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Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 
η επέτειος Απελευθέρωσης

 της Αλεξάνδρειας

40 φιάλες αίμα και 
10 νέοι αιμοδότες, από 

την Αιμοδοσία της «ΑΓΑΠΗΣ» 
στη Ν. Νικομήδεια

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 
ο εορτασμός της Ημέρας 

Μακεδονικού Αγώνα

Αποφασιστικότητα 
απέναντι 

στα 
νταηλίκια… 

του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου

Κλειστά δύο τμήματα του 
Δημ. Σχολείου Αγ. Γεωργίου 

λόγω κρούσματος 

Φίλιππος μπάσκετ - covid 19

Θετικά 5 μέλη της ομάδας

Αναβλήθηκε 
το παιχνίδι με το Ψυχικό
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Ξεκινούν και πάλι καταλήψεις 
σχολείων στη Βέροια;

 Χθεσινοβραδινές πληροφορίες από την μαθητική 
κοινότητα, ανέφεραν ότι γίνονταν συνεννοήσεις 
προκειμένου σήμερα το πρωί να αποκλειστεί η είσοδος 
σε καθηγητές και μαθητές και να μην πραγματοποιηθεί 
μάθημα. Η εκτόνωση της κατάστασης με τις καταλήψεις 
πριν από λίγες ημέρες φάνηκε ότι είναι οριστική και ότι 
θα μπει σε σειρά το πρόγραμμα διδασκαλίας στα σχολεία. 
Χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την σημασία των όποιων 
αιτημάτων των μαθητών, δεν μπορεί να μην πάει το μυαλό 
του μέσου νου, στο γεγονός ότι την Παρασκευή είναι 
επίσημη αργία για την Βέροια και η κατάληψη μπορεί να 
δημιουργήσει ένα 5νθημερο, αφού οι ίδιες πληροφορίες 
μιλούν για επαναφορά των μαθητών την Δευτέρα. Σε κάθε 
περίπτωση το σχολείο και γενικότερα η Παιδεία είναι κάτι 
πολύ σοβαρό και θεμελιώδες για την εξέλιξη και πρόοδο 
της κοινωνίας μας, που δεν θα πρέπει να απαξιώνεται 
και να είναι έρμαιο σε «επιφανειακές» αποφάσεις που 
διαλύουν την λειτουργία του σχολείου και το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα. Φτάνει να δούμε σήμερα αν επιβεβαιωθούν 
οι πληροφορίες ή λειτουργήσει τελευταία στιγμή η σύνεση 
και λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία. 
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Επιστρεπτέα προκαταβολή 3: Άνοιξε το
myBusinessSupport, πότε χαρίζεται έως το 40% 

Από χθες έως και τηνΔευτέρα
26Οκτωβρίου άνοιξε η υποβολή
των αιτήσεων για τη χορήγηση
χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε ε-
πιχειρήσεις στο πλαίσιο του 3ου
κύκλου τηςΕπιστρεπτέαςΠροκα-
ταβολής.Μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας “myBusinessSupport”
(www.aade.gr/mybusinesssupport),
τηςΑνεξάρτητηςΑρχήςΔημοσίων
Εσόδων,οι επιχειρήσεις καλούνται
να υποβάλουν αίτηση χορήγησης
τηςχρηματοδοτικήςενίσχυσης.

Συνολικά,ηδιαθέσιμηχρηματοδότησηαπότον3οκύκλοτηςΕπιστρεπτέαςΠροκαταβολήςανέρχεταιστα1,5δισ.
ευρώ,ενώ174.027επιχειρήσειςέχουνκαταθέσειοριστικήαίτησηεκδήλωσηςενδιαφέροντος.

ΗνέααπόφασητουΥΠΟΙΚγιατηνεπιστρεπτέαπροκαταβολήδίνειτηνδυνατότητανακρατήσουνσταταμείατους
οιεπιχειρήσειςέναποσοστότηςεπιστρεπτέαςπροκαταβολής3πουκυμαίνεταιστο30%-40%.Όπωςπροβλέπειη
σχετικήυπουργικήαπόφαση,επιχειρήσειςμετζίροπουμειώθηκεκατά70%αλλάκαιόσοιαπασχολούνμεγάλοαριθ-
μόεργαζομένωνκαικράτησαναμετάβλητεςτιςθέσειςεργασίαςέχουντηδυνατότηταναμηνεπιστρέψουνένασημα-
ντικόμέροςτουκρατικούδανείουπουθαπάρουνμέσααπότονέοκύκλοεπιστρεπτέαςπροκαταβολής.

Ηκαταβολήτηςενίσχυσηςστουςπρώτουςδικαιούχουςαναμένεταιναξεκινήσειεντόςτηςτρέχουσαςεβδομάδας.

Εργασιακά, Υγεία, Παιδεία, μεταξύ των αιτημάτων
του συλλαλητηρίου

ΠΑΜΕΗμαθίας και
Συνδικάτο γάλακτος
τροφίμωνκαιποτώνΝ.
Ημαθίας κατέβηκαν σε
συλλαλητήριο χθες το
απόγευμα στη Βέροια,
για εργασιακά, Υγεία,
Παιδεία, νόμο απαγό-
ρευσης διαδηλώσεων,
μισθολογικά και ασφα-
λιστικάδικαιώματα,κ.α.
με πανό και συνθήμα-
τα κατά της κυβερνη-
τικής πολιτικής. Η συ-
γκέντρωση έγινε στις
6:30 μμ στην Πλατεία
Δημαρχείουκαιακολού-
θησεπορείαστοκέντρο
τηςπόλης.

ΑλλαγήπορείαςπροςΚοζάνηστις14,16,19,21και23,
λόγωμεταφοράςανεμογεννητριώνμέσωΕγνατίας

Μέχρι τις 23Οκτωβρίου,
μέραπαράμέρα (14,16,19,
21και23)θακλείνειτοτμή-
μα τηςΕγνατίας οδού από
Βέροια έωςΠολύμυλο, για
ένα 2ωρο περίπου από
τις 7.30μέχρι τις 10.00 το
πρωί για την  ασφαλή διε-
ξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφο-
ρίας και  τηνπρόληψη τρο-
χαίωνατυχημάτων.Ολόγος,
η  διέλευσηπολύ μεγάλων
φορτηγώνπου μεταφέρουν
τμήματααπόανεμογεννήτρι-

ες,απότοΛιμάνιΘεσσαλονίκηςστηθέση«Μέλλια»τουΔήμουΒοίουτηςΠ.Ε.Κοζάνης,μέσωτηςΕγνατίαςΟδού.
ΟπότεταοχήματαμεπροορισμόπροςΚοζάνη,ΙωάννινακαιΗγουμενίτσα,θακινούνταιδιαμέσουτηςΝέαςΠεριφερει-

ακήςΟδούΒέροιας–Νάουσας,ενσυνεχείαμέσωτουεπαρχιακούκαιεθνικούοδικούδικτύουΒέροιας-Έδεσσας-Πτο-
λεμαΐδαςκαιθαεισέρχονταιστηνΕγνατίαΟδόαπότονκόμβοΚοίλωνΚοζάνης.

Κλειστά2τμήματατουΔ.ΣχολείουΑγ.Γεωργίου
λόγωκρούσματος–Προληπτικήαπολύμανσηχθες

του9ουΔ.ΣχολείουΒέροιας
Για14ημέρεςθαπαραμείνουνκλειστά2

τμήματα τουΔημοτικούΣχολείουΑγίου Γε-
ωργίουΔήμουΒέροιας,μετάαπόκρούσμα
κορωνοϊού που επιβεβαιώθηκε σε εκπαι-
δευτικότουσχολείου.

Ήδηαπόχθες,σύμφωναμετουγειονο-
μικόπρωτόκολλο, το σχολείο δεν λειτούρ-
γησεγιαναληφθούνόλαταμέτρα(απολύ-
μανση χώρων κ.λπ.) και για 2 εβδομάδες
δεν θα λειτουργήσουν τα δύο τμήματαστα
οποίαδιδάσκειηεκπαιδευτικός.

Εν τω μεταξύ, δεν λειτούργησε (μόνο
χθες)το9οΔημοτικόΣχολείο,τοοποίοαπο-
λυμάνθηκεγιαπροληπτικούςλόγους(λόγω
επαφήςατόμουμεκρούσμα)καιαπόσήμε-
ραλειτουργείκανονικά.

Ο ιός ζειανάμεσάμας, είναιαναπόφευ-
κτα παρόμοια περιστατικά και χρειάζεται
γενικότεραπροσοχήκαιτήρησημέτρων,για
να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις
πιθανότητεςμόλυνσης.

Και οι κοινόχρηστες βρύσες 
των Δήμων στο «πράσινο 

νομοσχέδιο»
Στοπράσινο νομοσχέδιο τουΥπουργείουΠεριβάλλοντος

πουψηφίζεταιαύριοστηΒουλή,περιλαμβάνονταικαιοιΔήμοι,
για τονσκοπό τηςμείωσης της κατανάλωσης τωνπλαστικών
προϊόντωνμιαςχρήσης.ΟιΔήμοιπουδιαθέτουνδίκτυοπόσι-
μου νερού, υποχρεούνται ναδιαθέτουν κοινόχρηστεςβρύσες
προςδωρεάνδιάθεσηπόσιμουνερούσεδημοτικέςαθλητικές
εγκαταστάσεις και σε δημοτικέςπαιδικές χαρές,παρέχοντας
κατάλληλησήμανσηστοκοινόπουενθαρρύνειτηχρήσηεπανα-
χρησιμοποιούμενωνδοχείωννερού,καθώςκαιναεπεκτείνουν
τοδίκτυομεκοινόχρηστεςβρύσεςπροςδωρεάνδιάθεσηπόσι-
μουνερούσεκοινόχρηστουςχώρουςσυνάθροισηςκοινούεντός
τωνορίωντηςαρμοδιότητάςτους.Μάλισταθαπροβλεφθείεπί
τωνπροϋπολογισμών τωνΟΤΑΑ’ βαθμού, δαπάνηαπό την
κάλυψητουκόστουςκατασκευήςκαιχρήσηςτωνκοινόχρηστων
βρυσών, τούψος τηςοποίας εξαρτάταιαπόπραγματικάπερι-
στατικά(αριθμόςβρυσών,κατανάλωσηνερούκλπ).
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Χωρίς παρέλαση και χωρίς τις καθιερωμένες εκδηλώσεις βράβευσης 
μαθητών, αθλητών που διακρίθηκαν αλλά και εθελοντών του Δήμου Βέ-
ροιας θα γιορτασθούν τα φετινά Ελευθέρια της Βέροιας στις 16 Οκτω-
βρίου 2020, μετά και την έγκριση του προγράμματος από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιας, που συνεδρίασε χθες το πρωί δια περιφοράς.

Έτσι, το πρόγραμμα εορτασμού διαμορφώνεται ως εξής:
Πέμπτη 15-10-2020:
Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημοσίων και Δημοτικών κατα-

στημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών ως και των οικιών από την ανατολή 
του ηλίου της 15ης Οκτωβρίου μέχρι τη δύση της 16ης Οκτωβρίου

Φωταγώγηση των Δημοσίων και Δημοτικών καταστημάτων καθώς 
και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών τις βραδινές 
ώρες της 15ης και 16ης Οκτωβρίου.

Παρασκευή 16-10-2020:
Ώρα  07.30: Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών
Ώρα  08.00: Επίσημη έπαρση της Σημαίας 
Ώρα 10.05: Πέρας προσέλευσης στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου
Ώρα 10.10: Πέρας προσέλευσης επισήμων στον Ιερό Ναό Αγίου 

Αντωνίου 
Ώρα 10.15: Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 

Ώρα 11.00: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο 
Πεσόντων στην Πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου). Η κατάθεση στεφάνου 
θα πραγματοποιείται από έναν και μόνο εκπρόσωπο κάθε Νομικού 
Προσώπου ο οποίος θα παραβρίσκεται στο μνημείο και τηρώντας τις 
προβλεπόμενες αποστάσεις ώστε να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός στο 
χώρο πέριξ του μνημείου.

• Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τη Διευθύντρια του 
3ου ΓΕΛ Βέροιας

• Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος
• Πέρας Τελετής 

To πρόγραμμα του φετινού εορτασμού για 
την Απελευθέρωση της Βέροιας στις 16 Οκτωβρίου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της 
οδού Εθν. Αντίστασης της  Αλεξάνδρειας 

 
Για την  ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων α-

τυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια εργασιών μετακόμισης, η 
Διεύθυνση Αστυνομίας αποφάσισε για σήμερα Τετάρτη 14-10-2020, από τις 15:00΄ έως 17:00΄, την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας και την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, παντός είδους 
οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται στην οδό Εθν. Αντίστασης (αριθμός 23) της Αλεξάνδρειας, από την 
συμβολή της με την οδό Γ. Βιζυηνού έως την συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήρι-
ων οδών. 

Επετειακές εκδηλώσεις 
για την απελευθέρωση της Νάουσας 

από τον τουρκικό ζυγό
Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας ενημερώνει ότι οι επετειακές  εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της Νά-

ουσας από τον τουρκικό ζυγό, θα γίνουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το παρακάτω 
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Ώρα 08.00 Εωθινό. Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες.
Ώρα 08.00 Έπαρση της Σημαίας στο Ηρώο της πόλης.
Ώρα 10.30 Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 
Ώρα 11.30 Επιμνημόσυνη δέηση. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον εκπαιδευτικό 

του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας κ. Χρήστο Τσίτση. Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης. 
Ώρα 20.00 Υποστολή της σημαίας.
Επισημαίνεται ότι πριν την Δοξολογία θα τελεστεί μνημόσυνο των ευεργετών του Δήμου.

Την 108η Επέτειο της  Απελευθέρωσής της 
από τον τουρκικό ζυγό  γιορτάζει η Αλεξάνδρεια  
την Κυριακή  18 Οκτωβρίου 2020 με το παρακά-
τω  πρόγραμμα εκδηλώσεων: 

Σάββατο 17-10-2020
Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημόσι-

ων και Δημοτικών Καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. και 
Τραπεζών, με μέριμνα των αρμοδίων, καθώς και 
των οικιών της πόλης της Αλεξάνδρειας από την 
ανατολή του ηλίου της 17ης Οκτωβρίου μέχρι τη 
δύση της 18ης Οκτωβρίου,.

 Κυριακή 18-10-2020 
Ώρα 07:30: Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι κα-

μπάνες των εκκλησιών.
Ώρα 08:00: Επίσημη έπαρση της Σημαίας στο 

χώρο του Ηρώου της πόλης της Αλεξάνδρειας , 
παρουσία διμοιρίας οπλιτών μέριμνας Κ.Ε.Α.Σ.

Ώρα 10:00: Πέρας προσέλευσης στον Ι.Ν. 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας επισή-
μων.

Ώρα 10:15: – Επίσημη Δοξολογία & Εκφώνη-
ση του πανηγυρικού της ημέρας από τον κ. Γιάν-
νη Μοσχόπουλο, Δικηγόρο, Ιστορικό.

Ώρα 11:15 : Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθε-
ση στεφάνων στο Ηρώο της Αλεξάνδρειας 

Σιγή ενός λεπτού – Ανάκρουση Εθνικού Ύ-
μνου.

Σημειώνεται ότι βάσει του ισχύοντος υγειο-

νομικού πρωτοκόλλου, η κατάθεση στεφάνου 
θα πραγματοποιείται από έναν και μόνο εκπρό-
σωπο κάθε Νομικού Προσώπου ο οποίος θα 
παραβρίσκεται στο μνημείο τηρώντας τις προ-
βλεπόμενες αποστάσεις ώστε να αποφευχθεί ο 
συγχρωτισμός.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της 
οδού Μ. Αλεξάνδρου της Βέροιας 

Για την  ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων 
ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια εργασιών μετακόμι-
σης, η Διεύθυνση Αστυνομίας αποφάσισε για σήμερα Τετάρτη 14-10-2020, από τις 07:30΄ έως τις 
08:30΄π.μ., την απαγόρευση της κυκλοφορίας στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, από την συμβολή της 
με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την συμβολή της με την οδό Εδέσσης και της στάθμευσης, παντός 
είδους οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, έμπροσθεν του κτηρίου με 
αριθμό 36. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις πα-
ραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. 

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 
η επέτειος Απελευθέρωσης

 της Αλεξάνδρειας

Τάκης Θεοδωρικάκος: 
«Όχι μόνο δεν καταργούμε, 

αλλά εκσυγχρονίσουμε 
και ενισχύουμε το ΑΣΕΠ»

-Έτοιμο το νομοσχέδιο στα τέλη Οκτωβρίου
Τέλη Οκτωβρίου πρό-

κειται να είναι έτοιμο το 
νομοσχέδιο για την ανα-
διοργάνωση του ΑΣΕΠ 
με αλλαγές στα κριτήρια 
προσλήψεων τα οποία, 
πλέον θα είναι: Τυπικά 
προσόντα και γραπτός 
διαγωνισμός με test σε 
τρία επίπεδα: Γνωστικό, 
δεξιοτήτων και προσω-
πικότητας. (Οι εκπαιδευ-
τικοί, εξαιρούνται εκ του 
νόμου γιατί έχουν δικό 
τους σύστημα προσλή-
ψεων).

Ο υπουργός Εσωτερι-
κών, Τάκης Θεοδωρικά-
κος, μιλώντας για το θέ-
μα στην ΕΡΑ διευκρίνισε 
πως  σε ό,τι αφορά το ζήτημα του εκσυγχρονισμού 
και αναβάθμισης του ΑΣΕΠ, καθώς και του νομο-
σχεδίου για τις προσλήψεις στο δημόσιο,  πρωταρ-
χικός στόχος αποτελεί η επιλογή «του κατάλληλου 
προσώπου στην κατάλληλη θέση», ενώ πρόσθεσε 
για το νομοσχέδιο: «Δεν έχουμε ακόμα το νόμο. 
Ο νόμος θα είναι έτοιμος, το νομοσχέδιό μας, στα 
τέλη Οκτωβρίου. Το ΑΣΕΠ συμμετέχει ενεργά στην 
προετοιμασία αυτής της μεταρρύθμισης γιατί αφορά 
στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό του ίδιου 
του ΑΣΕΠ, στην επιτάχυνση των διαδικασιών του, 
στην αλλαγή των κριτηρίων πρόσληψης. Κεντρική 
λογική μας είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κα-
τάλληλη θέση, αξιοκρατία, σαφής περιγραφή των 
προσόντων που πρέπει να έχει ο κάθε δημόσιος 
υπάλληλος, προκειμένου να διεκδικήσει τη θέση 
εργασίας που του αξίζει. Έχει έρθει η ώρα να προ-
χωρήσουμε σημαντικά βήματα μπροστά σε αυτόν 
τον τομέα και επομένως τις επόμενες μέρες θα πρέ-
πει να περιμένετε τα νεότερά μας στη συνέχιση της 
αλυσίδας των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιεί 
το Υπουργείο Εσωτερικών στη Δημόσια Διοίκηση 
και στην Αυτοδιοίκηση».

Το 2022 οι πρώτες εξετάσεις
Όπως εξήγησε ο υπουργός, οι πρώτες εξετάσεις 

με το νέο σύστημα δρομολογούνται για το 2022. 
Παράλληλα, απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν 

ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να καταργήσει το ΑΣΕΠ 
ήταν κατηγορηματικός: «Όχι μόνο δεν καταργούμε, 
αλλά ενισχύουμε το ΑΣΕΠ. Στην εποχή της 4ης βιο-
μηχανικής επανάστασης δεν μπορεί οι προσλήψεις 
να γίνονται με τα δεδομένα της δεκαετίας του 90. 
Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας και της ψηφιοποί-
ησης, την οποία εισάγουμε στον ΑΣΕΠ. Πρόθεσή 
μας δεν είναι να καταργήσουμε, αλλά να εκσυγ-
χρονίσουμε και να συμπληρώσουμε τη νομοθεσία, 
ώστε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπι-
κού για το δημόσιο να βγει ενισχυμένο.  Δίνουμε 
άμεση προτεραιότητα στην αξιοκρατία». Όχι στα 
λόγια αλλά στην πράξη. Επαναλαμβάνω, δεν μας 
νοιάζουν τα χαρτιά και οι βαθμοί από οποιοδήποτε 
πανεπιστήμιο.

Δεν επιδιώκουμε συσσώρευση χαρτιών αλλά 
αξιοποίηση  γνώσεων. Ούτε όλα τα πανεπιστήμια 
είναι ίδια, ούτε κριτής των πάντων μπορεί να είναι η 
βαθμολογία και το πτυχίο ανόμοιων πανεπιστημίων 
και διαφορετικών εποχών.  Μας νοιάζει η πραγμα-
τική γνώση και η πραγματική ικανότητα». Σε ό,τι 
αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών  για τον δι-
ορισμό στο δημόσιο ο υπουργός Εσωτερικών είπε 
ότι αυτή έχει σχέση με την ψηφιοποίηση του ΑΣΕΠ 
και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Στόχος 
μας είναι εντός ενός έτους από τη στιγμή που μια 
υπηρεσία κοινοποιεί τις ανάγκες της στο ΥΠΕΣ και 
εγκρίνεται, να έχει γίνει και η πρόσληψη».



Νέο εργαστήρι  Κατασκευής Κούκλας 
και Κουκλοθέατρου δημιουργεί το ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Βέροιας, όπου τα παιδιά θα ασχολη-
θούν με την εκμάθηση κατασκευής κού-
κλας, αλλά και την εμψύχωσή της που 
μπορεί να  οδηγήσει την ομάδα στο ανέβα-
σμα κουκλοθεατρικής παράστασης με έρ-
γο που θα έχει δουλέψει και προσαρμόσει 
η ομάδα στις ανάγκες της.

Δομή του εργαστη-
ρίου

Γνωριμία με εργα-
λεία, ανακυκλώσιμα 
υλικά, στάδια και τρό-
πους κατασκευής θεα-

τρικής κούκλας
Σύλληψη ή Επιλογή χαρακτήρων, καθώς και ιδέας για το στήσιμο παράστασης
Κατασκευή των ηρώων σε κούκλες και ενδυματολογική επιμέλεια. Κατασκευή σκη-

νογραφικού πλαισίου.
Παράλληλη συγγραφή του έργου ή διασκευή γνωστού έργου 
Εμψύχωση της κούκλας. Τρόποι κίνησης και ερμηνείας. Φωνές. Φωτισμοί.
Διδάσκει η Βιβή Νικοπούλου
Φέτος, τηρώντας τα υγειονομική πρωτόκολλα (καθαριότητα, τήρηση αποστάσεων 

και μάσκες) ξεκινάμε εγγραφές από Τετάρτη 30 στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 
3ος όροφος Χώρου Τεχνών και μέσω email συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής, που 
θα σας αποσταλεί μετά από επικοινωνίας μας.

Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020. 
τηλ. επικοινωνίας: 2331078140, 42 
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Σινεμά = η πιο ασφαλής 
και άνετη διασκέδαση.

--> απολύμανση πριν 
κάθε προβολή,

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθε-

σιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε 

είσοδο και έξοδο

SCOOBY DOO! (ΜΕΤΑ-
ΓΛ) 

Προβολές:     Σάββατο 
10/10 και Κυριακή 11/10 
στις 18.30

Σκηνοθεσία: ΤΟΝΙ ΣΕΡΒΟΝ
Σενάριο: ΚΕΛΙ ΦΡΙΜΟΝ ΚΡΕΓΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, ΥΡΩ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΛΕΡΤΑ

Ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμάντι
Captain Sabertooth and the Magic Diamond
Προβολές:     Σάββατο 10/10 και Κυριακή 11/10 στις 

18.30
 
Το Γεράκι του Φυστικοβούτυρου  -  (The Peanut 

Butter Falcon)

- Η ΠΙΟ ΓΛΥΚΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ -
- ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΑΚΛΜΠΕΡΙ ΦΙΝ -
- ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ SXSW2019 -
- ΓΕΜΑΤΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ, ΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ -
Πρωταγωνιστούν: Σάια ΛαΜπεφ, Ντακότα Τζόνσον
Προβολές :    Πέμπτη 8/10 – Δευτέρα 12/10 – Τρίτη 

13/10 – Τετάρτη 14/10  στις 20.30
Παρασκευή 9/10 – Σάββατο 10/10 – Κυριακή 11/10 

στις 21.00

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     8/10/20 - 14/10/20

Πρόσκληση συνάντησης
 Πολιτιστικών Συλλόγων Βέροιας 

για την βιωσιμότητά τους
Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι «Προμηθέας» Βέροιας και Μικρασιατών Ημαθίας
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ σε συνάντηση τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής του 

Δήμου Βέροιας, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00 μ.μ στο χώ-
ρο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Προμηθέας» Βέροιας, οδός Ακροπόλεως 63. 

Θέμα της συνάντησης: «Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ».
Λόγω των ειδικών συνθηκών, όσοι σύλλογοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος 

στη συνάντηση, μπορούν ΜΟΝΟ με έναν εκπρόσωπό τους και αφού δηλώσουν 
εγκαίρως τη συμμετοχή τους, ως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, στα τηλέφωνα 
6932330078 και 6944041040. Θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας. Ώρα 
προσέλευσης στο χώρο από τις 5.30 μ.μ. Η χρήση μάσκας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
καθώς και η εφαρμογή όλων των μέτρων για τον COVID-19. 

Εργαστήριο Κινηματογραφικής 
Εκπαίδευσης σε σχολείο της Αλεξάνδρειας

Η Λέσχη Κινηματογράφου και 
Πολιτισμού Αλεξάνδρειας “ΚΙΝΗ-
ΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ” και το Διεθνές Φε-
στιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Αλεξάνδρειας έχουν εξασφαλίσει 
ένα κινηματογραφικό εργαστήριο 
μέσω του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος “Όλοι στο κάδρο” του 
Νεανικού Πλάνου υπό την αιγίδα 
και την οικονομική υποστήριξη του 
ΥΠΠΟΑ.

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 
προγράμματος “Όλοι στο κάδρο”, 
θα υλοποιηθεί “ένα πενθήμερο κι-
νηματογραφικό εργαστήριο ντο-
κιμαντέρ” για μαθητές του 2ου 
Γυμνασίου Αλεξάνδρειας από 12-
16 Οκτωβρίου σε συνεργασία του 
Νεανικού Πλάνου, της Λέσχης Κι-
νηματογράφου και Πολιτισμού Α-
λεξάνδρειας “ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ” 
και του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας. 

Δήμος Βέροιας: Διανομή τροφίμων 
σε ωφελούμενους του ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει τους ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ ότι θα πραγματοποι-
ηθεί, μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ, αναδιανομή προϊόντων ΒΥΣ και ξηρών βρεφι-
κών (κρέμα δημητριακών και φαρίν λακτέ)  .

Η αναδιανομή θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο που βρίσκεται στο 3ο χλμ. Π.Ε.Ο Βέροιας-Θεσσαλο-
νίκης (δίπλα στα ελαστικά BRIDGESTONE) την 

Τετάρτη 14  Οκτωβρίου και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου , από τις 08:00 έως τις 14:00. Οι ωφελούμε-
νοι θα ειδοποιηθούν με sms.                  

Οι δικαιούχοι, κατά την προσέλευση, είναι αναγκαίο να προσκομίζουν: α) Δελτίο ταυτότητας ή δια-
βατήριο και β) Αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ.

- Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίζεται το 
ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο.

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβει ο αιτών αυτοπροσώπως, απαιτείται επιπλέον 
και εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. Σε περίπτωση δικαστικής συμπαρά-
στασης θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο αυτής 

Για την ασφαλή διεξαγωγή της διανομής παρακαλούνται όλοι οι ωφελούμενοι να προσέρχονται 
στον χώρο διανομής με μάσκα και να τηρούνται όλες οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας. 

Πανευρωπαϊκή διαδικτυακή 
εκδήλωση βιβλιοθηκών 

με τη συμμετοχή της 
Δημόσιας Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης της Βέροιας
Ο Οργανισμός Public 

Libraries 2030 παρουσιάζει 
στις 13 και 14 Οκτωβρίου 
2020, διαδικτυακά, την ετή-
σια και καθιερωμένη πλέον 
εκδήλωση Generation Code: 
Born at the Library. 

Στην εκδήλωση αυτή πα-
ρουσιάζονται τα κορυφαία 
καινοτόμα ψηφιακά επιτεύγ-
ματα  Δημοσίων βιβλιοθη-
κών από όλη την Ευρώπη. 
Το θέμα της φετινής εκδή-
λωσης είναι η ψηφιακή εκ-
παίδευση και οι ψηφιακές κοινωνίες. Η εικονική έκθεση που προετοιμάστηκε από το PL2030 θα 
παρουσιάσει το έργο που παρουσιάζουν οι βιβλιοθήκες σε αυτούς τους τομείς. Αυτό θα συνοδεύ-
εται από μια ποικιλία διαδικτυακών συνεδριών. Ρίξτε μια ματιά στο πρόγραμμα και φροντίστε να 
συμμετάσχετε στις 13 και 14 Οκτωβρίου! Οι περισσότερες συνεδρίες δεν απαιτούν εγγραφή και 
αν απαιτείται, αναφέρεται στη σελίδα της συνεδρίας.

 Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών, παρουσιάζονται οι δράσεις και μίας 
ελληνικής Βιβλιοθήκης,  της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας κατά τη διάρκεια του 
lockdown  (Covid19) και όχι μόνο.

Νέο Εργαστήριο κατασκευής 
Κούκλας και Κουκλοθέατρου 

στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας



Συναντήσεις Δημάρχου Νάουσας 
με δημότες στις τοπικές κοινότητες 

Χαρίεσσας και Λευκαδίων 

Συναντήσεις με δημότες και προέδρους 
των Τοπικών Κοινοτήτων Χαρίεσσας  (Δη-
μήτρη  Σιδηρόπουλο) και Λευκαδίων ( Νί-
κο Δημητρούση) πραγματοποίησε χθες, 
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Νά-
ουσας Νικόλας Καρανικόλας, στο πλαίσιο 
της καθιερωμένης «Ώρας του Δημάρχου». 

Στις συναντήσεις, όπου παραβρέθηκαν 
και αντιδήμαρχοι,  δημοτικοί και τοπικοί 
σύμβουλοι,  συζητήθηκαν θέματα που α-
φορούν τις Τοπικές Κοινότητες (βελτίωση 
υποδομών, ζητήματα καθαριότητας, δια-
χείρισης απορριμμάτων κ.ά.) ενώ ορίστη-
καν οι τρόποι αντιμετώπισης των προβλη-
μάτων που  καταγράφηκαν. 

Ανταπάντηση Λ. Τσαβδαρίδη 
στην Φ. Καρασαρλίδου:

«Μην καπηλεύεστε την Παιδεία 
για μικροπολιτικούς λόγους 

κυρία Καρασαρλίδου»
 Στην βουλευτή Ημαθίας του ΣΥΡΙ-

ΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου ανταπαντά 
ο βουλευτής Ημαθίας της Ν.Δ. Λάζαρος  
Τσαβδαρίδης, περί Παιδείας, αναφέρο-
ντας τα εξής:

«Κυρία Καρασαρλίδου, 
την ώρα που συνεχίζετε δήθεν να 

«αγωνιάτε» για την Παιδεία της χώρας, 
όταν επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ «αγρόν 
ηγοράζατε», το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων εξασφάλιζε ήδη για την 
εκπαιδευτική κοινότητα 2.800 ψυχολό-
γους και κοινωνικούς λειτουργούς, για 
την αντιμετώπιση σχετικών συνεπειών 
της πανδημίας του Covid-19, ΠΕΡΑΝ 
των 44.034 προσλήψεων νέων μόνι-
μων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού 
και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στα 
σχολεία μας.

Έτσι, δυστυχώς για σας και ευτυχώς για την Παιδεία στην Ελλάδα μας, η στελέχωση της 
Εκπαίδευσης και με επιπρόσθετο ειδικό επιστημονικό προσωπικό, προκειμένου να διαφυ-
λαχθεί η ψυχική υγεία και να πολλαπλασιαστεί η γόνιμη παρέμβαση για την προστασία μα-
θητών, εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, αφήνουν τις κραυγές ΣΥΡΙΖΑ να πέφτουν 
στο κενό, χωρίς να πείθουν πια κανέναν ενημερωμένο πολίτη.

Αυτό που μένει, είναι, να μας εξηγήσετε – μιας και ισχυρίζεσθε ότι τάχα κόπτεσθε για το 
καλό της Παιδείας - γιατί εσείς αλλά και πρωτίστως η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν στηρίζετε την 
απόφαση της ΝΔ για αναπλήρωση όλων των χαμένων ωρών διδασκαλίας από τις καταλή-
ψεις μέσω διδασκαλίας τις ημέρες σχολικών εορτών, αργιών,  Σαββάτων, σχολικών περιπά-
των καθώς και μέσω της υποχρεωτικής τηλεκπαίδευσης.

Και βεβαίως, αυτό που πρέπει να διασαφηνίσετε στην εκπαιδευτική κοινότητα, είναι 
η άρνηση τόσο η δική σας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσετε απερίφραστα τους βαν-
δαλισμούς σχολικών μονάδων που τελούν υπό κατάληψη από θλιβερές μειοψηφίες, που 
μπερδεύουν τα διαχρονικά αιτήματα για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την επα-
ναστατική γυμναστική τους.

Σε αντίθεση με τη «σιγή ιχθύος του ΣΥΡΙΖΑ», η Κυβέρνηση της ΝΔ δεν θα αφήσει την 
Παιδεία, έρμαιο σε κουκουλοφόρους, εξωσχολικούς και επαναστάτες χωρίς αίτια που κατα-
πνίγουν τη φωνή δίκαιης αγωνίας του συνόλου της εκπαιδευτικής μας κοινότητας, εκπαιδευ-
τικών, μαθητών και γονέων, για διάλογο και εξεύρεση λύσεων με ανοιχτά τα σχολεία.

Κυρία Καρασαρλίδου,
 εάν μετά την προσεκτική ανάγνωση και μελέτη τόσο της πρώτης μου απάντησης όσο 

και των παραπάνω δεν κατορθώσετε να αντιληφθείτε ακόμη ποιος ενδιαφέρεται πραγματικά 
για την Παιδεία στη χώρα μας και ποιος όχι, τότε μην ξανασχολείστε με το ζήτημα.

Γιατί προφανώς το μόνο 
που σας ενδιαφέρει τόσο εσάς 
όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η κα-
πηλεία της Παιδείας για μικρο-
πολιτικούς λόγους.

 Με την ελπίδα ότι δεν θα 
προκληθώ εκ νέου να γίνω 
σύμβουλός σας, σας παραδί-
δω στην κρίση του λαού της 
Ημαθίας».
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ΑΠΩΛΕΙΑ
Ο κος HIDA OSMAN έχασε την άδεια οδή-

γησης γεωργικού ελκυστήρα στην αγροτική 
περιοχή της Μελίκης. Όποιος το βρει ας το 
παραδώσει στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμή-
μα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ψήφισμα για την απόφαση καταδίκης 
της εγκληματικής οργάνωσης “Χρυσή Αυγή”

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας χαιρετίζει την καταδικαστική απόφαση της εγκληματικής οργά-
νωσης “Χρυσή Αυγή” από την Ελληνική Δικαιοσύνη. Η απόφαση αυτή εκφράζει το κοινό περί δικαίου αίσθημα των 
πολιτών και αποτελεί απόδειξη της ορθής λειτουργίας της Δικαιοσύνης και του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος. Η 
καταδίκη της “Χρυσής Αυγής” είναι μια ιστορική απόφαση η οποία δεν αποτελεί μόνο δικαίωση για τα θύματα της αλ-
λά δικαίωση για την ίδια τη δημοκρατία. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα απευθυνθεί άμεσα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για τις 
επιπτώσεις που προκύπτουν από τη δικαστική απόφαση για την περιφερειακή παράταξη “Ελληνική Αυγή” και τα 
εκλεγμένα μέλη της, που κατά δήλωσή τους, συνδέονται με τη Χρυσή Αυγή και η συμμετοχή τους προσβάλει τη δη-
μοκρατική λειτουργία του οργάνου.

Το ψήφισμα αυτό εγκρίθηκε δια περιφοράς από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας στις 9 Οκτω-
βρίου 2020. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που 

δεν χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν 
για  το  Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της 
Δημοτικής Αγοράς.

Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων:

Από τις 12 έως τις 14 Ο-
κτωβρίου θα συμμετάσχει ως 
Συνοδικό Μέλος στις εργασίες 
της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος 
στην Αθήνα. 

 Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 
το απόγευμα θα λάβει μέρος 
στον Πολυαρχιερατικό Εσπε-
ρινό στον Ιερό Ναό της Αγίας 
Σκέπης Εδέσσης επί τη εορτή 
της ανακομιδής των ιερών λει-
ψάνων του Αγίου Καλλινίκου 
Επισκόπου Εδέσσης. 

 Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 
το πρωί θα λάβει μέρος στο 
Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον 
Ιερό Ναό της Αγίας Σκέπης Ε-
δέσσης επί τη εορτή της ανα-
κομιδής των ιερών λειψάνων 
του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Ε-
δέσσης. 

 Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροί-
ας, επί τη εορτή πάντων των εν Βεροία 
Αγίων. Στο τέλος θα τελέσει δοξολογία 
για τα Ελευθέρια της πόλεως.  

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτι-
κό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 

Ναούσης και θα τελέσει δοξολογία για 
τα Ελευθέρια της πόλεως. 

 Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Αλεξανδρείας και θα τελέσει δοξολογία 
για τα Ελευθέρια της πόλεως. 

 Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 
7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στους Ακαδημαϊ-
κούς Διαλόγους στον Ιερό Μητροπολιτι-
κό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Βεροίας. 

ΣΧΟΛΗ 
ΓΟΝΕΩΝ 

Τὴν Τετάρτη 14 Ὀκτωβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα 
στὸν Ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Βεροίαςἀρχίζουν οἱ 
ὁμιλίες στά πλαίσια τῆς Σχολῆς Γονέων. Πρῶτος 
ὁμιλητής θά εἶναι ὁ Παν. Ἀρχιμ. Θεολόγος Ἀμπό-
νης, Ἱεροκήρυξ, μέ θέμα:  «Ἡ ἀξία καί ἡ ἀναγκαιό-
τητα τῆς σχολῆς γονέων». Εἴσοδος ἐλεύθερη 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ    
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φί-

λων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του 
Δήμου Βέροιας, τα παιδιά και το προσωπικό  εκφράζουν 
τα θερμά τους  συλλυπητήρια στην οικογένεια του αειμνή-
στου Φιλώτα Μπέλλα εξαιρετικού ανθρώπου και φιλάν-
θρωπου ευεργέτη  

Ο Θεός ας τον αναπαύσει. 
Η Πρόεδρος του Συλλόγου

& Εθελόντρια Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 
ο εορτασμός της Ημέρας 

Μακεδονικού Αγώνα
Η Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα θα τιμηθεί φέτος από την Π.Ε. Ημα-

θίας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020. Για τον εορτασμό προβλέπεται:
- Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων και Δημοτικών Κατα-

στημάτων, των ΝΠΔΔ και των Τραπεζών από την ανατολή του ηλίου 
μέχρι και τη δύση της ίδιας ημέρας.

- Φωταγώγηση των Δημοσίων και Δημοτικών Καταστημάτων.

- 10.30 π.μ. επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου με 
τη χοροστασία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Βεροίας και Ναούσης 
κ. Παντελεήμονος.

 - Ομιλία στον ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου από τον κ. Δημήτριο Πυρι-
νό, Προϊστάμενο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                       
<< Η ΕΝΟΤΗΤΑ >>                                          

Ανακοίνωση 
για τις εκλογές

 Σήμερα  Τετάρτη 14  Οκτωβρίου 2020 (καταλη-
κτική ημερομηνία) και ώρα  5:30μ.μ.  το απόγευμα,  
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Αλε-
ξάνδρειας  θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές  για την 
ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορι-
κού Συλλόγου Αλεξάνδρειας  και  Αντιπρόσωποι για 
την Ομοσπονδία Εμπορικών  Συλλόγων Κ&Δ Μακε-
δονίας .

Λόγω  των ειδικών συνθηκών (covid-19)  και παίρ-
νοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, δεν 
θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη  Απολογιστική 
Γενική Συνέλευση των εκλογών, αλλά θα ξεκινήσει  α-
πευθείας η εκλογική διαδικασία από τις 5:30 μ.μ. έως 
10:00μ.μ.

 Θα ψηφίσουν τα Μέλη:
α) που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και για  το 

έτος  2020.
β) και όσοι υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης παλαιό-

τερων οφειλών, αφού έχουν εξοφλήσει τα δυο τελευ-
ταία  έτη, 2019 και 2020.

Για την είσπραξη των συνδρομών  και  το  δια-
κανονισμό οφειλών, μπορείτε να απευθυνθείτε στα 
γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας (Ν. 
Πλαστήρα 81- 2333025746) από Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή  9:00 – 13:00  ακόμη και την ημέρα των 
εκλογών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο των εκλογικών διαδικα-
σιών στις Πρωτοβάθμιες Εμπορικές Οργανώσεις, τα 
Μέλη θα ψηφίζουν με την Αστυνομική τους Ταυτότητα 
ή οτιδήποτε άλλο έγγραφο που δηλώνει την ταυτο-
προσωπία  του.

 Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι 
προσερχόμενοι στις εκλογές θα πρέπει να φορούν 
μάσκα  και να τηρούνται οι αποστάσεις.  

ΤΟ Δ.Σ.  

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Μητροπόλεως 24 

Βέροια, 13/10/2020
Αριθ. Πρωτ. : 775 

Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου ζητά,
Να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης 

μηχανολογικού εξοπλισμού 2020-2021 στις εγκαταστάσεις του 
Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου, 

Ειδικότερα ο επιλεγείς ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέ-
ωση:  

• Να πραγματοποιήσει με βάση την κείμενη νομοθεσία την 
εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών ετήσιων ελέγχων (Ε1) σε 
όλους τους αναβατήρες, μαγνητοεπαγωγικών ελέγχων και 
λίπανση συρματόσχοινων σε όλους τους αναβατήρες, να ε-
κτελέσει τους ειδικούς ελέγχους 5ετίας (Ε2) στους αναβατήρες 
‘’ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ’’ και ‘’ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ’’, 
και να παραδώσει τις σχετικές τεχνικές εκθέσεις προκειμένου 
να διατηρηθεί εν ισχύ το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Χιονο-
δρομικού Κέντρου στις εγκαταστάσεις του φορέα για την περί-
οδο 2020-2021.

• Να προβεί στην προμήθεια εξειδικευμένων ανταλλακτικών 
που απαιτούνται για τους αναβατήρες του Χιονοδρομικού Κέ-
ντρου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική  περιγραφή 
της προκήρυξης. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι γνήσια 
από την κατασκευάστρια εταιρία των αναβατήρων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν  έως την 
21η Οκτωβρίου 2020 και μέχρι τις 14:00, στα γραφεία του 
Ε.Χ.Κ. Σελίου, Μητροπόλεως 24 1ος ορ., σε ξεχωριστούς 
σφραγισμένους φακέλους:

1ον Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
2ον Την οικονομική τους προσφορά όπως αυτή θα καταχω-

ρηθεί στο τιμολόγιο που θα εκδώσουν (με τον ΦΠΑ).
Η Επιτροπή Διοίκησης του Ε.Χ.Κ. ΣΕΛΙΟΥ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 14 

Οκτωβρίου 2020 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Μητροπολιτι-
κό Ναό Αγίων Αποστ. Πέτρου και 
Παύλου Βέροιας ο Φιλώτας Ιωαν. 
Μπέλλας σε ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ



του Μάξιμου 

Χαρακόπουλου*

Ο ελληνισμός αντιμετωπίζει μια ολο-
μέτωπη επίθεση εκ μέρους του τουρκι-
κού αναθεωρητισμού, που προβάλλει 
ανυπόστατα ιδεολογήματα ως προκά-
λυμμα στις άνομες και θρασύτατες διεκ-
δικήσεις του. 

Η Ελλάδα, παρ’ όλα αυτά, κατόρθω-
σε όλους τους προηγούμενους μήνες να 
βάλει την τουρκική ηγεσία στη θέση της 
και να αποκαθηλώσει τις υπερφίαλες 
φιλοδοξίες της: 

• Το έπραξε στον Έβρο, όταν ανα-
χαίτισε την, καταφανώς οργανωμένη α-
πό το τουρκικό κράτος και παρακράτος, 

εισβολή χιλιάδων μεταναστών στο ελληνικό έδαφος. Και με τη στάση της η 
χώρα μας κέρδισε πόντους στον ευρωπαϊκό χώρο και έμπρακτη συμπαρά-
σταση από συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κράτη. 

• Το έπραξε με τα επιτεύγματα του στόλου μας, όταν το Ορούτς Ρέις 
προσπαθούσε να δημιουργήσει τετελεσμένα με τις έρευνές του. Τόσο στην 
επιφάνεια της θάλασσας, όσο και κάτω από αυτήν οι Τούρκοι αντιλήφθη-
καν, ενίοτε αρκετά έντονα, ότι είχαν να αντιμετωπίσουν έναν στρατό απο-
φασισμένο και οργανωμένο. 

• Το έπραξε με τις διπλωματικές επιτυχίες που κατήγαγε υπογράφοντας 
σημαντικές συμφωνίες καθορισμού των θαλασσίων ζωνών με Ιταλία και 
Αίγυπτο, η οποία ακύρωσε στην πράξη το παράνομο τουρκο-λιβυκό μνη-
μόνιο.

• Το έπραξε με την αποστολή πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο, που 
στάθμευσαν στην βάση ‘‘Ανδρέας Παπανδρέου’’ έπειτα από 20 χρόνια, χω-
ρίς τα τουρκικά ραντάρ να καταλάβουν το πότε προσγειώθηκαν. 

• Το έπραξε με την προώθηση της στενής συμμαχίας με τη Γαλλία, η ο-
ποία δηλώνει παρούσα στην ανατολική Μεσόγειο, εξοργίζοντας την Άγκυρα. 
Συνεργασίες, όμως έχει συμπράξει η Ελλάδα και με άλλες χώρες, όπως τα 

Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ. 
• Το έπραξε με τη στροφή προς την επιτάχυνση των εξοπλιστικών προ-

γραμμάτων και για τα τρία όπλα, που είχαν μείνει για μια δεκαετία στον πά-
γο, ενώ ξεκινά και η αναθέρμανση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας που 
είχε σχεδόν διαλυθεί, λόγω τραγικών λαθών και εγκληματικών επιλογών. 

• Το έπραξε με την επιμονή στην επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας 
από την ΕΕ, παρά την εμφανή απροθυμία κάποιων κρατών μελών να στρι-
μώξουν την Άγκυρα, και την οδήγησε έτσι να μαζέψει το Ορούτς Ρέις, και να 
συναινέσει τουλάχιστον σε γενικό πλαίσιο στην έναρξη ενός διαλόγου. 

• Το έπραξε με την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξε με τις ΗΠΑ, που ση-
ματοδοτήθηκε με την επίσκεψη Πομπέο στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά, γι-
νόμενος έτσι ο πρώτος εδώ και δεκαετίες επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
που δεν έκανε ταυτόχρονη επίσκεψη και στην Τουρκία. Κι αυτό σημαίνει 
οπωσδήποτε πολλά. 

Οι επιτυχίες αυτές είναι το αποτέλεσμα μια οργανωμένης προσπάθειας 
που δε διολίσθησε στις ρητορικές υπερβολές του αντιπάλου, αλλά προ-
τίμησε τους χαμηλούς τόνους και την ουσία. Ας μην υπάρχουν, ωστόσο, 
αυταπάτες. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μέχρι η Τουρκία να αναστείλει τον 
σχεδιασμό της κατά του ελληνισμού. Η πολεμοχαρής στάση της σε διάφορα 
πολεμικά μέτωπα, με πλέον πρόσφατο αυτό της Yπερκαυκασίας, δείχνει 
ότι το νεο-οθωμανικό όραμα εξακολουθεί να συνιστά την κυρίαρχη κρατική 
ιδεολογία της γείτονος. Γι’ αυτό, το πιο πιθανό είναι η Άγκυρα, στην παρού-
σα φάση, να επιδίδεται απλώς σε τακτικισμούς, με σκοπό να αποφύγει τις 
ζημιογόνες για την εύθραυστη τουρκική οικονομία κυρώσεις. Οι αποφάσεις 
της συνόδου κορυφής των Βρυξελλών συνιστούν ένα ορθό πλαίσιο που 
τουλάχιστον θέτει την τουρκική στάση εντός συγκεκριμένων ορίων. Παρά 
την εξόφθαλμη απόπειρα από μέρους κάποιων ισχυρών κρατών-μελών να 
πέσει στα μαλακά η τουρκική επιθετικότητα, όπως φάνηκε από το πρώτο 
απαράδεκτο προσχέδιο που παρουσιάστηκε στη σύνοδο και απορρίφθηκε 
από Μητσοτάκη και Αναστασιάδη, η τελική ομόφωνη απόφαση δείχνει ότι 
επικράτησε τελικώς η αρχή της αλληλεγγύης προς Ελλάδα και Κύπρο. Η 
απόφαση αυτή συνιστά ένα ισχυρό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί το 
επόμενο διάστημα στις διερευνητικές συνομιλίες με την Άγκυρα. Η τουρκική 
πλευρά είναι υποχρεωμένη να δείξει ότι πράγματι επιθυμεί την οδό του 
διαλόγου και όχι την πολιτική της κανονιοφόρου και της απειλής της βίας. 
Κι αυτό πρέπει να το αποδείξει τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, όπου συνεχίζει τις πειρατικές της ενέργειες με το Μπαρμπα-
ρός και το Γιαβούζ. Τίποτε, βεβαίως, δεν είναι σίγουρο με την Τουρκία του 
Ερντογάν. Ο ελληνισμός, ωστόσο, δεν έχει λόγο να φοβάται τα νταηλίκια 
κανενός, όταν υπάρχει αποφασιστικότητα, σχέδιο και εθνική ενότητα. Με 
αυτά τα πανίσχυρα όπλα οφείλουμε να πορευθούμε και στους επόμενους 
κρίσιμους, για πολλούς λόγους, μήνες, οι οποίοι θα σηματοδοτήσουν και 
την μελλοντική πορεία των ελληνο-τουρκικών, κυπρο-τουρκικών και ευ-
ρω-τουρκικών σχέσεων.

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι Γενικός Γραμματέας της Διακοι-
νοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, βουλευτής Λαρίσης της Νέας 
Δημοκρατίας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΔΑ:ΩΙ97Ω9Ο-Ζ00
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:73/2020
CPV: 45222000-9

Βέροια 13.10.2020
Αρ. Πρωτ. 20815

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
 ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Απ.Παύλου (2020)»
1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Συ-
ντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Απ.Παύλου (2020)» προϋπολο-
γισμού  90.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 
24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων 
Οδοποιίας ή Οικοδομικών 

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45222000-9, Κωδικός NUTS: 
EL 521

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέ-
σω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 92816

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 30.10.20 ημέρα Παρασκευή και  
ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 10:00 Την 05.11.20 ημέ-
ρα Πέμπτη και ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης, από την  Επιτροπή Διαγωνισμού. 

5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
- Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι 
Α1 και άνω Οικοδομικά ή Α1 και άνω Οδοποιία Β. Προερχόμενες 
από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει 
τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υ-
πογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώ-
ου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής συμμετοχής  

ύψους χίλια τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ(1451,00 €) ,θα απευ-
θύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο 
των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία 
δημοπράτησης  (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 
4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 
04-06-2021.

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 
02.30.7334.002 του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου 
και προέρχεται από ΣΑΤΑ

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου είναι διακόσιες δέκα  (210)  

ημερολογιακές ημέρες.
10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 

δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα 
ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 

156 παρ.3 του Ν.4412/16).
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-

νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.
Ο Αντιδήμαρχος 

Τεχνικών, Υπηρεσίας Δόμησης –Περιουσίας 
και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος 

Αποφασιστικότητα 
απέναντι στα νταηλίκια… 

Συνεχίζονται με επιτυχία τα 
Βιωματικά Σεμινάρια του 
«Έρασμου» στη Βέροια

Μετά από μια διετή πορεία επιτυχούς δραστηρι-
ότητας και σημαντικής αποδοχής από τους συμπο-
λίτες μας,  τα Βιωματικά Σεμινάρια του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 
στη Βέροια συνεχίζουν δυναμικά με 
την απαιτούμενη τήρηση όλων των 
μέτρων ασφαλείας κατά της διασπο-
ράς του κορωνοϊού(θερμομέτρηση, 
μάσκες, αντισηπτικά, αποστάσεις). 

Η διεξαγωγή των Σεμιναρίων με 
πλούσια θεματολογία όπως «αυτογνωσία», «όρια- καθορι-
σμός ορίων», «εκτίμηση αναγκών», «αυτοεκτίμηση», «αγχώ-
δεις διαταραχές» (πανικού, αγοραφοβίας, ύπνου, διατροφής, 
φοβίες), «διαχείριση πένθους» κ.α.  αποσκοπεί στην προσφο-
ρά ερεθισμάτων στους συμμετέχοντες, ώστε  να εκφραστούν 
ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες 
τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότη-
τες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταί-
ρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του 
«Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 74073 
ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

Ευχαριστήριο 
του Κέντρου 

Υγείας 
Βέροιας 

Το Κέντρο Υγείας Βέροιας ευχαρι-
στεί τον Δήμο Βέροιας και την εταιρεία 
ΑΦΟΙ Β. ΜΕΙΜΑΡΙΔΗ Ο.Ε. για την 
δωρεά οικίσκου  (isobox)  για την α-
ντιμετώπιση και διαχείριση ύποπτων 
κρουσμάτων covid-19.
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CMYK

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

Είμαστεβέβαιοιότιθαέχουμεαγαστήσυνεργασίακαιότιμέσα
από τηνπαροχή τεχνογνωσίαςστο επιτελείο και σταπαιδιά της
ακαδημίας,θαπετύχουμετουςστόχουςμαςκαιοιδύοπλευρές.

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

Yπεύθυνος επικοινωνίας: Μάριος Κατικαρίδης
τηλ: 6973054709
e-mail: mariokati@hotmail.com

Η Ακαδημία του Αετού Λαζοχωρίου ανακοινώνει ότι υοθετει 
την «Εβδομάδα Γνωριμίας».

Όποιος γονέας- μέλος θα επιθυμούσε να γνωρίσει τον τρό-
πο λειτουργίας καθώς και την φιλοσοφία μας παρακαλούμε 
να επικοινωνήσει μαζί μας.

Με επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε ο αγώνας θερινού
διάθλου στις παιδικές κατη-
γορίες παίδων κορασίδων/
παμπαίδων παγκορασίδων
στηνΚαστοριά.Οι μικροί α-
θλητές τουΕΟΣΝάουσαςα-
γωνίστηκαν στο τρέξιμο και
στησκοποβολήμεπολύ κα-
λάαποτελέσματα.

Στην κατηγορία των κο-
ρασίδων η Γεωργία Τσιάρ-
κα κέρδισε το ασημένιο με-
τάλλιο, ηΛυδίαΤσιάτσιου το
χάλκινο και ηΜάραΤσιάρκα τερμάτισε στην 5η
θέση.

Στην κατηγορία των παμπαίδων ο Βαγγέλης

ΠαρίσηςκέρδισετοασημένιομετάλλιοκαιοΙάσω-
ναςΚαρατρούπκοςτερμάτισεστην4ηθέση.

Στην κατηγορία των παγκορασίδων ηΔάφνη
Βάικουτερμάτισετέταρτη.

Διακρίσεις των μικρών αθλητών
του ΕΟΣ Νάουσας στο θερινό δίαθλο

Σεένασυναρπαστικόκαιόμορφοπαιχνίδικαιαυτό
φαίνεταιαπότηνδιακύμανσητουσκορ,οΠοσειδώνας
Βέροιας κέρδισε την αξιόμαχηομάδα τηςΣκύδρας
με3-0σετ(25-21,25-21,26-24).Όλατασετπήγαιναν
πόντο-πόντομεπιοψύχραιμοτονΠοσειδώναστους
τελευταίουςπόντουςνακερδίζει τοναγώνα.Όλα τα
κορίτσια τουΠοσειδώναπαίξανεκαλάκ ιδιαίτεραξε-
χώρισαν  ηΜπονάνουΒασιλική,ΠάντσιουΕλένη,

ΤσιώτραΜαρίακαιΜουρατιδουΑγγελική.
Σύνθεση  του Ποσειδώνα (Λουκάς Στέργιος)

ΠάντσιουΕλένη,Μπαντή κορινα,ΤσιωτραΜαρία,
ΜωυσιάδουΑρτεμια, Βασιλάκη Ελευθερία,Ανα-
στασοπουλουΜεταξένια,ΜπιζέταΑθηνά, Ζουγιού
Δήμητρα, ΤσανασιδουΑντριάνα, Καπνά Ηλιανα,
ΜουρατιδουΑγγελική,ΜπονάνουΒασιλική, Γκεκο-
πούλουΒασιλική

ΟικορασίδεςτουΠοσειδώναΒέροιας
κέρδισανμε3-0σεττονΑριστοτέλη

Σκύδρας

Οι Μαυροβόυνιοι
Μίλος Σοφρανατς
και Εμίρ Μούγιτς
θα ανακοινωθούν

από τον Φίλιππο Βέροιας
Μετά την απόκτηση τουΜαυροβούνιουΑγκοβιτς ο

Φίλιπποςθαπροσχωρήσει στηνμεταγραφή των νεαρών
ΜίλοΣοφρανατς(20χρονος)καιΕμίρΜούγιτς(19χρονος)
ενισχύονταςακόμηπερισσότεροτηνιστορικήομάδα.

Έτσι στοφετινό ροστερ θα έχει 4 ξένους αφού απέ-
κτησε και τονΟυκρανό τερματοφύλακαΚριούτσκοφ.που
κάνειεκπληκτικέςεμφανίσειςστοπρωτάθλημα

Σίγουραμε την ενίσχυσηαυτήοΦίλιπποςαναμένεται
νακάνειμίακαλήπορείαστοπρωτάθλημα,καιναμηνέχει
τονφόβοτουυποβιβασμού.

ΑναβλήθηκετοφιλικότηςΒέροιαςμετονΠιερικό
ΤοΣάββατομετονΑΟΤρίκαλα

Σεαναβολή οδηγήθηκε τοφιλικόπου επρόκειτο να δώσει ηΒέροιασήμεραΤετάρτη
στηνΚατερίνημε τονΠιερικό.Οι άνθρωποι τουΠιερικού ζήτησαν για τεχνικούς λόγους
(γήπεδο)νααναβληθείοαγώνας.ΤοεπόμενοφιλικότηςΒέροιαςείναιτοΣάββατομετα
Τρίκαλα,στιςαθλητικέςεγκαταστάσεις,στοΤαγαροχώρι,στις4.30μμ.



Τασχόλιατουγιατοναγώνακαιτην
εικόνατηςομάδαςτου:

 «Αντιμετωπίσαμε μια πολύ νεα-
νική ομάδα με περίσσιο ταλέντοπου
το μέλλον της ανήκει.Δεν είναι τυχαίο
πουστο τελευταίοπρωτάθλημα νεανί-
δωνοΕθνικόςΚοζάνης κατέκτησε την
2η θέση.Έτσι λοιπόν, μπήκαμεπολύ
δυνατά από την αρχή αποφεύγοντας
την οποιαδήποτε κακοτοπιά.Δεν δώ-
σαμε κανένα περιθώριο αντίδρασης
στον αντίπαλό μας.Με όποιο σχήμα
και αν παίξαμε κρατήσαμε υψηλούς
ρυθμούς,προσηλωμένοιστοαγωνιστι-
κόμαςπλάνοκαιπάνταμεπολύχαρά
γιαπαιχνίδι.

Προσωπικάείμαιπολύικανοποιημέ-
νοςαπότηναπόδοσηόλωντωναθλη-
τριών μας. Και μάλιστα ανατρέχοντας
στα νούμερα τουπαιχνιδιού,- (Στο 1ο
ημίχρονοσε26προσπάθειεςπροςτην
αντίπαλη εστία πετύχαμε 19 γκολ με
ένα ποσοστό κοντά στα 73,6% ενώ
περιορίσαμε τοναντίπαλοσεμόλις 17
προσπάθειες και 5 γκολποσοστό κο-
ντάστα70,6%),θαπωότιγιαπρεμιέ-

ρα Πρωταθλήματος δείξαμε απόλυτα
έτοιμοι.

Αξιοποιήσαμε στο έπακρο τον αιφ-
νιδιασμόμαςκάτιπουθαείναιαπότα
βασικά χαρακτηριστικά μας.Θέλουμε
να παίξουμε γρήγορα σε όλη την δι-
άρκεια τουπαιχνιδιού.Έχουμε ακόμη

περιθώριαβελτίωσηςκαιοστόχοςμας
είναι, αγώνα με αγώνα να γινόμαστε
ακόμηκαλύτερο.Τέλοςκαλόόλακαλά.
Στόχοςτώρατοεπόμενοπαιχνίδικαιό-
πωςείπα,θαβλέπουμεκάθεεβδομάδα
ξεχωριστάκαιθαδίνουμε τηνανάλογη
προσοχήστοκάθεπαιχνίδι».
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CMYK

ΟπροπονητήςτηςΒέροιαςΤεόΠαυλίδης,
μίλησεστοgreekhandball.comγιατηνπρεμιέρα

τηςομάδαςτουστοπρωτάθλημα

Φίλιππος Μπάσκετ - Covid-19

Θετικά5μέλητηςομάδας

Σε έλεγχο τουΕΟΔΥπουδιενεργήθηκε χθεςΔευτέρα12/10στις εγκαταστάσεις της
ομάδας μας σε όλο το αγωνιστικό,προπονητικό και διοικητικό team, εμφανίστηκαν 5
θετικάκρούσματακορονοιού.Αυτά,σεσυνδυασμόμετοαρχικό,ανεβάζουντοσυνολικό
νούμεροτωνκρουσμάτωνσε6.Απότηνπρώτηστιγμή,απόλυταεναρμονισμένοιμετις
επιταγές τωνυγειονομικώνπρωτοκόλλων, είχαμεδιακόψει τιςπροπονήσεις και τηρήσει
όλαταπροβλεπόμεναμέτρα.Αυτόθασυνεχίσουμενακάνουμεκαιτώρα,σεπλήρησυ-
ντονισμόμετιςαρχές.Οινοσούντεςείναισεκαλήκατάστασηκαιμέλημάμαςείναιαυτό
νασυνεχιστείκαικαθόλητηδιάρκεια τουκατ’οίκονπεριορισμούτους.Αυτήτηστιγμή,
αυτόπουπροέχειείναιηυγείατωνμελώντηςομάδαςμας,τωνοικογενειώντουςκαιτου
κοινωνικούσυνόλου.Τομπάσκετέρχεταισεδεύτερημοίρακαιθασχοληθούμεμ΄αυτόό-
τανοιυγειονομικέςσυνθήκεςτοεπιτρέψουν,επιστρέφονταςσταγήπεδαδυνατότεροιαπό
πριν,ξεπερνώνταςωςομάδακαιοργανισμόςένανακόμασκόπελο.

Βέροια2017.Νέοςγενικόςαρχηγός
οΧαράλαμποςΠαπαδόπουλος

Ανακοίνωση τηςΔιοίκησης Βέροια
2017μετηνοποίακάνειγνωστόότιστην
θέση του γενικού αρχηγού της ομάδας
ανέλαβεοκ.ΧαράλαμποςΠαπαδόπου-
λος

Αναλυτικά
«ΗΒεροια2017ανακοινώνει ότι την

θέση τουΓενικούΑρχηγούαναλαμβάνει
ο Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, γνω-
στόςεπιχειρηματίαςτηςποληςμαςπου
δραστηριοποιείται πάνωστη διατροφι-
κή αλυσίδα. Η οικογένειακη φιλία των
ανθρώπων της ομάδας μεγαλώνει και
γίνεταιόλοκαιπιοδυνατήμετηνένταξη
ανθρώπωνμεκοινόόραμα.

Μπαμπη καλώς ήρθες στην οικογέ-
νειατηςΒΕΡΟΙΑΣ2017.

.............VAMOSVERIARA...........

Απόαναβολήσεαναβολή ταπαιχνί-
διατουΦιλίππουστηνΑ2τουμπάσκετ.
Έτσιμετά τηνμετάθεση τουαγώναΠα-
νερυθραικούέχουμεαλλάγήημερομηνίας
καιγιατονεντόςέδραςαγώναμετοΨυ-
χικό.ΑναλυτικάηανακοίνωσητηςΕΟΚ

«Εξαιτίας των επιβεβαιωμένων
κρουσμάτωνιούcovid19στοσωματείο
ΑΠΣΦίλιππος Βέροιας απο κλιμάκιο
τουΕΟΔΥ,οαγώναςμεταξύτωνσωμα-
τείωνΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ–AE
ΨΥΧΙΚΟΥ της 18/10/2020 για την 3η
αγωνιστικήτουΠρωταθλήματοςτηςΑ2
Εθνικής κατηγορίας, αναβάλλεται και
ορίζεται να διεξαχθεί στις 04/11/2020
καιώρα17.00στοκλειστόγυμναστήριο
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΙΚΕΛΑΣ».»

ΜπάσκετΑ2
Αναβλήθηκε το παιχνίδι του Φιλίππου με το Ψυχικό
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Άριστο το αποτέλεσμα της 3ης Τακτικής Αιμοδοσίας του Συλλόγου 
Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Νικομήδειας « Η ΑΓΑΠΗ « η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στα γραφεία του συλλόγου σε συνεργασία με το Νοσοκομείο 
Βέροιας.

Ο απολογισμός της ημέρας ήταν 40 φιάλες αίμα και 10 νέοι αιμοδό-
τες.

Το Δ.Σ. νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά παλιούς κ νέους 
αιμοδότες για την συμμετοχή τους, τους Mr Tony Donuts και Σπύρο Κω-
στογλίδη για την προσφορά εδεσμάτων για τους αιμοδότες, την Τραπε-
ζανλή Κωνσταντίνα για την χορηγία μασκών καθώς και την Π. Ο. Σ. Ε. Α 
για την χορηγία υλικού για την διεξαγωγή της αιμοδοσίας.

Τέλος ένα τεράστιο ευχαριστώ στα τοπικά Μ. Μ. Ε που είναι πάντα 
δίπλα στον σύλλογο και προωθούν το έργο του.

Εκ μέρους του Δημάρχου παραβρέθηκαν στην εκδήλωση οι αντιδή-
μαρχοι Καλλίστρατος Γρηγοριάδης και Τσαχουρίδης Αλέξανδρος, τους 
ευχαριστούμε για την στήριξη .

Για το Δ. Σ
Η Πρόεδρος 

Ευτυχία Καδόγλου 

40 φιάλες αίμα και 10 νέοι αιμοδότες, από 
την Αιμοδοσία της «ΑΓΑΠΗΣ» στη Ν. Νικομήδεια

Βιβλιοπαρουσίαση 
Βλαχοχώρια Ανατολικού Βερμίου-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ- του ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ Μια μνημειώδης έκδοση
Παρουσίαση: 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ
 
“ ...γείνατο δ’ ούρεα μακρά, θεών χαρίεντας εναύλους Νυμφέων,
αι ναίουσιν αν΄ ούρεα βησσήεντα...”, Ησίοδος, Θεογονία,134
 
Όταν ο παππούς Ησίοδος περιέγραφε στην Θεογονία του την γέννη-

ση των πανέμορφων βουνών με τους στίχους «...και γέννησε η Γη τα ό-
ρη τα ψηλά, τόπους χαριτωμένους των θεαινών νυμφών που κατοικούν 
στα δασωμένα πάνω τα βουνά...»,  σίγουρα μεταξύ άλλων, περιέγραφε 
και το Βέρμιο με τις εξαιρετικές τοποθεσίες του και την διαρκή ιστορική, 
πολιτιστική και κοινωνική παρουσία των ανθρώπων σε αυτό.

 Αυτή η διαχρονική ανθρώπινη δραστηριότητα στο Βέρμιο, παραμέ-
νει ζώσα με την μορφή των παραδόσεων που αναβιώνουν συνεχώς μέ-
σω των πανηγυριών και άλλων εκδηλώσεων, ιδιαίτερα κατά τις θερινές 
περιόδους.  

 Τότε οι άνθρωποι δραπετεύουν από τους καύσωνες της πόλης, 
αναζητώντας την δροσιά, στους κατά τον Ησίοδο, χαριτωμένους τόπους 
του δασωμένου Βερμίου.

 Το νέο επιδημικό κύμα του κορωνοϊού που ενέσκηψε το φετινό κα-
λοκαίρι, είχε σαν συνέπεια την λήψη αυστηρών περιοριστικών μέτρων, 
μεταξύ των οποίων την ματαίωση των παραδοσιακών πανηγυριών στο 
Βέρμιο και των συναφών πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, 
μέσω των οποίων αναβίωναν οι παραδόσεις που συνδέονται με το αγα-
πημένο βουνό.

 Στο γενικότερο κλίμα απογοήτευσης  για αυτή την κατ ανάγκη  πολι-
τιστική και κοινωνική υστέρηση, χαρούμενη αναλαμπή και ελπιδοφόρα 
πολιτιστική νησίδα, υπήρξε η έκδοση του μνημειώδους έργου, «Βλα-
χοχώρια Ανατολικού Βερμίου- Λαογραφία Παράδοση» από τον γνωστό 
εκπαιδευτικό, ερευνητή, λαογράφο, συγγραφέα και χοροδιδάσκαλο 
Ιωάννη Τσιαμήτρο.

 Ο Γιάννης Τσιαμήτρος ασχολήθηκε συστηματικά επί χρόνια συλλέ-
γοντας και ταξινομώντας ακαταπόνητα, ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία 
με υπομονή μυρμηγκιού και εργατικότητα μέλισσας.  

Αποτέλεσμα αυτής της συστηματικής προσπάθειας είναι η  έκδοση 
με τον τίτλο «Βλαχοχώρια Ανατολικού Βερμίου-Λαογραφία Παράδοση» 
που αποτελεί «το ιστορικό και πολιτισμικό ανάγλυφο του Βερμίου», 
όπως εύστοχα αναγράφει στον πρόλογο του βιβλίου ο ομότιμος καθη-
γητής γλωσσολογίας στο Α.Π.Θ.        κ. Αντώνης Μπουσμπούκης.

 Διευρύνοντας ιστορικά, τοπογραφικά, πολιτιστικά και κοινωνιολογικά 
τον τίτλο της έκδοσης, ο Γιάννης Τσιαμήτρος παρουσιάζει συνολικά το 
Βέρμιο όρος, ως το φυσικό σύνορο ανάμεσα στην Άνω και την Κάτω 
Μακεδονία, με όλες τις φυσικές αλλά και ανθρώπινες διεργασίες που 
συντελέστηκαν από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τα πρόσφατα. 

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ο αναγνώστης συμμετέχει σε ένα 
συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο και στο τόπο, βιώνοντας το Βέρμιο 
από την αρχή  του σχηματισμού του και την φυσική του εξέλιξη, με την 
δημιουργία  κάθε είδους ζωής, από τα πιο ανύποπτα φυτά και βότανα 
ως τις ψηλόκορφες οξιές και τα λυγερά έλατα, από τα πιο μικρά ζουζού-
νια ως τα διάφορα αγρίμια και ως τα πουλιά και ως τον άνθρωπο. 

 Η ειδικότερη αναφορά στο Ανατολικό Βέρμιο γίνεται διότι εκεί ανα-
πτύχθηκαν κυρίως οι ανθρώπινες δραστηριότητες,  καθόσον η δυτική 
πλευρά του βουνού είναι άδενδρη και στερείται πηγαίων υδάτων.

 Με οδηγό τον Γιάννη Τσιαμήτρο, ο αναγνώστης περιηγείται στο δα-
σωμένο Βέρμιο  με τις κουμαριές, τις καστανιές, τα δρένια, τις οξιές, τα 
έλατα, τα πεύκα και άλλα δέντρα που καλύπτουν όλη σχεδόν την ανατο-
λική και βόρεια πλευρά του βουνού.  

Ο αναγνώστης μέσα από τις σελίδες του βιβλίου  απολαμβάνει μια 
σπάνια διαδρομή, γεμάτη ευωδιές, χρώματα, ατέλειωτα παιχνιδίσματα 
σκιάς με το φως, ολόδροσες ρεματιές και λαμπερά ξέφωτα με ανείπω-
της απόλαυσης αγναντέματα. 

 Σε αυτή την περιήγηση 
ο αναγνώστης του βιβλίου  
έχει το προνόμιο να δροσι-
στεί νοερά  στις γάργαρες 
πηγές που τρέχουν από χι-
λιάδες χρόνια στις πλαγιές 
του Βερμίου, λούζοντας και 
ξεδιψώντας όχι μόνο θεούς 
και νύμφες όπως περιγρά-
φει ο Ησίοδος στη Θεογονία 
του, αλλά και βοσκούς, υλο-
τόμους, κυνηγούς, λατόμους  
και απλούς εργάτες. 

 Δεν παραλείπει ο συγ-
γραφέας να εντάξει στην 
περιήγησή του και το χει-
μωνιάτικο Βέρμιο που κατά 
τον Ηρόδοτο την εποχή αυτή  
«είναι δυσδιάβατο».  

Ο Γιάννης Τσιαμήτρος 
παρακάμπτοντας τους φό-
βους του Ηρόδοτου για το χειμωνιάτικο Βέρμιο, το αναδεικνύει με τις   
χιονοσκεπείς πλαγιές του που αποτελούν το κίνητρο για τον φυσιολά-
τρη που χαίρεται το βουνό, τότε που φοράει την άσπιλη, αστραφτερή, 
αρχοντική και πλούσια κάτασπρη φορεσιά του, τον χειμώνα. 

Τότε με το χιόνι, με την χιονοδρομία, στα Τρία – Πέντε Πηγάδια, στις 
πίστες του Σελίου, στο Ασούρμπαση. 

 Ανάγλυφες παρουσιάζονται από τον Γιάννη Τσιαμήτρο οι πλαγιές 
της αλπικής ζώνης του Βερμίου, που με τις έξοχες κλίσεις τους, την 
υπέροχη ομαλότητα τους, την ατέλειωτη έκτασή τους και το άφθονο 
θαυμάσιο χιόνι τους, γίνονται οι ωραιότερες πίστες και οι χιονοδρόμοι 
βρίσκουν την χαρά τους.

 Ο Γιάννης Τσιαμήτρος στο βιβλίο του περιγράφει με γλαφυρότητα  
αυτά  τα διαχρονικά φυσικά χαρίσματα του Βερμίου, που αποτέλεσαν 
τα κίνητρα για να έρθει στα ριζά και στις πλαγιές του  να  κατοικήσει ο 
άνθρωπος και να κτίσει μαγευτικές πολιτείες, την Βέροια, την Νάουσα, 
την Έδεσσα, αλλά και τα πανέμορφα ορεινά χωριά.

 Στα «Βλαχοχώρια Ανατολικού Βερμίου» κατατίθεται το αποτέλεσμα 
της συστηματικής έρευνας του συγγραφέα, με την λεπτομερή παράθε-
ση των σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών.  

Ο Γιάννης Τσιαμήτρος ταξινομεί και παραθέτει στο βιβλίο του μυθικές 
αφηγήσεις, παραδόσεις και λεπτομερείς ιστορικές αναφορές που σχετί-
ζονται με το Βέρμιο, όπως αυτές  που αναφέρονται στους ξακουστούς 
κήπους του Μίδα, στις μετακινήσεις των αρχαίων Μακεδνών από την 
Πίνδο, στην ίδρυση του Μακεδονικού Βασιλείου  από τους Τημενίδες ή 
Αργεάδες απογόνους του Ηρακλή και στην οικουμενική του επέκταση, 
στην ελληνιστική περίοδο, στα χρόνια της ρωμαϊκής κυριαρχίας, στη 
βυζαντινή εποχή, στην  τουρκοκρατία, στα χρόνια μετά την απελευθέ-
ρωση και στη νεότερη εποχή. 

 Όλες αυτές οι αναφορές αποτελούν το υπόστρωμα πάνω στο οποίο 
ο Γιάννης Τσιαμήτρος αναπτύσσει την δική του ερευνητική και βιωματι-
κή καταγραφή για την μετακίνηση των Βλάχων από τον ορεινό όγκο της 
Πίνδου, την εγκατάσταση τους στο Βέρμιο και τις γύρω περιοχές και την 
κοινωνικοοικονομική τους εξέλιξη.  

Στην λεπτομερή αυτή καταγραφή περιλαμβάνεται η παρουσία των 
Βλάχων στις πέριξ του Βερμίου αστικές και περιαστικές περιοχές καθώς 
και η οργάνωση τους σε ορεινά χωριά  και  οικισμούς, που αποτελούν 
και το κυρίως θέμα του βιβλίου «Βλαχοχώρια του Ανατολικού Βερμίου». 

Οι ιστορικές αναφορές του Γιάννη Τσιαμήτρου στα γεγονότα που 
συνδέουν τα βλαχοχώρια του Βερμίου με τους εθνικούς αγώνες, τα ε-
παναστατικά κινήματα, τον μακεδονικό αγώνα, με τις καταστροφές που 

υπέστησαν από τους κατά καιρούς κα-
τακτητές και με την περίβλεπτη θέση 
που κατέχουν στην εθνική συνείδηση, 
συνδυάζονται άριστα με την περιγρα-
φή της κοινωνικής και οικονομικής α-
νάπτυξη των Βλάχων με κύριο πυρή-
να την κτηνοτροφία.

 Στα πλαίσια αυτής της καταγρα-
φής επισημαίνεται η διαρκής αγαστή 
σχέση των Βλάχων του Βερμίου, με 
τους Σαρακατσάνους και τους Κουπα-
τσαραίους, με τους οποίους συνυπάρ-
χουν αναδεικνύοντας τα παραπλήσια 
πολιτιστικά, θεσμικά  και κοινωνικοοι-
κονομικά στοιχεία.

 Παραδόσεις, αφηγήσεις παλαιο-
τέρων γεγονότων, ήθη και έθιμα, τρα-
γούδια, περιγραφές χορών, γενεαλο-
γικές αναφορές, αινίγματα, παροιμίες, 
παραμύθια, ενδυματολογικές περιγρα-
φές, χρησιμοποιούμενα σκεύη, τοπω-

νύμια, θεραπευτικές μέθοδοι, συνταγές διατροφής  και άλλα στοιχεία 
που συνθέτουν την πολιτιστική ταυτότητα των Βλαχοχωρίων του Βερμί-
ου, συνυπάρχουν ταιριασμένα με υποδειγματικό τρόπο και διασώζονται  
στο βιβλίο του Γιάννη Τσιαμήτρου.   

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές που αναπτύχθηκαν κατά την 
οργάνωση της κτηνοτροφίας και όλων όσων συνδέονται με αυτήν όπως 
η χρήση και επεξεργασία του γάλακτος και των προϊόντων του, καθώς 
και του μαλλιού για την ένδυση, την κατασκευή των σκεπασμάτων και 
την περίτεχνη δημιουργία πανέμορφων χειροτεχνημάτων, στις απεικονί-
σεις των οποίων διασώζονται παραδόσεις αιώνων. 

 Σημαντική αναφορά στο βιβλίο του ο Γιάννης Τσιαμήτρος επιφυλάσ-
σει στην βλάχικη λαλιά, που αν και φθίνουσα διασώζεται στα Βλαχο-
χώρια του Ανατολικού Βερμίου, με αναφορές στην διαδρομή της στον 
χρόνο, στις παραλλαγές της και στις εγνωσμένες καταγραφές έγκριτων 
γλωσσολόγων.

 Επί πλέον ο Γιάννης Τσιαμήτρος ως αντικειμενικός ερευνητής δεν 
αποφεύγει να αναφερθεί ιστορικά στο ζήτημα της ρουμανικής προπα-
γάνδας που σε παλαιότερες εποχές αποτέλεσε αντικείμενο αντιπαραθέ-
σεων στις βλαχόφωνες κοινότητες. 

Όλα αυτά τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται άριστα ταξινομημέ-
να  σε έναν τόμο, με ευανάγνωστη και εύληπτη γραφή, πλαισιωμένα 
με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές, 
συνθέτουν μια μνημειώδη έκδοση, με την οποία αναδεικνύεται η διαρ-
κής και άοκνη προσπάθεια και ανεκτίμητη προσφορά του εκπαιδευτι-
κού, του ερευνητή, του λαογράφου, του συγγραφέα και του χοροδιδά-
σκαλου Γιάννη Τσιαμήτρου.

 Αντλώντας εμπειρίες και γνώσεις από τις προσωπικές και οικογενει-
ακές του καταβολές και μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη και έρευνα, 
ο Γιάννης Τσιαμήτρος παρουσιάζει αυτήν την εξαιρετικά επιτυχημένη 
έκδοση, την πολλαπλά χρήσιμη για κάθε αναγνώστη.

 Η έκδοση «Βλαχοχώρια του Ανατολικού Βερμίου-Λαογραφία Πα-
ράδοση», αποτελεί ένα θαυμαστό ταξίδι και πηγή γνώσεων για κάθε 
ερευνητή, για κάθε αναγνώστη και δικαίως θα κοσμήσει κάθε δημόσια 
και ιδιωτική βιβλιοθήκη.

 Θερμά συγχαρητήρια ανήκουν στον Γιάννη Τσιαμήτρο για αυτό το ε-
ξαιρετικό αποτέλεσμα των μακροχρόνιων προσπαθειών του, ευχαριστί-
ες για την προσφορά του και  ευχές για συνέχιση του πολλαπλού έργου 
το οποίο  επιτυχώς επιτελεί.



ΟΚώστας Προύσαλης ξετυ-
λίγει στο SDNA το κουβάρι της
αθλητικής τουκαριέραςκαιμιλάει
για όλους και για όλασε μίασυ-
νέντευξη-σταθμό για την πορεία
του 40χρονου πασαδόρου του
Φίλιππου Βεροίας. Επιστροφή
στον τόπο του (κατάγεται από τη
Νάουσα τουΝομούΗμαθίας) με-
τάαπό22 χρόνια για τονΚώστα
Προύσαληκαθώςμετάαπόοκτώ
σταθμούςστηναθλητική τουπο-
ρεία,ενισχύειμετηνεμπειρίατου,
τονπρωτάρη τηςVolley League,
Φίλιππο Βέροιας. Η ομάδα της
Βέροιας θασυστηθείπρώτηφο-
ρά στο πρωτάθλημα της Volley
League, αλλά όχι και ο αρχηγός
της,ΚώσταςΠρούσαλης,πουέχει
«φάειμετοκουτάλι»ταπαρκέτης
μεγάλης κατηγορίας.Με έντονο
το νεαρόστοιχείο, οΦίλιππος ε-
τοιμάζεται -έχονταςδώσειδυνατά
δείγματα σταπρώτα του φιλικά-
για τηνπαρθενική του συμμετο-
χή στο πρωτάθλημα, με όρεξη
ναδιεκδικήσει τοκαλύτερογια το
μέλλον.Αυτόήτανπου έκανε και
τον40χρονοπασαδόρο,ναπειτο
ναι τοπερασμένο καλοκαίρι στην
πρότασηπουτουέγινεκαινασυ-
νεχίσειναπαίζειβόλεϊ.Είναιαυτή
η τρέλαπου όμως μας λέει, τον
κρατάει ακόμη ενεργό και τόσα
χρόνιασεσταθερόεπίπεδο.

Ποια η γνώμη του για την 
αναβολή του πρωταθλήματος, 
πως αποφάσισε να ενισχύσει το 
Φίλιππο Βέροιας, ποιοι οι στό-
χοι του για τη νέα χρονιά, αν θα 
σταματήσει το βόλεϊ, ποια είναι 
τα θετικά και τα αρνητικά του 
πρωταθλήματος… για όλα αυτά 
ο Κώστας Προύσαλης, παρά το 
ότι δε μιλάει συχνά στα μέσα 
ενημέρωσης, ανοίγει την καρδιά 
του στο SDNA.

«Αισθάνομαιπάραπολύωραία
με την επιλογήμου να έρθωστο
Φίλιππο, σανπρωτάρης μπορώ
ναπω.Δενήτανεύκοληαπόφαση,
το να αφήσω τον Ηρακλή αλλά
μέτρησα ότι θα πάω στον τόπο
μου,είναιμίακαινούριαομάδα,οι
άνθρωποι είναι νεαροί, υπάρχει
όρεξη για να διεκδικήσουμε κάτι
καλό για το μέλλον.Πήρα αυτήν
τηναπόφασηκαιδικαιώνομαι».

- Κάθε φορά που αποφασί-
ζεις για κάποια ομάδα, τι είναι 
αυτό που μετράς περισσότερο;

«Πολλάείναιαυτά.Γιαμέναεί-
ναι οιστόχοιπουθαβάλειμιαο-
μάδα,είναι τοπουθέλειναφτάσει
ηομάδακαι όχιμόνογιαμία-δύο
χρονιές,αλλάοιμελλοντικοίστόχοι.
ΓιαμέναείναιτοΑκαιτοΩαυτό».

- Κάνατε δυνατή προετοιμα-
σία, με πολύ καλούς αντιπά-
λους στα φιλικά. Πως κύλησε 
αυτό το διάστημα και τι συμπε-
ράσματα βγάλατε όσον αφορά 

το αγωνιστικό κομμάτι...
«Θετικάείναιτασυμπεράσμα-

τα,δεν ενδιαφέρει τόσο τοσκορ.
Θέλουμεναδημιουργήσουμεμία
ομάδαπουνα είναιανταγωνιστι-
κή.Ταφιλικά μας βοήθησαν να
δούμεπουείμαστεκαλοίκαιπου
υστερούμε, να δούμε το βίντεο
και να δουλέψουμε στα όποια
μειονεκτήματα, έχουμεσανομά-
δα. Βγήκαν χρήσιμα συμπερά-
σματα και θα ξεκινήσουμε από
τομηδέν, εκτόςαπροόπτουαπό
τοLeagueCup.Ναμημείνουμε
στο τι έγινεσταφιλικά, αλλά να
συγκεντρωθούμεσεπρωτάθλημα
καισεLeagueCup,γιατίθαείναι
δύσκολο τοφετινόπρωτάθλημα.
Είναι ευχάριστο το ότι δεν τραυ-
ματίστηκε κανέναπαιδί και από
αυτήν τηνάποψηπήγεάρισταη
προετοιμασία. Θεωρώ ότι μετά
απόπάραπολλάχρόνια,μίαομά-
δα επένδυσεστηνπροετοιμασία,
πήγαμεστοΣέλιμιαβδομάδαστο
ξεκίνημα,κάτιπουείχανατοζήσω
απότιςΕθνικέςομάδες,επένδυσε
σε 7-8μέρες έξωαπό τηνπόλη,
επίσηςοικονομικά,αλλάκαισεδυ-
νατάφιλικά,όπωςμετηΣύρο,τον
Παναθηναϊκό.Πήγανόλακαλά».

- Ακόμη μια χρονιά στα παρ-
κέ της Volley League. Ποιοι εί-
ναι οι προσωπικοί σου στόχοι;

«Να μπορέσω να δώσω ότι
έχωπάρειαπότοβόλεϊ,γιατίέχω
πάρειπάραπολλά και σιγάσιγά
πρέπεινααρχίσωναταδίνωκαι
στο αγωνιστικό κομμάτι να είμαι
από τους καλύτερους πασαδό-
ρουςτουπρωταθλήματος».

Μετράς πάνω από 22 χρόνια 
στο επαγγελματικό βόλεϊ. Ποιο 
είναι το μυστικό της σταθερότη-
τας σου όλα αυτά τα χρόνια και 
πως ξεκίνησες να ασχολείσαι;

«Μυστικό, η καλή ζωή, η ό-
ρεξη και η τρέλαπου έχωγια το
βόλεϊ.Ήμουν τετάρτη δημοτικού
και τότε ο ΖαφειράκηςΝάουσας
έπαιζε στηνΑ2, που ήταν πολύ
ανταγωνιστική, και με στόχο να
ανέβειστηνΑ1.Τοθυμάμαιπολύ
έντονα... είχε έρθει ο προπονη-
τήςμε τον έφορο τηςομάδαςκαι
μαςμίλησανγια τοότιθέλουννα
δημιουργήσουν ακαδημίες.Μαζί
με τηνπαρέα είπαμε να το δοκι-
μάσουμε και έμεινα. Προφανώς
μεκράτησετοταλέντο.Όλοιαυτό
μουέλεγαν,γιατοταλέντομουκαι
τηνόρεξημουκαιτοεπόμενοβή-
μα ήταν να το κάνω επαγγελμα-
τικά.Μετά τοΖαφειράκη, ήρθε η
πρότασηαπότονΠΑΟΚ,είδαότι
μπορούσε να μου δημιουργήσει
καλύτερεςσυνθήκεςζωής».

- Η χρονιά που ολοκληρώ-
θηκε ήταν διαφορετική σε σχέ-
ση με τις προηγούμενες, όπως 
και αυτή που ξεκινάει. Με υγει-
ονομικά πρωτόκολλα και χωρίς 

κόσμο στα γήπεδα. Πως σου 
φαίνεται όλο αυτό;

«Για όλους ήταν πρωτόγνω-
ρο, αλλά θεωρώότι τηνπερσινή
χρονιά τη χειρίστηκαναρκετά κα-
λά οι διοικούντες τηςΕΣΑΠ, αλ-
λά το πως τελείωσε με το πως
ξεκίνησε είναι τελείως διαφορετι-
κό.Έχοντας ζήσει κάποια χρόνια
στο εξωτερικό καλό είναι για την
οργάνωση του πρωταθλήματος,
των ομάδων, τον προγραμματι-
σμό τωνπαικτών, κάποιες απο-
φάσεις ναπαίρνονται νωρίς, κάτι
πουίσωςδεσυμφέρειτιςομάδες,
γιατί θαπρέπει από νωρίς να εί-
ναι οικονομικά τακτοποιημένες,
να μπούνεσε άλλες διαδικασίες.
Για να έχουμε καλύτερηπροβολή
τουαθλήματος και οι αθλητές να
αποδίδουν ταμέγιστα,θαπρέπει
να ξέρουμε από νωρίς τι γίνεται
με τις ομάδες.Ποιες είναι καλές,
τι συνθήκες θααντιμετωπίσουμε.
ΤηνπερασμένηΠαρασκευήπαί-
ζαμε (σ.σ. κανονικάστις 9/10 θα
ξεκινούσετοLeagueCup)καιδεν
ξέραμεανθαπαίξουμεήόχι,κάτι
που γιαπαράδειγμαστη Γαλλία,
δεγίνεται.Υπάρχειπρογραμματι-
σμός,πότεκαιπουθαπαίξεις,και
τιπροπόνησηθα κάνουμε το κα-
λοκαίρι,πολύσημαντικήπερίοδος
και για αποκατάσταση για τραυ-
ματισμούςκαιενδυνάμωσηγιατο
σώμα.Εμείς οι αθλητέςαυτή την
περίοδο φορτώνουμε μπαταρίες
γιατοχειμώνα.Ένααπόταμείον
καιτομεγαλύτεροείναιαυτό».-

Μετά από την τελευταία εξέλι-
ξη με τον Ηρακλή, το πρωτάθλη-
μα αναβλήθηκε κατά μια εβδο-
μάδα, όπως και το League Cup...

«Τραγικό... με την έννοια ότι
πάλι μέχρι τελευταία στιγμή δεν
ξέραμεπότεθαπαίξουμε.Έτσιδε

λογαριάζουν τονπρογραμματι-
σμό των ομάδων και δε σέβο-
νταιτουςαθλητές».

- Κάποιο άλλο αρνητικό 
στοιχείο στο πρωτάθλημα κα-
τά τη γνώμη σου;

«Τοότι ένας40χρονος είναι
ακόμηστοπρωτάθλημα και εί-
ναιαπότουςδιακριθέντες,αυτό
λέειπολλάγιατοπρωτάθλημα.
Δεν βλέπω να βγαίνουν παι-
διάαπόπίσω, κάτι γίνεται, δεν
φταίνεμόνοοιακαδημίες.Πρέ-
πει να επενδύσουμε στις ακα-
δημίες, να επενδύσουνοι ομά-
δες και στουςπροπονητές των
ακαδημιών για να παράγουμε
έργο.Επίσηςαρνητικόθαέλεγα
και κατά μία έννοια «ντροπή»
ότι καμία ομάδαδεν κατεβαίνει
σε ευρωπαϊκήδιοργάνωση.Εί-

ναι μεγάλο μειονέκτημα.Φυσικά
καταλαβαίνω το οικονομικό κομ-
μάτι αλλά υπάρχουν διοργανώ-
σεις,πουδενχρειάζεταιπαράβο-
λοκαιμεένασωστόπρογραμμα-
τισμό. Κατεβαίνουν ομάδες από
τόσος χώρες και δεν μπορεί μία
ελληνική;

Ένα από τα μεγάλα πλεονε-
κτήματα αυτής της χρονιάς είναι
ότι όλες οι ομάδες έχουν δημι-
ουργήσειαξιόμαχαρόστερ.Εκτός
από τις μεγάλες τέσσερις, Ολυ-
μπιακό,Παναθηναϊκό,Φοίνικακαι
ΠΑΟΚπου έχουνδυνατάρόστερ
καιπουπιστεύωότικαιτοχειμώ-
να θαπάρουνπαίκτες και δε θα
τελειώσουντηχρονιάμετουπάρ-
χον.Οι άλλες ομάδες,Φίλιππος,
Μίλων,Ηρακλής,Κηφισιά καιΟ-
ΦΗθα έχουνπολύ ανταγωνιστι-
κές ομάδες φέτος.Αυτό πρέπει
να το εκμεταλλευτεί η λίγκα και
σεσυνεννόησημετηντηλεοπτική
στέγη να δείξει όσαπερισσότερα
παιχνίδιαγίνεται».

- Την πρόσφατη συμφωνία 
μεταξύ της ΕΣΑΠ και του ΠΑ-
ΣΑΠ και τη μεσολάβηση της Ε-
ΟΠΕ, πως τη σχολιάζεις;

«ΕίναιπολύαργάαρχέςΟκτω-
βρίου νασυζητάνεπράγματα.Ό-
λα αυτά κανονικά θα έπρεπε να
έχουν συζητηθεί, πριν τελειώσει
το προηγούμενο πρωτάθλημα,
αν θέλουμε να μιλάμε για πρω-
τάθλημα ευρωπαϊκό.Μεμονωμέ-
νες κινήσεις και από τονΠΑΣΑΠ
και από τη λίγκα δεν πρέπει να
γίνονται.Με συζήτηση και καλή
θέληση και από τις δύοπλευρές,
ναταβρούνεγιατίδενέχουμενα
χωρίσουμε κάτι. Να υπάρχουν
στη λίγκα και τεχνοκράτες να το
κυνηγήσουν καιπιο επαγγελματι-

κάαυτοίπουείναιστηλίγκα».

- Η εκτίμησή σου για το φετι-
νό πρωτάθλημα;

«Θα είναι πολύ ενδιαφέρον
πρωτάθλημα, αν ξεκινήσει και
πως θα ξεκινήσει, γι’ αυτό όμως
εύχομαικαιναξεκινήσει.Θαείναι
δύοταχυτήτων,οι τέσσεριςμεγά-
λες και οι υπόλοιπες πέντε. Θα
είναιόμωςέναπολύανταγωνιστι-
κόπρωτάθλημα.Το γκρουπ των
τεσσάρωναν υποτιμήσει είτε την
έδραμας,είτετωνάλλωνθαέχει
πρόβλημα. Πρώτος στόχος για
μαςείναιηπαραμονή.Πιστεύωό-
μωςότιόλεςοιομάδεςθακάνουν
προσθαφαιρέσεις τονΔεκέμβριο.
ΓιατονΦίλιππο,όσοπιογρήγορα
να εξασφαλίσουμε τηνπαραμονή
μας και κοιτάμε προς τα πάνω,
θεωρώότι η ομάδα έχει βλέψεις
γι’ αυτό.Όληηομάδα να έχουμε
τηνυγείαμαςκαιθεωρώότιταβά-
νιδενυπάρχειγιαφέτος.

Καμία ομάδαπου είδαμε στα
φιλικάδεθαείναιέτσιστιςεπίσημες
διοργανώσεις.Για τοLeagueCup,
είμαστεστονδύσκολοόμιλο,καιθα
είναιπολύενδιαφέρον,ανοιχτόςό-
μιλος,μεέναπροβάδισμαοΠΑΟΚ
αλλάανυποτιμήσεικάποιαομάδα,
θαέχειπρόβλημα».

«Θέλω να είμαι ανταγωνιστι-
κόςκαιότανθαπάψω, εκείθεω-
ρώότιθαείναιτοτέλος»

Απότο1991,καιτιςυποδομές
του ΖαφειράκηΝάουσας, ο Κώ-
στας Προύσαλης είναι σταθερά
παρών στα τάραφλεξ, με σταθ-
μούςσεΠΑΟΚ,ΕΑΠατρών,Πα-
ναθηναϊκό,Άρη,ΠΑΟΚ,Ηρακλή,
Ναρμπόν,Ολυμπιακό,Ναρμπόν,
Ηρακλή.Τιτονκρατάειενεργόκαι
ανταγωνιστικό; «Η μούρλα στο
κεφάλι»,όπωςλέει...

- Έχεις βάλει κάποιο χρονικό 
όριο για το πότε θα σταματήσεις;

«Είμαι υγιής, τοσώμαμουα-
κούειαυτάπουθέλωνακάνω.Το
σέβομαι και έχωμια μούρλαστο
κεφάλι μου, που θέλω ναπερά-
σω και στους νέους.Δηλαδή το
προσπάθησε,κάνεαυτόπουείναι

νακαταφέρεις,κάνεαυτόπουθέ-
λεις».Δεν υπάρχει όριο ηλικιακό.
Μ’αρέσειναείμαιστογήπεδοκαι
ναπαίρνωενέργειααπόνέαπαι-
διά. Κάθε χρόνοςπου τελειώνει,
κάνεις μια αποτίμηση αν ακούει
τοσώμασουήόχιαλλάδενέχω
πει σε ένα 1-2 χρόνια νασταμα-
τήσω,τοέχωαφήσειανοιχτό.Κά-
θετέλοςσεζόνκάνειςαυτοκριτική
και βλέπεις.Δεν μπορώ να είμαι
ένας πασαδόρος που απλά θα
κυκλοφορεί, θέλω να είμαι αντα-
γωνιστικός και όταν θαπάψω, ε-
κείθεωρώότιθαείναιτοτέλος.Η
θέση τουπασαδόρου είναι τέτοια
πουμίααπότις τρειςμπαλιέςθα
περάσει από αυτόν, ίσως είναι
αυτόπουμεκρατάειακόμηενερ-
γό, ότι δηλαδή έχω ενεργό ρόλο
στοπαιχνίδικαιείμαιέναςμικρός
προπονητήςμέσαστογήπεδο,εί-
ναι ιδιαίτερηηθέση.Ίσωςαυτήη
ίντριγκαμεκρατάει ενεργό.Θέλω
ναείμαιστοχώροτουαθλητισμού
καιστοχώροτουβόλεϊ,έχωκάνει
κάποιαπράγματα,μετοδίπλωμα
προπονητήΑ’ κατηγορίας, αλλά
ακόμηείναινωρίς».

- Τα χρόνια που παίζεις έ-
χεις αγωνιστεί σε πολύ μεγάλες 
ομάδες. Τι κρατάς;

«Από κάθε ομάδα, κάθεπρο-
πονητή, παράγοντα, φίλαθλο,
πήρα κάτι. Είμαι ευλογημένος
σχεδόν που πέρασα από όλες
τις μεγάλες ομάδες, καιπου έχω
ζήσει σε ομάδες όπως ηΠάτρα,
οΦίλιππος και η Ναρμπόν στη
Γαλλία,γιατίσεαυτέςείδατηδίψα
τους να φτάσουν τις θεωρητικά
μεγάλεςομάδες.

Καλύτερη στιγμή;
«Η στιγμή που μπαίνω στο

Ολυμπιακό στάδιο και από νύ-
χτα γίνεται μέρα.Αγωνιστικά δεν
μπορώ ναπω έναπαιχνίδι, από
νίκη και ήτταπαίρνεις μαθήματα.
Σίγουραωραίεςστιγμές είναι με-
τάαπόνίκηαλλάκαιησυζήτηση
πουγίνεταιμετάαπόήττα,σταα-
ποδυτήρια μεσκυμμένα κεφάλια,
βγαίνειςκερδισμένος».
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18-10-2020 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΟδιεθνήςάσσοςτουΒόλεϊΚώσταςΠρούσαληςμιλάειγιαόλουςκαιγιαόλα

Τετάρτη 14-10-2020

14:30-21:00 ΑΥΓΕ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26
(6ο Δημοτικό σχολείο)
23310-29101
14:30-21:00 ΖΕΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ& ΣΙΑΟ.Ε.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.

ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)23310-62163
19:00-21:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102
21:00-08:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

Φαρμακεία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
12/10/2020 έως 16/10/2020

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπη-
ρεσίες ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας σε ανασφάλιστους και
άπορουςπολίτες τουΔήμουΒέροιας,  από εθελοντές επαγγελ-
ματίες υγείας. Γιαπληροφορίες και ραντεβούγιαόλα τα ιατρείαοι
ενδιαφερόμενοιμπορούννα τηλεφωνούνστο τηλεφωνικόνούμερο
23313-53821και53809ήναεπισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστη
διεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ισόγε ιο
κατάστημα επί της οδού
Πιερίων στη Βέροια εμ-
βαδού54,16 τ.μ. με υπό-
γειο αποθηκευτικό χώρο
εμβαδού 41,63 τ.μ.. Τι-
μή 70.000 € Τηλ: 23310
21523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο
οροφοδιαμέρισμα 2ου
ορόφου 105 τ.μ., 85 τ.μ.
καθαρά με 3 υπνοδωμά-
τια, σαλοκουζίνα, μπά-
νιο, τζάκι B/Q κατασκευή
2001. Τιμή ευκαιρίας
75.000ευρώ!!!Τηλ.:6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
στο κέντρομε 2ΔΣΚ, 2ος
όροφος,Χ.Αδ., αρχοντική

κατασκευή, 45.000 ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
γκαρσονιέρα στο κέντρο,
μεασανσέρ,1οςκαιάνω,
μέχρι 20.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-
κία κοντά στο 7οΔημοτι-
κό,75τ.μ.,μευπόγειο75
τ.μ.καιοικόπεδο200τ.μ.,
60.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα 2ου ορόφου,πε-
ριλαμβάνειΔ,Κ,Χ,W.C.,
βεράντα, ατομικήθέρμαν-
σηκαιaircondition.Περι-
οχήΒυζαντινούΜουσείου.
Τηλ. επικοινωνίας: 6973

551477κοςΔημήτρης.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ  Ρω -

σοπροσφύγων 44, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 109
τ.μ.,1οςόροφος,3ΔΣΛΚ,
2W.C.,αποθήκη,μπαλκό-
νια γύρω-γύρω και θέα.
Τηλ.: 6974 071926 &
6942201941.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,  κέντρο
Αγ. Νικολάου 17, πάνω
απόΑγ.ΔημήτριοΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα,
2ος όρ., ανακαινισμένη,
επ ιπλωμένη ,  ηλεκτρ .
συσκευές,αέριο&κάμε-
ρα εισόδου. Τηλ.: 6937
045440καΕλένη.

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται
γκαρσονιέρες 50 τ.μ. και
55 τ.μ. (σαλόνι, κουζίνα,
υπνοδωμάτιο,W.C.)στην
περιοχή Ζωγράφου, δί-
πλα στα Πανεπιστήμια.

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό7-9-2020έως30-6-2021.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ75,
μικρόδιαμέρισμα40
τ.μ., εξ ενός δωμα-
τίουμ σαλοκουζίνα
λουτρόμ νε πλήρη
εξοπλισμό κουζίνας,
πλυντήριο ρούχων,
θέρμανση με σώ-
ματαπάνελ υπέρυ-
θρης θέρμανσηςμ
κλιματιστικό,TV, με
μηδέν κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ.: 6973
0 15833 ,  2 3310
24939.
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Τηλ.: 6977 782641 & 6971
884916.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15, ενοικιάζεται

γραφείο 20 τ.μ., επιπλωμένο.
Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ιατρεί-
ο-γραφείο 42 τ.μ. καθαρό,
λήρως ανακαινισμένο στην
οδόΒενιζέλουαρ.46Βέροια.
Πληρ. τηλ.: 6932 361080,
6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-
ρο Ακροπόλεως, στην και-
νούργια γέφυρα «Κούσιου».

Τηλ.:6984108684.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοικιάζεται

επαγγελματικόςχώρος50τ.μ.,
πλήρως ανακαινισμένος, 1ος
όρ., γωνιακό, δίπλασταΑστι-
κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγιακαφέ
ουζερί,δίπλαστοπαλιόΚρατικό
ΚΤΕΟστοδρόμοΜακροχωρί-
ου-Λυκογιάννης,γιααπογευμα-
τινήεργασία.Τηλ.:6977755040
&6984427753.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής τζα-
κιώνΖΗΤΑηλεκτροσυγκολλη-
τή.Τηλ.:6976791774&6978
927767.

ΤΟCOFFEE ISLAND,Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί
barista και διανομέα.Απο-
στολήβιογραφικώνστοe-mail:
coffeeislandveria@gmail.

com.Τηλ.:6976633096.
ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςκομμω-

τηρίου με βασικές γνώσεις
κομμωτικής, χωρίς υποχρε-
ώσεις, για πλήρη απασχό-
ληση σε κομμωτήριο στο κέ-
ντρο της πόλης. Τηλ.: 6974
628212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςλογι-
στικού γραφείου.ΑΠοστείλετε
βιογραφικό σημείωμαστη δι-
εύθυνση:info@giouros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πτυχ ιούχος
ΤΕΦΑΑ με εξειδίκευση στην
κολύμβηση για να εργαστεί
ως προπονητής στο κολυμ-
βητήριο “ΠΗΓΑΣΟΣ Aqua
Center” στη Βέροια.Ασφά-
λιση και αποδοχές σύμφω-
να με το νόμο. Κατάθεση
β ιογραφ ικών  στη  γραμ-
ματεία του κολυμβητηρίου
Σταδίου 125 Βέροια. Τηλ:
2331125087.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ9-10.Κωδ.23015ΚΕΝΤΡ0,

ενοικιάζεταιχωρίςκοινόχρηστα ,αυτόνομη
γκαρσονιέραstudio35τ.μ.,1οςόροφος,κα-
τασκευή1972,ενιαίοςχώρος,έχεικαινούργια
αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ηθέρ-
μανσηείναιμεA/C,σεπολύκεντρικόσημείο
,ενοίκιομόνο150€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θα
είναιελεύθεροκαιεπισκέψιμοαπό1/11/2020.

Κωδ.105233ΣπάνιαΓκαρσονιέρα72τ.μ.
στοκέντροτηςΒέροιαςπροςενοικίασημεπο-
λύάνετoσαλόνι,ξεχωριστήκουζίνακαι1υ/δ
μεμιαμεγάληντουλάπα,2οςόροφοςσεπο-
λύαξιόλογηοικοδομή,ηθέρμανσητηςμεδύο
κλιματιστικάInverter.ενοίκιο230€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.104969ΚΕΝΤΡΟΒέροιας,επιπλω-
μένοκομπλέδιαμέρισμα85τ.μ.,ανακαινισμέ-
νοεκβάθρων,διαθέτει2υ/δσαλόνι,ξεχωρι-
στήκουζίνακαιέναμεγάλομπάνιο,ευρίσκεται
στον1οόροφο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,με
καινούργιακουζίνακαικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμίαντουλάπα,χωρίς
κοινόχρηστα,ενοίκιο300€.

Κωδ: 115481 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
πλησίονΚΤΕΛανακαινισμένοδιαμέρισμασυ-
νολικήςεπιφάνειας115τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίναξεχωριστήκαιμπάνιο,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
μεκαινούργιακουφώματααλουμινίου, την
πόρτατουΘωρακισμένηκαιμεδιπλάτζάμια-
Τιμή:300€.ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24694ΠΑΝΟΡΑΜΑ,διαμέρισμα
σανΜονοκατοικίακατασκευή2000,3υ/δ,1
οςόροφος,εξαιρετικήανοιχτωσιά,125τ.μ.με
ονειρεμένηθέα,συνθετικάκουφώματαμεδι-
πλάτζάμια,,σίγουραεπιμελημένηςκατασκευή
,υπερσύγχρονονεοαναγειρόμενοδιαμέρισμα,
μετζάκικαιαποθήκημέσαμεαυτόνομηθέρ-
μανσηπετρελαίουμεμετρητέςμεδύομπάνια
καιμίσθωμα300€.

Κωδ:24236ΡΑΧΗ,Διαμέρισμαπολύά-
νετο,σανΜονοκατοικία,127τ.μ.καθ.μεαυλή
,κατασκευή1985,με3υ/δ,κουζίναξεχωρι-
στήκαιμπάνιο,υπερυψωμένοςΗμιόροφος
,μεευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένοκαιμε
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,θατοποθετηθείατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,μεδύοντουλάπες,ναισεκατοικίδια
καισε τιμήπράγματιχαμηλή ,μόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.

,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλά
καιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,350€.Πληροφο-
ρίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σεισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχι
μόνο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά180τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτεροό-
ροφοεπικοινωνούνεσωτερικά ,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,κατάλληλογιαφροντι-
στήριοκαιόχιμόνο,μίσθωμασυνολικά500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τηταισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειω-
ραίαβιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου.
Ενοίκιομόνο150€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24142-ΣΤΑΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ
τηςΒέροιαςενοικιάζεται κατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας120τ.μ. ισόγειο. ,μεμεγάλη
βιτρίνα,σεκεντρικόδρόμο,καλήκατάσταση,
μεενοίκιομόνο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ

απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑκατάαποκλειστικότηταμίσθω-
σηνεόδμητουισογείουκαταστήματοςσυνολι-
κήςεπιφάνειας175τ.μ.Είναικατασκευασμένο
το1997,διαθέτεικαιαποθήκη-Ενοίκιο400€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπα
εισόδου,σεπλήρηλειτουργία,κοντάστηνΒε-
νιζέλουτιμήαπό70-80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας

ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24 τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικού
δρόμουκαιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγο-
ράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό,1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέση
στάθμευσηςστηνΠυλωτή ,έχειεπίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα.προσφέρεται σετιμή
ευκαιρίαςμόνο52.000€.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103τ.μ.με2δ-
σκλκαι επιπλέονμίααποθήκη 50 τ.μ.σε
οικόπεδο1236τ.μ.τιμή25.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας

50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμη-
σηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14039-ΠΩΛΕΙΤΑΙστηνοδόΣαλα-
μίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
87τ.μ. ισόγειασεσχετικάκαλήκατάσταση
καιμεοικόπεδο521τ.μ..Αποτελείταιαπό3
ΥπνοδωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιοΔια-
θέτειεπίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο
καιμίαμεγάληαποθήκη.-Τιμήπραγματικής
ευκαιρίας40.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,επιπλωμένο,μεαποθήκη,μεδύο
ντουλάπες,μεηλεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακό
θερμοσίφωνα,εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,
μεδύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγμα-
τικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριών
επιπέδων352τ.μ.,κατασκευή1981,αποτελεί-
ταιαπόυπόγειο,ισόγειοκαι1οόροφο,πολύ
καλάδιατηρημένη,σεπολύσπάνιοφυσικό
περιβάλλον,ποιοτικήκατασκευήτόσοοιεσω-
τερικοίτηςχώροιόσοκαιέξωείναισεάριστη
κατάστασηφροντισμένοιαπόνοικοκύρηδες,
οιχώροιτηςμέσαπολύλειτουργικοί,μεπολ-
λέςντουλάπες,μεδύοπάρκινγκστεγασμένα
έξω,πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
μόνο325.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Υπόδειξημόνοσεπραγματικόενδιαφέρον.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πω-
λείταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση

,πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,
γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστές,επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονι-
κέςαναλογίες,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα
,ψησταριά,ενεργειακότζάκι,μιαμεγάληαπο-
θήκηκαιέναδεύτεροδιαμέρισμαξενώναστο
ισόγειο,μεδιπλόγκαράζκλειστόκαιάλλαδύο
γκαράζέξωσκεπαστάμεντουλάπεςπαντού,
διαθέτειδρύιναδάπεδασταυπνοδωμάτιακαι
επιλεγμένολευκόμάρμαροΒεροίαςστοσα-
λόνι,αλουμινίουκουφώματαμεθερμογέφυρα
καιμεδιπλάτζάμιακαι3μπάνια.Τοοικόπεδο
τουείναι5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητούμενο
τίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενιαίο
χώρογραφείων,ξεχωριστό2ογραφειακόχώ-
ροκαιμπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζει
ανακαίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμία
άνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζί-
νακαιμπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμή
μόνο22.000€.

Κωδ:116070ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-
νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙεπαγγελματικήστέγησυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρό-
κειταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλήρου
ανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπότρεις
γραφειακούςχώρους,έναμπάνιοπολυτελείας
καθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακάτζάμια
τεσσάρωνεποχών,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους,ατομικήθέρ-
μανσηφυσικούαερίου,θωρακισμένηπόρτα
εισόδουκαιαποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβο-
λία,τιμή:89.000€.Ιδανικόακίνητογιακάποιον
πουαναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρδιάτης
πόληςκαιμεδυνατότηταθέσηςστάθμευσης
σεκλειστόπάρκινγκμεκάποιαεπιβάρυνση.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ., ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πατάρι
,κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα ,
πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαι

διατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14023 ΕΥΚΑΙΡΙΑ !! ΣΤΟ ΔΡ.

ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑΣ.,στο7.5χιλ.πωλείταιχωρα-
φοοικόπεδο14.100τ.μ.,τρίτοαπότονκεντρι-
κόδρόμοσεεξαιρετικάσυμφέρουσατιμήαπό
140.000€, τώραμόνο48.000€πραγματική
τιμήέκπληξης.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπωλεί-

ταιοικόπεδογωνιακό,συνολικήςεπιφάνειας
209τ.μ.μεσ/δ1,2.Τιμή:100.000€.Αποκλει-
στικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700τ.μ.σε
προνομιούχοθέση ,μεθέαπροςτακάτω,
τιμή:75.000€.

Κωδ:14220-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσεεξαιρετι-
κάκαλόσημείοπροσφέρεταιοικόπεδοσυνο-
λικήςεπιφάνειας744τ.μ.κατάλληλογιαοικο-
δομήΤιμή:200.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
επίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1119τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςΤιμήμόνο45.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενοτι-
οανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμή50.000€.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμηλή
τιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538 τ.μ.
μέσαστοσχέδιοτουχωριού18.000€μόνο
, ευκαιρίασπάνια.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14386-ΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙστην
είσοδοτουχωριούεντόςσχεδίουπόλεωςοι-
κόπεδοάρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμικρήκλί-
σησυνολικήςεπιφάνειας2226τ.μ.Τιμήμόνο
35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ.13389ΠΑΠΑΓΟΥΕΥΚΑΙΡΙΑμεγά-

ληπωλείταισπάνιοοροφοδιαμέρισμα100τ.μ.,
μικτάκαι88,30τ.μ.καθ.με,2υ/δ,ημιόροφος
,μεμίαεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,δια-
μέρισμααξιώσεων,προσεγμένοκαιιδιαίτερο
καιμεδύοαποθήκεςσυνολικά25τ.μ. τιμή
κομπλέ45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ..

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΑΠΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων ΖΗ-
ΤΟΥΝΤΑΙ: 1)Λογιστής με γνώσεις Γερμανικών
ήΑγγλικών, 2) υπευθ. παραγωγής, 3) υπεύθ.
δειγμάτων, να γνωρίζει όλες τις μηχανές, 4)
έμπειρες γαζώτριες, κοπτοράπτριες, πλακορα-
φούδες. Τηλ.: 6996 882201 & 6996 939909 &
lakosto1966@gmail.com.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα35τ.μ.,πίσωαποτοΣτάδιοΒέροιας.
-Οικόπεδο1.250τ.μ.κέντροΛαζοχωρίου
-Χωράφι6στρ.στοδρόμοπροςΑγ.Μαρίνα
-Χωράφι3στρ.,στοκανάλιΛαζοχωρίου,ποτιστικό.

Τηλ.:6996436044,6972236144
&2331062812.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινή-
των,ηλεκτρολόγοςαυτοκινήτωναπό
επιχείρηση στη Βέροια για πλήρη
απασχόληση. Ικανοποιητικήαμοιβή.
ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςΤαξί γιαπλήρηα-
πασχόλησηκαθώςκαιΠΩΛΗΣΗγαϊ-

δουράκια.Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331071553 & 2331062900. Ώρες
επικοινωνίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙφαρμακοποιόςήβοηθός
φαρμακοποιούμεεμπειρίαγιαφαρμακείο
στοΝομόΗμαθιας.Αποστολήβιογραφι-

κούστο:aggeliesfarmakio@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης αυ-

τοκινήτων γιαμόνιμη εργασία.Τηλ.:
2331021904κοςΚώστας.

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYNζητάειάτομο
γιαμόνιμηεργασίαμεεμπειρίασεκα-

τασκευήκαιτοποθέτησηκουφωμάτων.
Επικοινωνίαγιαραντεβού2331073281
υπεύθυνοςπροσωπικουΒύρωνΣτα-
μπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγιαεργασίασε
φαρμακείομε επιδότησηκαισχετική

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.λουξ,επιπλωμένο,220€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,180€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.επιπλωμενο,καλό,parking,270€
TΣΕΡΜΕΝΙ40τ.μ.καλό,μεντουλαπα,240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΚΤΕΛ50τ.μ.θέα,επιπλωμένο,220€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,190€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΝΑΟΥΣΑ60τ.μ.,πολύκαλό,επιπλωμένο,260€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,μεντουλάπες,καλό,A/C,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ65τ.μ.εξαιρετικό,θέα,ατομ.λέβητας,280€
ΝΑΟΥΣΑ80τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,καλό,310€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετίας,τζάκι,θέα,360€
ΡΟΛΟΙ95τ.μ.καλό,ντουλάπες,230€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.εξαιρετικό,ηλιακό,τζάκι,ατομ.λέβητας,440€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.μονοκατοικία,πολύκαλή,350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.επιπλωμένο&ανακαινισμένο,22.000€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,ευκαιρία,17.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70τ.μ.μονοκατοικίαμεοικόπεδο,14.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,23.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.διαμπερές,ΕΥΚΑΙΡΙΑ,39.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.10ετίας,εξαιρετικό,105.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110τ.μ.μονοκατοικίαμεγωνιακόοικόπεδο,62.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.πανέμορφημεζονέτα,ευκαιρία,120.000€
ΒΕΡΟΙΑ187τ.μ.τρομερήβίλαμεόλατακομφόρτ,220.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ270τ.μ.ημιτελέςκτίριο,ευκαιρία,125.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ65τ.μ.πολύκαλό,1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.καλό,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.καλό,800€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ550τ.μ.καλό,1.200€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μέτρα,8.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑ6.000μέτρα,10.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτρα,μεδέντρα6ετών,26.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ14.000μέτρα,28.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ26.000μέτραστονδρόμο,95.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέα,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,14.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί μεσταθερή
πελατείαλόγωσυνταξιοδότησης,6.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηυγιής&επικερδήςεπιχείρησηκαφέστοκέντρο
τηςΒέροιας,28.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστάσεις,σεπλή-
ρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικήςπώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μήκαικατάστημαμευπόγειοσεοι-
κόπεδο280τ.μ.περιοχήΠαπάγου
σταμπετά100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στηνπαλιάπόλη (πίσωαπόΜη-
τρόπολη280τ.μ.οικόπεδοοικοδο-
μήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματαΠιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ,ΝΑ και θέ-
σηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/ΝΑμε
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙεπιπλωμέ-
ναδιαμερίσματακέντρομε2καιΣ,
Κ80τ.μ.και110τ.μ.280ευρώκαι
400ευρώκαι200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρα
κέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από120ευ-
ρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ,WC και με 2Δ,
Σ, Κ,WCαπό 180 ευρώ και 220
ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΩΡΟΛΟΙ69τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ42000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,26000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερΑρχοντοσπιτο2ΔΣΚΑ.Θ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2-3ΔΣΚΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΛΑΤΕιΑΡΑΚΤΙΒΑΝ85τ.μ2ΔΣΚΘεα,ασανσερ50000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση65000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ30000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι25000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ1οςμεθεα,Α.Θ.2ΔΣΚ280€
ΕΒΡΑΙΚΑ3ΔΣ-ΚΑ.Θπορταασφ.κοπλαμ270€
ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘέα200€
ΕΛΗΑ1ΔΚWC2οςπροσοψηςασανσερ,χωριςΘερμ170€
ΠΑΤΡΙΔΑεπιπλ.Μονοκατοικια1δσκwc280
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣεπιπλωμενο2ΔΣΚ,Θεα,Α/CΑ.Θ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη1200Ε
ΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
ΜΕΣΣΗΑγροοικοπεδοεντοςοικισμου9000τ.μ4000τοστρεμμα

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-poyγινεταιγκαραζ,25τ.μαπό37000τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθηση
κτλπ700€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικαμεπελατειααξιολογη600€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου τοσπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επίσης
ένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζα
συρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο τηλέφω-
νο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταχειρισμένο έπιπλο γραφείο εξαιρετι-
κήςποιότητας, σε άριστη κατάσταση, μεπολυθρονα,
συρταριέρα, τραπεζάκια και 2πολυθρόνεςσυνομιλη-
τού.Επίσηςπωλείται καναπές και 2πολυθρόνες για
αίθουσα αναμονής, σχεδόν αχρησιμοποίητα. Τιμές
προσιτές.Τηλ.:2331041985,Κιν.:6933331177.



εμπειρία.Απαραίτητηπροϋπόθεση
κάρταανεργίας.Τηλ.:2331027507,
6947259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζητάει να
προσλάβειγιαμόνιμηαπασχόληση,
εξωτερικόπωλητήήπωλήτρια για
τουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,Θεσ-
σαλονίκης.Απαραίτηταπροσόντα,
ευχέρειαλόγου,αγγλικήγλώσσα,δί-
πλωμααυτοκινήτου,άδειαεργασίας
προσωπικούασφαλείας,εμπειρίαμε
βιογραφικόκαισυστάσεις.Μισθός,
ασφάλισηκαιποσοστά.Παραλαβή
δικαιολογητικώνμεσυνέντευξηστα
κεντρικά γραφείαμας,Θεσσαλονί-
κης45Βέροιαwww.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.
2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλα-

ξη καιπεριποίησηηλικιωμένουσε
24ωρηβάσηή και κάποιεςώρες.
Τηλ.:6986276287.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφροντί-
δα γερόντων για κάποιεςώρες ή
και για 24ωρη βάση, καθαριότη-
τασπιτιών, γραφείων και σκάλες.
Τηλ.:6940998054.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφροντί-
δακαιπεριποίησηηλικιωμένωνσε
24ωρηβάση.Τηλ.:6993678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής, τε-

λειόφοιτοςτουΑΠΘ,μεφροντιστη-
ριακη πείρα, παραδιδει ιδιαίτερα
μαθήματασε μαθητέςΔημοτικού,
Γυμνασίου,Λυκείου (με εξειδίκευ-
σηστηνΈκθεση).Τιμέςπροσιτές
μεμονωμένα και σε γκρουπάκια.
Τηλ.:6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καυστήρας πετρε-

λαίου, σε καλή κατάσταση. Τηλ.:
2331070048.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη της
CICUσεπολύκατάσταση,400ευ-
ρώόλαμαζί.Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομικά
ανεξάρτητος αναζητά σοβαρή εμ-
φανίσιμηκυρίαχωρίςοικογενειακές
υποχρεώσειςάνωτων65ετώνέως
75ετώνμετηνπροοπτικήγνωριμίας
καισυμβίωση.Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζητά
γνωριμία με κυρία από 55 ετών
έως68ετών,μεσκοπότησυμβιω-
σηήτογάμο.Τηλ.:6986585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών,συνταξιούχος,
κοινωνική, αξιοπρεπής, αναζητά
σύντροφο έως 68 ετώνμε τα ίδια
χαρακτηριστικά για μία ουσιαστική
σχέσηζωής.Μόνοσοβαρέςπροτά-
σεις.Τηλ.:6997933246.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1οκαι
2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.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.,2δωμάτια,-
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγηηκατοικία.
ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή120.000€(κωδ
ΠΔ24)
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.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.

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,μεμπεκάκιαΤιμή
30000ευρώ(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

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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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:
α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ με έδρα τη Βέροια, ζη-
τάάνδραήγυναίκααπό30
έως 50 ετών για το Τμήμα
Πωλήσεων. Προσφέρει μι-
σθό, πλήρη ασφάλιση, αυ-
τοκίνητο και κινητό.Πληρο-
φορίεςστο6947021868.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητέςΓυμνασίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδοφόρα
επιχείρηση, εργαστήριο
ζυμαρικών, με σταθερή
πελατείακαιμηχανήματα
σεεξαιρετικήκατάσταση.
Τηλ.:2331092777&6983
607757.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανι-
κών,μεφροντιστηριακήπεί-
ρα,παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματαόλωντωνεπιπέδων.
Τηλ.:6931155908.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

Η εταιρίαΣ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΙΣΙΑΟ.Ε.επιθυμείναπρο-
σλάβει μεπλήρη απασχόλη-
σηπωλητή/πωλήτρια έως
30ετώνγια τονομόΗμαθίας.
Απαραίτητη η κατοχή διπλώ-
ματος ΙΧαυτοκινήτου.Ηπρο-
ϋπηρεσιασεαντίστοιχηθέση
θασυνεκτιμηθεί.Προσφέρεται
εταιρικό αυτοκίνητο και ελκυ-
στικόπακέτοιαποδοχών.Απο-
στολήβιογραφικούστοe-mail:
logistirio@oikobros.gr.

ΗεταιρίαPaniniA.E.
επιθυμείναπροσλάβει:

ΒοηθόΛογιστή
Απαραίτητα Προσόντα
•ΠτυχίοΑΕΙ,μεεπιθυμητέςμεταπτυχιακέςσπουδές
•Σχετικήπροϋπηρεσία τουλάχιστον5 ετών, εκ τωνοποίων τα2

σεαντίστοιχηθέση
•ΆριστηγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας
•ΠολύκαλήγνώσηκαιχειρισμόςMSOffice
•ΑπαραίτητηηγνώσηχειρισμούERP
•Ισχυρέςδιαπραγματευτικέςκαιεπικοινωνιακέςδεξιότητες
•Ικανότητα λήψηςαποφάσεων και επίλυσηςπροβλημάτωνυπό

συνθήκεςπίεσης
•Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον

ΥπάλληλοΑποθήκη
Απαραίτητα Προσόντα
•Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςστονχώροτωντρόφιμων(FMCG)
•Πτυχίοδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης
•Άριστεςεπικοινωνιακέςικανότητες
•ΓνώσηΗ/Υ(MSOffice,Er)
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
ΕίδοςΕργασίας:Μόνιμος

Οδηγό
Απαραίτητα Προσόντα
•Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςσεπανόμοιαθέσηστονχώροτων

τρόφιμων(FMCG)
•Πτυχίοδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης
•Άριστεςεπικοινωνιακέςικανότητες
•ΓνώσηΗ/Υ(MSOffice,Er)
•ΔίπλωμαΓκατηγορίας
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
ΕίδοςΕργασίας:Πλήρηςαπασχόληση,Μόνιμος

ΑποστολήΒιογραφικών:info@panini-foods.gr

Σταπλαίσια της
συνεχούς ανάπτυ-
ξης της εμπορικής
δραστηριότητας της
εταιρείας, επιθυ-
μούμεναπροσλάβουμεάμεσα:

Customer Service Agent
ΟCustomerServiceAgent θαστελεχώσει το τηλεφωνικόμας

κέντροκαιθαείναιυπεύθυνοςγιατηνεξυπηρέτησητωνπελατών,
τηνενημέρωσήτουςγιανέουςτίτλουςβιβλίωνκαιτηδιεκπεραίωση
τωνπαραγγελιών.

Απαιτούμεναχαρακτηριστικά/ικανότητες:
•Απόφοιτοιτριτοβάθμιαςεκπαίδευσης
•Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία
•Πολύ καλή γνώσηH/Y και χειρισμού εφαρμογώνΜSOffice

(Word,Excel)
•Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
•Ομαδικότητα
•Ικανότηταεργασίαςυπόπίεση
ΕπιθυμητάΠροσόντα:
•Πτυχίοξενόγλωσσηςήελληνικήςφιλολογίας
•Διδακτικήεμπειρία
•Άριστηγνώση(Γ2/C2)αγγλικήςγλώσσας
•Προϋπηρεσίασετηλεφωνικόκέντρο
ΗΕταιρείαπροσφέρει:
•Δίμηνηεκπαίδευσημεαποδοχές
•Συνεχήεκπαίδευσηαπόκαταρτισμένοκαιέμπειροπροσωπικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώσουν τη

φόρμα ενδιαφέροντοςπου θαβρουνστην ιστοσελίδαwww.
supercourse.gr/careers είτε ναστείλουν τοβιογραφικό τους
σημείωμαστο e-mail cv@supercourse.gr, αναφέροντας  τον
κωδικόθέσηςCSA_20,έωςτις30/10/20.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκαθηγήτριαΑγ-
γλικών για να εργαστεί σε
φροντιστήριο στη Βέροια.
Πληρ.τηλ.:6976684172.



Τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι περιορισμοί λόγω κορωνοϊού δεν εμπόδισαν ένα πολύ 
λαμπερό ζευγάρι να ενώσει τις ζωές του στον γάμο τους που έγινε το προηγούμενο Σάββατο 
10 Οκτωβρίου, στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στην Βέροια. Ο παιδοψυχολόγος Αντώ-
νης Καραβασίλης(γιος του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου Βέροιας Φώτη Καραβασίλη) 
παντρεύτηκε την Βιολλέτα Ηλιάδου που κατάγεται από την Θεσσαλονίκη, αλλά εργάζεται σε 
φαρμακείο στη Βέροια. Τον γάμο «λάμπρυνε» η τιμητική παρουσία των Μητροπολιτών Βε-
ροίας Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος και Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. 
Γεωργίου(επί  χρόνια υπηρετούσε ως εφημέριος στον Ι.Ν. Άγιων Ανάργυρων της Βέροιας 

έως την εκλογή του σε Μητροπολίτη), 
καθώς και του Ηγουμένου της Ι.Μ. 
Οσίου Δαυίδ Ευβοίας γ. Γαβριήλ, που 
τέλεσαν το μυστήριο. Ειδικά ο Γέρο-
ντας Γαβριήλ έχει ιδιαίτερους δεσμούς 
με την οικογένεια Καραβασίλη, αφού 
υπήρξε γείτονας και συμμαθητής στο 
Γυμνάσιο με τον πατέρα του γαμπρού 
Φώτη. 

Ο «ΛΑΟΣ» εύχεται ολόψυχα στον 
Αντώνη και την Βιολλέτα να ζήσουν 
ευτυχισμένοι και με το καλό να κάνουν 
το πρόεδρο του ΔΣΒ και παππού!

P Και πάνω που 
συνηθίσαμε τη μά-
σκα, μας είπαν να τη 
βγάλουμε…

 
P Καμία σταθε-

ρότητα στη χώρα. 
Κανονικά, όσοι πή-
ραν κλήση για μά-
σκα θα έπρεπε να 
ζητήσουν τα λεφτά 
τους πίσω.

 
P Αφήστε που 

είχαμε πάρει και τις προμήθειες σε ύφασμα 
για όλον τον χειμώνα.

 
P Τι να το κάνουμε τώρα τόσο ύφα-

σμα; Κι αυτοί οι Τούρκοι μόνο λόγια εί-
ναι. Αλλιώς να ετοιμάζαμε τη φανέλα του 
στρατιώτη.

 
P Χειμώνα καιρό, σε όλη την υφήλιο η 

μόνη φανέλα που μετράει είναι αυτή με το 
νούμερο εννιά.

 
P Ωστόσο η ισχυρή σύσταση για τη 

χρήση της μάσκας ισχύει. Όσο και εκείνη 
για την επικινδυνότητα του γάμου.

 
P Εκεί όπου είναι ακόμη ισχυρότερη η 

σύσταση για την απόσταση.
 
P Ποιος εγώ ο αλάνης, που εντέλει 

πορεύτηκα τη ζωή μου όλη μέσα στις 
μπάμιες και στο σπανακόρυζο.

 
P Να θες να νιώσεις όπως όταν σηκώνει 

το έπαθλο του Ρολάν Γκαρός ο Ναδάλ. Και 
στο τέλος να σηκώνεις μια κατσαρόλα γεμά-
τη λαχανοντολμάδες.

 
P Δίκη Χρυσής Αυγής. Να δεις που 

στο τέλος θα ζητήσουν ξένους δικαστές…
 
P Λαγός τη φτέρη έσειε…
 
P Στην Αθλητική Κυριακή της ερχόμε-

νη Κυριακής ο καθηγητής Βαρούχας με 
τη χρήση του σλόου μόσιον και του VAR 
θα αποφασίσει για την αίτηση εξαίρεσης 
του Λαγού.

 
P Δεν είναι κι ο Σάββας ανάμεσά μας, να 

βγει με το κυριακάτικο διάγγελμά του να τα 

ρίξει όλο το φταίξιμο 
του φασισμού στον 
Σαββίδη.

 
P Αφού περά-

σαμε χωρίς απώ-
λειες τη χθεσινή 
Τρίτη και 13 του 
2020, μάλλον δεν 
έχουμε ανάγκη.

 
P Κακό σκυλί, 

που λέει κι ο λαός.
 
P Αν και φέτος, 

κάθε μέρα μοιάζει 
με Τρίτη και 13.

 
P Και:
 
Ο πατέρας γάτος 

λέει στον γιο του:
«Παιδί μου μεγά-

λωσες. Είναι καιρός 
να μάθεις να κάνεις 
έρωτα και το βράδυ 
θα πάμε να σου δεί-
ξω πώς το κάνουν!»

«Εντάξε ι  μπα -
μπά!» λέει το γατάκι 
χαρούμενο και ανυπομονεί να έρθει το βρά-
δυ.

Το βράδυ παίρνει ο μπαμπάς το γατάκι 
και πηγαίνουν έξω απ’ το σπίτι μιας θηλυκής 
γάτας.

«Κάνε ό,τι κάνω» λέει ο γάτος στο γατάκι 
και ξεκινάει το κάλεσμα του θηλυκού:

«Νιαααααουυυυυυυυυ» ο γάτος, «Νιαα-
αααουυυυυυυυυ» και το γατάκι να τον αντι-
γράφει.

«Ν ιαααααουυυυυυυυυ –  Ν ιαααα -
αουυυυυυυυυ» ο γάτος,  «Νιααααα -
ουυυυυυυυυ – Νιαααααουυυυυυυυυ» και το 
γατάκι.

Αυτό γινόταν για κανένα μισάωρο χωρίς 
αποτέλεσμα, οπότε λέει το γατάκι στον πα-
τέρα:

«Μπαμπά, εντάξει, αρκετά κάναμε έρωτα 
για σήμερα, ερχόμαστε αύριο πάλι!»

Κ.Π.
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Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας πάντρεψε 
τον γιο του, Αντώνη Καραβασίλη με την Βιολλέτα Ηλιάδου
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