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Σεβασμός και από τους 
πρόσφυγες στους κανόνες της 
κοινωνίας που τους φιλοξενεί

Παράνομη λαθροδιακίνηση μεταναστών στην Εγνα-

τία, σαμποτάζ με πριονισμένες κολώνες ΔΕΗ έξω από 

την δομή προσφύγων στην Αγ. Βαρβάρα και το δημαρ-

χείο Νάουσας σωστός «αστακός» στην χθεσινή συνε-

δρίαση του δημοτικού συμβουλίου με θέμα την υποδοχή 

των προσφύγων-μεταναστών. Αυτό είναι το σκηνικό και 

τα επεισόδια της χθεσινής μόνο ημέρας, σε ένα σίριαλ 

με πρωταγωνιστές τους πρόσφυγες-μετανάστες που 

δείχνει ότι μόλις ξεκίνησε και δεν μπορούμε σίγουρα να 

γνωρίζουμε την εξέλιξή του. Με ψυχραιμία, χωρίς κραυ-

γές και ακραίες εκδηλώσεις θα πρέπει με βάση το νόμο, 

αλλά και τον σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες να είμαστε 

πολιτισμένοι. Ωστόσο και από την πλευρά των ταλαιπω-

ρημένων προσφύγων-μεταναστών θα πρέπει να είναι 

σεβαστή η ηρεμία, η ασφάλεια και οι κανόνες της μικρής 

κοινωνίας μας που τους φιλοξενεί. Γιατί αλλιώς δεν υ-

πάρχει ισορροπία και το καράβι θα μπατάρει…

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ ΖΗ ΣΗΣ Χ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βε νι ζέ λου 10, Βέ ροι α 
Τ.Κ. 59132
ΤΗΛ. 2331502603
FAX 2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2019
Μήνας:11

Εβδομάδα:46

ΑνατολήΉλιου:07.04

ΔύσηΉλιου:17.14

318-47

ΠΕΜΠΤΗ
14

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
+ Φιλιππου αποστόλου,

Κωνσταντίνου Υδραίου

 Πριόνισαν κολώνες
της ΔΕΗ έξω από τη δομή 

φιλοξενίας προσφύγων
στην Αγ. Βαρβάρα

Δηλώσεις Βοργιαζίδη
Συναγερμός σήμανε χθες το πρωί στον ΔΕΔΔΗΕ, όταν 

ειδοποιήθηκαν ότι έξω από τον χώρο φιλοξενίας προσφύγων 
στο πρώην στρατόπεδο Αρματωλού Κόκκινου στην Αγ. Βαρβά-
ρα, έχει πέσει μια κολώνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να διακοπεί 
αυτόματα η ηλεκτροδότηση. Το συνεργείο που έφτασε, διαπί-
στωσε με μεγάλη έκπληξη ότι η κολώνα ήταν «πριονισμένη», 
ενώ σε κοντινή απόσταση είχαν επιχειρήσει χωρίς επιτυχία να 
πριονίσουν άλλες δύο κολώνες. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η 
συγκεκριμένη κολώνα εξυπηρετεί αποκλειστικά την ηλεκτροδό-
τηση του προσφυγικού καμπ, γεγονός που οδηγεί σε σενάρια 
«σαμποτάζ». Σε δηλώσεις του στο ΕΘΝΟΣ ο δήμαρχος Κ. 
Βοργιαζίδης, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες από 
τους κατοίκους του χωριού για την προσφυγική δομή και ότι 
τα πράγματα είναι γενικά ήσυχα. Ωστόσο το περιστατικό τον 
ανησυχεί, αν και πιστεύει ότι οι δράστες δεν πρέπει να είναι 
κάτοικοι της περιοχής και σίγουρα έδρασαν στα πλαίσια του 
γενικότερου κλίματος αντίδρασης που επικρατεί από κάποιους 
για την υποδοχή προσφύγων και μεταναστών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η κολώνα πριονίστηκε από 
αγνώστους, χωρίς όμως να είναι βέβαιη η χρονική στιγμή που 
συνέβη η δολιοφθορά στην κολώνα που έπεσε χθες λόγω των 
καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Η αστυνομία ήδη ερευνά για στοιχεία, ενώ συνεργείο της 
ΔΕΔΔΗΕ αποκατέστησε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην Ημαθία αύριο ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες του «Λαού» 
αύριο το πρωί θα πραγμα-
τοποιήσει έκτακτη επίσκεψη 
στην Ημαθία ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Πρόκειται να επισκεφθεί τις 
εγκαταστάσεις της ΕΒΖ στο 
Πλατύ, ενώ σύμφωνα με τις 
ίδιες πληροφορίες θα μετα-
βεί στην περιοχή της Νάου-
σας για να επισκεφθεί ένα 
οινοποιείο.

Η Αστυνομία «μάζεψε» 28 μετανάστες από φορτηγάκι 
που «έμεινε» στην Εγνατία

Ακόμη ένα περιστατικό λαθροδια-
κίνησης μεταναστών αποκαλύφθηκε 
τα ξημερώματα της Τετάρτης  λίγα 
χιλιόμετρα έξω από την Βέροια, στα 
τούνελ της Εγνατίας. Συγκεκριμέ-
να γύρω στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, 
φορτηγάκι στο οποίο επέβαιναν 28 
μετανάστες και κατευθυνόταν προς 
Ιωάννιαν, χάλασε στα τούνελ της 
Εγνατίας, σε απόσταση περίπου 10 
χιλιομέτρων έξω από την Βέροια. 
Στη αρχή αφού παράτησαν το όχημα 
προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστό-
σο η βροχή και το κρύο τους ανά-
γκασε να επιστρέψουν στην Εγνατία 
Οδό, με κατεύθυνση προς Βέροια, 
όπου εντοπίστηκαν και παρελήφθη-
σαν από την Αστυνομία που τους μετέφερε στο Α.Τ. Βέροιας για ταυτοποίηση στοιχείων και τις λοιπές διατυπώσεις. 
Παρέμειναν όλο το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες στο Α.Τ. Βέροιας και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Τμήμα 
Γεωργιανών, όπου παραμένουν κρατούμενοι. Στην πλειοψηφία τους νεαροί άνδρες, μάλλον από το Αφγανιστάν. Όσο 
πάει και πυκνώνει πάλι το φαινόμενο των λαθροδιακινήσεων, παρά τις αυστηρές ποινές.  (φωτο αρχείου)

Ταέκτακταδελτίακαιρούκαιτοπαραμύθι
του«ψεύτηβοσκού»

Συμφωνούμε απολύτως με τις επισημάνσεις που 
ακούστηκαν στη χθεσινή σύσκεψη Πολιτικής Προστα-
σίας  του Δήμου Βέροιας, για τα έκτακτα δελτία επι-
δείνωσης καιρού που κατακλύζουν τον κόσμο και τα 
ΜΜΕ, χαρακτηρίζοντας ως ακραία καιρικά φαινόμενα 
τις βροχές και τις καταιγίδες, φέρνοντας τον πανικό.

Με την πρώτη «ψιχάλα» εκδίδονται δεκάδες α-
νακοινώσεις έκτακτων καιρικών φαινομένων ανα-
στατώνοντας τον κόσμο και τις υπηρεσίες. «Όταν 
έρθει το σημαντικό δεν θα του δώσουμε σημασία» 
αναφέρθηκε και όντως όλα αυτά τα «προγνωστικά 
δελτία κακοκαιρίας» και μάλιστα με ονοματεπώνυμο, 
φοβόμαστε ότι κάποια στιγμή θα έχουν την τύχη του 
«ψεύτη βοσκού».

ΗβεροιώτισσαδιεθνήςποδοσφαιρίστριαΑν.
Σπυριδωνίδουέκανετοθαύματηςστιςκαθυστερήσεις

Πέρασαν μόλις λίγοι μήνες, συγκεκριμένα ήταν 11 Ιουλίου 2019, όταν η Αναστασία Σπυριδωνίδου, νεαρή ποδοσφαιρί-
στρια από τον Αγ. Γεώργιο Ημαθίας, καλεσμένη στην εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6, μαζί με τον προσω-
πικό προπονητή της ΜάριοΚατικαρίδη, μιλούσαν για την μεγάλη επιτυχία της να μεταγραφεί από τον ΠΑΟΚ στην Ρεάλ 
Σαραγόσα. Η ίδια δήλωνε γεμάτη αυτοπεποίθηση και όρεξη για δουλειά, ώστε να ανταπεξέλθει στις τεράστιες απαιτήσεις 
του ισπανικού πρωταθλήματος. Ο κ. Κατικαρίδης είχε αναφέρει ότι τα φυσικά της προσόντα, το ταλέντο, αλλά κυρίως η 
εργατικότητά της θα φανούν σύντομα, αφού είναι μεγάλο ποδοσφαιρικό αστέρι.

Και όντως το άστρο της έλαμψε στο προχθεσινό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με αντίπαλο την Ιρλανδία στα πλαίσια 
της προκριματικής φάσης για το EURO. Η ΑναστασίαΣπυριδωνίδου παρόλο που μπήκε ως αλλαγή στο 83’ κατάφερε 
στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων(93’) να σκοράρει και να ακολουθήσουν έξαλλοι πανηγυρισμοί από το αντιπροσω-
πευτικό μας συγκρότημα. Το «χρυσό» γκολ της Αναστασίας απέναντι σε έναν πανίσχυρο αντίπαλο, έδωσε έναν πολύτιμο 
βαθμό που μπορεί να μας οδηγήσει και στην τελική φάση του EURO.  

Να της θυμίσουμε ότι κρατήσαμε την υπόσχεσή μας να παρακολουθούμε την πρόοδο της και να της ευχηθούμε να 
είναι υγιής και να συνεχίζει να σκοράρει!
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Ν. Καρανικόλας: Οφείλουμε να απομονώσουμε 
τα ακραία φαινόμενα μίσους και ξενοφοβίας

«Το κράτος να μας απαντήσει για τον ευρύτερο σχεδιασμό του» τόνισε ο δήμαρχος Νάουσας

Περίπου 300 άτομα μαζεύτηκαν από νωρίς χθες το απόγευμα 
έξω από το δημαρχείο της Νάουσας, για τη συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου με το θέμα τους πρόσφυγες και τους αιτούντες 
άσυλο στα δύο ξενοδοχεία της πόλης. Στην πλατεία Δημαρχείου 
κόσμος εκπροσωπούσε μαζικούς φορείς που υποστηρίζουν την 
έλευση των προσφύγων (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Εργατικό Κέντρο, σωμα-
τεία κ.ά.) και κόσμος που αντιδρά σ’ αυτή την εξέλιξη. Ισχυρή αλλά 
διακριτική ήταν και η παρουσία ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. 
Με εντολή δημάρχου, η είσοδος στην αίθουσα των συνεδριάσεων 
επιτρεπόταν μόνο στους δημοτικούς συμβούλους και στους θεσμι-
κούς παράγοντες, καθώς και σε εκπροσώπους των φορέων και των 
διαμαρτυρόμενων.

Στην εφαρμογή των νόμων σε κάθε περίπτωση και του ανθρω-
πισμού στάθηκε στην αρχική του τοποθέτηση ο δήμαρχος Νικόλας 
Καρανικόλας, εστιάζοντας παράλληλα με το δικαίωμα των προ-
σφυγόπουλων στο σχολείο (ολόκληρη η δήλωσή του παρακάτω). 
Θετικός στην προσωρινή φιλοξενία των αποδεδειγμένα προσφύγων 
ήταν ο τέως δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης, ο οποίος ωστόσο 
στάθηκε αρνητικά στην πιθανότητα λειτουργίας χοτ σποτ εντός του 
δήμου.

Παρούσα στη συνεδρίαση είναι και η βουλευτής Φρόσω Καρα-
σαρλίδου, η οποία εστίασε στις αποτυχημένες πολιτικές της Ε.Ε. επί 
του θέματος και στο ότι η τοπική κοινωνία πρέπει να σταθεί αλλη-
λέγγυα στους πρόσφυγες. 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις συμβούλων και εκπροσώπων φο-
ρέων.

Στη διάρκεια της συζήτησης απομακρύνθηκε από την αίθουσα έ-
νας πολίτης που διέκοπτε τη συνεδρίαση με διαμαρτυρίες κατά των 
τοποθετήσεων των πολιτικών.

 
Η τοποθέτηση του δημάρχου

Ο δήμαρχος Ν. Καρανικόλας άνοιξε την συνεδρίαση, δίνοντας 
στοιχεία για τους 188 πρόσφυγες που φιλοξενούνται σε δυο ξενοδο-
χεία της Νάουσας, τονίζοντας:

«Με συναίσθηση της ευθύνης και αντιλαμβανόμενος την ανη-
συχία όλων για όλα όσα συμβαίνουν στην Νάουσα τις τελευταίες 
ημέρες, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής:

Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση 188 
προσφύγων και αιτούντων άσυλο σε δύο ξενοδοχεία του Δήμου 
μας.

Μέσω του διαδικτύου κάποιες ακραίες ομάδες ή μεμονωμένα 
περιστατικά προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα τρόμου 
και φόβου σε όλους μας, αναφορικά με την έλευση μεταναστών 
και προσφύγων στην περιοχή μας. Υποκαθιστώντας τις αρμόδιες 
αρχές, όπως η κεντρική Κυβέρνηση και τα Υπουργεία, παραπληρο-
φορούν συνεχώς τους πολίτες για δήθεν έλευση και νέου αριθμού 
μεταναστών, προκαλώντας το κοινό αίσθημα ασφάλειας.

Γίναμε θεατές ακραίων συμπεριφορών μίσους και ξενοφοβίας. 
Η κοινωνία διχάστηκε ή αναμένει από εμάς την απαραίτητη πληρο-
φόρηση αναφορικά με το ζήτημα. Αυτό μας προβληματίζει και μας 
ανησυχεί δεδομένου ότι τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα είναι 
θέματα του κεντρικού Κράτους και όχι της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Βέβαια δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτά τα φαινόμενα ξεχω-
ριστά από όποιες πολιτικές σκοπιμότητες που παρατηρούμε και 
χωρίς να ακούσουμε όλους τους φορείς του Δήμου μας.

Η ρητορική μίσους που έχει αναπτυχθεί στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης σίγουρα δεν λύνει κανένα πρόβλημα, ούτε οδηγεί σε απο-
τελεσματικές λύσεις. Έχει ως σκοπό τον εκφοβισμό της κοινωνίας 
μας, την υπονόμευση της κοινωνικής συνοχής, την διάβρωση των 
κοινών μας αξιών και είναι προάγγελος φαινομένων βίας.

Το ρεύμα αυτό, το μόνο που καταφέρνει τελικά είναι να ρίχνει μια 
σκιά πάνω στα κοινά μας μεγάλα προβλήματα.

Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και η δημοτική αρχή επιμένουμε 
στην αρχή της ισονομίας, της ανεκτικότητας και των βασικών αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων για όλους.
Βασική αρχή της Ευρώπης σε όσους 

επιμένουν να χρησιμοποιούν τον φόβο για 
να διχάσουν, είναι η αρχή της διαφορετικό-
τητας και της ισονομίας. Δηλαδή το να είσαι 
διαφορετικός από την κοινωνία στην οποία 
ζεις, δεν σημαίνει ότι έχεις λιγότερα δικαιώ-
ματα. Δεν πρέπει άλλωστε ποτέ να ξεχνάμε 
ότι εν τέλει όλοι μας είμαστε διαφορετικοί 
για κάποια άλλη κοινωνία, κάπου αλλού.

Οφείλουμε απέναντι στην ιστορία και στα 
παιδιά μας να απομονώσουμε τα ακραία 
φαινόμενα μίσους και ξενοφοβίας, να σε-
βαστούμε τους θεσμούς και να έχουμε πε-
ρισσότερη εμπιστοσύνη στο συντεταγμένο 

κράτος.
Από την άλλη, η αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους δεν 

σημαίνει και περιορισμό ή απαγόρευση της ελευθερίας του λόγου.
Όλοι μας μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα, ωστόσο από 

την πλευρά μας καταδικάζουμε οποιαδήποτε άσκηση βίας, λεκτική ή 
σωματική, σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού.

Καλώ όμως όλους τους κοινωνικά υπεύθυνους ανθρώπους να 
αναλογιστούν τα ακόλουθα:

Όλοι μας έχουμε το δικαίωμα να είμαστε ανήσυχοι για τα κοινά 
μας ζητήματα. Όμως μην ξεχνάμε ότι ο Ελληνισμός είναι πρώτα 
από όλα ιδέα και αρχές και ποτέ δεν έχει να κάνει με τα χαρακτη-
ριστικά του δέρματος ή τις φυσικές επιλογές. Άλλωστε δεν υπάρχει 
τίποτα ηρωικό στο να επιτίθεσαι σε συνανθρώπους, σε ταλαιπωρη-
μένους πρόσφυγες και μετανάστες. Αντίθετα οι αρχές του Ελληνι-
σμού, της Ευρωπαϊκής Διαφώτισης και του Χριστιανισμού θα μας 
οδηγήσουν σωστά στις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε.

Σας διαβεβαιώνω τόσο εγώ προσωπικά όσο και η δημοτική 
αρχή, ότι λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις όλων, θα προχωρήσουμε 
ακολουθώντας αυτές τις κοινές πανανθρώπινες αρχές, που παράλ-
ληλα σέβονται την βούληση της κοινωνίας μας.

Κλείνοντας, δεν μπορώ να παραλείψω ένα άλλο ζήτημα που 
προέκυψε το οποίο είναι σχετικό με την ανάγκη παιδιών προσφύ-
γων που θα πρέπει να πάνε σε κάποιο σχολείο.

Ομολογώ ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι ζήτημα του Δήμου αλλά 

θέμα των δομών παιδείας είτε της πρωτοβάθμιας είτε της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης.

Βασική μας αρχή είναι η ακόλουθη. Κανένα παιδί ανεξαρτήτου 
προέλευσης, φυσικών ή κοινωνικών επιλογών και χαρακτηριστικών, 
προσανατολισμού ή αναπηρίας δεν μπορεί να στερηθεί το σχολείο. 
Αν πιστεύετε ότι η ίση παιδεία προς όλους είναι ένα ακριβό ζήτημα, 
σας προκαλώ να αναζητήσετε το κόστος της έλλειψης παιδείας. Τα 
τεχνικά ζητήματα του «πως, που και με ποιον τρόπο» θα πρέπει να 
τα λύσουν οι υπεύθυνες δομές για αυτό το ζήτημα.

Τέλος, αναμένουμε από το συντεταγμένο κράτος να μας απαντή-
σει για τον ευρύτερο σχεδιασμό του. Με τι ταχύτητα προχωρούν τα 
ζητήματα. Πως θα γίνει η γεωγραφική τακτοποίηση του φαινομένου. 
Ποιες είναι οι κοινωνικές και οικονομικές δυνατότητες της πατρίδας 
μας. Τι ζητά η πατρίδα από τον Δήμο μας σήμερα αλλά και στο 
μέλλον. Και όπως όλοι γνωρίζετε δεν είναι μόνο θέμα του δικού μας 
κράτους αλλά ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την οποία 
και αναμένουμε να παρουσιάσει τον σχεδιασμό της για το συγκεκρι-
μένο φαινόμενο.

Εμείς, στην Νάουσα, διακόσια χρόνια μετά το 21 θα ξανακάνου-
με το καθήκον μας προς την πατρίδα. Γιατί οι Ναουσαίοι και ξέρου-
με και μπορούμε να σηκώσουμε ψηλά τον Δήμο μας».

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε μέχρι αργά το βράδυ…

Φωτογραφίες Mits.Eugenia
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ΓΕΤΙ: Ο ΧΙΟΝΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΙΜΑ-
ΛΑΪΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ. Ελ-
ληνικά)

Προβολές:    Πα-
ρασκευή 15/11 – Σάβ-
βατο 16/11 – Κυριακή 
17/11  στις  17.15

Σκηνοθεσία: ΤΖΙΛ 
ΚΑΛΤΟΝ Σενάριο: 
ΤΖΙΛ ΚΑΛΤΟΝ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 
ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑ-
ΤΣΑΚΗ, ΙΑΝ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕ-
ΖΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ  (ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνι-
κά)   THE ADDAMS FAMILY    

Προβολές:   Παρασκευή 15/11 – Σάββατο 
16/11 – Κυριακή 17/11  στις  17.15

Σκηνοθεσία: ΚΟΝΡΑΝΤ ΒΕΡΝΟΝ & ΓΚΡΕΓΚ 
ΤΙΡΝΑΝ Σενάριο: ΜΑΤ ΛΙΜΠΕΡΜΑΝ & ΤΣΑΡΛΣ 
ΑΝΤΑΜΣ

ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΨΕΥΤΗΣ  (ΕΛΕΝ ΜΙΡΕΝ, ΙΑΝ 
ΜακΚΕΛΕΝ) THE GOOD LIAR   

Προβολές:  Πέμπτη 14/11 – Δευτέρα 18/11 – 
Τρίτη 19/11 – Τετάρτη 20/11 στις  20.30

Παρασκευή 15/11 -  Σάββατο 16/11 - Κυριακή 
17/11 στις 19.00 και 21.15

Σκηνοθεσία: ΜΠΙΛ ΚΟΝΤΟΝ
Σενάριο: ΤΖΕΦΡΙ ΧΑΤΣΕΡ
Ηθοποιοί: ΕΛΕΝ ΜΙΡΕΝ, ΤΖΙΜ ΚΑΡΤΕΡ, ΙΑΝ 

ΜακΚΕΛΕΝ, ΡΑΣΕΛ ΤΟΒΕΪ

ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ – (ΜΑΤ ΝΤΕΪΜΟΝ - ΚΡΙ-
ΣΤΙΑΝ ΜΠΕΪΛ)

LE MANS ‘66 (FORD v FERRARI)  

Προβολές:  Πέμπτη 14/11 – Δευτέρα 18/11 –
Τετάρτη 20/11 στις  20.30

Παρασκευή 15/11 -  Σάββατο 16/11 - Κυριακή 
17/11 στις 21.00

Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪΜΣ ΜΑΝΓΚΟΛΝΤ
Σενάριο: ΤΖΟΝ-ΧΕΝΡΙ ΜΠΑΤΕΡΓΟΥΟΡΘ
Ηθοποιοί: ΤΖΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΡΕΜΟ ΤΖΙΡΟ-

ΝΕ, ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΜΠΕΪΛ, ΤΡΕΪΣΙ ΛΕΤΣ, ΤΖΟΝ 
ΜΠΕΡΝΤΧΑΛ, ΜΑΤ ΝΤΕΪΜΟΝ

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ (ΜΕΤΑΓΛ.) 
Προβολές:     Παρασκευή 15/11 - Σάββατο 

16/11 - Κυριακή 17/11  στις  19.00

Σκηνοθεσία: ΖΥΛ ΝΤΕ ΜΕΣΤΡ
Σενάριο: ΜΠΡΟΥΝ ΝΤΙ ΜΕΣΤΡ
Ηθοποιοί: ΜΕΛΑΝΙ ΛΟΡΕΝ, ΝΤΑΝΙΑ ΝΤΙ ΒΙ-

ΛΙΕ, ΛΕΝΓΚΛΙ ΚΙΡΚΓΟΥΝΤ

Frozen Ambrosia
Προβολές:    ΜΟΝΟ  Τρίτη  19/11  στις  20.45

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     14/11/19 - 20/11/19

«Λέξεις χωρίς νόημα δε φτάνουν στον ουρανό»
  Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΜΟΥΛΗΣ 

ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ 
& ΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ έχει την 
τιμή και τη χαρά να φιλοξενεί στο 
θεατράκι της Ραχιάς, τη Δευτέρα 
18 Νοεμβρίου στις 3:30 μ.μ. τον 
σπουδαίο ηθοποιό Γιώργο Κιμού-
λη, ο οποίος εκμυστηρεύεται πτυ-
χές της αξιοθαύμαστης υποκριτι-
κής μεθοδολογίας του.

Θα ακολουθήσει σύντομη συ-
ζήτηση με το κοινό   Ελεύθερη είσοδος 

Πρόσκληση σε γενική 
συνέλευση του «Έρασμου»

Η προγραμματισμένη έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης με το διακριτικό τίτλο  «ΕΡΑΣΜΟΣ» της περασμένης 
Δευτέρας 11(έντεκα) Νοεμβρίου 2019, λόγω έλλειψης απαρτίας , μετατίθεται 

στις 18 (Δεκαοκτώ) Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Μ. 
Αλεξάνδρου 17) τρίτος όροφος.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
- Έγκριση προϋπολογισμού 2020.
Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη.

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

AΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ  ΕΥΧΕΣ
 Τα Διοικητικά Συμβούλια  του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και της  Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηρο-

κομείο Βέροιας``, επί αφορμή του Χρυσού Ιωβηλαίου 50 Έτη Ιεροσύνης και του Αργυρού Ιωβηλαίου 
25 Έτη Αρχιεροσύνης  του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας , κ.κ. Πα-
ντελεήμονα και Επίτιμου Προέδρου του Σωσσίδειου Γηροκομείου Βέροιας ,  Εύχονται  ο Άγιος Τριαδι-
κός Θεός , να  σας   χαρίζει δύναμη , φωτισμό και μακροημέρευση , με υγεία για να ανταπεξέλθετε στο 
Θεάρεστο  Αρχιερατικό Έργο που επιτελείτε στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.

        Η    Πρόεδρος                                                      Η    Πρόεδρος
         Της Μ.Φ.Η                                                        Του Αδελφάτου

``Σωσσίδειο Γηροκομείο    Βέροιας``                 Γηροκομείου Βέροιας
                                 ΚΑΤΣΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ       ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ -ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ   ΕΥΔΟΞΙΑ.   

Σεμινάρια σκίτσου από 
την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Την  Πέμπτη  14  Νο-
εμβρίου  2019  θα  πραγ-
ματοποιηθεί  το δεύτερο  
σεμινάριο σκίτσου στην 
Εύξεινο Λέσχη Βέροιας, 
σε συνεργασία με τον φίλο 
της Λέσχης, σκιτσογράφο 
Δημήτρη Νικολαΐδη. Η Λέ-
σχη μας  με αυτό τον τρό-
πο προσπαθεί να εντάξει 
μία ακόμα δράση, που 
προάγει την τέχνη και τον 
πολιτισμό και συνεισφέρει 
στην ψυχική γαλήνη των 
παιδιών αλλά  και  των  
μεγάλων.

Στο πρώτο σεμινάριο οι 
φίλοι του σκίτσου ασχολήθηκαν με το δεντράκι, δώσανε πρόσωπο στο δεντράκι και σκιτσάρανε 
το δάσος ΑΝΦΑΣ και ένα αγροτικό δρόμο από σημείο φυγής. 

Σας  περιμένουμε  την  Πέμπτη στις  5μμ, για  να  συνεχίσουμε  το  ωραίο  ταξίδι  του  σκί-
τσου.

Το  σεμινάρια  γίνονται  στις  εγκαταστάσεις  μας  στο  Πανόραμα  Βεροίας. Για  περισσό-
τερες  λεπτομέρειες  επικοινωνήστε  στο  τηλέφωνο  2331072060, 5-9  το  απόγευμα ή  στο  
6983503676  όλο  το  24ωρο.

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

Τουμπουλίδης Νικόλαος  Τογκουσίδου  Ευαγγελία

Η «ΒΑΝΤΑ», του 
Γ.Ξ. Τροχόπουλου, στη Νάουσα

Ο  Α ρ μ ε ν ι κό ς  Π ο -
λ ι τ ι σ τ ι κό ς  Σ ύ λ λο γ ο ς 
‘’HAMAZKAYIN’’ σε συ-
νεργασία με την Αρμενική 
Νεολαία Ελλάδος και την 
υψηλή επιστασία της Αρ-
μενικής Κοινότητας Θεσ-
σαλονίκης παρουσιάζουν 
τη νουβέλα <<ΒΑΝΤΑ>>, 
του λογοτέχνη Γ.Ξ.Τροχό-
πουλου. 

Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί στη ΝΑΟΥΣΑ 
και συγκεκριμένα στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του 
Πολυχώρου ‘’ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΛΑΝΑΡΑΣ’’ (ΒΕΤΛΑΝΣ) την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 
και ώρα 17:30. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Π.Ισαακίδης Χειρουργός, π.Πρόεδρος Ιατρικού Συλ-
λόγου Ημαθίας, π.Αντινομάρχης Υγείας, Ν.Ημαθίας,

Δ.Κλήμης Συγγραφέας,
Hovik Kassapian μέλος της Αρμενικής Εθνικής Επι-

τροπής,  και ο συγγραφέας.



Η Ι Μεραρ-
χ ί α  Π ε ζ ι κο ύ 
α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
ότι, στο πλαί-
σιο εορτασμού 
τ η ς  Η μ έ ρ α ς 
των Ενόπλων 
Δυνάμεων, θα 
πραγματοποιή-
σει την Τετάρτη 
20 Νοεμβρίου 
στις 18:30, στο 
Χώρο Τεχνών 
τ ο υ  Δ ή μ ο υ 
Βέροιας εκδή-
λωση με θέμα 
« 1 9 1 9 - 2 0 1 9 
: Ι Μεραρχία 
Πεζικού, 100 
χρόνια από την 
απόβαση στη 
Σμύρνη. Ιστορική διαδρομή από το παρελ-
θόν στο παρόν». Συμμετέχουν η χορωδία του 
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Ημα-
θίας και η φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου 
Βέροιας.

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, Ημέρα 
των Ενόπλων Δυνάμεων θα τελεσθεί Θεία 
Λειτουργία (07:30-10:00) στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου εντός του στρατοπέδου «ΚΑΠΕΤΑΝ 
ΑΜΥΝΤΑ» και στη συνέχεια Δοξολογία και 
κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο Πεσόντων του 
στρατοπέδου. Στο τέ-
λος θα παρουσιαστεί 
επίδειξη οπλικών συ-
στημάτων στο πλαίσιο 
του θεσμού «ΑΝΟΙ-
ΧΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ», 
που υλοποιεί το Γενι-
κό Επιτελείο Στρατού.

Προσωρινές κυ-
κλοφοριακές ρυθμί-
σεις

Για την  ομαλή και 
ασφαλή διεξαγωγή 
της οδικής κυκλοφορί-
ας, την πρόληψη των 
τροχαίων ατυχημά-
των, την εξυπηρέτηση 
και ασφάλεια του κοι-
νού, για τις εορταστι-
κές εκδηλώσεις κατά 
την Ημέρα των Ενό-
πλων Δυνάμεων, την 
Τετάρτη, 20-11-2019, 

στην πόλη της Βέροιας, η Διεύθυνση Αστυνο-
μίας αποφάσισε την απαγόρευση της στάσης 
και της στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται 
κατά τις ώρες 16:00 - 21:00, στις οδούς: Π. 
Μελά από την συμβολή της με την οδό Μπι-
ζανίου έως την συμβολή της με την οδό Αντω-
νιάδη, στην οδό Αντωνιάδη, από την συμβολή 
της με την οδό Π. Μελά έως την συμβολή της 
με την οδό Ανοίξεως. 

 Οι παραπάνω εκδηλώσεις είναι ανοιχτές 
προς το κοινό.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
του Βασιλείου και της Ανθίας, το γέ-
νος Μπουτζιώνα, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΠΟΖΙΑΔΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του Γεωργίου και της 
Φωτεινής, το γένος Ασικίδη, που γεν-

νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Γεωργίου Σφηκιάς Ημαθίας.

20 ΚΑΙ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Εκδηλώσεις της Ι Μεραρχία 

Πεζικού για την Ημέρα 
των Ενόπλων Δυνάμεων

1ο Συνέδριο Προσομοίωσης Περιφερειακού 
Συμβουλίου «Εν Έργω» - 3η Πράξη Δημοκρατίας

-Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Σε νέους και νέες από την Κεντρική Μακεδονία, ηλικίας από 18 έως 

28 ετών, απευθύνεται το 1ο Συνέδριο Προσομοίωσης Περιφερειακού 
Συμβουλίου «Εν Έργω» - 3η Πράξη Δημοκρατίας, που τελεί υπό την 
αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το συνέδριο θα διεξαχθεί 
από τις 15 έως τις 17 Νοεμβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
(Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).

 Οι συμμετέχοντες στο 1ο Συνέδριο Προσομοίωσης Περιφερει-
ακού Συμβουλίου «Εν Έργω» - 3η Πράξη Δημοκρατίας θα έχουν την ευ-
καιρία να γνωρίσουν με τον καλύτερο τρόπο τη λειτουργία του ανώτατου 
οργάνου του θεσμού της Περιφέρειας, καθώς και των επιμέρους περιφε-
ρειακών επιτροπών. Από τις θέσεις του Περιφερειάρχη, του Προέδρου 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, των επικεφαλής των συνδυασμών και 
των περιφερειακών συμβούλων, θα εξοικειωθούν κατά τη διάρκεια του 
συνεδρίου με το δημόσιο διάλογο, ανταλλάσοντας απόψεις για θέματα 
της περιοχής τους. 

 Το Σωματείο «Εν Έργω», με έδρα τα Γιαννιτσά του Δήμου 
Πέλλας, διοργανώνει το 1ο Συνέδριο Προσομοίωσης Περιφερειακού Συμ-
βουλίου– 3η Πράξη Δημοκρατίας, προκειμένου να ενισχύσει την πολιτική 
εγρήγορση των νέων πολιτών, που κατάγονται ή κατοικούν στα διοικητι-
κά όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Βέροιας 
καταδικάζει την καταστροφή κολώνας 
της ΔΕΗ από αγνώστους αφήνοντας 
χωρίς ρεύμα το κέντρο φιλοξενίας 
προσφύγων της Αγίας Βαρβάρας

Από την δημοτική παράταξη του ΚΚΕ, «Λαϊκή Συσπείρωση Βέροιας» (ΛΑ.Σ) ανακοινώνονται τα εξής:
«Καταδικάζουμε απερίφραστα την εγκληματική ενέργεια θρασύδειλων φασιστοειδών που είχε ως αποτέλεσμα την 

διακοπή της ηλεκτροδότησης στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην Αγία Βαρβάρα Βέροιας.
Ενεργώντας όπως το συνηθίζουν μέσα στο σκοτάδι, κατέστρεψαν τμήμα του δικτύου ηλεκτροδότησης, λίγα μέτρα 

έξω από τον χώρο φιλοξενίας.
Συγκεκριμένα έκοψαν με πριόνι την ξύλινη κολόνα-με ρεύμα μέσης τάσης-της ΔΕΗ ρίχνοντας την στο δρόμο(μαζί με 

αυτήν και τα ηλεκτροφόρα καλώδια που αυτή έφερε) από τον οποίο διέρχονται πρόσφυγες, εργαζόμενοι στο κέντρο φι-
λοξενίας και κάτοικοι της γύρω περιοχής.

Μόνο από τύχη δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές καθώς τα ηλεκτροφόρα καλώδια βρίσκονταν στο δρόμο μέχρι να 
ειδοποιηθεί και να επιληφθεί ο διαχειριστής του ηλεκτρικού δικτύου.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση Βέροιας καλούμε τους εργαζόμενους και τα λαϊκά  στρώματα της περιοχής μας να απομο-
νώσουν και να καταδικάσουν την σάπια προπαγάνδα και τη δράση των ρατσιστικών και εθνικιστικών ομάδων και να 
δυναμώσουν την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες και τον αγώνα για αξιοπρεπείς, ανθρώπινες συνθήκες 
διαβίωσης.

Προπάντων να δυναμώσει η πάλη για την κατάργηση της Συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας και του εγκλωβισμού, για το δι-
καίωμα των κατατρεγμένων να ταξιδέψουν στις χώρες προορισμού τους, βάζοντας στο στόχαστρο την πολιτική της ΕΕ, 
των κυβερνήσεων και των κομμάτων της, το ίδιο το σύστημα που γεννάει πόλεμο, εκμετάλλευση και προσφυγιά».

Σ.σ. Να σημειωθεί ότι από το πρωί της Τετάρτης το καμπ φιλοξενίας της Αγίας Βαρβάρας, έπειτα από πτώση κολώ-
νας της ΔΕΗ που βρίσκεται έξω από το στρατόπεδο και ηλεκτροδοτεί μόνο τον συγκεκριμένο χώρο. Σύμφωνα με την 
αστυνομία, η κολώνα πριονίστηκε τις νυχτερινές ώρες από αγνώστους, όπως και άλλες δύο που ωστόσο δεν έπεσαν. Η 
αστυνομία ήδη ερευνά για στοιχεία σχετικά με τη δολιοφθορά, ενώ συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ εργάζεται για την αποκατά-
σταση της ζημιάς.



Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων :

 Την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου το πρωί 
θα παραστεί στην ενθρόνιση του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Λήμνου και Α-
γίου Ευστρατίου κ. Ιεροθέου στη Λήμνο.

 Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου το πρωί 
θα παραστεί στην ενθρόνιση του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. 
Συμεών στη Λαμία. 

 Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίων Α-
ποστόλων Παλαιού Προδρόμου.

 Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου στις 7:00 
μ.μ. θα παραστεί στην εκδήλωση του Λυ-
κείου Ελληνίδων Ναούσης στο Δημοτικό 
Θέατρο Ναούσης.

 Την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στις 5:00 
μ.μ. θα συνοδεύσει την Ιερά Εικόνα της 
Παναγίας Σουμελά στον Ιερό Ναό του 
Αποστόλου Ανδρέου στην Πάτρα, όπου 
η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει για να συ-
νεορτάσει με τον Απόστολο Ανδρέα τον 
Πρωτόκλητο. 

 Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και 
στην παράκληση του Αγίου Λουκά του 
ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον 
υπό κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

 Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου στις 8:00 
μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολι-
τισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα θα 
παραστεί στην εκδήλωση της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, όπου θα παρουσιαστεί ο 
Αφιερωματικός Τόμος με την ευκαιρία του 
εορτασμού του Χρυσού Ιωβηλαίου (50 
χρόνια) Ιερωσύνης και του Αργυρού Ιω-
βηλαίου (25 χρόνια) Αρχιερωσύνης του 
Σεβασμιωτάτου.

 Την Τετάρτη 20 Νοεμ-
βρίου στις 7:00 μ.μ. θα πα-
ραστεί στην εκδήλωση της 
1ηςΜεραρχίας Πεζικού Βε-
ροίας για τον εορτασμό των 
Ενόπλων Δυνάμεων στο 
Χώρο Τεχνών του Δήμου 
Βεροίας. 

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρί-
ου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου στην1ηΜεραρχία 
Πεζικού στη Βέροια και θα 
τελέσει Δοξολογία.

 Την Παρασκευή 22 Νο-
εμβρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό του Αγί-
ου Γεωργίου στην Άμμο επί 
τη εορτή του Οσίου Ιακώβου 
του εν Ευβοία.  

Την Παρασκευή 22 Νοεμ-
βρίου στις 6:00 μ.μ. θα πα-
ραστεί και θα ομιλήσει στην 
δεύτερη Σύναξη Κατηχητών 
και Κυκλαρχών στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

 Το Σάββατο 23 Νοεμ-
βρίου το πρωί θα παραστεί 
στην ενθρόνιση του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου 
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας 
κ. Ιερωνύμου στο Αίγιο.  

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου το πρωί 
θα προεξάρχει και θα κηρύξει το θείο 
λόγο στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον 
Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου στην 
Πάτρα ενώπιον της Ιεράς Εικόνας της 
Παναγίας Σουμελά.

 Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου το από-
γευμα θα λάβει μέρος στον Πολυαρχιε-
ρατικό Εσπερινό στον Ιερό Καθεδρικό 
Ναό Θείας Αναλήψεως Κατερίνης, επί τη 
εορτή της Πολιούχου της πόλεως Αγίας 
Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της Παν-
σόφου. 

 Την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου το πρωί 
θα προεξάρχει και θα κηρύξει το θείο 
λόγο στην Πολυαρχιερατική Θεία Λει-
τουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Θείας 
Αναλήψεως Κατερίνης επί τη εορτή της 
Πολιούχου της πόλεως Αγίας Μεγαλο-
μάρτυρος Αικατερίνης της Πανσόφου.  

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναρ-
γύρων Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου 
Στυλιανού Παφλαγόνος προστάτου του 
ομίλου «προστασίας απόρου παιδιού» 
Βεροίας. 

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον εσπερινό και στην 
παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού 
αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κα-
τασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Πανα-
γίας Δοβρά στην Βέροια.
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Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε 
στους αγαπη-

τούς  Συγγενείς 
και Φίλους του 
Γηροκομείου 

Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκεπτη-

ρίου  για τους 
Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι 
από τις 10.00-

12.00 και 16.00-
18.00.

  τηλ.επικοιν. 
23310 24891.  

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκο-

μείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστο-
ποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης 
των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  ανα-
λαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους 
ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Μονοήμερη εκδρομή 
σε Κονιτσα - Γιάννενα

Το ΚΑΠΗ του  Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας δι-
οργανώνει την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου μονοήμερη 
εκδρομή ΚΟΝΙΤΣΑ-ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

ΤΙΜΗ ΕΙΣiΤΗΡΙΟΥ 12 ΕΥΡΩ.
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 7.00 πμ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛHΑ

3ήμερη εκδρομή
 στην Κέρκυρα

ΤΟ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π.ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας διοργανώ-
νει για τα μέλη του 3ήμερη εκδρομή στην Κέρκυρα στις 
26-27-28 Νοεμβρίου 2019. ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ :85 ΕΥ-
ΡΩ (ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ) Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξής:

• 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με 
πρωινό

• Μετακινήσεις με λεωφορείο
• Εισητήρια  ΦΕΡΡΥ- ΜΠΟΟΥΤ (ΗΓΟΥΜΕΝΙ-

ΤΣΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ)
Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 

ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ιερό Σαρανταλείτουργο
Ιερό Σαρανταλείτουργο θα τελεσθεί στο Ναό μας κατά το 

διάστημα της Νηστείας των Χριστουγέννων, από 15 Νοεμ-
βρίου έως και 25 Δεκεμβρίου, προς πνευματική ενίσχυση 
των πιστών και ως προετοιμασία για την μεγάλη εορτή των 
Χριστουγέννων.

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

Εκ του Ιερού Ναού

Δωρεάν σεμινάρια ποντιακής 
διαλέκτου

 στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Άρχισαν  τα μαθήματα  ποντιακής διαλέκτου  στην  Εύξει-
νο  Λέσχη  Βέροιας. Αν θες να κρατήσεις ζωντανές τις μνήμες 
από την γλώσσα των προγόνων σου ή θέλεις να γνωρίσεις τις 
ομορφιές της ποντιακής διαλέκτου μη διστάσεις, έλα  στο  Πα-
νόραμα  Βέροιας  και γίνε και εσύ μέλος στο τμήμα ποντιακής 
διαλέκτου. Το  τμήμα  λειτουργεί  κάθε Παρασκευή και από 
ώρες 9μμ-10.30μμ  δωρεάν,  μετά  από  πρόσφατη  απόφαση  
του Διοικητικού  Συμβουλίου, προκειμένου    όλοι ανεξάρτητα  
από  την  καταγωγή  μας να  μάθουμε  πέρα  από την ποντιακή 
διάλεκτο  στοιχεία  από  τις παραδόσεις, τα παραδοσιακά πο-
ντιακά τραγούδια, την  μαγειρική  και  τον  τρόπο  παρασκευής  
ποντιακών εδεσμάτων  καθώς  και  για  τα ήθη και έθιμα των 
ποντίων. Υπεύθυνη διδασκαλίας είναι  η πιστοποιημένη κα-
θηγήτρια ποντιακής διαλέκτου,  Αναστασία Μαχαιρίδου (Φιλό-
λογος - Γλωσσολόγος και  Πανεπιστημιακή Εκπαιδεύτρια Πο-
ντιακής Διαλέκτου).  Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Λέσχης από  Κυριακή 
μέχρι  Πέμπτη, ώρες   17:00-21:00 στο τηλ 233107206  και  
στο  6983503676  όλο  το  24ωρο

Με τιμή 
Για το Δ.Σ.

 Ο  Πρόεδρος   Η  Γ. Γραμματέας
 Τουμπουλίδης  Νικόλαος   Τογκουσίδου Ευαγγελία



«Η μεγάλη πρόκληση για τη χώρα, το με-
γάλο διακύβευμα, που αποτελεί εθνικό όραμα 
και μας ενώνει όλους είναι να πετύχουμε τη 
μετάβαση από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 
στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση».

Αυτό τόνισε προς τα μέλη της Γενικής Συ-
νέλευσης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, 
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και 
υποψήφιος Πρόεδρος της ΕΝΠΕ με την πα-
ράταξη «Σύγχρονες Ισχυρές Περιφέρειες», 
Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στην κεντρική ομιλία του στη γενική συνέ-
λευση της ΕΝΠΕ, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι 
«στο πλευρό τους οι Περιφέρειες έχουν έναν 
αξιόπιστο σύμμαχο, τον Υπουργό Εσωτερικών 
Τάκη Θεοδωρικάκο και τη νέα κυβέρνηση, με 
την οποία θα δουλέψουμε σκληρά για να γυρί-
σει οριστικά σελίδα η Ελλάδα».

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι «τα προη-
γούμενα χρόνια, περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές, που προκάλεσαν ισχυ-
ρές αναταράξεις δοκιμάζοντας τις αντοχές όλων μας. Αυτές οι πρωτόγνω-
ρες και πολλές φορές αντίξοες συνθήκες μέσα στην κρίση, είναι γεγονός 
ότι μας επηρέασαν, μας άλλαξαν, αλλά και μας ‘μέτρησαν’ όλους: και όσον 
αφορά στην προσήλωσή μας στις αρχές και αξίες που έχουμε, και όσον 
αφορά στη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητά μας. Όσο αυστηροί 
όμως και να είμαστε με τους εαυτούς μας, αποδείχθηκε στην πράξη, ότι οι 
Περιφέρειες περάσαμε με πολύ καλό βαθμό αυτές τις εξετάσεις. Καταστή-
σαμε τις Περιφέρειες όλης της χώρας, φορείς σταθερότητας και αποτελε-
σματικότητας, αποδεικνύοντας ότι: γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα 
τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, βιώνουμε και κατανοούμε τα καθημε-
ρινά προβλήματα και κυρίως ξέρουμε να φέρνουμε απτά αποτελέσματα και 
να τα φέρνουμε γρήγορα για ζητήματα που απασχολούν κάθε ελληνική οι-
κογένεια, κάθε Ελληνίδα και Έλληνα, στη χώρα μας. Κεντρικό ρόλο σ’ αυτή 
την κατάκτηση είχε ασφαλώς η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας».

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας εγκωμίασε την προεδρία του 
Κώστα Αγοραστού στην ΕΝΠΕ τα προηγούμενα χρόνια κάνοντας λόγο για 
«έναν ιδιαίτερα ικανό, αποτελεσματικό και μαχητικό Περιφερειάρχη που 
κράτησε σταθερά το τιμόνι της ΕΝΠΕ στα πιο δύσκολα χρόνια. Κώστα, 
θέλω να σε ευχαριστήσω, για την εποικοδομητική, ουσιαστική και στενή 
συνεργασία και διεκδίκηση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και είμαι σίγου-
ρος ότι έτσι ακριβώς θα συνεχίσουμε και όλα τα επόμενα χρόνια, που μας 
περιμένει πολλή δουλειά».

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που έχουν μπροστά τους τα επόμε-
να χρόνια οι Περιφέρειες της χώρας, ο κ. Τζιτζικώστας ανακοίνωσε την 
υποψηφιότητά του για την προεδρία της ΕΝΠΕ: «Πιστεύοντας βαθιά στις 
αστείρευτες δυνατότητες των Περιφερειών και έχοντας υπηρετήσει από 
την πρώτη στιγμή το θεσμό των αιρετών Περιφερειών, ζητώ σήμερα την 
εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας για να προχωρήσουμε μαζί και να κατακτή-
σουμε τη μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας: να κάνουμε την ου-
σιαστική μετάβαση από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή 
Διακυβέρνηση. Αυτό είναι το μεγάλο μας διακύβευμα, που δεν είναι κομμα-
τικό, δεν είναι καν μόνο πολιτικό, αλλά αποτελεί εθνικό όραμα, το οποίο μας 
ενώνει όλους».

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι το ψηφοδέλτιο για την ΕΝΠΕ, του οποίου 
ηγείται «αποτυπώνει την επένδυση στην ικανότητα, την εμπειρία, την αξιο-
σύνη, την ορμή και 
τις φρέσκες ιδέες, 
με συναδέλφους 
που έχουν αποδεί-
ξει τη μαχητικότητα 
και την αποτελε-
σματικότητά τους 
και θα συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην 
κατάκτηση του με-
γάλου, κοινού στό-
χου, για Σύγχρονες 

και Ισχυρές Περιφέρειες:
-Με πολιτικές που διαμορφώνονται και υλοποιούνται 

από κάτω προς τα πάνω.
-Με σχεδιασμό των έργων και των δράσεων μαζί με τις 

τοπικές κοινωνίες.
-Με εξειδικευμένη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεο-

νεκτημάτων κάθε περιοχής.
-Με προτεραιότητα τις πραγματικές ανάγκες των συ-

μπολιτών μας.
-Με πλήρη θωράκιση της οικονομικής και θεσμικής 

αυτοτέλειας των Περιφερειών.
-Με αύξηση των πόρων του κρατικού προϋπολογι-

σμού που περνούν στην Αυτοδιοίκηση και που δυστυχώς 
ακόμη και τώρα κυμαίνονται στο 3%, όταν ο ευρωπαϊκός 
μέσος όρος είναι στο 13%.

-Με φορολογική αποκέντρωση, ώστε να έχουμε απευ-
θείας τα δικά μας έσοδα και να βλέπουν και οι πολίτες 
πού πηγαίνουν τα χρήματά τους, όπως γίνεται σήμερα σε 
όλη την Ευρώπη με το μέσο όρο να κυμαίνεται στο 15%, 

την ώρα που στην Ελλάδα βρίσκεται στο 0,6%.
-Με επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων, ώστε κάθε φορέας να γνωρίζει 

ξεκάθαρα ποιες και πόσες ευθύνες έχει και ποιες όχι.
-Με επαναπροσδιορισμό και εκλογίκευση των αδιανόητα πολλαπλών 

ελέγχων. -Με εφαρμογή στην πράξη της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης, 
που μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε μεγάλα και υπερτοπικά 
ζητήματα με ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο.

-Και βέβαια, με την άμεση κατάργηση της απλής αναλογικής, που όπως 
εφαρμόστηκε αποδείχτηκε ότι είναι απολύτως αποτυχημένη».

«Ζητούμενο», είπε ο κ. Τζιτζικώστας, «είναι για όλους μας, αλλά και για 
την καθεμιά, και τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, όχι απλώς να κάνουμε τη 
δουλειά μας σωστά, αλλά να κάνουμε την υπέρβαση, να σηκωθούμε πιο 
ψηλά, να κοιτάξουμε πιο μακριά. Μπορεί να είναι η πιο δύσκολη εποχή, 
όμως είναι η δική μας εποχή και με πολλή δουλειά, ενωμένοι, ενωμένες 
οι Περιφέρειες, μπορούμε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε ακόμα πε-
ρισσότερα στα επόμενα χρόνια. Με συνεννόηση και συνεργασία, με πίστη 
στις δυνατότητές μας, με ευθύνη προς τους συμπολίτες μας, μπορούμε να 
κάνουμε πολλά, όλοι μαζί, για την Ελλάδα. Και θα τα καταφέρουμε».
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Δήμος Αλεξάνδρειας
 Πρόγραμμα 

εκδηλώσεων για την 
επέτειο της 17ης Νοέμβρη
Στις 17 Νοεμβρίου 2019 , ημέρα Κυριακή θα λάβουν χώρα 

στη πόλη της Αλεξάνδρειας, με την ευκαιρία του Εορτασμού της 
Επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 
1973, οι παρακάτω εκδηλώσεις : 

• Επιμνημόσυνη Δέηση 
•  Κατάθεση Στεφάνων
στο χώρο του Ηρώου της πόλεως
Προσέλευση Επισήμων ώρα 11.00 π.μ.

Ευχαριστήριο
Από καρδιάς θέλουμε να εκ-

φράσουμε θερμές ευχαριστίες 
στον Μητροπολίτη μας κ. Παντε-
λεήμονα που τέλεσε την εξώδιο 
ακολουθία καθώς και σε όλους, 
όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο 
πένθος μας, από τον θάνατο της 
αγαπημένης μας μητέρας και για-
γιάς, Περιστέρας Μπατσαρά. 
Σας ευχαριστούμε όλους.

Η οικογένειά της

Επιστολές 
στο «Λαό»

Κύριε Διευθυντά
Στο φύλλο σας της 12-11-2019 ο ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας γράφει ότι 

είναι αντίθετος στην εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στο 
Βέρμιο. Πουθενά όμως δεν αναφέρει πού βλάπτουν οι ανεμο-
γεννήτριες, είτε στον άνθρωπο είτε στο ζωϊκό βασίλειο. Το μόνο 
που μας αναφέρει είναι ότι θα μετατραπεί από τόπο φυσικού 
κάλους σε γιγάντιο πάρκο μηχανημάτων. Δηλαδή αισθητικά 
δεν τους αρέσει. Εμένα προσωπικά δεν με χαλάει η εικόνα των 
μηχανημάτων, με χαλάει όμως η μόλυνση της ατμόσφαιρας από 
την καύση του λιγνίτη και οι πολλοί θάνατοι από καρκίνο. Οι κύ-
ριοι Συριζαίοι θέλουν τους Φωτόπουλους και τους Πιπεργιάδες 
να κατεβάζουν τους διακόπτες της ΔΕΗ και να καταστρέφουν τις 
επιχειρήσεις.

Η Aριστερά πιστεύει ότι το επιχειρείν από ιδιώτες αποτελεί 
ποινικό αδίκημα.

Γιώργος Μακαρωνάς
Βέροια

Στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ
Απ. Τζιτζικώστας: «Αυτό που μας ενώνει 
είναι η μετάβαση από την Περιφερειακή 

Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση»



Λόγο της γιορτής 
του Πολυτεχνεί-
ου οι αγώνες της 

Α2 μπασκετ θα διεξα-
χθούν οι περισσότεροι 
το Σάββατο 16/11 . Ο 
Φίλιππος Βέροιας θα 
παίξει με το Ανατόλια 
στην Θεσ/νίκη στις 5 
μ.μ  Οι διαιτητές και 
οι κομισάριοι της 7ης 
αγωνιστικής της Α2 
Ανδρών, είναι:

Σάββατο 16 Νοεμβρίου
Ανατόλια 17.00 Ανατόλια-Φί-

λιππος Βέροιας Μπήτης-Ξέ-
ρας-Παζώλης (Γκούμας)

Καρδίτσας (Νέο) 17.00 Καρ-
δίτσα-Οίαξ Ναυπλίου Ξενικά-
κης-Λουλουδιάδης-Αγραφιώτης 

Τζ. (Χλωρός)
Αγρινίου 17.00 Αγρίνιο-Αμύ-

ντας Παφίλης-Κωνσταντινίδου-Ε-

λευθεριάδης Πλ. (Μπέστιας)
Στ. Βενέτης 17.00 Διαγόρας 

Δρυοπιδέων-Απόλλων Πάτρας 

Παγώνης-Κοντίλης-Δολγυρας 
(Παλάτος)

ΣΕΦ 17.00 Ολυμπιακός-Ε-
λευθερούπολη Τζαφλέρης-Κοτσι-
μπος-Κώτσου (Ηπιώτης)

Ηλίδας 17.00 Κόροιβος Αμαλι-
άδας-Δάφνη Δαφνίου Αναστόπου-
λος Αντ.-Ρίζος-Νάστος (Κωστής)

Μετς 17.00 Παγκράτι-Χαρίλαος 
Τρικούπης Σταματόπουλος-Καρ-
πάνος-Χριστινάκης (Άκελ)

Ψυχικού 17.00 Ψυχικό-Τρί-
των Κωνσταντινόπουλος-Τσολά-
κος-Τσαχάκης (Μουζάκης Στ.)

Αγώνες εξ’ αναβολής
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου
Στρέφη 17.00 Τρίτων-Καρδί-

τσα Κατραχούρας-Αναστόπουλος 

Αντ.-Τσιμπούρης (Σταύρου)
1ο Χαϊδαρίου 17.00 Δάφ-

νη Δαφνίου-Ανατόλια Παναγιώ-
του-Κοντίλης-Καρακάσης (Ηπιώ-
της)

Μεσολογγίου 17.00 Χαρίλα-

ος Τρικούπης-Αγρίνιο Ζακεστί-
δης-Τσολάκος-Γιακείμη (Πατσα-
ντζόπουλος)

Υμηττού 18.00 Αμύντας-Ε-
λευθερούπολη Διαμαντής-Νά-
στος-Κανελλόπουλος (Λιμνιάτης)
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CMYK

Ορίστηκαν από την ΚΕΔ/ΕΠΟ 
οι διαιτητές της 8ης αγωνιστι-
κής για την Football League. 

Αναλυτικά οι ορισμοί για την 8η αγω-
νιστική: 

Σάββατο (16/11)
Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Βόλου  (15:00 - ΕΡΤ3)

Διαιτητής: Μπαΐλης (Πρέβεζας/Λευκάδας)
Βοηθοί: Φραγκούλης (Πρέβεζας/Λευκάδας), Τσι-

λίκας (Αιτ/νίας)
4ος: Ματσούκας (Αιτ/νίας)
 
Κυριακή (17/11 - 15:00)
ΑΟ Τρίκαλα – Αιγάλεω
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί: Νίκζας (Λάρισας), Μάνος (Λάρισας)
4ος: Αγγελούλης (Λάρισας)
 
Ιωνικός – Διαγόρας Ρόδου
Διαιτητής: Κουκουλάς (Λέσβου)
Βοηθοί: Ψύλλος (Λέσβου), Γαρεφαλάκης (Ηρα-

κλείου)
4ος: Ευθυμίου (Αθηνών)
 
Βέροια–Θεσπρωτός
Διαιτητής: Θεοδωρόπουλος (Φλώρινας)
Βοηθοί: Τοροσιάδης (Μακεδονίας), Κορώνας 

(Πειραιά)
4ος: Μιχούλιας (Μακεδονίας)
 
Ασπρόπυργος – Ο.Φ. Ιεράπετρας
Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Κύριος (Αρκαδίας), Κοττορός (Δωδεκα-

νήσου)
4ος: Πουλόπουλος (Πειραιά)
 
Ιάλυσος – Τρίγλια
Διαιτητής: Ψυχούλας (Βοιωτίας)
Βοηθοί: Πήττας (Ηλείας), Καραλής (Ηλείας)
4ος: Γιαννούκας (Δωδεκανήσου)
 
Καβάλα – Καλαμάτα  ΕΡΤ3
Διαιτητής: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)
Βοηθοί: Κηλικιώτης (Ξάνθης), Γκιόση (Θράκης)
4ος: Τακίδης (Κιλκίς)

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Beach Handball που κατέ-
κτησαν στο Καζάν τον Ιούλιο 

του 2018 έφερε στα κορίτσια της 
Εθνικής Γυναικών ένα ακόμα δώρο, 
την είσοδο τους άνευ εξετάσεων σε 
πανεπιστήμια της αρεσκείας τους.

Για τις νεαρότερες κοπέλες ο νόμος το προ-
έβλεπε, αλλά για αυτές που είναι πάνω από 29, 
χρειάστηκε η συμβολή του πρώην Γενικού Γραμ-
ματέα Αθλητισμού Ιούλιου Συναδινού και οι πιέσεις 
της Ομοσπονδίας για να αλλάξει το όριο ηλικίας 

στην συγκεκριμένη διάταξη.
Η αρχηγός της Εθνικής, η 46χρονη Βάσω Σκά-

ρα πέρασε στο νηπιαγωγών Ιωαννίνων, Λένα 
Μούρνου και Ελισάβετ Μάστακα στο Τμήμα Επι-
στημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
ΑΠΘ, η Ελένη Ποιμενίδου φυσικοθεραπεία Θεσ-
σαλονίκης, η Άννα Καλοϊδη αρχιτεκτονική Θεσσα-
λονίκης, η Αποστολίνα Δημητρίου Διοίκηση Επι-
χειρήσεων, η Έλενα Κερλίδη διεθνών σπουδών, 
η Ευγενία Σαμολαδά σπουδάζει ήδη στα ΤΕΦΑΑ, 
η Μάγδα Κεπεσίδου του χρόνου που θα ολοκλη-
ρώσει τις σπουδές της στα ΤΕΦΑΑ θα κάνει το 
μηχανογραφικό της για την Νομική Αθηνών, ενώ η 
Νικολίνα Κεπεσίδου ολοκληρώνει φέτος το σχολείο 
και του χρόνου θα δηλώσει Ψυχολογία ή Νομική.

Football League

ΤηνΚυριακήστις3.00μ.μ.
Βέροια-Θεσπρωτόςμεδιαιτητή
τονΘεοδωρόπουλο(Φλώρινας)

Στα θρανία οι παγκόσμιες 
πρωταθλήτριες του Beach Handball 

πέρασαν σε σχολές της αρεσκείας τους

A2 Μπάσκετ

ΤοΣάββατο16/11Ανατόλια-ΦίλιπποςΒέροιας

Στις 20/11 θα συνεχιστεί ο αγώνας 
του Αχιλλέα Ν. με τη Ναουσα 

Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της Ε.Π.Σ. Ημαθίας ορίζεται η διεξαγωγή του διακο-
πέντος αγώνα της 9ης αγωνιστικής της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες ομά-
δες ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ και ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ, ως εξής: 

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα έναρξης 4 μ.μ.
Δ.Α.Κ Νάουσας: Αχιλλέας Νάουσας-ΦΑΣ Νάουσα

 Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί για το υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα, με 
τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τον χρόνο της διακοπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Πο-
δοσφαίρου (π.χ. αριθμός τερμάτων, αριθμός ποδοσφαιριστών κτλ). πηγή: kerkidasport.gr



Ένα ακόμα κουραστικό, αλλά μεστό 
από όμορφες εικόνες στα τραπέζια 
και την εξέδρα, διήμερο, στα ανα-

πτυξιακά τουρνουά της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., έφτα-
σε στο τέλος του. Η Βέροια αγκάλιασε άλλη 
μια χρονιά τις μικρές ηλικίες στην επιτρα-
πέζια αντισφαίριση, τους εξασφάλισε τις 
καλύτερες συνθήκες και πραγματοποίησε 
επιτυχώς το 7ο τουρνουά της, που, όπως 
και πέρσι τέτοιο καιρό, ήταν παράλληλα το 
3ο στο φετινό πρόγραμμα. Πήραν μέρος 
195 αγόρια και κορίτσια απ’ όλη την Ελλά-
δα και δεν καταγράφηκε ούτε μία απουσία 
της τελευταίας στιγμής.

Τους αγώνες διοργάνωσαν στο Φιλίππειο γυμνα-
στήριο τα σωματεία Ο.Ε.Α. και Α.Σ.Ε.Α. Βέροιας σε 
συνεργασία με την Τοπική Επιτροπή B. Ελλάδας της 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. Όπως πάντα ήταν αφιερωμένοι στη 
μνήμη του νεαρού αθλητή επιτραπέζιας αντισφαίρισης 
της Βέροιας Φώτη Τσιαλτζούδη. Την προσπάθεια στή-
ριξαν καθοριστικά το ΚAΠΑ δήμου Βέροιας και η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα 
Ημαθίας). Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν ο Ζήσης 
Δουκέρης στους νέους, η Ντανιέλα Γραμματοπού-
λου-Χρυσοπούλου στις νεάνιδες, ο Κίμωνας Μήτκας 
στους παίδες, η Λεμονιά Γκαϊντατζή στις κορασίδες, ο 
Γιάννη Κούτρα στους παμπαίδες, η Γεωργία Σπανού 
στις παγκορασίδες και ο Γιώργος Σασσάνης στους 
μίνι παμπαίδες. Στη σάλα του άνετου κλειστού γυμνα-
στηρίου τοποθετήθηκαν 16 τραπέζια και από το πρωί 
του Σαββάτου 145 αγόρια και 50 κορίτσια έδωσαν 
τον καλύτερο εαυτό τους για τις διακρίσεις και το ευ 
αγωνίζεσθαι. Την ίδια ώρα επικράτησε εορταστική 
ατμόσφαιρα στην εξέδρα, καθώς δεν ήταν μόνο το 
θερμό χειροκρότημα σε ωραίους πόντους αλλά και ότι 
σωματεία… έστηναν μικρές κερκίδες για να υποστη-
ρίξουν αθλητές τους. Τα τοπικά σωματεία «έτρεξαν» 
για να εξασφαλιστεί και οργανωτικά το θετικό αποτέ-
λεσμα, ήταν πρόθυμα να εξυπηρετήσουν σε κάθε α-
νάγκη και φυσικά η Τοπική Επιτροπή της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 
ήταν άψογη στα θέματα γραμματείας έχοντας και την 
πολύτιμη βοήθεια εθελοντών. Οι διοργανωτές πρό-
σφεραν στα παιδιά από μία σακούλα με μπανάνα, 
πορτοκαλάδα, κρουασάν και ντόνατς.

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕΟΕΥΑΓΓΕΛΟΣΤΣΙΑΛΤΖΟΥΔΗΣ
Σε μικρό διάλειμμα το πρωί του Σαββάτου έγινε 

ειδική βράβευση στον πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Α. Βέροιας 
Ευάγγελο Τσιαλτζούδη για τη μεγάλη προσφορά του 
στην επιτραπέζια αντισφαίριση της πόλης και γενικά 
τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Η βράβευση έγινε από 
την ΕΦΟΕΠΑ και την τιμητική πλακέτα απένειμε ο 
πρόεδρος της ομοσπονδίας και γενικός γραμματέας 

της Ε.Ο.Ε. Μανώλης Κολυμπάδης. Αφού καλωσόρι-
σε αθλητές, προπονητές και συνοδούς κι ευχήθηκε 
καλή επιτυχία στο τουρνουά, εγκωμίασε το τιμώμενο 
πρόσωπο. «Έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή σε αυτό 
που λέγεται ερασιτεχνικός αθλητισμός. Όχι μόνο 
στην Ελλάδα, αλλά και στην Πολωνία όπου πέρα-
σε μεγάλο μέρος της ζωής του. Τέτοιους αφανείς 
εργάτες έχει ανάγκη ο αθλητισμός κι εύχομαι να 
είναι πάντα γερός και να προσφέρει». Ο Ευάγγε-
λος Τσιαλτζούδης ήταν πατέρας του αδικοχαμένου 
Φώτη, στη μνήμη του οποίου γίνεται το τουρνουά. 
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έφτασαν στον τελικό δύο συμπαίκτες στον Π.Κ.Δ. 
Ταύρου, που ήταν παράλληλα και τα πρώτα φαβορί. 
Ο Ζήσης Δουκέρης έκαμψε τον Ιάκωβο Αϊβατίδη με 
3-1 σετ και πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο φέτος 
(11-9, 11-7, 5-11, 11-9). Στις νεάνιδες έφτασε σε άλλη 
μία πρωτιά η Ντανιέλα Γραμματοπούλου, που ήταν 
και 1ο φαβορί. Στον τελικό κατέβαλλε την Ελισάβετ 
Χατζηκύρκα με 3-1 σετ (11-5, 7-11, 11-7, 11-2).

Στους παίδες κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο ο αρι-
στερόχειρας Κίμωνας Μήτκας. Στον θεαματικό τελικό 
με τον Διονύση Τιμαμόπουλο, ο οποίος έχει αμυντικό 
στυλ παιχνιδιού, επικράτησε με 3-1 σετ (7-11, 12-10, 
11-5, 11-9). Στις κορασίδες κυριάρχησε η Λεμονιά 
Γκαϊντατζή, όπως και στο εναρκτήριο όπεν στην Πεύ-
κη. Στον τελικό κατέβαλλε τη συμπαίκτριά της στον 
Α.Σ.Ε.Α. Καβάλας Φωτεινή Δημητριάδη με 3-1 σετ 
(11-7, 12-14, 11-4, 11-4). Η τελευταία νίκησε στην 
4άδα το 2ο φαβορί τη Δήμητρα Πετσίβα.

Στους παμπαίδες έφτασε στην παρθενική του 
πρωτιά ο Γιάννη Κούτρα μετά τον χαμένο τελικό της 
Κοζάνης. Ο αθλητής του Ποσειδώνα Λουτρακίου 

νίκησε στο καθοριστικό ματς ένα άλλο παιδί από την 
Κορινθία, τον Ραφαήλ Δήμο (1ο φαβορί) με 3-1 σετ 
(12-10, 11-9, 9-11, 11-6). Ο Κωνσταντίνος Αλεξού-
δης, μαθητής της Δ’ δημοτικού, ανέβηκε στο τρίτο 
σκαλοπάτι του βάθρου με νίκη-έκπληξη 3-2 σετ στα 
προημιτελικά (κι από 0-2 πίσω στο σκορ) απέναντι 
στον Γιώργο Κοσμά, νούμερο 3 της κατηγορίας και 
νικητή των δύο πρώτων τουρνουά της χρονιάς.Στις 
παγκορασίδες η Γεωργία Σπανού επανέλαβε την επι-
τυχία της Κοζάνης. Η πρωταθλήτρια από τη Φλώρινα 
έδωσε συναρπαστικό τελικό με τη Χιώτισσα Άντζελα 
Νουρέ, ισοφαρίστηκε από 2-0 σετ μπροστά και τελι-
κά επικράτησε με 3-2 (11-3, 11-9, 10-12, 9-11, 11-8).

Στους μίνι παμπαίδες οι φίλοι του αθλήματος α-
πόλαυσαν πραγματικά έναν ακόμα αμφίρροπο τελικό 
των… λιλιπούτειων Γιώργου Σασσάνη και Απόστο-
λου Βατσακλή. Πριν από 1,5 μήνα στην Πεύκη είχε 
επικρατήσει ο δεύτερος, σήμερα πήρε τη νίκη ο Σασ-
σάνης με 3-1 σετ και πρόσθεσε το χρυσό μετάλλιο 
σε εκείνο της Κοζάνης (11-6, 6-11, 11-5, 11-6). Μικρή 
αναφορά απαιτείται στον μαθητή της Β’ δημοτικού 
Δημήτρη Αλεξανδρίδη. Όχι μόνο γιατί κατέκτησε το 
χάλκινο μετάλλιο στους πρώτους επίσημους αγώνες 
του, αλλά και γιατί είναι γιος του παλιού πρωταθλητή 
επιτραπέζιας αντισφαίρισης Φάνη Αλεξανδρίδη. Ο 
πρώην άσος του Πέρα Κωνσταντινούπολης και του 
Πέρα Αθηνών, ο αθλητής που έγινε δόξα του τουρκι-
κού πινγκ πονγκ με τις διεθνείς διακρίσεις του, ήταν 
φυσικά παρών στη Βέροια κι έφερε νοσταλγία και α-
ναμνήσεις σε παλιούς αθλητές, που τον συνάντησαν.

Veroia November_2019_Aponomi_korasidesΤις 
απονομές των επάθλων έκαναν ο πρόεδρος του 
ΚΑΠΑ Βέροιας Λεωνίδας Ακριβόπουλος, ο αντιπρό-

εδρος του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας Δημή-
τρης Πύρηνος, ο Ευάγγελος Τσιαλτζούδης, ο πρόε-
δρος του Ο.Ε.Α. Βέροιας Εμμανουήλ Σοφιανίδης, ο 
Μανώλης Κολυμπάδης, ο γενικός γραμματέας της 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής 
Βόρειας Ελλάδας Χρήστος Τριγωνάς, ο πρόεδρος 
της Τεχνικής Επιτροπής της ομοσπονδίας Τάκης 
Τζόβολος και ο εθνικός προπονητής Κώστας Βατσα-
κλής, που είχε αγωνιζόμενα και τα δύο παιδιά του 
στη Βέροια.

Οι νικητές σε κάθε κατηγορία:
ΕΦΗΒΟΙ:
1. Ζήσης Δουκέρης (Π.Κ.Δ. Ταύρου)
2. Ιάκωβος Αϊβατίδης (Π.Κ.Δ. Ταύρου)
3. Αλεσσάντρο Φέλτσερ (Α.Σ.Ε.Α. Καβάλας)
4. Νικηφόρος Μύρος (Φάρος Αλεξανδρούπολης)

ΝΕΑΝΙΔΕΣ:
1. Ντανιέλα Γραμματοπούλου-Χρυσοπούλου (Ο-

λυμπιακός)
2. Ελισάβετ Χατζηκύρκα (Εθνικός Αλεξανδρού-

πολης)
3. Ευαγγελία Τρωαδίτη (Π.Κ.Δ. Ταύρου)
4. Μαρία Δημητρίου (Γ.Α.Σ. Ελευσίς)

ΠΑΙΔΕΣ:
1. Κίμωνας Μήτκας (Φάρος Αλεξανδρούπολης)
2. Διονύσης Τιμαμόπουλος (Α.Σ.Ε.Α. Καβάλας)
3. Ηρακλής Κερασίδης (Δ.Α.Ο. Ταύρου)
4. Κωνσταντίνος Μηλικούδης (Φιλία Ορεστιάδας)

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ:
1. Λεμονιά Γκαϊντατζή (Α.Σ.Ε.Α. Καβάλας)
2. Φωτεινή Δημητριάδη (Α.Σ.Ε.Α. Καβάλας)
3. Δήμητρα Πετσίβα (Α.Σ.Ε.Α. Καβάλας)
4. Δέσποινα Άμπα (Σάρισες Φλώρινας)

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ:
1. Γιάνννη Κούτρα (Ποσειδών Λουτρακίου)
2. Ραφαήλ Δήμος (Ο.Ε.Α. Κορινθίας ο Λέων)
3. Κωνσταντίνος Αλεξούδης (Φιλία Ορεστιάδας)
4. Δημήτρης Τζιαμαλίδης (Φιλία Ορεστιάδας)

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ:
1. Γεωργία Σπανού (Σάρισες Φλώρινας)
2. Άντζελα Νουρέ (Πανιώνιος Χίου)
3. Βασιλική Μπουλά (Πανιώνιος Χιου)
4. Αλεξάνδρα Μπιτχαβά (Π.Α.Λ. Φοίνικες Πάτρας)

ΜΙΝΙ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ:
1. Γιώργος Σασσάνης (Π.Κ.Δ. Ταύρου)
2. Απόστολος Βατσακλής (Αθηνά Μαγκουφάνας)
3. Μιχάλης Μπιτχαβάς (Π.Α.Λ. Φοίνικες Πάτρας)
4. Δημήτρης Αλεξανδρίδης (Α.Σ. Πέρα Αθηνών)
πηγή: Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέ-

ζιας Αντισφαίρισης
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CMYK

Πινγκ-Πονγκ

Αποθέωσητων«μικρών»στοαναπτυξιακότηςΒέροιας

Το τμήμα του Αλπικού Σκι του ΕΟΣ Νά-
ουσας για μια ακόμη χρονιά πραγματοποιεί 
10ημερο προπονητικό camp στο Χίντερντουξ  
της Αυστρίας από 8 εώς 18 Νοεμβρίου.Οι 
αθλητές που συμμετέχουν στην προετοιμασία 
είναι οι:

Αναστάσιος Λυμπεριάδης
Νίκη Λυμπεροπούλου
Εύα Τρούπκου
Αθηνά Χορταρέα
Μαρίτα Μούλια

Ιωάννης Πρωτοψάλτης
Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου
Το διάστημα της παραμονής τους στον 

παγετώνα του Χίντερντουξ οι αθλητές μας 
θα προπονηθούν σε άριστα οργανωμένες 
εγκαταστάσεις με σκοπό την κατάλληλη προ-
ετοιμασία εν όψη της ερχόμενης αγωνιστικής 
περιόδου. Τους αθλητές συνοδεύει ο έφορος 
του τμήματός κυρ. Πέτρος Καρυδάς και υ-
ποστηρίζει προπονητικά ο κυρ Αλεξάντερ 
Μίσκοβίτς

ΣυμμετοχήσεΔιεθνήΠροετοιμασία
Ο αθλητής του ΕΟΣ Νάουσας Εμμανουήλ 

Μάνος Ζωγράφος θα αναχωρήσει για το Χί-
ντερντουξ της Αυστρίας από 17 Νοεμβρίου έ-
ως 14 Δεκεμβρίου. Σε ένα από τα μεγαλύτερα 
προπονητικά κέντρα της Ευρώπης ο έφηβος 
πρωταθλητής θα συμμετέχει στην προετοιμα-
σία της FIS(Διεθνής Ομοσπονδία Χιονοδρο-
μίας)με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία σε 
συνθήκες χιονιού βάζοντας τις βάσεις για μια 
θετική αγωνιστική περίοδο.

ΕΟΣNάουσας
Προετοιμασία Αλπικού Σκι Αυστρία



Εκπαιδευτική επίσκεψη σπουδαστών 
του ΙΕΚ Βέροιας στο Σ/Μ “Σκλαβενίτης”

Την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, οι σπουδαστές του τμήματος «Γραμματείς Ανωτέρων & Ανωτάτων Στελεχών» του ΙΕΚ Βέροιας πραγματοποίησαν με 
πρωτοβουλία της εκπαιδεύτριας κας Γιαννούση Πετρούλας και του κ. Μοσκοφίδη Αναστάσιου εκπαιδευτική επίσκεψη στο Σούπερ Μάρκετ “Σκλαβενί-
της” (Νέα περιφερειακή οδός Βέροιας – Νάουσας) στα πλαίσια του μαθήματος «Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα».

Οι εκπαιδευόμενοι ξεναγήθηκαν στα διάφορα τμήματα του καταστήματος με σαφή παρουσίαση των κριτηρίων στησίματος και προβολής των προι-
όντων στο ράφι. Η διαδικασία παραλαβής και αποθήκευσης των προιόντων, ο έλεγχος των παραστατικών και η οριστικοποίηση των εγγραφών στο 
λογιστικό σύστημα, αποτέλεσαν τη βάση για περαιτέρω συζήτηση αναφορικά με την πολιτική απογραφής που ακολουθεί το κατάστημα.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε θερμά τους υπεύθυνους κ. Γαριοφουλίδη Χαράλαμπο και κ. Πρε-

λορέντζο Αντώνιο για τη θετική απόκριση και φιλοξενία τους στο αίτημα των εκπαι-
δευόμενων.

Ευχαριστούμε θερμά για την πληθώρα των εικόνων και των πληροφοριών που 
ανιδιοτελώς μας εδόθησαν, καθώς η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέ-
πει να χαρακτηρίζεται από την επαρκή διασύνδεση της με τον κόσμο της εργασίας.

Οι εκπαιδευτές
Π. Γιαννούση – Α. Μοσκοφίδης

Δωρεάν σπιρομέτρηση 
στο Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας

Το Δημοτικό Ιατρείο του ΝΠΔΔ ΚΑΠΑ Δήμου Βέροι-
ας σε συνεργασία με την Εταιρεία Νοσημάτων Θώρα-
κος Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει στο πλαίσιο της 
προληπτικής ιατρικής στο γενικό πληθυσμό, δωρεάν 
Πρόγραμμα Μέτρησης της ικανότητας των Πνευμόνων 
με  Σπιρομέτρηση. 

 Το πρόγραμμα αφορά όλους του δημότες του Δή-
μου Βέροιας. 

Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 
2019 στο χώρο του Δημοτικού Ιατρείου Βέροιας Σταδί-
ου 51 10:00π.μ-14:00μ.μ.

Η δράση απευθύνεται   σε καπνιστές ανεξαρτήτου 
ηλικίας και σε άτομα με αναπνευστικά νοσήματα. Τηλέ-
φωνο για ραντεβού 2331353809. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 

ευχαριστεί θερμά:
1.Τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου και 

2ου Δημοτικού Σχολείου Σκύδρας, τον ιδιωτικό παιδικό 
σταθμό «Παιδικό δενδράκι» και όλους τους κατοίκους της 
Σκύδρας για τη μεγάλη βοήθεια σε τρόφιμα και αναλώσιμα 
είδη.

2. Το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας και ιδίως τον 
Διευθυντή του κ. Αριστείδη Μιχαηλίδη για την παροχή ποσό-
τητας πετρελαίου θέρμανσης.

3. Ανώνυμο φίλο για τη δωρεά ποσού 100€.
4.Την δασκάλα κυρία Ευδοξία Μανωλοπούλου, για τη 

δωρεά ποσού 83€.
5.Την κυρία Αναστασία Γκιουλεμέ και το καφεκοπτείο «Ά-

ρωμα» στο Μακροχώρι, για την παροχή τροφίμων και ειδών 
πρώτης ανάγκης, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών Σωτηρίου 
Ευαγγελοπούλου και Ελένης Κελεσίδη.

6.Το κατάστημα «Μαμά πεινάω» για την προσφορά 10 
κιλών οσπρίων.

7.Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Βε-
ροίας, για την προσφορά τροφίμων.

8.Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάουσας για 
την προσφορά 15 κιλών μπανάνας.

9.Την κυρία Σοφία Τόπη, για την προσφορά πολλών ζευ-
γών παιδιών καλτσών.

10.Την κυρία Αντωνία Κουσίδου για τη δωρεά ποσού 
20€, στη μνήμη Ειρήνης Μπέλλου.

11.Την κυρία Ευμορφία Ντόβα, για τη δωρεά ποσού 20€.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Κυκλοφόρησε 
το νέο βι-

βλίο των Δ. 
Στυλιανίδη, 
Θ. Σωτηρό -
πουλου,  Α. 
Σ ιμώνη και 
Δ. Αλμαλιώτη 
«Η συμβολή 
της Διατρο-
φής στην υ-
γεία των αν-
θ ρ ώ π ω ν » , 
από τις εκδό-
σεις «ΑΓΡΟ-
Τύπος α.ε.».

Το βιβλίο διατίθεται από το βιβλιο-
πωλείο «Ηλιοτρόπιο» της Βέροιας.



Πέμπτη 14-11-2019
13:30-17:30 ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑ
Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέ-
ναντι από βενζινάδικο 
Γαλάνη) 23310-73324

21:00-08:00ΑΥΓΕ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 
26 (6ο Δημοτικό σχο-
λείο) 23310-29101 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Νοέμβριος 2019
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 

το διά στη μα α πό 11-11-2019 μέχρι 17-11-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το 
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη 
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

Προορισμός: Βέροια
 5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45, 

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 

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

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

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

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

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

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

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

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

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

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

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

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  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
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2331076650
 Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . .2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών . . . . .

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . .2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . . .2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . .23333 50144
Γραφείο Προσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .23333 50142

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Σαν από παραμύθι ξεπροβάλλει μέσα στο 
ομιχλώδες τοπίο το Ξηρολίβαδο. Σε γνωστά έγ-
γραφα του Τούρκικου ιεροδικείου της Βέροιας, 
το Ξηρολίβαδο μνημονεύεται πολλές φορές από 
το 1640. Το χωριό καταστράφηκε το 1795 από 
ληστές, Ξαναζωντάνεψε γύρω στα 1840 όταν 
εγκαταστάθηκαν εδώ 100 περίπου οικογένειες 
από τα βλαχοχώρια των Γρεβενών. Άφησαν πίσω 
τους την πόλη της Βέροιας.

Η ίδρυση της χάνεται στα μυθικά χρόνια. Πήρε 
το όνομα της από τη νύμφη Βέροια κόρη του Ωκε-
ανού και της Θέτιδος. Πρώτη ιστορική αναφορά 
γίνεται από τον Θουκιδίδη το 432 π. Χ. κατά την 
εκστρατεία των Αθηναίων στην Ποτίδεια της Χαλ-
κιδικής.

Ο ανηφορικός φιδωτός δρόμος τελείωσε και 
μπροστά τους εμφανίζονται τα πρώτα σπίτια του 
χωριού. Βρίσκονται στο όρος Βέρμιο, τόσο κοντά 
και τόσο μακριά! Ή φύση τους χαρίζει απλόχερα 
την ομορφιά της. Πυκνή βλάστηση από βελανι-
διές, πεύκα, σπάνια αγριολούλουδα καλύπτουν 
αυτή την ευλογημένη γη. Εδώ που οι εικόνες 
εναλλάσσονται, εδώ που η μονοτονία είναι ά-
γνωστη. Κοιτάζουν γύρω τους, μια ζωγραφιά , 
μια γοητεία. Πρωινό Κυριακής και το Ξηρολίβαδο 
τους υποδέχεται πανέμορφο ήρεμο και ερημω-
μένο. Είναι από τους πιο ορεινούς οικισμούς της 
Ελλάδος, κτισμένο σε υψόμετρο 1205 μέτρων 
σε οροπέδιο του όρους Βέρμιου σε ένα γραφικό 
επίπεδο λιβάδι με συστάδα αιωνόβιων πεύκων 
(μαύρη πεύκη) στο δυτικό άκρο. Πυκνά δάση από 
πανύψηλες οξιές και άλλα φυλλοβόλα οι γύρω 
βουνοπλαγιές, πανέμορφες. Οι πρώτοι κάτοικοι 
ήταν ντόπιοι Βεροιώτες από την γύρω περιοχή 
και είχαν ως αποστολή την φρούρηση και την 
ασφάλεια της βασιλικής οδού. Δεν γνωρίζουμε 
πότε ακριβώς πρωτοκτίσθηκε το χωριό γιατί δεν 
σώθηκαν αρκετά γραπτά μνημεία, αφού το χω-
ριό καταστράφηκε πολλές φορές από ληστές και 

πυρπολήσεις. Το 1795 καταστράφηκε από ληστές 
και οι κάτοικοι του σκορπίστηκαν σε άλλα μέρη. 
Ξανακτίσθηκε μετά το 1805 και ήταν τσιφλίκι 
του περίφημου Αλή - Πασά των Ιωαννίνων. Οι 
κάτοικοι του συμμετείχαν στην επανάσταση του 
1821. Σπουδαίος αγωνιστής του ΄21 ο Γεώργιος 
( Λιόλιος) Ξηρολιβαδιώτης, γαμπρός του Μάρκου 
Μπότσαρη, καθώς παντρεύτηκε την αδελφή του 
Δέσπω. Πυρπολήθηκε πάλι το 1822 μετά την α-
ποτυχία της επανάστασης της Νάουσας.

Το όνομα Ξηρολίβαδο διατήρησαν και οι Bλα-
χόφωνοι κτηνοτρόφοι μετά την εγκατάσταση τους 
στο Βέρμιο, προερχόμενοι από τα βλαχοχώρια 
της Πίνδου. Μέχρι το 1912 παρέμεινε τσιφλίκι και 
οι κάτοικοι πλήρωναν ενοίκιο για την παραμονή 
των οικογενειών τους και των κοπαδιών τους.

Στα χρόνια του Μακεδονικού αγώνα το χωριό 
απετέλεσε καταφύγιο και ορμητήριο Ελληνικού α-
ντάρτικου. Σήμερα ο οικισμός έχει πολλές ωραίες 
κατοικίες και σφύζει από ζωή τους καλοκαιρινούς 
μήνες.

Με τον σάκο στον ώμο και τα απαραίτητα η 
πορεία των φίλων ορειβατών αρχίζει. Προχωράνε 
η ίδια αίσθηση η ίδια ελευθερία. Μπήκανε στο 
πευκοδάσος, ένα βουβό αεράκι σαν ψίθυρος, 
τους καλωσορίζει. Η μέρα βροχερή και με πολύ 
ομίχλη σήμερα.

Άφησαν τον δασικό δρόμο, τώρα οδοιπορούν 
σε μονοπάτι ανηφορικό, σε πολλά σημεία της 
διαδρομής το γυμνό τοπίο διακόπτεται από επί-
πεδα μικρά λιβάδια. Τώρα το μονοπάτι χαμένο σε 
πυκνή ομίχλη.

Πήραν πορεία δεξιά, ψηλά δένδρα ντυμένα 
στο χρώμα της ομίχλης ορίζουν το μοναδικό δά-
σος που στεγάζει πλήθος από ζώα και πουλιά. 
Βουνά και λιβάδια, κρυμμένα στην ομίχλη.. Στο 
βάθος το Ξηρολίβαδο. Βγήκαν από το δάσος, 
τώρα τοπίο γυμνό από δένδρα πήραν πορεία 
για την κορυφή. Ανάβαση δύσκολη η πυκνή ο-

μίχλη δυσκολεύει τις κινήσεις τους. Τους οδηγεί 
ο Γιάννης και η υπόλοιπη συντροφιά των oο-
ρειβατών ακολουθεί. Ανεβαίνοντας ψηλότερα ο 
καιρός αγριεύει, τα μακρινά σύννεφα πλησιάζουν 
απειλητικά. Ένας παγωμένος αέρας τους κτυπά 
το πρόσωπο, - το κρύο έντονο –φοράνε γάντια 
και σκούφους και συνεχίζουν. Απέναντι τα Πιέρια 
όρη, δίπλα τους τα χιονοδρομικά του Σελίου, πιο 
μακριά της Νάουσας και οι άλλες βουνοκορφές. 
Μετά από μια πορεία σχετικά εύκολης διαδρομής 
φθάσανε στο χιονοδρομικό του Σελίου και στην 
ψηλότερη κορφή του, το Ασούρμπαση. Στιγμές 
απόλυτης ηρεμίας. Τούτη την ώρα είναι μακριά 
από κάθε τι…………. Το κρύο, ο παγωμένος 
αέρας, η βροχή, η ομίχλη, δεν τους αφήνουν πε-
ριθώρια. Επιστροφή…….

Η κατάβαση γίνεται μέσα από το πευκοδάσος, 
από άλλη διαδρομή. Το μονοπάτι φιδοσέρνεται 
σε πυκνή φυλλωσιά, κωνοφόρα, πεύκα και οξιές.

Η πυκνή βλάστηση η πυκνή ομίχλη και το 
κατηφορικό σημείο του βουνού καταπονεί λίγο 
περισσότερο τα πόδια τους, ο αγέρας ανάλα-
φρος η αύρα του νοτισμένου τοπίου τους ταξιδεύ-
ει……………..

Πετροπέρδικες πετούν τρομαγμένες από το 
δικό τους θόρυβο. Χαμηλότερα ο καιρός ηρεμεί 
και η κατάβαση τους γίνεται χωρίς δυσκολία. 
Συνεχίζουν με μόνη συντροφιά τους ήχους του 
δάσους.

Φθάσανε στο χωριό. Ένα ζεστό ρόφημα είναι 
για τη στιγμή βάλσαμο. Ο καφές στο Ξηρολίβαδο 
στο ξενοδοχείο Ντουκάτα τους δίνει δυνάμεις για 
την επιστροφή. Επιστροφή……………

Μεσημέρι και η πόλη της Βέροιας ζει στον δικό 
της νωχελικό ρυθμό. Τα καφέ γεμάτα από πλήθος 
κόσμου. Όπως σε κάθε επιστροφή στην συντρο-
φιά επικρατεί μια γλυκιά μελαγχολία.

Υ.Γ. Συγχαρητήρια στους νέους φίλους ορειβάτες.

Τσιαμούρας Νικόλαος

Ξηρολίβαδο–Ασούρμπασι1878μέτρα
Κυριακή10Νοεμβρίου2019μετουςΟρειβάτεςΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

τοικία κοντά στο 7ο Δη-
μοτικό, 75 τ.μ., με υπό-
γειο 75 τ.μ. και οικόπε-
δο 200 τ.μ., 48.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 122583 

Euromesitiki.
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑπω-

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

058526.
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλείται 

μονοκατοικία δύο διαμερί-
σματα από 70 τ.μ. ισόγειο 
και 70 τ.μ. 1ος όρ., με ε-
ξωτερική σκάλα, σε οικό-
πεδο 595 τ.μ., πάνω στον 

κεντρικό δρόμο, 10 λεπτά 
από τη Βέροια, δίπλα α-
πό τον Αγ. Γεώργιο. Τιμή 
85.000 ευρώ, συζητήσιμη. 
Τηλ.: 2310 864983 & 6941 
422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 95 τ.μ., 3ος όρ., 
καταπληκτική θέα, α-
νακαινισμένο, χωρίς 
ασανσέρ, ατομική θέρ-

μανση,  κουφώματα 
ενεργειακά, μπαλκό-
νια γύρω-γύρω. Τιμή 
45.000 ευρώ, συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6992 769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με 
συμπύρηνα ροδάκινα (Άν-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προ-

μηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν 
ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προχωρημέ-
νη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 764477 & 
23310 27796.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πωλείται στον Άγιο Γεώργιο 
Βέροιας εκτάσεως 10 στρεμμάτων περίπου σε 
προνομιακή θέση. Πληρ. τηλ.: 6978 335127.

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Απαραίτητα προσόντα: 
·Πτυχίο πληροφορικής ή πτυχίο θετικών επιστημών
·Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου
·Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·Γνώσεις προγραμματισμού
·Γνώσεις Ρομποτικής (Wedo2 και EV3 της LEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα 

εκτιμηθούν
Πληροφορίες 6978897897 Κος Σαπτσόγλου Ιγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
(Κωδ.Αγγ.ΥΠΗΛ_2)

Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡA.Ε, η οποία εδρεύει 
στη Βέροια και δραστηριοποιείται στο χώρο των 
κονσερβοποιημένων φρούτων και στην χυμοποίηση,  
επιθυμεί να προσλάβει ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ.

Απαραίτηταπροσόντα:
• Πτυχίο Τεχνικής Σχολής
• Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας
• Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
• Επιθυμητή η γνώση Αγγλικής γλώσσας
Αρμοδιότητες
• Συντονισμό και υποστήριξη Ηλεκτρολογικών 

θεμάτων
• Επιδιόρθωση βλαβών 
• Προληπτική συντήρηση
• Νέα τεχνικά έργα
Ηεταιρείαπροσφέρει:
• Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικά ανα-

πτυσσόμενο περιβάλλον
• Σταθερή και μόνιμη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομί-

σουν μέχρι τις 30Νοεμβρίου2019 βιογραφικό σημεί-
ωμα στα γραφεία της εταιρίας (Σιδ. Σταθμός Βέροιας) 
είτε να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: 
hr@aqf.gr, υπόψη Διεύθυνσης Προσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

(Κωδ. Αγγ. ΥΠΕΞ1)
Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑ.Ε.  επιθυμεί την στελέ-

χωση του τμήματος πωλήσεων του εξαγωγικού τομέα 
του κονσερβοποιείου – χυμοποιείου της. 

ΠεριγραφήΘέσης:
•Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα παραγγελιοληψίας
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το 

τμήμα αποθήκης
•Τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων, τρα-

πεζική παρακολούθηση εισπράξεων πελατών συνερ-
γασία με το λογιστήριο

•Επικοινωνία με πελάτες για διαχείριση και διευ-
θέτηση προβλημάτων

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής /

οικονομικής κατεύθυνσης 
•Ηλικία, από 25 μέχρι και 45 ετών
•Άριστη Γνώση χειρισμού  Η/Υ 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι 

στρατιωτικές υποχρεώσεις
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
ΕπιθυμητάΠροσόνταΥποψηφίου
•Άλλες ξένες γλώσσες 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγ-

μάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό
•Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων 

και επίτευξης στόχων
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
Παρέχονται
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
•Μόνιμη Απασχόληση
•Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής 

ανάπτυξης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι 

τις 30Νοεμβρίου βιογραφικό, στην έδρα της εται-
ρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.
gr, και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφία 
υποψηφίου.  Πληροφορίες:2331023774.



13ΠΕΜΠΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

δρος και Έβερτ) 9 στρέμματα 
στο ΠΑΛΙΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 
6972 237102.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 20,5 
στρέμματα, περιοχή Αγ. Αικα-
τερίνης Επισκοπής Αλεξάν-
δρειας, 150μ. από τον άξονα 
Βέροιας-Αλεξάνδρειας στο ύ-
ψος Καλοχωρίου. Τηλ.: 6994 
202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ήΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ κτήμα στη Βεργίνα 
με ακτινίδια 4,3 στρέμ. σε 
πλήρη παραγωγή στην πε-

ριοχή Ξηρόκαμπος. Πληρ. 
τηλ.: 6932 526408 κος Γιώρ-
γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙκτήμα στη Βεργίνα 10 
στρέμ. στην περιοχή Σάδηνα, 
5 στρέμ. ακτινίδια και 5 στρέμ.

χέρσο με δική του πομώνα. 
Τηλ.: 6932 526408 κ. Γιώργος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση 
κομμωτηρίου στο κέντρο 
της Βέροιας, λόγω συντα-
ξιοδότησης. ΜΟΝΟ σοβα-
ρές προτάσεις. Τηλ.: 6976 
587232 & 23310 23206.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην πλα-
τεία Καπετανίδη λόγω συ-
νταξιοδότησης. Τηλ.: 6972 
670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο δι-

αμέρισμα 76 τ.μ., πραγμα-
τικός λουλουδότοπος με κλι-
ματισμό, καλοριφέρ, πάρ-
κιγκ, χωρίς κοινόχρηστα, 
Γρεβενών 11 και Ερμού 
γωνία. Τηλ.: 6949 215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο 4ο Δη-
μοτικό Σχολείο, ηλιόθερ-
μο, καλοριφέρ. Τηλ. 23310 
65299 & 6979 078679.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία πανέμορφη με ό-
λα τα έπιπλα και ηλεκτρι-
κά, με αυλή, ΛΟΥΞ, 250 
ευρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ, Κε-

ντρικής 10, ενοικιάζεται 
κατάστημα 30 τ.μ., δια-
μπερές, με πατάρι. Τηλ.: 
6949 408554 & 6948 
726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμά-
τιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυ-
στήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται 
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Διαμπε-
ρές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,αποτελού-
μενο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική με υπέρυθρες , η με 
σόμπα πέλλετ του ενοικιαστή , θέση στάθμευ-
σης στον αύλιο χώρο , έχει μεγάλη βεράντα , 
απεριόριστη θέα στον κάμπο και τα κουφώματα 
του είναι με διπλά τζάμια , Τιμή: 300 € . Από 
1/12/2019 διαθέσιμο. Αποκλειστική διάθεση - δι-
αχείριση από  ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ . 

ΚΩΔ. 23402 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα 
110 τ.μ., κατασκευή 1973, 3 υ/δ, 2 ος όροφος, 
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , μέτρια κα-
τασκευή, αλουμινίου συρόμενα, ανεξάρτητη 
θέρμανση , σόμπα με ξύλα η Pellet , χωρίς 
ανελκυστήρα, με πολύ λίγα κοινόχρηστα, 220€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 116311 ΕΛΗΑ , Ενοικιάζεται ωραιό-
τατο διαμέρισμα 130τ.μ.,  2ος όροφος, με 3υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, με δυο ολοκαίνουργια μπάνια 
, ανακαινισμένο μερικώς , σε καλή κατάσταση, 
σε οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , με ωραία 
διαρρύθμιση,  κεντρική θέρμανση πετρελαίου 
σε λειτουργία , με αποθήκη και ανελκυστήρα 
καινούργιο, μίσθωμα 380€. Αποκλειστική δι-
άθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα συντη-
ρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. Αποτελείται 
από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με εντοιχιζόμενες 
ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλοκουζίνα με τζάκι 
και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ επιπλωμένο μαζί 
με ηλεκτρικές συσκευές. Διαθέτει ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου, συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, με ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη 
αυλή.  Τιμή: 300 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23177 ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ενοικιάζε-

ται μία μονοκατοικία 75 τ.μ., ανεξάρτητη κα-
τασκευή 1970, στο ισόγειο σαλόνι με κουζίνα 
καινούργια και στον 1ο  όροφο 2 υ/δ, και μπάνιο 
, με ατομική θέρμανση πετρελαίου και με ωραίο 
κήπο. Έχει  θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ναι 
σε κατοικίδια , ενεργειακής κλάσης Η, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία και σε τιμή πράγματι χαμηλή, 
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ενοίκιο 240€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα απο-
θήκη συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. ισόγεια με 
εξαιρετικά καλή πρόσβαση. Αποτελείται από 1 
Χώρο . Ενοίκιο 140 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  ορ. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά και 
φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά και 
Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .

Κωδ: 23002 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο μεγάλης προβολής , συνολικής ε-
πιφάνειας 33 τ.μ. 1ος ορ.  Αποτελείται από 1 
Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και 
ανακαινίστηκε το 1997. Διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου, Διπλά τζάμια ενοίκιο Τιμή: 160 € .

Κωδ: 22958 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 ο 
όροφο κατάλληλο και για φροντιστήριο και όχι 
μόνο. Αποτελείται από 3 Χώρους, και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει θέρμανση 
Κεντρική με Πετρέλαιο. Τιμή: 350 €.

κωδ. 23135 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται σε εξαι-
ρετικό σημείο γραφείο 120 τ.μ., με 5 χώρους , 
εξαιρετικής και σπάνιας προβολής , 1ος  γω-
νιακό  , εξαιρετική ευκαιρία μηνιαίο μίσθωμα 
μόνο 380€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον 2ο 
όροφο  κατάλληλο για φροντιστήριο και όχι μόνο 
. Αποτελείται από 5 Χώρους, και 2 WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει θέρμανση 
Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώ-
ματα Αλουμινίου, - Τιμή: 700 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24010 - Κέντρο σε παράλληλο της 

Βενιζέλου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικό-
τητα ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
20 τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο  και έχει  ωραία 
βιτρίνα. Μίσθωμα  μόνο  170€.

Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-
τροπόλεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστι-
κότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και με 
δικό του WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου. 
Ενοίκιο μόνο  150 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24332 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 102 τ.μ. με μεγάλη βιτρίνα επί 
του κεντρικού δρόμου , ενοίκιο  350 €.

Κωδ: 24044 ΚΕΝΤΡ0 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα-
τάστημα 174τ.μ. Ισόγειο σε σημείο μεγάλης 
προβολής , κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις 
και για γραφειακό χώρο, γωνιακό,  ζητούμενο 
μίσθωμα 700€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 106289 ΡΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Θέ-

ση στάθμευσης σε ανοιχτή πυλωτή οικοδομής, 
με πολύ καλή και άνετη πρόσβαση, για 1 αυτοκί-

νητο, τιμή μόνο 40€. Αποκλειστική διάθεση από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ. 14046 ΚΕΝΤΡ0, κάτω από την Εληά 

πωλείται διαμ/μα 77 τ.μ., κατασκευή 1975 , 2 
υ/δ, 1 ος όροφος, πρόκειται για διπλοκατοικία 
καλοδιατηρημένη ωραιότατη κατασκευή , με ω-
ραία βεράντα και με ατομική θέρμανση , διαθέτει 
και μία αποθήκη 9 τ.μ. , συνολική τιμή 65.000€.  
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό ,  1ος Υπερυψωμέ-
νος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλο-
νοκουζίνα, αποθήκη και μεγάλο μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση 
Αυτόνομη με σόμπα , Κουφώματα Αλουμινίου 
καινούργια , Ανελκυστήρα και θέση στάθμευσης 
στην Πυλωτή , έχει επίσης και  Ηλιακό θερμο-
σίφωνα . προσφέρεται  σε τιμή ευκαιρίας μόνο 
50.000 €.

Κωδ 13609 Στη Ράχη Βέροιας πωλείται 
ημιτελές διαμ/μα 1ου ορόφου 103 τ.μ. με 2δσκλ 
και επιπλέον μία αποθήκη  50 τ.μ. σε οικόπεδο 
1236 τ.μ. τιμή 25.000€.

Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέρι-
σμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε διόροφη 
οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 
3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο Μπά-
νια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει Απεριό-
ριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ 
μεγάλο με τηλεχειριστήριο  κλειστό και μεγάλο 
, κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό 
θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο 
πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή: πολύ προσιτή 
από 150.000€ τώρα μόνο 120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψωμένη 
συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55 τ.μ. υπόγειο 
χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές οικόπεδο 

συνολικού εμβαδού 490τ.μ. Αποτελείται από 1 
Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο. Είναι 
κατασκευασμένη το 1997 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική Πετρελαίου, έναν πολύ ωραίο κήπο και 
μεγάλη βεράντα, δίνεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο 
60.000 €.

Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πω-
λείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος ορ.  
βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι μοναδική, 
έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. σε δύο επίπε-
δα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο χρησιμοποιείται 
σαν γκαράζ και αποθήκη  , σε οικόπεδο 350 τ.μ. 
σε άψογη κατάσταση, αυστηρών τεχνικών προ-
διαγραφών,  έχει τζάκι ενεργειακό , αρχοντικό , 
για απαιτητικούς αγοραστές, και με δύο μπάνια , 
τιμή 185.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλοκατοι-
κία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε οικόπεδο 
750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2 ανεξάρτητα 
οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο και 1ο όροφο 
με 130τ.μ. το καθένα αντίστοιχα. Ο κάθε όροφος 
διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπά-
νιο.  Διαθέτουν αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου, 
ο 1ος όροφος έχει και τζάκι,  σε πολύ καλή 
τοποθεσία με πολύ ωραίο κήπο, προσφέρονται 
όλα μαζί σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο 
190.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται υ-

πόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια οικοδο-
μή , κατασκευή 2005. Πρόκειται για έναν ενιαίο 
χώρο στο υπόγειο οικοδομής , τιμή , μοναδικά 
και πολύ σπάνια τόσο χαμηλή , μόνο 7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον 

Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 
1ος ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 
22.000 €.

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  και 

αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του κουζι-
νάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 2005 
και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό. 
Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα , τιμή 
45.000 €.

Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλησίον 
Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 τ.μ., 1ος 
ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάσταση προσφέ-
ρεται σε  τιμή προσφοράς στα 12000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος 
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου με 
50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κατάλληλος 
για κάθε χρήση και με πολύ λογικό τίμημα τις 
40.000€.

Κωδ: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, 
Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 45.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13562 - ΚΕΝΤΡΟ Επί της Μητρο-

πόλεως πωλείται Κατάστημα συνολικής επι-
φάνειας 43 τ.μ. Ισόγειο,  εξαιρετικής προβολής, 
σε μοναδικό σημείο, κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις. Αποτελείται από 1 ενιαίο χώρο, και 
WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Ανοιχτω-
σιά - Τιμή: 90.000 €. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο αγοραστή. Πληροφορίες μόνο 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά-
στημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ι-
σόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή 
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.

Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής ε-
πιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979 και δι-
αθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,  Τιμή: 18.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχεί-

ρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο έ-
τοιμο σε λειτουργία , με ολόκληρο τον εξοπλισμό 
κομπλέ λόγω συνταξιοδότησης. Η επιχείρηση 
στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα μεγάλης προ-
βολής συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ., διαθέτει 
μεγάλο και σταθερό πελατολόγιο, ζητούμενο 
τίμημα μόνο 60.000€, με πολύ λογικό μίσθωμα 
στα 450€. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζη-
τηθούν. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από 
την Μεσιτική Ακινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106268  ΜΑΓΟΥΛΑ Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 4.700 τ.μ. με 
ροδάκινα μέσα 8 ετών, σε πολύ καλό σημείο, 2ο 
από τον δρόμο, ποτιστικό, Τιμή μόνο: 13.000 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 

την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής ε-
πιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο για 
ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 20.000 
€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 14457 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, Οικόπεδο 420 

τ.μ., εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , , αμφιθε-
ατρικό οικόπεδο , ελαφρώς επικλινές , σε μονα-
δική τοποθεσία, σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, 
πολύ σπάνια ευκαιρία, 42.000€, Πληροφορίες 
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,  Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις θα συζητηθούν.

Κωδ. 14527 Στο Σταυρό Ημαθίας  πωλείται 
μοναδικό και σπάνιο οικόπεδο 650 τ.μ. εντός 
σχεδίου με σ.δ 0,8 . Τιμή μόνο 15.000€┐  Υ-
πόδειξη μόνο σε πολύ σοβαρά ενδιαφερόμενο 
αγοραστή.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά απο-
κλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα γή-
πεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1100 τ.μ. 
εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδομήσιμο. 
Τιμή: 20.000 €.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται οικό-
πεδο 1500 τ.μ. μέσα στο χωριό στην περιοχή 
Αυλαγάς, άρτιο και οικοδομήσιμο, με μεγάλη 
φάτσα, σε τιμή ευκαιρίας μόνο 20.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105088 ΠΑΤΡΙΔΑ, Οικόπεδο 2.608 
τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός ζώνης οι-
κισμού πριν την Πατρίδα , κτίζει 300 τ.μ. σε 
εξαιρετικά όμορφη περιοχή προσφέρεται σε 
πολύ χαμηλή τιμή , μόνο 35.000 €. Αποκλειστική 
ανάθεση και πληροφορίες μόνο στην  ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

Κωδ.14740 . Σπάνιο οικόπεδο στην άκρη 
του χωριού στους Γεωργιανούς Βέροιας με 
3500 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο , πωλείται σε 
πολύ χαμηλή τιμή , μόνο 25.000€. Ευρίσκεται 
από την πάνω μεριά του δρόμου. Η θέση και η 
θέα του μοναδικές. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑ-

ΦΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλι-
νική η Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  
Καβάκια πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 
τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της 
Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 
450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Από εταιρεία:
•Υπάλληλος Γραφείου
•Συντονιστής μεταφορών σε μεταφορική εταιρεία
•Οδηγός Φορτηγού Ε’ κατηγορίας
•Οδηγός Λεωφορείου
•Οδηγός με άδεια ΑDR
•Συντηρητής μηχανημάτων εργοστασίου
•Υπάλληλος Πρατηρίου Καυσίμων
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948613718. Αποστολή 

βιογραφικών στο ergasiamrk@gmail.com.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.

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

Από  τ η ν
ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ
ζ η τ ο ύ ν τ α ι
χειριστές μη-
χα ν η μ ά τω ν
συσκευασίας
τροφίμων.

Θα συνεκτι-
μηθούν: 

Α. προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία
Β. μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις
Γ. Χειρισμός ηλεκτρονικού υπολιγιστή
Δ. Γνώσεις αγγλικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουν αίτηση (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπία 
ταυτότητας ή διαβατηρίου) στην έδρα της επιχείρησης, 
στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027800 – email: info@
almifoods.gr

(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201910_1)

Η εταιρεία ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΑΒΕΕ - Ξυλοκιβώτια
ΑγροτικώνΠροϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέ-
ροιας, ζητά να προσλάβει Υπάλληλο Γραφείου με 
γνώσεις στην διαχείριση και έκδοση Μισθοδοσίας. Θα 
προσμετρηθούν σχετικές σπουδές HumanResource
Managementκαι προϋπηρεσία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας  6942-808851

Από την ε -
ταιρεια Βουλης
Χημικα  (www.
voulis.com)  με 
εδρα τη Ναουσα 
Ημαθ ιας  ζητε ι -
ται ατομο που να 
γνωριζει καλα τη γαλλικη γλωσσα. Αποστολη βιογραφικων 
στο info@voulis.com.



ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος 50 
τ.μ., πλήρως ανακαινισμένος, 
1ος όρ., γωνιακό, δίπλα στα 
Αστικά. Τηλ.: 6946 740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗΕ-
ΤΑΙΡΙΑ «Εργοηλεκτρική 
Ο.Ε.» ζητούνται Ηλεκτρολό-
γοι & Βοηθοί Ηλεκτρολόγου. 

Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: info@ergoilektriki.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με δί-
πλωμα Γ’ κατηγορίας και εμπει-
ρία στις πωλήσεις. Αποστολή 
βιογραφικών στο sta-afoi@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία/κοπέλα 
για να φροντίζει ζευγάρι ηλι-
κιωμένων και να μένει εσωτε-
ρική. Μισθός ικανοποιητικός. 
Πληρ.: 6974 938099 & 6976 

838881.
Η ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ  PR IMA

FRUITS ψάχνει έμπειρο υ-
πεύθυνο συσκευαστηρίου για 
το συσκευαστήριό της στο 

Μακροχώρι. Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να στείλουν βιο-
γραφικό στο info@primafruits.
gr. Τηλ: 2331092080

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ζητά να προσλάβει επιθεω-
ρητή πωλήσεων, για να ανα-
λάβει το τμήμα πωλήσεων. 
Η εταιρία προσφέρει μισθό, 
αυτοκίνητο και κινητό. Θα λη-

φθεί υπόψη προϋπηρεσία. 
Πληροφορίες στο: 6976 
777999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  μηχα -
νικός αυτοκινήτων, ηλε-
κτρολόγος και οδηγός 
ΤΑΧΙ για συνεργείο αυ-
τοκινήτων. Τηλ.: 23310 
62900.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

«TSIFLIDIS SECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσληψη 
και μόνιμη απασχόληση, ε-
ξωτερικό πωλητή, κύριο ή 
κυρία με γνώσεις πωλήσεων 
και ευχέρεια λόγου, απαραί-

τητα στοιχεία: να διαθέτει  ά-
δεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δί-
πλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για τους 
νομούς Ημαθίας και Θεσσα-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  22 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΚΤΕΛ 40 τ.μ.  ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50  τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 180 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 65 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 240 €
ΓΗΠΕΔΟ 70 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένη μονοκατοικία, χωρίς 
κοινόχρηστα, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. καλό, 220 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 85 τ.μ. καλό, με ατομικό λέβητα, 200 €
ΡΟΛΟΙ 110 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα, διαμπερές, με ατομικό 
λέβητα, 350 €
ΡΟΛΟΙ 120 τ.μ. λουξ επιπλωμένο με τζάκι, 350 €
ΚΤΕΛ 145 τ.μ. καλό, θέα, 200 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μονοκατοικία 300 τ.μ., επιπλωμένη, λουξ, 550 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 40 τ.μ. επιπλωμένο &μισθωμένο 15.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. ανακαινισμένο, 22.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΡΟΛΟΙ 75 τ.μ., επενδυτικό, ευκαιρία, 27.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. 23 ετών, επιπλωμένο & μισθωμένο 
39.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 84 τ.μ. 25 ετών, πολύ καλό, ευκαιρία, 55.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. 23 ετών, 71.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 € 
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 100 τ.μ.  νεόδμητο, θέα, 120.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, τζάκι, 46.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο, πολύ καλό, 88.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 157 τ.μ. καλό, επενδυτικό, 83.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΒΕΡΟΙΑ 260 τ.μ. υπερλουξ βίλα με όλα τα έξτρα, 265.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 500 €
ΛΑΙΚΗ 80 τ.μ. 220 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. (κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 800 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΦΟΡΙΑ 550 τ.μ. 1.400 €
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 600 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 1.100 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές, κοντά στο χωριό, 4.500 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα, 450 € ενοίκιο / έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6.000 μέτρα, 12.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 6.000 μέτρα (κάτω από το LIDL), ευκαι-
ρία, 14.000 €
ΡΑΧΙΑ 13.000 μέτρα με ροδακινιές 8 ετών, 1.100 € ενοίκιο / έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 17.000 μέτρα, με ελιές 25 ετών, 14.000 €
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 20.000 μέτρα, ευκαιρία, 25.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα, γωνιακό, με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 324 τ.μ. καλό, 48.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, καλό, 18.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 710 μέτρα, αμφιθεατρικό, επάνω στο δρόμο, 
26.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα, πανοραμικό, με θέα, 32.000 €
ΡΑΧΙΑ 4.000 μέτρα, 25.000 € 
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό, 
50.000 €
ΛΟΖΙΤΣΙ 8.000 μέτρα, θέα, γωνιακό, 32.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό 
δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στον Πεζόδρομο, με καλούς 
τζίρους, λόγω φόρτου εργασίας, 55.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστά-
σεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής 
πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 
110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκινγκ Θεα,καινουριο 
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητέα 
28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκινγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα, ασανσέρ,. Χρήζει ανακαιν.  55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ 
Οικ.200 τ.μ 48000€
ΕΔΕΣΣΗΣ 3ος 40 τ.μ 1ΔΣΚ WC,προσοψης με Αυτ.Θ. Α/C 26000€
ΚΕΝΤΡΟ έτοιμο ανακαινισμένο 90 τ.μ 2ΔΣΚ 60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣ διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οιοπ.220 τ.μ 
60000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ,  45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 300€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C 2WC 300€
ΣΚΡΑ 1ΔΣΚWC,με πομπους και Α/C ανακαινισμενο,220€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€
ΚΕΝΤΡΟ Βενιζελου 1ΔΣΚ WC επιπλωμενο Λουξ 270€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για Φωτ/κά 
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 800 μ. από 
παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευκαιρια 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1400€ το στρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ  Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗ αποθηκη 120τ.μ 150€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια, 
με πείρα στις πωλήσεις 
ενδυμάτων, για 4ωρη α-
πασχόληση. Τηλ.: 23310 
67740 & 6976 745551.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώ-
σεις λογιστικής) για μόνι-
μη απασχόληση σε εμπο-
ρική επιχείρηση περιοχή 
Νάουσας. Να έχουν εκ-
πληρωθει οι στρατιωτικές 
υποχρεώσεις και να δια-
θέτει δίπλωμα οδήγησης. 
Βιογραφικά θα γίνονται 
δεκτά στο κάτωθι email: 
papioab@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

πεύτριες - αισθητικοί για 
εργασία σε νεοσύστατη 
επιχείρηση μασάζ-ονυ-
χοπλαστικής. Τηλ.: 6956 
483486 & 23310 60795.



λονίκης. Παραλαβή βιογραφικών και δι-
καιολογητικών για αξιολόγηση στοιχείων 
με συνέντευξη  στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσία κατά προτίμηση του προγράμ-
ματος Epsilon για Λογιστικό Γραφείο. 
Τηλ.: 23310 76870 & 6932 245383.

Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες, με 
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
και βιογραφικό για αξιολόγηση στοιχείων. 
Πληροφορίες με ραντεβού για συνέντευ-
ξη στα γραφεία της εταιρείας Θεσσαλονί-
κης 45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφο-

ρείων με πολυετή εμπειρία και χειριστής 
γερανών, με όλα τα επαγγελματικά δι-
πλώματα και Π.Ε.Ι. και πτυχίο Μηχανι-
κού Αυτοκινήτων ζητά ανάλογη εργασία. 
Τηλ. 6909 403655.

ΚΥΡΙΑ σοβαρή αναλαμβάνει φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων και 
παιδιών για κάποιες ώρες. Τηλ.: 6983 
435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και 
περιποίηση ηλικιωμένων για όλο το 24ω-
ρο. Τηλ.: 6986 276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας πέλλετ καινούργιος, 

ιταλικός, μάρκας KARMEK ONE, ιδανικός 
για εσωτερικούς χώρους, για 80 τ.μ. Τηλ.: 
6931 811122.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ROVER 400 με 108.000 
χλμ., σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.: 6994 
202074.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά και 
θηλυκά. Τηλ.: 23310 62900.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερ-
μανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις 
πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις 

ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέ-
ση. Τηλ.: 6984 040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτη-
τη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο 
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δω-
μάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη 
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπά-
νιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3Δ-
ΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική 
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμαν-
ση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη, 
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώ-
ρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο 
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή 
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια 
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.μ. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό, 
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
1. Ενοικιάζεται κατάστημα στο κέντρο 45 τ.μ. με 

πατάρι, πλήρως ανακαινισμένο ενοίκιο 180 ευρώ
2. Πωλείται μονοκατοικία κοντά στο γήπεδο 65 

τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
πώλησης 35.000 ευρώ

3. Πωλείται χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 
4.500 τ.μ. κολλητά στον οικισμό με πανοραμική 
θέα. Τιμή πώλησης 30.000 ευρώ

4. Πωλείται διαμέρισμα μονοκατοικία στο Λα-
ζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε 400 τ.μ. 
οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

5. Πωλείται το 50% της οικοδομής στην Ελιά 
πρώην «NOTA NOTE»

6. Πωλείται έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι 
της Χαλκιδικής πρώτο στη θάλασσα

7. Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ. γω-
νιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ

8. Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος 
όρ. με ασανσέρ. Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλο-
κουζίνα, W.C. Είναι σε καλή κατάσταση φωτεινό με 
μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης 70.000 ευρώ

9. Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο 94 τ.μ. με 
2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., 1ος όρ. Τιμή πώλησης 
32.000 ευρώ

10. Πωλείται χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 
στρέμματα πολύ κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κα-
τάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή πώλησης 12.000 ευρώ

11. Πωλείται κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο 
με 74 τ.μ. ισόγειο, 74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατά-
ρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ

12. Πωλείται κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. 
με 45 τμ. πατάρι. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ

13. Πωλείται χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 
3.200 με ρεύμα, νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή 
πώλησης 110.000 ευρώ

14. Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 
4ος με ασανσέρ, ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 
τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που κοιτά μπροστά. Έχει 
2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 45.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμέ-
νες ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημά-
των με προσοχή στη λεπτομέρεια, πο-
λύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρό-
νο. Τηλ.: 6944 764477 κ. Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον 
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι 
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από 
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες 
πληροφορίες στο 6981088721.

ΑΠΟΤΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΧΑΤΖΗΠΑ-
ΝΤΟΣ, Έπιπλα-Φωτιστικά, στο 7ο χιλ. 
Βέροιας-Νάουσας, ζητείται πωλήτρια για 
εργασία στο κατάστημα επίπλου. Προϋ-
πηρεσία στο είδος θα θεωρηθεί προσόν. 
Απαραίτητο μέσο μεταφοράς. Τηλ. επι-
κοινωνίας:2331093205κ.ΚΩΣΤΑΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Ζητείται συνεργάτης με γνώση Η/Υ για μεσιτικό 

γραφείο της Βέροιας, με ικανοποιητική πελατεία και 
προοπτική αγοράς του γραφείου. Πληρ. τηλ.: 6973 
735020

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα με 
ζάντες αλουμινίου 205x55x16 σε 
άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρί-
ας λόγω αλλαγής Ι.Χ. Τηλ.: 6945
495566κ.Βασίλης.

Η βιομηχανία 
τροφίμων ΑΛΜΗ 
Α.Β.Ε.Ε. στην Α-
λεξάνδρεια Ημαθί-
ας ζητά απόφοιτο 
Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οι-
κονομικών σχολών 
για το τμήμα Λογι-
στηρίου – Εισαγωγών/Εξαγωγών.

Απαιτούμενα προσόντα:
-Εμπειρία και προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ 

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές – 

εκτελωνισμούς
-Άριστος χειρισμός Η/Υ
-Γνώσεις προγράμματος μισθοδοσίας
-Γνώσεις γενικής λογιστικής / εμπορικού
-Γνώση λογιστικών προγραμμάτων 

(ERP)
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσ-

σας (γνώση γερμανικής γλώσσας θα εκτι-
μηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)

-Ηλικία έως 40 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους στο email info@almifoods.gr ή στο fax 
23330 27806 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019.

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

(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201911_1)
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P Τέτοια ε-
ποχή επί ΠαΣοΚ 
είχαμε κάψει μι-
σό τόνο πετρέ-
λαιο…

 
P Κι από τό-

τε που το πήραμε 
με τις πέτρες, μας 
έχουν ξεζουμίσει 
όλα τα έλαια.

 
P Διώξαμε 

τα κινήματα και 
ψηφίσαμε κουνή-
ματα.

 
P Τον έναν 

Ανδρέα τον φάγα-
με, τώρα πάμε να 
φάμε και τον άλ-
λον.

 
P Και είναι και γαμπρός στην Ημαθία να 

πούμε.
 
P Ακόμη κι η ‘Βικτώρια’ στην Αθήνα πή-

γε. Ούτε οι καταιγίδες δεν μένουν επαρχία.
 
P Κτύπησε επίσης Κέρκυρα, Κεφαλονιά και 

Ζάκυνθο. Αυτό θα πει σεβασμός στα μπάνια του 
λαού.

 
P Πλημμύρισε μέχρι και η Βενετία. Βάλτε 

επειγόντως τους πάγους των πόλων στην 
κατάψυξη.

 
P Η μεγαλύτερη πλημμύρα, λέει, μετά από 

20 χρόνια. Άρα, επί ΠαΣοΚ.
 
P Τι νομίζατε; Μόνο με τον Καντάφι και 

τον Αραφάτ έκανε συμφωνίες ο Ανδρέας;
 
P Εμείς στο σπίτι πάμε Βενετία με την αγάπη 

σε κάθε της σφουγγάρισμα.
 
P Ήταν τις πρώτες της φορές με τη φα-

σίνα που ξεκίνησα ταχύρρυθμα μαθήματα 
κολύμβησης.

 

P Μεγάλη φωτιά 
απειλεί το Σίδνεϋ στην 
Αυστραλία. Εδώ και 
τώρα αδελφοποίηση 
και ανταλλαγές τεχνο-
γνωσίας με Βενετία.

 
P Ευειδής γε-

ρουσιάστρια της 
δεξιάς αυτοανακη-
ρύχθηκε πρόεδρος 
στη Βολιβία. Κι εμείς 
ακόμη με Γιάννα.

 
P Τι γιορτάζου-

με τελικά το 2021; Τα 
γενέθλια της Αγγελο-
πούλου-Δασκαλάκη;

P Πάντως αν 
έπαιζε ο δικός μας 
επόπτης στα Τρίκα-
λα, θα το έβλεπε το 
οφσάιντ στο 2΄.

 
P Και:
 
Δύο γέροι με Αλ-

τσχάιμερ έχουν κάτσει 
σε ένα πάρκο για να 
κάνουν παρέα. Κα-
θώς συζητούν στο 
παγκάκι λέει ο ένας:

«Πάω να πάρω ένα παγωτό»
«Πάρε μου κι εμένα ένα» του λέει ο άλλος.
«Εγώ θέλω να σου πάρω, αλλά θα το θυμη-

θώ;»
«Θα το λες συνέχεια από μέσα σου κι έτσι δεν 

θα το ξεχάσεις...»
«Ωραία, τι γεύση θέλεις;»
«Σοκολάτα – μπανάνα με σαντιγί και σιρόπι 

σοκολάτας.»
Φεύγει λοιπόν ο ένας για να πάρει τα παγωτά 

και καθώς προχωράει μονολογεί:
«Σοκολάτα – μπανάνα με σαντιγί και σιρόπι 

σοκολάτας…Σοκολάτα – μπανάνα με σαντιγί και 
σιρόπι σοκολάτας…»

Μετά από λίγη ώρα επιστρέφει κρατώντας δύο 
μπουγάτσες.

«Τι είναι αυτά που έφερες;» ρωτάει ο γέρος 
που περίμενε στο παγκάκι.

«Μπουγάτσες…»
«Και η κόκα κόλα που σου είπα;»

K.Π.

«Πολιτική Προστασία» Δήμου Βέροιας: 
Σε πολύ καλό επίπεδο η αντιμετώπιση 

καιρικών φαινομένων και η συνεργασία με φορείς 
Το σχέδιο επεμβάσεων και επιχειρήσεων 

στην περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων, 
χιονοπτώσεων και παγετού απασχόλησε την 
ευρεία σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού 
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Βέροιας ενόψει του χειμώνα. Η σύσκεψη 
έγινε στην αίθουσα του Δημαρχείου, χθες το 
πρωί, παρουσία εκπροσώπων των εμπλεκο-
μένων φορέων.

Τις αρχικές εισηγήσεις έκαναν ο προϊστά-
μενος του Τμήματος Περιβάλλοντος Γιάν-
νης Σημανίκας, η Διευθύντρια του Γραφείου 
Περιβάλλοντος Βίλμα Μαυροματίδου κα-
θώς και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης 
Παπαδόπουλος και τοποθετήθηκαν οι εκ-
πρόσωποι των φορέων που προσκλήθηκαν. 
Παρόντες ήταν ο διοικητής της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας κ. Νίκος Παλαμούτης, ο 
διοικητής του Α/Τ Βέροιας κ. Μοσχόπουλος, 
ο αναπληρωτής δ/της της Τροχαίας κ. Καϊ-
λόγλου, ο εκπρόσωπος της Ι Μεραρχίας κ. 
Μπατσαράς, ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας 
κ. Καπουρτίδης, ο εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης (ΑΔΜ-Θ) κ. Καρακότσογλου, εκπρόσωποι 
της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, της ΛΕΦΕΘ (εθε-
λοντές πολίτες), πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων του Δή-
μου Βέροιας καθώς και ο προϊστάμενος Πολιτικής Προ-
στασίας της Π.Ε. Ημαθίας Γιώργος Μπαρμπαρούσης.

Οι παρατηρήσεις, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των 
συμμετεχόντων καταγράφηκαν και απαντήθηκαν, ενώ η 
γενικότερη εκτίμηση είναι ότι ο Δήμος Βέροιας βρίσκεται 
σε ικανοποιητικό επίπεδο ετοιμότητας για την αντιμετώ-
πιση ακραίων καιρικών φαινομένων, με όλο τον μηχανι-
σμό του.

Επισημάνθηκε η ανάγκη αντιπλημμυρικών έργων, 
όπου είναι απαραίτητα, ο έγκαιρος καθαρισμός των ανοι-
χτών και κλειστών φρεατίων, η σήμανση των ιρλανδικών 
διαβάσεων αλλά και η ευρύτερη ενημέρωση των πολι-
τών, με οδηγίες για τον τρόπο δράσης, ανταπόκρισης και 
αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων.

Την έγκαιρη προμήθεια αλατιού αλλά και στην έγκαιρη χρήση του, α-
μέσως μόλις ξεκινάει μια χιονόπτωση, κυρίως σε απόκεντρους και στε-
νούς δρόμους της πόλης, επεσήμαναν ο κ. Μπαρμπαρούσης και ο κ. 
Παλαμούτης, ενώ κοινή διαπίστωση υπήρξε η καλή συνεργασία των υ-

πηρεσιών τους με τον Δήμο, όπως επεσήμαναν και οι εκπρόσωποι της 
Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυνομίας. Ο κ. Μπατσαράς αναφέρθηκε 
στις δυνατότητες και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συνδράμει ο 
στρατός (Ι Μεραρχία) σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης ακραίων φαινομέ-

νων, ενώ ο κ. Καρακότσογλου, εκτίμησε ότι ο Δήμος Βέροιας ανήκει 
στις περιπτώσεις των Δήμων που λειτουργούν ως πρότυπο  έγκαιρων 
ενεργειών σε θέματα πολιτικής προστασίας.

Σ. Γκ.
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