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Κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση: 
Ανάγκη κοινού σχεδιασμού…

  «Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι επωμίζονται την παροχή 
δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας προς 
τους πολίτες, σε μια εποχή που οι τοπικές οικονομίες 
βρίσκονται στο ναδίρ. Η αύξηση των δαπανών σε 
συνδυασμό με τη μείωση των εσόδων δημιούργησε κενό 
180 δισ. ευρώ, το οποίο επιμερίζεται σε 130 δισ. ευρώ 
στις Περιφέρειες και σε 50 δισ. ευρώ στους Δήμους. 
Η ΕΕ και οι Εθνικές Κυβερνήσεις πρέπει επειγόντως 
να συνδράμουν τις αυτοδιοικητικές αρχές, ώστε να 
απορροφήσουν τους κραδασμούς στα οικονομικά τους, 
μέσω των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης”. Η επισήμανση 
ανήκει στον  Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 
Περιφερειών και Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολο Τζιτζικώστα, παρουσιάζοντας το Βαρόμετρο των 
Περιφερειών και των Δήμων της ΕΕ για το 2021 και τις 
επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στις τοπικές 
κοινωνίες. 
  Τι είπε ουσιαστικά ο Περιφερειάρχης; Ότι τα οικονομικά 
των Περιφερειών και των Δήμων κινδυνεύουν και ότι οι 
εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να σχεδιάζουν μαζί με 
τις Περιφέρειες και τους Δήμους, διότι είναι αυτοί που 
γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. 
Ακούγεται όμως η φωνή τους; Μάλλον όχι όσο θα 
έπρεπε. Ας ανοίξει λοιπόν η Πολιτεία τα αυτιά της, πριν 
ανοίξει περεταίρω το χάσμα και μάλιστα σε κρίσιμους 
καιρούς …
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Ναζαρίου, Γερβασίου μαρτ.,

Κοσμά επ. Μαϊουμά

Από τη μια να μαζεύουμε ακαθαρσίες
κι από την άλλη να γεμίζουμε σκουπίδια..;

Καλώςέχουν τοποθετηθείκυτίασεδιάφορασημεία τηςπόλης, τα
οποίαδιαθέτουνχάρτινεςσυσκευασίεςμεσκουπάκι–φαρασάκι,γιανα
μαζεύουνοιπολίτεςτιςακαθαρσίεςτωνζώωνπουσυνοδεύουν,ώστε
ναδιατηρείταιηπόληκαθαρή.ΤοκίνητροδόθηκεαπότονΔήμοΒέροι-
ας καιπροφανώς είναι αρκετοί αυτοίπου τα χρησιμοποιούν για «no
kaka»στουςδρόμουςκαισταπεζοδρόμια.Αναρωτιόμαστεόμωςεάν
υπάρχουνκιαυτοίπουταπαίρνουναπόπεριέργεια, ταανοίγουνκαι
ταπετούνστησυνέχειαστοπεζοδρόμιοβρωμίζονταςχειρότερα,από
ότιοιακαθαρσίεςτωνσκυλιών.Μιατέτοιαεικόνασυναντάοπεριπα-
τητήςστηνΑνοίξεως,κάτωαπότοκυτίοτωνσυσκευασιώνκαιμάλιστα
ότανδύομέτραπαραδίπλαυπάρχεικαλάθιαπορριμμάτων.

Απότημίαδηλαδήγίνεταικάτιγιατοκαλότηςπόληςκαιτουπεριβάλλοντοςκαιαπότηνάλληβλέπουμετοκακόαπο-
τέλεσμαπουοφείλεταιαποκλειστικάστηνοοτροπίακάποιωνναπετάνεσκουπίδιαόπουβρουν,στοδρόμοκαιτοπεζο-
δρόμιο…

Έκτακτεςδιακοπέςνερούχθεςγιαναπροχωρήσουν
οιεργασίες,ελέωηλιοφάνειας
Από βδομάδα ασφαλτοστρώσεις

Δύο έκτακτες διακοπές νερού
από τηνΔΕΥΑΒ είχαμε χθεςΤε-
τάρτη, η μια από τις 10.30 π.μ.
έως τις 2.30 το μεσημέρι λόγω
έκτακτης βλάβης στο δίκτυο και
η δεύτερη, από τις 6:30 το από-
γευμαμέχρι τις9:00τοβράδυ.Κι
αυτό διότι οι εργασίες σύνδεσης
του νέου δικτύου αγωγών διακό-
πηκανλόγωτηςσυνεχούςβροχό-
πτωσηςτωνπροηγούμενωνημε-
ρών και χθεςπου ήταν μία καλή
μέρα χωρίς βροχή, τα συνεργεία
εργάστηκαν μέχρι το βράδυ για
να μπορέσουν να ολοκληρωθούν
οι συνδέσεις μέχρι το τέλος της
εβδομάδας.  Σύμφωνα με την
ΔΕΥΑΒ,απότηνερχόμενηΔευτέ-
ραθααρχίσουνοιασφαλτοστρώ-
σεις στους «ανοιχτούς» από τα
σκαψίματαδρόμουςτηςπεριοχής,
μεταξύτωνοδώνΑνοίξεως,Εληάς
καιΒενιζέλου.

Πρόβλημαγιαταοχήματα,τασπασμένατούβλα
στηνκατηφόρααπόΚοντογεωργάκηπροςΠιερίων

Σεσπασμένατούβλαπάνωστοοδόστρωμα,πέφτουντααυτο-
κίνηταπουκατεβαίνουναπότηνοδόΚοντογεωργάκηκαιστρίβουν
προς τηνΠιερίων, μπροστάαπό το ξενοδοχείοΜακεδονίαστην
περιοχήΛαδομύλων.

Τα τουβλάκια στο δρόμο έχουν σπάσει, με αποτέλεσμα να
δυσκολεύονται τα αυτοκίνητα και κυρίως τα δίκυκλα όταν κατέ-
βουνστηνστοδρόμο.Αρκετέςπαρατηρήσεις-παράπονα για την
κατάστασηέχουνκάνειοδηγοίστοΛαόκαιτομεταφέρουμεαρμο-
δίως…Μίαεπιδιόρθωσηχρειάζεταιτοπλακόστρωτοκαιακριβώς
επάνωστοσημείοτηςστροφής,προςτηνΠιερίων.
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Στο Δημοτικό Κατάστημα  
Ειρηνούπολης τα πορίσματα 

επανεκτίμησης ζημιών από παγετό 
στις καλλιέργειες της περιοχής

Ο Δήμος Νάουσας γνωστοποιεί, σύμφωνα και με την ενημέρωση από τον 
ανταποκριτή του Ε.Λ.Γ.Α. της Δ.Ε. Ειρηνούπολης, ότι τα πορίσµατα επανε-
κτίμησης των ζηµιών από τον παγετό, που σημειώθηκε στις 17/03/2020 στις 
καλλιέργειες παραγωγών της περιοχής,  βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα  
Ειρηνούπολης. Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων πα-
ραγωγών.  Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλ 2332350632 (αρμόδιος 
υπάλληλος Κυριάκος Τηλκερίδης).

Συνάντηση Βεσυρόπουλου – 
Θεοδωρικάκου – Καραμαλάκη, 

για την ίδρυση 
και λειτουργία Τροχαίας

Αυτοκινητοδρόμων Ημαθίας

Ιδιαίτερα παραγωγική ήταν η συνάντηση εργασίας που είχε χθες ο Υφυπουργός Οικονομι-
κών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη Θεο-
δωρικάκο και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη, με αντικείμενο την 
ίδρυση και λειτουργία τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ημαθίας.

Ο κ. Βεσυρόπουλος επισήμανε ότι η λειτουργία του Τμήματος και η επαρκής στελέχωσή 
του επιβάλλεται για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε ένα νομό που έχει πληρώσει βαρύ 
τίμημα από τα τροχαία ατυχήματα. Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η λειτουργία του τμήματος θα 
συμβάλει στην αύξηση και στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων δεδομένου και του μεγάλου 
αριθμού τροχαίων  ατυχημάτων που καταγράφονται στην περιοχή (Εγνατία Οδός). 

Τόσο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Θεοδωρικάκος, όσο και ο Αρχηγός της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας κ. Καραμα-
λάκης, συμμερίστηκαν απόλυτα 
την τεκμηριωμένη πρόταση του 
Υφυπουργού Οικονομικών κ. Βε-
συρόπουλου και αντιμετωπίζουν 
θετικά την ίδρυση τμήματος Τρο-
χαίας Αυτοκινητοδρόμων Ημα-
θίας.

Ο κ. Βεσυρόπουλος ενημερώ-
θηκε επίσης για την διαδικασία 
και την πορεία του καινοτόμου 
έργου για την κατασκευή του νέ-
ου Αστυνομικού Μεγάρου στην 
Ημαθία. 

Ολοκληρώθηκαν 
τα έργα Αγροτικής Οδοποιίας 

του Δήμου Βέροιας 
σε Τρίλοφο και Ν. Νικομήδεια

Στη διάθεση των δημο-
τών, των αγροτών, και των 
επιχειρηματιών που ζουν 
ή δραστηριοποιούνται στις 
Τ.Κ. Τριλόφου και Νέας Νι-
κομήδειας βρίσκονται τα δύο 
νέα δίκτυα αγροτικής οδο-
ποιίας του Δήμου Βέροιας.

Πρόκειται για δύο σημα-
ντικές παρεμβάσεις σχετι-
κές με την πρόσβαση στο 
δίκτυο αγροτοκαλλιεργειών 
στις παραπάνω Τοπικές Κοι-
νότητες, τις οποίες υλοποίη-
σε και παρέδωσε προς χρή-
ση μέσω του Προγράμματος 
«Αντώνης Τρίτσης» (πρώην 
Φιλόδημος Ι) η Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Βέροιας.

Αγ ρ οτ ι κ ή  Ο δ οπο ι ί α 
στο «Αγρόκτημα Τριλό-
φου Δήμου Βέροιας», συ-
νολικού προϋπολογισμού 
719.200,00 €: Η ασφαλτό-
στρωση και η τοποθέτηση 
κατάλληλης σήμανσης οδι-
κής ασφάλειας ολοκληρώ-
θηκε στον αγροτικό δρόμο 
(μήκους 872, 7 μ. και πλά-
τους 6,5 μ.). Στο πλαίσιο 
της μελέτης κατασκευής ε-
ντάχθηκε το τεχνικό διάβα-
σης (γέφυρα) του ρέματος 
«Κολιμπάκος» όπου δημι-
ουργήθηκαν τρεις οχετοί με 
παράλληλη κατασκευή τοι-
χίων αντιστήριξης εντός της 
κοίτης του.

Αγροτική Οδοποιία στα 
«Αγροκτήματα των Τοπικών 
Κοινοτήτων Μακροχωρίου 
και Νέας Νικομήδειας Δήμου 
Βέροιας» συνολικού προϋ-
πολογισμού 380.680,00 €: Ένα ακόμα έργο εξαιρετικής σημασίας για την τοπική ανάπτυξη αποτελεί η ολοκλήρωση 
αγροτικής οδοποιίας που περιλαμβάνει δρόμο συνολικού μήκους 2,8 χλμ στα αγροκτήματα των Τοπικών Κοινοτήτων 
Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας του Δήμου Βέροιας, της Π.Ε Ημαθίας,. Η υλοποίησή του συνίσταται στη βελτίωση 
των γεωμετρικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης αγροτικής οδού. 

ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας: Αναστολή 
λειτουργίας του B΄ Βρεφ/κού Σταθμού, 

λόγω κρούσματος σε εργαζόμενο
Το ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την υπ. α-

ριθ. 272/4494/12-10-2021 απόφαση του προέδρου ΚΑΠΑ, αναστέλλεται 
η λειτουργία του B΄ Βρεφ/κού  Σταθμού του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, από 
12/10/2021 έως και 21/10/2021 λόγω ύπαρξης επιβεβαιωμένου θετικού κρού-
σματος ιού covid-19 στο υπαλληλικό δυναμικό της ως άνω δομής. 

Στο χώρο του παραπάνω παιδικού σταθμού έχουν τεθεί άμεσα σε εφαρ-
μογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αναστολής λειτουργίας και υγειονομικού 
περιεχομένου.

Στην Βέροια την 
ερχόμενη Τρίτη 

ο πρώην υπουργός 
Υγείας Ανδρέας 

Ξανθός
Στην Ημαθία θα βρεθεί 

την ερχόμενη Τρίτη ο τομε-
άρχης Υγείας και βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας 
Ξανθός. Το πρόγραμμα του 
πρώην υπουργού Υγείας 
περιλαμβάνει επισκέψεις σε 
δομές Υγείας της Ημαθίας 
και συνάντηση με τοπικούς 
φορείς.

Την Βέροια θα επισκεφθεί 
την ερχόμενη Τρίτη 19 Οκτωβρίου ο πρώην Υπουργός 
Υγείας, Τομεάρχης Υγείας και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
κ. Ανδρέας Ξανθός, ο οποίος θα συναντηθεί με μέλη και 
φίλους του κόμματος. Επίσης θα επισκεφθεί το Νοσοκο-
μείο Βέροιας και άλλες μονάδες υγείας και στις 6.00 το 
απόγευμα θα δώσει συνέντευξη τύπου στην αίθουσα του 
Δημαρχείου.

Σύλληψη για 
καταδικαστική 

απόφαση 
Συνελήφθη στις 12 Οκτωβρίου 2021 το από-

γευμα στη Βέροια από αστυνομικούς του Τμήμα-
τος Ασφάλειας Βέροιας, ημεδαπή γυναίκα, διότι 
σε βάρος της εκκρεμούσε μία καταδικαστική α-
πόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροι-
ας, σύμφωνα με την οποία της επιβλήθηκε ποινή 
φυλάκισης 3 ετών, για αντίσταση κατά της αρχής.



Το «Εκκοκκιστήριο 
Ιδεών» παρουσιάζει 

το νέο βιβλίο 
της Μαρίας 

Πατακιά, «Περί έρωτος 
ως μόνου Δαιμονίου»

Την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, «ΠΕ-
ΡΙ ΕΡΩΤΟΣ ΩΣ ΜΟΝΟΥ ΔΑΙΜΟ-
ΝΙΟΥ»….Ποίηση της Μαρίας Πατα-
κιά-Ιωακειμίδου στο «Εκκοκκιστήριο 
Ιδεών», στις 6.30μμ.

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχο-
λείου Γιάννης Γεωργουδάκης 

και ο φιλόλογος Δημήτρης Ταχμα-
τζίδης, μιλούν για το νέο βιβλίο της 
Μαρίας Πατακιά αποκαλύπτοντας τα 
μυστικά και τα σήματα Μορς της Ποίησής της.  Μια γραφή ιδιαίτερα εσω-
τερική και ελεύθερη

που ξέρει να αγγίζει τα απόκρυφα μυστικά των ανθρώπων 
που γνωρίζει να στέλνει σε  «Εκδρομές Ευτυχίας» τις λέξεις
που ξέρει να ΥΜΝΕΙ τις σιωπές σαν υψίφωνος ευαισθησίας.
Η Αφιέρωση, η Φαντασία, ο Παράδεισος, τα ΑΝ του Έρωτα, Μια 

απορία,
η Κάφτρα, η Απόσυρση, οι Ασκήσεις Αναπνοής, η Τριλογία της 

«ΩΡΑΣ»,
το Ρίσκο,  Αχ η τεχνολογία…..
είναι οχήματα για να σας πάνε εκεί που ο εαυτός σας σας περι-

μένει.       

Η είσοδος στον χώρο θα γίνεται με μάσκα και πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή νόσησης ή Rapid Test 48ώρου και επίδειξη ταυτό-
τητας.

Το Σάββατο 16 Οκτω-
βρίου στις 19:30, σας κα-
λούμε να περπατήσουμε 
μαζί σε μια βουβή πορεία 
για τα εκατομμύρια θύμα-
τα εμπορίας ανθρώπων σε 
όλο τον κόσμο και τους χι-
λιάδες συνανθρώπους μας 
που ζουν και εργάζονται σε 
συνθήκες εκμετάλλευσης 
στην Ελλάδα.

Ενωνόμαστε με εκατο-
ντάδες πόλεις και χωριά σε 
όλο τον κόσμο και με 5 πό-
λεις στην Ελλάδα και την 
Κύπρο σε μια ταυτόχρονη 
πορεία ενάντια στην μάστι-
γα της σύγχρονης δουλεί-
ας.

Γιατί πολλές φορές μια 
σιωπηρή πορεία ανθρώ-
πων μπορεί να γίνει εκκω-
φαντική.

Η συνάντηση θα πραγ-
ματοποιηθεί μπροστά στην 
Λέσχη Κινηματόδρασις της 
Αλεξάνδρειας (Σοφ. Βενιζέ-
λου 9) στις 19:30 με μονα-
δική προϋπόθεση να φοράτε μαύρα ρούχα.

Η πορεία θα κατευθυνθεί προς την οδό Δ. Βετσοπούλου ενώ θα 
τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά την διάρκεια 
των εκδηλώσεων. 

Υπάρχει δυνατότητα για όσους επιθυμούν να παραγγείλουν 
το επίσημο μπλουζάκι προαιρετικά επικοινωνώντας μέσω email : 
kinimatodrasis@gmail.com. 

Την Παρασκευή 15/10 στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί στην 
έδρα του συλλόγου (Σοφ. Βενιζέλου 9) ημερίδα με την κα Ελένη 
Γραμματικοπούλου από τον Ερυθρό Σταυρό με θέμα τις πρώτες 
βοήθειες - ψυχολογικές πρώτες βοήθειες σε περιόδους κρίσεων και 
προβολή σχετικού βίντεο για τον τρόπο αντιμετώπισης του φαινομέ-
νου της εμπορίας ανθρώπων.  Θα υπάρξει προκράτηση θέσεων στο 
kinimatodrasis@gmail.com και φυσικά θα τηρηθούν και όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα προστασίας κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.

Τέλος μπορείτε και τις 2 ημέρες να φέρετε μαζί σας είδη πρώτης 
ανάγκης που θα δοθούν σε κέντρα προστασίας ανθρώπων που έπε-
σαν θύματα trafficking, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Φέρτε μαζί σας 
τρόφιμα σε συσκευασίες και προϊόντα μακράς διαρκείας (μακαρόνια, 
ρύζι, γάλα, κονσέρβες, ντοματοπολτός, ζάχαρη, αλεύρι, κ.α.).  Επί-

σης, είδη προσωπικής υγιεινής (σερβιέτες, σερβιετάκια, σαμπουάν 
και αφρόλουτρα - κατά προτίμηση μεσαίες συσκευασίες, χαρτομά-
ντηλα, αντισηπτικά - υγρό και μαντηλάκια - βαμβάκι, κρέμα σώματος, 
κρέμα χεριών, κ.α.), καθώς και βρεφικά προϊόντα (όπως πάνες, μω-
ρομάντηλα, βρεφικές τροφές που συντηρούνται, κ.α.) 

Η διοργάνωση της πρωτοβουλίας ανήκει στην μη κερδοσκοπική 
μη κυβερνητική οργάνωση Α21.Η οργάνωση αναλαμβάνει τη φρο-
ντίδα και την ενδυνάμωση των επιζώντων trafficking, προσφέροντάς 
τους πρόσβαση σε στέγαση, ιατρική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υπο-
στήριξη και επαναπατρισμό.

Επίσης, συνεργάζεται στενά με τις Αρχές για την υποστήριξη 
ερευνών που στοχεύουν στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση θυμά-
των μέσω της τηλεφωνικής γραμμής πληροφόρησης για την εμπορία 
ανθρώπων 1109.

Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι παγιδευμένοι στη σκλαβιά και στη 
χώρα μας. Έλα μαζί μας για να δώσουμε ένα δυνατό μήνυμα, να δεί-
ξουμε πως οι ανθρώπινες ζωές έχουν αξία και δεν είναι για πώληση! 
Δήλωσε συμμετοχή μέσω Facebook (alexandreia.short.film.festival) 
ή στην επίσημη ιστοσελίδα της Α21. Ανυπομονούμε να σας δούμε 
εκεί!

Η ομάδα της Κινηματόδρασις
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

-Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλ-
τρα ενεργού άνθρακα και Hepa) 

-απολύμανση πριν κάθε προβολή,
- μεγάλες αποστάσεις 
- περιορισμένη διαθεσιμότητα εισι-

τηρίων
- αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και 

έξοδο
DUNE         (Dolby surround 7.1)
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   
Πέμπτη 14/10 – Παρασκευή 15/10 – Δευτέρα 18/10 – Τρίτη 

19/10 – Τετάρτη 20/10 στις 20.30 
Σάββατο 16/10 και Κυριακή 17/10 στις 19.00 και 21.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά 
στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΝΤΕΝΙ ΒΙΛΝΕΒ
Σενάριο: ΕΡΙΚ ΡΟΘ
Ηθοποιοί: ΣΤΕΛΑΝ ΣΚΑΡΣΓΚΑΡΝΤ, ΧΑΒΙΕ ΜΠΑΡΔΕΜ, 

ΣΑΡΛΟΤ ΡΑΜΠΛΙΝΓΚ, ΟΣΚΑΡ ΙΣΑΑΚ, ΤΖΟΣ ΜΠΡΟΛΙΝ, ΡΕ-
ΜΠΕΚΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ , ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, ΖΕΝΤΑΓΙΑ ΚΟΛ-
ΜΑΝ, ΤΙΜΟΤΕ ΣΑΛΑΜΕ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΜΟΜΟΑ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ - THE LAST DUEL
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   
Καθημερινά στις 20.30 
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 

ετών και πάνω, Self test από 
4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά 
στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: Ρ ΙΝΤΛΕΪ 
ΣΚΟΤ

Σενάριο: ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ & 
ΜΑΤ ΝΤΕΪΜΟΝ

Ηθοποιοί: ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ, 
ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑΪΒΕΡ, ΜΑΤ ΝΤΕΪ-

ΜΟΝ, ΤΖΟΝΤΙ ΚΟΜΕΡ
ΚΟΝΤΟΡΙΤΟ (ΜΕΤΑΓΛ) - CONDORITO 
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Παρασκευή 15/10 

- Σάββατο 16/10 - Κυριακή 17/10 στις 18.00  (Πιστοποιητικό 
εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 ετών και πάνω, Self 
test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.
cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞ ΟΡΕΛΕ & ΕΝΤΟΥΑΡΤΟ ΣΟΥΛΝΤ
Σενάριο: ΜΑΡΤΙΝ ΠΙΡΟΓΙΑΝΣΚΙ & ΙΣΑΪ ΡΑΒΙΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΝΙΚΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ, ΧΑΡΑ ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΙΡ-
ΚΙΣ

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

 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμ-
μα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     14/10/21 - 20/10/21

Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ

Κάλεσμα συμμετοχής σε βουβή πορεία
για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αρ. Πρωτ.: 30332
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ     Ημ/νια: 12/10/21
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ,
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βικέλα 4 Ταχ. Κώδικας: 591 32
Ηλεκτρον. Δ/νση: krakitzis@veria.gr
Πληροφορίες: Κ. Ρακιτζής Τηλέφωνο: 2331 350609

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέ-

ροιας με τη με αριθμό 229/2020 απόφασή του, ενέκρινε την 
τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικο-
δομικό τετράγωνο 90 της πόλης Βέροιας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν για να ενημε-
ρωθούν σχετικά και μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημε-
ρών από τη δημοσίευση της παρούσας, να υποβάλλουν τις τυ-
χόν ενστάσεις τους στην Υπηρεσία Δόμησης – Κτηματολογίου 
– Περιουσίας (γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών) του Δήμου 
Βέροιας, Βικέλα 4, 2ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
(Πληροφορίες κ. Ρακιτζής Κωνσταντίνος τηλ. 23313.50609)

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος

Πολεοδομίας – Κτηματολογίου - Περιούσιας
Αλέξανδρος Τσαχουρίδης



Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κ. Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη είχε σήμερα το απόγευμα 
στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αν. Γεν. Γραμματέας 
ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης προκειμένου να συζητήσει μία 
σειρά σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται 
με την οικονομική κατάσταση και την αναπτυξι-
ακή προοπτική του Νομού.

Στην κορυφή της ατζέντας, το ζήτημα της 
ενδεχόμενης αλλαγής του τρόπου φορολόγη-
σης των αγροτών αλλά και το ζήτημα των απο-
ζημιώσεων και σε ιδιωτικές και συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις, πέραν των ίδιων των αγροτών, 
από τις ζημίες που και αυτές υπέστησαν από 
τους φετινούς ανοιξιάτικους παγετούς.

Αναφορικά με το πρώτο ζήτημα, ο κ. Τσα-
βδαρίδης μετέφερε στον Πρωθυπουργό τα 
σχετικά αιτήματα των φορέων του αγροτικού 
κόσμου, των συνεταιριστικών οργανώσεων και 
των ομάδων παραγωγών που αναφέρονται 
στην ανάγκη ενός νέου, πιο αντικειμενικού 
μοντέλου φορολόγησης των εισοδημάτων τους. 

Παρέθεσε δε προς εξέταση και περαιτέρω διερεύνηση την πρό-
τασή τους, για την επαναφορά του τεκμαρτού προσδιορισμού με 
αντικειμενικά κριτήρια, αυτή τη φορά όμως για το μεικτό και όχι για 
το καθαρό εισόδημα των αγροτών ως ανάχωμα στη διακίνηση προ-
ϊόντων χωρίς παραστατικά, κάτι που θα βοηθήσει όλη την αλυσίδα 
της αγροτικής και εθνικής οικονομίας.  

Όσον δε αφορά στο ζήτημα των αποζημιώσεων των επιχειρή-
σεων και των συνεταιρισμών από τους παγετούς, ο κ. Τσαβδαρίδης 
μετέφερε στον Πρωθυπουργό την αγωνία φορέων όπως η Εθνική 
Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων, η Ένωση Κονσερ-
βοποιών Ελλάδας και το Εμπορικό Επιμελητήριο Ημαθίας, για 
ανάγκη αποζημίωσής τους, όπως συνέβη με τις αποζημιώσεις του 

πρωτογενούς  αγροτικού τομέα αλλά και των ζημιωθέντων πολιτών 
από τις πρόσφατες πυρκαγιές.  

Σημείωσε δε ότι η δέσμη των οικονομικών μέτρων που προτεί-
νουν οι επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί προκειμένου να αντιμετω-
πιστεί το μείζον θέμα της βιωσιμότητάς τους συμπεριλαμβάνει τόσο 
την παράταση των δόσεων των δανείων που χορηγήθηκαν λόγω 
COVID 19 όσο και την οργάνωση προγραμμάτων από ΟΑΕΔ για 
την διατήρηση του μονίμου προσωπικού αλλά και την παράταση 
υλοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του Χρήστου και της Μαγδαληνής, το 
γένος Κωσταρέλη, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΣΚΟΥΦΙΑ
ΜΑΡΙΑ του Στεργίου και της Σμαρώς, 
το γένος Ζαφειράκη, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Α-
ντωνίου Βέροιας.

Ξενογιαννακοπούλου-Φωτίου: 
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
θεωρεί τις δαπάνες για 

την πρόνοια αντιαναπτυξιακές 
Οι Τομεάρχες Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.κ. Ξενογιαννα-

κοπούλου και Φωτίου απαντούν στις δηλώσεις Χατζηδάκη για το Ταμείο 
Ανάκαμψης, τονίζοντας:

«Ο κ. Χατζηδάκης, κατά την προσφιλή κυβερνητική προπαγάνδα 
που διαστρεβλώνει τις έννοιες και κάνει το μαύρο άσπρο, παρουσίασε 
σήμερα την πρόταση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων για το Ταμείο Ανάκαμψης ως «Πρόγραμμα για τους Πολλούς» με 
την ίδια λογική που ο αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη είναι για την προ-
στασία των εργαζομένων και η παράδοση της Επικουρικής Ασφάλισης 
στα ιδιωτικά συμφέροντα αποτελεί μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά.

Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι το σχέδιο της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη για το Ταμείο Ανάκαμψης ευνοεί προκλητικά τους λίγους και τα 
ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και δεν αφορά τις ανάγκες και την προο-
πτική της χώρας και της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αποτυπώνει τις νεοφι-
λελεύθερες αποτυχημένες συνταγές του σχεδίου Πισσαρίδη, απαξιώνει 
την εργασία και εξαιρεί τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Στον τομέα που αφορά την Εργασία και την Κοινωνική Πρόνοια απο-
τυπώνεται κατεξοχήν η κυβερνητική αντίληψη της απορρύθμισης της ερ-
γασίας, της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων και της αποδυνάμωσης 
του κοινωνικού κράτους. Εξάλλου, ο αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη, 
που καταργεί το οκτάωρο, θεσπίζει δύο ώρες απλήρωτη εργασία και 
οδηγεί σε ανεξέλεγκτες απολύσεις, αναφέρεται στο «Εθνικό Σχέδιο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας» ως «εμβληματική μεταρρύθμιση». Προφα-
νώς, ο κ. Χατζηδάκης όταν απευθύνεται, όπως αναφέρει, στους νέους, 
στις μητέρες και στους εργαζόμενους εννοεί την εργασιακή επισφάλεια, 
τη μείωση των αποδοχών, την ντροπιαστική αύξηση κατά 2% του κατώ-
τατου μισθού και την ελαστική φθηνή εργασία χωρίς δικαιώματα, που 
τους έχει καταδικάσει η κυβερνητική πολιτική της ΝΔ. Όταν απευθύνεται 
στους ανέργους εννοεί την ελάχιστη χρηματοδότηση της πολιτικής α-
πασχόλησης που προβλέπει η κυβερνητική πρόταση, μόλις 541 εκατ. 
ευρώ από τα 2,6 δις ευρώ, με τον αποκλεισμό μάλιστα του δημοσίου 
από τα σχετικά προγράμματα ενεργούς απασχόλησης. Αποτελεί εμπαιγ-
μό η πανηγυρική ανακοίνωση της δημιουργίας 74.000 παροδικών νέων 
θέσεων εργασίας, χαμηλά αμειβόμενων και περιορισμένης χρονικής 
διάρκειας στα επόμενα τέσσερα χρόνια, μέχρι το 2026! Ο πακτωλός της 
προβλεπόμενης χρηματοδότησης, 1 δις ευρώ, προσανατολίζεται στα 
ιδιωτικά συμφέροντα της κατάρτισης.

Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε μειώνει περαιτέρω από 600 σε 
480 εκ. τα κονδύλια για την πρόνοια, που ήταν έτσι κι αλλιώς πολύ πε-
ριορισμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 
Επιπλέον, το πρόγραμμα για την πρόνοια εσκεμμένα παραμένει ασα-
φές. Από τις 16 δράσεις που παρουσιάζει, μόνο τρεις κοστολογούνται 
σαφώς. Η ασάφεια αυτή εύλογα δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το 
κατά πόσο υποκρύπτει πιθανές υπερκοστολογήσεις δράσεων υπέρ 
ημετέρων. Για παράδειγμα, ο προσωπικός βοηθός του αναπήρου αφο-
ρά 2.000 μόνο ανάπηρους με κόστος 42 εκ., ενώ για τα υπόλοιπα 62 
εκ. για την αναπηρία δεν καθορίζεται επακριβώς τι καλύπτουν. Ακόμα, 
η υπερκοστολογημένη κάρτα αναπηρίας ύψους 2.5 εκ αφορά μόνο 
180.000 ΑμεΑ χωρίς να καθορίζεται που κατευθύνονται τα υπόλοιπα 
19.5 εκ. της ψηφιακής κοινωνικής προστασίας. Για την παιδική προ-
στασία διαθέτει 184 εκ.. Από αυτά, τα 180 αφορούν 50.000 νέες θέσεις 
βρεφονηπιακών σταθμών, υπερκοστολογημένες, όπως έχουμε ήδη επι-
σημάνει. Με τα υπόλοιπα 4 εκ. ισχυρίζονται ότι καλύπτουν την παιδική 
προστασία με δράσεις, όπως το “Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών 
για Βρέφη”. Ο παραλογισμός και η προχειρότητα μας υπερβαίνει! Τέλος, 
άλλα 166 εκ. σπαταλιούνται σε προγράμματα τύπου «σκόιλ ελικίκου» 
για ψηφιακή κατάρτιση κλπ. Δυστυχώς, η κοινωνική προστασία και φρο-
ντίδα χάνει άλλη μία τεράστια ευκαιρία στη χώρα μας και αποδεικνύεται 
ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θεωρεί τις δαπάνες για την πρόνοια αντια-
ναπτυξιακές, τις κρατά χαμηλά με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των νοικο-
κυριών να μην μπορεί να καλύψει με τα εισοδήματά της περισσότερες 
από 2-3 εβδομάδες το μήνα.»

Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ευχές για καλή 
ανάρρωση στην 

Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ
Η Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ημαθίας εύχεται από καρδιάς περαστικά 

στην Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά και γρή-
γορη ανάρρωση, να ξεπεράσει σύντομα την περιπέτεια αυτή και 
να βγει νικήτρια για ακόμα μια φορά.

Με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο 
Μαξίμου συναντήθηκε ο Λ. Τσαβδαρίδης 

για σημαντικά ζητήματα της Ημαθίας



Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων:

 Το διήμερο 13 
και 14 Οκτωβρίου 
θα παραστεί στην 
Ενθρόνιση του νέ-
ου Ηγουμένου της 
Ιεράς Μονής Πανα-
γίας Τουρλιανής Μυ-
κόνου Αρχιμ. Αλεξί-
ου Παπαδόπουλου.

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

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

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

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

Εορτασμός της Ημέρας 
Μακεδονικού Αγώνα την 

Κυριακή στη Βέροια

Η Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα θα εορτασθεί φέτος, την Κυριακή 
17 Οκτωβρίου 2021, με τις παρακάτω εκδηλώσεις: 

α) Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων και Δημοτικών Κτι-
ρίων των ΝΠΔΔ, οργανισμών, επιχειρήσεων του Δημοσίου και των 
Τραπεζών, από τις 8 το πρωί μέχρι και τη δύση του ηλίου.

 β) Φωταγώγηση των Δημοσίων και Δημοτικών κτιρίων, αρχαιο-
λογικών χώρων και μνημείων κατά τις βραδινές ώρες. 

γ) Ώρα 10.20 πέρας προσέλευσης επισήμων στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου. 

- Ώρα 10.30 π.μ. επίσημη Δοξολογία και Επιμνημόσυνη Δέηση 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου με τη χοροστασία του Σεβασμιότα-
του Μητροπολίτη Βεροίας και Ναούσης κ. Παντελεήμονος. 

- Ομιλία στον ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου από τον κ. Κλήμη Πα-
παδόπουλο, Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ημαθίας. 

 Ιδιαίτερο πρόγραμμα εορτασμού δεν θα εκδοθεί.  Να σημειω-
θεί ότι λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η τέλεση των Δοξολογιών, 
των Επιμνημόσυνων Δεήσεων, των ομιλιών στα σχολεία, των 
καταθέσεων στεφάνων στις έδρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων θα πραγματοποιηθούν 
σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και υπό την αυ-
στηρή τήρηση αυτών. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται  και 
θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  Γηροκομείο Βέροιας  , το τηλέ-
φωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 13 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 2.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ε-
λένης Διαβατού η Σοφία Πολυκ. 
Κερασιλίδου σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 14 

Οκτωβρίου 2021 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Μητρόπολη 
Βέροιας η Πόπη Σπανίδου σε ηλι-
κία 101 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, κόρης, πεθεράς και α-
δελφής

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ

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

Τα τέκνα
Τα εγγόνια
Η μητέρα

Ο γαμπρός, Η νύφη
Ο αδελφός

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ζητούνται καθηγητές 
για το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο Βέροιας

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

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελ-

φότητος Κυριών Βέροιας, διοργανώνει τριήμερη 
εκδρομή στις 22, 23, 24 Οκτωβρίου 2021 στη Ναύ-
πακτο, Γαλαξίδι, Ιτέα, Δελφούς, Αράχοβα, Δίστομο, 
μονή Οσίου Λουκά. Θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα 
υγειονομικά μέτρα ασφάλειας, όπως αυτά ορίζο-
νται από τον ΕΟΔΥ για τον covid 19. Πληροφορί-
ες-  δηλώσεις στα τηλέφωνα:           6946425960        
6979785183   

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΚΑΒ ΗΜΑΘΙΑΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε την επιχείρηση ΕΠΙΠΛΟ ΒΕΡΡΟΣ –epiplo .verrοs 

(Ν.Π.Ο. Βέροιας Θεσσαλονίκης) για την αυθόρμητη προσφορά εξο-
πλισμού στο σωματείο μας.

Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Ημα-
θίας. 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Παπαστεργιόπουλος Φ    Παπαναστασίου Α

Ημερήσια εκδρομή με τον Όμιλο 
Προστασία Παιδιού  Βέροιας

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

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

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

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

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

-Αρνητικό αποτέλεσμα rapid test 48 ωρών



Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUPHORIA για την 
ανάδειξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας των ΠΟΠ & ΠΓΕ Προϊόντων 
της Περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας.

H εναρκτήρια εκδήλωση, πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 14 
Οκτωβρίου 2021, στις 19:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο “Porto Palace 
”, 26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα : Dock 6 Hall.

Το έργο της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης», θα αναπτύξει ο 
πρόεδρος του φορές κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης και θα ακολουθή-
σει ενημέρωση για το έργο της EUPHORIA.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
- Χαιρετισμός κ. Σωτηρίου Μπάτου, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ. 

- Ομιλία κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη, Προέδρου ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙ-
ΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με 
θέμα: Στρατηγικά έργα προβολής-προώθησης αγροτικών προϊό-
ντων 2021-2025.

 - Παρουσίαση έργου EUPHORIA από τον εκτελεστικό οργανι-
σμό ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ, Γεν. Διευθυντή κ. Παντελή Σκαρλάτο 
και τον Υπεύθυνο έργου κ. Γεώργιο Μίσκα για την υποστήριξη της 
ζήτησης και της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων ευρω-
παϊκής ποιότητας, φρούτων και κρασιών στην εσωτερική αγορά 
(Ελλάδα και Κύπρος).

- Ερωτήσεις – Απαντήσεις
 - Δείπνο γευσιγνωσία
Σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα αναφορικά με την 

εξάπλωση του SARS-CoV-2 στην εκδήλωση μπορούν να παρευρε-
θούν μόνο όσοι έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.
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Επιστολή στο «ΛΑΟ»
Περί «Κωδίκων 
της Μουφτείας»

Αναδείχθηκε πρόσφατα από συμπολίτη μας η ανάγκη 
μετάφρασης των Κωδίκων της Μουφτείας που φυλάσσονται 
στο υποκατάστημα των Γενικών Αρχείων του Κράτους στη 
πόλη μας.

Η προσπάθεια είναι εξαίρετη και οφείλουμε όλοι να συν-
δράμουμε με όποια μέσα μπορούμε στην υλοποίηση της.

Θα ήθελα όμως με την ευκαιρία ανάδειξης του θέματος, 
το οποίο ομολογώ ότι αγνοούσα πλήρως, να θέσω μία πα-
ράμετρο η οποία πιστεύω ότι ίσως είναι σημαντικότερη και 
από αυτήν της μεταφράσεως των Κωδίκων.

Πιστεύω ότι πρωταρχικό μέλημα όλων μας θα πρέπει 
να είναι η ψηφιοποίηση των τόσο σημαντικών εγγράφων 
ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η διάσωσή τους και 
η δυνατότητα μετάφρασής τους και επεξεργασίας τους ανά 
πάσα στιγμή στο μέλλον.

Θα ήταν έγκλημα από κάποιο τυχαίο καταστροφικό γε-
γονός να χαθούν αυτά τα τεκμήρια της Ιστορίας στην πρω-
τότυπη τους μορφή.

Από όσα γνωρίζω το κτίριο το οποίο φυλάσσονται δεν 
είναι και το ασφαλέστερο από άποψη πυροπροστασίας και 
αντισεισμικής θωράκισης.

Εν πάση περιπτώση, επειδή πολλά μπορεί να συμβούν 
και να αναζητούμε ευθύνες κατόπιν εορτής, πιστεύω ότι 
είναι άκρως απαραίτητη η ψηφιοποίηση των «Κωδίκων της 
Μουφτείας» ΑΜΕΣΑ.

Με σεβασμό
σε αυτούς που προσπαθούν 

να σώσουν το παρελθόν
για να εξασφαλίσουν το μέλλον

Αναστάσιος Ευθυμιάδης
Πολίτης

Ευχές 
για γρήγορη 

ανάρρωση της 
Φώφης Γεννηματά

Η Ν.Ε. Ημαθίας με αγωνία, αλλά και ελπίδα επιθυμεί να 
ευχηθεί και δημόσια την γρήγορη ανάρρωση της προέδρου 
μας Φώφης Γεννηματά. Αυτή την ώρα ελάχιστη σημασία 
έχουν οι εσωκομματικές διεργασίες που θα βρουν το δρόμο 
τους όταν έχουμε και πάλι κοντά μας αυτή τη δυνατή γυναί-
κα που έχει παλέψει γενναία και έχει κερδίσει πολλές μάχες. 
Ευχόμαστε και πιστεύουμε ότι θα την κερδίσει και αυτήν. 

Ν.Ε ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ

Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - EUPHORIA

Παράδοση και Ποιότητα 
με Ευρωπαϊκή Ταυτότητα
ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ

Εναρκτήρια εκδήλωση σήμερα Πέμπτη 14 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη
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CMYK

Πόσα ζητούν οι ομάδες
για να ξεκινήσει η Super
League 2 από την ΕΡΤ

Εκτός απο την συνάντηση με τον Υφυπουρ-
γό αθλητισμού, για την οποία προϊδέαζαν οι 
εκπρόσωποι της επιτροπής (με πρόεδρο τον 

Λεουτσάκο), το καθοριστικό ραντεβού θα γίνει το 
μεσημέρι της Παρασκευής με τα διευθύνοντα στελέχη 
της ΕΡΤ.

Οι 32 ομάδεςπου θασυμμετέχουνστο νέο μαραθώνιο ζητούν να
εισπράξουναπο τα τηλεοπτικά, έναποσόπουθααγγίζει τουλάχιστον
τις250.000ευρώγιακάθεμίααποαυτές.ΗΕΡΤσεπρόσφατεςσυζη-
τήσειςπουείχανγίνει,ενημέρωσετοπροεδρείοτηςSL2πωςμπορείνα
διαθέσειτοίδιοποσό,συνολικά,πουείχεδώσειτηνπερσινήσεζόν.Τότε
όμως,συμμετείχαν12ομάδεςπουεισέπραξαν(πράγματι)απο250.000
ευρώ.

Τώραπουοιομάδεςαυξήθηκανκαιέφθασαναισίωςστις32,γιανα
πάρουναπο250.000ευρώηκάθεμία,θαπρέπειοτηλεοπτικόςπάρο-
χοςναυπερδιπλασιάσειτηνπροσφοράτου.Προςτοπαρόνδενυπάρ-
χειδιάθεσηαπότονπάροχονααυξήσειτηνπροσφοράτου.

Γι’αυτότονλόγοαναφέρουμεπωςαπότοκαθοριστικόραντεβούτων
εκπροσώπωντηςSL2μεταδιευθυντικάστελέχητηςΕΡΤθαπροκύψει
τοτελικόαποτέλεσμα.

ΕΠΣ Ημαθίας
Γιατην2ηφάσητου
κυπέλλουπέρασαν

ταφαβορί
Χάρηκαν 43 τέρματα όσοι 

παρακολούθησαν τους αγώνες
Για την 2η

φάση του κυ-
πέλλου όλα τα
φαβορί οχι μό-
νο ξεπέρασαν
τους αντιπά-
λους αλλά πέ-
τυχαν και πολ-
λάγκολ.

Ξεχωρίζειτο
9-0τουΑστέρα
Τριποτάμουεπί
τουΑγρ.Αστέ-
ραΑγ. Βαρβά-
ρας όπως και
το 7-0 του Μ.
Α λ έ ξα ν δ ρ ο υ
Αγ. Μαρ’ίνας
επί του ΠΑΟ
Κουλούρας.Σε
καλή μέρα και
ηομάδατουΝ-
ΠΣΒέροιαπου
συνέτριψε με
6-1 τονΕθνικό
Ράχης .  Θρ ί -
αμβος και της
Ένωσης Απο-
στόλουΠαύλου
0-6 στο Ροδο-
χώρι.

Ηεκπρόσω-
ποςστην Γ’ Ε-
θνικήκατηγορίαομάδατουΜ.ΑλέξανδρουΤρικάλων“σταμάτησε”
στο0-5επίτηςΑΕΑλεξάνδρειας.Εύκοληνίκηκαιγιατονπρωτο-
πόροΦΑΣΝάουσαπουπέρααεμε0-3απότοΠαλαιοχώρι.Τέλος
και ηΝίκηΑγκαθιάς δεν δυσκολεύθηκε να κερδίσει εκτός έδρας
τονΕρμήΤριλόφουμετοτελικόσκορ1-5.

Έτσιείχαμετηνεπίτευξει 43γκολσεόλαταμάτςκαιαυτόεξ’
αιτίαςτηςδιαφοράςδυναμικότηταςκάποιωνομάδωνπουαγωνίζο-
νταικυρίωςστηνΒ’Κατηγορία

ΑναβλήθηκεοαγώναςΚεραυνούΕπισκοπής-ΓΑΣΚοπανού,.

Φιλικόαγώναμετηνομάδα
ΠΑΟΚΒδίνειτηνΚυριακή
ηΒέροιαστηνΣουρωτή

Τον τελευταίο ίσωςφιλικόαγώναθαδώσει τηνΚυριακή17Ο-
κτωβρίουστις15.30μ.μηομάδατηςΒέροιαςμιακαιθααντιμετω-
πίσειστογήπεδοτηςΣουρωτήςτηνΒ’ομάδατουΠΑΟΚτηνοποία
θαέχειαντίπαλοκαιστοπρωτάθληματηςSL2

OπροπονητήςτηςΒέροιαςΠαύλοςΔερμιτζάκηςθαέχειτηνευ-
καιρίαναβγάλειτασυμπεράσματατουμίαεβδομάδαπριντηνπρε-
μιέραμεαντίπαλοτονΑπόλλωνστηνΛάρισα.Σοβαράπροβλήματα
δενυπάρχουνκαιο τεχνικός τηςβασίλισσας τουβορράθαδώσει
ευκαιρίεςσεόλουςτουςπαίκτεςγιαναδιαπιστώσεισετικατάσταση
ετοιμότηταςβρίσκονται

Αναλυτικάηανακοίνωση
Από τηνΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑανακοινώνεται ότι τηνΚυριακή17

Οκτωβρίου 2021,ώρα 15:30, η ομάδαμας θα αντιμετωπίσει την
ομάδατουΠΑΟΚΒσεκλειστόφιλικόαγώναστοΑθλητικόΚέντρο
Σουρωτής.



Εθνική κορασίδων
Αφιέρωσαντηνίκη
στηντραυματία

ΑναστασίαΣιδηροπούλου

Στην Αναστασία Σιδηροπούλου αφιέρωσαν 
περιχαρείς τη νίκη τους οι συμπαίκτριές της 
στην Εθνική Κορασίδων στο ποδόσφαιρο 

κρατώντας τη φανέλα της με το Νο 14. Η Εθνική 
Κορασίδων νίκησε την Τρίτη στη Ναύπακτο με 
2-1 την Ελβετία και παρέμεινε στη League Α της 
Ευρώπης.
Η16χρονηαπότηνΠατρίδαΒέροιαςΑναστασίαΣιδηροπούλου

πουμεταγράφηκεπρόσφαταστην ομάδα τουΠΑΟΚαπό τηνΑγ.
Βαρβάρα,είχετραυματιστείστονπρώτοαγώνατουομίλου,τοπε-
ρασμένοΣάββατοκαιδενμπόρεσεναβοηθήσειτηνομάδαΚορασί-
δωντηςοποίαςείναιμέλος.

Ηανακοίνωσηαπότοfbκαιηδήλωσητηςπροπονήτριας
.ΟιπαίκτριεςκαιταμέλητηςαποστολήςτηςΕθνικήςΚορασίδων

πανηγυρίζουνμετηνελληνικήσημαίακαιτηφανέλατηςΑναστασί-
αςΣιδηροπούλου.ΑφιερώνουμεαυτήτηνίκηστηνΑναστασίαΣιδη-
ροπούλουπου τραυματίστηκεστονπρώτοαγώναστον όμιλο και
στηνΕλένηΚοντοστάνουπουτραυματίστηκεπριντοτουρνουάκαι
δενμπόρεσενασυμμετάσχει.Ευχόμαστεκαιστιςδύοπεραστικά”.

Παραθέτουμεεπίσηςκαιτηνανάρτησητηςπροπονήτριαςκ.Κα-
τερίναςΦαλίδασταSocialMediaμετάτοναγώνα:

Ελληνικήψυχή;ΝΑΙ!Μαπάνωαπόλα το ταλέντοκαιη ικανό-
τητατωνΕλληνίδωνπαικτριών!Πόσηπερηφάνιαγιασαςκορίτσια
μου!!! Η σημερινή νίκη-παραμονή στη LeagueA-πρόκριση στην
επόμενηφάσηαφιερώνεταιστιςπαίκτριεςμαςΑναστασίαΣιδηρο-
πουλουκαιΛέναΚοντοστάνουπουτραυματίστηκανκαποχώρησαν
νωρίςαπό το τουρνουάαλλάκαισεόλα τα κορίτσιαπουπαίζουν
ποδόσφαιροστηνχώραμας»
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CMYK

Διαιτητές–Κομισάριοι
Α2Ανδρών(2ηαγωνιστική,
16/10)Φίλιππος-Ψυχικό

Πρεμιέρα τοΣάββατο16/10στηνΑ2 κατηγορία τουμπάσκετ με
τηνομάδα τουΧριστόφορουΚουρουζίδηπανέτοιμη για τοδύσκολο
πρωτάθλημαπουθααντιμετωπίσειτηνομάδατουΨυχικού.

Τοπρωτάθλημα  θα ξεκινήσει με την 2ηαγωνιστικήαφούη 1η
έχειαναβληθείκαιθαδιεξαχθείστις3Νοεμβρίου2021.

Οιδιαιτητέςκαιοικομισάριοιτης2ηςαγωνιστικήςτηςΑ2Ανδρών
είναιοιεξής:

Σάββατο16Οκτωβρίου
Αγρινίου 17.00Αγρίνιο-Καρδίτσα Παναγιώτου-Κωνσταντινί-

δου-Κανελλόπουλος(ΠαπαδόπουλοςΓ.)
Στ. Καλαϊτζής 17.00Πανερυθραϊκός-Κόροιβος  Τσώνος-Τηγά-

νης-Ασλανίδης(Γολεγού)
Μετς17.00Παγκράτι-ΑμύνταςΘεοδωρόπουλος-Κωνσταντινόπου-

λος-Ζιώγας(Κυρτάτας)
Δ.Βικέλας17.00ΦίλιπποςΒ.-ΨυχικόΛόρτος-Γερακίνης-Παζώλης

(Μελανίδης)
Χ.Αγγουράκης17.00ΔάφνηΔ.-ΚαβάλαΑναστόπουλοςΑ.-Τσαχά-

κης-Αναστασίου(Ηπιώτης)
Αγ.Θωμά17.00Μαρούσι-ΕλευθερούποληΚαλδίρης-Κατραχού-

ρας-Δαρλαμήτσος(Μπίκας)
Στρέφη 17.00Τρίτων-ΧαρίλαοςΤρικούπηςΑνδρικόπουλος-Καρ-

πάνος-Μαρινάκης(Διμπινούδης)

ΜπάσκετΑ2
Επιστροφή Miljan 

Drekalovic στον Φίλιππο 
Βέροιας

Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης του ΑΠΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Βέροιας με χαρά ανακοινώνει την 
απόκτηση του Miljan Drekalovic.

ΟΣέρβοςαθλητήςείναιπαλιόςγνώριμος τηςομάδαςμας,καθώς
είχε αγωνιστεί με τα ερυθρόλευκα στηνΑ2 και τη σαιζόν 2019-20,
μετρώντας13,6ppgκαι5,6rpgσε20συμμετοχές.Ο«Μίκι»είναι30ε-
τών(22/08/1991)καιμεύψος2.03αγωνίζεταικυρίωςστηθέσητουPF,
μεκύριοχαρακτηριστικότουτοπολύκαλόσουταπόμέσηκαιμακρινή
απόσταση.Πέρσι, ξεκίνησε τησαιζόνστηνΑ1 κατηγορία τηςΣλοβε-
νίας με τηνHopsiPolzela και την ολοκλήρωσεστην ιστορική ομάδα
RadniskiτουΒελιγραδίου.

Καλωσορίζουμε τον«Μίκι» εκ νέουστηνπόληκαι τηνομάδαμας
καιτουευχόμαστεναολοκληρώσειμευγείατημισοτελειωμένηδουλειά
πουείχεαφήσειστημέσηπριναπό2σαιζόν,καθώςτότε τοπρωτά-
θλημα είχε διακοπεί άδοξα λόγω κορονοιούπερίπουστα μέσα του
δεύτερουγύρου.

ΜετηνπροσθήκητουDrekalovicηομάδαμαςολοκλήρωσετονκύκλο
τωνφετινώντηςμεταγραφώνκαιείναιέτοιμηναριχτείστημάχητηςΑ2
ΕθνικήςΚατηγορίας τοΣάββατο16/10στηΒέροια, αντιμετωπίζοντας
στις17.00στοΔΑΚΒικέλαςΜακροχωρίουτηνπολύφιλόδοξηομάδατου
Ψυχικού

Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον 

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

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

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

Οι βαθμολογίες
των διαιτητών στα παιχνίδια 

της Handball Premier
στην 4η αγωνιστική

Δεν τα πή-
γαν και πολύ
καλάοιδιαιτητές
στα παιχνίδια
τουΦιλίππουμε
την Πυλαία και
σεαυτό τουΖα-
φεοράκη με τον
ΠΑΟΚ

H a n d b a l l
Premier(4ηαγωνιστική)

ΙωνικόςΝΦAffidea-ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή
Παπαματθαίου-Χρηστίδη,Ανταλής75/100

ΑερωπόςManDynamic-ΦαίακαςΚέρκυρας
Νάσκος-Χαρίτσος,Παρτεμιάν77/100

ΖαφειράκηςΝάουσας-ΠΑΟΚ
Γράψας-Κυριακού,Κατσίκης73/100

ΦίλιπποςΒέροιας-ΑΕΣΧΠυλαίας
Πατιός-Τσιάνας,Σίσκου73/100

HCΣαλαμίνα-ΔιομήδηςΆργους
Μερτινιάν-Μπράμου,Τσάκωνας75/100

ΑΕΚ-ΑΣΕΔούκα
(Χαραλαμπίδης-Ζήσης,Μίγκας73/100
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Οκτώβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από11-10-2021 

μέχρι 17-10-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Πέμπτη 14-10-2021

13:30-17:30ΚΑ-

ΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙ -

ΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑ-

ΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ)

23310-27507

21:00-08:00ΠΟ-

ΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑ-

ΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙΩΝ

4423310-26914

Φαρμακεία

Ημπάλαπούλησε τηνΕθνι-
κή ομάδα και οι γκάφες στην
άμυνα την αποτελείωσαν.Δυο
δοκάρια στο πρώτο ημίχρονο
καιδυογκέλες τωνστόπερστο
δεύτεροέδωσαντηνίκημε2-0
στη Σουηδία που μας αφήνει
ουσιαστικά εκτόςΜουντιάλ του
Κατάρ.

Για κάτι λιγότερο από μία
ώρα αγώνα, φαινόταν πως η
Ελλάδα θα έβρισκε τον τρόπο
να..αποδράσειαπότη«Friends
Arena» με μια ακόμη ιστορική
εκτόςέδραςνίκηπουθα της ε-
πέτρεπεναπάρεικεφάλιγιατη
δεύτερη θέση του ομίλου.Τελι-
κά... βρήκε τον τρόπο να χάσει
έναματςστο οποίο κυριαρχού-
σεπλήρως,στοοποίοείχεδύο
δοκάριακαι2-3ακόμηκαλέςευ-
καιρίεςκαιστοοποίοηΣουηδία
δενήξερεπουπατούσεκαιπού
βρισκόταν...

Η Εθνική μας ομάδα όμως
δεν μετουσίωσε σε προβάδισμα
την τρομερή τακτική αφέλεια των
Σκανδιναβώνπουπαρατάχθηκαν
σανναέπαιζανκόντρασεΓιβραλ-
τάρ ήΆγιοΜαρίνο.Αντιθέτως, οι
γηπεδούχοι αξιοποίησαν αμέσως
τα δυο δικά της τραγικάαμυντικά
λάθηστοδεύτεροημίχρονοκαιμε
ταγκολτωνΦόρσμπεργκκαιΊσακ
πήραντηνίκημε2-0.

Όσον αφορά στην εικόνα του
αγώνα,τοπρώτοημίχρονοτηςΕ-
θνικήςστηΣόλναήτανπιθανότατα
το καλύτερό τηςστην εποχήΦαν
Σιπ.Από το πρώτοπεντάλεπτο,
όταν είχε ήδηπατήσει σε 2-3πε-
ριπτώσειςμεαξιώσειςτηνπεριοχή
της Σουηδίας, φάνηκε η διάθεση
της γαλανόλευκης να καταθέσει
τηνψυχή τηςεπίχόρτουώστενα
πάρει τη νίκηπουθα της επέτρε-
πε να ξαναμπεί για τα καλά στο
κόλπο της πρόκρισης.Με καλές
συνεργασίες στα χαφ,ψύχραιμες
μεταβιβάσεις, καλέςπρώτες επα-
φέςμε τημπάλακαιπολλά τρεξί-
ματαστοχώρο,ηΕλλάδακατάφε-
ρεναστείλειαπόνωρίςτομήνυμα
στους Σκανδιναβούς ότι δεν θα
είχαν εύκολο βράδυ, όπως ξεκά-
θαραφάνηκεότιπερίμεναν.

Οι διεθνείς μας πίεσαν ψηλά
στο γήπεδο και επέτρεψαν ελά-
χιστο χρόνοστον αντίπαλομε τη
μπάλασταπόδιαχωρίςτηνανάσα
τουςστο... σβέρκο.Την ίδιαώρα,
παρότι η Σουηδία χρειαζόταν μια
απλή ισοπαλία για να σφραγίσει
τη2ηθέση, έβγαζεαδικαιολόγητα
πολλούςπαίκτεςστην επίθεσηα-
φήνοντας ταυτόχρονα και τα δύο
στόπερ τηςπάραπολύψηλάστο

γήπεδοσαννα...προκαλείτηνΕλ-
λάδανα τηνπληγώσειστηναντε-
πίθεσημεγρήγοροτρανζίσιονκαι
2-3σωστέςπάσεςπουθα έσπα-
γαν τηνπίεση των γηπεδούχων.
Όπως και συνέβησε αρκετέςπε-
ριπτώσεις.

Ηάψογηαυτή τακτική τηςΕλ-
λάδαςσεσυνδυασμότηναποτελε-
σματικότητάτηςστηντελικήπάσα,
αλλά και το γεγονός ότι οι Σουη-
δοί ήταν εξαιρετικάφλύαροι με τη
μπάλα, οδήγησαν στο στατιστικό
του ημιχρόνουπου έδειχνε μόλις
μία τελική για τους γηπεδούχους
και 7 για την Εθνική μας. Και α-
πόαυτές τις7οι δύοήτανκλασι-
κές ευκαιρίες, ενώ άλλες δύο θα
μπορούσανκάλλισταναείχανβρει
στόχο.Στο2’οΜασούραςβρέθη-
κε μέσαστηνπεριοχή όμωςσού-
ταρελίγοάουτ,στο21’είχεδοκά-
ρι στο τετ-α-τετ που τον έβγαλε
οΜπακασέτας, ενώστο 35’ από
πάσα τουΜπουχαλάκη αυτή τη
φορά,σούταρεπάνωστονΌλσεν.

ΟμεσοεπιθετικόςτουΟλυμπια-
κούέγινεδημιουργόςμετησέντρα
του 39’, με τονΠαυλίδη αυτή τη
φοράνα«σημαδεύει»τοοριζόντιο
δοκάρι με την κεφαλιά του. Την
ίδιαώρα,οιΣουηδοίείχανμονάχα
ένααδιάφοροσουτπου καθάρισε
οΒλαχοδήμος.Ήταν καθαρά θέ-
μα τύχηςπουδεν ήτανπίσωστο
σκορ στο ημίχρονο, απέναντι σε
μιαΕλλάδαπου τουςνίκησεκατά
κράτοςσεκάθεπτυχήτουπαιχνι-
διούκαιείχεδύοδοκάρια!

Τίποτα δεν έδειχνε να αλλάζει
στοδεύτεροημίχρονοαφούηΕλ-
λάδασυνέχιζε να ελέγχει τοματς,
ενώηΣουηδία απείλησε σοβαρά
γιαπρώτηφορά μονάχα μετά α-
πόέναατομικόλάθοςστηνάμυνα

και τον Βλαχοδήμο να καθαρίζει
το σουτ του Κουάεσον στο 56’.
Δύο λεπτάμετά, έναακόμηόμως
εγκληματικό λάθος, αυτή τηφορά
από τον ΝτίνοΜαυροπάνο που
μάρκαρεπάραπολύ άτσαλα τον
Ισάκ μέσα στην περιοχή, έδωσε
στηΣουηδίατηνευκαιρίαναπρο-
ηγηθείκόντραστηροήτουαγώνα,
με το εύστοχοπέναλτι τουΦόρ-
σμπεργκστο59’.

Το γκολ αυτόφάνηκε να απο-
διοργανώνει πλήρως την Εθνική
ομάδα,νατηςχαλάειτομυαλόκαι
κάπου εκεί όλα τα καλάπου είχε
κάνει στοματςαυτό,πήγανπερί-
πατο. Στο 69’ ένα ακόμη...τριπλό
αμυντικό λάθος, έβγαλε τον Ισάκ
φάτσα με το ελληνικό τέρμα και
δεν δυσκολεύθηκε να σημειώσει
το  2-0πουδυστυχώς για τηνΕ-
θνική ομάδα ολοκλήρωσε την...
σεμνή τελετή με έναν τρόπο α-
πολύτως κυνικό και επίπονο.Ως
το φινάλε, παρά τις αλλαγές του
ΦανΣιπ,ήτανξεκάθαροπωςδεν
θαμπορούσενααλλάξεικάτι.Επί
τηςουσίαςηΕλλάδαδεναπείλησε
ξανά και οι Σουηδοί τελείωσαν το
ματς με τη μπάλασταπόδια επί
σχεδόν20λεπτά...

ΣΟΥΗΔΙΑ:Όλσεν, Κραφτ,Λί-
ντελοφ,Ντάνιελσον,Αουγκούστιν-
σον,Όλσον,Φόρσμπεργκ (87’Μ.
Όλσον),Έκνταλ (81’ Καγιούστε),
Κλάεσον(82’Σβάνμπεργκ),Κουά-
εσον(87’Γκιόκερες),Ίσακ.

ΕΛΛΑΔΑ:Βλαχοδήμος,Χατζη-
διάκος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας,
Ανδρούτσος, Γιαννούλης (84’Λη-
μνιός),Μπουχαλάκης,Σιώπης(71’
Πέλκας),Μπακασέτας,Μασούρας
(71’ Τζόλης), Παυλίδης (75’Δου-
βίκας).

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΤΟΝΟΜΙ-
ΛΟΤΗΣΕΘΝΙΚΗΣ,ΜΟΝΟΕΤΣΙ
ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙΣΤΑΜΠΑΡΑΖ
Η Σουηδία εξασφάλισε κατά

99,9%μίααπότιςδύοπρώτεςθέ-
σεις του ομίλου μετά το κολακευ-
τικό 2-0 επί τηςΕθνικήςΕλλάδας
που είχε δύοδοκάριαστοπρώτο
ημίχρονο.

Η ομάδα του ΓιάνεΆντερσον
προσπέρασε την Ισπανία και με
15 βαθμούςφιγουράρει στην κο-
ρυφή τουομίλουδύοαγωνιστικές
πριντοφινάλε.

ΗΕθνικήΕλλάδαςέμεινεστους
9 και πλέον κυνηγά μόνο την Ι-
σπανία, με ελάχιστεςπια ελπίδες
για την δεύτερη θέσηπου οδηγεί
σταμπαράζ.

Για να γίνει αυτό, ηομάδα του
ΤζόνιΦαν’τ Σχιππρέπει να κερ-
δίσειτην«φούριαρόχα»,αλλάκαι
τοτελευταίοπαιχνίδιαπέναντιστο
Κόσοβοκαιτηνίδιαώρα,οιΙσπα-
νοί να μην κερδίσουν την τελευ-
ταία αγωνιστική εντός έδρας τη
Σουηδία.

Αναλυτικάηβαθμολογία
τουομίλου:

1.Σουηδία.......................15
2.Ισπανία........................13
3.ΕΛΛΑΔΑ........................9
4.Γεωργία.........................4
5.Κόσοβο..........................4

Ταεπόμεναματς
11Νοεμβρίου2021
ΕΛΛΑΔΑ-Ισπανία
Γεωργία-Σουηδία

14Νοεμβρίου2021
ΕΛΛΑΔΑ-Κόσοβο
Ισπανία-Σουηδία

Γκίνιακαιλάθηοδήγησαντηνεθνικήομάδα
στηνήττααπότηΣουηδία

ΠΑΟΚ: Ξεκινά η διάθεση
των εισιτηρίων για τον 
αγώνα με τον Βόλο

Από σήμερα το πρωί (14/10) οι φίλοι του 
ΠΑΟΚ θα μπορούν να προμηθεύονται τα 
εισιτήρια τους για το ματς με τον Βόλο 

στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super 
League Interwetten, όπως έκανε γνωστό ο Δικέ-
φαλος.

ΟΠΑΟΚανακοίνωσεότι τα εισιτήρια για τον εντός έδραςα-
γώνα τηςΚυριακής (17/10, 16:00,NovasportsPrime, LIVEαπό
τοSPORT24)με τονΒόλοθακυκλοφορήσουναπό τοπρωί της
Πέμπτηςκαιηλεκτρονικάαλλάκαιαπόταεκδοτήριατουγηπέδου
τηςΤούμπας.

Οι τιμές τους ξεκινούν από τα 15 ευρώστις θύρες 7 και 7Α
,φτάνουνστα15ευρώστιςθύρες5και6,στα25στιςθύρες2και
3,στα30στηθύρα1καιστα80ευρώσταVIP.

Στηνσχετικήανακοίνωση τουΠΑΟΚτονίζεταιότι«τα εκδοτή-
ρια τηςΤούμπας θαπαραμείνουν ανοιχτά ανήμερα του αγώνα
μόνογιαπαραλαβήτωνwebεισιτηρίωνδιαρκείας&τωνwebμε-
μονωμένωνεισιτηρίων».

ΟΝτάνιελΜανσίνι ε-
πιβραβεύτηκε από τον
Άρημενέοσυμβόλαιομέ-
χρι το 2024 ύστερα από
δύοχρόνια καλήςπαρου-
σίαςστηΘεσσαλονίκη.

ΟΑργεντινόςεξτρέμα-
ποκτήθηκετο2019ωςμε-
ταγραφή ύψους 500.000
από τηνΜπορντό και έ-
κτοτεμετράει69συμμετο-
χές,6γκολκαι6ασίστμε
τους«κίτρινους».

«Είμαι πολύ χαρού-
μενος που ανανέωσα το
συμβόλαιο μου με τονΆ-
ρη για αλλά δύο χρόνια.
Αποδέχτηκα αμέσως την
πρότασητουκ.Καρυπίδη

γιατίνιώθωπλέοντονΆρη
σαντοσπίτιμου.Απότην
πρώτη στιγμή που ήρθα
στηνομάδαδίνωτο100%
καιαυτόυπόσχομαιότιθα
συνεχίσω να κάνω», δή-
λωσε αρχικά ο 24χρονος
ποδοσφαιριστής.

«Η ομάδα και ο κό-
σμος με αγκάλιασαν από
την πρώτη μέρα κι αυτό
το εκτιμώ ιδιαίτερα. Οι
φιλοδοξίες μου συμβαδί-
ζουνμε τουςστόχους του
Άρη και είμαι βέβαιος ότι
θα τους εκπληρώσουμε.
Μεσκληρήδουλειάκαιμε
τη βοήθεια τωνφιλάθλων
μαςπιστεύωότι η ομάδα

θα συνεχίσει να μεγαλώ-
νει κάθε χρόνο και όλοι
μαζί να κατακτήσουμε
τουςστόχουςμας.Vamos
Aris!».

Η ανακοίνωση της
ΠΑΕΆρης

«ΗΠΑΕΑΡΗΣανακοι-
νώνει την επέκταση του
συμβολαίου του Daniel
Manciniγιαάλλαδύοχρό-
νια.

Ο 24χρονοςΑργεντί-
νος μεσοεπιθετικός βρέ-
θηκεσήμερασταγραφεία
τηςΠΑΕκαιυπέγραψετο
νέο του συμβόλαιο μέχρι
το2024».

Άρης: Ο Μανσίνι υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2024
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Μετά από μια τριετή πορεία 
επιτυχούς δραστηριότητας και 
σημαντικής αποδοχής από τους 
συμπολίτες μας,  τα Βιωματικά Σε-
μινάρια του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος» συνεχί-
ζουν δυναμικά με νέο κύκλο συνα-
ντήσεων το Νοέμβριο, στη Βέροια 
και με την απαιτούμενη τήρηση ό-
λων των μέτρων ασφαλείας κατά της διασποράς 
της επιδημικής νόσου COVID19. 

Η θεματολογία των σεμιναρίων πραγματεύε-
ται μεταξύ άλλων: 

- Την αυτογνωσία
- Τον καθορισμό ορίων
- Την αναγνώριση αναγκών
- Τη διαχείριση συναισθημάτων
- Την αναγνώριση και αντιμετώπιση τοξικών 

σχέσεων
- Τη διαχείριση πένθους, άγχους, φοβιών κλπ.
Η δράση αποσκοπεί στην προσφορά ερεθι-

σμάτων στους συμμετέχοντες, ώστε  
να εκφραστούν ελεύθερα, να πειρα-
ματιστούν, να επεξεργαστούν τις ε-
μπειρίες τους και να αναπτύξουν προ-
σωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να α-
πευθύνονται για περεταίρω πληροφό-
ρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα 
γραφεία του «Έρασμου» Μ. Αλεξάν-

δρου 17, στη Βέροια
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο 

τηλ. 23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@
gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρη-

σιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 
(2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο)

Στα πλαίσια 
της  δ ιάσωσης 
και διάδοσης της 
μουσικής παιδεί-
ας του Πόντου, η 
Εύξεινος Λέσχη 
Βέροιας δημιούρ-
γησε την κατάλ-
ληλη υποδομή 
για την εκμάθηση 
των ποντιακών 
παραδοσιακών 
μουσικών οργά-
νων του Αγγείου 
(Τουλούμ) και του 
Χειλίαβριν (Γαβάλ 
ή φλογέρα).

Ο εξαιρετικός 
κα ι  μοναδ ικός 
γνώστης των πα-
ραπάνω οργάνων Βασίλης   Φολίνας θα είναι και 
φέτος ο δάσκαλος της λέσχης μας. Τα μαθήματα θα 
γίνονται  κάθε Δευτέρα ή Πέμπτη απόγευμα στους 
ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Πνευματικού 
Πολιτιστικού   Κέντρου  στο  Πανόραμα, με όλα τα 
προβλεπόμενα και αναγκαία υγειονομικά  μέτρα. 

MAΘΗΜΑΤΑ   ΛΥΡΑΣ
Η μουσική παιδεία του Πόντου  αποκτά το πραγ-

ματικό της νόημα όταν  διδάσκεται  στην Εύξεινο 
Λέσχη Βέροιας όπου  η ιστορία, η παράδοση και ο 
πολιτισμός είναι ιδέες ανεξίτηλες που  υπηρετεί ο 
σύλλογος μας.

Αναβαθμίζοντας από φέτος τη μουσική σε όλα 
τα επίπεδα το τμήμα λύρας αναλαμβάνει ο ταλα-
ντούχος Χρήστoς Καλιοτζίδης. Τα μαθήματα θα 
γίνονται  κάθε Τρίτη  στους ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους του πολιτιστικού   κέντρου  της  λέσχης, στο  
Πανόραμα, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα και 

αναγκαία υγειονομικά πρωτόκολλα. 
Για εγγραφή καθώς και για κάθε απορία οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη 
Γραμματεία της Λέσχης, Κυριακή – Πέμπτη, ώρες,   
17:00-21:00 στο  τηλ. 23310 72060  και  στο  τηλ. 
6983503676.

Με τιμή, 
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος 
Τουμπουλίδης Νικόλαος

Η Γ. Γραμματέας
 Τογκουσίδου Ευαγγελία

Ερώτηση στη Βουλή με θέμα 
«Παράνομη συγκομιδή ακτινιδί-
ων στην Ημαθία» κατέθεσε το 
κόμμα του Κυριάκου Βελόπου-
λου «Ελληνική Λύση» δια του 
βουλευτή του Απόστολου Αβδε-
λά.  Για το θέμα απάντησε λίγες 
μέρες μετά, το αρμόδιο Υπουρ-
γείο.  Στην Ερώτηση τονίζονται 
τα εξής:

«Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Σύμφωνα με ενημέρωση 

από αγρότες της Ημαθίας και 
σύμφωνα με αναρτήσεις σε τοπικές ιστοσελίδες 
του Διαδικτύου, η Κοινοπραξία Συνεταιρισμών 
Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας καταγγέλλει την 
παράνομη συγκομιδή ακτινιδίων και την εξαγωγή 
των σχετικών     ποσοτήτων σε χώρες του εξωτε-
ρικού. Συγκεκριμένα, καταγγέλλεται ότι, ποσότη-
τες ακτινιδίων συγκομίστηκαν και στην συνέχεια 
οδηγήθηκαν προς εξαγωγή για τη Μέση Ανατολή 
και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, με τα 
σχετικά φορτία να περνούν προς φόρτωση από 
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση αυ-
τή και με τυχόντες πλημμελείς ελέγχους, ενίοτε, 
παράτυπες ως άνω ενέργειες τελεσφορούν προς 
όφελος επιτηδείων. Εξ’ αυτών των πρακτικών, 
όμως, θίγονται έννομα συμφέροντα αγροτικών 
Συνεταιρισμών, καθώς, οι τελευταίοι παρακά-
μπτονται και ζημιώνονται ομαδοποιήσεις πολ-
λών αγροτοπαραγωγών, παρά τις εξ’ αντιθέτου 
συμφωνημένες πρακτικές των Συνεταιρισμών με 
τους μεμονωμένους παραγωγούς.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, ερωτώνται οι 
κ. κ. Υπουργοί:

Θεωρείται νόμιμο για τις αρμόδιες Τελωνει-
ακές Αρχές, εν αγνοία και εις βάρος των έν-
νομων συμφερόντων των Συνεταιρισμών, να 
εξάγονται συγκομισθείσες παραγωγές ακτινιδίων 
με πλαστά ή παραπλανητικά και νομιμοφανή 
πιστοποιητικά προέλευσης, παρά τις εξ’ αντιθέ-
του συμβατικές υποχρεώσεις των εξαγωγέων 
παραγωγών; Αν όχι, προτίθεσθε να προβείτε 
στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να ληφθούν 
σχετικά αποτρεπτικά μέτρα, ώστε τα αρμόδια ε-
λεγκτικά όργανα να προβαίνουν σε ελέγχους που 
αφορούν, τόσο στη νόμιμη προέλευση των πα-
ρουσιαζόμενων στις αποθήκες συγκομισθέντων 
αγροτικών προϊόντων, όσο και στη σύννομη 
εξαγωγή αυτών;»

Τι απαντάει το Υπουργείο Οικονομικών 
Στην απάντηση του υπουργείου Οικονομικών 

σχετικά με το Ερώτημα του βουλευτή, αναφέρο-

νται τα εξής: 
Η συγκομιδή και εξαγωγή α-

γροτικών προϊόντων δεν άπτο-
νται των αρμοδιοτήτων της Γε-
νικής Δ/νσης ΣΔΟΕ. Ωστόσο η 
Γ.Δ. ΣΔΟΕ, στο πλαίσιο των αρ-
μοδιοτήτων της, προκειμένου να 
δημιουργηθούν συνθήκες υγιούς 
ανταγωνισμού και να διασφαλι-
στεί η εύρυθμη λειτουργία της 
αγοράς, η προστασία του κατα-
ναλωτικού κοινού, αλλά και η α-
ποκάλυψη μεγάλων κυκλωμάτων 

εισαγωγέων και αποθηκευτών, που εισάγουν, 
αποθηκεύουν και εφοδιάζουν μεταπωλητές με 
παράνομα αγαθά, προβαίνει σε συντονισμένες ε-
λεγκτικές δράσεις, αναφορικά με την τήρηση του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει 
την λειτουργία της αγοράς, τόσο αυτοβούλως, ό-
σο και σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες 
και φορείς. Για την άσκηση των σχετικών αρμο-
διοτήτων, διεξάγονται έλεγχοι στο στεγασμένο 
εμπόριο (έδρα, υποκατάστημα, αποθήκες ή άλλο 
στεγασμένο χώρο) και στο υπαίθριο εμπόριο 
(στάσιμο και πλανόδιο).

Το ευρύ και σύνθετο νομοθετικό πλαίσιο, που 
διέπει το ανωτέρω ελεγκτικό αντικείμενο καθι-
στά αναγκαία, για την πληρότητα των ελέγχων, 
την συνεχή έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του 
ανθρωπίνου δυναμικού της Γ.Δ. ΣΔΟΕ αναφο-
ρικά με κάθε νομοθετική αλλαγή και τροποποίη-
ση που συμπληρώνει και οριοθετεί το συνολικό 
πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. Για το σκοπό 
αυτό, η Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών απέστειλε στις Επιχειρη-
σιακές Δ/νσεις ΣΔΟΕ έγγραφο με επισημάνσεις 
καθώς και με τις διατάξεις στις οποίες ορίζεται 
το περιεχόμενο εμπορικών εγγράφων-παραστα-
τικών, για την εμπορία και διακίνηση προϊόντων 
και υπηρεσιών, ως ασφαλιστική δικλείδα διασφά-
λισης της αυθεντικότητας και ιχνηλασιμότητας 
των συναλλαγών και καταπολέμησης του παρα-
εμπορίου.

Οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ, 
έχοντας πλήρη επίγνωση των κρίσιμων συνθη-
κών που βιώνει η χώρα μας, θα συνεχίσουν με 
αμείωτη ένταση και αποφασιστικότητα τη μάχη 
για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
αγοράς και την πάταξη φαινομένων αισχροκέρ-
δειας σε βάρος των πολιτών. Επισημαίνεται ότι 
στον Προγραμματισμό δράσης της Γ.Δ.ΣΔΟΕ για 
το έτος 2021 περιλαμβάνεται η διενέργεια σχετι-
κών ελέγχων.

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

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

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

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

Παιδιά, μαθητές δημοτικών σχολείων της Βέροιας 
με τα ποδήλατά τους, θα έχουν τη χαρά να συμμε-
τάσχουν στη δράση και να πάρουν μέρος στις απα-
ραίτητες δοκιμασίες προκειμένου να αποκτήσουν το 
πρώτο τους «Δίπλωμα Ποδηλάτου». Παράλληλα όσοι 

βρεθούν στην εκδήλωση θα μπορούν να δοκιμάσουν 
τους εναλλακτικούς τύπους ποδηλάτων για αστική 
μετακίνηση: Ηλεκτρικό πόλης και ηλεκτρικό trekking. 
Την ενέργεια υλοποιούν συνεργάτες του οργανι-
σμού «Πόλεις για Ποδήλατο», μέλους της European 
Cyclists Federation.

Σήμερα στην Πλατεία Δημαρχείου
Βέροια, «Πόλη με ποδήλατα - 
Όμορφη πόλη» με δράσεις 

για μαθητές και πολίτες

Ερώτηση του βουλευτή 
Απ. Αβδελά στη Βουλή 

για «Παράνομη συγκομιδή 
ακτινιδίων στην Ημαθία»

-Τι απαντάει το Υπουργείο

Νέος κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων 
 του «Έρασμου» στη Βέροια, το Νοέμβριο

MAΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΥ 
– ΧΕΙΛΙΑΒΡΙΝ ΚΑΙ ΛΥΡΑΣ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

ρισμασταΑστικά88

τ.μ. 50.000 ευρώ,

διαμπερές, κόπλαμ,

χωρίς  ασανσέρ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι -

κόπεδο 700 τ .μ.

σ τ η ν  Αγ .  Β α ρ -

β ά ρ α  σ ε  π λ α -

γ ιά ,  με  θέα  τον

Αλιάκμονα,  στην

πλατε ία του χω-

ριού. Πληρ. Τηλ.

6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός

χέρσος 11.000 τ.μ.

στονΆγιο Γεώργιο,

θέση «ΣΥΚΙΕΣ» τι-

μή 15.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583,

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρι-

κόΜεσιτικόγραφείο

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

23310 63283, ώρες

08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-

σογειο διαμέρισμα 76

τ.μ. στη Βέροια, επί

τηςοδούΓρεβενων11

και Ερμού, πραγματι-

κός λουλουδότοπος

με καλοριφέρ, κλιμα-

τισμό, ηλιακό θερμο-

σίφωνα, δίχως κοινό-

χρηστα. Τηλ.: 6949

215864.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗ-

ΚΗ24 τ.μ., Καλλιθέα,

Μιλτιάδου 20, πόρτα

με μηχανισμό, ρεύμα,

βαμμένο. Τιμή ενοικί-

ου50ευρώ.Τηλ.:6947

073926.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23231ΩΡΟΛΟΙ,Ωραιότατηκαιά-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας  ,

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22955-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106808ΣτοκέντροτηςΒέροιαςπλη-

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

εκβάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαι
τωνυδραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνεό-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα58

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106441-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-
λείταιαγροτεμάχιο11στρ.,ελεύθερομεμικρή

αποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμήκο-
μπλέμόνο26.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:106843ΓΗΠΕΔΟΠωλείταισπάνιο

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

Προσόντα
•ΑπαραίτητοΠτυχίοΑΕΙΧημικούΜηχανικούήΧημικού
•Προϋπηρεσίασεβιομηχανικέςμονάδες(θαεκτιμη-

θείειδικότερασεκονσερβοποιία)
•ΆριστηγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας(οποιαδήποτε

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

σύμφωναμετιςπροδιαγραφέςτηςΕταιρίας.
•Βελτιστοποίησητηςπαραγωγικήςδιαδικασίαςόπου

αυτόείναιεφικτό.
•Προετοιμασία όλων των απαραίτητων αναφορών

προςτηΔιοίκησητηςΕταιρίας.
•Επίβλεψηκαιοργάνωσητουπροσωπικούστοτμή-

μαπαραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοιπαρακαλούνται είτε ναπροσκο-

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

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331023774 



ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος,

σε πολύ καλή κατάσταση.

Πληρ.τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI Γρα-
φεία 61, 37 και 30 τ.μ.

ανακαιν ισμένα στο κέ-

ντρο της πόλεως, και ο-

λόκληρος όροφος 240

τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-
πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώρους και

κουζινα,W.C.,γιαεπαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοη-
θός για τη Βέροια. Πληρ.

τηλ.: 2331125374. Ώρες

γιαπληροφορίες:6.00π.μ.

-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:1)Μηχανικός
αυτοκινήτων, ηλεκτρολό-

γος αυτοκινήτων απο ε-

πιχείρηση στη Βέροια για

πλήρη απασχόληση. 2)

Οδηγός ταξί για πλήρη α-

πασχόληση. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 2331071553 &

2331062900.Ώρες επικοι-

νωνίας::9:30με18:30.

ZHTEITAI γυναίκα να
φροντίζει ηλικιωμένη όλο

το24ωροσεπροάστιοτης

Θεσσαλονίκης.Πληρ.Τηλ.

6944647074.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφύ-
λαξη ηλικιωμένης κυρίας,

σε περιπατητική κατάστα-

ση (όχι κατάκοιτη) μένου-

σα στην Βέροια. τηλ. επι-

κοινωνίας:6944-818192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να
φροντίζει ηλικιωμένο στη

Βέροια, κέντρο για όλο το

24ωρο.Πληρ. τηλ.: 23310

91098.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία γ ια
φροντίδα ηλικιωμένης κυ-

ρίαςστηΒέροια,μεπροαι-

ρετικήεμπειρία.Τηλ.:6977

828460καΜαιρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυ-
γκολλητής με γνώση TIG

και ψυκτικός για εργα-

σία. Τηλ.: 6970 985797 &

2331041385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φυ-
σικοθεραπευτή για πλήρη

απασχόληση σε εργαστή-

ριο φυσικοθεραπείας στη

Βέροια. Πληρ τηλ.: 6944

675419.

ZHTEITAI κοπέλα και
άνδρας,από25–40ετών,

για εργασία σε Πρατήριο

ΥγρώνΚαυσίμων,μεπλή-

ρηαπασχόληση.Ώρεςεπι-

κοινωνίας17.00έως21.00

καιστοτηλ.6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό
για ταψητοπωλεία «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ» στη Βενιζέλου και

στο Τσερμένι. Τηλ. επικ.:

2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομογια ερ-
γασία σε εργαστήριο κρε-

άτων.Τηλ.: 23310 42680,

ώρες επικοινωνίας: 10μ.

έως 1.00μ.μ. Βιογραφικά

στο e-mail: koktsidis14@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  δ ιανομέας
για τοψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ» στη  Βεν ι ζέλου .

Πληρ.τηλ.:2331025170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΒιομηχανίαΜεταποίησηςΧάλυβαζητάειάτομογιατονχώρο
τηςπαραγωγήςμεαπαραίτητηγνώσηηλεκτροσυγκόλλησηςκαι
εμπειρίααπόσυνεχήπαραγωγή , γνώσηχειρισμού γερανογέ-
φυραςκαιεπαγγελματικόδίπλωμαθαεκτιμηθεί.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικό
γιαDeliveryστο‘CoffeeBerry’

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

Πληροφορίεςστο2331061016.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

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

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

μπειρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Γιαπληροφορίεςστοτηλ.επικοινωνίας:

2331093066,6974020056
Γιααποστολήβιογραφικώννααναγράφεταιηθέσηερ-

γασίαςστο:e-mail:info@irafruit.gr

ΗεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ επιθυμεί ναπροσλάβει
άμεσα2Ηλεκτρολόγουςκαι1Ηλεκτρονικόγια το τμήμα
συντήρησηςτηςπαραγωγής.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ

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

E-mail:hr@daiosplastics.com



ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυ-
ετή εμπειρία σε μεγάλα

φροντιστήρια, παραδίδει

μαθήματα Νεοελληνικής

Γλώσσας καιΛογοτεχνίας

σε μαθητέςΑ΄, Β΄, Γ΄ Γε-

νικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.

Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστή-

μων με μεγάλη κινητή και

ακίνητηπεριουσία, καθώς

και μεγάλα εισοδήματα,

ζητεί σύζυγο-σύντροφο.

Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ 40 ετών, ζητά
γνωριμία με γυναίκα από

30 έως 40 ετών. Πληρ.

τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμία
σοβαρήκυρίαέως55ετών.

Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατοκά-

μαρα σχεδόν αχρησιμο-

ποίητη, κρεβάτι, κομοδί-

να, ντουλάπα μεγάλη. Τι-

μή 450 ευρώ.Πληρ. τηλ.:

6948595697.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικ ά
είδη τηςCICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρι-

νό), καλαθούνα με βάση,

τραπεζάκι φαγητού, κάθι-

σμααυτοκινήτουκαι2πο-

δήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση,400 ευρώόλα

μαζί.Τηλ.:2331062621.

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα«ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμηαπασχόληση).Πληροφορίες
εργάσιμέςημέρεςκαιώρες.Τηλ.:6974030005.
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P Η χειρότερη είδηση της χρονιάς ότι οι 
μισοί και παραπάνω εκπαιδευτικοί δεν θέλουν 
να θιγούν τα κακώς κείμενα. Όσα ορθογραφι-
κά κι αν έχουν…

 
P Και έκθεση, και εκτός θέματος.
 
P Θεωρούν όλους τους συναδέλφους ως 

μη έχοντες ανάγκη αξιολόγησης, υποστηρί-
ζοντας ότι αξιολογούνται καθημερινά από τον 
ελληνικό λαό. Το είχε πει κι ο Ανδρέας.

 
P Φως φανάρι κακής επίδρασης της πολιτι-

κής των παχιών λόγων στον συνδικαλισμό.
 
P Το εκπαιδευτικό κίνημα σε ακινησία. 

Πλην ευάριθμων κινητοποιήσεων, λίγο να ξε-
μουδιάσουμε.

 
P Το τελικό προϊόν είναι που μετράει. Τα παι-

διά μας κατατάσσονται τελευταία στην Ευρώπη 
στην κατανόηση κειμένου, λέει ο ΟΟΣΑ. Αλλά σαν 
την ΟΛΜΕ δεν έχει.

 
P Μετά να μην μας ψεκάζουν; Να μην ψη-

φίσουμε όχι στην Ευρώπη; Να μην έχει τσιπά-
κι στο εμβόλιο;

 
P Άντε να έλθουν με το καλό τα μονοκλωνικά 

για να δούμε αν έχουν κι αυτά τσιπάκι.
 
P Κάποτε καταπίναμε την κάμηλο. Πλέον 

τη στρουθοκάμηλο.
 
P Είδε ότι δεν πείθει ελληνικά ο ΣΥΡΙΖΑ, κι 

άρχισε να κάνει αντιπολίτευση μέσω Αυστρίας.

 
P Μυαλό κου-

Κουρτς’!
 
P Ζητά λέει ε-

ξεταστική για τις 
πληρωμένες εταιρεί-
ες δημοσκοπήσεων. 
Καλύτερα να ζητή-
σει εξέταση.

 
P Καμία αυτο-

κριτική για το «όχι 
σε όλα». Που όχι 
απλώς κούρασε, 
αλλά κόρεσε.

 
P Όταν απευ-

θύνεσαι συνεχώς 
στον κόσμο μέσα 
στο μαγαζί, πώς να 
πείσεις αυτούς που 
είναι απ’ έξω;

 
P Άσε που και 

μέσα στο μαγαζί 
το πρόγραμμα κά-
νει ‘κοιλιά’.

 
P Και:
 Πηγαίνουν τρεις φίλοι στον παράδεισο, μετά 

από ένα τροχαίο, και βρίσκουν τον Άγιο-Πέτρο 
στη πόρτα. Αυτός λέει του πρώτου:

– Πόσες φορές απάτησες τη γυναίκα σου;
– 20, 22 δεν θυμάμαι…
– Καλά. Άγγελε, φέρ’ του ένα Seat Ibiza για να 

κινείται στους ουρανούς.
Το παίρνει και φεύγει εκείνος.
– Εσύ πόσες φορές απάτησες τη γυναίκα σου; 

λέει στον δεύτερο.
– 4, 5 φορές νομίζω…
– Καλά! Φέρτε του μια BMW για να κινείται 

στους ουρανούς.

Το παίρνει το αμάξι και ο δεύτερος και φεύγει.
– Εσύ πόσες φορές; ρωτάει τον τρίτο;
– Καμία. Τη γυναίκα μου δεν την απάτησα πο-

τέ. Την αγαπούσα πολύ.
– Καλά τότε. Φέρτε του μια Ferrari για να κινεί-

ται στους ουρανούς.
Την παίρνει και φεύγει κι ο τρίτος.
Μετά από μια εβδομάδα συναντιούνται οι τρεις 

φίλοι και τα λένε. Λέει ο πρώτος στον τρίτο:
– Τι έχεις και είσαι στεναχωρημένος; Ολόκλη-

ρη Ferrari και έχεις τέτοια μούτρα;
– Άστα! λέει εκείνος. Είδα χθες τη γυναίκα μου 

να κάνει βόλτες στους ουρανούς με ένα πατίνι!
Κ.Π.
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