκτονα»αυτής της επιτυχί-
ας,ΤάκηΧριστοφορίδη.

Τηνκούπαστουςνεαρούςμας
αθλητές παρέδωσε μέσα σε ξέ-
φρενους πανηγυρισμούς ο αρ-
χηγός τηςανδρικήςομάδας,Κώ-
σταςΠρούσαλης.

Εύσημα για ένα ακόμη τουρ-
νουάτουΑ.Π.ΣΦίλιππουΒέροιας

Άκρως κολακευτικά τασχόλια
όλων, Ελλήνων και Βουλγάρων,
για το υψηλό οργανωτικό και α-
γωνιστικό επίπεδο του φετινό
τουρνουά τουΦίλιππουΒέροιας,
αλλά και την φιλοξενία των αν-
θρώπωντηςδιοίκησης,αθλητών,
προπονητών,πουείχαντηνχαρά
να ανταμώσουν ξανά στοΔ. Βί-
κελας, με αθλητές που τίμησαν
τα «ερυθρόλευκα της Βέροιας»,
όπως οι Γάτσης, Στ.Τζιουμάκας
(ΠΑΟΚ),Μαυροβουνιώτης, Στίγ-
γας (Πήγασος Πολίχνης), αλλά
πλέονήταν«αντίπαλοι».

Διακύμανση:
1οσετ:4-8,9-16,12-21,15-25
2οσετ:5-8,10-16,14-21,17-25
3οσετ:6-8,9-16,14-21,20-25
Τασετ:0-3(15-25,17-25,20-

25)σε1ώρακαι05λεπτά
Δήλωση Σ. Τζιουμάκα (Προ-

πονητήςΦίλιππουΒέροιας):«Τη-
ρουμένωντωναναλογιώνκαιτου
υλικού που έχουμε σταθήκαμε
αξιοπρεπώς και τις τρεις μέρες
τουτουρνουά,αλλάφαίνεταιπως
έχουμε κάποια θέματα τα οποία
ελπίζω ότι με την ανάλογη δου-
λειά από όλους θα λυθούν, όσο
περνάνεοι μέρες καιπλησιάζου-
με στην έναρξη των επίσημων
αγωνιστικώνυποχρεώσεων».

*Οι πόντοι τουΑ.Π.Σ.Φίλιπ-
που Βέροιας προήλθαν από 1
άσο, 28 επιθέσεις, 2 μπλοκ και
21 λάθη αντιπάλων και τουΠΑ-
ΟΚπροήλθαναπό5άσσους,32
επιθέσεις, 7 μπλοκ και 31 λάθη
αντιπάλων.

Α.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιας: (Σ.
Τζιουμάκας):Προύσαλης, Γ.Τζι-
ουμάκας 3, Ρουμελιωτάκης 1,
Στουντζίνσκι8,Σονάρι4,Γιάγκος
2,λίμπεροοΜπουράκης,Στεφα-
νίδης 1,Αδάμ, Σμιθ 8, Βαρβεσι-
ώτης3,Σιούτης1,Κουπατσιάρης
Μιχελάκης(λ)

ΠΑΟΚ (Καλμαζίδης): Ουόλς
1,Γάτσης7,Τακουρίδης10,Σω-
τηρίου9,Κουκλίνσκι 5, Γιούντρις

2,λίμπεροοΚοκκινάκης(83%υπ,
50%αρ), ,Μπούτος 6,Τζιουμά-
κας4Τερζής,λιμπεροΑντωνίου

Πρωταθλήτρια η ομάδα του
ΖελιάσκοφαπότοΜπουργκάς

Με«τρίαστα»τρίαηβουλγα-
ρικήΛουκόιλΝεφτοχίμικ2010του
ΝίκιΖελιάσκοφ,κατέκτησεαήττη-
τηστηνΒέροιατοντίτλοτου2ου
ΔιεθνούςΤουρνουάτουΦίλιππου
Βέροιας.,HΚυπελλούχοςΒουλ-
γαρίας, παρά το ροτέισον που
πραγματοποίησεογνώριμοςστο
ελληνικό κοινό Βούλγαροςπρο-
πονητής,επικράτησετομεσημέρι
τηςΚυριακήςστοα’ματςτηςημέ-
ραςμε3-0 (25-21,25-21,30-28)
τουΠήγασουΠολίχνης

Οι Βούλγαροι κυριάρχησαν
σε σερβίς και μπλοκ, απέναντι
στηνομάδα τουΗρακλήΘεοδώ-
ρου, πουπάλεψε σε ένα ακόμη
ματςκαιμετιςεμφανίσειςτουστο
τουρνουά,απέναντισετρειςανώ-
τερες ομάδες δικαιολόγησε τον
τίτλο του φαβορί για άνοδο στη
VolleyLeague.

Τοπ σκόρερ τηςΛουκοιλΝε-
φτοχίμικήτανμε21οΦιρκάλκαι
ακολούθησε με 13 ο Ν. Κόλεφ,
ενώ για την ελληνική ομάδα11π
σημείωσεοΜαυροβουνιώτηςκαι
έναν λιγότερο είχε οΧρηστινίδης
(10π).

*ΟιπόντοιτηςΛουκόιλΝεφτο-
χίμικ 2010 προήλθαν από 9 ά-
σους, 48 επιθέσεις, 6 μπλοκ και
17 λάθη αντιπάλων και τουΠή-
γασουΠολίχνηςπροήλθαν από
2άσσους,44επιθέσεις,3μπλοκ
και21λάθηαντιπάλων.

Διακύμανση:
1οσετ:8-7,16-14,21-18,25-21
2οσετ:8-4,16-13,21-20,25-21
3οσετ:8-6,16-13,21-19,30-28
Τασετ:3-0(25-21,25-21,30-

28)σε1ώρακαι20λεπτά
Ο «καθρέπτης» της διοργά-

νωσης
Παρασκευή8/10/2021
18:00Π.Α.Ο.Κ-ΠήγασοςΠο-

λίχνης3-0
20:00Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροι-

ας - VK«NEFTOHIMIK–2010
0-3

Σάββατο9/10/2021
1 7 : 3 0  ΠΑΟΚ  -  VK  «

NEFTOHIMIK–20102-3
19:30Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροι-

ας-ΠήγασοςΠολίχνης3-0
Κυριακή10/10/2021
13:30 VK « NEFTOHIMIK –

2010-ΠήγασοςΠολίχνης3-0
16:00Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροι-

ας–ΠΑΟΚ0-3
Βαθμολογία (3 αγώνες): 1.

ΛουκόιλΝεφτοχίμικ 2010 8β (9-
2),2.ΠΑΟΚ7β(8-3),3.ΑΠΣΦί-
λιπποςΒέροιας 3β (3-6), 4.Πή-
γασοςΠολίχνης0β(0-9).
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Επιτυχίες των τμημάτων 
υποδομής του ΝΠΣ Βέροια

ΜΕΤΟΔΕΞΙΞΕΚΙΝΗΣΕΗΚ16:
ΝΙΚΗ7-2ΕΠΙΤΟΥΠΙΕΡΙΚΟΥ

Με τον κα-
λύτερο τρό-
πο ξεκίνησε
τ ι ς  φ ε τ ι ν έ ς
αγων ιστ ικές
υποχρεώσεις
η ομάδα της
Βέροιας στην
κ α τ η γ ο ρ ί α
Κ16στοπρω-
τάθλημα υπο-
δομών ΕΠΣ
Μακεδον ίας
στο οποίοπαίρνει μέρος γιαπρώτηφορά εφέτος, κερδίζοντας με
σκορ7-2τοαντίστοιχοτμήματουΣΦΠερικού.Οαγώναςδιεξήχθητο
Σάββατο9/10στιςυπέροχεςεγκαταστάσειςτηςακαδημίαςGOLDEN
BOY,ιδιοκτησίαςτουάλλοτεαστέρατηςομάδαςμαςΘωμάΝαζλίδη.

ΟΙΣΥΝΘΕΣΕΙΣΟΜΑΔΩΝ
ΝΠΣΒΕΡΟΙΑΚ16:Διαμαντόπουλος (Μπόσινας), Καφτιράνης,

Μούκας,Νικόπουλος(Στίμος),Τσιούχας,Παναγιωτίδης,Τούφας,Κε-
τόγλου,Σαββίδης(Χατζηπάντος),Αδαμίδης,Λαφάρας.

ΣΦΠΙΕΡΙΚΟΣ:Τζώτζος,Βαρυτιμίδης, Ιτσιος,Πααδημητρίου,Υφαντίδης,
Πορφιρίδης,Λάμπρου,Κουρνουτής,Αδαμόπουλος,Μανουσαρίδης,Θαμνίδης

ΣΚΟΡΕΡ
Λαφάρας (10΄, 48΄, 53’) ,Μούκας 23΄,Κετόγλου 38΄,Αδαμίδης

71΄,Χατζηπάντος78’.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΥΠΟΔΟΜΩΝΚ15ΕΠΣΜ
ΦιλικόαγώναπροετοιμασίαςπραγματοποίησετοτμήμαΚ15της

Βέροιας(είχερεπόμεβάσητοπρόγραμμαπρωταθλήματοςστηνκα-
τηγορίαςΚ15τηςΕΠΣΜακεδονίας)μεαντίστοιχοτμήματηςομάδας
τουΕθνικούΛαγυνών.Ηφιλικήαναμέτρησηπραγματοποιήθηκεστις
εγκαταστάσεις τηςακαδημίαςGOLDENBOY.Στοναγώνασυμμετεί-
χανοι:Μπόσινας,Σιουκιούρογλου,Μπρανιώτη,Βράνας,Κατσαβός,
Τσιάμπας,Μπάμπαλος,Αβετίδης,Παπαδόπουλος.Βήτος,Μελιόπου-
λος,Στραβέλας,Χατζηθεοδώρου,Μπρανιώτης,Βασιλακάκης,Τσουλ-
τζίδης,Γιαγτζίδης,Δάρλας,Τσιούγγαρης,Μουχτάρης.

ΤΜΗΜΑΚ12:ΤοτμήμαΚ12συμμετείχεσεφιλικόαγώνααπέναντι
στοαντίστοιχοτμήματηςακαδημίαςGOLDENBOY.Οαγώναςέγινε
στιςεγκαταστάσειςτηςακαδημίαςGOLDENBOY

ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑΥΠΟΔΟΜΩΝ:Δυστυχώς, η κακοκαιρία δεν
επέτρεψετηδιεξαγωγήτηςαγωνιστικήςδραστηριότηταςτωνμικρότε-
ρωνηλιακώντμημάτων.Όλαταπαιχνίδιααναβλήθηκαν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΣΧΟΛΗΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥΝΠΣΒΕΡΟΙΑ2019θαήθελε να εκ-

φράσει εγκάρδιες ευχαριστίες στη διεύθυνση της επιχείρησηςALL
TIMEFOODγιατηνπροσφοράτηςεπίσημηςστολήςαγώναστοηλι-
κιακότμήμαΚ16τωντμημάτωνυποδομής.Σαςευχαριστούμεπολύ!

ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕ-
ΣΘΑΙ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

ΤρίτοςοΑ.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας
στο2οΔιεθνέςΤουρνουάπουκέρδισε

ηΚυπελλούχοςΒουλγαρίαςΛουκόιλΝεφτοχίμικ2010

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
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Οκτώβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από11-10-2021 

μέχρι 17-10-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τρίτη 12-10-2021

1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0

ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗ-

ΤΡΑ  ΠΙΝΔΟΥ 11

(κάτωαπό τα αστι-

κά)23310-23023

21:00-08:00 ΖΑ-

ΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

2623310-24123

Φαρμακεία

Τον  Αντώνη Παπα-
τζίκο, ανακοίνω-
σε η διοίκηση της 

Α.Ε. Αλεξάνδρειας για 
την τεχνική ηγεσία της 
ομάδας που ως γνω-
στόν αγωνίζεται στην 
Β’ κατηγορία με στόχο 
την άνοδο Α1 και συνέ-
χεια με  προοπτικές  να 
επανέλθει στην Εθνική 
κατηγορία 

Αναλυτικά:
ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο της

Α.Ε.Αλεξάνδρειας βρίσκεται στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει
τηνέναρξησυνεργασίαςμετονκ.
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΑΝΤΩΝΙΟ (ΒΕΡΟΙΑ
UN15,ΠΑΕΡΟΔΟΣ,ΑΓ.ΑΣΤΑΓ.

ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΚΟΥΦΑ-
ΛΙΑ) για την τεχνική ηγεσία της

ομάδαςγιατηνεπόμενησεζόν.
Τουευχόμαστευγείακαι μόνο

επιτυχίεςμετηνομάδαμας.

ΟΑντώνηςΠαπατζίκοςνέοςπροπονητής
τηςΑ.Ε.Αλεξάνδρειας

“Καθάρισε” στο β’ ημίχρονο
ο ΠΑΟΚ 24-33 τον 

Ζαφειράκη στην Νάουσα

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε το νικηφόρο σερί του 
στη Handball Premier, καθώς νίκησε και 
στη Νάουσα τον Ζαφειράκη με 24-33. Οι 

δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ (12-13) έως το 
25′, όμως η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά στους 
φιλοξενούμενους που εκμεταλλεύτηκαν την υπε-
ροπλία και την εμπειρία τους ανοίγοντας σταδια-
κά τη διαφορά.

ΤριανταφυλλίδηςκαιΠαπάζογλουσκόραραναπόέξικαιπέντε
γκολ αντίστοιχα για τους νικητές, ενώαπό τονΖαφειράκη δέκα
τέρματαπέτυχεοΘεοδωρόπουλος.

Ταπεντάλεπτα:2-3,5-5,8-7,10-9,12-13,13-16(ημχ),14-19,
16-22,19-26,21-30,23-33,24-33.

Ζαφειράκης (Δεληγιάννης):Καραμπέλκος,Τσαγκεράς,Ρότζιος
,Θεοδωρόπουλος10,Μπουμπουλέντρας,Τζουβάρας1,Τσάτσας
2,Διδασκάλου1,ΛεΠεγιέ,Πίτος5,Πινακούδης,Μπόλας1,Κρέ-
ξης,Γαλίτης,Δασκαλόπουλος,Κανιζάι4.

ΠΑΟΚ (Γούσιος): Γκίγκοφ 1,Δεληζάνος 1, Τσαμουρίδης 3,
Παπάζογλου5,Νικολαΐδης2,Μέντουριτς2,Αποστόλου2,Μισα-
ηλίδης4,Μανωλούδης1,Καβουσανάκης1,Τριανταφυλλίδης 6,
Γιορανίδης,Στογιάνοβιτς,Σεϊρεκίδης3,Βελισσαρίου,Καραγκιοζό-
πουλος2.

Διαιτητές:Γράψας–Κυριακού.Δίλεπτα:5-5.Πέναλτι:5/5–0/0

Από την Ένωση Ποδο-
σφαιρικών Σωματείων 
Ημαθίας και την αρμό-
δια Επιτροπή Πρωτα-
θλημάτων και Κυπέλ-
λου αυτής ανακοινώθη-
καν τα εξής:

α)ΗπροθεσμίαυποβολήςΔή-
λωσης Συμμετοχής στο Πρωτά-
θληματηςΓ΄ΕρασιτεχνικήςΚατη-
γορίαςπαρατείνεται μέχρι και τη
ΔΕΥΤΕΡΑ25ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2021
καιώρα1μ.μ.

β) Η κλήρωση του πρωτα-
θλήματος της Γ΄ Ερασιτεχνικής
Κατηγορίας της ποδοσφαιρικής
περιόδου 2021-2022 θα πραγ-
ματοποιηθεί τηΔΕΥΤΕΡΑ 25Ο-
ΚΤΩΒΡΙΟΥ2021καιώρα6μ.μ.,
στις εγκαταστάσειςπου διατηρεί
ηΕ.Π.Σ.Η., στοΔημοτικό Στάδιο
Βέροιας, υπό τους όρους και τις
προϋποθέσειςπουορίζειηΠολι-
τείαμεβάσητηνισχύουσαΚ.Υ.Α.,
στοπλαίσιο της καταπολέμησης
της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19.

ΕΠΣΗμαθίας
Στις 25/10 η κλήρωση της Γ’ κατηγορίας

ΗΓερμανικήΟμοσπονδίαΧά-
ντμπολ και η Ομοσπονδία Χει-
ροσφαιρίσεωςΕλλάδος θα φιλο-
ξενήσουν το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Κ21 του 2023. ΗΔιεθνής
Ομοσπονδία ανταποκρίθηκε στην
κοινή πρόταση Γερμανίας και
Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι το
τουρνουά για κορυφαία ταλέντα
γεννημένα το 2002 και νωρίτερα
θαπραγματοποιηθεί και στις δύο
χώρες.

ΟιδύοΟμοσπονδίεςτοανακοί-
νωσαν χθεςστοΤρίερ, στοπλαί-
σιο του αγώναΓερμανία-Ελλάδα
για τα προκριματικά του EURO
2022 Γυναικών. Το Παγκόσμιο
ΠρωτάθλημαΚ21θαείναιηαπαρ-
χήμιαςσειράςμεγάλωνδιοργανώ-
σεων χάντμπολ στη Γερμανία το
οποίοθαπραγματοποιηθείαπότις
20Ιουνίουέωςτις2Ιουλίου2023,
θα συνεχιστεί με το EHF EURO
2024ανδρών,τοΠαγκόσμιοΠρω-
τάθλημα Γυναικών του 2025, το
οποίοθαδιοργανωθείαπόκοινού
μετηνΟλλανδίακαιτοΠαγκόσμιο
Πρωτάθλημαανδρώντου2027.

«Βλέπουμεαυτήν την δεκαετία
στο χάντμπολως δεκαετία προ-
σφοράςκαιευκαιρίαςγιατηδιεθνή
οικογένεια του χάντμπολ.Επομέ-
νως, επιδιώκουμε μια τέτοια συ-
νεργασία και είμαστε ευγνώμονες
που η IHFσυναίνεσε στο γερμα-
νοελληνικόαίτημα»,τόνισεοMark
Schober,Διευθύνων Σύμβουλος

της Γερμανικής Ομο-
σπονδίαςΧάντμπολ.

Η Γερμανική Ομο-
σπονδία Χάντμπολ θα
φιλοξενήσειΠαγκόσμιο
πρωτάθλημαΝέων για
πρώτη φορά το 2023.
Ηπιοπρόσφατη διορ-
γάνωσημικρώνηλικιών
πουφιλοξένησεηDHB,
ήταν το Ευρωπαϊκό
πρωτάθλημαΝεανίδων
στο Ρότενμπουργκ το
1999.Αξίζει νασημειω-
θείπως ηΕλλάδα είχε
αναλάβει την διοργά-
νωση τουΠαγκοσμίου
ΠρωταθλήματοςΕφήβων (Κ19) το
περασμένο καλοκαίρι, αλλά λόγω
τηςπανδημίαςτουcovid-19,ηIHF
ματαίωσετοevent.

«Αυτό είναι ένασημαντικό βή-
μα για το ελληνικό χάντμπολ. Για
πρώτη φορά σε αυτήν την ηλι-
κιακή κατηγορία, οι αγώνες του
παγκοσμίου πρωταθλήματος θα
διεξαχθούνσεδύοχώρεςκαιμετά
απόδώδεκαχρόνιαοιΈλληνεςα-
θλητέςθαέχουνξανάτηνευκαιρία
να δείξουν τις δυνατότητές τους
σε ένα event υψηλού επιπέδου»,
επεσήμανε οΠρόεδρος τηςΟΧΕ
Κωνσταντίνος Γκαντής,ο οποίος
επισκέφθηκε τοΤρίερμαζί με τον
αγωνιστικό διευθυντή τουΠαγκο-
σμίουΠρωταθλήματοςΠαναγιώτη
Τράικογλου και την συντονίστρια

των Εθνικών Ομάδων Κατερίνα
Γεωργούτσου.

«Η Γερμανική Ομοσπονδία
Χάντμπολ, η οποία έχει μακρά
παράδοση και πολλές διεθνείς
επιτυχίες στο χάντμπολ, αποδέ-
χθηκε την προτασή μας για κοι-
νή διοργάνωση του Παγκοσμίου
ΠρωταθλήματοςΚ21 το 2023 και
τους ευχαριστούμε για αυτό. Ελ-
πίζωκαιπιστεύωότιοιπαίκτεςθα
αγωνιστούνσεγεμάταγήπεδακαι
οιφίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία
να απολαύσουνπαιχνίδια στο υ-
ψηλότερο επίπεδο», σχολίασε ο
Πρόεδρος τηςΟμοσπονδίαςΧει-
ροσφαιρίσεωςΕλλάδος.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Κ21πουπρογραμματίστηκεγιατο
2023δίνειπλέοντηνευκαιρίαστην
Ελλάδαναείναικαιπάλιπαρούσα

ως οικοδέσποινα μετά
την διοργάνωση του
ΠαγκοσμίουΠρωταθλή-
ματος Νέων της Θεσ-
σαλονίκηςτο2011.Μά-
λιστασεεκείνοτοτουρ-
νουά η Εθνική Νέων
της Γερμανίας κατέκτη-
σετοντίτλοκόντραστη
Δανία, με προπονητή
τον Martin Heuberger
και με παίκτες όπως ο
HendrikPekeler.

ΣτοΠαγκόσμιοΠρω-
τάθλημαΚ21 του 2023
θα λάβουν μέρος 32
ομάδες, παίζοντας συ-

νολικά 116 αγώνες, οι 64 εξ αυ-
τών συμπεριλαμβανομένου του
τελικού γύρου θα διεξαχθούνστη
Γερμανία, και οι 52θαπραγματο-
ποιηθούν στηνΕλλάδα.Οι μετα-
κινήσεις για το Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημαΚ21του2023μειώθηκαν
στο ελάχιστο με ένα εξελιγμένο
αγωνιστικό πρόγραμμα αγώνων,
τοοποίοενέκρινεηΠαγκόσμιαΟ-
μοσπονδία.Συγκεκριμένααπότην
Ελλάδαθα ταξιδέψουνγιαΓερμα-
νίαμόνοοι τέσσεριςφιναλίστ των
προημιτελικών. “Ανυπομονούμε
για μια εξαιρετική διοργάνωση”,
δήλωσε οMark Schober. «Αυτό
το τουρνουά ενισχύει επίσης τις
διεθνείς φιλίες και ιδιαίτερα τις
σχέσεις μας με το ελληνικό χά-
ντμπολ».

ΕλλάδακαιΓερμανίαενώνουντιςδυνάμειςτους
γιατηνΔιεξαγωγήτουΠαγκοσμίουπρωταθλήματοςU21

τουχαντμπολ
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ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΝΑΡΞΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μετά  την πάροδο  αναστολής της λειτουργίας των τμημάτων της λέσχης λόγω 

επιβολής υγειονομικών μέτρων ένεκα της πανδημίας COVID-19 έφτασε η ώρα για την 
επαναδραστηριοποίηση του συλλόγου μας με την έναρξη λειτουργίας όλων των   τμη-
μάτων μας.

Έχοντας υπόψη μας τα ισχύοντα  υγειονομικά μέτρα ξεκινάμε την Κυριακή 17  Ο-
κτωβρίου 2021 και  συνεχίζουμε τις προσπάθειες να κρατήσουμε ζωντανή τη γνήσια 
ποντιακή παράδοση στη διάλεκτο, τη μουσική, το θέατρο, το χορό, τη λαογραφία και το 
τραγούδι.

 Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν από 17 Οκτωβρίου 2021, έχουν όπως 
παρακάτω: 

Υπεύθυνος Τμημάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο
Κοτίδης Ιωάννης
Τμήματα Ποντιακών Χορών
Χοροδιδάσκαλος: Ιντζεβίδης  Βαγγέλης
Τμήμα  ενηλίκων αρχαρίων ποντιακών χορών
 Υπεύθυνος  χοροδιδάσκαλος: Παλασίδης  Κυριάκος 
Τμήματα ποντιακής διαλέκτου:
Δασκάλα: Μαχαιρίδου Αναστασία
Τμήμα θεάτρου (ενηλίκων)
Υπεύθυνος:Φωτιάδης Φιλοκτήμων
Τμήμα θεάτρου (παιδικό)
Υπεύθυνοι:  Πουλτίδου Κική και Κουβρακίδης Αντώνης
Τμήμα εκμάθησης Νταουλιού και Κρουστών
Δάσκαλος: Ουσταμπασίδης Δημήτρης  
Τμήματα εκμάθησης ποντιακής λύρας
Δάσκαλος: Καλιοτζίδης Χρήστος
Τμήμα  εκμάθησης  πνευστών  μουσικών  οργάνων  (γαβάλ – αγγείο)
 Δάσκαλος: Φολίνας Βασίλης  
Οι εγγραφές άρχισαν στη Γραμματεία της λέσχης  και τα μαθήματα θα πραγματο-

ποιούνται στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο της Λέσχης, στο Πανόραμα Βέροιας ( Λ. 
Πορφύρα 1). Τηλ. επικοινωνίας-ενημέρωσης : 2331072060 από Κυριακή έως Πέμπτη,  
Ώρες : 5-9μμ και 6983503676 (πρόεδρος)

Η νέα χρονιά ξεκινά εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού αλλά με αίσθημα ευθύ-
νης απέναντι στην κοινωνία και στα μέλη του συλλόγου μας θα λειτουργήσουμε με συ-
νέπεια, όπως καθορίζουν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, για την ασφάλεια της υγείας 
όλων μας.

Σας ευχόμαστε καλή εκπαιδευτική χρονιά με υγεία και σας περιμένουμε να σας 
γνωρίσουμε και να μας γνωρίσετε, μέσα από πλήθος δραστηριοτήτων που θα πραγ-
ματοποιήσουμε και αυτήν την χρονιά  όλοι μαζί, στη μεγάλη οικογένεια της λέσχης.Με 
τιμή

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

Τουμπουλίδης Νικόλαος                 Τογκουσίδου Ευαγγελία

Rapid tests 
σε Αλεξάνδρεια και Μελίκη 

Συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η 
διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγ-
χων (rapid tests) στον γενικό πληθυσμό α-
πό τον Δήμο Αλεξάνδρειας, σε συνεργασία 
με τον ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο της επιδημιολο-
γικής επιτήρησης του covid-19.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα 
βρίσκεται καθημερινά στις εξής τοποθεσίες 
από τις 9:30 το πρωί έως και τις 14:00 το 
μεσημέρι:

• Τρίτη 12 Οκτωβρίου: ΚΑΠΗ Αλεξάν-
δρειας

• Τετάρτη 13 Οκτωβρίου: ΚΑΠΗ Αλεξάν-
δρειας

• Πέμπτη 14 Οκτωβρίου: Δημαρχείο 
Μελίκης

• Παρασκευή 15 Οκτωβρίου: ΚΑΠΗ Α-
λεξάνδρειας

Οι πολίτες, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, μπορούν να προ-
σέλθουν για να πραγματοποιήσουν rapid test χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Την προηγούμενη εβδομάδα, έως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 256 
rapid tests στο χώρο του ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, εκ των οποίων ανιχνεύτηκαν 6 θετι-
κά.

Ευχαριστήριο 
του «Έρασμου»

To ΔΣ του Συλ-
λόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης  «Έ-
ρασμος» ευχαριστεί 
θερμά τον Δήμαρχο 
Αλεξάνδρειας 

κ. Π. Γκυρίνη, κα-
θώς και την ΚΕΔΑ 
Κοινωφελή Επιχείρη-
ση του Δήμου, για την 
παραχώρηση αίθου-

σας προς κάλυψη αναγκών διεξαγωγής των Βιω-
ματικών Σεμιναρίων που διενεργεί η επιστημονική 
μας ομάδα. 

Η δράση, με πλούσια θεματολογία όπως «αυτο-
γνωσία», «όρια- καθορισμός ορίων», «εκτίμηση α-
ναγκών», «αυτοεκτίμηση», «αγχώδεις διαταραχές» 
(πανικού, αγοραφοβίας, ύπνου, διατροφής, φοβίες), 
«διαχείριση πένθους», αποσκοπεί στην προσφο-
ρά ερεθισμάτων στους συμμετέχοντες, ώστε  να 
εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επε-
ξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν 
προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. 

Οι συναντήσεις των βιωματικών σεμιναρίων 
πραγματοποιούνται με την απαιτούμενη τήρηση 
των μέτρων ασφαλείας κατά της διασποράς της 
επιδημικής νόσου COVID 19.

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

Σύλλογος  Κοινωνικής 
Παρέμβασης 
«Έρασμος»

Ευχαριστήριο 
To ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί 
θερμά τον κ. Γεώργιο Μαντζαρίδη και 
τη μητέρα του Κατερίνα για την προ-
σφορά οικοσκευής και σημαντικών ει-
δών υλικοτεχνικού εξοπλισμού, προς 
κάλυψη των αναγκών οργάνωσης – 
διαρρύθμισης χώρου της αίθουσας 
δράσεων κοινωνικής ευαισθητοποίη-
σης & παροχής ψυχοκοινωνικών υπη-
ρεσιών της δομής μας.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά 
απέναντι στον «Έρασμο» αποτελεί 
σημαντική ευεργεσία προς ευάλωτα 
άτομα ή ομάδες που συνδράμουμε, 
αποδίδοντας άμεσα οφέλη και καρ-
πούς στον καθημερινό αγώνα μας για 
την προάσπιση των κοινωνικών τους 
δικαιωμάτων σε μια καλύτερη ποιότη-
τα ζωής!    

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

Το έργο συγχρηματοδοτείται από 
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Με τιμή
 για το ΔΣ 

Η Πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου

Την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16/10/2021
Διήμερο δράσεων 

στη Νάουσα για την πρόληψη 
καρκίνου του μαστού 

Την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου και 
το Σάββατο 16 Οκτωβρίου θα πραγ-
ματοποιηθεί το διήμερο δράσεων που 
διοργανώνουν για την πρόληψη του 
καρκίνου  του μαστού η Ελληνική Εται-
ρεία Μαστολογίας και ο Δήμος Νάουσας 
(το διήμερο δράσεων είχε αναβληθεί 
πρόσφατα από την Ελληνική Εταιρεία 
Μαστολογίας λόγω κακοκαιρίας). 

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 15 Ο-
κτωβρίου, στον Πολυχώρο Πολιτισμού 
«Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα Βέτλανς) 
και ώρα 18:30, θα πραγματοποιηθεί η-
μερίδα με θέμα: «Ενημέρωση, πρόληψη 
και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του 
μαστού. Πλεονεκτήματα». 

Επίσης, το Σάββατο 16 Οκτωβρίου, 
στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρήστος 
Λαναράς» (αίθουσα Βέτλανς) τις ώρες 
10:00-14:00 και 15:30-18:30 σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο θα πραγματοποι-
ηθεί δωρεάν εξέταση μαστού των γυ-
ναικών, που το επιθυμούν, με προτε-
ραιότητα γυναίκες ανασφάλιστες και με 
περιορισμένους οικονομικούς πόρους.

Επισημαίνεται ότι λόγω των μέ-
τρων προστασίας από τον κορονοϊό 
COVID-19 η προσέλευση των γυναικών 
για εξέταση θα γίνει αποκλειστικά με 
ραντεβού στο τηλ.: 2332052186 (ώρες 
09:00-13:00).

Επισημαίνεται ότι λόγω των μέ-
τρων προστασίας από τον κορονοϊό 
COVID-19 η προσέλευση των γυναικών 
για εξέταση θα γίνει αποκλειστικά με 
ραντεβού στο τηλ.: 2332052186 (ώρες 
09:00-13:00, υπεύθυνη κ. Ελένη Σιαμί-
δου).

Ευχαριστήριο του Ομίλου Προστασίας Παιδιού Βέροιας
Το Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμα :
1) Τους συγκάτοικους της Μ.Αλεξάνδρου 36 για τη δωρεά των 60 € αντί στεφάνου στη μνήμη της αγα-

πημένης τους συγκατοίκου Λίζας Τουπεξή - Τσαρτσαρή.
2) Την κυρία Κ.Γ για τη δωρεά των 50 € ως οικονομική ενίσχυση
3) Τον κύριο Ε.Γ. για τη δωρεά των 50 €  ως οικονομική ενίσχυση
4) Ανώνυμες οικογένειες για την προσφορά  τετραδίων και σχολικών ειδών
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

ρισμασταΑστικά88

τ.μ. 50.000 ευρώ,

διαμπερές, κόπλαμ,

χωρίς  ασανσέρ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι -

κόπεδο 700 τ .μ.

σ τ η ν  Αγ .  Β α ρ -

β ά ρ α  σ ε  π λ α -

γ ιά ,  με  θέα  τον

Αλιάκμονα,  στην

πλατε ία του χω-

ριού. Πληρ. Τηλ.

6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός

χέρσος 11.000 τ.μ.

στονΆγιο Γεώργιο,

θέση «ΣΥΚΙΕΣ» τι-

μή 15.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583,

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρι-

κόΜεσιτικόγραφείο

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.
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στηΒέροια.Πληρ. τηλ.:

23310 63283, ώρες

08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-

σογειο διαμέρισμα 76

τ.μ. στη Βέροια, επί

τηςοδούΓρεβενων11

και Ερμού, πραγματι-

κός λουλουδότοπος

με καλοριφέρ, κλιμα-

τισμό, ηλιακό θερμο-

σίφωνα, δίχως κοινό-

χρηστα. Τηλ.: 6949

215864.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗ-

ΚΗ24 τ.μ., Καλλιθέα,

Μιλτιάδου 20, πόρτα

με μηχανισμό, ρεύμα,

βαμμένο. Τιμή ενοικί-

ου50ευρώ.Τηλ.:6947

073926.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23231ΩΡΟΛΟΙ,Ωραιότατηκαιά-

νετηΓκαρσονιέρα50τ.μ.,κατασκευή1996,1
υ/δ,2οςόροφος,επιμελημένηςκατασκευής,
απίστευταεργονομική,ατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,τέντες,μεπολύωραίομπάνιο,κέντρο
απόκεντρο,ενοίκιο230€.Θαείναιελεύθερη
από1/11/2021.

Κωδ:24552ΩΡΟΛΟΙ,Διαμέρισμα70τ.μ.,
κατασκευή2005,2υ/δ,σαλονοκουζίνακαι
μπάνιο,στον4οόροφο,μεευχάριστηθέα,δι-
αμέρισμααξιώσεων,νεόδμητο,σευπεράριστη
κατάσταση,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
μεμίαντουλάπα ,μεθωρακισμένηπόρτα ,
γιααπαιτητικούςενοικιαστές,μίσθωμα280€.
Υπόδειξημετάτην 1/11/2021. Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13688 Ενοικιάζεταιανακαινισμένο
διαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε
1οόροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Η
κατάστασητουπολύκαλή,μεκαινούργιακου-
φώματασυνθετικά,καινούργιοηλεκτρολογικό
πίνακα,μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπου
λειτουργείάψογακαιτοενοίκιοεπίσηςλογικό
στα300€.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόρο-
φουπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,
κουζίνακαιμπάνιο,διαθέτει κουφώματαα-
λουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμε
θερμοσυσσωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυο
ντουλάπες,ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,
σεπολύκαλήτοποθεσία,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,μεμηνιαίομίσθωμα350€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
, είναι επιμελημένηςκατασκευήςκαισεμία
όμορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητη
καιμεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλει-
τουργεί,μεθωρακισμένηπόρτα,ενοίκιομόνο
250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεται
σεδύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1ος
όροφοςαποτελείταιαπόμίατεράστιασαλο-
νοκουζίναμαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυ-
τελέστατομπάνιοκαιο2οςόροφοςοοποίος
επικοινωνείμεεσωτερικήσκάλα,αποτελείται
από3υ/δ,ένανεπιπλέονχώροσαναποθήκη
καιέναμπάνιοακόμη.Καιταδυομπάνιαδια-

θέτουντζακούζι.Είναισεάριστηκατάσταση,
μεενδοδαπέδιαθέρμανση,μεύφοςαπέριτ-
τηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστοχώρο,με
ηλεκτρικέςσυσκευές,μεγάλεςβεράντες,η-
λιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίομίσθωμα500€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο
μισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,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:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας  ,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:250€.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22955-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπι-
φάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο1975
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλά
τζάμια-Τιμή:300€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ ,ενοικιάζεταισπάνιο
ισόγειοκατάστημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνα
καισίγουραεξαιρετικήςπροβολήςκαιμοναδι-
κήςεμπορικότητας,με43τ.μ.πατάρι,σεπολύ
καλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθω-
μα2.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23650ΣΤΟΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατ΄αποκλειστικότηταένανε-
όδμητοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας300
τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1992καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίου,Πάρκινγκμεγάλοέξω,εξαιρε-
τικήςπροβολής,μίσθωμα3.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106808ΣτοκέντροτηςΒέροιαςπλη-

σίονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουανακαινι-
σμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ70τ.μ.μικτάκαι65τ.μ.
καθ.,με2υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνακαιμπά-
νιο,στον6οόροφο,κατασκευής1970τοοποίο
διαθέτειγερμανικάσυνθετικάκουφώματαμάρ-
καςKömmerlingμετριπλήυάλωση,ηλεκτρικά
ρολάαλουμινίουκαισήτες,ενεργειακότζάκι,
DAIKIN INVERTER12000BTUκλιματιστικό
στησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανσημεαντλία
θερμότητας,προεγκατάστασηηλιακούθερ-
μοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυστήματος
συναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικέςκατασκευ-
ές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έχειγίνει

εκβάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαι
τωνυδραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαι
τρίακαταστήματα72και24και24τ.μ.περίπου
ισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμή
όλαμαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106764ΓΗΠΕΔΟΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμα90τ.μ.σεΔιπλοκατοικίαο1οςόροφος,
με3υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σεκαλήκα-
τάσταση,κομπλέεπιπλωμένο,μεηλεκτρικές
συσκευέςκαιπλυντήριορούχων,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμοσίφωνα,
μεσήτες,έχει2κλιματιστικά, ιδιωτικήαυλήμε
δυνατότηταστάθμευσης2αυτοκινήτων,με
αποθήκη,σετιμήπροσφοράςμόνο50.000€.
Αποκλειστικήανάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνεό-

δμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας50
τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνακαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμη-
σηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ. 14158  ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΤΡΙΠΟΤΑ-
ΜΟΣ,πωλείται ισόγειακατοικίαηκατάστημα
80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ. ,κατάλληλο
καιγιαμονοκατοικίααλλάκαιγιαάλληχρήση.
Μέσαστηφύση,σεήρεμοπεριβάλλον,ιδιαί-
τεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικό
σημείο,είναικατάλληλογιαπολλέςχρήσειςκαι
προσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,πολύ

σπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.
Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκατοι-

κίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα220
τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευήτης
έγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλστον
πρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικήςκατα-
σκευής,γεωμετρικάδομημένο ,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή
τιμήαπό340.000€μόνο270.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσημεΚλιματιστικό,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:52.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα58

τ.μ.,ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πα-
τάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάλη
βιτρίνα,χωρίςθέρμανση,αυτοτελές,κατάλ-
ληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγια
έναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέ-
ρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο80.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106441-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγροτεμάχιοδίπλαστοσχέδιοπόλεωςσυνολι-
κήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναιάρτιοκαιοικοδο-
μήσιμο,γωνιακό,σεπολύκαλήτοποθεσία,τιμή
προσιτήμόνο:50.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105466-ΣτοΜΟΥΣΤΑΛΙστοδρόμο
γιαΚυδωνοχώριπωλείταιαγροτεμάχιοσυ-
νολικήςεπιφάνειας5000τ.μ.Τιμή:12000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-
λείταιαγροτεμάχιο11στρ.,ελεύθερομεμικρή

αποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμήκο-
μπλέμόνο26.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:106843ΓΗΠΕΔΟΠωλείταισπάνιο

Οικόπεδο233τ.μ.γωνιακό, τρίφατσο,πολύ
προνομιούχο,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,κατάλ-
ληλογιαανέγερσημονοκατοικίαςήμεζονέτας,
σεπολύκαλήγειτονιά,τιμήπροσφοράςμόνο
35.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ:106548-ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας1508τ.μ.μέσαστοχω-
ριό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήτο-
ποθεσία,Τιμή:27.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106669ΜΕΤΟΧΙΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,
Πωλείταιένακαταπληκτικόοικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας2.117τ.μ.σεαμφιθεατρικήθέση,
μεμοναδικήανοιχτωσιά,πραγματικόφιλέτο,
περιμετρικάπεριφραγμένο,μέσαστοοποίο
υπάρχειμιαμικρή ισόγειακατοικία20τ.μ.,με
άδειακανονικάηοποίαανεγέρθηκετο1997,
ρεύμακαινερόκανονικά,μεγεώτρηση,υπάρ-
χειυπόλοιποδόμησηςακόμη180τ.μ.,σετιμή
προσφοράςόλομαζίμόνο57.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσιμο.
Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€ευκαι-
ρίασίγουρη.

Κωδ:106668ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣΒΕΡΟΙΑ-
Σ-ΝΑΟΥΣΑΣΠωλείταιΧωραφοοικόπεδοαπό
τηνκάτωπλευράτουδρόμουσυνολικήςεπι-
φάνειας6.750τ.μ.,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεπολύμεγάληφάτσαστοδρόμο,
σετιμήπροσφοράςμόνο80.000€ολόκληρο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr
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ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / 
ΧΗΜΙΚΟΣ (Κωδ.Αγγ. ΥΠΧΜ_2)

Η εταιρείαΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑΕ, η οποία εδρεύει στη
Βέροιακαιδραστηριοποιείταιστοχώροτωνκονσερβο-
ποιημένωνφρούτωνκαιστηνχυμοποίηση,επιθυμείνα
προσλάβειXHMIKOΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.

Προσόντα
•ΑπαραίτητοΠτυχίοΑΕΙΧημικούΜηχανικούήΧημικού
•Προϋπηρεσίασεβιομηχανικέςμονάδες(θαεκτιμη-

θείειδικότερασεκονσερβοποιία)
•ΆριστηγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας(οποιαδήποτε

επιπλέονγνώσηξένηςγλώσσαςεπιθυμητή).
•ΠολύκαλήγνώσηΗ/Υ.
•Ικανότητασυνεργασίαςκαιομαδικότητας.
•Ικανότηταεντοπισμούκαιεπίλυσηςτωνπροβλημάτων.
Αρμοδιότητες
•Ευθύνηγιατηνεύρυθμηλειτουργίατηςπαραγωγής

σύμφωναμετιςπροδιαγραφέςτηςΕταιρίας.
•Βελτιστοποίησητηςπαραγωγικήςδιαδικασίαςόπου

αυτόείναιεφικτό.
•Προετοιμασία όλων των απαραίτητων αναφορών

προςτηΔιοίκησητηςΕταιρίας.
•Επίβλεψηκαιοργάνωσητουπροσωπικούστοτμή-

μαπαραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοιπαρακαλούνται είτε ναπροσκο-

μίσουνβιογραφικόσημείωμαστα γραφεία της εταιρίας
(Σιδ.ΣταθμόςΒέροιας) είτε νααποστείλουνβιογραφικό
σημείωμα στοemail: hr@aqf.gr, υπόψηΔιεύθυνσης
Προσωπικού.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331023774 



ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοικιάζεται

γκαρσονιέρα,1οςόροφος,σε

πολύκαλήκατάσταση.Πληρ.

τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI Γρα-

φεία 61, 37 και 30 τ.μ. α-

νακαινισμένα στο κέντρο

της πόλεως, και ολόκλη-

ρος όροφος 240 τ.μ. Τηλ.

6949087741ή6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ,  Μη-

τροπόλεως 35, χώρος 90

τ.μ.περίπου,με3 χώρους

και κουζινα, W.C., για ε-

παγγελματική χρήση ή για

διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.:

6932 471705 & 23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ZHTEITAI γυναίκα να

φροντίζει ηλικιωμένη όλο

το24ωροσεπροάστιοτης

Θεσσαλονίκης.Πληρ.Τηλ.

6944647074.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφύ-

λαξη ηλικιωμένης κυρίας,

σε περιπατητική κατάστα-

ση (όχι κατάκοιτη) μένου-

σα στην Βέροια. τηλ. επι-

κοινωνίας:6944-818192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να

φροντίζει ηλικιωμένο στη

Βέροια, κέντρο για όλο το

24ωρο.Πληρ. τηλ.: 23310

91098.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία γ ια

φροντίδα ηλικιωμένης κυ-

ρίαςστηΒέροια,μεπροαι-

ρετικήεμπειρία.Τηλ.:6977

828460καΜαιρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυ-

γκολλητής με γνώση TIG

και ψυκτικός για εργα-

σία. Τηλ.: 6970 985797 &

2331041385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φυ-

σικοθεραπευτή για πλήρη

απασχόληση σε εργαστή-

ριο φυσικοθεραπείας στη

Βέροια. Πληρ τηλ.: 6944

675419.

ZHTEITAI κοπέλα και

άνδρας,από25–40ετών,

για εργασία σε Πρατήριο

ΥγρώνΚαυσίμων,μεπλή-

ρηαπασχόληση.Ώρεςεπι-

κοινωνίας17.00έως21.00

καιστοτηλ.6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό

για ταψητοπωλεία «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ» στη Βενιζέλου και

στο Τσερμένι. Τηλ. επικ.:

2331025170.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.12000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
45000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη63000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαιαγροικιαπαλια1200ΕΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενοκομπλε1Δ-ΣΚ-αποθηκη
Α.Θκηπος350€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1Δ-Σ-ΚWCΑυτ.Θ.ανακαιν.γιαβραχυχρονια
μισθωση200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ11στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη

καλλιεργειες15000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο6στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο24000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

ΟΑ.Σ.«Ο ΖΥΓΟΣ»στονΆγιοΓεώργιοΒέροιαςζητά-
ειναπροσλάβειγιατηνχειμερινήπερίοδο:

1)εργάτες-εργάτριεςδιαλογητηρίουκαι
2)χειριστήκλαρκμεάδειαγιαπερίοδο10μηνών
Πληροφορίες και αιτήσεις στα τηλ 2331051093 και 

2331506484, email:aszygos@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΒιομηχανίαΜεταποίησηςΧάλυβαζητάειάτομογιατονχώρο
τηςπαραγωγήςμεαπαραίτητηγνώσηηλεκτροσυγκόλλησηςκαι
εμπειρίααπόσυνεχήπαραγωγή , γνώσηχειρισμού γερανογέ-
φυραςκαιεπαγγελματικόδίπλωμαθαεκτιμηθεί.

Πληροφορίες:ΜαντζώροςΑΒΕΕ,12οχλμ.Βέροιας–Νά-
ουσας(διασταύρωσηΝάουσας),Τηλ.:2332041522

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

ΑΠΟΤΗΝΕΤΑΙΡΙΑALU-
SYN ΕΠΕ (11ο χλμ. Βέροι-
ας-Ν.. Νικομήδειας), ζητείται
για άμεση πρόσληψη υπάλ-
ληλος γραφείου με γνώσεις
Αγγλικών και προϋπηρεσία
καιστηδιαχείρισηΛογιστικών.
Αμοιβή ανταγωνιστική και α-
ναλόγως προσόντων.Δεκτά
βιογραφικά σημιεώματα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: alu-
syn@otenet.gr. Τηλέφωνα

επικοινωνίας:2331073281, 6979808320.Ώρες επικοινωνίας:
8.00π.μ.-3.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικό
γιαDeliveryστο‘CoffeeBerry’

ΤοCoffeeBerryστηΒέροιααναζητάδιανομέα (Delivery).Απο-
στολήβιογραφικώνστοe-mail:coffeeberry.veroia@gmail.com.

Πληροφορίεςστο2331061016.

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαερ-

γασία σε εργαστήριο κρε-

άτων.Τηλ.: 23310 42680,

ώρες επικοινωνίας: 10μ.

έως 1.00μ.μ. Βιογραφικά

στο e-mail: koktsidis14@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας

γιατοψητοπωλείο«ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ» στη Βεν ιζέλου.

Πληρ.τηλ.:2331025170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυ-

ετή εμπειρία σε μεγάλα

φροντιστήρια, παραδίδει

μαθήματα Νεοελληνικής

Γλώσσας καιΛογοτεχνίας

σε μαθητέςΑ΄, Β΄, Γ΄ Γε-

νικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.

Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστή-

μων με μεγάλη κινητή και

ακίνητηπεριουσία, καθώς

και μεγάλα εισοδήματα,

ζητεί σύζυγο-σύντροφο.

Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ 40 ετών, ζητά

γνωριμία με γυναίκα από

30 έως 40 ετών. Πληρ.

τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνω-

ριμία σοβαρή κυρία  έως

55ετών.Πληρ.τηλ.:6984

040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατοκά-

μαρα σχεδόν αχρησιμο-

ποίητη, κρεβάτι, κομοδί-

να, ντουλάπα μεγάλη. Τι-

μή 450 ευρώ.Πληρ. τηλ.:

6948595697.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικ ά

είδη τηςCICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρι-

νό), καλαθούνα με βάση,

τραπεζάκι φαγητού, κάθι-

σμααυτοκινήτουκαι2πο-

δήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση,400 ευρώόλα

μαζί.Τηλ.:2331062621.

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

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

www.mesitikoveria.gr
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&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.



www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΤΡΙΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021  16

P Να καταργήσουν τις Δευτέρες στους εμ-
βολιασμένους, να δεις πώς σπεύδουν όλοι να 
εμβολιαστούν…

 
P Ή σεξ να κάνουν μόνο οι εμβολιασμένοι 

και οι ανεμβολίαστοι να κοιτάζουν.
 
P Με τη γαλλική συμφωνία ενισχύουμε 

λέει την άμυνα σε 5-6 χρόνια. Θαρρείς και δεν 
μπορεί ο Τούρκος να μπει στα τέσσερα.

 
P Οδηγός στην Πάτρα έχασε τον έλεγχο και 

βρέθηκε σε κρεπερί. Τάχα μου τάχα μου.
 
P Εγώ την πρώτη φορά κόπηκα για δί-

πλωμα επειδή με έβαλαν να παρκάρω έξω 
από σουβλατζίδικο.

 
P Πάντα έχανα τον προσανατολισμό με έντο-

νες μυρωδιές κρέατος. Π.χ., κινούσα για γυμνα-
στήριο και πήγαινα γυράδικο ή πιτσαρία.

 
P Ελλάδα είναι η χώρα όπου βρέχει για 

τρεις συνεχόμενες μέρες και την τέταρτη η 
συμπεθέρα βγαίνει να καθαρίσει το μπαλκόνι.

 
P Δε ξέρω τι λέει ο Αρναούτογλου για τον 

καιρό, εγώ πάντως εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι 
τα αρθριτικά μου.

 
P Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Γιατί; 

Βλέπετε κάποιον να είναι στα καλά του;
 
P Θα τον έβρισκα κάποια στιγμή τον μεγάλο 

έρωτα της ζωής μου, αν δεν ήμουν απασχολημέ-
νος κάθε μέρα να ψάχνω τη δεύτερη κάλτσα.

 
P Στην Πάρνηθα άφησαν λέει ελάφι να 

αργοπεθαίνει επί 3 μέρες 
στον δρόμο. Ζώα.

 
P Και:
 
Είναι ένας φοιτητής στο 

πανεπιστήμιο, και ενώ θέλει 
να πάρει το πτυχίο, χρωστάει 
ένα μάθημα από το δεύτερο 
έτος, και ο καθηγητής δεν τον 
περνάει με τίποτα, όσες φο-
ρές κι αν το έχει δώσει. Απελ-
πισμένος λοιπόν, πάει στον 
καθηγητή και του λέει:

– Θα σας πω ένα αίνιγμα, 
εάν δεν το βρείτε θα υπογρά-
ψετε να πάρω το πτυχίο μου, 
εάν το βρείτε δεν θα το πάρω 
ποτέ.

– Ακούω, λέει ο καθηγητής.
– Τι είναι παράλογο και νό-

μιμο, λογικό και παράνομο, 
παράλογο και παράνομο;

Σκέφτεται λίγο ο καθηγη-
τής και του λέει να τον αφή-
σει λίγες ημέρες μήπως βρει 
την απάντηση. Μερικές μέρες 
μετά συναντιούνται και λέει ο 
καθηγητής:

– Έχω φάει τον κόσμο 
αλλά δεν το βρήκα. Θα σου 
υπογράψω το πτυχίο και θα 
μου πεις. 

Κι ενώ υπογράφει το πτυχίο, ο φοιτητής γελώ-
ντας του λέει:

– Όλος ο κόσμος το ξέρει! Να, αν πάτε και ρω-
τήσετε οποιονδήποτε στο πανεπιστήμιο θα σας 
το πει.

Ο καθηγητής αποσβολωμένος τρέχει προς το 
προαύλιο του πανεπιστημίου όπου συναντά τον 
καφετζή και τον ρωτάει:

– Τι είναι παράλογο και νόμιμο, λογικό και πα-
ράνομο, παράλογο και παράνομο;

Κι ο καφετζής γελώντας:
– Κύριε καθηγητά, απορώ με την ερώτησή 

σας, αλλά θα σας απαντήσω: Παράλογο είναι 
να έχετε μια πανέμορφη γυναίκα, 20 χρόνια μι-
κρότερή σας, αλλά είναι νόμιμο. Λογικό είναι να 
πάει κάποιος άλλος με τη γυναίκα σας, αλλά είναι 
παράνομο. Και παράλογο είναι να υπογράφετε το 
πτυχίο αυτού που παράνομα πάει με τη γυναίκα 
σας!

K.Π.
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