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Ακούστε τα παιδιά και δείτε 
μέσα από τα μάτια τους

   Η χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου παίδων 
στην Βέροια, εκτός από τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα 
και την εμπειρία που δίνει στα παιδιά να συμμετέχουν 
σε μια διαδικασία της πολιτικής και της δημοκρατίας, 
βάζει στο τραπέζι και θέματα που τα προβληματίζει. 
Φυσικά η βοηθητική “παρεμβολή” δασκάλων και γονέων 
αλλοιώνει λιγάκι την παιδική  ματιά επάνω στα θέματα, 
αλλά πρόκειται για έναν θεσμό που θα πρέπει να 
στηριχθεί και να αναβαθμιστεί. Είναι επίσης σημαντικό 
οι αιρετοί να ακούν και κυρίως να απαντούν ουσιαστικά 
στις τοποθετήσεις των παιδιών. Οι δικαιολογίες γιατί δεν 
έγινε κατι μέχρι σήμερα δεν έχει νόημα, αντιθέτως η 
παρουσίαση σχεδίων και λύσεων ή έστω η προσπάθεια 
εξεύρεσης  μπορούν να πάνε τα πράγματα μπροστά. 
Ακούστε τα παιδιά και δείτε μέσα από τα μάτια τους γιατί 
σίγουρα αυτός είναι ένας ασφαλής τρόπος να γίνει ο τόπος 
που ζούμε καλύτερος.
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«Φιλόδημος» και μεταφορά 
ταμειακών διαθέσιμων
στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

Τοπρόγραμμα«Φιλόδημος»καθώςκαιτονέοπρόγραμμα
αντικατάστασής τουαπό τοΥΠΕΣ, η υποχρεωτικήμεταφορά
τωνταμειακώνδιαθεσίμωντωνφορέωντηςΤοπικήςΑυτοδιοί-
κησηςστηνΤράπεζατηςΕλλάδας,συζητήθηκανμεταξύάλλων
στην χθεσινή τακτική συνεδρίαση τουΔ.Σ. της ΚΕΔΕ, της
οποίαςόλαταμέληεπεσήμανανότιο«Φιλόδημος»ήτανπετυ-
χημένοπρόγραμμακαιαπόκοινούσχεδιασμένομετηνΚΕΔΕ,
καθώςυπήρξετομόνοπρόγραμμαπουμπορούσενακαλύψει
ανάγκες των δήμων εκτός τουΕΣΠΑ και είχε εξειδικευμένες
δράσεις,ιδιαίτεραγιατουςμικρούςδήμους.

Όσο για το δεύτερο θέμα, τοΔιοικητικό Συμβούλιο, με
απόφασή του, ζητά την κατάργηση της υποχρεωτικής μετα-
φοράς των ταμειακώνδιαθεσίμων τηςΤοπικήςΑυτοδιοίκησης
στηνΤράπεζα τηςΕλλάδος, ή την αναστολή της εφαρμογής
της τελευταίας υπουργικής απόφασης, έως την εκδίκαση της
ΑίτησηςΑκύρωσης τηςΚΕΔΕκαι τωνδήμων καθώς και την
έκδοσηαπόφασηςαπότοΣυμβούλιοτηςΕπικρατείας.

Ανοίγουνσιγά-σιγάταθέματακαιτονέοΔ.Σ.ΚΕΔΕπαίρ-
νειτησκυτάλητηςδράσης…

Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές εφαρμογές
του ΕΟΠΥΥ αύριο Παρασκευή και 13

ΑύριοΠαρασκευή13Δεκεμβρίου2019δενθαλειτουργούνοιηλεκτρονικέςεφαρμογέςτουΕΟΠΥΥ«ωςσυνέπεια
τηςπαραγωγικήςλειτουργίαςτουνέουdatacenterτοοποίοέχειωςσκοπότηβελτίωσητωνπαρεχόμενωνυπηρεσιών
τουΟργανισμού»,όπωςαναφέρεισεανακοίνωσητουοΕΟΠΥΥ.

Για τηναποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση τωνασφαλισμένων,από ταφαρμακεία του
Οργανισμούθαεξυπηρετούνται,κατάπροτεραιότητα,ταέκτακταπεριστατικάκαθώςκαιεκείνοιπουαδυνατούννα
προσέλθουνσεάλληημερομηνίαλόγωπρογραμματισμένωνθεραπειών.

«ΚαλούμετουςυπόλοιπουςασφαλισμένουςναπροσέρχονταισταφαρμακείααπότηΔευτέρα16/12/2019,οπότε
θαεπαναλειτουργούνόλεςοιηλεκτρονικέςλειτουργίεςτουΟργανισμού»καταλήγειοΕΟΠΥΥ.

Από Δευτέρα, λόγω καιρού, το Χριστουγεννιάτικο χωριό 
στην Πλατεία Δημαρχείου

ΆρχισεναστήνεταιαπόχθεςτομεσημέριτοχριστουγεννιάτικοχωριόστηΠλατείαΔημαρχείουμετοΒιβλιοδετείο
τωνξωτικώνμεταπαραμύθιακαιτιςπαραστάσεις,οφούρνοςκαιτοζαχαροπλαστείοτωνξωτικώνκαιτοταχυδρομείο
γιαταγράμματαπουθαεκτοξεύονταιστονΆγιοΒασίλη.

ΟβροχερόςκαιρόςόμωςδενβοηθάεικαθόλουστοπρογραμματισμένογιατοΣάββατοξεκίνημακαιόπωςόλαδεί-
χνουντοχωριόθαανοίξειτιςπόρτεςτηνερχόμενηΔευτέρασεμικρούςκαιμεγάλους!

ΣταλευκάΣέλικαι3-5Πηγάδια

Έχειξεπεράσειαπόχθεςτα40εκατοστάτοχιόνιστα3-5Πηγάδια,μεταεκχιονιστικάτουδήμουΝάουσαςνακαθαρί-
ζουντονδρόμοκαιτονχώροτουπάρκινγκαπότιςπρώτεςπρωινέςώρες.Οιεργασίεςσυντήρησηςτουεναέριουαναβα-
τήρακαιόλωντωνεγκαταστάσεωνσυνεχίζονταιμεπολύκαλόρυθμόαπόσυνεργείατηςVermioMTR,μετουςμισθωτές
ναευελπιστούνστηνόσοτοδυνατόνταχύτερηολοκλήρωσήτουςώστεναδοθούνσεχρήσηκαιοιπίστεςτουχιονοδρο-
μικού.

Γιατακαλάτο΄στρωσεκαιστοΣέλιαπόχθεςκιόπωςόλαδείχνουνθακάνουμεστοΝομόλευκάΧριστούγεννα!

Ολαϊκόςαντιπεριφερειάρχης
καιηποντιακή

παροιμία-μήνυμαπρος
τουςπολιτικούςαντιπάλουςτου
Ιδιαίτερηαίσθησηέκανεηαπάντησηπουέδωσεοαντιπεριφερειάρ-

χηςΚώσταςΚαλαϊτζίδηςστοερώτημαπουτουέθεσεοΛΑΟΣαμέσως
μετάτηναθωωτικήαπόφασηέξωαπότηνδικαστικήαίθουσα,αναφορι-
κάμετουςπολιτικούςαντιπάλους,πουανέφερεστηναπολογίατουότι
προσπάθησαννατονβλάψουνμεχτυπήματακάτωαπότηνζώνηκαι
εανεντοπίζονταιεσωτερικάστηνπαράταξητουήεκτός.Οκ.Καλαϊτζί-
δηςδιευκρίνησεότιαυτοίπουπροσπάθησαννατονβλάψουνήτανκαι
εσωτερικοί και εξωτερικοίπολιτικοί αντίπαλοι, δήλωσε λαϊκός και τους
έστειλεαπάντησηχρησιμοποιώνταςμιαποντιακήπαροιμια:

Οτραγονεπορπατνενκιαπόπισητετονοαλεπονκαιαναμμνεννα
ρουζνε το ιτονατ..!!! (Μετάφραση)Περπατούσεο τράγος και απόπίσω
τουήτανηαλεπούκαιπερίμενεναπέσουντα«όργανα»του(γιανα.....
ταπάρειδικάτης)!!!

Καιέκλεισεοαντιπεριφερειάρχηςλέγοντας:«οΚαλαϊτζίδηςδενπέ-
φτει!!!»

Τομηνυμασαφέςαπότοναντιπεριφερειάρχη,εννοώνταςότιόσοκιανπροσπαθούνκάποιοιαπόπίσωτουνατον
ρίξουναυτόςδενπέφτει!

ΤοσημείοαυτόμετηνποντιακήπαροιμίατουΚώσταΚαλαϊτζίδηέγινεviral,ενώστηνχθεσινήραδιοφωνικήεκπομπή
Λαϊκά&ΑιρετικάστονΑΚΟΥ99.6,πουακούστηκανοιδηλώσειςέγινεέναςχαμόςμεμηνύματακαιτηλεφωνήματατωνα-
κροατών(δείτετοβίντεομετηνποντιακήπαροιμίαστοlaosnews.gr).
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Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο 
λίγο πριν το Μακροχώρι 

-Την τελευταία στιγμή σώθηκε ο 65χρονος οδηγός
Συναγερμός σήμανε χθες Τετάρτη, στις 

8.15 το πρωί, στην Πυροσβεστική Υπηρε-
σία Βέροιας μετά από κλήση για διάσω-
ση οδηγού, που παρασύρθηκε με το Ι.Χ. 
αυτοκίνητό του από ορμητικό χείμαρρο, 
λίγο πριν το Μακροχώρι, πίσω από την 
αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Παναγιωτίδη. 
Πρόκειται για το σημείο που λέγεται «Ιρλαν-
δική διάβαση» και είναι ο δρόμος προς το 
Ταγαροχώρι. 

Ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι ένας 
65χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες που έδωσαν οι αξιωματικοί της 
Π.Υ. στον ΛΑΟ, είδε προπορευόμενο όχημα 
να περνάει από το σημείο και αποφάσισε 
και ο ίδιος να το επιχειρήσει.

Τα ορμητικά νερά του χειμάρρου πα-
ρέσυραν το όχημά του και ευτυχώς την τε-
λευταία στιγμή άνοιξε την πόρτα, πιάστηκε 
από ένα κλαδί και σώθηκε, αφού το αυτο-
κίνητο παρασύρθηκε και χάθηκε μέσα στα 
φουσκωμένα νερά. Την Πυροσβεστική ειδοποίησε αμέσως ο οδηγός οχήματος που ήταν πίσω από το αυτοκίνητο του 65χρονου.  

Στο σημείο εκτός από τους πυροσβέστες του σταθμού Βέροιας συνέδραμαν και άντρες της ΕΜΑΚ από την Θεσσαλονίκη με δύο οχήμα-
τα.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν για την ανάσυρση του αυτοκινήτου, ωστόσο είναι δύσκολη η προσέγγιση. Σε μια ακτίνα περίπου δύο χιλιομέ-
τρων ερεύνησαν, αλλά δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν το όχημα και θα περιμένουν να καθίσουν λίγο τα νερά.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από την αστυνομία για να μην πλησιάζουν οχήματα, αφού η κατάσταση εξακολουθεί να είναι επι-
κίνδυνη.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων χθες στο Δημαρχείο Βέροιας

Μίλησαν ως αυριανοί πολίτες για τα καλώς-κακώς 
κείμενα της πόλης και των χωριών τους

Γέμισαν χθες το πρωί τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας 
με μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων του Δήμου, στην 3η συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων, που έγινε στο Δημαρχείο.

Τους νεαρούς συμβούλους καλωσόρισε ο δήμαρχος Κώστας Βορ-
γιαζίδης μιλώντας τους για τον θεσμό και τη λειτουργία του δημοτικού 
συμβουλίου και στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος Άρης Λαζα-
ρίδης ο οποίος κάλεσε στο βήμα τον πρώην πρόεδρο του Σώματος 
και αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Νίκο Μαυροκεφαλίδη, με πρωτοβουλία 
του οποίου ξεκίνησε ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων στη 
Βέροια. Ως το καλύτερο μάθημα κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, 
χαρακτήρισε τη συνεδρίαση ο προϊστάμενος Α/θμιας Εκ/σης Ημαθίας 
κ Διονύσης Διαμαντόπουλος, ενώ τόσο ο συντονιστής εκπαιδευτικού 
έργου κ. Γιώργος Μακαρατζής, όσο και η αντιδήμαρχος Παιδείας κα 
Συρμούλα Τζήμα, μίλησαν για έναν θεσμό που αποσκοπεί και καλλι-
εργεί στα παιδιά τον ενεργό τους ρόλο ως αυριανοί πολίτες. «Καλείστε 
να προτείνετε συγκεκριμένα μέτρα για την οικοδόμηση της κοινωνίας 
του μέλλοντος, στο πλαίσια μιας καθολικής αρμονίας στις σχέσεις αν-
θρώπου-φύσης-κόσμου, όπου η Δημοκρατία είναι ενεργή καθημερινή 
πραγματικότητα… Η συμμετοχή σας στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα 
αποκτά ένα συμμετοχικό, διυποκειμενικό και δημοκρατικό χαρακτήρα» 
τόνισε η αντιδήμαρχος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μαθητές από τα δημοτικά σχολεία: 
1ο, 2ο, 6ο, Αγίας Βαρβάρας, Ριζωμάτων, Ν. Νικομήδειας, Πατρίδας, 
16ο, Κουλούρας, 9ο, 7ο, 3ο, 5ο, 12ο, 13ο, 10ο, 1ο Μακροχωρίου, Ρα-
χιάς-Τριποτάμου, Αγίας Μαρίνας και Αγίου Γεωργίου, κατά σειρά ημερή-
σιας διάταξης.

Τα παιδιά έθεσαν θέματα, με προτάσεις και φωτογραφικό υλικό, που 
αφορούσαν στα προβλήματα της πόλης (Βέροια) αλλά και των χωριών 
τους, στην «άχαρη» κατάσταση της Πλατείας Ωρολογίου και στην έλλει-
ψη ρολογιού, στην καθαριότητα, στην οδική ασφάλεια, στις διαβάσεις 
που πρέπει να είναι βαμμένες και κυρίως αυτές έξω από τα σχολεία 
τους, στην έλλειψη χώρων στάθμευσης, στην ασφαλή διέλευση των 
δρόμων και την πρόσβαση στα σχολεία, στα προβλήματα (π.χ. τεχνικά) 
και λειτουργικά των σχολείων, στα αδέσποτα ζώα στα οποία στάθηκαν 
ιδιαιτέρως, στην αξιοποίηση του Αλιάκμονα, στους πρόσφυγες, στα 
δικαιώματα των παιδιών, στον ρατσισμό, στον εθισμό των νέων στο δι-
αδίκτυο, στην ανάγκη για αθλητικές εγκαταστάσεις, στις παιδικές χαρές, 
αλλά και στην «ρημαγμένη» Περιφερειακή Αγορά της Κουλούρας.

Στα θέματα που έθεσαν οι μαθητές, απάντησε ο δήμαρχος εκτι-
μώντας ότι η Βέροια είναι από τις πιο καθαρές πόλεις και ότι για να 
παραμένει καθαρή θα πρέπει να την προσέχουν και οι πολίτες, εξήγησε 
ότι για τα αδέσποτα ο νόμος δεν επιτρέπει να απομακρυνθούν από τα 

σημεία που περισυλλέγονται και γι’ αυτό μετά τις στειρώσεις, πρέπει 
να επιστραφούν στις πλατείες και στα πάρκα από όπου έγινε η περι-
συλλογή, για την Πλατεία Ωρολογίου επεσήμανε ότι η ανάπλασή της 
ήταν απόφαση προηγούμενου δημοτικού συμβουλίου, ενώ Ρολόϊ στην 
Πλατεία δεν υπάρχει εδώ και 90 χρόνια (γιατί κάποιοι θυμήθηκαν και 
το ανασύρουν τα τελευταία χρόνια; ρώτησε) εκτιμώντας επίσης ότι μια 
μελέτη ανάπλασης δεν μπορεί να αρέσει σε όλους. Για το κυκλοφοριακό 
και την τοποθέτηση φαναριών, είπε ότι δοκιμάστηκε στο παρελθόν αλλά 
δεν ευδοκίμησε, για τον Τριπόταμο ότι χρειάζονται σοβαρές μελέτες για 
την αξιοποίησή του και μίλησε για την υποχρέωση μικρών και μεγάλων 
να προστατεύουν τις παιδικές χαρές και να μην καταστρέφουν αυτά που 
ανήκουν σε όλους τους δημότες. Παραδέχθηκε ότι, όντως λείπουν από 
την πόλη οι δωρεάν χώροι στάθμευσης και ενημέρωσε ότι στον προ-
γραμματισμό του Δήμου, είναι η αξιοποίηση του οικοπέδου κάτω από 
την Εληά, σε χώρο άθλησης.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν αντιδήμαρχοι, πρόεδροι Δημοτι-
κών Επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων του Δήμου και δημοτικοί 
σύμβουλοι. Τα πρακτικά της συνεδρίασης θα εκδοθούν με ευθύνη του 
Δήμου, όπως είπε η αντιδήμαρχος, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 
ενώ στο τέλος των ομιλιών, δόθηκαν έπαινοι συμμετοχής σε κάθε μαθη-
τή και σχολείο.

Σ. Γκ.



Επιμέλεια Μάκης Δημητράκης

Γεννήθηκε στην 
Κύπρο το 270 μ.Χ. α-
πό οικογένεια βοσκών, 
επάγγελμα που και ο 
ίδιος άσκησε αν και 
μορφώθηκε. Υπήρξε 
απλός, αγαθός και γε-
μάτος από αγάπη για 
τον πλησίον. Παντρεύ-
τηκε και από το γάμο 
του απόκτησε μια κό-
ρη την Ειρήνη. Επειδή 
η σύζυγός του πέθανε ξαφνικά ο Σπυρίδων βρήκε διέξοδο στη διδασκαλία του θείου λόγου.

Μετά από πιέσεις χειροτονήθηκε ιερέας και αργότερα δια βοής ο λαός τον εξέλεξε επίσκοπο Τριμυθού-
ντος στην Κύπρο. Με την ιδιότητά του αυτή συμμετείχε στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο όπου διακρίθηκε για 
τις ιδέες του κατά των Αρειανών και ταυτόχρονα αναδείχτηκε σε έναν από τους πιο λαμπρούς υποστηρι-
κτές της Ορθόδοξης Πίστης.

Πέθανε στις 12 Δεκεμβρίου το 350 μ.Χ.
Το 648 μ.Χ. το λείψανό του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Πολύ αργότερα για να προστατευτεί 

από τους αλλόθρησκους εισβολείς το 1456 μετά τριετή «περιπλάνηση έφτασε» στην Κέρκυρα την οποία 
κατείχαν οι Ενετοί. Στο όμορφο νησί του Ιουνίου κτίσθηκε το 1859 ναός ρυθμού βασιλικής. Σε ειδική λάρνα-
κα που κατασκευάσθηκε στην Βιέννη το 1867 «φιλοξενείται» ο Άγιος, που είναι ο πολιούχος του νησιού το 
σκήνωμα του οποίου λιτανεύεται τέσσερις φορές κάθε χρόνο ενώ πολυπληθείς είναι καθημερινά οι επισκέ-
πτες – προσκυνητές.

Ο ναός του Αγίου στη Βέροια
Την περίοδο της απελευθέρωσης της Βέροιας από τον τουρκικό ζυγό το 1912 ναός του Αγίου Σπυρίδω-

να που λειτουργούσε αναφέρεται μόνο ο ομώνυμος ναός στην ενορία του Αγ. Γεωργίου που είναι γνωστός 
σαν Άγιος Νικόλαος της Μπομπόλης. Επειδή κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δεν αναφέρεται λειτουργούμε-
νος ναός του Αγίου στην ενορία του Αγίου Ιωάννη (;) σύμφωνα με την έρευνα του καθηγητή Θωμά Γαβριη-
λίδη, ο σημερινός ναός του Αγίου στην οδό Βενιζέλου ταυτίζεται πιθανότατα με την εκκλησία της Παναγίας 
της Χρυσοπολίτισσας που μετονομάσθηκε σε Άγιος Σπυρίδωνας άγνωστο όμως γιατί και πότε. Πιθανόν 
όταν καταργήθηκε η ενορία της Παναγίας της Χρυσοπολίτισσας και ο ναός έγινε παρεκκλήσι της ενορίας 
του Αγ. Ιωάννη, τότε πρέπει να τοποθετήθηκε σ’ αυτό η εικόνα του «άστεγου» Αγ. Σπυρίδωνα οπότε έγινε 
και η αλλαγή του ονόματος της εκκλησίας.

Με τον καιρό το όνομα «Χρυσοπολίτισσα» ξεχάστηκε. Ολοι τον γνωρίζουμε σαν Αγ. Σπυρίδων ενώ 
στον ίδιο ναό «φιλοξενούνται οι ξεσπιτωμένοι» ΄Αγιοι της ευρύτερης περιοχής των οποίων οι ναοί σήμερα 
δεν υπάρχουν. Αυτοί είναι ο Άγιος Ελευθέριος, ο Άγιος Νικόλαος ο Ξυλοτραβηχτής ή Ξυλοτραφτής και η 
Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτιδα.

Ο ναός του Αγίου είναι τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με νάρθηκα, η πρόσοψη του οποίου με τέσσερις κα-
μάρες είναι νεότερη του ναού. Η μορφή του ναού έχει αλλάξει σε σύγκριση με την αρχική αρχιτεκτονική του 
και για να μπει κάποιος στο ναό κατεβαίνει πέντε – έξι σκαλοπάτια.

Εσωτερικά ο ναός είναι αρκετά ευρύχωρος αλλά σκοτεινός. Φωτίζεται μόνο από την είσοδο και οι τοίχοι 
είναι ασβεστωμένοι ενώ ο ναός διαθέτει γυναικονίτη σε σχήμα Π.
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ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ ΙΙ (ΜΕΤΑΓΛ.) - FROZEN II
Προβολές:   Καθημερινά στις 17.15
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ ΜΠΑΚ
Σενάριο: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΙ & ΑΛΙΣΟΝ ΣΡΟΪΝΤΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, 
ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΤΑΜΤΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΣΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ, ΒΑΣΙΑ ΖΑΧΑ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥ-
ΖΟΥΡΑΚΗΣ

ΤΣΑΡΛΙ 
Προβολές:   Καθημερινά στις 17.15
Σκηνοθεσία: ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ
Σενάριο: ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ & ΜΑ-

ΡΙΑ ΚΙΤΡΑ
Ηθοποιοί: ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ, ΓΙΩΡ-

ΓΟΣ ΚΟΨΙΔΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΙΤΗΣ, ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΑΚΩ-
ΒΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΑΝ-
ΝΑ ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ, ΦΟΙ-
ΒΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ, 
ΒΙΚΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ, 
CESARIS GRAUZINIS, ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, ΔΗ-
ΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

Οι Δύο Πάπες - The Two Popes 
Προβολές:  Πέμπτη 12/12 – Παρασκευή 13/12 

- Δευτέρα 16/12– Τρίτη 17/12 στις 20.30 
Τετάρτη 18/12 στις 19.00
Σάββατο 14/12 – Κυριακή 15/12 στις 21.30
Σκηνοθεσία: Φερνάντο Μεϊρέγες
Ηθοποιοί: Άντονι Χόπκινς, Τζόναθαν Πράις

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΜΙΝΤΓΟΥΕΪ 
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00
Σκηνοθεσία: ΡΟΛΑΝΤ ΕΜΕΡΙΧ
Σενάριο: ΟΥΕΣ ΤΟΟΥΚ
Ηθοποιοί: ΜΑΝΤΙ ΜΟΥΡ, ΑΑΡΟΝ ΕΚΧΑΡΤ, 

ΓΟΥΝΤΙ ΧΑΡΕΛΣΟΝ, ΠΑΤΡΙΚ ΓΟΥΙΛΣΟΝ, ΝΙΚ 
ΤΖΟΝΑΣ, ΛΟΥΚ ΕΒΑΝΣ, ΝΤΕΝΙΣ ΚΟΥΕΪΝΤ, ΕΝΤ 
ΣΚΡΕΪΝ
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CHRISTMAS
Προβολές:  Πέμπτη 12/12 – Παρασκευή 13/12 

- Δευτέρα 16/12– Τρίτη 17/12 – Τετάρτη 18/12 
στις 21.30  Σάββατο 14/12 – Κυριακή 15/12 στις 
19.30 και 21.30

Σκηνοθεσία: ΣΟΦΙΑ ΤΑΚΑΛ
Σενάριο: ΣΟΦΙΑ ΤΑΚΑΛ & ΕΪΠΡΙΛ ΓΟΥΟΛΦΕ
Ηθοποιοί: ΙΜΟΓΚΕΝ ΠΟΥΤΣ, ΑΛΕΪΖ ΣΑΝΟΝ, 

ΛΙΛΙ ΝΤΟΝΟΓΚΟΥΕ, ΜΠΡΙΤΑΝΙ ΟΓΚΡΕΪΝΤΙ, ΚΑ-
ΛΕΜΠ ΕΜΠΕΡΧΑΡΝΤ, ΣΑΪΜΟΝ ΜΙΝΤ

STAR WARS: SKYWALKER Η ΑΝΟΔΟΣ
Προβολές:  ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 
Σε απλή προβολή στις 19.00
Σε Τρισδιάστατη (3D) προβολή στις 21.45
Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪ ΤΖΕΪ ΑΜΠΡΑΜΣ
Σενάριο: ΤΖΕΪ ΤΖΕΪ ΑΜΠΡΑΜΣ
Ηθοποιοί: ΚΕΡΙ ΡΑΣΕΛ, ΟΣΚΑΡ ΙΣΑΑΚ, ΝΤΟ-

ΜΧΝΟΛ ΓΚΛΙΣΟΝ, ΜΑΡΚ ΧΑΜΙΛ, ΚΑΡΙ ΦΙΣΕΡ, 
ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑΪΒΕΡ, ΝΤΕΪΖΙ ΡΙΝΤΛΕΪ, ΛΟΥΠΙΤΑ 
ΝΙΟΝΓΚΟ, ΤΖΟΝ ΜΠΟΓΙΕΓΚΑ, ΜΠΙΛΙ ΛΟΥΡΝΤ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     12/12/19 - 18/12/19

«Γιορτές στο Σέλι» από τον 
Πολιτιστικό Τουριστικό Όμιλο 

Το  Δ . Σ .  τ ο υ 
Π.Τ.Ο.Σ. με χαρά σας 
προσκαλεί στη φωτα-
γώγηση του χριστου-
γεννιάτικου δέντρου 
στην κεντρική πλατεία 
του Σελίου το Σάβ-
βατο 14 Δεκεμβρίου 
2019, στις 17:30 που 
θα σημάνει και την έ-
ναρξη των εκδηλώσε-
ων «Γιορτές στο Σέλι 
2019-2020». Θα προ-
σφέρονται ζεστό κρασί και εδέσματα υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικης μουσικής και όλοι 
μαζί θα γεμίσουμε για δεύτερη χρονιά με ευχές το ευχόδεντρο.

13-14-15 Δεκεμβρίου
3ημερο Street Food Fest στη Νάουσα

VinEaTopia…ένα 3ημερο Street Food Fest 
που ήρθε για να συνδυάσει και να αναδείξει τις 
γεύσεις της Νάουσας!

Ένα τριήμερο οίνου, γεύσης και τοπικής γα-
στρονομίας με σκοπό την ανάδειξη του «χάρτη» 
των γεύσεων της ευρύτερης περιοχής .

Ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης Νάου-
σας σε συνεργασία με τους οινοποιούς και την 
συνδρομή του Δήμου Νάουσας διοργανώνουν 
ένα συναρπαστικό street food festival στις 13-14-
15 Δεκεμβρίου, με άφθονο Ξινόμαυρο κρασί και 
γαστρονομικές εκπλήξεις!

Δημότες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία 
να απολαύσουν ένα αξέχαστο 3ημερο γεύσεων 
και γαστριμαργικών απολαύσεων μέσα στο μα-
γευτικό κλίμα του Χριστουγεννιάτικα στολισμένου 
πάρκου της Νάουσας.

Βεροιώτικα και Λαογραφικά
Ο Άγιος Σπυρίδωνας

Ο ναός στη Βέροια – Η Παναγία η Χρυσοπολίτισσα



Ένα επιτυχημένο, κατά κοινή ομολογία των με-
λών της αποστολής, ταξίδι στην Κίνα έκανε ο πρω-
θυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης με εκπροσώπους του 
επιχειρηματικού κόσμου, τον περασμένο μήνα, για 
προσέλκυση επενδυτών στη χώρα μας.

Στην αποστολή συμμετείχε και ο γενικός δ/ντης 
της VENUS και μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒΕ κ. Στέλιος 
Θεοδουλίδης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της 
Σοφίας Γκαγκούση «Πρωινές σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 
99.6 για τις εντυπώσεις του.

«Οι Κινέζοι σέβονται πολύ τους Έλληνες , λόγω 
της ιστορίας και του αρχαίου πολιτισμού μας κι αυτό 
φαίνεται. Μάλιστα όλες τις ημέρες που είμασταν εκεί, 
το πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων ήταν η επίσκεψη 
του Έλληνα Πρωθυπουργού και της επιχειρηματικής 
αποστολής» είπε μιλώντας στη συνέχεια για τις επα-
φές των επιχειρήσεων με οικονομικούς παράγοντες 
της Κίνας.

«Σε διακρατικό επίπεδο έγιναν συζητήσεις με αιχ-
μή του δόρατος την COSCO, όπου ανακοινώθηκαν 
νέες επεκτάσεις και επενδύσεις στο λιμάνι του Πει-
ραιά. Οι Κινέζοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ να επεν-
δύσουν στην Ελλάδα. Στην Κίνα υπάρχουν ήδη ελ-
ληνικές επενδύσεις και ανακοινώθηκε η αεροπορική 
σύνδεση της Σαγκάης με την Αθήνα. Σε σχέση με την 
επιχειρηματική αποστολή, έγιναν συναντήσεις με εκ-
προσώπους επιχειρήσεων, εισαγωγικές και χονδρε-
μπορίου και ξεκίνησαν συζητήσεις για την ανάπτυξη 
συνεργασιών. Γενικότερα οι ρυθμοί ανάπτυξης στην 
Κίνα είναι πολύ μεγάλοι. Παρόμοιες συναντήσεις 
έγιναν και με οικονομικούς φορείς, ναυτιλιακούς, 
κατασκευαστικούς κ.α. Θεωρώ ότι όλοι επέστρεψαν 
ευχαριστημένοι» τονίζει ο κ. Θεοδουλίδης.

-Εσείς τι επα-
φές κάνατε;

Κάναμε επαφές 
με επιχειρήσεις 
που ενδιαφέρονται 
να αναπτύξουν 
συνεργασία, για 
εισαγωγές τροφί-
μων και ελληνικών 
προϊόντων. Το ζη-
τούμενο είναι να 
καταλάβει κανείς 
τις διαύλους επι-
κοινωνίας, διότι το 
εμπόριο στην Κίνα 
δεν είναι οργανω-
μένο στα ευρω-
παϊκά πρότυπα, 
όπως τουλάχιστον 
εμείς τα γνωρίζου-
με. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης κι αυτό 
προσπαθούμε να καταλάβουμε και να ανακαλύψου-
με, ώστε να προχωρήσουμε. Πιστεύω πάντως ότι 
αυτού του είδους οι αποστολές, βοηθούν στην σύ-
γκλιση και την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας, 
εκατέρωθεν.

-Όσον αφορά την ελληνική κονσέρβα, τι συ-
νεργασίες μπορούν να επιτευχθούν;

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη ροδακινοπαραγωγός 
χώρα στον κόσμο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως 
δεν μπορούν να γίνουν συνεργασίες για εξαγωγή 
των προϊόντων μας. Αυτό που πρέπει να προσέξου-
με και να στοχεύσουμε είναι να πάμε στην Κίνα με 

πάρα πολύ καλή ποιότητα. Το ελληνικό ρο-
δάκινο το εκτιμούν και αρέσκονται να κατανα-
λώνουν προϊόντα από τη Δύση, πολύ υψηλής 
ποιότητας αφού έχουν την δυνατότητα να τα 
υποστηρίξουν. Επομένως, υπάρχουν ευκαι-
ρίες, αρκεί να μην θεωρήσουμε ότι είναι μια 
φθηνή, εύκολη Αγορά, αλλά να δείξουμε από-
λυτο σεβασμό σ’ αυτό που ζητάει ο πελάτης.

-Με τους δασμούς των ΗΠΑ στα ελληνικά 
προϊόντα και την κομπόστα, υπάρχει και κάποια 
ανταγωνιστική σχέση της χώρα μας, διεθνώς, με 
τα αντίστοιχα προϊόντα της Κίνας;

Κοιτάξτε, βλέπουμε την Κίνα όπως και την Αγορά 
των ΗΠΑ. Και η Κίνα υπόκειται στο ίδιο δασμολογικό 
καθεστώς από τις ΗΠΑ, απλά είναι πιο ευέλικτη κο-
στολογικά. Παρόλα αυτά είναι για μας μια τεράστια 
χώρα με πάρα πολλές ευκαιρίες, με πολύ καλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης, με ένα τεράστιο καταναλωτικό 
κοινό. Εξ’ άλλου και οι ΗΠΑ παράγουν κομπόστα, 
αλλά είναι εξίσου μεγάλη αγορά με πολύ μεγάλη 
κατανάλωση, οπότε όπου υπάρχει κατανάλωση μπο-
ρούμε και πρέπει να πάμε. Το θετικό για μας είναι 
ότι η κυβέρνηση έχει βάλει το ροδάκινο ψηλά στην 
ατζέντα των συζητήσεων, ως προς την εξαίρεσή του 
από την αύξηση του ποσοστού των δασμών. Ότι 
γίνει, θα πρέπει να γίνει μέχρι τον Μάρτιο του 2020, 
που θα πρέπει να προγραμματιστεί η επόμενη πα-
ραγωγή. Εάν θα λείψουν από την Αγορά, προϊόντα 
που αντιστοιχούν σε πρώτη ύλη, 35-40.000 τόνων 
συμπύρηνων ροδακίνων, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα 
τεράστιο πρόβλημα και αφόρητη η πίεση και στον 
πρωτογενή τομέα.

-Στις συναντήσεις που είχατε, καλέσατε κά-
ποιους επιχειρηματίες από την Κίνα στην Ημα-
θία;

Ξεκίνησαν οι συζητήσεις, οι οποίες θα ολοκληρω-
θούν στο επόμενο διάστημα ενόψει της προετοιμασί-
ας της ερχόμενης παραγωγικής σεζόν.

-Θα θέλαμε ένα σχόλιό σας, και ως μέλος του 
ΣΕΒΕ, για το σήμα των Μακεδονικών προϊόντων 
(brand name)

Θεωρώ ότι όπου παρουσιάζονται τα προϊόντα 
μας, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε 
αυτό το σήμα. Γενικότερα υπάρχει μια τάση σ’ όλο 
τον κόσμο, να προωθείται η προέλευση του προ-
ϊόντος. Αυτό είναι κάτι που επηρεάζει πολύ τους 
καταναλωτές, οι οποίοι έχουν μια εικόνα για το προ-
ϊόν και ταξιδεύουν, όταν το καταναλώνουν, ακόμα 
και στον τόπο που παράγεται. Είναι μια πολύ καλή 
πρωτοβουλία που πήραμε, ως ΣΕΒΕ, και πιστεύω 
ότι θα βοηθήσει διότι ο γεωγραφικός μας χώρος έχει 
εξαιρετικά προϊόντα. Το γνωρίζουμε αυτό και από τις 
διεθνείς εκθέσεις, όπου οι περισσότεροι εκθέτες είναι 
από την περιοχή μας, από την Μακεδονία, με πολύ 
καλά προϊόντα. Αυτό, το εκτιμά η Αγορά, για όλα τα 
προϊόντα και κυρίως τα τρόφιμα.
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Διακοπή νερού σήμερα στον Τριπόταμο, λόγω  
καθαρισμού των Δεξαμενών Ύδρευσης

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας γίνεται γνωστό ότι, σήμερα Πέ-
μπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 από τις 09:00 έως 14:30 θα γίνει διακοπή νερού στην Τ.Κ. Τριπόταμος 
του Δήμου Βέροιας, λόγω εργασιών καθαρισμού-συντήρησης των Δεξαμενών Ύδρευσης. 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων 
νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργα-
σιών. 

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης καταβάλλουν προσπάθειες για την ολοκλήρωση των εργα-
σιών όσο το δυνατόν ενωρίτερα . 

Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την αναστάτωση που θα υπο-
στούν.  

Στέλιος Θεοδουλίδης, Γενικός Δ/ντης VENUS και μέλος Δ.Σ. του ΣΕΒΕ:

Επαφές και ενδιαφέρον από Κινεζικές 
επιχειρήσεις για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων

Ικανοποιημένος από την συμμετοχή του στην πρωθυπουργική αποστολή στη Σαγκάη για προσέλκυση επενδυτών



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Δε-

κεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Α-
γίου Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΣΤ.
ΚΟΪΜΤΖΙΔΗ 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά 
Τα εγγόνια, 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
 Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην «Ελιά»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Δε-

κεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Υπαπαντή του Κυρίου Πατρίδας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας πατέρα, αδελφού 
και θείου

ΙΩΑΝΝΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗ 

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

Ο υιός 
Τα εγγόνια, 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
 Οι λοιποί συγγενείς

και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης

Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων:

  
Την Πέμπτη 12 Δεκεμ-

βρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον πανηγυρίζο-
ντα Ιερό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου Κουλούρας επί 
τη εορτή του Αγίου Σπυ-
ρίδωνος.

 
Το Σάββατο 14 Δεκεμ-

βρίου στις 5:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Εσπε-
ρινό στον Ιερό Ναό της Α-
γίας Παρασκευής Ραψω-
μανίκης και στη συνέχεια 
θα παραστεί στη γιορτή 
της ενορίας για τα παιδιά.

 
Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου στις 7:00 μ.μ. στο Πνευματικό 

Κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης θα 
ομιλήσει με θέμα: «Χριστὸς ἐπὶ γῆς… ὑψώθητε» στο πλαίσιο των 
συνάξεων με τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».   

 
Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πα-

νηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Διαβα-
τού επί τη εορτή του Αγίου Ελευθερίου.

 
Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου στις 8:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέ-

ντρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Α-
λεξανδρείας θα ομιλήσει με θέμα: «Οι σχέσεις των συζύγων μέσα 
στην κοινωνία» στο πλαίσιο της Σχολής Γονέων. 

Την Τρίτη17 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Εσπερινό και στην παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρ-
χιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατασκευή ναό του) στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια.

 
Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου στις 9:00 μ.μ. θα ιερουργήσει στην 

Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστό-
λων Πέτρου και Παύλου Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του 
Αγίου Ιγνατίου του θεοφόρου. Κατά τη διάρκεια της Ιεράς Αγρυ-
πνίας θα τεθεί σε προσκύνηση η τιμία κάρα του Αγίου Ιγνατίου.   

 
Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στις 10:30 π.μ. θα ομιλήσει 

στη Σύναξη Ιερέων στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Πολιούχου 
Βεροίας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Στα πλαίσια της κοι-

νωνικής προσφοράς 
του Γηροκομείου Βέροι-
ας προς τους συμπο-
λίτες μας, σας γνωστο-
ποιούμε ότι όσοι αντι-
μετωπίζουν πρόβλημα 
περίθαλψης των οικεί-
ων υπερηλίκων τους 
και θέλουν να απουσιά-
σουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣ-
ΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμ-
βάνει να φιλοξενήσει 
και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο 
χρονικό διάστημα χρειάζονται.

Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγε-
νείς και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες 
επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος , 
είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.30 

π.μ. στην αίθουσά μας, Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλλο-
γοί μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: «Ποιος είσαι Θεέ 
μου». Ομιλητής: ο κ. Θεοφάνης Τσακαίκας, Ηλεκτρο-
λόγος μηχανολόγος – Θεολόγος – Ιεροκήρυξ. Σας 
καλούμε να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 

υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις 
ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και 
επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οι-
κονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην 
ALPHA  BANK .

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 0140 
8290 8290 0200 1000 024

και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 
8300 8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέ-
ροιας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 
ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ιερό 
Σαρανταλείτουργο

Ιερό Σαρανταλείτουργο θα τελεσθεί στο Ναό μας κατά 
το διάστημα της Νηστείας των Χριστουγέννων, από 15 Νο-
εμβρίου έως και 25 Δεκεμβρίου, προς πνευματική ενίσχυ-
ση των πιστών και ως προετοιμασία για την μεγάλη εορτή 
των Χριστουγέννων.

Μπορείτε να παραλάβετε από τον Ι. Ναό τον ειδικό φά-
κελο που περιέχει πληροφορίες για το Σαρανταλείτουργο 
και το δίπτυχο στο οποίο θά γράψετε τα ονόματα «υπέρ 
υγείας και υπέρ αναπαύσεως» που θα μνημονεύονται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της νηστείας των Χριστουγέννων κατά την 
τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Τους φακέλους, αφού ανα-
γράψετε τα ονόματα σας, θα τους παραδίδετε στις κυρίες 
του Φιλόπτωχου Ταμείου της Ενορίας μας.

Εκ του Ιερού Ναού

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 12 

Δεκεμβρίου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Γρη-
γόριος Αντ. Σκαμπαρδώνης  σε 
ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ



Γιάννης Καμπούρης: 
Καταδίκη της πρώην 
δημοτικής συμβούλου 
Σοφίας Ελευθεριάδου
 και καταβολή 3.500 € 
ως αποζημίωσή μου

 
Με απόφαση του το Ει-

ρηνοδικείο Βέροιας καταδί-
κασε την πρώην δημοτική 
σύμβουλο κ. Σοφία Ελευ-
θεριάδου, στην καταβολή 
αποζημίωσης προς εμένα 
ύψους άνω των 3.500 ευρώ 
συνολικά.   Η καταδίκη είναι 
απόρροια της προσφυγής 
μου στη δικαιοσύνη για τα 
όσα είπε για το πρόσωπο 
μου, σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση ... «Η ... φράση «πατώντας επί 
πτωμάτων» ... ενέχει ... καταφρόνηση για το πρόσωπο του ενάγοντος  
(ΑΠ825/1981) και σκόπιμα ελέχθη προς μείωση της τιμής και της υπολήψε-
ως του έχουσα πρόθεση εξυβρίσεως του ... κατά τα παραπάνω απεδείχθη 
ότι η εναγόμενη τέλεσε το αδίκημα της εξυβρίσεως ... άλλωστε η τέλεση του 
αδικήματος βεβαιώθηκε και με την με αρ. 648/2018 απόφαση του Μονομε-
λούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας ... προέκυψε πρόθεση καταφρονητική ... 
μειωτική της τιμής και υπολήψεως του και απεναντίας ουδόλως προκύπτει 
ότι συνιστά δυσμενή κρίση για κάποιο έργο του ενάγοντα ως διευθυντού της 
ΚΕΠΑ».

Με την απόφαση αυτή θεωρώ ότι δικαιώνομαι απόλυτα για τον άδικο δι-
ασυρμό του ονόματός μου. Στη μικρή μας πόλη δε μπορεί κανένας, όποιος 
και να είναι, όποιο αξίωμα και να κατέχει, να διασύρει την τιμή και την υπό-
ληψη κανενός.

Λυπάμαι για την τροπή που πήρε η όλη υπόθεση, αλλά δε μπορούσα σε 
καμιά περίπτωση 
να μην υπερα-
σπιστώ το όνομα 
μου.

Και σε ότι α-
φορά κάποιους 
δημοσιογράφους 
που βιάστηκαν 
να μιλήσουν για 
δήθεν αθώωση, 
αρθρογραφώντας 
μάλιστα εναντίον 
μου, ας προσέ-
χουν την άλλη 
φορά τι συμβου-
λές που δίνουν, 
γιατί μια «απλή 
ε ξ υ β ρ ι σ ο ύ λ α » 
μπορεί να στοι-
χίσει πάνω από 
3.500 ευρώ. 

Γιάννης 
Καμπούρης
 τ. γενικός 

διευθυντής 
της ΚΕΠΑ 

Δήμου Βέροιας
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας καλεί τα μέλη 

του Συλλόγου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η 
οποία θα γίνει την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 
11 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Βερόης & Εβραίων 
Μαρτύρων 1), με θέματα:

1.Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός
2.Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
3.Εκλογή αντ/πων για ΠΟΠΣΒ
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή 

λειτουργία και την περαιτέρω ενδυνάμωση του Συλλόγου.
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί παρουσία δικαστι-

κού αντιπροσώπου.
Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος   Ο γραμματέας
Δημήτρης Πίσκος   Γιώργος Τσίρης

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας
Δύο νέοι άντρες

 συνελήφθησαν στην 
Ημαθία για διακίνηση 

ναρκωτικών
-Κατασχέθηκε τουλάχιστον 1 κιλό 

ακατέργαστης κάνναβης
Συνελήφθη -

σαν μετά από 
συντον ισμένες 
ενέργειες των α-
στυνομικών του 
Τμήματος Ασφά-
λειας Βέροιας, 2 
ημεδαποί ηλικίας 
39 και 40 ετών, 
γ ια  δ ιακ ί νηση 
κάνναβης σε πε-
ριοχή της Ημαθί-
ας.

Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α , 
την Τρίτη 10 Δε-
κεμβρίου 2019, 
το μεσημέρι, αρ-
χικά εντοπίσθηκε 
ο 40χρονος που 
μόλις είχε προ-
μηθευτεί από τον 
39χρονο ποσότη-
τα κάνναβης.

Ακολούθως, στην κατοχή των συλληφθέντων, αλλά και 
στις οικίες τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 
1.049,2 γραμμαρίων,

• 29 ναρκωτικά δισκία,
• 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
• 3 νάιλον συσκευασίες, 
• το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ, ως προερχόμενο 

από πώληση ναρκωτικών ουσιών και
• 1 κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθέντες, με την δικογραφία που σχηματίσθηκε 

σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Βέροιας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Βεροίας Αντωνίου 
Αυγέρου σαν πληρεξούσιος της Παυλίνας Γκόβα του Απο-
στόλου, κατοίκου Βέροιας, Μυτιλέκα 10, επιδόθηκε στην 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βεροίας για τον πρώην κάτοικο 
Βέροιας, και ήδη αγνώστου διαμονής, Ανδρέα Κοτσόλη 
του Ηλισέου, επικυρωμένο αντίγραφο της από 29-8-2019 
ΑΓΩΓΗΣ με αριθμό κατ. 171/γδ/2019, ενώπιον του Μονο-
μελούς Πρωτοδικείου Βεροίας, και με την από 10-9-2019 
πράξη ορισμού συζήτησης της κ. γραμματέα ορίστηκε η 3η 
Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη κα ωρα 09.00 στο κατάστημα 
του Πρωτ. Βέροιας με αριθμό πινακίου 24. Για τη επίδο-
ση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 260 Δ’/10-12-2019 έκθεση 
επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφερείας του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης (με έδρα το Πρωτοδικείο Βεροίας) 
Χαράλαμπου ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ, κατοίκου Βεροίας, οδός 
Κεντρικής 61

Βέροια 11-12-2019 
Ο Δικαστικος Επιμελητης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 61 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. 23310 21442 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΔΑΜ του Ιω-
άννη και της Μαρίας, το γένος 
Σαμαρά, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΡΙΣΤΕ-
ΜΟΓΛΟΥ ΕΡΑΤΩ του Πανα-
γιώτη και της Ελένης, το γένος 
Ντεμίρ, που γεννήθηκε στα Γιαν-
νιτσά Πέλλας και κατοικεί στο 

Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέ-
ροιας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                               
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
ΒΕΡΟΙΑΣ    (Δ.Ε.Υ.Α.  ΒΈΡΟΙΑΣ ) 
Τεχνική Διεύθυνση
Τμήμα Προμηθειών                                            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
AΔΑ: Ψ0Ε6ΟΛΠ9-0ΤΝ              

ΑΔΑΜ: 19PROC006006580
Βέροια  11/12/2019 

Αρ. Πρωτ. 5356 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

«Προμήθειας Α) Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου 
(CPV-30192700-8), Β) Φωτοτυπικού χαρτιού (CPV- 30197643-5), 

Γ) Εντύπων (CPV - 22820000-4) της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για το 2019» 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσ-

σει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  
«Προμήθεια Α) Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου 
(CPV-30192700-8) Β) Φωτοτυπικού χαρτιού (CPV- 30197643-5) Γ) 
Εντύπων (CPV - 22820000-4) της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για το 2019»  για την 
κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, προϋπολογισμού Είκοσι 
έξη χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ # € 26.784,00 
# με ΦΠΑ, ήτοι αναλυτικά  στο ποσό των Είκοσι μία χιλιάδων εξα-
κοσίων ευρώ # € 21.600,00 # άνευ ΦΠΑ και στο ποσό των Πέντε 
χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ # € 5.184,00 # για τον 
αναλογούντα ΦΠΑ. με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 
ανά ομάδα ειδών.    

Οι προσφορές, θα πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής Διαγωνισμού, την ημέρα του διαγωνισμού, ο οποίος 
θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην οδό Κεντρικής 
203 στη Βέροια, την 27/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 
π.μ., (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών). Οι προσφορές 
μπορεί επίσης να αποστέλλονται και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, 
με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέ-
ρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά 
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό 
με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το 
Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (κ. Ιωάννης Παντερμαράκης, 
τηλ: 23310-78814) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη 
του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr ), και στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (URL) : www.deyav.gr και στον ιστότοπο της 
ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (http://et.diavgeia.gov.gr )  

Για την ΔΕΥΑ Βέροιας 
ΟΠρόεδρος Δ.Σ 

 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 



Γέμισε η αίθουσα του  πρώην Δημαρχείου Μακροχωρίου, από αγρότες και 
προσκεκλημένους, εκπροσώπους  φορέων στη  Γενική Συνέλευση του Αγροτικού 
Συλλόγου Ημαθίας με θέματα τις στρεμματικές ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις 
από τον ΕΛΓΑ.

Στη συνέλευση παρευρέθησαν, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ημαθίας κ. Απ. 
Νεστορόπουλος, ο Δημοτικός σύμβουλος Θ. Θεοδωρίδης, η εκπρόσωπος της 
βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας  Φρόσως Καρασαρλίδου,  η πρόεδρος του Εμπορι-
κού Συλλόγου Βέροιας κ. Αθηνά Τσιπουρίδου, ο κ. Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος 
μέλος  του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, οι Πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων 
Βέροιας, Μακροχωρίου, Διαβατού, Μέσης, Άμμου, Βεργίνας, Παλατιτσίων, Ασω-
μάτων, Αγ. Μαρίνας, Αγίου Γεωργίου, Λυκογιάννης και πολλοί αγρότες. Οι βου-
λευτές Ημαθίας λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων στη Βουλή δεν μπόρεσαν να 
παρευρεθούν, ενώ επιστολή έστειλε ο κ. Τάσος Μπαρτζώκας.

Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας Χρήστος Βοργιάδης ενημέ-
ρωσε για τις  συναντήσεις του Συλλόγου  με τον Υπουργό Μάκη Βορίδη, τον 
Αντιπερεφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας Σωτήρη Μπάτο με τους οποίους συζητήθηκε εκτός  από τα deminimis και τις  
αποζημιώσεις , το αίτημα των αγροτών  για σύσταση Ομοσπονδίας σε επίπεδο 
Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάδειξη και διεκδίκηση των αγροτι-
κών προβλημάτων.

Προτάσεις έγιναν και από τους παρόντες  αγρότες και αποφασίστηκε να 
δοθεί τριήμερη προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου στην κυβέρ-

νηση, για να 
ανακοινώσει 
τη στρεμμα-
τική ενίσχυση 
(Deminimis) 
και τα ποσά 
σε νεκταρίνια 
και ροδάκινα 
ανά στρέμμα 
και σε περίπτωση που δεν υπάρξει ικανοποιητική ανακοίνωση θα προβούν σε κινητοποι-
ήσεις, σε συνεργασία με τον Εμπορικό και εργατικό Σύλλογο καθώς και την Ομοσπονδία 
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Βέροιας, με τους οποίους βρίσκονται σε επικοινωνία.

Να σημειωθεί, ό-
πως αναφέρει ο Σύλ-
λογος,  ότι οι αγρό-
τες ζήτησαν το ποσό 
των  30 εκ. ευρώ πε-
ρίπου, στο οποίο θα 
συμπεριλαμβάνονται 
νεκταρίνια, επιτρα-
πέζια και συμπύρηνα 
ροδάκινα.
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας, στα πλαίσια του κοινωνικού και φι-
λανθρωπικού χαρακτήρα, διοργανώνει συγκέντρωση τροφίμων στα 
γραφεία της Λ. Ανοίξεως 90, για να τα προσφέρει στην Φιλόπτωχο 
Αδελφότητα Βέροιας, η οποία προσφέρει καθημερινά συσσίτιο σε 
άπορες οικογένειες.

 Η συγκέντρωση θα γίνεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 
ώρα 10-12 το πρωί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23310 25654 κιν. 
6976953683.

Έκθεση παιδικού
 χριστιανικού βιβλίου

Ἀπό τό Σάββατο 7 Δεκεμβρίου μέχρι τήν Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου θά 
λειτουργήσει στό Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο (πλησίον τοῦ Βήματος τοῦ Ἀπ. 
Παύλου) ἔκθεση παιδικοῦ χριστιανικοῦ βιβλίου. Εἶναι μία εὐκαιρία νά ἔρθουν τά 
παιδιά σέ ἐπαφή μέ τά βιβλία καί ἰδιαίτερα ἐνόψει τῶν ἐπίκείμενων ἑορτῶν τῶν 
Χριστουγέννων. Ἡ ἔκθεση θά λειτουργεῖ καθημερινά ἀπό τίς 09:00 ἔως 13:00 
καί ἀπό 17:00 ἔως 20:00.

Πρόσκληση σε 
απογευματινό του 

Συλλόγου  Μικρασιατών
Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ημαθίας σας προσκαλεί στο 

απογευματινό καφέ που διοργανώνει το Σάββατο 14 Δεκεμ-
βρίου 2019 στις 17:00 στη Λέσχη Αξιωματικών Βέροιας. Προ-
σκεκλημένος ομιλητής Δρ Ιωάννης Μαυροκεφαλίδης Ενδοκρι-
νολόγος – Διαβητολόγος με θέμα: « Η διατροφή στις γιορτές 
των Χριστουγέννων». Θα ακολουθήσει γλέντι  με την ορχή-
στρα «Μελορυθμοί»  με τη συνοδεία νηστήσιμων εδεσμάτων.

Το Δ.Σ. 

Συγκέντρωση 
τροφίμων

 στη 
Φιλόπτωχο 

Βέροιας
Τρόφιμα μακράς διάρκειας, ό-

πως όσπρια, ζυμαρικά, ζάχαρη 
αλεύρι, γάλα, λάδι κ.τ.λ ξεκίνη-
σε να συγκεντρώνει η Φιλόπτω-
χος Αδελφότης Κυριών Βέροιας.   
Στα γραφεία μας Κωτουνίου και 
Μερ.Καρακωστή 3 , δεχόμαστε 
τις προσφορές των συμπολιτών 
μας, καθημερινά από τις 8.00΄-
12.00΄, προκειμένου να ετοιμα-
στούν  δέματα που θα διανεμη-
θούν σε 120 άπορες οικογένειες 
της πόλης μας, για τις γιορτές 
των Χριστουγέννων.

Σεμινάρια σκίτσου 
στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

 
Την  Πέμπτη  12  Δεκεμβρίου  2019  στις  5μμ, θα  πραγματοποιηθεί  το 

τρίτο  σεμινάριο σκίτσου στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας, από  το  σκιτσογράφο 
Δημήτρη Νικολαΐδη. Η προσπάθεια   μας  είναι  να εντάξουμε  στις  δραστη-
ριότητες  μας μία ακόμα δράση, που προάγει την τέχνη και τον πολιτισμό και 
συνεισφέρει στην ψυχική γαλήνη των παιδιών αλλά  και  των  μεγάλων.

Σας  περιμένουμε  όλους  για  να  συνεχίσουμε  το  ωραίο  ταξίδι  του  σκί-
τσου,  στις  εγκαταστάσεις  μας  στο  Πανόραμα  Βεροίας. Για  περισσότερες  
λεπτομέρειες  επικοινωνήστε  στο  τηλέφωνο  2331072060, 5-9  το  απόγευ-
μα ή  στο  6983503676  όλο  το  24ωρο.

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

Τουμπουλίδης Νικόλαος  Τογκουσίδου  Ευαγγελία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 5255Γ/09-12-2019 έκθεση επίδοσης 

της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας Αγγάλα Ευ-
δοξίας, μετά από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε στις 
03.12.2019 από την Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟ-
ΔΟΥΣΑΚΗΣ-ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δια του μέλους της Ζωής Κωστόγιαννη (Α.Μ.Δ.Σ. 
Πειραιά 3963) πληρεξούσια της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου 86 (Α.Φ.Μ.: 094014201), και 
εκπροσωπείται νόμιμα επέδωσα στην κα Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Βέροιας Λευκοθέα Τερζητάνη για λογαριασμό του 
Γεωργίου Αλχαζίδη του Μιχαήλ (ΑΦΜ 059234671), πρώην 
κάτοικο Πατρίδας Βέροιας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές 
αντίγραφο της από 25.11.2019 Αγωγής της πρώτης κατά του 
Γεωργίου Αλχαζίδη του Μιχαήλ η οποία απευθύνεται ενώπιον 
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που με αυτή ζητάει 
αυτά που αναφέρονται στο περιεχόμενο της και συγκεκριμένα: 
1 να γίνει δεκτή καθ ’ολοκληρίαν η παρούσα αγωγή μας, 2. Να 
διαταχτεί ο ως άνω εναγόμενος, για την αιτία που αναλυτικά 
περιγράφεται ανωτέρω, με απόφαση του Δικαστηρίου σας, 
όπως μας καταβάλει το συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ Τριακοσίων 
Είκοσι Οκτώ Χιλιάδων Εκατόν Πενήντα Τριών και ενενήντα 
δύο λεπτών (328.153,92€) εντόκως και ειδικότερα α) το μεν 
ποσό των 60.945,84€ εντόκως από την 18/09/2019 με επιτόκιο 
υπερημερίας, που υπερβαίνει το εκάστοτε συμβατικό επιτόκιο 
της ενήμερης οφειλής (7,600% κατά την ημερομηνία αυτή) 
κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και με εξάμηνο ανατοκισμό των 
τόκων μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως και β) το δε ποσό των 
267.208,08€ εντόκως από την 13/11/2019 με επιτόκιο υπερη-
μερίας, που υπερβαίνει το εκάστοτε συμβατικό επιτόκιο της 
ενήμερης οφειλής (1,970% κατά την ημερομηνία αυτή) κατά 2,5 
ποσοστιαίες μονάδες και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, 
μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, 3. Να κηρυχθεί η εκδοθησό-
μενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή καθ’ όλο το καταψηφιστι-
κό της αίτημα και 4. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γέ-
νει δικαστική μας δαπάνη και αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγό-
ρου. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν α) η από 29.11.2019 
με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 105334/2019 και με Ειδικό Αριθμό 
Κατάθεσης 3403/2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου (Είδος 
Δικογράφου: Αγωγή- Διαδικασία: Νέα Τακτική Πολυμελούς-Αντι-
κείμενο: Ενοχικό) της γραμματέως το ως άνω Δικαστηρίου, β) η 
από 29.11.2019 πράξη της ιδίας ως άνω γραμματέως του πιο 
πάνω Δικαστηρίου με την  οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κα-
τάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) η-
μέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία 
παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους 
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει 
στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκ-
πρόθεσμες προτάσεις δε λαμβάνονται υπόψη, μέσα στην ίδια 
προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής 
και γ) παραγγελία για επίδοση σ’ αυτόν που κοινοποιείται για 
να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 

ΝΑΟΥΣΑ 10-12-2019
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

ΑΓΓΑΛΑ Ν. ΕΥΔΟΞΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟ/ΝΗ Δ/ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 04/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 10744

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε στο ευρύ κοινό ότι με την αριθ. 9555/04-

12-2019 Πράξη Χαρακτηρισμού μας (ΑΔΑ: 7ΧΡΕΟΡ1Υ-ΣΣΒ) 
χαρακτηρίσαμε σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79, έκτα-
ση εμβαδού 1.269,69 τ.μ., εκ του Α.Τ. 17νζ του αγροκτήματος 
Ασωμάτων, Σ.Δ. 1955, η οποία βρίσκεται στη θέση «Γούρνα», 
Τ.Κ. Ασωμάτων, Δ.Ε. Βέροιας, Δήμου Βέροιας, ως:

ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6 
(γενική υπαγωγή) του αρθρ.3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντι-
καταστάθηκε και ισχύει, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασι-
κής νομοθεσίας με αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής 
κατά το παρελθόν.

Με την πράξη μας αυτή δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώ-
ματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και αυτή δεν αποτελεί στοιχείο 
απόδειξης ιδιωτικού εμπραγμάτου δικαιώματος.

Η παραπάνω πράξη θα είναι αναρτημένη επί ένα (1) μήνα 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και όποιος έχει 
έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις ενώπιον της 
Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων.

Η Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Βέροιας

Ελένη Κατσανίδου
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

Στη χθεσινή Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας
Διορία μέχρι αύριο δίνουν οι αγρότες στο 

Υπουργείο για  deminimis και αποζημιώσεις
-Μετά, κινητοποιήσεις…



Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης

Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα 
γίνει στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. με τα παρα-
κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Διατύπωση απόψεων επί της μελέτης των προσωρινών κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση του έργου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Αναβάθμισης Αστικού Τοπίου στην Βέροια»

-Διατύπωση απόψεων επί της τροποποίησης Κανονισμού Λειτουρ-
γία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Βέροιας

-Διατύπωση απόψεων επί του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας 
Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας 

-Διατύπωση απόψεων επί της τροποποίησης του «Κανονισμού 
Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Βέροι-
ας» – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ανεμοφρακτών για ΚΥΕ

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται 
την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα,  οπότε θεωρείται σε 
κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.
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Κυκλοφόρησε 
το νέο βι-

βλίο των Δ. 
Στυλιανίδη, 
Θ. Σωτηρό-
πουλου, Α. 
Σιμώνη και 
Δ. Αλμαλιώ-
τη «Η συμ-
β ο λ ή  τ η ς 
Δ ιατροφής 
στην υγεία 
των ανθρώ-
πων», από 
τις εκδόσεις 
« Α Γ Ρ Ο Τ ύ -
πος α.ε.».

Το βιβλίο 
διατίθεται α-
πό το βιβλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο» της Βέροιας.

Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου στο Δημαρχείο Βέροιας
Η ΔΗΜΤΟ της Ν. Δ. Βέροιας 

συγκεντρώνει βιβλία 
για καλό σκοπό

            Η πρόεδρος και τα μέλη της ΔΗΜ.ΤΟ Νέας Δημοκρατίας 
Βέροιας με αφορμή τις άγιες ημέρες των εορτών που πλησιάζουν 
επιθυμούν να δώσουν το δικό τους μήνυμα αγάπης για τα παιδιά και 
όχι μόνο. Σας περιμένουμε το Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019, από 
10:30 μέχρι 13:00, στην Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας (και αν βρέχει 
στο ισόγειο του Δημαρχείου) για να χαρίσετε και να ξαναδώσετε ζωή 
στα βιβλία που διαβάσατε, αγαπήσατε και  δεν τα χρειάζεστε πια με 
τη προϋπόθεση να είναι σε καλή κατάσταση ( εκτός από εγκυκλοπαί-
δειες). Ο σκοπός είναι να τα δωρίσουμε σε σχολικές βιβλιοθήκες και 
κοινωνικές δομές του Δήμου μας.  Σας περιμένουμε όλους , για να 
δώσουμε την ευκαιρία του ταξιδιού μέσα από ένα βιβλίο σε όλο και 
περισσότερα παιδιά, σε όλο περισσότερους συμπολίτες μας γεμίζο-
ντας συμβολικά όσες περισσότερες κάλπες γίνεται! 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜ.ΤΟ ΝΔ ΒΕΡΟΙΑΣ
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΥΡΜΟΥΛΑ ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ   ΠΥΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

«Στις χαρές σας, να σας 
το ανταποδώσουμε!»

18 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας για τους σεισμόπλη-
κτους της Περιφέρειας Δυρραχίου , των περιοχών  Θουμάν 
και  Κρούγια μεταφερθήκαν από την Κεντρική Μακεδονία  
προς το Δυρράχιο και μαζί χιλιάδες τόνοι ευγνωμοσύνης 
από την κοινότητά μας προς τους αδελφούς μας έλληνες 
,που στάθηκαν  βράχος διπλά μας σ’ αυτές τις τραγικές 
στιγμές που βιώσαμε μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε 
την κεντρική Αλβανία στις 26/11/2019. 

Άμεσα κα αποτελεσματικά  ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμά μας ο Αντιπεριφερειάρχης του Νομού Ημαθίας ο κύριος 
Κωνσταντίνος Καλαιτζίδης και ο δήμαρχος του Δήμου Βέ-
ροιας ο Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης , στους οποίους σήμερα 
απευθύνουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδίας και μια 
ευχή όπως εμείς συνηθίζουμε: «Στις χαρές σας να σας το 
ανταποδώσουμε!»

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για όλους τους πολίτες  Δήμου 
Βέροιας που στάθηκαν στο πλευρό μας με την γενναιόδωρη 
προσφορά τους για ακόμη μια φορά.

Ένα μεγάλο « ευχαριστώ» απευθύνουμε  στον Περι-
φερειάρχη μας τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα  για την 
πρωτοβουλία, την παρότρυνση και την αμέριστη στήριξη 
του στο αγκάλιασμα αλληλεγγύης του αδερφών μας καθώς 
και όλους τους Αντιπεριφερειάρχες, τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους και τους Δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας 
που συνέβαλαν στην συγκέντρωση της βοήθειας σε τόσο 
σύντομο χρονικό διάστημα. Τέλος το μεγάλο «ευχαριστώ» 
ανήκει στους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας που με 
θέρμη ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και έδειξαν το 
μεγαλείο της αλληλεγγύης και της άνευ όρων και συνόρων 
αγάπης τους!

Για τον Αλβανικό Σύλλογο 
«Μεταναστευτική Αλληλεγγύη»
Ο πρόεδρος :Καστριότ Κοπάτσι

Ακτιβίστρια: Αρμίντα Πλαγκαρίτσα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέρι-

μνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τον κ. Τόλη 
Καπρίνη για την δωρεά απορρυπαντικών για της ανάγκες του Κέντρου

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευ-
χαριστεί θερμά τους μαθητές και τους καθηγητές Τσιομεσίδου 
Γεσθημανή, Μπαζούκι Κωνσταντία και Παπαδόπουλο Αντώνη του 
5ου Γυμνασίου Βέροιας για την Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη τους. 

Ευχαριστούμε όλους για την προσφορά χρηματικού ποσού, 
γλυκισμάτων και ευχετήριων καρτών για τα παιδιά μας. Ευχόμαστε 
υγεία και πρόοδο σε όλους.   

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ
4ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ KENTΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ  -  ΠΕΛΛΑ  - ΠΙΕΡΙΑ

Εκλογές για Τοπικές 
Διοικήσεις και Συνέλευση 

των Αντιπροσώπων
Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019, από τις 8:00΄το πρωί  έως τις 18:00΄, είναι οι εκλογές 

για την ανάδειξη των δυο οργάνων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, των επτα-
μελών Τοπικών Διοικήσεων (Τ.Δ.) και της Συνέλευσης των 200 Αντιπροσώπων (ΣτΑ).

Οι χώροι διεξαγωγής των εκλογών, στους νομούς αρμοδιότητάς μας (Ημαθία-Πέλλα-Πιε-
ρία), είναι οι παρακάτω:

• ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΗΜΑΘΙΑΣ 
Βέροια-Μαλακούση 10, Γραφείο Περιφερειακού Τμήματος ΚΔ Μακεδονίας (3ος όροφος).
• ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΠΕΛΛΑΣ
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Έδεσσας, Κ. Γαρέφη & Περδίκα 1, Βαρόσι Έδεσσας.
• ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΠΙΕΡΙΑΣ
Κατερίνη –Αίθουσα Συσκέψεων της Π.Ε. Πιερίας, 28ηςΟκτωβρίου 40( 4ος όροφος).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



Απο την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώ-
θηκαν οι διαιτητές και βοηθοί 
που θα διευθύνουν τα παιχνί-

δια της 12ης αγωνιστικής. Τον αγώνα 
της Βέροιας με την Νίκη Βόλου την 
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 3 μ.μ θα 
διευθύνει ο κ. Πουλικίδης από τον 
Σύνδεσμο της Δράμας με βοηθούς 
τους κ.κ  Δέλιο (Πέλλας) και Κουφό 
(Μακεδονίας).

Σάββατο 14/12 
ΟΦ Ιεράπετρας - Αιγάλεω

(ΕΡΤ3) διαιτητής ο κ.Λεμπέσης
(Πειραιά) βοηθοί οι κ.κΑναστασά-
κης (Χανιων)Αδαμόπουλος (Μεσ-
σηνίας)

Κυριακή 15/12 
Ολυμπιακός Βόλου- ΠΟ Τρί-

γλιας διαιτητής ο κ.Μέγας (Πιερί-
ας)βοηθοίοικ.κΒρούζος(Πιερίας)
Λίόντος(Ηπείρου)

Θεσπρωτός- Καλαμάτα διαιτη-
τής ο κ. Τσέτσιλας ( Γρεβενών )
Φαλτάκας (Γρεβενών) και Σακκάς
(Θεσσαλίας)

ΔιαγόραςΡόδου-ΑΟΚαβάλας
διαιτητής ο κ.Δραγάτης (Ατ.Αττι-
κής) βοηθοί η κ.Λέτση (Αθηνών)
καιΑραβίδης(Αθηνών)

ΑΟΤρίκαλα- Ιάλυσος διαιτητής
ο κ.Αθανασίου (Άρτας) βοηθοί οι
κ.κΘανασιάς (Ηπείρου)Τσιλίκας (
Αιτ/νίας)

Ιωνικός -Ασπρόπυργος διαιτη-
τήςοκ.Καδδάς(Αχαίας)βοηθοίοι
κ.κΚακαφώνης (Αχαίας) Ψύλλος
(Λέσβου)

Μια 

ακόμη 
σπουδαία 
εμφάνιση 
για τα κορί-
τσια του 
Αγροτικού 
Αστέρα 
Αγίας Βαρ-
βάρας, που 
κέρδισαν 
και τη Δόξα 
Δράμας 
συνεχί-
ζοντας τη 
νικηφόρα τους πορεία 
στον 1ο όμιλο της Β 
Εθνικής. Η ομάδα του 
Αντώνη Παπατζίκου 
επικράτησε με 3-0, 
χάρη σε δύο τέρματα 
της Ολίνας Μπαξεβάνου 
και ένα της Αγνής Κιου-
τάχιαλη, «σπάζοντας» 
ταυτόχρονα το αήττητο 
των «ασπρόμαυρων» 
που προερχόταν από μια 
σειρά σπουδαίων αποτε-
λεσμάτων.

Τα κορίτσια από τηνΗμαθία όμως είναι άκρως
αποφασισμέναγιατηνάνοδοφέτοςκιαυτόφανερώ-
νειηεικόνατουςστοναγωνιστικόχώρο,μεαποτέλε-
σμαναείναιπολύαποτελεσματικέςκαιναβρίσκουν
ιδιαίτεραεύκολατοδρόμοπροςτααντίπαλαδίχτυα.

Έτσιέγινεκαισήμερακαιμάλιστατοπρώτογκολ
τηςΜπαξεβάνου σημειώθηκε στην πρώτη φάση
τουαγώνα.Ένατέρμαπου«ξεκλείδωσε»νωρίςτην
αντίπαληάμυνακαιδημιούργησενέαδεδομένα,βά-
ζονταςσεθέσηοδηγούτηγηπεδούχοομάδα.

Ακολούθησε μια πραγματική…μάχη στον αγω-
νιστικό χώρο, με εκατέρωθεν ευκαιρίες και αρκετή
αγωνία σε όσους βρέθηκαν σήμερα στοΔημοτικό
γήπεδοΑγίαςΒαρβάρας.

Οι…καρδιές των «πρασίνων»μπήκαν ξανάστη
θέσητουςστο83′ότανήτανησειράτηςΚιουτάχιαλη
να χριστεί σκόρερ και ναδώσει
ουσιαστικά τη νίκη στην ομάδα
της, την οποία σφράγισε με το
δεύτεροπροσωπικότηςτέρμαη
Μπαξεβάνου.

Ηομάδα τουΑντώνηΠαπα-
τζίκουπροπορεύεται στον βαθ-
μολογικό πίνακα, έχοντας ως
«συγκάτοικο»τηνεπίσηςεξαιρε-
τική ομάδα τηςΚαστοριάς,που
παραμένει με το απόλυτο στις
νίκεςμετάαπόπέντεπαιχνίδια.

Συνθέσεις
Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας :Αρ-

γυροπούλου, Μαργαρίτη (51′
Φεΐμ),ΤσαγκαλίδουΦ. (76′Κω-
στοπούλου), ΤσαγκαλίδουΑ.,
Τσεχελίδου, Στρίμπα,Μουρατί-
δου, Κιουτάχιαλη, Σιδηροπού-
λου (67′Δρενοβιάδου), Μπα-
ξεβάνου, Καλοψυκάκη (46′ Ευ-
στρατίου)

ΔόξαΔράμας : Γαβριηλίδου,
Κοσκερίδου, Κατσιγιάννη, Σω-
μάδη, Κασαπίδου, Γοντσίδου
(34′ Φωτιάδου), Εξουζίδου,
Ζήση (71′ Τζιντζόγλου), Παπα-
δοπούλου, Τουρετζόγλου (80′
Μπαντή), Μποϊκάνη (37′ Μπι-
ζεργιαννίδου)

Τααποτελέσματατης5ης
αγωνιστικής:

Αγρ.ΑστέραςΑγ.Βαρβάρας

–ΔόξαΔρ....................................................... 3-0
Κιλκισιακός–ΓΠΟΚαστοριάς................... 0-5
ΝέεςΤρικάλων–ΒασίλισσαΘράκης......... 0-2
Πανσερραϊκή–ΝεφέλεςΠιερίας............... 3-0
Ροδόπη’87–ΑετοίΘεσσαλονίκης............ 1-1

Hβαθμολογία
1)Αγ.Βαρβάρα............................................ 15
-ΠΓΟΚαστοριάς.......................................... 15
3)ΔόξαΔράμας2016.................................. 10
4)ΒασίλισσαΘράκης.................................... 9
5)ΝέεςΤρικάλων........................................... 7
6)Πανσερραική............................................. 7
7)Κιλκισιακός................................................ 3
8)ΝεφέλεςΠιερίας........................................ 3
9)Ροδόπη87’................................................ 2
10)ΑετοίΘεσ/νικης........................................ 1
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Με ανακοίνωση της η Διοίκηση 
του ΝΠΣ Βέροια 2019 διαμαρ-
τύρεται για την φιλοξενία του 

Ιάλυσου στην Ρόδο αλλά και την διαι-
τησία του Αθηναίου ρέφερι κ. Μπακο-
γιάννη που σε συνεργασία με τον α’ 

επόπτη κ. Νιδριώτη ακύρωσαν 
κανονικό γκολ του Μεληκιώτη. 

Αναλυτικάηανακοίνωση
ΟΝΠΣΒΕΡΟΙΑ εκφράζει την δυσαρέ-

σκεια του για τηνφιλοξενία τουΓΑΣ ΙΑΛΥ-
ΣΟΣστηνΡόδο,στοπαιχνίδιτηςΚυριακής.
Συγκεκριμένα, αντιπρόεδρος και μέλος της
διοίκησηςπροστατεύτηκαν από την αστυ-
νομία μόνο κατόπιν δικού τους αιτήματος
καθώςοισυμπεριφορέςτωνφιλάθλωντης
γηπεδούχουομάδαςήτανάκρωςεπιθετικές
καιυβριστικές.

Είναι, το λιγότερο, απαράδεκτο να α-
κούγονται αντεθνικά συνθήματα από τους
φιλάθλους της τηςΡόδουόπωςΣκοπιανοί
και Βούλγαροι εις βάρος τηςΒεροιώτικης
ομάδας,ειδικάστιςμέρεςμας.

Επιπλέον οι ποδοσφαιριστές της ομά-
δαςέφυγανχωρίςνακάνουνμπάνιο,ελλεί-
ψειζεστούνερού.

ΥΓ.1 Πρωτοφανής ήταν η ακύρωση
τουτέρματοςτηςομάδαςμας.Ενώαρχικά
ο διαιτητής και ο επόπτης έδειξανσέντρα
ξαφνικάμετάαπό4 λεπτάκαιαφού«έπε-
σανπάνωτους»καιοι11ποδοσφαιριστές

του Ιαλυσού αποφάσισαν ότι ηφάση είναι offside.
ΝΤΡΟΠΗ!!

ΥΓ.2  Σήμεραορίζονταιοιδιαιτητέςτης12ηςα-
γωνιστικής.Ελπίζουμεότιαυτήτηνφοράοιεπιλογές
θαγίνουνχωρίςτηνβοήθεια«νυστεριών»

AνακοίνωσητουΝΠΣΒέροια2019
γιατηνφιλοξενία

καιτηνδιαιτησίατουαγώνα

ΓυναικείοΒ’Εθνική
Μεγάλη νίκη της Αγ. Βαρβάρας 

3-0 τη Δόξα Δράμας!

ΝΠΣ Βέροια-Νίκη Βόλου διαιτητής ο
κ. Πουλικίδης (Δράμας)



Από την ΚΕΔ/
ΕΠΟ ανακοινώ-
θηκαν οι διαι-

τητές της 16ης αγωνι-
στικής στην Γ’ Εθνηκή 
και στον 2ο όμιλο.

Τρίκαλα-Φλώρινα  διαιτητής
οκ.Μιχούλιας(Μακεδονίας)βο-
ηθοίοι κ.κΜποζατζίδηςκαιΠα-
παδόπουλος(Μακεδονίας)

Καλλικράτεια-ΝίκηςΑγκαθιάς
διαιτητήςοκ.Φουστάνας(Μακε-
δονίας)βοηθοίοικ.κΧατζηβασι-
λείουκαιΜαδίτσης(Μακεδονάις)

Μακεδονικός- Γιαννιτσά διαι-
τητήςοκ.Πολυχρόνης(Πιερίας)
Καλορογιάννης και Κουτσικανί-
δης(Πιερίας)

Εδεσσαικός-Θερμαικός  δι-
αιτητής ο κ..Μπαλάκας (Φλώρι-
νας)βοηθοίοικ.κΔούμτσηςκαι
Πάνου(Φλώρινας)

Αγρ.Αστέρας-Μεσοποταμία
διαιτητής ο κ.Αναστασόπουλος
(Χαλκιδικής) βοηθοί οι κ.κΜα-
λανδρής και Τσιρώνας(Χαλκιδι-
κής)

ΗΚΕΔανακοίνωσετουςορισμούςτηςπρώτηςα-
γωνιστικήςτουδευτέρουγύρουτηςSuperLeague1.

Το παιχνίδι τουΟλυμπιακού στηνΤρίπολη θα
διευθύνειοδιεθνήςΤάσοςΠαπαπέτρου.Τοματςτου
ΠΑΟΚστοΑγρίνιομετονΠαναιτωλικόθασφυρίξειο
κ.Τσαγκαράκης.

Αναλυτικάοιορισμοίτης14ηςαγωνιστικής.
ΟΦΗ–ΑΡΗΣ
Διαιτητής:Κομίνης(Θεσπρωτίας)

Βοηθοί:Ακρίβος(Αθηνών),Καρσιώτης(Κορινθίας)
4ος:Κατσικογιάννης(Ηπείρου)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ–ΛΑΜΙΑ
Διαιτητής:Τάσσης(Ηπείρου)
Βοηθοί:Κόλλιας(Ηπείρου),Ψάρρης(Ζακύνθου)
4ος:Ντάουλας(Δ.Αττικής)

ΞΑΝΘΗ–ΑΕΚ
Διαιτητής:Ζαχαριάδης(Μακεδονίας)

Βοηθοί: Πάτρας (Μακεδονί-
ας),Αϊναλής(Μακεδονίας)

4ος:Καραντώνης(Ημαθίας)

ΑΕΛ–ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

(Δωδεκανήσου)
Βοηθοί:Κωσταράς (Αιτ/νίας),

Κουρομπύλια(Αν.Αττικής)
4ος:Μπαϊλής(Πρέβεζας)

ΒΟΛΟΣ–ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Διαιτητής: Παπαδόπουλος

(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Νικολαΐδης (Μακεδο-

νίας), Νατσιόπουλος (Μακεδο-
νίας)

4ος:Φωτιάδης(Καστοριάς)

ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΛΗΣ–ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΟΣ

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Α-
θηνών)

Βοηθοί: Απτόσογλου (Αθη-
νών),Σαμοΐλης(Αθηνών)

4ος:Κουτσιαύτης(Αρτας)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ–ΠΑΟΚ
Διαιτητής:Τσαγκαράκης (Χα-

νίων)
Βοηθοί: Σπυρόπουλος (Αν.

Αττικής),Δημητριάδης (Καστο-
ριάς)

4ος:Ανδριανός(Αχαΐας)
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CMYK

Στην Βενετία θα διεξαχθεί το 
παγκόσμιο πρωτάθλημα καρά-
τε από τις 11-12 έως 15-12. Με 

κορυφαίες αθλήτριες από όλο τον 
κόσμο θα αγωνιστεί η αθλήτρια μας 
όπου και θα προσπαθήσει να δώσει 
τον καλύτερο της εαυτό, μιας και σε 
τέτοια πρωταθλήματα δεν βρίσκεσαι 

συχνά.

«Σίγουρα ένα μετάλλιο σε έναπαγκόσμιο είναι
πάραπολύδύσκολο,σίγουραόμωςκαιησυμμετοχή
σε ένα τέτοιοπρωτάθλημα και οι εμπειρίεςπουθα
αποκομίσειείναιεξίσουσημαντικές.»δήλωσεηπρο-
πονητρια του ΓΑΣΚαράτε «Ερμής»Τσιλιγγερίδου
Μαρίαπουθασυνοδέψει τηναθλήτριαστην Ιταλία.
ΟισυναθλητεςτηςκαιτοΔ.Σ.τουσυλλόγουτηςεύ-
χονταικαλήεπιτυχία.

Ορίστηκαν από την ΚΕΔ/ΕΠΟ οι 
διαιτητές της 9ης αγωνιστικής 
της Super League 2.

Αναλυτικά:
Παρασκευή13/1217:00ERTSPORTS
Κέρκυρα-ΠΑΣΓιάννινα
Διαιτητής:Τσοπουλίδης(Ξάνθης)
Βοηθοί: Καραγιάννης (Θράκης), Τερζόπουλος

(Έβρου)
4ος:Θεοδωρόπουλος(Φλώρινα)

Σάββατο14/1215:00
ΔόξαΔράμας-Εργοτέλης
Διαιτητής:Αγγελάκης (Μακε-

δονιάς)
Βοηθοί:Τοροσιάδης,Τυριακί-

δης(Μακεδονίας)
4ος:Τζουμαλάκης(Σερρών)

Κυριακή15/1214:00
ΑΕΚαραϊσκάκης-Πλατανιάς
Διαιτητής: Καλατζής (Θεσσα-

λίας)
Βοηθοί: Κουρεντας (Τρικά-

λων),Στάικος(Λάρισας)
4ος:Θεοχάρης(Θεσσαλίας)

ΑπόλλωνΛάρισας-Απόλλων
Σμύρνης

Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλ-
κίς)

Βοηθοί: Κωτούλας (Κιλκίς),
Τσακίρης(Δράμας)

4ος:Βουρνέλης(Μακεδονίας)

ΑπόλλωνΠόντου-Παναχαϊκή
Διαιτητής:Τσιμεντερίδης(Κοζάνης)
Βοηθοί:Μπαλιάκας(Κοζάνης),Στεφούλης(Γρε-

βενών)
4ος:Ωραιόπουλος(Δωδεκανήσου)

Δευτέρα16/12,16:00ERTSPORTS
Χανιά-Λεβαδειακός
Διαιτητής:Πατεμτζής(Ηρακλείου)
Βοηθοί:Χρηστάκος,Κορώνας(Πειραιά)
4ος:Λάμπρου(Εύβοιας)

ΗΕλένηΤσιλιγγερίδου
τουΓΑΣΚαράτε«Ερμής»

στοΠαγκόσμιοπρωτάθλημα!

SL2: Οι διαιτητές
της 9ης αγωνιστικής

Διαιτητέςsouperleauge
γιατην14ηαγωνιστική

Τρίπολη- Ολυμπιακός διαιτητής ο κ. Παπαπέτρου
Γ’Εθνική
Οι διαιτητές 

της 16ης 
αγωνιστικής 

στον 2ο όμιλο



Γράφει ο Νίκος Τσιαμούρας

Ένα τοπίο χειμωνιάτικο , πα-
νέμορφοξετυλίγεταιμπροςταμά-
τιαμας,μεαρχέγοναδάση,δρυς,
οξιές, πεύκα και έλατα. Ηψυχή
σου αφήνεται στα δίχτυα αυτής
τηςπανέμορφηςφύσης,πως να
εκφραστείςπώςναμπορέσειςνα
χωρέσειςστιςλέξειςαυτότο

θαύμα τηςφύσης;Φύγαμε α-
πότηΒέροιαστις8τοπρωίπρο-
ορισμόςηπόλητηςΝάουσαςκαι
το χιονοδρομικό κέντρο 3-5Πη-
γάδια. Εκτεταμένα ερείπια στην
περιοχήτωνγειτονικώνχωριώνε-
νισχύουντηνεκδοχήότιεδώστον
χώροαναπτύχθηκεμιασημαντική
πόλη της αρχαιότητας, σύμφωνα
με τις απόψεις τωναρχαιολόγων
,ήτανηΜίεζα.Τατρίαπαιδιάτου
μυθικούβασιλιάΒέρη έδωσαν τα
ονόματατουςστιςδυοσημαντικές
πόλεις της Ημαθίας, Βέροια και
Μίεζα, ενώ ο γιος τουΌλγανος
μεταμορφώθηκεσεποτάμιοΘεό.

Ηπροτομήτουανακαλύφθηκε
τυχαίαστηνπεριοχήτουΚοπανού
και χρονολογείται στο 2ο π. Χ.
αιώνα.ΠροσπερνάμετηνΝάουσα
, κατοικήθηκε από τααρχαιότατα
χρόνιααπότουςΒρίγες,πουμε-
τανάστευσαν από τηνΑσία στην
Ευρώπη πριν ακόμη από τον
Τρωϊκόπόλεμο.Ηομίχληπουα-
πλώνεταιμπροστάμαςπροσθέτει
μια άχρωμηπινελιά στην πόλη,
κάνοντας όλα τα χρώματα γκρί.
Το όρος Βέρμιο είναι κατάφυτο,
στους πρόποδες με καστανιές,
ανεβαίνονταςψηλότερα δρυς και
οξιές, ενώ στην κορυφή πεύκα
και έλατα. Χιλιάδες λέξεις έχουν

γραφτεί για ναπεριγράψουν την
αίσθηση του Χειμώνα, ήρθε και
φέτος.Ανεβαίνουμε τις στροφές
του δρόμουμόλιςπεράσαμε ένα
περιφραγμένοκτήμαγεμάτοαμυ-
γδαλιές.Η αμυγδαλιά είναι φυτό
τηςτάξηςτωνροδανθών,ευδοκι-
μείσεμέρηστεγνάκαιπροσήλια,
προφυλαγμένααπόανοιξιάτικους
παγετούς.Ηπρώιμηάνθησηείναι
΄΄προάγγελος της άνοιξης ΄΄σύμ-
φωνα με τον Θεόφραστο . Στα
παράλια της Μ.Ασίας λεγόταν
΄΄αθασία΄΄.ΟιαρχαίοιΕύπολιςκαι
Φρύνιχος(5οςαιώναςπ.Χ. )θε-
ωρούσαν κάλλιστα τα αμύγδαλα
τηςΝάξουκαι τηςΧίου.Σαναπό
σκηνικόθεάτρου τοχιονοδρομικό
μας υποδέχεται χωρίς καθόλου
κίνησημόνοιεμείς,προετοιμασία
γιαπορεία και ορειβασία .Όπου
και να γυρίσεις το βλέμμα σου
όλα έχουν μια διαφάνεια και μια
λεπτότητα.Ηψυχήσου αφήνεται
στα δίχτυα τηςπανέμορφηςφύ-
σης, παντού κυριαρχεί μια τάξη,
βουνά , λιβάδια, χαράδρες,πευ-
κόφυταδάση.Οι εικόνες γίνονται
αέρινεςκαιχειμωνιάτικες…Μετο
σάκοστονώμοκαιτααπαραίτητα
η πορεία αρχίζει. Οδοιπορούμε
τώραδίπλααπότηνκαρέκλατων
σκιέρ, χιόνι καθόλου, το κρύο έ-
ντονο.Μπήκαμε στο μονοπάτι .
Καλάσημαδεμένο ,περιβάλλεται
απόβλάστηση,βελανιδιές,οξιές,
πεύκαψηλότερα .Ηανάβασηαρ-
χίζει.Μπήκαμεστο δάσος με τις
οξιές,κυρίαρχηησιωπή.Τίποτα
δενακούγεταιμεταφορικάκαικυ-
ριολεκτικά όλα μοιάζουν έρημα ,
ημυρωδιάτουφρέσκουαέρακαι
τηςοξιάςμας ταξιδεύουν . Γραμ-
μές και χρώματα , το φύλλωμα
τωνδένδρων,ταξεχασμέναπου-
λιά,ημυρωδιάτηςγηςμεθυστι-
κή .Τοφθινοπωρινότοπίοκαιο
ήχος των πουλιών σε αγκαλιά-
ζουν, οι αισθήσεις αποκτούνάλ-
λεςδιαστάσειςκαιτοβλέμμαχά-
νεταιμέσαστοαπέραντοδάσος.
Ορειβατούμε μέσα στο δάσος,
- οριστικάδιάχυτησιωπή–πώς
να εκφραστείς, πώς να μπορέ-
σειςναχωρέσειςστιςλέξειςαυτό
το θαύμα τηςφύσης;Κάθε δέν-
δρο είναι μια ξεχωριστήπροσω-
πικότηταμε το δικό τουμητρώο
καιτιςμαρτυρίεςτωνγενιώνπου
έζησαν καιπέρασανδίπλαστον
κορμό του. Τώρα οι αισθήσεις
συλλαμβάνουν αυτό τον ανεπα-
νάληπτο θησαυρό, συνεχίζουμε,
η ίδια αίσθησηη ίδια ελευθερία.
Τα χρώματα ξεπροβάλλουν μέ-
σα από το αδιαπέραστο δάσος
, μαζί μας και μια παρέα από
συμπαθητικούς σπουργίτες. Το
όνομα σπουργίτης είναι παρά-
γωγοτηςμεσαιωνικήςονομασίας
΄΄πυργίτης΄΄, από τη συνήθεια
πουέχουνναφτιάχνουν τιςφω-
λιέςτουςσεπύργουςκαικάστρα
και κατ΄ επέκτασηστιςπόλεις ,
οι οποίεςπαλιάήτανβέβαιαπε-
ριτοιχισμένες . Με τον καιρό ο
πυργίτηςέγινεσπυργίτηςκαιαρ-
γότερασπουργίτης.Έχουνόμως

καιάλλατοπικάονόματα,στοΜε-
σολόγγιτουςλένεσφέντζους,στα
Ανώγεια τηςΚρήτης κοπρίτες και
σε άλλα μέρη τηςΚρήτης τσέλε-
γκους .Αξιοζήλευτη η εξυπνάδα
τους και έντονη η κινητικότητα
τουςιδιαίτερατηνάνοιξη.

Ενώ έχουμε τόσεςπληροφο-
ρίες για τους αετούς ,τουςφοινι-
κόπτερους ,τουςγερανούςκαι τις
αγριόχηνες αγνοούμε τη ζωή και
τις συνήθειεςπουλιώνπουσυμ-
βιώνουνμαζίμαςκαιταβλέπουμε
σχεδόν καθημερινά .Οι ορνιθο-
λόγοι ασχολήθηκαν ελάχιστα έως
καθόλου με τη ζωή και την εθο-
λογίατωνσπουργιτών.Εθολογία
(καιόχιηθολογίαόπωςκακώςμε-
ταφράζεται) είναιηεπιστήμηπου
ασχολείται με τα ήθη δηλαδή τις
συνήθειες τωνπουλιών και γενι-
κότερατωνζώων.

Διαβήκαμετοδάσοςκαιτοξέ-
φωτο , όλες σχεδόν οι πλαγιές
του βουνού ζωντανεύουν με το
φως και δείχνουναυτή τησωμα-
τική τους διέγερση, λες και είναι
όντα ζωντανά, γύρω μας οι άλ-
λεςβουνοκορφές,Βόρας,Πίνοβο,
Τζένα, Πάϊκο . Τώρα ανάβαση,
τώραχιόνι, το έναύψωμαδιαδέ-
χεται το άλλο , κυματιστά χωρίς
τέλος τριγύρω τοπίο γυμνό από
δένδραμόνοπέτρες , βράχια και
έδαφοςσαθρόδυσκολεύει τις κι-
νήσειςμας .Ηπαρουσία της κο-
ρυφής επιβλητική και απόκοσμη
καθώςέναπέπλοομίχληςτηνκα-
λύπτει θαρρείς και είμαστε μέσα
σε ταινία . Η εικόνα της γίνεται
ακόμηπιοαπειλητική και απόκο-
σμη όσο την πλησιάζουμε. Βρι-
σκόμαστεστηνκορυφήμετάαπό
πορείαγιαδυνατέςαναπνοέςκαι
γεράπόδια.Μια ματιά γύρωμια
ματιάπέραηφύσηστονκαλύτερο
της εαυτόφρόντισε να τα χωρέ-
σει όλααρμονικά . Στο βάθος το
Σινιάτσικο όρος (Άσκιο ) χωρίς
καθόλουχιόνικορυφήτουκαιλίγο
πιοπίσωηοροσειράτηςΠίνδου.
ΚάτωχαμηλάηΈδεσσα ,,αριστε-
ρά μας η λίμνηΒεγορίτιδα και η
πόλη τηςΆρνισσας.ΟΌλυμπος
χιονισμένος ξεπροβάλλει και κά-
νει αισθητή την παρουσία του
στον χώρο τωνψηλών κορφών ,
υπάρχει μια επιθυμία στο μυαλό
σου , να σταματήσει ο χρόνος .
Επιστροφή… τώρα βρισκόμαστε
στηνκορυφήΤσανακτσήτηνδεύ-
τερη ψηλότερη κορφή του Βερ-
μίου. Η επιστροφή συνεχίζεται.
Κάτωχαμηλά τοχιόνιπουλιώνει
σχηματίζειρυάκιαγύρωκαιμέσα
από το μονοπάτι . Τα πεσμένα
φύλλα κάνουν το μονοπάτι γλι-
στερό .Επιστρέφοντας οι αισθή-
σεις θασυλλάβουν οπωσδήποτε
αυτό τον θησαυρό γύρω σου ,
εισπνέονταςτοναέρα,αγγίζοντας
τοπεριβάλλονακούγονταςστους
ήχουςτηςφύσηςναχαϊδεύουντις
βαθύτερες σκέψεις σου.Φεύγο-
νταςνοιώθειςότιπήρεςκάτιμαζί
σου εικόνες και στιγμές μέσασε
μιααπόλυτηησυχία,στοαπόλυτο
λευκό.
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Η ομάδα της Νάουσας, πιο 
«ψημένη» στην κατηγορία, με 
περισσότερο πάθος και καλή 

άμυνα, επέβαλλε από την αρχή τον 
ρυθμό της και από το 1-2 στο 3:40 
δεν έχασε σε καμία στιγμή το προβά-
δισμα. Καθοριστικός ήταν ο τερμα-
τοφύλακας του Ζαφειράκη, Θανάσης 
Μπουμπουλέντρας με υψηλή απόδοση 
σε όλη τη διάρκεια του ματς, ενώ και 
όλοι ανεξαιρέτως οι συμπαίκτες του 
είχαν την καλή απόδοση που απαιτού-
νταν για ένα τέτοιο διπλό.

Στο41:00 οιπαίκτες τουΧρήστουΔεληχρήστου
ξέφυγανμε15-23καιέδειχναννακαθαρίζουντοπαι-
χνίδι, όμωςσε εκείνο τοσημείο τοσκηνικόάλλαξε
άρδην.

ΟΦοίβοςαπάντησεμεένασερί7-0εκμεταλλευ-
όμενος το επιθετικόμπλακάουτ τουΖαφειράκη και
μείωσεσε22-23στο51:00.ΤότεοΖαφειράκηςαφυ-
πνίστηκε,βελτίωσετηνάμυνάτου,βρήκεκαλύτερες
επιθετικές επιλογές και έφτασε χωρίς περαιτέρω
προβλήματαστοτελικό24-27.

Συμπερασματικά από τονΦοίβο έλειπε η απα-
ραίτητησυγκέντρωσηαλλάκαιηεμπειρίαπουαπαι-
τείταισε«mustwin»παιχνίδια.Αυτήήτανηδεύτερη

ήττα για τηνομάδα τωνΣυκεώνμετάαπό έξι αγω-
νιστικέςκαιμοιραίαχάνει έδαφοςστηνπροσπάθειά
τηςγιαεπάνοδοστηHandballPremier.

ΔήλωσηΜάρκουΟικονόμου
 «Ήταν μία σημαντική νίκη για εμάς, απέναντι

στονΦοίβοπου έχει ίδιους στόχους.Έως το 40′
ήμαστανπολύ καλοί, αλλάη διαφοράπουπήραμε
μας έκανε κακό γιατί μετά ξεκινήσαμε τα λάθη και
χάσαμε τησυγκέντρωσήμας.Ωστόσο επανήλθαμε
καιπήραμε τη νίκη.ΟΦοίβος βρήκε απέναντί του
έναν πολύ καλό τερματοφύλακα, είμαστε τυχεροί
πουέχουμετονΘάνοΜπουμπουλέντρα,αλλάκαιοι
υπόλοιποισεδιαφορετικάσημείατουαγώνα,είχαμε
τομερίδιόμαςστηνίκη.Πλέονέχουμεμπροστάμας
τηνΑξιούπολη,ακολουθείηΧΑΝΘκαιμπορώναπω
ότιόσοπερνάειοκαιρόςηομάδαμαςθαδένεικαι
θαγίνεταιόλοκαικαλύτερη.Πρέπεινασυνεχίσουμε
τηδουλειάκαιναβελτιωνόμαστε».

Ταπεντάλεπτα: 2-3, 4-6, 6-8, 7-11,10-13, 12-15
(ημχ),14-19,15-21,18-23,19-23,22-23,24-27.

Φοίβος (Σειρεκίδης): Παπαγεωργίου,Δελλιάς,
Μεγγίδης,Αθανασιάδης 7,Μήγγας 2,Π.Παπαδό-
πουλος,Μανωλούδης3,Χρ.Παπαδόπουλος,Πάτσι-
ας,Βούινιτς 3,Τσιντίδης 5,Ελοζιέουα3,Σιγγιρίδης
1,Παντελίδης,Θεοφάνους,Μουταφίδης.

Ζαφειράκης(Δεληχρήστος):Ευθ.Πετρίδης,Λένος,
Μπιλιούρης, Ζωναρόπουλος, Βλάχος 5,Διδασκά-
λου4,Χατζηγεωργίου7,Τζουβάρας,Γ.Πετρίδης4,
Κρέξης,Χατζηαγαπίου,Οικονόμου 1,Ατσίμοβιτς 6,
Πινακούδης,Δεληχρήστος,

Χαντ μπολ Α2

ΟΖαφειράκηςΝάουσαςκέρδισε
στιςΣυκιέςτονΦοίβο24-27

Στις κορυφές Χαμίτης 2065μ. και Τσανακτσή 
2054μ. οι Ορειβάτες της Βέροιας

TοΣάββατο 7/12 και τηνΚυριακή 8/12 η
ομάδαMakridisRunningTeamέδωσετοβρο-
ντερόπαρόν με 28 δρομείς στην τελευταία
αθλητικήδιοργάνωσητηςχρονιάςστον8οΦι-
λίππειοδρόμοπουέλαβεμέροςστηνΒέροια.

ΑναλυτικάΑποτελέσματα
ΑΓΩΝΑΣCityTrail4,5χιλ
1)ΣπαθάςΜανώλης......................38:20
2)ΚατσούληςΒασίλης...................41:39

ΑΓΩΝΑΣ14,6χιλ
1)ΝάκηςΚώστας..................... 00:57:55
2)ΜακρίδηςΆγγελος................01:00:51
3)ΤζίμαςΓιάννης...................... 01:04:11
4)ΣιδηρόπουλοςΔημήτρης......01:09:33
5)ΑγιαννίτηςΓιάννης................ 01:11:14
6)ΜακρίδηςΕυθύμης............... 01:11:24
7)ΤολιόπουλοςΑλέξανδρος..... 01:11:25
8)ΠασχαλίδηςΓιώργος............ 01:11:29
9)ΤσώτσηςΑριστείδης............. 01:11:44
10)ΤσιγάραςΑπόστολος.......... 01:11:51
11)ΗλιάδουΦωτεινή................01:14:23
12)ΤσακμακίδηςΔημήτρης......01:18:08
13)ΚαΐσίδηςΠαύλος................01:19:50
14)ΤολιόπουλοςΚώστας..........01:21:14

15)ΛουκίδηςΛουκάς................ 01:24:46
16)ΚουρουζίδουΧριστίνα........ 01:24:51
17)ΧατζηπανταζήΦωτεινή......01:24:52
18)ΚουρουζίδουΈλσα............. 01:24:56
19)ΞυδοπούλουΜαρία............01:26:38
20)ΝάκηΆννα..........................01:26:39
21)ΒλάχουΜαγδαληνή............ 01:29:02
22)ΜπινίκοςΝίκος...................01:29:58
23)ΜπέκαςΚώνσταντίνος.......01:29:58
24)ΠετρόπουλοςΠαναγιώτης..01:29:59

25)ΑνανιάδηςΓιώργος.............01:32:55
26)ΜανιοπούλουΧρύσα..........01:39:52

ΤηνΚυριακή8/12διεξήχθειο14οςΧειμω-
νιάτικοςΕνιπέας,έναςαπαιτητικόςορεινόςα-
γώναςμε1650μέτραθετικήςυψομετρικήςό-
πουδύοδρομείςτηςMakridisRunningTeam
εκπροσώπησαντηνομάδαμεεπιδόσεις:

1)ΜουρατίδηςΘεοχάρης...........2:55:28
2)ΚουτσαλιάρηςΧρήστος.......... 2:59:48

Συμμετοχή δρομέων της Makridis running team
στον 8ο Φιλίππειο Δρόμο & 14ο Χειμωνιάτικο Ενιπέα
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Δωρεάν σεμινάρια ποντιακής διαλέκτου 
στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

 
Ελάτε να γνωρίσετε τις ομορφιές της πο-

ντιακής διαλέκτου  την  Παρασκευή 13  Δε-
κεμβρίου  2019, στο  Πανόραμα  Βέροιας  
στα σεμινάρια  ποντιακής διαλέκτου  που  
συνεχίζονται  στην  Εύξεινο  Λέσχη  Βέροιας

ΜΑΘΑΙΝΩ  ΤΗΝ  ΠΟΝΤΙΑΚΗ  ΔΙΑΛΕ-
ΚΤΟ

ΣΑΝ  ΠΡΑΞΗ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  ΣΤΗΝ  Ο-
ΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ  ΛΑΩΝ

ΣΑΝ  ΙΕΡΟ  ΧΡΕΟΣ   ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ  ΤΩΝ  
ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΟΝΩΝ  ΜΟΥ

ΓΙΑ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΠΕΘΑΝΕΙ  Η  ΜΗΤΡΙΚΗ  
ΓΛΩΣΣΑ  ΤΩΝ  ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ  ΜΟΥ

Το  τμήμα  λειτουργεί  δωρεάν  κάθε Παρασκευή και από ώρες 9μμ-10.30μμ,  προκειμένου    ό-
λοι ανεξάρτητα  από  την  καταγωγή  μας  να  μάθουμε  πέρα  από την ποντιακή διάλεκτο  στοιχεία  
από  τις παραδόσεις, τα παραδοσιακά ποντιακά τραγούδια, την ιστορία  αλλά  και  τα  ήθη και έθιμα 
των προγόνων  μας.

Υπεύθυνη διδασκαλίας είναι  η πιστοποιημένη καθηγήτρια ποντιακής διαλέκτου,  Αναστασία 
Μαχαιρίδου (Φιλόλογος - Γλωσσολόγος και  Πανεπιστημιακή Εκπαιδεύτρια Ποντιακής Διαλέκτου).  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Λέσχης από  Κυριακή μέχρι  
Πέμπτη, ώρες   17:00-21:00 στο τηλ 2331072060  και  στο  6983503676  όλο  το  24ωρο.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος   Η  Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης  Νικόλαος    Τογκουσίδου Ευαγγελία

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Η συγκινητική προσφορά των μελών και φίλων του Συνδέσμου μας στο κοινωνικό παντοπωλείο  

που δημιουργήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η σημαντική βοήθεια που προσφέραμε σε τριάντα 
(30)  οικογένειες, που   στερούνταν  βασικών αναγκών.   Οι δύσκολες  ημέρες  που περνά η  χώρα 
μας.  Όλα αυτά μας υποχρεώνουν και φέτος με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων να 
δημιουργήσουμε παρόμοιο παντοπωλείο.

Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου μας να δείξουν για μια ακόμη φορά τα 
αλτρουιστικά τους αισθήματα και να προσφέρουν  ό,τι μπορεί ο καθένας, έστω και από το υστέρη-
μά του, ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία  να  καλύψουμε, έστω τις στοιχειώδεις ανάγκες  των συναν-
θρώπων μας, που  αντιμετωπίζουν  προβλήματα επιβίωσης και στερούνται ακόμη και στοιχειωδών 
αγαθών  για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Η επιλογή των οικογενειών που έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας θα γίνει από τους  Δ/ντές και 
τους δασκάλους  κάποιων  σχολείων της πόλης μας, διότι αυτοί ζουν και αντιμετωπίζουν καθημερι-
νά τα προβλήματα των μαθητών τους.

Το  κοινωνικό παντοπωλείο θα λειτουργεί από 1  έως 17 Δεκεμβρίου 2019. Το  γραφείο θα είναι 
ανοιχτό: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή , το πρωί από 10:30  έως 12:30.

Τα είδη να είναι  μακράς διάρκειας (γάλα,  λάδι,  ζάχαρη, όσπρια, ζυμαρικά κονσέρβες κ.λ.π.)
Επειδή πέρυσι κάποια μέλη μας έφεραν δοχεία λάδι 5 λίτρων, παρακαλούμε οι συσκευασίες  να 

είναι του ενός ή δύο λίτρων, για  την ίση και δίκαιη κατανομή.
Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Δηλώσεις συμμετοχής στα τμήματα 
του Κέντρου Δία Βίου Μάθησης

 του Δήμου Αλεξάνδρειας
Από τον Δήμο Αλεξάνδρειας, το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής 
Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Δία Βίου Μάθησης) και το Ίδρυ-
μα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης συνεχίζεται 
επιτυχώς η λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δή-
μου Αλεξάνδρειας στο οποίο θα υλοποιηθούν 
προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής 
Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλεξάνδρειας μπο-
ρούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλου-
θα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Δεξιότητες Αυτόνομης Διαβίωσης 25
2 Επεξεργασία Κειμένου- Διαδίκτυο (Ι) 50
3 Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 10
4 Βασικά Αγγλικά Α1  50
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας 

καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη 
των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελ-
τίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δία Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε:
Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά:
Τηλ. : 2333053071 (Κεντρική Δομή)/ 2333023114 (Παράρτημα Ρομά)
Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού (Κεντρική Δομή)/ Πλατεία Παπαντωνίου (Πα-

ράρτημα Ρομά)
Email: kentrokoinotitas.alex@gmail.com     Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Συνελήφθη 44χρονος για εκκρεμή 
καταδικαστική απόφαση

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας και του Αστυ-
νομικού Σταθμού Πλατέος, συνελήφθη στις 10 Δεκεμβρίου 2019, το από-
γευμα, σε περιοχή της Ημαθίας, 44χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκ-
κρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 

ετών και 10 μηνών για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, σύσταση συμμορίας και παρακώλυση 
με πρόθεση της λειτουργίας κοινωφελούς εγκατάστασης.

Δικογραφία σε βάρος 37χρονου για κλοπή τσάντας
Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 

37χρονου ημεδαπού, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, στα τέλη του Νοεμβρίου του έτους 
2019, δρώντας από κοινού με άγνωστο συνεργό του και με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαί-
ρεσαν από κατάστημα 53χρονης μια τσάντα, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 340 ευρώ, 1 
κινητό τηλέφωνο και 2 τραπεζικές κάρτες. Ακολούθως, χρησιμοποιώντας τις τραπεζικές κάρτες, 
πραγματοποίησαν ανέπαφες συναλλαγές συνολικής αξίας 65,80 ευρώ.

Απονομή πιστοποιητικών 
σπουδών από την 

Αστυνομική Ακαδημία Βέροιας 
σε τρείς Αστυνομικούς

   Από τη Σχολή Με-
τεκπαίδευσης και Επι-
μόρφωσης Ελληνικής 
Αστυνομίας Βόρειας 
Ελλάδας της Αστυνομι-
κής Ακαδημίας, ανακοι-
νώνεται, ότι την Δευτέρα  
9-12-2019 στις 13:30΄ 
στις εγκαταστάσεις της 
Σχολής στο Πανόραμα 
της Βέροιας, πραγματο-
ποιήθηκε η τελετή απο-
νομής πιστοποιητικών 
σπουδών σε συνολικά 
τρείς Αστυνομικούς, οι 
οποίοι προέρχονται από 
το Τμήμα Συνοδών Α-
στυνομικών Σκύλων της  
Υποδιεύθυνσης Ειδικών 
Αστυνομικών Δυνάμεων 
Βορείου Ελλάδος που 
συμμετείχαν στο Εκπαι-
δευτικό Πρόγραμμα με 
τίτλο: «Βασική εκπαίδευ-
ση δύο συνοδών-χειρι-
στών αστυνομικών σκύ-
λων περιπολίας και ενός 
συνοδού-χειριστή αστυ-
νομικού σκύλου περιπο-
λίας και ανίχνευσης ναρ-
κωτικών ουσιών, με νε-
οαποκτηθέντες σκύλους 
σε θέματα περιπολίας», 
διάρκειας σαράντα εννέα 
(49) ημερών.

Οι ανωτέρω αστυ-
νομικοί εκπαιδεύτηκαν 
κατά το χρονικό διάστη-
μα από 14-10-2019 έως 
09-12-2019, από Εμπει-
ρογνώμονες Αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος στις 
εγκαταστάσεις, της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, 
στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία», Εγκαταστάσεις Τ.Σ.Α.Σ., εγκαταστάσεις Λιμένος Θεσσαλονίκης, Ορεινοί 
– ημιορεινοί όγκοι και αγροτικές περιοχές Θέρμης, Χορτιάτη, Ασβεστοχωρίου, Λαγκαδά, Βέροιας, και σε 
άλλα δημόσια κτίρια.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η απαραίτητη κατάρτιση και εξάσκηση, των εκπαιδευ-
ομένων ώστε να καταστούν ικανοί να καλύψουν  με επάρκεια τις υπηρεσιακές ανάγκες ως συνοδοί-χειρι-
στές αστυνομικών σκύλων σε θέματα περιπολίας.

Τα πιστοποιητικά σπουδών στους αποφοιτήσαντες αστυνομικούς απένειμε η Διοικητής της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Αστυνομικός Υποδιευθυντής 
Σοφία Γαϊτανίδου, η οποία τους ευχήθηκε ατομική και οικογενειακή υγεία και καλή σταδιοδρομία.
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Ξεπέρασε τις προσδοκίες  του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αγίου Γεωργίου, η επιτυχία της γιορτής σοκολάτας 

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρί-
ου πραγματοποιήθηκε η Χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου 
Γεωργίου, ξεπερνώντας κάθε 
προσδοκία των διοργανωτών. 
Οι κάτοικοι του Αγίου Γεωρ-
γίου αλλά και πολλοί επισκέ-
πτες από γειτονικά χωριά, 
πλημμύρισαν την πλατεία 
μπροστά στα γραφεία του 
συλλόγου, ανταποκρινόμενοι 
στο κάλεσμα. Δεκάδες παιδά-
κια φέρανε το στολίδι τους για 
το δέντρο, τραγουδώντας τα 
κάλαντα και μεταφέροντας το 
χαρμόσυνο μήνυμα των Χρι-
στουγέννων σε όλο το χωριό.

Το διοικητικό συμβούλιο 
με την βοήθεια πολλών εθε-
λοντών ετοίμασε πολλές δρά-
σεις, όπως το Ταχυδρομείο του Αη Βασίλη, ζωγραφική προσώπου, Σπιτάκι του Αη Βασίλη μα και ένα πλούσιο τραπέζι με γλυκίσματα, ζεστή σοκολάτα, μαλλί της Γριάς, φρεσκοτηγανισμενα πιροσκί και ζεστό κρασί.

Για την γιορτή το Δ.Σ. του Συλλόγου γνωστοποιεί τα εξής:
«Στην προσπάθεια μας αυτή είχαμε αρωγούς τον Γιαννουλακη Κωνσταντίνο, τον Στέλιο Παπαδόπουλο και τον Γιαγκογλου Αναστάσιο, που για μια ακόμα φορά βρίσκονται δίπλα μας, αφιερώνοντας χρόνο, πόρους και πο-

λύ μεράκι. Επίσης σημαντική βοήθεια πρόσφερε η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κα Μαίρη Παπαδοπούλου ως μία από τους εθελοντές μας. Στην εκδήλωση μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Βασίλης 
Παπαδόπουλος, το Δ.Σ. του Απόλλων Αγίου Γεωργίου, η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αγίας Μαρίνας και ο κ. Γιάγκογλου Αναστάσιος.

Η καλύτερη ανταμοιβή αυτής της προσπάθειας μας ήταν το ζωγραφισμένο χαμόγελο στο πρόσωπο του κάθε παιδιού που διασκέδασε, γιόρτασε και συνάντησε τον Αη Βασίλη παίρνοντας το δώρο του. 
Είναι η δεύτερη χρονιά που ο Σύλλογος μας οργανώνει την Χριστουγεννιάτικη γιορτή με απώτερο σκοπό να δημιουργήσει ευχάριστη Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα για τα παιδιά, μα και να δώσει την ευκαιρία στους 

μεγάλους να αφήσουν για λίγο τις έννοιες της καθημερινότητας και να διασκεδάσουν με την οικογένεια τους. Ελπίζουμε του  χρόνου να έχουμε δίπλα μας την τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε και 
άλλο την εκδήλωση μας, ανταποκρινόμενοι στην προφανή επιθυμία των κατοίκων του χωριού μας για Γιορτινές δράσεις που επηρεάζουν προς το καλύτερο την διάθεση όλων μας.

Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλο τον κόσμο Χρόνια Πολλά και καλά Χριστούγεννα».

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση 

στην πιτσαρία 
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

Η λέσχη μας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά της, 
την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 το μεσημέρι θα έχει 
συνεστίαση στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην περιοχή 
Εληάς.

Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμ-
βάνει  ουζάκι με μεζέ, κρεατικό, ώρα προσέλευσης 13.00 
το μεσημέρι, για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε μας ή 
περάστε από τα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Η λέσχη είναι 
ανοικτή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ώρες 10-12 το 
πρωί. Τηλ.: 23310 25654, κιν.: 6976 953683.

Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευ-

χαριστούν  για την ευγενική τους προσφορά:
1) Την κ. Περδίκη Δανάη για τη δωρεά των 150 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του συζύγου της Δημο-

σθένη.
2) Την κ. κυρία Παπαδοπούλου Μαρία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του αδερ-

φού της Χρήστου Γρηγοριάδη.
3) Τον κ. Γαβριηλίδη Θωμά για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, υπέρ ψυχών.
4) Ανώνυμο κύριο για τα τέσσερα λίτρα λάδι.
5) Ανώνυμο κύριο για τη ζάχαρη, μακαρόνια , κριθαράκι και γάλατα.
6) Ανώνυμο κύριο  από το super « ΓΑΛΑΞΙΑΣ» για τα 20 κιλά ρύζι, 25 κιλά μακαρόνια, 16 

λίτρα λάδι, πέντε κιλά πελτέ ντομάτας, και επτά κούτες με λαχανικά κατεψυγμένα.
7) Την κ. Μίνδη Άννα  για τα τέσσερα λίτρα λάδι.
8) Ανώνυμη κυρία για τα δύο λίτρα λάδι και πέντε κιλά μακαρόνια.
9) Την κ. Παπαγιάννη Βασιλική, για τα πέντε λίτρα λάδι.
10) Τους Νέτσικα Δημήτριο και Σταύρο Πιλιτσίδη, για τα επτά κιλά κιμά, έξι κιλά ρύζι, βούτυ-

ρο , αλάτι και λεμόνια για ένα γεύμα στη μνήμη των γονέων τους  και των αδελφών Ευθυμίας 
και Σοφίας.

Δράσεις του 3ου Συστήματος Προσκόπων Βέροιας
Οι 2 Αγέλες του 3ου 

Συστήματος Βέροιας, εί-
χαν την ευκαιρία να επι-
σκεφτούν τον Λαογρα-
φικό Σύλλογο Βλάχων , 
το Σάββατο 7 Δεκεμβρί-
ου 2019!!!!

Εκεί ο κύριος Δημή-
τρης Πισκος μας καλω-
σόρισε και ξενάγησε σε 
αυτό το όμορφο διατη-
ρητέο οίκημα των Βλά-
χων, το οποίο αποτελεί 
κόσμημα της πόλης 
μας!! Τον ευχαριστούμε 
παρά πολύ γι αυτή την 
τόσο ενδιαφέρουσα ε-
νημέρωση , όπως επί-
σης και για την προσω-
πική εκμάθηση βλάχι-
κων που μας έκανε!! Τα 
«λουπουκακια» έμειναν ιδιαίτερα ευχαριστημένα!!

Η περιπλάνηση μας συνεχίστηκε στα σκοτεινά και μυστηριώδη μονοπάτια της μαγευτικής Μπαρμπουτας 
, προς αναζήτησή της χαμένης «Πατουσας»!! Η δράση μας συνέπεσε με τον 8ο Φιλίππειο Δρόμο και ήταν 
υποχρέωση μας, σαν καλά λυκόπουλα να εμψυχώσουμε τους Δρομείς!!!! Και φυσικά , έτσι και πράξαμε!!!    Η 
πέτρινη γέφυρα Καραχμετ  έγινε το ορμητήριο μας και το ζητωκραυγασμα ξεκίνησε!!!!! Τα λυκόπουλα του 3ου 
Συστήματος ενθάρρυναν με την ψυχή τους όλους τους συμμετέχοντες, που τους αξίζουν χίλια μπράβο για αυ-
τή τους την προσπάθεια!!!

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς
Βαγγέλης Παπαχαραλάμπους   Αρχηγος 3ου Συστήματος

Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου
Κωνσταντίνος & Ματθαίος 

Τσαχουρίδης και Μαίρη Δούτση,
 με «Ψυχή και Σώμα» 

στις εκδηλώσεις της Νάουσας
Το εορταστικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα 

«Ψυχή και Σώμα» με τους αδελφούς  Κωνσταντί-
νο και Ματθαίο Τσαχουρίδη και τη Μαίρη Δούτση 
διοργανώνει ο Δήμος Νάουσας το Σάββατο 21 
Δεκεμβρίου 2019, ώρα 19:00, στην πλατεία Κα-
ρατάσου. 

Ο Κωνσταντίνος και ο Ματθαίος συντροφιά με 
τη Μαίρη Δούτση έρχονται στη Νάουσα με «ξενα-
γό» την ποντιακή λύρα και τη φωνή να παίξουν 
και να τραγουδήσουν ό,τι καινούριο και ό,τι παλιό 
τους αγγίζει! Οι τρεις καλλιτέχνες «ανταμώνουν» 
με σπουδαίους συνθέτες, «συνομιλούν» με την 
ελληνική μουσική παράδοση με τρόπο μοναδικό 
και «παντρεύουν» μουσικές του κόσμου, παρου-
σιάζοντας μια μοναδική ροή ρεπερτορίου από μια 
ομάδα εξαιρετικών μουσικών. Αγαπημένα παλιά 
και νέα λαϊκά τραγούδια, μεγάλες μουσικές επι-
τυχίες του παγκόσμιου ρεπερτορίου, ικανές να 
ξεσηκώσουν τις ψυχές, τις άγιες μέρες των Χρι-
στουγέννων, ώστε να υποδεχτούμε με χαρά το 
νέο έτος. 



Πέμπτη 12-12-2019
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Δεκέμβριος 2019
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό2-12-2019 μέχρι8-12-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
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
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647
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 ΤηλέφωναΦαρμακεία

Εντυπωσιακόποσοστότερμάτωνανάαγώνα,
που αν διατηρηθεί θα είναι το κορυφαίο στην
ιστορίατηςμεγάληςκατηγορίας,επετεύχθηστον
Α’ γύρο της φετινής ΣούπερΛίγκας. Και η τε-
λευταία αγωνιστική τουπρώτου γύρου κράτησε
ψηλά το μέσο όρο των γκολ στοπρωτάθλημα.
Έτσι έχουμε δειως τώρα238 γκολσε 91αγώ-
νες,έναμέσοόροδηλαδή2.62γκολανάαγώνα,
ποσοστόπουανδιατηρηθείθαείναιτοκαλύτερο
στην ιστορία τηςSuper League! Για να βρούμε
καλύτερο,θαπρέπειναγυρίσουμε18χρόνιαπί-
σωκαιστησεζόν2001-02,τημοναδικήωςτώρα
που διεξήχθη με 14 ομάδες. Τότε είχαμε μέσο
όρο2.88γκολανάαγώνακαισυνολικά524γκολ
σε 182 αγώνες.Αναλύοντας τα στατιστικάπου
αφορούν τα γκολ,παρατηρούμε τοσπάνιοφαι-
νόμενο να έχουμεπερισσότεραπαιχνίδια, όπου
έχουνμπειαπότρίαγκολκαιπάνω.Έτσικαιαν
ηδιαφοράείναι έναπαιχνίδι,46έναντι45, είναι
πολύσημαντικόαναναλογιστεί κανείς ότιπέρσι
είχαμε 140 αγώνες με λιγότερα από τρία γκολ
καιμόλις100μεπερισσότερααπότρίαγκολ!Το
φαινόμενο να έχουμεπερισσότεραπαιχνίδια με
πολλά γκολ έχει ναπαρουσιαστεί από το2003-
04, όταν είχαμε 127με τρία ήπερισσότερα και
113 με λιγότερα από τρία γκολ. Φυσιολογικά
εμφανίζονταιταποσοστάτωνγκολστηνκατανο-
μή τους σε γηπεδούχους και φιλοξενούμενους,
στον τρόπο επίτευξής τους, αλλά και στην κα-
τανομή τουςστοχρόνο.Όπωςσυμβαίνειπάντα
τα τελευταία δεκαπεντάλεπτα των ημιχρόνων
έχουνπερισσότερα γκολ, αφούπροστίθεται και
ο χρόνος των καθυστερήσεων.Ταπολλά γκολ
οφείλονταισεάλλεςομάδεςπερισσότεροκαισε
άλλες λιγότερο. Για να συμβεί αυτό μια ομάδα
θαπρέπει να έχειήπολύκαλή επίθεσηήπολύ
ευάλωτηάμυναήσυνδυασμόκαιτωνδύο.Τοτε-
λευταίοπερίπουσυμβαίνειμεΑτρόμητοκαιΑΕΚ
μεαποτέλεσμαναμαςπροσφέρουνταπερισσό-
τεραγκολ,περισσότερααπότρίαμέσοόροανά

αγώνα! «Φτωχότερη»σε αυτόν τον τομέα είναι
ηΞάνθη.Πολύ χαμηλά είναι και οΟλυμπιακός
λόγω τηςπολύ καλής τουάμυνας.Επίσης είναι
εντυπωσιακόότι σε 13αγώνες έχουνμπει από
πέντεγκολ,πουείναικαιομεγαλύτεροςαριθμός
γκολσε ένααγώνα, ενώ έχουμεμόλιςπέντε α-
γώνεςχωρίςγκολ.

Αγώνεςμελιγότερααπότρίαγκολ:
45(49,45%)
Αγώνεςμετρίατουλάχιστονγκολ:
46(50,55%)

Γκολγηπεδούχων:144(60.5%)
Γκολφιλοξενούμενων:94(39.5%)

Τρόποςεπίτευξηςγκολ:
Σουτ:163(68.49%)
Κεφαλιά:33(13.87%)
Πέναλτι:31(13.03%)
Φάουλ:6(2.52%)
Αυτογκόλ:5(2.10%)

Χρονικήκατανομήτωνγκολ:
1-15:33(13.87%)
16-30:29(12.18%)
31-45:44(18.49%)
46-60:36(15.13%)
61-75:41(17.23%)
76-90:55(23.11%)

Τα γκολπου έχουν μπει στους αγώνες των
ομάδων

41γκολ(3.2):Ατρόμητος(21-20)
40γκολ(3.1):ΑΕΚ(23-17)
38γκολ(2.9):ΟΦΗ(22-16)
37γκολ(2.8):ΠΑΟΚ(25-12),Βόλος(14-23)
35γκολ(2.7):Άρης(20-15),Πανιώνιος(12-23)
33γκολ(2.5):ΑΕΛ(17-16),ΑστέραςΤρίπολης

(15-18)
32γκολ(2.5):Παναιτωλικός(8-24)
30 γκολ (2.3):Λαμία (13-17),Παναθηναϊκός

(13-17)
28γκολ(2.2):Ολυμπιακός(23-5)
27γκολ(2.1):Ξάνθη(12-15)

ΤοκαλύτεροποσοστόγκολστηSuperLeague
οφετινόςΑ’γύρος!
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της

Β.Όλγας κοντά στηνΑ-
νάληψη διαμέρισμα 3ου
ορόφου,80τ.μ.καθαρό,
78.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικία κοντά στο 7οΔη-
μοτικό, 75 τ.μ., με υπό-
γειο75τ.μ.καιοικόπεδο
200 τ.μ., 48.000 ευρώ.
Τηλ . :  6945 122583
Euromesitiki.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ πω-
λείται μονοκατοικία 80
τ.μ. σε οικόπεδο 1000
τ.μ., με θέα το ποτάμι,
και τα δύο μαζί ή με-
μονωμένα. Τηλ.: 6981
058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλεί-
ται μονοκατοικία δύο δι-
αμερίσματα από 70 τ.μ.
ισόγειο και 70 τ.μ. 1ος
όρ., με εξωτερική σκά-
λα,σεοικόπεδο595τ.μ.,
πάνωστονκεντρικόδρό-
μο,10λεπτάαπότηΒέ-
ροια, δίπλααπό τονΑγ.
Γεώργιο. Τιμή 85.000
ευρώ,συζητήσιμη.Τηλ.:
2310 864983 & 6941
422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ-
ρισμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτική θέα, ανα-
καινισμένο,χωρίςασαν-
σέρ, ατομική θέρμανση,
κουφώματα ενεργειακά,
μπαλκόνια γύρω-γύρω.
Τιμή 45.000 ευρώ, συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6992
769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπε-
δο στη Μέση Βέροι-
ας, 6 στρέμματα, τιμή
130.000 ευρώ (συζητή-
σιμη).Κιν.:6972913645
κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο τουΔιαβατού οι-
κόπεδο 205 τ.μ., αξία
8.000 ευρώ.Τηλ.: 6942
067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμε
συμπύρηναροδάκινα(Άν-
δροςκαιΈβερτ)9στρέμ-

ματαστοΠΑΛΙΟΣΚΥΛΙ-
ΤΣΙ.Τηλ.:6972237102.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι
20,5στρέμματα,περιοχή
Αγ.Αικατερίνης Επισκο-
πήςΑλεξάνδρειας, 150μ.
απότονάξοναΒέροιας-Α-
λεξάνδρειας στο ύψος
Καλοχωρίου. Τηλ.: 6994
202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη
Βεργίνα με ακτινίδια 4,3
στρέμ. σε πλήρηπαρα-
γωγή στην περιοχή Ξη-
ρόκαμπος. Πληρ. τηλ.:
6932 526408 κος Γιώρ-
γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ κτήμαστηΒερ-
γίνα 10 στρέμ. στηνπε-
ριοχή Σάδηνα, 5 στρέμ.
ακτινίδια και 5 στρέμ.
χέρσομεδικήτουπομώ-
να.Τηλ.:6932526408κ.
Γιώργος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρη-
σηκομμωτηρίουστοκέ-
ντρο της Βέροιας, λόγω
συνταξιοδότησης. ΜΟ-
ΝΟσοβαρέςπροτάσεις.
Τηλ.: 6976 587232 &
2331023206.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην
πλατεία Καπετανίδη λό-
γω συνταξιοδότησης.
Τηλ.:6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 2, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 45
τ.μ., ημιόροφος. Τιμή
150  ευρώ.Τηλ.: 23310
22063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισό-
γειο διαμέρισμα 76 τ.μ.,
πραγματικός λουλουδό-
τοποςμεκλιματισμό,κα-
λοριφέρ,πάρκιγκ, χωρίς
κοινόχρηστα, Γρεβενών
11 και Ερμού γωνία.
Τηλ.:6949215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙμονο-
κατοικία πανέμορφη με
όλα τα έπιπλα και ηλε-
κτρικά, με αυλή,ΛΟΥΞ,
250 ευρώ. Euromesitiki
6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-

γελματικόςχώροςεπίτης
Βενιζέλου 7 στηΒέροια,
καθαρού εμβαδού 42
τ.μ., στον2οόροφο.Πε-
ριλαμβάνει 3 χώρους και
W.C.Τηλ.:2331021106.

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ, Κε-
ντρικής 10, ενοικιάζεται
κατάστημα 30 τ.μ., δια-
μπερές,μεπατάρι.Τηλ.:
6949 408554 & 6948
726845.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος,1οςόρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστι-
κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΝ στη Βέροια
ΖΗΤΕΙΤΑΙλουστραδόρος
γιαμόνιμηεργασία.Τηλ.:
6945 434236 & 6945
107521.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΦυλάξεων
‘’TSIFLIDISSECURITY’’
ζητάει Προσωπικό Α-
σφαλείας για την περι-
οχή της Αλεξάνδρειας,
αποστολή βιογραφικών
με πλήρη στοιχεία στο
sales@securitytsiflidis.
gr, και στην διεύθυνση
Θεσσαλονίκης 45, Βέ-
ροια 59131, τηλεφωνικό
κέντρο: 2331027102 - κ.
Κατερίνα.

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι  ο δ η -
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

μηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθεν
ελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,σεπροχωρημέ-
νηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:6944764477&
2331027796.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πωλείται στονΆγιο Γεώργιο
Βέροιας εκτάσεως 10 στρεμμάτωνπερίπου σε
προνομιακήθέση.Πληρ.τηλ.:6978335127.

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»
Απαραίτηταπροσόντα:
·Πτυχίοπληροφορικήςήπτυχίοθετικώνεπιστημών
·Άριστηγνώσηεφαρμογώνγραφείου
·Πολύκαλήγνώσηαγγλικήςγλώσσας
·Γνώσειςπρογραμματισμού
·ΓνώσειςΡομποτικής(Wedo2καιEV3τηςLEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ28,πωλείται ή ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 72 τ.μ., 4ος όρ., με
θεα, διαμπερές, πλήρως ανακαινισμένο,
μεθέσηπάρκιγκ.Τηλ.:6984145267.
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γός-πωλητής σε εμπορι-
κή επιχείρηση.Απαραίτητα
προσόντα: Κάτοχος διπλώ-
ματος Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι.
και κάρτα ηλεκτρονικού τα-

χογράφου, έως 38 ετών.
Β ιογραφικά στο e-mai l :
vbotzori@otenet.gr και στο
Φαξ:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία

στο χώρο της διαφήμισης
άνδρας μακετίστας από 20-
35 ετών.Πληρ. τηλ.: 23310
66993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία
ζευγάρι από επιχείρηση ε-
στίασης με εμπειρία ή χω-
ρίς για κουζίνα καιψήσιμο.

Τηλ.:004915739317512.
ΖΗΤΕΙΤΑΙκρεοπώληςγια

κατάστημα στηΒέροια.Τηλ.
επικοινωνίας: 23320 41875
ώρεςγραφείου.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τζάκια
Φωτιάδης στην Πατρίδα
Βέροιας ΖΗΤΑ ηλεκτροσυ-

γκολλητή. Πληρ. τηλ.: 6976
791774.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑ «Εργοηλεκτρ ική
Ο.Ε.» ζητούνται Ηλεκτρολό-
γοι&ΒοηθοίΗλεκτρολόγου.
Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail:info@ergoilektriki.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με
δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και
εμπειρία στις πωλήσεις.
Αποστολή βιογραφικών
στοsta-afoi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία/κοπέλα
για ναφροντίζει ζευγάρι ηλι-
κιωμένων και να μένει εσω-
τερική.Μισθός ικανοποιητι-
κός. Πληρ.: 6974 938099 &
6976838881.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ ζητά να προσλάβει επι-
θεωρητήπωλήσεων, για να
αναλάβει το τμήμα πωλή-

σεων. Η εταιρία προσφέρει
μισθό, αυτοκίνητο και κινη-
τό.Θα ληφθεί υπόψηπροϋ-
πηρεσία. Πληροφορίες στο:
6976777999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικός
αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος
και οδηγός ΤΑΧΙ για συ-
νεργείο αυτοκινήτων. Τηλ.:
2331062900.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμά-
τιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελκυ-
στήρα,Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικά
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23449ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,κατασκευή1983,2υ/δ,2οςόροφοςκαιμε
ευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένο,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμεανελκυστήρα,ενερ-
γειακήςκλάσηςΕ,έχειμίαντουλάπα,άνετους
χώρουςκαιμεparkingπιλοτής,διαμπερέςκαι
σεπολύκαλήτιμή, μόνο250€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροαπό1/1/2020.

Κωδ:22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης,Διαμπε-
ρέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,αποτελού-
μενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημε
σόμπαπέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευ-
σηςστοναύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,
απεριόριστηθέαστονκάμποκαιτακουφώματα
τουείναιμεδιπλάτζάμια ,Τιμή:300€.Απο-
κλειστικήδιάθεση-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23402ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή1973,3υ/δ,2οςόροφος,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,μέτριακα-
τασκευή,αλουμινίουσυρόμενα,ανεξάρτητη
θέρμανση ,σόμπαμεξύλαηPellet ,χωρίς
ανελκυστήρα,μεπολύλίγακοινόχρηστα,220€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
,είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαό-
μορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαι
μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλάκαιμε
δύοαποθήκες,σεθέσηπεριοπήςσίγουρα,με
θωρακισμένηπόρτα ,ενοίκιο250€,.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106331 -ΠατρίδαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Μονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας108τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλό-
νι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΞύλινα,Κήπο,Έπιπλα,Ηλ.Συ-
σκευές,Σκαλιάεισόδου,Ανοιχτωσιά,Μπαλκό-
νια30τ.μ.-Τιμή:200€

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζά-
κικαιέναμπάνιο .Είναικομπλέεπιπλωμένο

μαζίμεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομική
θέρμανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινό-
χρηστηαυλή.Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικα-
τασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα -Τιμή:
100€.

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
35τ.μ.1οςόροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από1ενιαίοχώροκαιWCκαιδιαθέτειθέρμαν-
σημεΚλιματιστικό,μεΑνελκυστήραΤιμή:120€.

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

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελ-
κυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:230€.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευασμένο
το1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι
Ανελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

κήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ. -Τιμή:
140€.

Κωδ:105031-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίου,-Τιμή:150€.

Κωδ:105035-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκαι
στηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικότητα
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ. ισό-
γειο.ΑποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαιWC
,ενοίκιο200€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:105041ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Κατάστημα
80τ.μ.,κατασκευή70, Ισόγειο,ανακαινισμένο
μερικώς,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις
,μεμεγάληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην

ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,250€.
Κωδ.105039ΣτονΆγιοΑντώνιοκοντάκα-

τάστημα101τ.μ.,ισόγειοκαιμε110τ.μ.υπόγειο
τοοποίοεπικοινωνείμεεσωτερικόυδραυλικό
ανελκυστήρακαιμεδικότουςWC,σεεξαιρε-
τικάκαλήκατάστασηκαικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,άριστηκατασκευή
καιατομικήθέρμανσηπετρελαίου,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μίσθωμα450€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

ΚΩΔ.23061ΕΡΓΟΧΩΡΙ,νεοαναγειρόμενο
διαμέρισμα96τ.μ.,κατασκευή2006,2υ/δ,1ος
όροφος,τεράστιαβεράντα,ανοιχτωσιάμεγάλη
,απίστευταεργονομικό,πράγματιεπιμελημένης
καιποιοτικήςκατασκευής,υπερσύγχρονοαπό
κάθεάποψη,διαθέτειανεξάρτητηθέρμανσηκαι
θωρακισμένηπόρταεισόδου,έχειδυνατότητα
στάθμευσηςκαι είναισεπράγματιπερίοπτη
θέση,τιμήτελική96.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτάκαι83
τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυνιδιοκτήτη
,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαιγια
3ου/δ,βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,διαθέτει
πολύμεγάληκουζίνα ,ατομικήθέρμανσημε

αντλίαθερμότηταςκαιμεγάλοκλειστόγκαράζ,
αποθήκηστοισόγειο, σεαμφιθεατρικήθέση,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφοράσετιμή
εκπληκτικάσυμφέρουσα110.000€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104890 -ΤΣΕΡΜΕΝΙΚέντροΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας104
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνο-
δωμάτια,Σαλοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1995χωρίςασανσέρκαι
διαθέτειθέρμανσηΚεντρικήΠετρελαίου,Ηλιακό
θερμοσίφωνακαιαπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΠάρκινγκΠυλωτής23τ.μ.,
Αποθήκη6τ.μ.,Διπλάτζάμια,Ανοιχτωσιά-Τιμή:
75.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1960και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο
-Τιμή:80.000€.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικίαη
οποίααποτελείταιαπόένα ισόγειοκατάστημα
210τ.μ.,1οκαι2οόροφοαπόδυοδιαμερίσματα
των150τ.μ.οκάθεόροφος,ταοποίαβρίσκονται
σεοικόπεδο744τ.μ., είναικατασκευή1992,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,μεπολύωραίο
κήπο,οιχώροιτουλειτουργικοί,σεαμφιθεατρική
θέση,διαμπερές,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
θασυζητηθούν.,σεπολύκαλήτιμήμόνοόλο
μαζίμόνο120.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκατοι-
κίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα220
τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευήτης
έγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλστον
πρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικήςκατα-
σκευής,γεωμετρικάδομημένο ,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή

τιμήμόνο:340.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ.12776ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι
γραφειακοίχώροι63τ.μ.,μικτάκαι40τ.μ.καθ.
καινούργιακατασκευήτου2000,με2χώρους
καιWCστον2οόροφο,πολύκοντάστονΆγιο
Αντώνιο,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο32.000€.

Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
γραφείοδύοχώρων,μεγάληςπροβολήςκαι
συνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.στον2οόρο-
φο.Είναικατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Ηλεκτρικό,καιΚουφώματα
Αλουμινίουμε Διπλάτζάμια ,καθώςκαιμία
θέσηστάθμευσης.Τιμή:45.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13672Κατάστημα26τ.μ.,κατασκευή

70,Ισόγειο,εκπληκτικόκαιμεάριστηπροβολή
,αυτοτελές ,γωνιακό,σεπολύκαλόσημείο
καισεαπίστευταχαμηλήτιμή,μόνο10.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο
1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα.Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.και
υπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

σηκαφενείουηοποίαβρίσκεταισελειτουργία,
μαζίμετονεξοπλισμόκομπλέκαιτοπελατολό-
γιο.Δίνεταισεχαμηλήτιμήμόνο20.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.116008Πωλείταιαγροτεμάχιοάδειο

κοντάστασφαγείατηςΒέροιαςμε6.937τ.μ.και
άλλα3στρ.κατεχόμενοδηλ.συνολικά10στρ.
στηντιμήτων21000€τελική.σπάνιαευκαιρία
.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12740ΣτηνΕγνατία δεξιάπρος

τα έπιπλα τουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο
7.677 τ.μ. εντός ζώνηςοικιστικού ελέγχου
στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€.
.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο

120 τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς
επικλινές , σε απίστευτα χαμηλή τιμή,Α-
ποκλειστική διάθεση από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,μό-
νο15.000€.

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

Κωδ.12734ΑΓΚΑΘΙΑΗΜΑΘΙΑΣπωλείται
οικόπεδο4.420τ.μ.τ.μ.,μέσαστοχωριό,εντός
σχεδίουάρτιοκαιοικοδομήσιμο,με ,σεπολύ
καλήγειτονιάμόνο45.000€όλομαζί.Πωλείται
καιτομισόστις25.000€Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λοκουζίνα,έναμπάνιοπολυτελείαςκαθώςκαι
αποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,μεθωρακι-
σμένηπόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,τιμή:98.000€.Ιδανικόακίνητο
γιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστην
καρδιάτηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην
οδό Πολυζωΐδη, κοντά
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6949981810.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Απόεταιρεία:
•ΥπάλληλοςΓραφείου
•Συντονιστήςμεταφορώνσεμεταφορικήεταιρεία
•ΟδηγόςΦορτηγούΕ’κατηγορίας
•ΟδηγόςΛεωφορείου
•ΟδηγόςμεάδειαΑDR
•Συντηρητήςμηχανημάτωνεργοστασίου
•ΥπάλληλοςΠρατηρίουΚαυσίμων
Πληροφορίεςστο τηλέφωνο6948613718.Αποστολή

βιογραφικώνστοergasiamrk@gmail.com.
Σχετικήπροϋπηρεσίαθαληφθείσοβαράυπ’όψιν.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανο-
μεις και κυρία για κου-
ζινα από την PIZZA
ROMA. Τηλ.:  23310
61515.

Η εταιρείαΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΑΒΕΕ - Ξυλοκιβώτια
ΑγροτικώνΠροϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέ-
ροιας, ζητά ναπροσλάβειΥπάλληλο Γραφείου με
γνώσειςστηνδιαχείρισηκαιέκδοσηΜισθοδοσίας.Θα
προσμετρηθούνσχετικέςσπουδέςHumanResource
Managementκαιπροϋπηρεσία.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας6942-808851

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
διαμέρισμαστηνπο-
λυκατοικία Μ. Μπό-
τσαρη77,καινούργιο,
2 δωμάτια, τραπεζα-
ρία, κουζίνα, σαλόνι,
καθιστικό, λουτρό,
βεράντα μεγάλη με
θέαανατολικά,ατομι-
κήθέρμανση,ηλιακό,
κλιματιστικό καιπολ-
λά έξτρα, άνετηθέση
πάρκιγκ. Πληρ. τηλ.:
23310 24939, 6973
015833.

Από την Κατασκευαστική Εταιρία«ΜΑΤΣΑ-
ΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ζητείταιΠΩΛΗΤΗΣ απόφοι-
τοςΛυκείου.Απαραίτητηπροϋπόθεσηκαλήγνώση
ΑγγλικώνκαιΗ/Υ.ΠτυχίοΤεχνικώνΕπαγγελμάτων
όπωςΗλεκτρολόγουΜηχανολόγου&Ηλεκτρονικού
θα εκτιμηθεί.Ηλικία έως 35 ετών.Αποστολή βιο-
γραφικώνστο: info@matsalas.gr ή τηλεφωνικά
στο:6936 805053.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλοςνα
γνωρίζει μισθοδοσία κατά
προτίμηση του προγράμ-
ματοςEpsilon γιαΛογιστικό
Γραφείο.Τηλ.:2331076870
&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπε-

ριποίησηηλικιωμένων, καθα-
ριότητασπιτιών,σκάλες, γρα-
φείων,σιδέρωμα.Τηλ.: 6989

070801καΔέσποινα.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδη-

γός λεωφορείων μεπολυετή
εμπειρία και χειριστής γερα-
νών,μεόλαταεπαγγελματικά
διπλώματακαιΠ.Ε.Ι.καιπτυ-

χίοΜηχανικούΑυτοκινή-
τωνζητάανάλογηεργασία.
Τηλ.6909403655.

ΚΥΡΙΑ σοβαρή ανα-
λαμβάνει φροντίδα και
περιποίηση ηλικιωμένων
και παιδιών για κάποιες
ώρες.Τηλ.:6983435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδακαιπεριποίησηη-
λικιωμένωνγιαόλοτο24ω-

ρο.Τηλ.:6986276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες

τραπεζαρίας ξύλινες καφέ
120 ευρώ, 1 καταψύκτης
DELONGHI 150 ευρώ, 1
μπαούλοψυγειοκαταψύκτης

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ22τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΚΤΕΛ40τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.επιπλωμένο,καλό,180€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ65τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,240€
ΓΗΠΕΔΟ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένημονοκατοικία,χωρίς
κοινόχρηστα,200€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.καλό,220€
ΠΙΕΡΙΩΝ85τ.μ.καλό,μεατομικόλέβητα,200€
ΡΟΛΟΙ110τ.μ.,οροφοδιαμέρισμα,διαμπερές,μεατομικό
λέβητα,350€
ΡΟΛΟΙ120τ.μ.λουξεπιπλωμένομετζάκι,350€
ΚΤΕΛ145τ.μ.καλό,θέα,200€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ,μονοκατοικία300τ.μ.,επιπλωμένη,λουξ,550€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ40τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο15.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.ανακαινισμένο,22.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΡΟΛΟΙ75τ.μ.,επενδυτικό,ευκαιρία,27.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.23ετών,επιπλωμένο&μισθωμένο
39.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ84τ.μ.25ετών,πολύκαλό,ευκαιρία,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.23ετών,71.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.νεόδμητο,θέα,120.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,τζάκι,46.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ανακαινισμένο,πολύκαλό,88.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ116τ.μ.πολύκαλό80.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ157τ.μ.καλό,επενδυτικό,83.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τ.μ.2διαμερίσματα54.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΒΕΡΟΙΑ260τ.μ.υπερλουξβίλαμεόλαταέξτρα,265.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,500€
ΛΑΙΚΗ80τ.μ.220€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,800€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€
ΕΦΟΡΙΑ550τ.μ.1.400€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ600τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,1.100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ2.000μέτραμεελιές,κοντάστοχωριό,4.500€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτρα,450€ενοίκιο/έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ6.000μέτρα,12.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ6.000μέτρα(κάτωαπότοLIDL),ευκαι-
ρία,14.000€
ΡΑΧΙΑ13.000μέτραμεροδακινιές8ετών,1.100€ενοίκιο/έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ17.000μέτρα,μεελιές25ετών,14.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ20.000μέτρα,ευκαιρία,25.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ240μέτρα,γωνιακό,με2οικίες,καλό62.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ324τ.μ.καλό,48.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,καλό,18.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ710μέτρα,αμφιθεατρικό,επάνωστοδρόμο,
26.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ1.500μέτρα,πανοραμικό,μεθέα,32.000€
ΡΑΧΙΑ4.000μέτρα,25.000€
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό,
50.000€
ΛΟΖΙΤΣΙ8.000μέτρα,θέα,γωνιακό,32.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχωριό
δίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρησηκαφέστονΠεζόδρομο,με καλούς
τζίρους,λόγωφόρτουεργασίας,55.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ2WC+παρκινγκΘεα,καινουριο170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκινγκ3ΔΣΚ140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ,85τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ3ος40τ.μ1ΔΣΚWC,προσοψηςμεΑυτ.Θ.Α/C26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΜονοκατοικιαμε350τ.μοικοπεδο,ανακαινισμε-
νη40000€
ΠΑΠΑΓΟΥ100τ.μ2ΔΣΚ2WCΑν.ΘερμΚοπλαμ,45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας300€
ΠΑΤΡΙΔΑΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ100τ.μμεμπαξεΑ.Θκοπλαμ250€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.
Τζακιεπιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση250€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο
Αμμο,Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο800μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσια-
νο13000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
VAENIκοντάδυοχερσακτηματα8κ5στρ.αρδευομεναμε
1400€αναστρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑομοραοικ.σ.δ0,82600+2600τ.μεπικλινηΕυκαιρια
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΤΡΙΔΑ3800τ.μοι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑγροτεμαχιοχερσο10στρ.25000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαΙατρουςΒενιζελουκοντα
4χωρα400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟοσβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια,
μεπείρα στις πωλήσεις
ενδυμάτων, για 4ωρηα-
πασχόληση.Τηλ.:23310
67740&6976745551.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώ-
σεις λογιστικής) γιαμόνι-
μηαπασχόλησησεεμπο-
ρική επιχείρησηπεριοχή
Νάουσας. Να έχουν εκ-
πληρωθειοιστρατιωτικές
υποχρεώσεις και να δια-
θέτειδίπλωμαοδήγησης.
Βιογραφικά θα γίνονται
δεκτά στο κάτωθι email:
papioab@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

πεύτριες - αισθητικοί για
εργασία σε νεοσύστατη
επιχείρηση μασάζ-ονυ-
χοπλαστικής.Τηλ.: 6956
483486&2331060795.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Aπό την εταιρία ταχυμεατφορώνACS ζητείται
κοπέλαγιαναεργαστείσταγραφείατηςΒέροιας.
Πληρ.τηλ.:23310 75400.



DELONGHI καινούργιο 250 ευρώ, 1 τρα-
πέζι σαλονιού μαύο 49 ευρώ.Τηλ.: 6930
388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% άδειας ΤΑΧΙ στη
Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 & 6946
660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρόφυγκα διβαθμια
«Χρυσάφης»αδούλευτηκαισετιμήευκαι-
ρίας.Τηλ.:6942067283κ.Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙλέβηταςπέλλετκαινούργιος,
ιταλικός, μάρκαςKARMEKONE, ιδανικός
για εσωτερικούςχώρους, για80 τ.μ.Τηλ.:
6931811122.

ΠΩΛΕΙΤΑΙROVER400με108.000χλμ.,
σεπολύκαλήκατάσταση.Τηλ.:6994202074.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά και
θηλυκά.Τηλ.:2331062900.

ΠΩΛΕΙΤΑΙγραφείοεπαγγελματικόγερ-
μανικής κατασκευής μεφοριαμό και τρεις
πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ.
επικοινωνίας:6973827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςχωρίςυποχρεώσεις

ζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6984040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώ-

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοστοΠανόραμα 4.500 τ.μ. κολ-
λητάστονοικισμόμεπανοραμικήθέα.Τιμήπώλησης30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%τηςοικοδομήςστηνΕλιάπρώην«NOTANOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙέκταση58στρεμμάτωνστο2οπόδιτηςΧαλκιδικής
πρώτοστηθάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.,2οςόρ.μεασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλησαλοκουζίνα,W.C.Είναι σε καλή
κατάστασηφωτεινόμεμπαλκόνιμπροςκαιπίσω.Τιμήπώλησης
70.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμαστο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.Τιμήπώλησης32.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στηΝέαΝικομήδεια 5 στρέμματαπολύ
κοντάστο χωριό,ποτίζεται με κατάκλυσημέσωδικτύου.Τιμή
πώλησης12.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιαστοκέντρομε74τ.μ.ισόγειο,
74τ.μ.υπόγειοκαι30τ.μ.πατάρι.Τιμήπώλησης130.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηνΚεντρικής45τ.μ.με45τμ.πατάρι.
Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοσταΑσώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμήπώλησης110.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης,4οςμεασανσέρ,
ρετιρέμεπολύκαλήμόνωση75τ.μ.μετεράστιομπαλκόνιπου
κοιτάμπροστά.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-Κωδ.94ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικο-
δομήσιμομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40
τ.μ.μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.115ΠΩΛΕΙΤΑΙ2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύ
καλόσημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.201ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμ.στο κέντρο74 τ.μ., 1οςόρ.μεα-
σανσέρ, έχει 2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C., ατομικήθέρμανση.
Τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120 τ.μ.σε
220τ.μ.οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερι-
κήςανακαίνισης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50τ.μ.σε
468τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανα-
καίνισης.Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλό
σημείο.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστο
κέντρο.Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠΩΛΕΙΤΑΙγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,
1οςόρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντρα
ροδάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.950τ.μ.στουςΓεωργιανούςμερεύμα,
νερό,θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε 
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ. 
γωνιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπε-
δο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανα-
καίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ320Τ.Μ.

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕολοκληρωμέ-
νεςανακαινίσειςσπιτιών, καταστημά-
τωνμεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πο-
λύκαλές τιμές καισυνέπειαστοχρό-
νο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

ΑΠΟΤΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΧΑΤΖΗΠΑ-
ΝΤΟΣ, Έπιπλα-Φωτιστικά, στο 7ο χιλ.
Βέροιας-Νάουσας, ζητείταιπωλήτρια για
εργασία στο κατάστημα επίπλου.Προϋ-
πηρεσίαστο είδοςθαθεωρηθείπροσόν.
Απαραίτητο μέσο μεταφοράς.Τηλ. επι-
κοινωνίας:2331093205κ.ΚΩΣΤΑΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΖητείταισυνεργάτηςμεγνώσηΗ/Υγιαμεσιτικό

γραφείοτηςΒέροιας,μεικανοποιητικήπελατείακαι
προοπτικήαγοράςτουγραφείου.Πληρ.τηλ.:6973
735020

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχαμε
ζάντες αλουμινίου 205x55x16 σε
άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρί-
ας λόγωαλλαγής Ι.Χ.Τηλ.: 6945
495566κ.Βασίλης.

Η βιομηχανία
τροφίμων ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. στην Α-
λεξάνδρειαΗμαθί-
ας ζητά απόφοιτο
Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οι-
κονομικώνσχολών
για το τμήμαΛογι-
στηρίου–Εισαγωγών/Εξαγωγών.

Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΕμπειρίακαιπροϋπηρεσίασεβιβλίαΓ’

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές –

εκτελωνισμούς
-ΆριστοςχειρισμόςΗ/Υ
-Γνώσειςπρογράμματοςμισθοδοσίας
-Γνώσειςγενικήςλογιστικής/εμπορικού
-Γνώση λογιστικών προγραμμάτων

(ERP)
-Πολύκαλήγνώση τηςΑγγλικήςγλώσ-

σας (γνώση γερμανικής γλώσσαςθα εκτι-
μηθείωςεπιπρόσθετοπροσόν)

-Ηλικίαέως40ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες

μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό
τουςστοemailinfo@almifoods.grήστοfax
2333027806μέχριτις30Νοεμβρίου2019.

Μετά τη συγκέντρωση και πρώτη αξι-
ολόγηση των βιογραφικών θα οριστούν
συνεντεύξειςτωνενδιαφερομένων.

(ΚΩΔ.ΑΓΓΕΛΙΑΣ201911_1)



Κινητοποίηση  στον ΟΑΕΔ  
Βέροιας  ,παρά την κακοκαιρία , 
πραγματοποίησε  χθες  Τετάρτη  
το  Συνδικάτο Γάλακτος , Τροφί-
μων και Ποτών  Ημαθίας-Πέλλας 
για τα  προβλήματα  που αντι-
μετωπίζουν οι εποχικοί  εργαζό-
μενοι  στον Κλάδο και  ιδιαίτερα 
όσοι   εργάζονται  στα Διαλογη-
τήρια  και  στα Κονσερβοποιεία  
της  περιοχής.

 Όπως  γνωστοποιείται από 
το Συνδικάτο, ο πρόεδρος τους 
κ. Γιάννης  Διάκογλου , ανάφερε 
ότι  «η  συντριπτική  πλειοψηφία 
πραγματοποιεί μέσο όρο από  
30  μέχρι  80 μεροκάματα  το  
χρόνο  με  αποτέλεσμα  να  μην 
μπορέσουν  να  δημιουργήσουν  
τις  προϋποθέσεις  για  συνταξι-
οδότηση ενώ  είναι γνωστό πως  
στον Κλάδο  οργιάζει η  μαύρη ,ανασφάλιστη εργασία και ότι  οι  φτωχοί  
αγρότες και αγρότισσες  που  εργάζονται στον κλάδο εποχικά για  να  
συμπληρώσουν το  πενιχρό   τους  εισόδημα ,καλούνται  πλέον  μέσω 
του  εργόσημου να καλύψουν  την  ασφάλειά τους  απαλλάσσοντας  τε-
λείως την  εργοδοσία από  αυτήν  την υποχρέωση».

Οι εργαζόμενοι στον Κλάδο επισημαίνουν ότι είναι  αντιμέτωποι και  
με μια  σειρά αντεργατικών    νόμων που δυσκολεύουν ακόμα περισσό-
τερο τη  ζωή  τους όπως  :

• Χαρακτηρίζουν επιχειρήσεις του κλάδου μη εποχικές, ενώ η πλειο-
ψηφία των εργαζομένων, κυρίως γυναίκες εργάζονται εποχικά.

• Το ταμείο ανεργίας έχει κουτσουρευτεί, ενώ όταν συμπληρώσουν 
400 μέρες επιδότησης στα 4 τελευταία χρόνια, δεν το δικαιούνται.

• Οι εργαζόμενοι–ες που απασχολούνται στις συνεταιριστικές επι-
χειρήσεις εντάσσονται από τον ΕΦΚΑ σε κωδικό ασφάλισης με βάση 
τον οποίο δεν δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στα 62 τους χρόνια παρότι 
έχουν πραγματοποιήσει 4.500 ημερομίσθια.

• Όσοι είναι στο ΙΚΑ για να πάρουν τα ψίχουλα της μειωμένης σύ-
νταξης στα 62 χρειάζονται 500 μέρες εργασίας την τελευταία  5ετία , 
100 υποχρεωτικά κάθε χρόνο.

• Οι εργαζόμενοι στον κλάδο, που κληρονόμησαν έστω και ένα 
μικρό χωράφι, φορολογούνται άγρια, επειδή παραδίδουν παραγωγή, 
τους επέβαλαν νέα χαράτσια ΕΛΓΑ – ΟΣΔΕ κλπ.

Χαιρετισμό στους συγκεντρωμένους  απηύθυνε ο Γραμματέας 
της  Ομοσπονδίας  Γάλακτος  και Τροφίμων  Κώστας  Κατσιμένης. 
Στο χαιρετισμό  του  σημείωσε  ότι «παρά  την  ψηλή κερδοφορία  
του  Κλάδου  ακόμα και  την περίοδο της  καπιταλιστικής οικονομικής 
κρίσης  οι εργαζόμενοι είδαν να  μειώνεται  ακόμα περισσότερο το  
εισόδημά τους». Τόνισε  πως  με  το νέο Ασφαλιστικό  η  κυβέρνηση  
βάζει  την  ταφόπλακα  στην Κοινωνική  Ασφάλιση . Αναφέρθηκε  στις 
«κλοπές  που έγιναν  διαχρονικά  απ΄ όλες   τις  αστικές  κυβερνήσεις 
μέχρι  τώρα  στα  αποθεματικά  των Ασφαλιστικών  Ταμείων» και κά-
λεσε  τους  εργαζόμενους  να  συσπειρωθούν  στα  ταξικά σωματεία 

να  οργανώσουν  τον  αγώνα  τους  ώστε  να  μπουν μπροστά οι  δικές  
τους  ανάγκες

Κατόπιν  αντιπροσωπεία  των  εργαζομένων  υπέβαλε  υπόμνημα  
με  τις  διεκδικήσεις  τους  στη  διεύθυνση  του  ΟΑΕΔ  με το οποίο 
ζητούν: 

• Ένταξη  στο  Ταμείο Ανεργίας με  80  ένσημα χωρίς  να  αφαιρού-
νται  οι  δυο  τελευταίοι  μήνες.

• Ένταξη  στο νόμο  1836/89 (εποχικότητας) και θεώρηση  Βιβλιαρί-
ου Υγείας για  όσους  πραγματοποιούν  30 μεροκάματα  το χρόνο.

• Κατοχύρωση σύνταξης  ΙΚΑ  με  2000  εποχικά ένσημα.
• Να  αλλάξει  η  εγκύκλιος  118454/1989 που  χαρακτηρίζει  εποχι-

κές  επιχειρήσεις ή μη.
• Σύνταξη  στα  55  για  τις  γυναίκες  και στα  60  για  τους  άντρες.
• Να μην υλοποιηθεί  ο  σχεδιασμός  για  ασφάλιση  με  εργόσημο.
• Κατάργηση  του  ΕΝΦΙΑ  και  όλων των  χαρατσιών. Απαγόρευση  

πλειστηριασμών  για  την εργατική –λαϊκή οικογένεια.

P ΔΕΝ πάμε ΚΑΜΙΑ φορά ΠΟΥΘΕ-
ΝΑ να φάμε ΤΙΠΟΤΑ; Αυτή η δημώδης 
φράση μού έρχεται πάντα στον νου, κάθε 
φορά που ξεκινάμε να κουβεντιάζουμε για 
την εκλογή του προέδρου της δημοκρα-
τίας…

 
P Πολύ κακό για το τίποτα, δηλα-

δή. Αν κρίνουμε από τις αρμοδιότητες 
του πρώτου πολίτη.

 
P Και τι το κουράζετε; Αφού πάλι με 

Προκόπη θα ξυπνήσουμε;
 
P Προεδρικό μέγαρο με τον παίδα-

ρο θα πάμε αφού.
 
P Διότι, όπως λέγεται, πέτυχε στο μη 

έργο του.
 
P Τι θέλετε; Να βγει κάνας άλλος 

και να βγει να πει ότι παρέλαβε χάος;
 
P Μέχρι και τον Γιώργο Παπανδρέου 

εμφανίζουν στους προτεινόμενους κάτι 
απίθανοι. Πόσο πάει το κεφάλι αδέλφια;

 
P Ο οποίος, θυμίζουμε, ήταν ο 

πρώτος πρωθυπουργός που μίλησε για συμμετοχική δημο-
κρατία, παρότι ξεμέτοχος.

 
P Άλλοι πάλι, θέλουν πρόεδρο τον Σημίτη. Για να ευχαριστη-

θούν όσοι Αμερικάνοι γεννήθηκαν μετά το 1996.
 
P Τελικά πράγματι είμαστε ακόμη ΠαΣοΚοκρατούμενοι. 

Σιγή βαθιά.
 
P Ακόμη και ο Τσίπρας το κατάλαβε και στρέφει όλο το καράβι. 

Ο πλους της καθέτου.
 
P Νοσταλγώ πάντως τις παλιές καλές μέρες του ΠαΣοΚ. 

Τότε που δεν βαφτίσαμε καν τις κακοκαιρίες. Λέγαμε απλά 
«κωλόκαιρος» και ξεμπερδεύαμε.

 

P Πλέον βαπτίζουμε κακο-
καιρίες και ιδεολογίες. «Κωλό» και 
μη.

 
P Δεν ξέρω πόσους ‘προ-

έδρους’ θα χάσουμε στην πο-
ρεία ως λαός, αλλά θα πω ότι 
θα το αντέξουμε.

 
P Εκείνο που δεν μπορούμε 

να αντέξουμε είναι τις διπλές αποχωρήσεις από το Greece Next 
Top Model. Εδώ με μία και χάνουμε τον ύπνο μας. Δύο κορίτσια ρε 
αθεόφοβοι;

 
P Why not? Βίκυ Καγιά για πρόεδρος. Ας βάλουμε επιτέ-

λους λίγη αισθητική και μπόια στο προεδρικό μέγαρο.
 
P Και:
 Ένας τύπος είχε πάει για camping αλλά ο καιρός χάλασε απότο-

μα και με την έντονη καταιγίδα, δεν μπορούσε άλλο να μείνει στην 
σκηνή που είχε. Έτσι τα μάζεψε και άρχισε να ψάχνει ξενοδοχείο, 
αλλά πουθενά δεν έβρισκε δωμάτιο. Έφαγε όλη την ημέρα του 
στον δρόμο, ψάχνοντας να βρει κάπου να μείνει και είχε κουραστεί. 
Μπαίνοντας στο τελευταίο ξενοδοχείο ήταν αποφασισμένος να τους 
πείσει να τον βάλουν οπουδήποτε να κοιμηθεί, έστω και για λίγο. 

Ρώτησε λοιπόν στη ρεσεψιόν και του απάντησαν για άλλη μια φορά 
ότι δεν υπάρχει χώρος πουθενά. Ο τύπος απογοητεύτηκε και είπε 
στον ρεσεψιονίστ:

«Δεν μπορεί, σκέψου λίγο, κάπου θα υπάρχει ένα δωμάτιο ή 
έστω ένα κρεβάτι οπουδήποτε!»

«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα δίκλινο και το έχει πάρει ένας νε-
αρός μόνος του. Είναι συχνός πελάτης και καλόβολος! Δεν νομίζω 
να έχει πρόβλημα να το μοιραστεί μαζί σας, έτσι θα του έρθει και 
πιο οικονομικά!»

«Τέλεια!»
«Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα! Ροχαλίζει τόσο δυνατά, που 

μας κάνουν παράπονα από τα διπλανά δωμάτια. Οπότε δεν νομίζω 
να καταφέρετε να κοιμηθείτε εκεί…»

«Δεν υπάρχει πρόβλημα! Θα το πάρω!»
Ενημέρωσαν τον πελάτη, δέχτηκε κι εκείνος, οπότε ανέβηκε και 

ο άλλος να κοιμηθεί.
Το επόμενο πρωί κατέβηκε ο τύπος του camping στη ρεσεψιόν 

και τον ρώτησε ο υπάλληλος αν κατάφερε να κοιμηθεί έστω λίγο.
«Ναι, μια χαρά κοιμήθηκα, σαν πουλάκι!»
«Μα καλά, πώς το καταφέρατε αυτό με τόσο δυνατό ροχαλητό;»
«Μα δεν ροχάλιζε καθόλου! Όταν μπήκα στο δωμάτιο, εκείνος 

είχε ήδη ξαπλώσει. Του έδωσα ένα φιλί στο μάγουλο και του είπα με 
χάρη: “Καληνύχτα κούκλε μου”! Όπως καταλαβαίνεις, όλη τη νύχτα 
δεν έκλεισε μάτι!»

Κ.Π.
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