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Γέρνει η κυβερνητική 
«τραμπάλα» με φόντο

το Σκοπιανό
  Όπως έχετε καταλάβει τους τελευταίους μήνες, 
ειδικά μετά την Συμφωνία των Πρεσπών,  η 
διατήρηση των  ισορροπιών εντός της κυβέρνησης 
είναι δύσκολη υπόθεση και προκειμένου να μην 
χαθεί έφτασε στο σημείο ο πρωθυπουργός να 
«αδειάσει» τον υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος 
προέβη σε μια άκρως «ποιητική» παραίτηση. Και 
ήταν επόμενο, αφού στην κυβερνητική «τραμπάλα» 
δεν μπορούσε πλέον να ισορροπήσει από την μια 
πλευρά ο Κοτζιάς και από την άλλη ο Καμμένος και 
για να μην γύρει επικίνδυνα,  ο Αλέξης  Τσίπρας 
προτίμησε να διασώσει την συγκυβέρνηση με τον 
Πάνο Καμμένο και την διατήρησή τους στην εξουσία. 
Ωστόσο η ανάληψη των καθηκόντων του υπουργού 
εξωτερικών από τον ίδιο τον πρωθυπουργό σε 
συνδυασμό με τα μηνύματα που έστειλε εντός και 
εκτός χώρας, δείχνουν  ότι τα πράγματα βρίσκονται 
σε οριακή κατάσταση. Στο εσωτερικό και προς την 
κυβέρνησή του στέλνει μήνυμα για «στρατιωτική» 
πειθαρχία, ενώ το πιο ενδιαφέρον είναι το μήνυμα 
προς τους Σκοπιανούς. Τους «κλείνει» το μάτι και 
τους λέει να «καθαρίσουν» την υπόθεση τώρα γιατί 
αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ξανά ποτέ στο μέλλον! 
Μα γιατί άραγε; Αφού είναι μια καλή συμφωνία 
γιατί προεξοφλεί ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά στο 
μέλλον αντίστοιχη ευκαιρία; 
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Μαρίνου μάρτυρος

Για πρώτη φορά γυναίκα 
πρόεδρος στο Συμβούλιο

της Επικρατείας 
ΝέαπρόεδροςτουΣυμ-

βουλίου της Επικρατείας,
μετά απόπρόταση του υ-
πουργούΔικαιοσύνηςΜι-
χάληΚαλογήρου ορίστηκε
ηΑικατερίνηΣακελλαρο-
πούλου.Είναιηπρώτηγυ-
ναίκαπου  προήχθη στην
ανωτάτηβαθμίδα τουανω-
τάτουακυρωτικούδικαστη-
ρίουκαιθαπαραμείνειστη
θέση αυτή για μια τετραε-
τία.  Η νέα πρόεδρος του
ΣτΕ, είναι γόνοςδικαστικής
οικογένειας από τηνΘεσ-
σαλονίκη. Ο αείμνηστος
πατέρας της,ΝικόλαοςΣα-

κελλαρόπουλος, διετέλεσε αντιπρόεδρος τουΑρείουΠάγου,
ενώήτανμέλοςτηςσύνθεσηςτουανωτάτουδικαστηρίουπου
εκδίκασετηνυπόθεσηΑνδρέαΠαπανδρέου-ΓιώργουΚοσκω-
τά.ΌσογιατηνίδιαήτανμέλοςτουΕιδικούΔικαστηρίουπου
δίκασετηνυπόθεσητουπρώηνυπουργούΟικονομικώνΓιώρ-
γουΠαπακωσταντίνουγιατηνλίσταΛαγκάρντκαιεισηγήτρια
σεπολλέςμεγάλεςυποθέσεις,όπωςηεκτροπήτουΑχελώου
ποταμού στονΘεσσαλικό κάμπο, των μεταλλείων Χρυσού
στην ΚασσάνδραΧαλκιδικής κλπ. Επομένως «έπεσε» ένα
ακόμηανδρικόκάστρο,ανκαιήταναναμενόμενο,αφούτατε-
λευταίαχρόνιατοδικαστικόσώμαγυναικοκρατείται.

Πολιτική ποίηση!
Εάν γινόταν μια συνε-

δρίασηστηΒουλήγιατην
ελληνικήποίηση, είμαστε
βέβαιοιότιδενθαυπήρχε
καλύτερη… Οι πολιτικοί
μας, είτε με στίχους ποι-
ητών, είτε με μαντινάδες,
αλληλοκαρφώνονται μεν,
αλλά…πολιτισμένα, με α-
βρότητακαικουλτούρα!

Με ποίηση λοιπόν α-
πάντησε και ο- γιατί άρα-
γε- παραιτηθείς υπουρ-
γός Εξωτερικών Νίκος
Κοτζιάς, σχολιάζοντας το
γεγονόςκαιπροφανώς τα
αίτια, γράφονταςστο του-
ίτερ:

«Έρχεταιηστιγμή,λέειοποιητής,νααποφασίσειςμεποιουςθαπαςκαιποιουςθααφήσεις.ΟΠΘκαισειράΥ-
πουργώνέκανανστοχθεσινόΥΣτιςεπιλογέςτουςκαιεγώκατόπιντιςδικέςμου.Είναικαλόναθυμούνται,όμως,τον
στίχο:βαθιάναμεθάψουνθέλησαν,ξέχασανοτιείμαισπόρος».

σ.σ. Στίχοι του Ντίνου Χριστιανόπουλου, απο τα Μικρά ποιήματα» (ΙΑΝΟΣ)

«Έσκισαν» οι ημαθιώτες στο Voice του ΣΚΑΪ…
4 στα 4 ο Αβραάμ Ιντζεβίδης

Τρεις ημαθιώτες
είδαμε να μπαίνουν
μέχρι στιγμής στο
Voice του ΣΚΑΪ και
μάλισταμεπολύκα-
λές εντυπώσεις. 4
επι4, για τονβεροι-
ώτηΑβραάμ Ιντζε-
βίδη το βράδυ της
Τρίτης, με τις καρέ-
κλες των κόουτς να
γυρνάνε η μία μετά
την άλλη, από την
καταπληκτική ερμη-
νείατουστον“Αυγε-
ρινό” τουΗλίαΚλω-
ναρίδη.ΤελικάτονκέρδισεηΈλεναΠαπαρίζου,ενώτονπερίμενεστηνπαρέατουΓιώργουΚαπουτσίδηκαιηπερσινή
φιναλίσττουπαιχνιδιούΜαρίναΚυριαζοπούλου.

Τοίδιοβράδυ,οΦώνταςΛαφαζάνηςαπόΑλεξάνδρειαμετο‘Υπάρχω’μπήκεστηνομάδατουΣάκηΡουβάπου
γύρισεκαρέκλα,καιέπιασεάνετηκαιχαλαρήκουβένταμεόλουςτουςκριτές.

Καιλίγεςμέρεςπρινμιαακόμηβεροιώτισσατραγουδίστρια,ηΣτεφανίαΓκουντουρά,μπήκεστοπαιχνίδιερμη-
νεύονταςμεπάθοςΤζένηΒάνουκαι«ερωτάμουανεπανάληπτε».

Αυτέςοισυμμετοχέςέπαιξαντιςτελευταίεςμέρες,απόΒέροιακαιΑλεξάνδρεια,όπουστιςμικρέςτοπικέςμουσικές
σκηνέςκαισεμαγαζιά,οικαλλιτέχνεςβρίσκουνχώροκαιβήμαναεκφράσουντηναγάπητουςγιατοτραγούδι.

ΚλειστήηαγοράτηςΑλεξάνδρειας
λόγωτοπικήςαργίας

ΚλειστάθαείναισήμεραΠέμπτη18Οκτωβρίου,τακαταστήματαστηνπόλητηςΑλεξάνδρειας,λόγωτουεορτασμού
τηςεπετείουτηςαπελευθέρωσηςτηςπόλης,ηοποίακαθιερώθηκεπλέονωςτοπικήεπίσημηαργία.

Παρέλασηχωρίςεμβατήριαδενγίνεται!
Καιενώταπρώτατμήμα-

ταπαρέλαυνανεπί τηςοδού
Μητροπόλεως στην προ-
χθεσινήπαρέλαση της 16ης
Οκτωβρίου στη Βέροια, οι
θεατές άρχισαν να αναρω-
τιούνται γιατί δεν ακουγό-
ταν ούτε εμβατήρια, ούτε η
μπάντα. Ως συνήθως από
την μεγαφωνική εγκατάστα-
σηπου είναι εγκατεστημένη
στις οδούς Μητροπόλεως
και Ελιάς, αναπαράγονται
εμβατήρια και ημουσική της
μπάντας που δημιουργούν
το εορταστικό κλίμα τηςπα-
ρέλασης.Αμήχανα οι θεατές
παρακολουθούσαν τμήμα-
τα που περπατούσαν στον

δρόμο,αφούτοηχητικόστοιχείοήταντοαπαραίτητοσυστατικόγιανααισθάνεταικανείςότιείναισεπαρέλασηκαιαυτό
έλειπε!Ευτυχώςμετάαπόλίγαλεπτάταηχείαάρχισαννα«παίζουν»καιόλοικατάλαβαντηνδιαφορά.Προφανώςκάποιο
τεχνικόζήτημαπουαποκαταστάθηκε.Πάντωςταπαράποναεξακολούθησανναυπάρχουν,αφούσύμφωναμεαναγνώ-
στεςμαςταηχείακάλυπτανλίγοπάνωκαιλίγοκάτωαπότουςεπισήμους.ΠλατείαΩρολογίουκαιοδόςΕλιάςότιέπιανε
τοαυτίαπόμακριά…
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Με ήλιο, πολύ κόσμο και υψηλές παρουσίες 
κορυφώθηκε η επέτειος απελευθέρωσης της Βέροιας

Ο πολύ καλός καιρός βοήθησε 
την επέτειο της Βέροιας που γιόρ-
τασε, με πολύ κόσμο την Τρίτη 16 
Οκτωβρίου, τα 106 χρόνια απελευ-
θέρωσής της από τον τουρκικό ζυ-
γό.  Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με 
την παρέλαση συλλόγων , σχολείων 
και του στρατού ενώπιον λαού και 
αρχών.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η 
υφυπουργός Άμυνας Μαρία Κόλλια 
Τσαρουχά, ενώ τις εκδηλώσεις του 
Δήμου Βέροιας τίμησαν οι βουλευ-
τές Φρόσω Καρασαρλίδου, Χρήστος 
Αντωνίου και Απόστολος Βεσυρό-
πουλος, ο οικοδεσπότης δήμαρχος 
Κώστας Βοργιαζίδης, ο αντιπερι-
φερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης, ο 
πρώην βουλευτής Ημαθίας και υφυ-
πουργός Άγγελος Τόλκας, η πρώ-
ην βουλευτής Γεωργία Μπατσαρά, 
δημοτικοί και περιφερειακοί σύμ-
βουλοι, εκπρόσωποι του Στρατού, 
των Σωμάτων Ασφαλείας και της 
Εκκλησίας, κομμάτων, φορέων και 
συλλόγων καθώς και αντιπροσω-
πείες από αδελφοποιημένες πόλεις 
της Κύπρου, της Σερβίας και της 
Ρωσίας.

Προηγήθηκε επίσημη Δοξολογία 
στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Βέ-
ροιας από τον Μητροπολίτη κ. Πα-
ντελεήμονα, επιμνημόσυνη δέηση 
και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο 
της Πλατείας Ωρολογίου.

Την επέτειο απελευθέρωσής της γιόρτασε χθες η Νάουσα
Με επισημότητα και τις καθιερω-

μένες εκδηλώσεις γιορτάστηκε την 
Τετάρτη στη Νάουσα η επέτειος α-
πελευθέρωσης της πόλης από τους 
Τούρκους. Μετά την επίσημη δοξο-
λογία έγινε κατάθεση στεφανιών στο 
ηρώο της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πα-
ραβρέθηκαν μεταξύ άλλων: οι βουλευ-
τές Φρόσω Καρασαρλίδου, Χρήστος 
Αντωνίου και Απόστολος Βεσυρόπου-
λος, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας 
Καλαϊτζίδης, ο δήμαρχος Νίκος Κου-
τσογιάννης, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί 
και περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρό-
σωποι συλλόγων, φορέων, κομμά-
των, σωμάτων ασφαλείας κ.ά.

Μήνυμα του βουλευτή 
Χρήστου Αντωνίου 

για τα Ελευθέρια  
Βέροιας, Νάουσας και  

Αλεξάνδρειας
 «Οι τρεις πόλεις 

του νομού μας η Βέ-
ροια στις 16/10,η Νά-
ουσα στις 17/10 και 
η Αλεξάνδρεια στις 
18/10 γιορτάζουν την 
απελευθέρωσή τους α-
πό τον οθωμανικό ζυ-
γό .Είναι ημέρες τιμής 
και μνήμης σε όλους ε-
κείνους που θυσιάστη-
καν έχοντας ως ιδανι-
κό τους την ελευθερία. 
Το δικό τους λαμπρό 

παράδειγμα μας παρακινεί να συνεχίσουμε τον 
αγώνα για ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική 
δικαιοσύνη».

Χρήστου Αντωνίου
Βουλευτής Ημαθίας

Δήλωση της Φρόσως 
Καρασαρλίδου για την 

Απελευθέρωση Βέροιας,
 Νάουσας και  Αλεξάνδρειας

Βέροια,  Νάουσα, 
Αλεξάνδρεια, οι τρεις 
πόλεις του νομού μας, 
γιορτάζουν την επέτειο 
της Απελευθέρωσης α-
πό τον τουρκικό ζυγό. 
16 Οκτωβρίου η  Βέ-
ροια, 17 Οκτωβρίου η 
Νάουσα και 18 Οκτω-
βρίου η Αλεξάνδρεια.

Οι πρόγονοί μας έ-
πραξαν το καθήκον 

τους, αγωνίστηκαν και μας παρέδωσαν τον τόπο ελεύ-
θερο μέσα από θυσίες και σκληρούς αγώνες. Αυτούς 
τιμούμε σήμερα με απέραντο σεβασμό.

Οι σημερινές δύσκολες συνθήκες για όλους, επι-
βάλλουν την ομοψυχία και τη θέληση για μία συνέχεια 
ανάλογη των προσδοκιών μας. Είναι η δική μας αντα-
πόδοση απέναντι σ’ αυτές τις θυσίες, αλλά και το χρέος 
τιμής που οφείλουμε στις νεότερες γενιές.  

Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Ημαθίας

Μήνυμα για την 106η επέτειο της 
Απελευθέρωσης της πόλης της Αλεξάνδρειας 
 

 
Οι ημέρες ιστορικής μνήμης και απόδοσης τιμών σε ιστορικά 

γεγονότα και πρόσωπα, αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο και χαρα-
κτηριστικό κάθε πόλης που διακρίνεται για το ιστορικό της παρελθόν. 
Η σημερινή ημέρα, αποτελεί ορόσημο για την πόλη μας, την ιστορική 
Αλεξάνδρεια, καθώς σηματοδότησε την απελευθέρωση της, και εξα-
σφάλισε τα ύψιστα αγαθά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της 
αξιοπρέπειας.

Η εξέλιξη της ιστορίας και των ιστορικών γεγονότων, έχει αποδεί-
ξει ότι τα ύψιστα αγαθά της ελευθερίας και της Εθνικής ανεξαρτησίας, 
αποκτήθηκαν με πληθώρα θυσιών. Θυσίες απαιτήθηκαν και για την 
απελευθέρωση της ιστορικής μας πόλης. ο Ελληνικός Στρατός, διεξή-
γαγε πλήθος μαχών για την απελευθέρωση του Ελληνικού Έθνους. 

Οι μάχες αυτές, ανεξάρτητα του αμιγώς πολεμικού τους χαρακτήρα, αποτελούσαν και πεδία από-
θεσης και κατάθεσης ψυχής, ιδανικών και αξιών κάθε στελέχους του Ελληνικού Στρατού.

 
Την αυριανή  ημέρα, με σεβασμό και ευλάβεια θα τιμήσουμε τον Ελληνικό Στρατό, τα ύψιστα 

ιδανικά και τις αξίες του, που οδήγησαν στην  απελευθέρωση της Πόλης μας. Σας εύχομαι προ-
σωπικά, η 106η επέτειος απελευθέρωσης της Πόλης μας, να αποτελέσει κίνητρο ανάπτυξης και 
εδραίωσης των ίδιων ιδανικών που οδήγησαν στην ανεξαρτησία του Έθνους μας,  ώστε να λει-
τουργήσουν ως  εχέγγυο εξασφάλισης της  Εθνικής μας ακεραιότητας.

Παναγιώτης Γκυρίνης 
Δήμαρχος  Αλεξάνδρειας 
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ALPHA  (υποτιτλ)
Προβολές: Καθημερινά στις 19.00

Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΑΛΜΠΕΡΤ ΧΙΟΥΖ
Ηθοποιοί: ΛΕΟΝΟΡ ΒΑΡΕΛΑ, ΚΟΝΤΙ 

ΣΜΙΤ-ΜΑΚΦΙ, ΝΑΤΑΣΙΑ ΜΑΛΤΕ, ΓΙΟΧΑΝΕΣ ΧΑ-
ΟΥΚΟΥΡ ΓΙΟΧΑΝΕΣΟΝ

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΕΛ ΡΟΑΓΙΑΛ - BAD 
TIMES AT THE EL ROYALE  

Προβολές:  Καθημερινά στις 21.00
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: Ν Τ Ρ Ο Υ  Γ Κ Ο -

ΝΤΑΡΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΖΟΝ ΧΑΜ, ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥ-

ΟΡΘ, ΝΙΚ ΟΦΕΡΜΑΝ, ΝΤΑΚΟΤΑ ΤΖΟΝΣΟΝ, 
ΤΖΕΦ ΜΠΡΙΤΖΕΣ, ΛΙΟΥΙΣ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΣΙΝΘΙΑ 
ΕΡΙΒΟ, ΚΕΪΛΙ ΣΠΕΝΙ

First Man (ο Πρώτος Άνθρωπος)   
Προβολές:  Πέμπτη 18/10 - Δευτέρα 22/10 – 

Τρίτη 23/10 – Τετάρτη 24/10 στις 21.00
Παρασκευή 19/10 – Σάββατο 20/10 - Κυριακή 

21/10  στις 19.00 και 21.45
Υποψήφιο για OSCAR
Σκηνοθεσία: Ντάμιεν ΣαζέλΣενάριο: Τζος Σίν-

γκερ Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Γκόσλινγκ, Κλερ 
Φόι, Κρίστοφερ Άμποτ, Κάιλ Τσάντλερ

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

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     18/10/18 - 24/10/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Βράβευση 
του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας 
από τον Δήμο Βέροιας

  Το Δ.Σ., τα μέλη, οι εθελοντές και οι φίλοι του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας, αισθάνονται 
την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο της πό-
λης μας, για τη μεγάλη τιμή της βράβευσης του Συλλόγου στα πλαίσια της εκδήλωσης 
για την επέτειο της απελευθέρωσης της Βέροιας.

  Η βράβευση αυτή αποτελεί μια ηθική επιβράβευση των προσπαθειών μας για την 
προώθηση των θεμάτων της Ψυχικής Υγείας στην περιοχή μας, τον αποστιγματισμό 
της ψυχικής νόσου και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας και των οικογενειών – φροντιστών τους.

  Οι προσπάθειές μας θα συνεχιστούν και θα ενταθούν για τα θέματα της Ψυχικής 
Υγείας και τα αποτελέσματά τους θα φανούν πολύ σύντομα, με τη Λειτουργία του Κέ-
ντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές στην πόλη της Βέροιας, για το 
οποίο η συμβολή και συνεργασία του Δήμου ήταν πολύτιμη και ουσιαστική.

  Καλούμε για μια ακόμα φορά τους πολίτες της Ημαθίας να στηρίξουν τον αγώνα 
μας γιατί Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ !

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Σαλιάγκας

Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
Θεματική περιήγηση 

σε βυζαντινούς ναούς της Βέροιας, 
την Κυριακή 21 Οκτωβρίου

-Στο πλαίσιο της δράσης Περιβάλλον και Πολιτισμός 2018: «Πνοές Ανέμων»
Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί θεματική περιήγηση σε βυζαντινούς ναούς 

της Βέροιας,  στο πλαίσιο της επικοινωνιακής δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού Περι-
βάλλον και Πολιτισμός 2018: «Πνοές Ανέμων». Η περιήγηση θα ξεκινήσει από τον Ιερό Ναό του Αγίου 
Αντωνίου. Θα συναντηθούμε στις 11:30 π.μ. στην είσοδο επί της οδού Βενιζέλου.

Οι Άγιοι, βοηθοί και παραστάτες στις δοκιμασίες, μας προφυλάσσουν από αρρώστιες, πειρασμούς, 
δεινά και συμφορές. Με μια περιήγηση αφιερωμένη στην προστασία από τους ισχυρούς ανέμους, τις 
καταιγίδες και τα άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, επισκεπτόμαστε βυζαντινούς ναούς της Βέροιας, 
μαθαίνουμε για το βίο των αγίων, αναζητούμε συμβολισμούς στα προσωνύμια τους και συνδέουμε τη 
θαυματουργή τους δράση με την ιστορία του τόπου μας.Η συμμετοχή για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η θετική ενέργεια της Όλγα Κουτμηρίδου -Μεταξά 
Μια φορά και έναν 

καιρό την  Κυριακή 7-10-
2018 στο μεζεδοπωλεί-
ον «Ανατολικόν» στην 
Θεσσαλονίκη μαζεύτηκαν 
πολλοί παραμυθάδες, 
μαζί τους και η Κυρία 
Τσαγερό.Η συγγραφέας 
Όλγα Κουτμηρίδου -Με-
ταξά έκλεισε το 1ο Φε-
στιβάλ Παραμυθιών. Ά-
κουσαν την αφήγηση της 
και έγραψαν στο τετράδιο 
της, τις πολύ θετικές τους 
εντυπώσεις.

Το βιβλίο ‘’ΤΡΕΙΣ μικροί σε ΜΠΕΛΑΔΕΣ’’ παρουσιάζε-
ται το Σάββατο 20 Οκτωβρίου στις 11π.μ. στην Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας (Έλλης 8).Τρεις μικροί, θα 
μας μπλέξουν σε μπελάδες με τις απίστευτες ιστορίες τους, 
διασκεδάζοντας παράλληλα τους μικρούς μας φίλους με δη-
μιουργικά παιχνίδια.

Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια αυτοέκδοσης δυο 
φίλων-μπαμπάδων, που λατρεύουν να πλάθουν ιστορίες και 
να τις αφηγούνται στα παιδιά τους, σκαρώνοντας ταυτόχρο-
να τραγούδια και νανουρίσματα.

Το βιβλίο, περιλαμβάνει  τρία παιδικά παραμύθια, ένα cd 
με την αφήγησή τους και  4 τραγούδια- νανουρίσματα.

Κατά τη διάρκεια της  παρουσίασης θα μιλήσουν οι: 
Δημήτρης Αποστολίδης, ιατρός Παθολόγος, με  θέμα ‘’Επα-
νάσταση του αυτονόητου’’  και  Αλεξία Στεργίου, ψυχολόγος,  
με θέμα  ‘’Ο ρόλος των παραμυθιών στην ψυχοκινητηκή  
ανάπτυξη ’’.

Αφήγηση παραμυθιού Διαλεχτή  Κουτζόγλου.                            
Κείμενα Θεόφιλος Καρδόπουλος
Εικονογράφηση Ελευθερία Καστρινάκη
Τα παραμύθια αφηγούνται η ηθοποιός Νικολέτα Κοτσαη-

λίδου και ο ραδιοφωνικός παραγωγός Χρήστος Ραγκάτσης.
Τα τραγούδια και τα νανουρίσματα εκφράζουν  συναισθή-

ματα και εικόνες που μπορούν οι γονείς να τα μοιραστούν  
με τα παιδιά τους μέσα από την μαγική γλώσσα της μουσι-
κής. Απευθύνονται τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς 
καθώς η μουσική είναι ένα μοναδικό μέσο επικοινωνίας που 
μόνο ενώνει.

Στίχοι-Μουσική  Γιώργος Μπάκας, Θεόφιλος Καρδόπου-
λος

Φωνή  Μαρία Άρνη, Γιώργος Μπάκας, Θεόφιλος Καρδό-
πουλος.

Ενορχήστρωση  Έλενα Χαλάτση

 Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε μορφή τροφίμων για τις 
οικογένειες που στηρίζει η ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Για τους μικρούς μας φίλους με αναπηρία όρασης, το 
βιβλίο διατίθεται δωρεάν σε μορφή Braille από το Κ.Ε.Α.Τ. 
Θεσσαλονίκης-Σχολή Τυφλών.

Παρουσίαση βιβλίου για παιδιά
Οι «ΤΡΕΙΣ μικροί σε ΜΠΕΛΑΔΕΣ» 

το Σάββατο στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη της Βέροιας



Ο αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών της 
Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ημαθίας, κ. Από-
στολος Βεσυρόπουλος, με αφορμή την εκκίνηση 
της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης προς 
1,15 ευρώ το λίτρο, εξαιτίας της αύξησης των 
διεθνών τιμών και ιδίως των εξοντωτικών φόρων 
που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση, κατέθεσε από 
κοινού με άλλους 72 βουλευτές της ΝΔ σχετική 
ερώτηση στη Βουλή, με την οποία προτείνεται 
η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η επα-
ναφορά των κριτηρίων χορήγησης που ίσχυαν 
το 2014. Για το θέμα αυτό, έκανε την ακόλουθη 
δήλωση:

«Το 2014 η προηγούμενη κυβέρνηση με κορ-
μό τη Νέα Δημοκρατία μείωσε κατά 30% τον 
Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρ-
μανσης και διατήρησε την καταβολή επιδόματος 
για το πετρέλαιο θέρμανσης, ύψους 0,35 ευρώ το 
λίτρο, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, προ-
καταβάλοντας το 25% του επιδόματος.

Από εκεί και πέρα ανέλαβε η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και, αποκαλύπτοντας την ψευδεπί-
γραφη κοινωνική πολιτική της, προχώρησε στα 
εξής: 

1ον) Αύξησε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης 
στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 22% και τον ΦΠΑ 
στο 24% εκτοξεύοντας την τιμή του.

2ον) Μείωσε το επίδομα θέρμανσης από το 
0,35 ευρώ το λίτρο, αρχικά στο 0,25 ευρώ το 
λίτρο και στη συνέχεια στο 0,125 ευρώ το λίτρο.

3ον) Μείωσε κατά 50% τον αριθμό των δικαι-
ούχων θεσπίζοντας «κόφτη» που απέκλειε αν-
θρώπους που λάμβαναν το επίδομα θέρμανσης 
τα προηγούμενα χρόνια.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη 
φετινή περίοδο ξεκίνησε σήμερα. Οι πολίτες θα 
κληθούν να το προμηθευτούν σε τιμή που θα 
αγγίζει το 1,15 ευρώ το λίτρο, εξαιτίας της αύξη-
σης των διεθνών τιμών αλλά και των εξοντωτικών 
φόρων που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση.

Έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, η 
Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι είναι αναγκαίος του-

λάχιστον ο διπλασιασμός του επιδόματος πετρε-
λαίου θέρμανσης, στα 120 εκατ. ευρώ, με παράλ-
ληλη επαναφορά των διευρυμένων εισοδηματι-
κών και περιουσιακών κριτηρίων χορήγησης του 
2014, και καλεί την κυβέρνηση να κάνει αποδεκτή 
τη σχετική πρότασή της. Πρόκειται, άλλωστε, για 
ένα αυτονόητο μέτρο δικαιοσύνης που περιορίζει 
τις αρνητικές συνέπειες στους οικογενειακούς 
προϋπολογισμούς αλλά και στο περιβάλλον από 
την αλόγιστη χρήση εναλλακτικών τρόπων θέρ-
μανσης». 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης: 
Θέμα: «Άμεση αύξηση του ε-

πιδόματος πετρελαίου θέρμανσης 
ώστε να το λάβουν περισσότεροι 
Έλληνες».

Η ψευδεπίγραφη κοινωνική πο-
λιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -  Α-
ΝΕΛ αποκαλύπτεται με την στάση 
της στο θέμα του επιδόματος του 
πετρελαίου θέρμανσης.

Το 2014 η προηγούμενη κυβέρ-
νηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία 
μείωσε κατά 30% τον Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρ-

μανσης και διατήρησε 
την καταβολή επιδό-
ματος για το πετρέλαιο 
θέρμανσης,  ύψους 
0,35 ευρώ το λίτρο, με 
διευρυμένα εισοδημα-
τικά κριτήρια, προκα-
ταβάλοντας το 25% του 
επιδόματος.

Από εκεί και πέρα 
ανέλαβε η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και: 

1ον) Αύξησε τον 
Ειδικό Φόρο Κατανά-
λωσης στο πετρέλαιο 
θέρμανσης κατά 22% 
και τον ΦΠΑ στο 24% 
εκτοξεύοντας την τιμή 
του.

2ον) Μείωσε αρχικά 
το επίδομα θέρμανσης 
από το 0,35 ευρώ το 
λίτρο, στο 0,25 ευρώ 
το λίτρο και στη συνέ-
χεια στο 0,125 ευρώ το 
λίτρο.

3ον) Μείωσε κατά 
50% τον αριθμό των δι-
καιούχων θεσπίζοντας 
«κόφτη» που απέκλειε 
ανθρώπους που λάμ-
βαναν το επίδομα θέρ-
μανσης τα προηγούμε-
να χρόνια.

Δηλαδή, ο «κόφτης» 
που έβαλε η κυβέρνη-
ση απέκλεισε πολλούς 
από τους δικαιούχους, 
σε βάρος των πιο αδύ-
ναμων πολιτών. 

Η διάθεση του πε-
τρελαίου θέρμανσης για 
τη φετινή περίοδο ξε-
κίνησε σήμερα. Οι πο-
λίτες θα κληθούν να το 
προμηθευτούν σε τιμή 
που θα αγγίζει το 1,15 
ευρώ το λίτρο, εξαιτίας 
της αύξησης των δι-
εθνών τιμών αλλά και 
των εξοντωτικών φό-

ρων που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση.
Έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, η 

Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι είναι αναγκαίος του-
λάχιστον ο διπλασιασμός του επιδόματος πετρε-
λαίου θέρμανσης, στα 120 εκατ. ευρώ, επαναφέ-
ροντας παράλληλα τα διευρυμένα εισοδηματικά 
και περιουσιακά κριτήρια χορήγησης του 2014. 
Το επιπλέον ποσό των 60 εκατ. ευρώ μπορεί να 
ενταχθεί στη διανομή κοινωνικού μερίσματος και 
να αντληθεί από τον δημοσιονομικό χώρο που 
υποστηρίζει η Κυβέρνηση ότι υφίσταται. Εναλλα-
κτικά, μπορεί να χορηγηθεί από το αποθεματικό 
του κρατικού προϋπολογισμού, με την αιτιολογία 
ότι πρόκειται για έκτακτη ανάγκη που οφείλεται σε 
εξωγενείς παράγοντες.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουρ-
γός:

1. Προτίθεται να κάνει αποδεκτή την πρόταση 
της Νέας Δημοκρατίας ως ένα αυτονόητο μέτρο 
δικαιοσύνης που περιορίζει τις αρνητικές συνέ-
πειες στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς 
αλλά και στο περιβάλλον από την αλόγιστη χρή-
ση εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης;

2. Πότε θα εκδοθεί η σχετική υπουργική από-
φαση για τον καθορισμό των όρων, των προϋπο-
θέσεων, των κριτηρίων χορήγησης και του ύψους 
του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης; 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Συνεταιρισμού « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όλα τα μέλη του να προσέλθουν στο Γραφείο του Συ-

νεταιρισμού στη Βέροια, επί της οδού Λουτρού αριθ.1, 2ος 
όροφος, αριθμός τηλ.2331181055 προκειμένου να προ-
σκομίσουν  όλα  τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
κατάρτιση Μητρώου Μελών. Η διαδικασία κατάθεσης των 
σχετικών εγγράφων σε αντίγραφα και όχι πρωτότυπα θα 
πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018 και 
για το προσεχές διάστημα τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: 

Δευτέρα: 8πμ-11πμ και 4μμ-7μμ 
Τετάρτη: 4μμ-7μμ 
Πέμπτη: 8πμ-11πμ
Αναφορικά με την προσκόμιση των απαιτούμενων κατά 

περίπτωση εγγράφων, όπως τίτλοι κυριότητας, συμβόλαια 
αποδοχής κληρονομιάς, διαθήκη, Ε9, πιστοποιητικά κλπ. 
θα δίνονται διευκρινιστικές πληροφορίες κατόπιν συνεννόη-
σης με τους υπεύθυνους κατάρτισης του Μητρώου Μελών:

Γιώργο Γεωργίου τηλ. 6973044040
Ασημένια Χαριστού τηλ. 6972789765.

Το Δ.Σ

Δήλωση Τάσου Μπαρτζώκα 
για επιθέσεις σε Αστυνομικά 

Τμήματα και την
 γενικότερη 

έλλειψη του αισθήματος 
ασφάλειας των πολιτών

 Με την κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  η 
ασφάλεια του πολίτη 
έχει καταντήσει ένα κα-
κόγουστο αστείο. 

Είναι πρόσφατη η 
δολοφονική επίθεση 
σε αστυνομικό τμήμα 
της Αθήνας, το οποίο 
βρέθηκε στο στόχα-
στρο εγκληματικών 
συμμοριών, που προ-
φανώς δε θέλει να αγ-
γίξει η πολιτική ηγεσία, 
θέτοντας σε άμεσο 

κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα εργαζόμενων αστυνο-
μικών. Αναρχικές ομάδες έχουν μετατρέψει σε άβατο συ-
νοικίες και πανεπιστήμια, τρομοκρατώντας τους πολίτες. 

Παράλληλα, με τον ανεκδιήγητο νόμο Παρασκευό-
πουλου, που η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει, 
έχουν αποφυλακιστεί κάθε είδους εγκληματίες, με τις 
τραγικές συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε. Η κατάσταση 
έχει φτάσει στο απροχώρητο! 

Είναι χρέος μας να επαναφέρουμε το αίσθημα ασφά-
λειας στους πολίτες, που αποτελεί απαραίτητη προϋπό-
θεση για μια ευνομούμενη, δημοκρατική Πολιτεία.

Τάσος Μπαρτζώκας
Πολιτευτής ΝΔ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Είστε δανειολήπτης επιχειρηματίας 

ή  ιδιώτης και ενδιαφέρεστε για τη ρύθμι-
ση-κούρεμα των οφειλών σας σε Τράπε-
ζες? 

Σας παρέχουμε τις πρώτες πληροφορίες 
ΔΩΡΕΑΝ καθώς και την εξέταση του φακέ-
λου σας ΔΩΡΕΑΝ. 

Εχεμύθεια και προστασία των προσω-
πικών σας δεδομένων με την εγγύηση της 
εμπειρίας πρώην Τραπεζικών Διευθυντι-
κών στελεχών  και τη συνδρομή μεγάλου 
δικηγορικού γραφείου σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη .

Όποιο και αν είναι το θέμα που σας α-
πασχολεί, έχουμε την λύση, επικοινωνήστε 
μαζί μας 6936644122 ή 6981994055 Wup 

Γραφεία : Θεσσαλονίκη ,  Βέροια, 
Κιλκίς , Κοζάνη,  Γιαννιτσά    
e-mail  
diamesolavitiki.info@gmail.com

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
του Περικλή και της Πηνελόπης, 
το γένος Λότσιου, που γεννήθηκε 
στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και 
κατοικεί στο Νησί Ημαθίας και η 
ΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Στερ-
γίου και της Φανής, το γένος Πι-

πέρκου, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στο Νησί Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό της 
Υπαπαντής στη Βέροια.

Απόστολος Βεσυρόπουλος: «Η Νέα Δημοκρατία προτείνει 
τον διπλασιασμό του επιδόματος θέρμανσης»
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Ο-

κτωβρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Aγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΟΦ. 
ΠΑΖΑΪΤΗ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Ο σύζυγος,  Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Ο αδελφός, Η νύφη, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Θα ακολουθήσει Δεξίωση στην αίθουσα 

«Γαλήνη» πλησίον Κοιμητηρίου

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 

Οκτωβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροι-
ας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς 
και θείας

ΖΩΗΣ ΝΙΚ. 
ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Ο σύζυγος,  Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Ο-

κτωβρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Aγίου Αθανασίου Αδένδρου 
Χαλκηδόνας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του λατρευ-
τού μας συζύγου, πατέρα και 
παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ

του Πέτρου

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

Η σύζυγος
Τζιμούρτου Φρειδερίκη

Τα παιδιά
Τζιμούρτος Νικόλαος και Μοναχός Ευστράτιος

Δεξίωση θα δοθεί στο εστιατόριο Χαρίνας

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Ο-

κτωβρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Aγίου Αντωνίου (Πολιούχου) 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής και θείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 
ΦΥΤΙΚΑ

Συζ. Νικολάου Φυτίκα

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Ο σύζυγος,  Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Θα ακολουθήσει Δεξίωση στην αίθουσα του Ι.Ν.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξαν-
δρείας και θα τελέσει δοξολογία για τα 
Ελευθέρια της πόλεως.

Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό της Αγί-
ας Σκέπης Εδέσσης επί τη εορτή του 
Προφήτου Ιωήλ με την ευκαιρία των ο-
νομαστηρίων του Σεβ. Μητροπολίτου 
Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ.

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου Χαλάστρας και θα 
τελέσει δοξολογία για τα Ελευθέρια της 
πόλεως.

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου στις 7:00 
μ.μ. θα παραστεί και θα ομιλήσει στην 
εκδήλωση «Φωτεινά στιγμιότυπα από τις 
Ορθόδοξες Κοινότητες της Ανατολίας» 

που διοργανώνει το Γραφείο Εξωτερικής 
Ιεραποστολής της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βε-
ροίας.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Αγρυπνία την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου στις 9.00 μ.μ. εορτή Αγ. Αρτεμίου - Αγ. 

Γερασίμου - Αγ. Ματρώνης Χιοπ.

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσά μας, Αντ. Καμά-

ρα 25, οι Σύλλογοί μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: Εκκλησία: «Η Έξοδος από το νυν και 
η είσοδος στο αεί του Θεού». Ομιλητής: ο κ. Μάριος Δουμουχτσής, Φιλόλογος-Θεολό-
γος-Ιεροκήρυκας. Σας καλούμε να προσέλθετε.

Με τιμή 
Τα Διοικ. Συμβούλια

Το ερχόμενο Ψυχοσάββατο
Μετά τις 9.00 π.μ. θα βρίσκονται οι ιερείς 

στα Κοιμητήρια της Βέροιας 
Από την Ιερά Μητρόπολη ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την παράδοση της τοπικής 

μας Εκκλησίας, το επόμενο Σάββατο θεωρείται Ψυχοσάββατο. Την ημέρα αυτή οι χρι-
στιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν μαζικά στα κοιμητήρια, προκειμένου να προσευχηθούν 
για τους προσφιλείς τους νεκρούς.Εφιστούμε και πάλι την προσοχή όλων στο γεγονός ότι 
πολλοί συνηθίζουν να, πηγαίνουν πολύ νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Πρέπει να γνωρίζε-
τε, όμως, ότι οι ιερείς δεν θα βρίσκονται στο κοιμητήριο της πόλης μας, παρά μόνον μετά 
το πέρας της Θείας Λειτουργίας, που θα τελεστεί τόσο στους ενοριακούς Ιερούς Ναούς 
όσο και στον Ιερό Ναό του κοιμητηρίου. Προκείμενου, λοιπόν, να μην ταλαιπωρηθείτε, πα-
ρακαλείσθε να πάτε στο Κοιμητήριο, κατά προτίμηση, μετά τις 9:00 το πρωί. Οι ιερείς θα 
βρίσκονται εκεί μέχρι αργά το μεσημέρι οπότε υπάρχει όλος ο χρόνος για να επιτελέσετε 
τα καθήκοντα σας προς τους κεκοιμημένους.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών ότι το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 είναι το Ψυχοσάββατο του Αγίου Δη-

μητρίου.
Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στα Κοιμητήρια Βέροιας θα έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-10-2018
16.00-17.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
17.00-18.30 Μέγας Εσπερινός – Παννυχίδα – Νεκρώσιμος Κανών – Επιμνημόσυνη Δέηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 20-10-2018
07.30-09.30 Όρθρος – Θεία Λειτουργία – Επιμνημόσυνη Δέηση
09.00-12.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
17.00-18.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
*Προς διευκόλυνση των πιστών ο Ιερός Ναός θα αναλάβει την κατασκευή ενός κοινού δίσκου κόλλυβων, το απόγευμα 

της Παρασκευής.



Του Γιάννη Καμπούρη

«Το γαρ πολύ της εκλογής γεν-
νά παραφροσύνη» … προσοχή 
λοιπόν αυτό τον καιρό από τους ε-
πίδοξους αυτοδιοικητικούς πολιτευ-
τές … εντάξει δε λέω, θεμιτή η αν-
θρώπινη ανάγκη να ξεχωρίσουμε 
από τη «μάζα» και η εκλογή σε μια 
πολιτική έστω και μικρή θέση, είναι 
«κάτι» … ειδικά στις μικρές μας 
κοινωνίες όπως και να το κάνουμε, 
είναι κάτι αρκούντως θελκτικό και 

γαργαλιστικό … είναι βλέπετε και μια «μοναδική» ευκαιρία, με 
όχημα δημοκρατικές διαδικασίες και τις δομές της αντιπροσω-
πευτικής δημοκρατίας να «ξεχωρίσουμε» … αλλά το ξαναλέω 
προσοχή στην «υπερβολή».

Δεν αντιλέγω ότι μπορεί να υπάρχουν και «αγαθά» κίνητρα 
στην πορεία προς τις εκλογές, αλλά όπως και να το κάνουμε η 
ζωή με δίδαξε να είμαι επιφυλακτικός.  

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μια δημοκρατική και μάλιστα 
άμεσου χαρακτήρα θεσμική κατάκτηση και λειτουργία της 
κοινωνίας μας, η πιο κοντινή μας … έτσι η συμμετοχή μας σε 
αυτή, είναι όπως και να το δούμε μια πολιτική αναγκαιότητα, 
είτε από την πλευρά των εκλεγομένων, είτε από την πλευρά 
των εκλογέων … και κάποιος τελικά πρέπει να αναλάβει το βά-
ρος της πολιτικής διοίκησης του τόπου που ζούμε … και μέχρι 
εδώ όλα καλά και αποδεκτά, με τις όποιες επιμέρους ενστάσεις 
μπορεί να έχουμε.

Αλλά, επειδή τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, μια ενδεχόμε-
νη εμπλοκή στην εκλογική διαδικασία ή το σπουδαιότερο μια 
εκλογή, δε συνεπάγεται νομοτελειακά και την απόκτηση με 
κάποιο μεταφυσικό τρόπο, ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που 
μέχρι πριν την εκλογή μας δεν διαθέταμε … είναι η αυτογνωσία 
που λέγαμε.

Και εδώ θα επιμείνω, γιατί αυτά και αυτά μας έφεραν σε αυ-
τό το χάλι … και πραγματικά δε βλέπω το πώς θα βγούμε από 
αυτό το διαχρονικό τέλμα, γιατί από ότι αντιλαμβάνομαι δεν 
έχουμε βάλει στάλα μυαλό.

Για να εξηγούμαι … το ότι θα παρεξηγηθούμε δεν υπάρχει 
περίπτωση να το αποφύγουμε, εδώ καλημέρα λες και σε κοιτά-
νε με μισό μάτι, τέλος πάντων … λοιπόν η ζωή, μας έχει οδη-
γήσει σε ένα δρόμο εκόντες άκοντες … αντίστοιχα και η ύπαρ-
ξη μας απέκτησε περιεχόμενο, εξελίσσεται και διαμορφώνεται 
στο πλαίσιο ορισμένων δεδομένων, κοινωνικών, μορφωτικών, 
οικονομικών που μας χαρακτηρίζουν … είναι αυτά που ορίζουν 
εν πολλοίς την υπόσταση μας … και αν για οποιοδήποτε λόγο 
θελήσουμε να τα υπερβούμε, πρέπει να καταβάλουμε σημαντι-
κή προσπάθεια, να δώσουμε πολλά … αλλά είναι τελικά αυτή 
μια ρεαλιστική πιθανότητα ;

Ναι, αλλά με το δεδομένο ότι αυτή είναι μια πολύ απαιτητική 
διαδικασία, δεν ξέρω πόσοι από εμάς έχουν το κουράγιο να 
την ολοκληρώσουν.

Και αν δε τα καταφέρουμε, πως στην ευχή  πως θα διαχει-
ριστούμε καταστάσεις και δεδομένα που δεν ανήκουν στο δικό 
μας «χώρο», αλλά ζητήσαμε και ενδεχόμενα αποκτήσαμε με 
όποιον τρόπο, την ευθύνη της διαχείρισής τους ;

Γιατί η ζωή δεν περιμένει, ούτε μας επιφυλάσσει το θείο 
δώρο της επιφοίτησης. Τα προβλήματα στα οποία θα κληθού-
με να δώσουμε λύσεις ως αρμόδιοι πλέον, είναι πολλά και δε 
χωράνε «μαγικά» και κουτοπονηριές. 

Από εκεί και πέρα λοιπόν τι ;
Μάλλον το τίποτα … και τα ενδεχόμενα ευφυολογήματα και 

οι σοφιστείες που θα χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε την 
πολιτική μας ένδεια, το μόνο που θα καταφέρουν είναι να κρύ-
ψουν τη γύμνια μας για λίγο ακόμα … τελικά όμως να θυμόμα-
στε ότι ούτως ή άλλως δε θα τη γλυτώσουμε … θα εκτεθούμε !

Γιατί τα λέω όλα αυτά … μα μέχρι στιγμής στην πορεία 
προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές που οσονούπω έρχονται, δεν 
ακούμε κάτι που να αφορά το ουσιαστικό περιεχόμενο τους … 
συσκέψεις, μαζώξεις, διακηρύξεις, επαφές και ότι άλλο, συνθέ-

τουν ένα σκηνικό πρόσφορο για κουτσομπολιά αλλά με μηδέν 
περιεχόμενο … για το ουσιαστικό διακύβευμα των εκλογών 
τίποτα !

Αναρωτιέμαι λοιπόν … άντε και κερδήθηκαν οι εκλογές από 
τον ένα ή τον άλλο και μετά τι ; 

Πως θα πάει αυτός ο τόπος μπροστά … υπάρχει ή όχι η 
δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τη δική μας 
αντίληψη για την ανάπτυξη … υπάρχει ή όχι η δυνατότητα να 
προστατέψουμε και να στηρίξουμε τους συνδημότες μας που 
έχουν ανάγκη … ποιες οι δυνατότητες να αναπτύξουμε συνέρ-
γειες με τους ίδιους τους δημότες … είναι οι υφιστάμενες δομές 
επαρκείς και αποτελεσματικές ή χρειάζονται παρεμβάσεις και 
αναμόρφωση …  τι κάνουμε και πως θα παλέψουμε το δαι-
δαλώδες και ατελέσφορο νομικό πλέγμα που έχει ευνουχίσει 
την τοπική αυτοδιοίκηση … θέλουμε ή όχι διεύρυνση ή όχι της 
τοπικής εξουσίας και αν ναι τι θα κάνουμε … και άλλα ων ουκ 
έστιν αριθμός … και τελικά θα σπάσουμε και κανένα αυγό ;

Στον αντίποδα όλων αυτών ακούμε μόνο κριτική, κριτική 
και κόντρα κριτική από όλους και προς κάθε κατεύθυνση … 
ειλικρινά, αυτή η ιστορία κουράζει αφάνταστα και αισθάνομαι 
ότι μας υποτιμά … μα καλά που νομίζουν ότι ζούμε όλοι εμείς 
… πιστεύουν ότι δε βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, δεν αντιλαμ-
βανόμαστε την πραγματικότητα, από αυτούς περιμένουμε να 
μας υποδείξουν τι συμβαίνει γύρω μας … και ενήλικες είμαστε 
και γνώση έχουμε … λοιπόν πέστε μας επιτέλους πως βλέπετε 
εσείς τα πράγματα, τι θα κάνετε … δε θέλουμε θάλασσες και 
αεροδρόμια, πράγματα που πατάνε στα πόδια τους, θα διευκο-
λύνουν και θα ομορφύνουν τη ζωή μας ζητάμε.  

Ας αφήσουμε κατά μέρος τις «εκθέσεις ιδεών», αυτές δικαι-
ωματικά ανήκουν στη σχολική και όχι στην πολιτική ζωή.

Η τοπική αυτοδιοίκηση κατέληξε για πολλούς να είναι ένας 
μηχανισμός καταμέτρησης κομματικών ψήφων, εκπλήρωσης 
προσωπικών φιλοδοξιών … και να πούμε και του στραβού 
το δίκαιο … μπορεί όσοι φιλοδοξούν να εκλεγούν να μας κα-
νακεύουν με κάθε απίθανο τρόπο, ώστε μέσα από αυτές να 
εκπληρώσουν «δεύτερες επιθυμίες», αλλά και εμείς … πότε 
αντιμετωπίσαμε σοβαρά τις επιλογές μας … ένα μέτρο ασφαλ-
τόστρωσης είναι ικανό να είναι το «αντίτιμο» της ψήφου μας 
και μετά μας φταίνε όλοι οι άλλοι. 

Με αυτά και με αυτά το καλάθι που επέλεξα να κρατώ είναι 
όσο πιο μικρό γίνεται … και για μεσημεριανό λέω να κάνω 
καμιά ομελέτα, έτσι για να έχω να λέω ότι έσπασα και κάποια 
αυγά !
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Ίσως να είναι και έτσι
Και για μεσημεριανό ομελέτα … έτσι για να 

έχουμε να λέμε ότι σπάσαμε και κάποια αυγά …Του Μάξιμου Χαρακόπουλου

Τα όσα συμβαίνουν επί μακρόν στο 
μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής της 
χώρας, και ιδιαίτερα τα όσα παρακο-
λουθούμε τις τελευταίες ημέρες, παρα-
πέμπουν, μάλλον, σε θέατρο του πα-
ραλόγου. Ως εκ τούτου, εύλογα προκύ-
πτουν μια σειρά ερωτημάτων: Τελικώς, 
υπάρχει ενιαία κυβερνητική εξωτερική 
πολιτική ή ο κάθε ένας υπουργός ση-
κώνει δικό του μπαϊράκι και τραβάει 
για όπου του καπνίσει; Υπάρχει πρω-
θυπουργός που κρατάει τα ηνία της 
κυβέρνησής και των υπουργών του ή 
στην εξουσία βρίσκεται ένα ρεμπέτ α-
σκέρ; Σε κάθε περίπτωση, είναι και πάλι 
επίκαιρη η περίφημη απορία του εθνάρ-
χη: «ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;».

Ως γνωστόν, η σταγόνα που ξεχεί-
λισε το ποτήρι και προκάλεσε ένα νέο 
ενδοκυβερνητικό κομφούζιο, με τη μαζι-
κή επίθεση των στελεχών του μεγάλου 
συν-εταίρου εναντίον του υπουργού Ε-
θνικής Άμυνας, ήταν οι γνωστές δηλώ-
σεις του τελευταίου κατά την επίσκεψή 
του στις ΗΠΑ. Σε μια, φαίνεται, κρίση 
μεγαλομανίας, ο αρχηγός των ΑΝΕΛ, 
αγχωμένος κι από την βεβαιότητα της 
λήξης του ονείρου του στις επερχόμενες 
εκλογές, αφού πρότεινε ολόκληρη σχε-
δόν η Ελλάδα να μετατραπεί σε στρα-
τιωτική βάση, κήρυξε δική του γραμμή 
στο σκοπιανό, διαφορετική απ’ αυτήν 
της κυβέρνησης και του υπουργείου Ε-
ξωτερικών. 

Έως σήμερα νομίζαμε ότι τέτοια σο-
βαρά ζητήματα, όπως είναι η παραχώ-
ρηση εθνικού εδάφους για στρατιωτικές 
δραστηριότητες τρίτης χώρας, έπρεπε 
να λαμβάνονται μετά από διαβουλεύ-
σεις, με σαφείς και αυστηρούς όρους και 
προϋποθέσεις. Τώρα ανακαλύπτουμε 
ότι μπορεί ο οποιοσδήποτε υπουργός 
να υπόσχεται οικόπεδα στο εξωτερικό, 
ωσάν να τα κληρονόμησε από τον παπ-
πού του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρό-
κειται για πρωτοφανή πράγματα. 

Και η «ντρίπλα», όμως, που ο κ. 
Καμμένος επιχείρησε επί αμερικανικού 
εδάφους για το «σκοπιανό», προτείνο-
ντας νέα αμυντικά βαλκανικά σύμφωνα, 
σε ένα κακό ριμέικ του 1912, δεν στέκει 
πουθενά. «Έχοντας τη φωλιά του λερω-
μένη», συναινώντας με τον ΣΥΡΙΖΑ για 
τη κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, 
για να μην χάσει την καρέκλα, ψάχνει 
τώρα εναγωνίως μια σανίδα σωτηρίας 
πριν τον πολιτικό πνιγμό. Καμιά ηρωική 
έξοδος ή άλλη ευφυής σύλληψη δεν σώ-
ζουν τον μικρό συν-εταίρο. Η ευκαιρία, 
άλλωστε, του δόθηκε όταν η ΝΔ κατέ-
θεσε πρόταση μομφής πριν υπογραφεί 
η συμφωνία στους Ψαράδες των Πρε-
σπών από Κοτζιά και Δημητρώφ. Τότε 
μετρήθηκαν όλοι για την ειλικρίνειά τους.

Το δυστύχημα με την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι ότι οι καταστροφικές 
τους επιλογές, που για σχεδόν 4 χρό-
νια ταλαιπωρούν τον τόπο και δεν τον 
αφήνουν να πάρει τ’ απάνω του, δεν 
περιορίζονται στην οικονομία και στην 
κοινωνία. Δεν γονάτισαν μόνο τις πιο 
παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, δεν 

ξεθεμελιώνουν μόνο την εκπαίδευση, 
δεν αφήνουν να αλωνίζουν οι παράνομοι 
και οι περιθωριακοί, ανέλαβαν ν’ αλλά-
ξουν τα φώτα και στην εξωτερική μας 
πολιτική. Με παρασκηνιακές διαπραγ-
ματεύσεις, προχωρούν σε συμφωνίες, 
όπως αυτή με τα Σκόπια, όπου παραδί-
δονται, ελαφρά τη καρδία, όνομα, ταυτό-
τητα, γλώσσα, ιστορία. Και περιμένουμε 
τώρα από τους Σκοπιανούς, που έχουν 
ποτιστεί με τον πιο χοντροκομμένο ε-
θνικισμό, να μας επιτρέψουν κι εμάς να 
φορέσουμε ένα «φύλλο συκής» στην 
ήττα μας, αλλά ακόμη κι αυτό να μην το 
κάνουν. Στην πραγματικότητα, ό,τι κι αν 
γίνει από εδώ και πέρα, έχουμε νέα δε-
δομένα, μια νέα γραμμή αφετηρίας, απ’ 
όπου εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να α-
ποδεικνύουμε συνεχώς ότι «δεν είμαστε 
ελέφαντες», ότι όταν μιλάμε για Μακεδο-
νία μιλάμε για την ιστορία μας, το έθνος 
μας, τον τόπο μας. Ενώ από απέναντι 
θα συνεχίζουν να διεκδικούν ό,τι αυτοί 
νομίζουν ότι τους ανήκει, γιατί ο αλυ-
τρωτισμός δεν τελειώνει με τη συμφωνία 
αυτή, αλλά του ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. 

Ελπίζουμε, τουλάχιστον, η περιπέτεια 
με τα Σκόπια να κάμψει τη φόρα του 
κ. Κοτζιά που, ως ταύρος σε υαλοπω-
λείο, απειλεί ότι θα μας «λύσει» όλα τα 
προβλήματα δια μιας. Όπως πήγε να 
τα λύσει και με τη Ρωσία, με την οποία 
βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο των 
διμερών μας σχέσεών μας από το 1974. 

Ακούγεται, πάντως, ότι λίαν συντό-
μως, θα έλθει κάποια συμφωνία με την 
Αλβανία, ως αποτέλεσμα πάλι κάποιων 
παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, κρυ-
φών από την Βουλή και τον λαό. Οι φή-
μες λένε ότι σ’ αυτήν θα μπουν λεπτά 
ζητήματα, όπως αυτά της ιστορίας της 
Βορείου Ηπείρου, περιουσιών των Αλ-
βανών στην Ελλάδα κ.ά. Την ίδια ώρα, 
όμως, η ανθελληνική πολιτική των Τι-
ράνων συνεχίζεται αδιάλειπτα, με τους 
Βορειοηπειρώτες να διαμαρτύρονται για 
τις διακρίσεις που υφίστανται λόγω της 
εθνικής τους ταυτότητας. 

Δεν είναι, λοιπόν, υπερβολή, σε ένα 
ρευστό διεθνές περιβάλλον, με τη Τουρ-
κία σε νεο-οθωμανικό παροξυσμό, με τα 
Βαλκάνια βουτηγμένα στον εθνικισμό, 
να ζητούμε το ταχύτερο εκλογές, για να 
γλυτώσει η χώρα τα χειρότερα από μια 
ασυνάρτητη κυβέρνηση.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι 
τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη 
της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λα-
ρίσης.

Ρεμπέτ ασκέρ...

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Υποβολή αιτήσεων για 
επιστροφή των παρανόμως 

Παρακρατηθέντων
  Όσα μέλη επιθυμούν να υποβάλουν  αίτηση για επι-

στροφή αναδρομικών λόγω παράνομων παρακρατήσεων 
με τους Ν. 4051/2012 και 4093/2012 τόσο από την κύρια 
σύνταξη, όσο και από την επικουρική, παρακαλούνται να 
περάσουν από το Γραφείο του Συνδέσμου, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, να προμηθευθούν τις σχετικές αιτήσεις.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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Ημερήσια εκδρομή του Ομίλου Προστασίας Παιδιού
Ημερήσια εκδρομή στις Σέρρες - Σπήλαιο Αγγίτη με τον Όμιλο Προστασίας Παιδιού την  Κυριακή 

21/10 , κόστος συμμετοχής, 20 Ευρώ. Ώρα αναχώρησης 7.00 π.μ. από την Πλατεία Αγιών Αναργύ-
ρων και την Πλατεία Ωρολογίου.  Δηλώσεις συμμετοχης στο τηλ.2331022676 και στο γραφείο μας, 
Προφήτου Ηλία 15.  

Κάλεσμα από το Σωματείο Συνταξιούχων Δ.Ε.Η     
Το Σωματείο Συνταξιούχων Δ.Ε.Η καλεί  μέλη, φίλους  και εργαζόμενους που βρίσκονται στα πρόθυρα 

της συνταξιοδότησης, σήμερα  Πέμπτη 18 Οκτωβρίου στις 7.00μ.μ. στην ταβέρνα «Φερώνας» - οδός Ιλιά-
δος 2 Γκοτζαλίκια, Βέροια, τηλ. 2331070760 - για ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις που αφο-
ρούν τα συνταξιοδοτικά τους θέματα.

Οι μαθητές του ΓΕΛ Μακροχωρίου 
μυούνται στα μυστικά της αρτοποιίας

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου του 
ΓΕΛ Μακροχωρίου συνοδευόμενοι 
από τις καθηγήτριες, κ. Μπουλασί-
κη Κωνσταντία και κ. Ζιάκα Βανέσ-
σα επισκέφθηκαν την Κυριακή 14 
Οκτωβρίου, στο Σταυρό Ημαθίας, 
το φούρνο του κ. Σάββα Χρυσο-
πουλίδη. 

Ο κ. Χρυσοπουλίδης στο φιλό-
ξενο χώρο του, στο «Φούρνο στη 
Στάση», μύησε τους μαθητές στα 
μυστικά της αρτοποιίας φέρνοντάς 
τους σε επαφή με τεχνικές, συντα-
γές και πρώτες ύλες. Οι μαθητές 
παρασκεύασαν κριτσίνια με βρώ-
μη, σουσάμι, καρότο, κεφαλοτύρι 
και μούσλι, τα οποία μοιράστηκαν 
και γεύτηκαν με τους συμμαθητές 
τους την Τρίτη 16 Οκτωβρίου, Πα-
γκόσμια Ημέρα Υγιεινής Διατροφής.

Η Διεύθυνση, ο Σύλλογος Διδα-
σκόντων και οι μαθητές του ΓΕΛ 
Μακροχωρίου ευχαριστούν θερμά 
τον κ. Σάββα Χρυσοπουλίδη για τη 
διάθεση του φούρνου και της πρώ-
της ύλης, αλλά πρώτιστα για τη ζε-
στή του φιλοξενία, την ευγένεια και 
τη θετική του ενέργεια.

ΓΕΛ Μακροχωρίου 

Στην Αθήνα (ξενο-
δοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ) θα 
πραγματοποιηθεί από 
19 έως 24 Οκτωβρίου 
2018 η 16η Μεσογει-
ακή Συνάντηση της 
Διεθνούς Προσκοπι-
κής Φιλίας (ISGF).

Ο θεσμός των Συ-
ναντήσεων των χω-
ρών της Μεσογείου 
που ξεκίνησε στην 
Ελλάδα (Αθήνα 1980 
– Ερέτρια 2000), δίνει 
την ευκαιρία στα μέ-
λη (παλιούς προσκό-
πους και οδηγούς), με 
διαφορετική κουλτού-
ρα, καταγωγή, παρα-
δόσεις και θρησκεία να συναντηθούν, να συνο-
μιλήσουν και να ανταλλάξουν εμπειρίες πάνω σε 
θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με κεντρικό πάντα 
θέμα τη Μεσόγειο.

Βοηθούν, οι σχέσεις μεταξύ των λαών να γί-
νονται συνεχώς και πιο κοντινές, και αυτό τους 
επιτρέπει να έχουν μια καλύτερη γνώση των κοινών 
σημείων και των διαφορών τους.

Στην οικοδόμηση πνεύματος διαλόγου και συ-
νεργασίας μεταξύ των μελών της προσκοπικής 
κίνησης με σκοπό την συναδέλφωση.

Το πρόγραμμα της 16ης Μεσογειακής Συνάντη-
σης, περιλαμβάνει 12 εργαστήρια με διαφορετικά 
θέματα, αθλητική δραστηριότητα, ομιλίες, συζητή-

σεις πάνω στο κεντρικό θέμα «Μεσόγειος. Η Οδύσ-
σεια μιας θάλασσας» επίσκεψη στο Μουσείο της 
Ακρόπολης, στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Φάληρο) 
και άλλα αξιοθέατα της Αθήνας.

Θα πάρουν μέρος 280 π. πρόσκοποι και οδηγοί 
από 15 χώρες της Μεσογείου και της Ευρώπης. 
Επίσης Βεροιώτες π. πρόσκοποι. Τελεί υπό την αι-
γίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Η οργανωτική επιτροπή αποτελούμενη από π. 
προσκόπους και οδηγούς της χώρας μας, από 
καιρό εργάζεται για την επιτυχία της Συνάντησης 
και την προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού και της 
ιστορίας.

Τ.Ι.Σ.

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 106ης Επε-
τείου Απελευθέρωσης της πόλης της Αλεξάνδρει-
ας από τον τουρκικό ζυγό διοργανώνει για σήμερα 
Πέμπτη 18 Οκτωβρίου, ο Δήμος, με το παρακάτω 
πρόγραμμα.

Ώρα 07:30: Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι κα-
μπάνες των εκκλησιών.

 Ώρα 08:00: Επίσημη έπαρση της Σημαίας στο 
χώρο του Ηρώου της πόλης της Αλεξάνδρειας , 
παρουσία ομάδας οπλιτών μέριμνας Κ.Ε.Α.Σ. 

 Ώρα 09:30: “Πορεία Ελευθερίας” του Δημοτι-
κού Συμβουλίου επί της οδού Μακεδονομάχων, 
με επικεφαλή τον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας, εις ανά-
μνησιν της εισόδου των Απελευθερωτών την 18η 
Οκτωβρίου 1912.

 Η αφετηρία της πορείας θα είναι στη συμβολή 
των οδών Μακεδονομάχων, 28ης Οκτωβρίου 
και Μεγ. Αλεξάνδρου (2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Αλε-
ξάνδρειας), ενώ ο τερματισμός της θα είναι στην 
είσοδο του προαυλίου του Ι.Ν. Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Αλεξάνδρειας. Η πορεία θα ακολουθή-
σει τη διαδρομή: οδός Μακεδονομάχων – οδός 
Εθνικής Αντίστασης – οδός Πλαστήρα (έως την 
κεντρική είσοδο του προαύλιου του Ι.Ν. Κοιμήσε-

ως της Θεοτόκου), συνοδεία της φιλαρμονικής του 
Δήμου, παρουσία σε αυτή εκπροσώπων φορέων, 
συλλόγων, σχολείων και των κατοίκων της πόλης. 

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

 Aπόδοση τιμών στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θε-
οτόκου Αλεξάνδρειας από τη Φιλαρμονική και από 
Διμοιρία της Κ.Ε.Α.Σ

 Ώρα 10:15: - Επίσημη Δοξολογία    
Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από  

τον  κ. Γρηγόρη Γιοβαννόπουλο, Δάσκαλο, Ιστορι-
κό- Ερευνητή. 

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

Σιγή ενός λεπτού – Ανάκρουση Εθνικού Ύ-
μνου.

Ώρα 12.00: Παρέλαση
 Παρέλαση προ των πολιτών και των Επισή-

μων επί της οδού Βετσοπούλου, μπροστά από το 
Πνευματικό Κέντρο, των μαθητών και μαθητριών 
των σχολείων, συλλόγων  κλπ., με τις σημαίες 
τους, καθώς και Διμοιρίας Στρατού της Κ.Ε.Α.Σ.

Συναυλία για το 
Γηροκομείο Νάουσας

  Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροί-
ας, Ναούσης & Καμπανίας υπό την αιγίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, διοργανώνει συναυλία για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς, τα έσοδα της οποίας 
θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου για τις ανάγκες του 
Γηροκομείου Νάουσας.

Η Συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Δευ-
τέρα 19 Νοεμβρίου 2018, και ώρα 7 μ. μ., στο 
Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.

Συμμετέχουν τα μουσικά σχήματα:
Μουσική Σκηνή Πριγκηπέσσα: Χρήστος Μα-

στέλλος (τραγούδι), Μαρία Φραγκούλη (τρα-
γούδι), Λάκης Χαλκιάς (μπουζούκι), Δημήτρης 
Σφίγγος (κιθάρα), Νίκος Ορδουλίδης (πιάνο), 
Μίλτος Τσαλιγόπουλος (κοντραμπάσο).

Μουσικό Σχήμα «Γκατζούρα»: Στάθης Γκα-
τζούρας (φωνή, κιθάρα, ούτι), Γιάννης Δημητρί-
ου (πιάνο), Παναγιώτης Θεοδωρίδης (μπουζού-
κι, κιθάρα, φωνή), Κώστας Σαββίδης (ακορντε-
όν), Γιώργος Αθανασιάδης (μπάσο), Κώστας 
Ρίζος (τύμπανα), Χριστίνα Παντελίδου (φωνή) 

Οικονομική Ενίσχυση: 5 €
Εισιτήρια προπωλούνται στα καταστήματα: 

Καφέ Αλλοτινό, Καφέ Σούλα, Καφέ Φίλιον, Κα-
φέ Σείριος, Καφέ «HOME», Γραφικές Τέχνες 
Παναγιωτίδη.

Επίσης, για την ενίσχυση του Γηροκομείου 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατά την είσοδο να 
παραδώσουν διάφορα είδη υγιεινής και καθαριότητος όπως: χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, είδη καθαρι-
σμού, πάνες, σφουγγάρια μπάνιου, σαπούνια, σαμπουάν κλπ. 

16η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 

ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ

Εκδηλώσεις σήμερα
για τον εορτασμό της 106ης 
Επετείου Απελευθέρωσης 

της πόλης της Αλεξάνδρειας



Τα γραφεία της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε επέλεξε να επισκεφθεί αντιπροσωπεία Βουλγάρικης 
Ομάδας Τοπικής Δράσης, από την περιοχή Γκαλάμποβο – Οπάν, στο νομό Στάρα 
Ζαγόρα, η οποία υλοποιεί το εκεί πρόγραμμα LEADER/CLLD, στα πλαίσια επίσκεψης 
στην χώρα μας για ανταλλαγή εμπειριών και αξιοποίηση των γνώσεων άλλων ΟΤΔ, 
όπως αυτή της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., με μακρύτερη χρονικά παρουσία.

Η αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τους Δημάρχους του Γκαλάμποβο και του 
Οπάν, καθώς και από υπηρεσιακά στελέχη, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
κ. Τεληγιαννίδη και με στελέχη της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., και συζήτησαν ζητήματα που α-
φορούν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων. Ιδιαίτερα 
αναφέρθηκαν στα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 2 περιοχές, στις κοινές 
προκλήσεις για το μέλλον και στην αναγκαιότητα περαιτέρω σύσφιξης των δεσμών 
συνεργασίας ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη.

Τόσο ο Πρόεδρος του Δ.Σ., όσο και τα στελέχη της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., εξέφρασαν την 
διάθεση να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια ζητηθεί από την Ο.Τ.Δ. της Βουλγαρί-
ας, και δεσμεύθηκαν 
να διατηρήσουν ανοι-
χτούς διαύλους επι-
κοινωνίας και για το 
μέλλον.

Ακολούθησε επί-
σκεψη στην επιχείρη-
ση κατασκευής γεωρ-
γικών μηχανημάτων 
του κ. Λαγομάτη Γε-
ώργιου, το έργο του 
οποίου υλοποιήθηκε 
υπό τον έλεγχο της 
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στην 
προηγούμενη δια -
χειριστική περίοδο, 
όπου τα μέλη της ξέ-
νης αντιπροσωπείας 
είχαν την ευκαιρία να 
συνομιλήσουν με τον 
επενδυτή και να απο-
κτήσουν προσωπική 
αντίληψη για τα πρα-
κτικά αποτελέσματα 
των δράσεων ενίσχυ-
σης της τοπικής επι-
χειρηματικότητας.
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Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο 
Σελίου ζητά,

να συνάψει σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών λει-
τουργίας και εκμετάλλευσης των αναβατήρων του Εθνικού 
Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου, σύμφωνα με την Υ.Α. αριθ. 
Τ/10004/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1339/16.10.2002) και τη λοιπή κείμενη 
Νομοθεσία, με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα διαθέτει 
αποδεδειγμένα προσόντα πτυχιούχου Π Ε  Μηχανολόγου Μη-
χανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου - Μηχα-
νολόγου Μηχανικού, εγγεγραμμένου στα μητρώα του Τ.Ε.Ε. Ε-
πίσης γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι (εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα του ΕΕΤΕΜ), ή ισότιμων από σχολές της αλλοδαπής, 
αλλά με τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Ο επιλεγείς ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να πα-
ράσχει υπηρεσίες λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αναβα-
τήρων του φορέα, ιδίως να εκτελέσει καθήκοντα προϊσταμένου 
εκμετάλλευσης και να εξασφαλίσει την τεχνική διεύθυνση των 
εγκαταστάσεων του Ε.Χ.Κ.Σ. στο Κ.Βέρμιο (Σέλι) κατά τη χιονο-
δρομική περίοδο 2018-19, από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως και 10 
Απριλίου 2019.

Ο φορέας θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αναλυτικά 
για τα καθήκοντα του αναδόχου, κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 
23310 26237 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:30 έως 16:00), 
από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης και 
εως την 25 Οκτωβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν από την 
18η έως την 29η Οκτωβρίου 2018 και μέχρι τις 14:00, στα 
γραφεία του ΕΧΚΣελίου, Μητροπόλεως 24 1ος ορ., σε ξεχωρι-
στούς σφραγισμένους φακέλους:

1ον Τα απαιτούμενα έγγραφα (άδεια εξασκήσεως επαγγέλ-
ματος, βεβαίωση μέλους του Τ.Ε.Ε. ή του ΕΕΤΕΜ και προυπη-
ρεσίες).

2ον Την οικονομική τους προσφορά όπως αυτή θα καταχω-
ρηθεί στο τιμολόγιο που θα εκδώσουν (Με τον ΦΠΑ).

Η Επιτροπή Διοίκησης του ΕΧΚΣ

Σύλληψη 32χρονου 
για κατοχή κάνναβης

Συνελήφθη στις 15 Οκτωβρίου 2018 το μεσημέρι σε 
περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Α-
σφάλειας Βέροιας, 32χρονος ημεδαπός, διότι στην οικία του 
διαπιστώθηκε να κατέχει ποσότητα κάνναβης βάρους 18 
γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Στις 20 Οκτωβρίου
Η Αστυνομία τιμάει τον Προστάτη 

του Σώματος Άγιο  Αρτέμιο 
-Και εθελοντική αιμοδοσία για την 

Τράπεζα Αίματος του Σώματος
Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου, ημέρα εορτασμού της μνή-

μης του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου 
Αρτεμίου και του εορτασμού της «Ημέρας της Αστυνομί-
ας», θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις στις 
Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Για την 
Ημαθία,  θα τελεστεί 

Μετά την τέλεση της Δοξολογίας, θα αναγνωστεί η Ημε-
ρήσια Διαταγή του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις εκδηλώσεις έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσω-
ποι των Θρησκευτικών, Πολιτικών, Δικαστικών και Στρατιω-
τικών Αρχών, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων, 
των συνδικαλιστικών ενώσεων του προσωπικού και της 
ένωσης αποστράτων αστυνομικών, καθώς και εκπροσώ-
πων των Μ.Μ.Ε.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας της Ελληνικής 
Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμί-
ου, πραγματοποιείται, μετά από απόφαση του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, πανελλαδική εθελοντική αιμοδο-
σία του αστυνομικού προσωπικού, έως την 20 Οκτωβρίου, 
για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Σώματος, 
καθώς και για τα παιδιά που πάσχουν από μεσογειακή 
αναιμία.

ΚΗΡΥΞΗ 
ΑΝΙΣΧΥΡΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

 Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 54/2018 απόφασης του Ειρηνο-
δικείου Αλεξάνδρειας  Ημαθίας(Διαδικασία Εκουσίας Δικαι-
οδοσίας) κηρύσσεται ανίσχυρη η υπ’ αριθ. ΓΔ 56513824-3 
επιταγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ποσού 4.000 
ευρώ, με ημεροχρονολογία εκδόσεως 10-11-2016 που εξέ-
δωσε ο Πέτρος Τέγος,. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε κατόπιν 
αιτήσεως του Γεωργίου Κατσάρη του Κρίτωνα και δημοσι-
εύεται με επιμέλειά του.

Η πληρεξούσια Δικηγόρος
Ευαγγελία Μιχαλάκη

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
«ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ»  
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Πάροδος Ηρακλέους 1 (Άλσος Παπάγου )
Τηλέφωνο: 23310 60940
Fax:2331075940                                                                    

ΒΕΡΟΙΑ 18-10-2018
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου.

Ο   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΘΕΑΝΩΣ ΖΩ-
ΓΙΟΠΟΥΛΟΥ»  ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, ανακοινώνει ότι θα προ-
σλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ,ορισμένου 
χρόνου ,τρία (3) άτομα  για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών 
λειτουργίας  των υπηρεσιών του, ύστερα από την αρ. 34/2018 
απόφαση του ΔΣ και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του 
ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143Α΄/28-6-07) ,των αρ. 31575/13-9-99 και 
2447/15-1-03 εγκυκλίων ΥΠΕΣΔΔΑ για τις εξής ειδικότητες, με 
τα αντίστοιχα προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια : 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ              ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ    3                2 ΜΗΝΕΣ

(ελλείψει αυτών )
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 
και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρ. 169 του ν. 3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα 
γραφεία της υπηρεσίας μας ,στην οδό Π. Ηρακλέους 1 και ε-
ντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επόμενη μέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες 
( δηλ. από  19-10-2018 έως τις 24-10-2018) και μπορούν να 
πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά προσόντα κάλυψης 
των θέσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που πρέπει να 
υποβάλλουν.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΤΕΤΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ζ220 1200055131
Η ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr), προσκαλεί κατά τις διατάξεις 

του Βιβλίου ΙΙ του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α ́147),όπως ισχύει 
για τις Εταιρείες του κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 
Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, 
λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 
222 του ν. 4412/2016 και της πιο πάνω Διακήρυξης, τους 
ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε μειοδοτικό διαγωνι-
σμό με Ανοικτή Διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης αποκλει-
στικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει τιμής, για την ανά-
δειξη Αναδόχου για το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας: 

-“5νθήμερος καθαρισμός κτηριακών εγκαταστάσεων 
ΥΗΣ Σφηκιάς, Ασωμάτων, Μακροχωρίου” προϋπολογι-
σμού 17.001,60€, πλέον Φ.Π.Α.

που θα γίνει στον ΥΗΣ Σφηκιάς, στις 30/10/2018 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφο-
ρών) και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης η οποία 
έχει αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. http://www.dei.gr 
-> Η ΔΕΗ -> Ανακοινώσεις Διακηρύξεων και συμπληρώνο-
ντας στο πεδίο “Διαγωνισμός” τον αριθμό της Διακήρυξης 
Ζ220 1200055131 ή με απ’ ευθείας πρόσβαση στο http://
eprocurement.dei.gr και τη χρήση εύρεσης, μέχρι και τη λή-
ξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΔΕΗ Α.Ε/ Συγκρότημα Αλιάκμονα, Τ.Θ.150, Βέροια, Τ.Κ.59100

Αντιπροσωπεία Βουλγαρικής 
Ομάδας Τοπικής Δράσης 

επισκέφθηκε την ΑΝ.ΗΜΑ.
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Από την ΚΕΔ ορίστηκαν οι διιατητές 
και βοηθοί που θα διευθύνουν τα παι-
χνίδια της 4ης αγωνιστικής στον 2ο 

όμιλο. Τον δύσκολο αγώνα της Βέροιας στην 
Αριδαία με τον Αλμωπό θα διευθύνει ο κ. 
Τσέτσιλας από τον σύνδεσμο των Γρεβενών . 
Στον άλλο αγώνα Αγκαθιάς - Γιαννιτσών διαι-

τητής θα είναι ο κ. Τσακαλίδης Χαλκιδικής.

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
Αλμωπός-Βέροια διαιτητήςοκ.Τσέτσιλας(Γρεβε-

νών)βοηθοίοικ.κΜωυσιάδηςκαιΦαλτάκας(Γρεβενών)

ΆρηςΠαλαιοχωρίου-ΠΑΟΚουφαλίωνδιαιτητήςο κ.
Θεοδορόπουλος (Φλώρινας) βοηθοί οι κ.κΜίλτσης και
Ταγκαλίδης(Πέλλας)

ΑΠΕΛαγκαδά- Ολυμπιακός Κυμίνων διαιτητής ο
κ,.Μιχούλιας(Μακεδονίας)βοηθοίοικ.κΜεταξιώτηςκαι
Τσεχελίδης(Μακεδονίας)

ΕρμήςΑμυνταίου -Αγρ.Αστέραςδιαιτητήςοκ.Γιου-
ματζίδης(Πέλλας)βοηθοίοικ.κΔέλιοςκαιΔεμερτζής

ΝίκηΑγκαθιάς-ΑΣ Γιαννιτσά  διαιτητήςΤσακαλίδης
(Χαλκιδικής)βοηθοίοικ.κ.ΜαλανδρήςκαιΓούτας(Χαλ-
κιδικής)

ΠΟΤρίγλιας-ΜελιτεύςΜελίτηςδιαιτητήςοκ.Μαρόπουλος
(Μακεδονίας)βοηθοίοικ.κΧατζηβασιλείουκαιΖωήΠαπαδο-
πούλου

Μακεδονικός - Εδεσσαικός διαιτητής ο κ. Πανυτσίδης
(Κοζάνης) βοηθοί οι κ.κΤζιουβάρας (Κοζάνης) και Γιάντσης
(Ημαθίας)

Με απόλυ-
τη επιτυ-
χία στέ-

φθηκε το φιλικό 
παιχνίδι προς 
τιμήν του Νίκου 
Κυζερίδη, που 
έγινε το απόγευ-
μα της Κυριακής 
στο ΔΑΚ Νάου-
σας, μπροστά σε 
πολλούς φιλά-
θλους!

ΤοματςδιοργάνωσεηομάδατηςΝά-
ουσας,ηοποίατέθηκεαντιμέτωπημεμια
ομάδαπαλαιμάχων τουσυλλόγου, στην
οποίαπροστέθηκανκαισπουδαίοιπαλιοί
ποδοσφαιριστές, όπως οιΘοδωρήςΖα-
γοράκης,ΤάσοςΚατσιαμπήςκ.α.

Συγκινητικός ήταν ο χαιρετισμός του
ΝίκουΚυζερίδη,πουβγαίνεινικητήςαπό
την μεγάληπεριπέτεια υγείαςπου αντι-
μετώπισε τα τελευταία χρόνια, ο οποίος
ευχαρίστησετονκόσμο,τουςπρώηνσυ-
μπαίκτεςτουκαιτηνδιοίκησητουΦΑΣ.

Στην συνέχεια ο πρώην άσσος των
«κυανόλευκων» τιμήθηκε από τονπρό-
εδρο τηςΝΑΟΥΣΑΣ,ΑπόστολοΜπέκα
για την προσφορά του στην ομάδα (α-
γωνίστηκε από το 1990 έως το 1995),
ενώ τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε και
στον αρχηγό της Εθνικής του 2004,Θ.
Ζαγοράκη.

Να σημειωθεί ότι με την ομάδα των
παλαιμάχων τηςΝΑΟΥΣΑΣ, στην οποία
προπονητής ήταν οΧρήστοςΥφαντίδης,
αγωνίστηκανκαιοι:

Σφυντιλάς, Βουρδογιάννης, Στογιάν-
νης,Μάρκου,Παυλόπουλος,Βασίληςκαι
Γιάννης Κουρογεωργάκης, Ιακωβίδης,
Τρούπκος,ΟύνοΜιχαηλίδης,Αλεξιάδης,
Πένεφ,Φασίδης,Καραλιόπουλος,Ρουσο-
μάνης,Αργυρίου,Βύζας,ΜάκηςΘεοδω-

ρίδης,Χατζηδάκης,Γλώσσης,Γρηγορίου,
Κρητίδης, Ιντζιάδης, Ριζόπουλος, όπως
φυσικάκαιοΝίκοςΚυζερίδης.

ΤοευχαριστώτουΝίκουΚυζερίδη
Ευχαριστήριομήνυμα έστειλεοΝίκος

Κυζερίδης, μεαφορμή τοφιλικόπαιχνίδι
πουδιοργάνωσεηομάδατηςΝΑΟΥΣΑΣ
προςτιμήντου.

Αναλυτικάταόσααναφέρει:
Θαήθελα να ευχαριστήσωμέσααπό

ταβαθυτηςκαρδιάςμουτηνδιοίκησητης
ΝΑΟΥΣΑΣπουδιοργάνωσετηδιεξαγωγή
φιλικούαγώναπροςτιμήνμου.

Μετηνπράξητηςαυτηγύρισετιςσκέ-
ψειςμουπολλάχρόνιαπίσω,φέρνοντας
στομυαλόμουαναμνήσειςαπόταπρώτα
χρόνια της καριέρας μου, όπου μαζί με
τουςσυμπαίκτεςμουπεράσαμεανεπανα-
ληπτεςστιγμές,κάνονταςόλητηνΕλλάδα
ναπαραμιλαει για την ομάδα - μοντέλο
τηςΝΑΟΥΣΑΣ!

Θα ήθελα επίσης ναπω ένα μεγάλο
ευχαριστώσε όλους μαζί και στον κάθε
ξεχωριστά, στους ποδοσφαιριστες που
παρευρέθηκαν στον φιλικό αγώνα. Συ-
μπαίκτες μουαπό τηΝΑΟΥΣΑ, απόάλ-
λεςομάδεςτηςκαριέραςμουκαιπαίκτες
της καταξιωμένης Εθνικής ομάδας του
2004.

ΜεεκτίμησηΝίκοςΚυζερίδης...
Πηγή kerkidasport.gr

Γ’ Εθνική 4η αγωνιστική

ΑλμωπόςΑριδαίας-Βέροια
διαιτητήςοκ.Τσέτσιλας(Γρεβενών)

Συγκίνηση στο φιλικό για τον Νίκο 
Κυζερίδη που έγινε στη Νάουσα

Ευχαριστήριο Νίκου Κυζερίδη

ΤοΣάββατο20ΟκτωβρίουοινεαροίαθλητέςτηςΑκαδημί-
ας θαφιλοξενήσουνστο γήπεδο Γεωργιανών την ομάδα της
Α.Ε.Π.τουΣτέφανουΓαϊτάνου.

ΟιαθλητέςθαπρέπειναβρίσκονταιστογήπεδοΓεωργια-

νώνστις: 10.15’ μεστολήαγώ-
νος.

Ώραέναρξηςαγώνων:11.00’
Το λεωφορείο δεν θα μετα-

κινηθεί για τοναγώνα τουΣαβ-
βάτου.

ΕΝΑΡΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣΚ14

Τον πρώτο της αγώνα στα
πλαίσια τουπρωταθλήματοςθα
δώσειηΚ14τηςΑκαδημίαςΠο-
δοσφαίρουΒέροιαςτηνΚυριακή
21 Οκτωβρίου. Οι ποδοσφαι-
ριστές τηςΚ14 θα αγωνιστούν

στηνέδρατους,στογήπεδοΓεωργιανώνμετοΡοδοχώρι.
ΟιαθλητέςθαπρέπειναβρίσκονταιστογήπεδοΓεωργια-

νώνστις10.15’
Ώραέναρξηςαγώνα:11.00’

Πρόγραμμα τμημάτων υποδομής Ακαδημίας 
Βέροιας Σάββατο και Κυριακή 20/21 Οκτωβρίου

ΟλοκληρώθηκεστηΛάρισα, το 4οΠρω-
τάθλημαΑντισφαίρισης Επιπέδου 1. Πρω-
ταθλητής στην κατηγορία των 18 ετώνστα
μονάκαιταδιπλάήτανοΔημοσθένηςΤαρα-
μονλής.

Μετά τηνπαρουσία τουστον τελικό του
MytileneJuniorCup2018τηςITF,επιβεβαί-
ωσε την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση
στην οποία βρίσκεται.Ο17χρονοςαθλητής
τουΑ.ΣΝηρέαςΒέροιας, δεν έχασε κανένα
σετστηνπορείατουωςτοντίτλο.

Σταμονάνίκησετους:
ΜΑΥΡΙΑΙΑΣΟΝΑΟΑΜΑΓΝΗΣΙΑΣ6/1–6/1
ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟ  ΓΕΩΡΓΙΟΟΑΦΟΙΒΟΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ6/0–6/2
ΡΟΖΟΝΙΚΟΛΑΟΟΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6/3 –

6/3(ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ)
ΞΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΑΟΑΦΙΛΟΘΕΗΣ 7/5 –

6/1(ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ)

Οιτελικοί
ΟΔημοσθένης ήταν συγκλονιστικός σε

όλη τηνδιάρκεια τουαγώνα .Μεπάθος και καθαρόμυαλό είχεαπαντήσειςσεόλες τις
προσπάθειεςτουαντιπάλουτουΝίκουΜανόπουλουαπότηνΛαμία.Ταδυνατάσερβίςκαι
οισταθερέςδιαρκήςεπιθέσεις  τονοδήγησανστηννίκημε6/3–5/0 ret.ΟΔημοσθένης
κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο και στα διπλάμεσυμπαίκτη τονΝικολούληαπό την
Λάρισα.ΟιδύοαθλητέςαντιμετώπισαντουςΞυλάκαιΡάπτηαπόΑθήνακαιέπειτααπό
ένανσυναρπαστικότελικόκατάφερανναπάρουνετηννίκημεσκορ3/6-7/6-10/6

MASTERS2018
ΟΔημοσθένης έκανε έναακόμηβήμα για την κατάκτηση τουπρωταθλήματοςαφού

τερμάτισεπρώτοςστηνπανελλήνιακατάταξηκαιμεδιαφορά70βαθμώναπότονδεύτε-
ρο.Σταmastersοι8πρώτοιθααγωνιστούνμεταξύτουςγιαναδιεκδικήσουντονφετινό
τίτλο.ΙκανοποίησηγιατονπροπονητήτουΓιάννηΤαραμονλήπούμετάαπόσκληρήδου-
λειάείδετοναθλητήτουναπετυχαίνειτουςστόχουςτους.

Πρώτοςστηνπανελλήνιακατάταξη
οΔημοσθένηςΤαραμονλής
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Η Περιφερειακή 
Ενότητα Ημαθί-
ας και ο Δήμος 

Ηρωικής Πόλης Νάου-
σας, σε συνεργασία 
με αθλητικούς, πολι-
τιστικούς συλλόγους 
και βετεράνους αθλη-
τές στίβου του Δήμου 
Νάουσας, διοργανώ-

νουν τον λαϊκό αγώνα 
«2ος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ» 
απόστασης 22.000μ. 
και 5.000μ. στη Σχολή 
Αριστοτέλους 
την Κυριακή 21 
Οκτωβρίου 2018. 
Η εκκίνηση θα 
δοθεί στις 09:00 

π.μ. στη Σχολή Αριστο-
τέλους και ο τερματι-
σμός θα γίνει στο ίδιο 
σημείο. Η συμμετοχή 
είναι δωρεάν και για 
τις δύο αποστάσεις, για 
όλους τους συμμετέχο-
ντες, αθλητές και μη.
Ο Αγώνας των περίπου

22.000μ. διεξάγεται εξολοκλήρου
σεάσφαλτο, με υψομετρικές δια-
φορές.Ξεκινά από τηνΣχολήΑ-
ριστοτέλουςκαιθαδιέλθειαπότα
εξήςσημεία:ΣχολήΑριστοτέλους,
περιοχή«Πλακένια», όριαπόλης
Νάουσας, οδός Νάουσας-Νέας
Στράντζας αμπελουργική ζώνη
ΝέαςΣτράντζας, Κοινότητα Γιαν-
νακοχωρίου, αμπελουργική ζώνη
Γιαννακοχωρίου, οδός Γιαννακο-
χωρίου-Μαρίνας, Μαρίνα, όρια
ΚοινότηταςΛευκαδίων,Μακεδονι-
κοίΤάφοι,ΑρχαίαΜίεζα,Κοινότη-
ταΚοπανού,ΣχολήΑριστοτέλους.

ΟΑγώναςτων5.000μ.διεξάγε-
ται επίσηςσεάσφαλτοκαι ξεκινά
από τηνΣχολήΑριστοτέλους,Κο-
πανόςΝάουσας (περιοχή«Τζου-
μέλα»),ΣχολήΑριστοτέλους.

Οιδηλώσειςσυμμετοχής,ηα-
ναλυτική προκήρυξη του αγώνα
και επιπλέονπληροφορίες είναι
διαθέσιμα μέσω της επίσημης ι-
στοσελίδας τουΔήμουΝάουσας
www.naoussa.gr (ακολουθώντας
το σχετικό εικονίδιο στη δεξιά
πλευρά) και στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση www.naoussa.gr/
application/form

Ηπροθεσμία των δηλώσεων
συμμετοχής είναι μέχρι την Πέ-
μπτη 18Οκτωβρίου 2018 (ώρα
23:59). Πληροφορίες: Γρ. Πο-
λιτισμούΔήμου Νάουσας, τηλ.:
23323 50360, 50338, email:
cu l ture@naoussa.gr.  (ώρες
09:00-14:00).

Με αφορμή 
τις επιδόσεις 
των αθλητών 

του ΑΠΣ «Φίλιππος 
Βέροιας», Άνθιμου 
Κελεπούρη και Ελένης 
Ιωαννίδου στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες Νέων 
του Μπουένος Άιρες, 
ο Δήμαρχος Βέροιας, 
Κωνσταντίνος Βοργι-
αζίδης, αποστέλλει το 
ακόλουθο μήνυμα: «Θα 

ήθελα να συγχαρώ τους 
νεαρούς αθλητές στίβου 
του Φίλιππου Βέροι-
ας, Άνθιμο Κελεπούρη 
και Ελένη Ιωαννίδου 
οι οποίοι κατέκτησαν 
την 8η θέση στα 5.000 
μέτρα βάδην και την 
12η θέση στα 800 
μέτρα αντίστοιχα, αγω-
νιζόμενοι στους τελι-
κούς των αγωνισμάτων 
τους στους Ολυμπια-

κούς Αγώνες Νέων 
του Μπουένος 
Άιρες.

Άνθιμε καιΕλένη,οι
επιτυχίες σας μας γε-

μίζουν όλους με υπερηφάνεια
αλλά και με αισιοδοξία ότι στο
μέλλον θα μαςπροσφέρετε α-
ντίστοιχες και ακόμη μεγαλύτε-
ρεςεπιτυχίες.Αποτελείτεάξιους
πρεσβευτές τηςπόλης μας και
για το λόγο αυτό οΔήμοςΒέ-
ροιας θασυνεχίσει να υποστη-
ρίζει τις προσπάθειες σας με
κάθεδυνατόμέσο.

Θαήθελα επίσης νασυγχα-
ρώ τοσύλλογοκαι τονπροπο-
νητήσας,ΝίκοΚελεπούρη,που
στάθηκανδίπλασαςστομακρύ
και δύσβατο δρόμο προς την
επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τη
συστηματική και οργανωμένη
δουλειάπουσυντελείταιστιςα-
καδημίες και τα τμήματα υπο-
δομής των τοπικών αθλητικών
συλλόγων».

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου ο «2ος 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ Δρόμος Αντοχής»

ΣυγχαρητήριατουΔημάρχουΒέροιας
στουςΚελεπούρηκαιΙωαννίδου

Στην8ηθέσητελικά
οΆνθιμοςΚελεπούρης
στοΜπουένοςΆϊρες

Ο Βεροιώτης βαδιστής
Άνθιμος Κελεπούρης ολο-
κλήρωσετοναγώναστομα-
κρινόΜπουένοςΆιρες κατα-
λαμβάνοντας τελικά την 8η
θέσηαφούοι κριτές ακύρω-
σαν δύοπροπορευόμενους
αθλητές .Οχρόνοςστονση-
μερινόαγώναήταν22.42.50,
ενώστονπρώτοαγώναπέ-
τυχε21.58.74

Πρώτος στην τελική κα-
τάταξη ήταν ο ΙνδόςΣουράζ
Πανγουάρμε 20.35 .87 2ος
οαθλητήςαπότοΕκουαδόρ
Όσκαρ Πάτιν 20.38.17 και
τρίτος ο Περουβιανός Χαν
Μορά

Έτσι οι δύο αθλητές του
ΦιλίππουΒέροιαςμπορούμε
ναπούμε οτι πέτυχαν στην
δύσκολη αποστολή τους σε
μία τέτοιαμεγάληδιοργάνω-
σηαφούομενΆνθιμοςκατε-
τάγη8οςμεταξύ16αθλητών
και η Ελένη Ιωαννίδου 12η
μεταξύ24αθλητριών.

Η επιστροφή των δύο α-
θλητών του Φιλίππου από
τηνΑργεντινή θα γίνει την
ερχόμενηΚυριακή
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του Σαββατοκύριακου

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 
2018 διεξήχθη η 2η αγωνιστική 
του 11ου Διασυλλογικού Πρω-

ταθλήματος σκάκι Παίδων-Κορασίδων 
Κ.Δ. Μακεδονίας 2018.

Αναλυτικάτααποτελέσματαήταν:
Λ.Π.Φλώρινας–Σ.Ο.Κατερίνης:1,0-5,0
Σ.Ο.Π.«Πτολεμαίος»–Σ.Ο.Βέροιας:3,0-3,0
Α.Ε.Κοζάνης–Σ.Ο.Π.«ΔούρειοςΊππος»:2,5-3,5
Σ.Λ.Φλώρινας–ΠΑΣ.Εδεσσαίων8χ8:4,0-1,5
Σ.Α.Π.«Σκακιστάκος»–Ο.Σ.Γιαννιτσών:3,0-3,0
1Σ.Ο.Κατερίνης4,0
2Σ.Ο.Βέροιας3,0
3Σ.Ο.Πτολ/δας«ΔούρειοςΊππος»3,0

4Σ.Ο.Πτολ/δας«Πτολεμαίος»2,0
5Σ.Λ.Φλώρινας2,0
-Λ.Π.Φλώρινας2,0
7Α.Ε.Κοζάνης1,0
8Σ.Α.Πτολ/δας«Σκακιστάκος»1,0
-ΠΑΣ.Εδεσσαίων8χ81,0
-Ο.Σ.Γιαννιτσών1,0

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου ώρα 11:00π.μ. θα
διεξαχθείη3ηαγωνιστική τουπρωταθλήματοςπου
περιλαμβάνειτουςαγώνες:

Σ.Ο.Κατερίνης–Σ.Ο.Π.«ΔούρειοςΊππος»
Σ.Ο.Βέροιας–Λ.Π.Φλώρινας
Σ.Ο.Π.«Πτολεμαίος»–Σ.Λ.Φλώρινας
ΠΑΣ.Εδεσσαίων8χ8–Σ.Α.Π.«Σκακιστάκος»
Ο.Σ.Γιαννιτσών–Α.Ε.Κοζάνης

Συνεχίζεται κανονικά το πρω-
τάθλημα της Α1 γυναικών με 
την διεξαγωγή της 2ης αγω-

νιστικής. Η ομάδα του Φιλίππου θα 
υποδεχθεί στο Φιλίππειο το Σάββατο 
στις 6 μ.μ τον Μ.Αλέξανδρο Γιαννι-
τσών ενώ η ομάδα της Βέροιας 2017 
θα παίξει την Κυριακή στην Άρτα με 
την ισχυρή Αναγέννηση 

Α1 Γυναικών (2η αγωνιστική)
Σάββατο20Οκτωβρίου2018
ΣπίτιτουΧάντμπολ16:00,ΠΑΟΚ-ΓΑΣΚαματε-

ρού(Γράψας-Κυριακού,Μεϊμαρίδης)

Νέας Ιωνίας18:00,ΟΦΝ Ιωνίας-ΑΕΣΧΠυλαί-
ας(Ζήσης-Λεφάκης,Μίγκας)

Φιλίππειο 18:00,ΦίλιπποςΒέροιας-ΜέγαςΑ-
λέξανδρος(Πατιός-Τσιάνας,Αγγελίδης)

Κυριακή21Οκτωβρίου2018
Αλεξανδρούπολης 16:00, ΚύκλωπεςΑλεξαν-

δρούπολης-HONDAΠανόραμα(Μπέτμαν-Ουζού-
νης,Χατζηγεωργίου)

ΔΑΚΆρτας 16:00,ΦέταΉπειροςΑναγέννηση
Άρτας-Βέροια2017(Καραπάνος-Αβράμης,Νικο-
λάου)

Αποτελέσματα2ηςαγωνιστικής
του11ουΔιασυλλογικού

ΠρωταθλήματοςσκάκιΠαίδων-
ΚορασίδωνΚ.Δ.Μακεδονίας

Πρόγραμμα και διαιτητές της 2ης 
αγωνιστικής στην Α1 γυναικών

Ο Όμιλος Σκραμπλ Βέροιας 
προκηρύσσει το 6ο Τουρνουά 
Σκραμπλ Βέροιας, το οποίο 

θα διοργανωθεί στις 10-11 Νοεμβρί-
ου 2018 στην αίθουσα «Σάλα» του 
πολυχώρου «Ελιά».

Τοπρόγραμμααγώνων:
ΣΑΒΒΑΤΟ10/11/18

10.00-10.30εγγραφές
11.00-12.30Α’γύρος
12.45-14.15Β’γύρος
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16.30-18.00Γ’γύρος
18.15-19.45Δ’γύρος
20.00-21.30Ε’γύρος
(10.00ΔΕΙΠΝΟ)

ΚΥΡΙΑΚΗ11/11/18
(08.30 - 10.00 περιήγηση

στηνπαλιάπόληπροαιρετικά)
10.30-12.00ΣΤ’γύρος
12.15-13.45Ε’γύρος
14.30Διάλειμμα-Απονομές

ΤΟΠΟΣ:Πολυχώρος«ΣΑΛΑ
ΕΛΙΑ»Βέροιας

ΧΡΟΝΟΣ:10-11Νοεμβρίου
2018

Κόστοςσυμμετοχής: 15 ευ-
ρώ

Σύστημα αγώνων: Όλοι οι
παίκτες θα δώσουν 7 αγώνες
με σύστημα ελβετικό.Δεν θα
διεξαχθείτελικός.

Κριτήρια ισοβαθμίας: Νίκες
Bucholz

Διαφοράπόντων:ΣταBucholzδενθαπροσμε-
τρηθείτοχειρότεροαποτέλεσματουκάθεπαίκτη

Ισχύουν οι κανονισμοί διεξαγωγής αγώνων
και οι όροι αποδοχής λέξεων όπως εμφανίζονται
στηνεπίσημηιστοσελίδατηςΠανελλήνιαςΈνωσης
Σκράμπλwww.greekscrabble.gr

Διαμονή:ΞενοδοχείοΜΑΚΕΔΟΝΙΑσύμφωναμε
τηνπροηγούμενηανακοίνωση.

Σάββατο βράδυ διασκέδαση - δείπνο «ΕΛΙΑ»
κόστος15ευρώ.

6ο Τουρνουά Σκραμπλ Βέροιας 
στις 10/11 Νοεμβρίου

Με τα παιχνίδια  της 3ης αγω-
νιστικής συνεχίστηκε το από-
γευμα της Κυριακής το πρω-

τάθλημα ποδοσφαίρου της Β’ κατηγο-
ρίας της ΕΠΣ Ημαθίας.

Αναλυτικάτααποτελέσματαστουςδύοομίλους:
1οςΟΜΙΛΟΣ
Λιανοβέργι-Κουλούρα:............................... 0-1
Λυκογιάννη-Λουτρός:................................ 1-2
Καμποχώρι-Σχοινάς:.................................. 1-3
Νησέλι-Σταυρός:........................................ 0-1
Παλατίτσια-Διαβατός:................................. 2-1

2οςΟΜΙΛΟΣ
Γιαννακοχώρι-ΟλυμπιακόςΝ.:................... 1-4
Στενήμαχος-ΑΕΠΒέροιας:......................... 2-5
Τριπόταμος-Πατρίδα:................................. 3-1
Νικομήδεια-Αγ.Γεώργιος:.......................... 0-0
Ραχιά-Λευκάδια:......................................... 1-0

Τααποτελέσματατης3ης
αγωνιστικήςστηνΒ’κατηγορία

τηςΕΠΣΗμαθίας

Αγιασμός Σχολής Ποδοσφαίρου Α.Ε.Π. 
Βέροιας - «Στέφανος Γαϊτάνος»

ΤηΔευτέρα15/10/2018πραγ-
ματοποιήθηκε στις αθλητικές ε-
γκαταστάσεις τηςΡαχιάςο ετήσι-
οςαγιασμός τηςΣχολής, για την
ποδοσφαιρικήχρονιά2018-2019.

Στοναγιασμό τοπαρών έδω-
σαν όλοι οι μικροί ποδοσφαιρι-
στές με τους γονείς τους, οιπο-
δοσφαιριστές της αντρικής ομά-
δας, οΠρόεδρος της ομάδας κ.
ΓκαϊτατζήςΦ.καιτοπροπονητικό
team.

Τη Σχολή τίμησε με την πα-
ρουσίατουοκ.ΛυκοστράτηςΒ.,
ΑντιδήμαρχοςΤουρισμού.

Αμέσως μετά ακολούθησε η
προγραμματισμένηπροπόνησης.
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Όπως και πέρσι έτσι και φέ-
τος η Διεπαγγελματική Οργάνωση 
Βάμβακος, σε αναμονή της περι-
όδου συγκομιδής της παραγωγής 
βαμβακιού, με κύριο στόχο την α-
ναβάθμιση του προϊόντος και με 
σκοπό να επιτευχθούν υψηλότερες 
τιμές πώλησης, προτείνει στους 
συνεργάτες βαμβακοπαραγωγούς 
και εκκοκκιστές τα ακόλουθα: 

1. Τη συνεργασία των βαμβακο-
παραγωγών με γεωπόνους για τη 
σωστή αποφύλλωση της φυτείας 

2.  Τη συγκομιδή της καλλιέρ-
γειας με συμβατικές βαμβακοσυλλεκτικές μη-
χανές, ώστε το προϊόν να είναι στεγνό και 
καθαρό 

3.  Τυχόν ποσότητες που παραδίδονται με 
ποσοστό ξένης ύλης άνω του 10% θα απορρί-
πτονται από τον υπολογισμό της συνδεδεμέ-
νης ενίσχυσης 

4.  Την παρουσία των βαμβακοπαραγω-
γών στα εκκοκκιστήρια κατά την παράδοση 
του προϊόντος προκειμένου να διαπραγμα-
τεύονται την τιμή πώλησης του βαμβακιού 
αλλά και να υπογράφουν τις νέες συμβάσεις 
αγοραπωλησίας 

5.  Τη συνδρομή των βαμβακοπαραγωγών 
στην ποιοτική αναβάθμιση του βαμβακιού, με 
τη σωστή συγκομιδή, δημιουργώντας υπερα-
ξία για το προϊόν και σταθερά βιώσιμες προο-
πτικές  για τον κλάδο. 

6.  Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις να παρα-
λαμβάνουν το προϊόν, να διαχωρίζουν τις ποι-
ότητες και να ανταμείβουν με καλύτερες τιμές 
τους παραγωγούς για την προσπάθειά τους 
παράδοσης ποιοτικού προϊόντος, με χαμηλή 

υγρασία και λίγες ξένες ύλες 
7.  Την τήρηση του αρχείου των νέων συμ-

βάσεων, σηματοδότηση των δεμάτων με την 
κωδικοποίηση που προβλέπεται και την απο-
στολή των στοιχείων εισαγωγής, παραγωγής 
και αποθεμάτων προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την 
αξιοποίησή τους στη εμπορία του προϊόντος 

8.  Την αποστολή δεμάτων στο Εθνικό Κέ-
ντρο Ταξινόμησης Βάμβακος, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες προδιαγραφές 

9.  Τη συνεργασία με τους παραγωγούς 
- πελάτες για την εφαρμογή προγραμμάτων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης, ανταμείβοντάς 
τους ανάλογα 

 
Η Διοίκηση της ΔΟΒ πιστεύει ακράδαντα 

ότι η καλυτέρευση της ποιότητας του ελληνι-
κού βαμβακιού παίζει καθοριστικό ρόλο για 
τη βελτίωση της θέσης του προϊόντος στην 
παγκόσμια αγορά και η «θωράκισή» του απο-
τελεί μόνο όφελος για την Εθνική Οικονομία 
ενώ όλοι πρέπει να εργαστούν για την ανα-
βάθμισή του. 

Απο την Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος
 Προτάσεις προς 

βαμβακοπαραγωγούς 
και εκκοκκιστές ενόψει 

της φετινής περιόδου συγκομιδής

***ενισχύουμε το κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Βέ-
ροιας. Προσφέρουμε ένα τρόφιμο μακράς διαρκείας (αντί 
εισιτηρίου) ***

Η Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας προσκαλεί μικρούς και 
μεγάλους σε ένα 7ήμερο συνεχόμενης γιορτής, με την καλ-
λιτεχνική διεύθυνση του Juanjo Corrales. Για τρίτη  συνεχή 
χρονιά 13 παραστάσεις από 13 βραβευμένους θιάσους,  
13 διαφορετικά έργα , που προέρχονται από 5 διαφορε-
τικές χώρες ( ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, 
ΕΛΛΑΔΑ ) ,  εκθέσεις, εργαστήρια για μαθητές , master 
classes και σεμινάρια  για ενήλικες  θα φιλοξενηθούν στο   
Χώρο Τεχνών και στη «Στέγη»! Φέτος , το «Περιπλανώμε-
νο Μουσείο των Πολιτισμών» , εγκαθίσταται στον 2Ο όρο-
φο του Χώρου Τεχνών… Για πρώτη φορά η πλατεία Εληάς  
μεταμορφώνεται σε… Ανοιχτή Πλατεία Κουκλοθεάτρου με  
ηθοποιούς, μουσικούς, εικαστικούς, κουκλοπαίκτες, κλό-
ουν και εφευρέτες..  Θεατρικά έργα χωρίς λόγια, με πολύ 
μουσική, κίνηση και εμψύχωση κουκλών και αντικειμένων 
ώστε να ερμηνεύσουν ιστορίες από διαφορετικούς πολι-
τισμούς και παραδόσεις για να μυήσουν …μεγάλους και 
μικρούς  στη μαγεία του Κουκλοθέατρου . 

**Αντί εισιτηρίου ενισχύουμε το κοινωνικό παντοπωλείο 
Δήμου Βέροιας. Προσφέρουμε ένα τρόφιμο μακράς διαρ-
κείας

Αναλυτικό Πρόγραμμα και Βιογραφικά Θιάσων 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Πέμπτη 18  Οκτωβρίου 2018
7.00μ.μ. /  ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ
 TRUKITREK PUPPET THEATRE (Brazil - Spain)
«Mr Train» 
«Ο κύριος Τρέιν»
Διάρκεια: 50 λεπτά
Κουκλοθέατρο και κινηματογράφος 
Για όλες τις ηλικίες  4¬+
Χωρίς λόγια
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ
Σκηνοθεσία: Josep Piris
Κουκλοπαίκτες : Kiko Lozano, Magda Mañé, Lu Pulici
Ιδέα: Josep Piris, Lu Pulici
Σχεδιασμός σκηνογραφίας: Josep Piris
Καμεραμάν: Lu Pulici, Bernardo Brizi
Φωτογραφία & Σύνθεση: Lu Pulici
Παραγωγή: Trukitrek Puppet Company & 22S 

Productions
 ( Η ίδια παράσταση θα παιχτεί κατά τις πρωινές ώρες  

για Σχολεία)
Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018
8.30μ.μ / ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΕΡΕΜΕΤΑ
ACTION ART ( Ελλάδα)
«όλος ο  κόσμος ένα παραμύθι » 
Μια παράσταση με παραμύθια που ανήκουν στην πα-

γκόσμια άυλη κληρονομιά , όπου η τέχνη της αφήγησης, 
της μουσικής και του τραγουδιού- της ερμηνείας, συνα-
ντώνται για να συνομιλήσουν  και να υφάνουν το δικό τους 
παραμύθι,.

 Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018
11.00π.μ.ARIMA PUPPET THEATRE “Street Variete”
12.00μ CIA. LANUTTI & CORBO “Zirk Comedy”
13.00 ΝΙΣΤΑ «Οι γείτονες» 
11.00π.μ.ARIMA PUPPET THEATRE “Street Variete”
Κουκλοθέατρο Άριμα (Κρήτη) «Κάγκουν»
Τεχνική: Μαριονέτες με νήματα.
Σκηνοθεσία και κατασκευές: Κωστής Ζαϊμάκης
ΤΟ κάγκουν είναι μία παράσταση κουκλοθέατρου δρό-

μου.  Ένας μικρός κόσμος από μαριονέτες  σαν ενα πλωτό 
νησάκι απάνου στο πεζοδρόμιο . Θα χωρέσουν όλα τα 
όνειρα μέσα σε μία βαλίτσα; Όλα τα πράγματα της παρά-
στασης χωράνε σε μία βαλίτσα. Η σκηνή είναι ελαφριά και 
οι κούκλες δεν είναι πολύ μεγάλες.  Ένα βολικό μέρος και 
ώρα και η παράσταση αρχίζει.

12.00μ.CIA. LANUTTI & CORBO “Zirk Comedy”
(οπτικό Θέατρο - κωμωδία)
Κωμικό θέατρο δρόμου με κωμική μαγεία. 
Χωρίς λόγια 
13.00 ΝΙΣΤΑ “Οι γείτονες”
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ
Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018
5.30μ.μ. /  ΑΝΤΩΝΙΑΔΕΙΟΣ ΣΤΤΕΓΗ
09.30 μ.μ / καφέ «ΑΡΩΜΑ»
TONI ZAFRA (Spain)
“FRAGMENTS” 
Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018
 07.00μ.μ. /  ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ
blucinQue & Cirko Vertigo (Italy)
“Xstream” 
Ένα έργο της Caterina Mochi Sismondi (διεύθυνση  και 

χορογραφία) 
Σύγχρονο τσίρκο, ακροβατικός χορός, μουσική. 
Ceragioli, Marco Solis, Ruairi Mooney Cumiskey
Φωτισμός: Massimo Vesco
Μουσική: Monica Olivieri και Ruairi Mooney Cuminskey 

Παραγωγή: Qanat σε συμπαραγωγή με blucinQue και 
Fondazione

Cirko Vertigo Ο θίασος BlucinQue - CIRKO VERTIGO 
Το Cirko Vertigo είναι ένα διεθνές κεντρικό σημείο δημιουρ-
γίας και παραγωγής παραστάσεων και εκδηλώσεων, ένας 
επαγγελματικός και ερασιτεχνικός εκπαιδευτικός πόλος για 
τις τέχνες του τσίρκου και εστία νέων καλλιτεχνών. 

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΗΑΣ 
11.00π.μ.ARIMA PUPPET THEATRE “Street Variete”
12.00μ CIA. LANUTTI & CORBO “Zirk Comedy”
13.00 blucinQue & Cirko Vertigo 
 «Xstream street» 

11.00π.μ.ARIMA PUPPET THEATRE
 “Street Variete”
Κουκλοθέατρο Άριμα (Κρήτη) «Κάγκουν»
Τεχνική: Μαριονέτες με νήματα.
Σκηνοθεσία και κατασκευές: Κωστής Ζαϊμάκης
12.00μ.CIA. LANUTTI & CORBO “Zirk Comedy”(οπτικό 

Θέατρο - κωμωδία)
Κωμικό θέατρο δρόμου με κωμική μαγεία. 
Χωρίς λόγια 
13.00 blucinQue & Cirko Vertigo (Italy)“Xstream” 
Με τους Jonnathan Rodriguez Angel, Camilo Jimenez, 

Federico
Ceragioli, Marco Solis, Ruairi Mooney Cumiskey
Φωτισμός: Massimo Vesco
Μουσική: Monica Olivieri και Ruairi Mooney Cuminskey
Παραγωγή: Qanat σε συμπαραγωγή με blucinQue και 

Fondazione
Cirko Vertigo
Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018
 5.30μ.μ. /  ΑΝΤΩΝΙΑΔΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ

EL RETRETE DE DORIAN GRAY(Spain)
“El retrete cabarette” 
“Retrete Cabarete”

Διάρκεια: 50 λεπτά
Θέατρο με αντικείμενα και δάκτυλο-θέατρο 
Για όλες τις ηλικίες + 6
Χωρής λόγια

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018
 7.00μ.μ. /  ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ
LURRAK(Spain)
“Lurrak 01” 
Ζωντανή μουσική και ακροβατικό τσίρκο 
Δευτέρα  22 Οκτωβρίου 2018
 Πρωινές παραστάσεις για Νηπαιγωγεία / 
 ΑΝΤΩΝΙΑΔΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ
GIPSYMOTH(Ελλάδα)
“η Μπουγάδα” 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   
*η κάρτα ελεύθερης εισόδου θα διατίθεται από τη Γραμ-

ματεία του Χώρου Τεχνών από τη Δευτέρα 30/10 . Θα 
επιδεικνύεται κατά την είσοδο , ενώ οι πόρτες θα ανοίγουν 
σαράντα λεπτά νωρίτερα από την αναγραφόμενη ώρα 
έναρξης . Δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη κάθε πα-
ράστασης  , θα δίδονται όλες οι κενές θέσεις . Επομένως , 
η προσέλευση θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα .

** σχετικά με το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Δηλώσεις συμμετοχής θα 
γίνονται στη Γραμματεία του Χώρου Τεχνών (2331078100) 
, ενώ λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας.

International Puppet & pantomime  festival of Veria   VERIA THESS puppet  
‘18    15- 22   Οκτωβρίου 2018  ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ/ΑΝΤΩΝΙΑΔΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ /

ΑΓΟΡΑ/ΔΗ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ/ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΗΑΣ
Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου & Παντομίμας της Βέροιας

Τη στρατηγική της για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω 

της κυκλικής οικονομίας παρουσίασε στις 
Βρυξέλλες η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Η στρατηγική της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας για την ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων μέσω της κυκλικής 
οικονομίας παρουσιάστηκε σε εκ-
δήλωση στο πλαίσιο της «Εβδο-
μάδας των Περιφερειών και των 
Πόλεων της Ευρώπης», στις Βρυ-
ξέλλες, με θέμα: «Η Συμβολή της 
Κυκλικής Οικονομίας στην Αειφόρο 
Ανάπτυξη».

Το στρατηγικό σχέδιο της Πε-
ριφέρειας στοχεύει στην ενίσχυση 
των επενδύσεων από τις επιχειρή-
σεις σε δράσεις κυκλικής οικονομίας, στην ενσωμάτωση πολιτικών και δράσεων από δημόσιους 
φορείς για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και ενημέ-
ρωσης για τα οφέλη από την κυκλική οικονομία.

Το στρατηγικό σχέδιο στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:
1.Την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας, μέσω της επιπρόσθετης μοριοδότησης προτάσεων κυκλικής οικονομίας, την έκδοση 
κουπονιών καινοτομίας για την κυκλική οικονομία και τη δημιουργία εντός της Αυτοτελούς Διεύ-
θυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας της Περιφέρειας, ενός μηχανισμού υποστήριξης των επιχει-
ρήσεων για δράσεις κυκλικής οικονομίας.

-Την ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στο σχεδιασμό του Περιφερειακού Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονάις της επόμενης προγραμματικής 
περιόδου.

-Την περαιτέρω εξειδίκευση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας RIS3 έτσι ώστε να ενσωματώνει την έννοια της κυκλικής οικονομίας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Σλοβένικη Ένωση Επιχειρήσεων και Ερευνών 
(Slovenian Business & Research Association – SBRA), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 
«HIGHER», στο οποίο συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 
για λογαριασμό της Περιφέρειας. Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκπροσώπησε ο Αν. 
Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ανάδειξης της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2018.
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Σάββατο 20 Οκτωβρίου στη Νάουσα
Οι «Γαμπροί της 

Ευτυχίας»… Επί Σκηνής
Με εντατικούς ρυθμούς 

συνεχίζονται οι προετοιμα-
σίες της θεατρικής ομάδας 
«Επί Σκηνής», η οποία πρό-
κειται να παρουσιάσει την 
κωμωδία των Νίκου Τσιφό-
ρου – Πολύβιου Βασιλειάδη 
«Οι γαμπροί της Ευτυχίας» 
σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου 
Οικονόμου.

Οι «γαμπροί της Ευτυχί-
ας», είναι ο τίτλος της γνω-
στής ελληνικής κωμωδίας 
που βγήκε στον κινηματο-
γράφο, με πρωταγωνιστές 
τους Βασίλη Αυλωνίτη, Νίκο 
Ρίζο και Γεωργία Βασιλειά-
δου.

Ο Βαγγέλης, έμπορος 
κρεάτων και παραδοσιακός οικογενειάρχης, προσπαθεί να παντρέψει τη γεροντοκόρη αδελφή του 
Ευτυχία, η οποία είναι άσχημη, ψηλομύτα και παλαιών αρχών. Μέσω αρραβωνιασμάτων, κωμικών 
καταστάσεων και παρεξηγήσεων προσπαθεί να την αποκαταστήσει ώστε να παντρευτεί και αυτός με 
τη σειρά.

Παίζουν: Παύλος Ιωσηφίδης, Μαρία Παπαθωμίδου, Χάρης Αδαμίδης, Γιάννης Κουκούλος, Ζωή 
Δασκαλάκη, Κώστας Γιάντσης, Ελένη Χατζηκώστα, Κατερίνα Σολδάτου, Ρίτσα Τριανταφυλλίδου, Α-
φροδίτη Λαφάρα.

Σκηνοθεσία-σκηνογραφία: Αλέξανδρος Οικονόμου.
Η πρεμιέρα του έργου έχει προγραμματιστεί το Σάββατο 20 Οκτωβρίου και ώρα 20:30 στο Δημο-

τικό Θέατρο Νάουσας. Επόμενες παραστάσεις Κυριακή 21, Δευτέρα 22 και Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 
2018.

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού  Μή-
κους Αλεξάνδρειας θα προβάλει όλες 
τις ταινίες του Leigh Short Film Festival 
σε ταυτόχρονη προβολή σε Μεγάλη 
Βρετανία και Ελλάδα , στο τέλος των 
προβολών θα ακολουθήσει ηλεκτρονι-
κή ψηφοφορία όπου οι θεατές των δυο 
χωρών θα αναδείξουν το νικητή της 
φετινής χρονιάς.

Οι προβολές θα γίνουν το Σάββατο 
20 Οκτωβρίου και ώρα 21:00 ταυτό-
χρονα και στις δύο χώρες.

Το Leigh Short Film Festival μετράει 
μόνο τέσσερα χρόνια ζωής έχει όμως 
εξελιχθεί σε έναν από τα κορυφαία κι-
νηματογραφικά γεγονότα  της Βορειο-
δυτικής Βρετανίας. Η εκδήλωση, που 
θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο του 
Turnpike στο κέντρο της πόλης Leigh, 
λειτουργεί εξ ολοκλήρου με εθελοντές 
και όλα τα έσοδα επενδύονται στην 
τοπική κοινότητα.

Το πρόγραμμα αποτελείται από κι-
νηματογραφικές ταινίες χαμηλού προ-
ϋπολογισμού και συμπεριλαμβάνει όλα 
τα κινηματογραφικά είδη : 

μ υ θ ο π λ α σ ί α ,  ν τ ο κ ι μ α ν τ έ ρ , 
animation.

Το φεστιβάλ στηρίζεται κύρια από την το-
πική κοινότητα Patrons, τη βουλευτή Jo Platt 
& τους βραβευμένους ηθοποιούς Christopher 
Eccleston, Ben Batt και Matthew McNulty.

 Είσοδος Ελεύθερη
Κατάλληλο άνω 15 ετών.
Χωρίς ελληνικούς υπότιτλους
Γλώσσα διαλόγων Αγγλική.

Ελλάδα
21:00
Αίθουσα Δημαρχείου Αλεξάνδρειας
alexandreiashortfilmfestival.gr

Μ. Βρετανία
19:00
The Turnpike Centre
Leigh, WN7 1EB

Απόδραση της «Ντόλιανης»
 στο Κασταναριό της Κουμαριάς

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ» οργάνωσε από-
δραση σ΄ ένα  πυκνόφυτο δάσος γεμάτο καστανιές, την τοποθεσία  «Κασταναριό» της Κουμαριάς. 
Μέλη και φίλοι του συλλόγου που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν στο δάσος και να 
απολαύσουν το φθινοπωρινό τοπίο με τα ιδιαίτερα χρώματα του και να μαζέψουν τους αγαπημένους 
φθινοπωρινούς καρπούς που δίνει απλόχερα η φύση, τα κάστανα. Η όλη διαδικασία αποδείχθηκε 
εμπειρία πρωτόγνωρη για τα μικρά παιδιά που ακολούθησαν.

Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών 
του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας 

Συνελήφθησαν τρία άτομα στην 
Ημαθία για διακίνηση κάνναβης 

Συνελήφθησαν τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 
2018, το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, 
μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυ-
νομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του 
Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 3 ημεδαποί 
ηλικίας  45, 41 και 40 ετών, για διακίνηση 
κάνναβης.

Ειδικότερα, στην κατοχή τους αλλά και σε 
έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους 
αστυνομικούς σε αποθηκευτικό χώρο και δύο 
οικίες τους σε περιοχή της Ημαθίας, βρέθηκαν 
συνολικά και κατασχέθηκαν:

• συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα δεν-
δρυλλίων κάνναβης βάρους 1 κιλού και 100 
γραμμαρίων,

• ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους 
598 γραμμαρίων,

• 25 σπόροι κάνναβης,
• 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
• νάιλον τεμάχια για τη συσκευασία της 

κάνναβης και 
• χρηματικό ποσό των 220 ευρώ, ως προ-

ερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ου-
σιών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που 
σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν 
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. στον Αγροτικό Συνεταιρισμό  Νάουσας
Tο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματι-

κής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Νάουσας 
επισκέφτηκε τον Αγροτικό συνεταιρισμό  
Νάουσας, στο πλαίσιο διδακτικής επίσκε-
ψης του εργαστηρίου Γεωπονίας. Εκεί μας 
υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά ο πρόεδρος 
κ. Ταμπακιάρης Κωσταντίνος η υπεύθυ-
νη πωλήσεων κ. Σερδάρη Σούλα και ο 
διευθυντής κ. Βάγγας Κοσμάς. Τα παι-
διά ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του 
συνεταιρισμού, ενημερώθηκαν από τους 
υπευθύνους για τον τρόπο λειτουργίας 
του διαλογητηρίου, των θαλάμων ψύξης 
και συντήρησης και της διακίνησης των 
αγροτικών προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί 
η υποστήριξη στο τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων, που μας διασφαλίστηκε. 
Μέσω αυτής της προοπτικής αναδεικνύετε το κοινωνικό προφίλ  του Α.Σ. Νάουσας αλλά και οι εργασιακές 
δεξιότητες των μαθητών μας. Το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο σχολείο μας, 
προβλέπει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητών αλλά και την ολόπλευρη ψυχοκοινω-
νική υποστήριξη τους με στόχο την  «ανάληψη της προσωπικής τους ευθύνης» και την αυτόνομη διαβίωση. 
Τέλος, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας τόσο το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. όσο και το Ειδικό Δημοτικό και Ειδικό Νηπιαγω-
γείο Νάουσας που μας συνόδευαν στην επίσκεψη, για την άψογη φιλοξενία που βιώσαμε στο κυλικείο του 
συνεταιρισμού.      

Η Διεύθυνση

Προβολές 
στο Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους, 
στην Αλεξάνδρεια



Στο πλαίσιο του ευρύτερου 
επιχειρησιακού σχεδιασμού 
του Αρχηγείου της Ελληνικής 

Αστυνομίας, η Διεύθυνση Τροχαίας 
προγραμμάτισε και υλοποίησε κατά 
τον πρώτο μήνα της νέας σχολικής 
περιόδου εντατικούς τροχονομικούς 
ελέγχους σχολικών λεωφορείων, 
σε όλη την επικράτεια.

Συγκεκριμένα,απόεξειδικευμένασυνεργείατων

ΥπηρεσιώνΤροχαίας  κατά το διάστημα 11Σε-
πτεμβρίουέως11Οκτωβρίου2018,πραγματοποι-
ήθηκαν έλεγχοισε6.453σχολικά λεωφορεία και
βεβαιώθηκανσυνολικά413παραβάσεις,ωςεξής:

Ταχογράφος91
Παραβίασηορίουταχύτητας53
Μηχρήσηζωνώνασφαλείας43
ΦθαρμέναΕλαστικά24
Έλλειψηπυροσβεστήρα13
ΣτέρησηΔελτίουΤεχνικούΕλέγχου9
Μηαναγραφήορίωνταχύτητας9
Έλλειψηφαρμακείου9

Έλλειψηζωνώνασφαλείας9
Στέρησηπροβλεπόμενηςάδειαςοδήγησης7
Βιβλίορεπό6
Παραβίασησημάνσεων3
Μεταφοράυπεράριθμωνμαθητών2
Έλλειψησυνοδού2
Λοιπέςπαραβάσεις133

Σημειώνεται ότι, για την ασφαλή μετακίνηση
καιπροστασίατωνμαθητώναπότροχαίαατυχή-
ματα, εφαρμόζεται ενισχυμένοπρόγραμμα τρο-
χονομικήςαστυνόμευσης,τοοποίοθασυνεχιστεί
καθ’όλητηδιάρκειατουσχολικούέτους.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Οκτώβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό15-10-2018 μέχρι21-10-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝΚΙΡΚΜΑΛΗΑΙΚ. 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝΑΦΟΙΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613

ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία
Πέμπτη 18-10-2018

13:30-17:30 ΠΑΠΑ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38
23310-29551

21:00-08:00 ΤΣΙΑΜΗ-
ΤΡΟΥΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΕΩΣ623310-22017

Τον πρώτο μήνα της φετινής σχολικής περιόδου

413παραβάσειςσε6.453ελέγχους
σχολικώνλεωφορείων

Οι κυριότερες αφορούν στους ταχογράφους, στην παραβίαση 
του ορίου ταχύτητας και στη μη χρήση ζωνών ασφαλείας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ2διαμερί-
σματα, ισόγειο και 1ος
όροφος,από70τ.μ.και
80 τ.μ.,μεαυλήκαι τα
δύο μαζί, καλοριφέρι,
σκεπή, σε καλή κατά-
στασηκαιτιμήευκαιρίας
58.000ευρώκαιταδύο
μαζί.Τηλ.:6974058284
&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμάτια
στοκέντρομέχρι«Πα-
πάκια»,1ουή2ουορό-
φου,μεασανσέρ,που

ναχρίζειανακαίνισημέ-
χρι 40.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλείται
κατοικία75τ.μ.σεοικόπε-
δο300τ.μ.Τιμήευκαιρίας
24.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελληνικό
ρεστοράν στο Ρέγκε-
σμπουργκ,περιοχήΒαυα-
ρίαςΓερμανίας,σελειτουρ-
γία36χρόνιαμεσταθερή
πελατείακαιτοίδιοαφεντι-
κό.Τηλ.:004994011339
από9.30π.μ.-2.00μ.μ.&
4.00μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξης σε καλή τμή. Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμαμε δωμάτιο,
σαλόνι, κουζίνα,W.C.,
υπνοδωμάτιο, αυτόνο-
μη θέρμανση, χωρίς
κοινόχρηστακοντάστο
ΒυζαντινόΜουσείο.Κος
Δημήτρης6973551477.

ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ 11
ενοικιάζεται διαμέρι-

σμα ισόγειο, 51 τ.μ.,
ΔΣΚΧWC.Τηλ.: 23310
65745&6976688462.

ΣΜΥΡΝΗΣ ενοικι-
άζεται διαμέρισμα 100
τ.μ.,1οςόρ.,2ΔΣΚW,Α-
ΝΤΛΙΑΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ,
θέα,ηλιακό,μπόϊλερ,αιρ
κοντίσιον,σεπολύκαλή
κατάσταση.Τηλ.: 6979

720807&6978009149
κοςΠαναγιώτης.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα
1ος όροφος, ανακαι-
νισμένο, με θέα.Τηλ.:

23310 24817 & 6945
852826.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώ-
ληςγιαεργαστήριοκρε-
άτων. Πληροφορίες κ.
Γιώργος6984472747.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ετών πυκνής
φύτευσης  στην
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλε ί τα ι  γκαρ-
σονιέρα στην οδό
Πολυζωΐδη,  κο-
ντά στην Πλατεία
Ωρολογίου. Τιμή
ευκαιρίας.  Τηλ.:
6949981810.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο
20τ.μ.(κατάλληλο
καιγιαεπέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο.Τηλ.
6977628426.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργά-
τες για το συσκευα-
στήριο Τυροκομικών
TRONIK στοΜακρο-
χώρι Βέροιας. Τηλ.:
2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πωλη-
τής-τριαστο κατάστη-
μα ανδρικών ενδυμά-
των «TSITSIGIAS».
Έλα να εργασθε ίς
μαζί μας. Τηλ.: 6932
452262 ,  γ ια  απο-
στολή βιογραφικού:
sales@tsitsigias.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κο-
πέλες από το ψητο-
πωλείο «Φίνα Κότα»
στο Μακροχώρι για
κουζίνα και σέρβις.
Τηλ.:2331043222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο
γιαολιγόωρηφροντίδα
ηλικιωμένης με κατά-
κλιση στις Βαρβάρες.
Τηλ.:6981894337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός
φαρμακοποιού με πι-
στοποίηση για εργα-
σία σε φαρμακείο στη
Βέροια. Προϋπηρεσία
θα ληφθεί υπόψη.Α-
ποστείλατε βιογραφικό
στο: pharmacybio@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία «ε-
σωτερική» για φύλαξη
ηλικιωμένηςμερικώςαυ-
τοεξυπηρετούμενης, 1
ρεπό την εδομάδα,550
ευρώ.Τηλ. επικοινωνί-
ας:6995706651.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

σονιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές ,κατασκευή75,
σεημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,ά-
ψογασυντηρημένη,επιμελημένηςκατασκευ-
ής, ατομική θέρμανσημε θερμοπομπούς
και κλιματιστικό ,  ενοίκιομόνο130€.Από
10/11/18διαθέσιμη.

Κωδ:23788ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Γκαρσονιέρα
28τ.μ.,κατασκευή1980,1υ/δ,Ισόγειο,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,ανακαινισμένομερικώς
,σεκαλήκατάσταση,καινούργιασυνθετικά
κουφώματαμε διπλά τζάμια, επιπλωμένο
μερικώς,μεμεγάληβεράντα,γωνιακό,χω-
ρίςκοινόχρηστα ,σεπολύκαλή τιμήμόνο
130€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένηκο-
μπλέ,γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατασκευή1982,
1 χώρος ,  2 οςόροφος, βλέπεισεανοι-
χτωσιά, ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογη
κατάσταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαι
μεμίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

Κωδ.116009ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζε-
ταιμίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα
1ουορ.με38τ.μ.,μεδύοχώροςκαιεντοιχι-
σμένηντουλάπα,ηθέρμανσητηςμεδύοκλι-
ματιστικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,
σεεξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο180€.
Θαείναιελεύθεροαπό1/11/2018.

κωδ.24224ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ανακαινισμένη
καιβαμμένηγκαρσονιέρα40τ.μ.,κατασκευή
1972,1υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο ,3οςόρο-
φος,με καινούργιακουζίνακαι καινούργιο
μπάνιο,επίσηςκαινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικά inverterκαιμεθερμοπρόσο-
ψη,σεπολύκαλήτιμή,μόνο160€.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ημιώροφοςυπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1998καιδιαθέτει
θέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου,απεριό-
ριστηθέα, κουφώματασυνθετικάμεδιπλά
τζάμιακαιαποθήκη.Τιμή:180€.

Κωδ:115743-ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνει-
ας56τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο2005καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑυτόνομη -Πετρελαίου,έχεικουφώματα
συνθετικάκαιΔιπλάτζάμια.Ηθέατουεκπλη-
κτική,σεπολύκαλήτιμήμόνο200€.

Κωδ: 23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επι-
πλωμένη γκαρσονιέρα60 τ.μ., κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος ,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο

240€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροκαιεπισκέψι-
μοαπό10/10/2018.

Κωδ.115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρι-
σμα75τ.μ.,καθ.κατασκευή2001,2υ/δ,1
οςόροφος,νεόδμητοδιαμέρισμα,σεπολύ
καλήκατάσταση,καινούργιααλουμινίουκου-
φώματαμεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,ατο-
μικήθέρμανσημευπέρυθρες,μεαποθήκη
στουπόγειοκαιπολύλίγακοινόχρηστα.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,μοναδικήευκαιρία,μόνο240€.

Κωδ:23023ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Διαμέρισμα
80τ.μ., ισόγειο ,κομπλέεπιπλωμένο ,κα-
τασκευή1995,2υ/δ, είναιδιαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη, είναιάψογασυντηρημένο ,με
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές,
πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτόπάρκινγκ,
σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίςκοινόχρη-
στα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερό-
μενο,τοδεενοίκιοτου320€.

Κωδ:23309ΠΙΕΡΙΩΝ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,καθ.και85τ.μ.μικτά,διαμπερές,κατα-
σκευή2005,2υ/δ,1οςόρ.ψηλός.Πρόκειται
γιανεοαναγειρόμενο διαμέρισμααξιώσεων,
μεσυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,α-
ριστούργημακατασκευής,αυστηρώντεχνικών
προδιαγραφών,μευλικάανώτερηςποιότητας
,έχειαυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές,
έχειτέντες,διαθέτει ηλεκτρικέςσυσκευές,με
ντουλάπες ,σίγουραγιααπαιτητικούςενοικι-
αστές,επιπλωμένοκομπλέστα340€χωρίς
έπιπλαστα300€.Από1/11/2018διαθέσιμο
καιεπισκέψιμο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 12802ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ε-

νοικιάζεταισπάνιασεπολυτέλειαμεζονέτα
κομπλέ επιπλωμένη σεδύο επίπεδα1ος
και2οςορ.160 τ.μ. ,μεάδεια του1998 ,
πολυτελέσταταανακαινισμένοπριν8έτη  ,
διαμπερές,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου
καιμεμίαθέσηστάθμευσηςστηνπυλωτή ,
μεαποθήκη ,διαθέτειμεγάλεςβεράντεςκαι
έναφανταστικότζάκι ,στομπαλκόνιBBQ ,
καταπληκτικόσεόλακαιτιμήτελικήμαζίμεέ-
ναακόμηκλειστόγκαράζ500€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένησυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συνα-
γερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια
-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ. ,

μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες , έχει ηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΑποθήκησυνολικής
επιφάνειας23τ.μ. Ισόγειαμεεξαιρετικάκα-
λήπρόσβαση .Αποτελείταιαπό1Χώρο .
Ενοίκιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:24152-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-

όδμητογραφείοσυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους.
Είναικατασκευασμένοτο1996καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπούς,ταΚουφώμα-
τατουΣυνθετικά,καινούργιαμεδιπλάτζάμια
καιμεμεγάλοανελκυστήρα.Μίσθωμα150€.

Κωδ:24214-Κέντροεπί τηςΒενιζέλου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙανακαινισμένοΓραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας35τ.μ.στον2οόροφο.
Αποτελείταιαπόένανενιαίο χώρο.Διαθέτει
θέρμανσημεΚλιματισμός, τα κουφώματα
αλουμινίουκαιμεδιάφοραέπιπλαγραφείου
-Τιμή:200€.

Κωδ: 24228 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σταΚΤΕΛκοντάκατάαποκλειστικότηταα-
νακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
37τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
έναν ενιαίο χώρο, .Διαθέτει θέρμανσημε
Κλιματιστικά , ταΚουφώματατουΣυνθετικά
καιηΠόρταείναιΘωρακισμένη-Τιμή:170€.

Κωδ:24161-ΚέντροστηνΕληάκοντάΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙανακαινισμένοΓραφείοεξαιρετι-
κήςπροβολήςσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό3ΧώρουςκαιWC.Διαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη-Πετρελαίου,τακουφώμα-
τατουΑλουμινίουκαινούργιακαιηπόρτατου
θωρακισμένη.Μηνιαίομίσθωμα350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26

τ.μ.,κατασκευή1970,Ισόγειο,εκπληκτικόκαι
μεάριστηπροβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σε
πολύκαλόσημείοκαισεαπίστευταπροσιτή
τιμή,μόνο100€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23626 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιδικότου
WC.Τιμή:340€ .Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

Κωδ: 23559 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας30τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1980και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια
τιμή150€.

Κωδ:23750-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας31τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1974και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:200€.

Κωδ: 23665 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας33τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο, .Είναικατασκευασμένοτο1974 -
Τιμή:180€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475 ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεται

στοΒήματουΑποστόλουΠαύλου15τ.μ.σε
ημιυπόγειομεεύκοληπρόσβασηκαιμετηλε-
χειριστήριο,μηνιαίομίσθωμα50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14267 - στηνΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό , 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγά-
λομπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1995
καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,
ΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια,Ανελκυ-
στήρακαιθέσηστάθμευσηςστηνΠυλωτή ,
έχειεπίσηςκαιΗλιακόθερμοσίφωνα.προ-
σφέρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο50.000€.

Κωδ:14297 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.στον2οόρο-

φο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο
2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθε-
τικά,Πάρκινγκ,Κήπο,Τζάκι,Διπλά τζάμια,
Ηλιακόθερμοσίφωνα,Σκαλιάεισόδου,BBQ
-Τιμή:150.000€

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνει-
ας50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ ,Σαλονο-
κουζίνακαιμπάνιο .Είναικατασκευασμένη
το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμε
Ηλεκτρικό,ΈχειαπεριόριστηΘέακαιμεγά-
λουπόλοιποδόμησηςοικοπέδουκαικήπο,
Τιμήμόνο35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14039-ΤσερμένιΠΩΛΕΙΤΑΙΜονο-
κατοικίασυνολικήςεπιφάνειας85τ.μ. ισόγεια
σεσχετικάκαλήκατάσταση.Αποτελείταιαπό
2ΥπνοδωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιοΔι-
αθέτειεπίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
-Τιμή:από55.000€τώραμόνο28.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη,μεγάλη468τ.μ.,κατάλλη-
ληκαιγιαπολλέςχρήσεις,ημιυπόγειο,ξεχω-
ριστόακίνητο, τιμή60.000€.Μόνοσοβαρές
προτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13605-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικής επιφάνειας 19 τ.μ.Ημιώροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένοτο1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα
Συνθετικά,Διπλάτζάμια-Τιμή:9.000€.

Κωδ:13613-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας69τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Χώρους, .Είναι κατασκευα-
σμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστή-
ρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:55.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

ισόγειο κατάστημα28 τ.μ., με28 τ.μ.πα-
τάρικαιμεπολύμεγάλουπόγειο84τ.μ.με
εσωτερικόασανσέρ , κατασκευήapos;72,
διατίθεταιπροςπώληση ,με εγγυημένηα-
πόδοση,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
ευκαιρίαςσίγουρα,μόνο32.00€.

Κωδ.13804 ΓΗΠΕΔΟ,Κατάστημα 65
τ.μ., ισόγειομε35 τ.μ.υπόγειο ,διατίθεται
σετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13609ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡΟIΑΣ-ΝΑ-

ΟΥΣΑΣ:Πωλούνταιδυοαγροτεμάχιαδίπλα
δίπλασυνολικά 9.700 τ.μ.,μεδυνατότητα
άρδευσης(ηγραμμήτουνερούπερνάειμέσα
απότοχωράφι),σεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,
μόνο22.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,τιμήμόνο45.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο
2.310τ.μ.,μεάριστηπροβολή,σεπρονομι-
ακήτοποθεσία,καταπληκτικόοικόπεδο,ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμήπράγματιχαμηλή
μόνο22.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13752 ΡΑΧΗ,πωλείται ένα οι-
κόπεδο εντός ζώνης5.100 τ.μ. είναισεα-
νοιχτωσιά,κατατμείταικαισεδύοοικόπεδα
άρτια και οικοδομήσιμα, εκπληκτικόπραγ-
ματικά και σε άριστοσημείο, αλλά και σε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,μόνο35.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:12793ΩΡΟΛΟΙ,κοντάστηνπλα-

τεία ,πωλείταιυπόγειοπάρκινγκκλειστό62
τ.μ. χωράει μέσα3αυτ/τασεσειρά , τιμή
22.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ13779ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο1.225

τ.μ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,βρίσκεταισεκε-
ντρικόσημείο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο29.000€,

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρίαμόνο
γιααποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι
υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημα λέβητα πέλετ,
μάρκαςTOPLING, ισχύς
30 KW, ελαφρώς μετα-
χειρισμένο, σε άριστη
κατάσταση, μαζί με δο-
χείο αδρανείας [μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6944997269.

Hεταιρία«ΡΑΝΙΝΙ ΑΕ»ΖΗ-
ΤΑ υπάλληλο γραφείου.Απαραί-
τηταπροσόντα:

1) Άριστη γνώση προγραμ-
μάτων Εμπορικής Διαχείρισης
ERP (BusinessValue, Pylon της
EPSILONNET).

2)Άριστη γνώσηΜs WORD,
MsExcell.

3)Προηγούμενηεμπειρίασεα-
ντίστοιχηθέσηθεωρείταιαπαραίτητη.

e-mail:info@panini-foods,gr
ΤΗΛ:2331077740-41,FAX:2331077467

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κά-
τοχοςπτυχίουProficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλώνBraille, τελειόφοιτος της ΕλληνικήςΝοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτριαΜεταπτυχιακούΠρογράμματος
ΕιδικήςΑγωγής,παραδίδειιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησι-
ακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια,
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477κ.Δημήτρης.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ  τεχνίτης
οχημάτων με προϋπη-
ρεσία για εργασία σε
συνεργείο στη Βέροια.
Τηλ.:6977425077.

ΖΗΤΟΥΝΤΑ Ι  η λ ε -
κτρολόγος και μηχανικός
αυτοκινήτων και βοηθός
μηχανικούαπόσυνεργείο

στη Βέροια. Τηλ.: 23310
71553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανδρόγυνο
για τη Γερμανία, να δου-
λέψει σε κουζίνα ελληνι-
κού εστιατορίου. Παρέχε-
ται διαμονή και διατροφή.
Τηλ.:2331041728.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαέως60

ετών, για βοήθεια ηλικιω-
μένου87ετώνωςεσωτερι-
κήκαιγιαδουλειέςσπιτιού.
Παρέχεται διαμονή και δι-
ατροφή.Μισθόςσυζητήσι-
μος.Τηλ.:6949849305.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  κ υρ ί α ,
χωρίς οικογενειακές ή
άλλες υποχρεώσεις για
να εργασθεί σε κουζίνα
εστιατορίου στη Γερμα-
νία. Μισθός, ασφάλιση,

διαμονή και διατροφή.
Τηλ.:6972816816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα
σεξενοδοχείοτηςΒέροιας
με γνώση βασικώνΑγγλι-

κών.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  ζητεί  24ωρη

εργασία, ως εσωτερική,
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ28τ.μ.LUXανακαινισμένο&επιπλωμένο19.000€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.20ετίαςκαλό16.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό27.000€

ΡΟΛΟΪ70τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ευκαιρία15.500€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ90τ.μ.ανακαινισμένοκαλό38.000€
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.θέακαλό50.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110 τ.μ. καλόανακαινισμένοντουλάπες
80.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.ευκαιρία27.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. 10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ170τ.μ.μεζονέτα58.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180 τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ75τ.μ.καλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΓΗΠΕΔΟ100τ.μ.καλό320€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ220τ.μ.ισόγειο+220τ.μ.υπόγειοκαλό
1.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλα-
σικήςΦιλολογίας τουΑρι-
στοτελείουΠανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,μεεξειδίκευ-
σηστηνΕιδικήΑγωγή,πα-
ραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα
σεπαιδιάΓυμνασίουκαιΛυ-
κείοιυσεΑρχαίαΕλληνικά,
Έκθεση,Λατινικά καιΝεο-
ελληνικήΛογοτεχνία.Πολύ
προσιτές τιμές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΕΜΠΕΙΡΗ νοσηλεύ-
τρια ζητά εργασία σε ια-
τρείο της Βέροιας ή της
Νάουσας. Πληρ. τηλ.:
6970123208.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγοςγια
συνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομηχανολο-
γικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρία
μηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ για
άμεση ενοικίαση διαμερί-
σματοςκαιμελλοντικάγια
την αγορά του εν λόγω
χώρου. Ζητάω διαμέρι-
σμα άνω των 100 τετρα-
γωνικών, ανακαινισμένο
φουλ έξτρα και μεγάλες
βεράντες. Τηλ. επικοινω-
νίας:6937226565.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΚΡΟΠΟΛΗκαιν.ΜεΘέα,2ΔΣΚ+Γκαράζ4ος85000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.ΣτοκεντροΕυκαιριες
ΑΝΟΙΞΕΩΣ4οςδιαμπερεςμεθεαΑ.Θ70τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟκαινουριορετιρε4ΔΣΚ2WCτζακι+παρκιγκ170000€
ΚΕΝΤΡΟΜον/κια90τ.μτου200675000€
MONOKATOIKIA150τ.μστηνΚαλλιθεα180000€
ΠΑΖΑΡΙ120Τ.Μ4ος,μεθεα,Α.Θγκαραζ140000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚ110τ.μ1οςοικοδ.75,45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥπλησιον85τ.μ2οςχ.ασαν.διαμπερεςΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1ος120τ.μμεθεσηπαρκιγκ,οικ.του85,67000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜον/κιαδιατηρ.100τ.μμεοικ.190τ.μ0001€
ΑΓΟΡΑΠρ.Ηλια,3οςμεασανσερ85τ.μεπαγγελματικο69000€
ΙΣΟΓΕΙΟΚΑΛΛΙΘΕΑ70τ.μκαλο20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκατοικια67τ.μμεοικοπ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100τ.μ+καταστημα100τ.μ+οικ2500τ.μ90000€
AΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.ΜανωγειοανακαινισμενοΛουξ26000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριο85τ.μ2ΔΣΚ+παρκιγκ73000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
KENTΡΟεπιπλωμ.2ΔΣΚ250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ2ΔΣ-Κανακαινισμενοκοπλαμ,250€
ΠΙΝΔΟΥ50τ.μ1ΔΚανακαινισμενο170€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣΚεπιπλωμενομεανεξ.Θερμ.200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ45Τ.Μανακαιν.1ΔΣ-Κ250€
Π.ΜΕΛΑ4ΔΣΚΑνεξ.Θερμανση4ος300€
ΕΜ.ΠΑΠΑ4οςρετ.2ΔΣΚχωριςθερμ220€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣ-ΚΑ/Cανακαιν.προσοψη180€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚWCχωριςθερμανση120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚχωριςασανσερΑ.Θ160€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣ-ΚΚ.Θ.Θεα,καλο240€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
ΤρίλοφοΑμμοΠαλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδασεεξαιρετικά
χαμηλέςτιμες.
ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0200510€

ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑκονταστηνασφ.12στρ.ακτινιδια23000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μφως,νεροσεκαληθεσηΕυκαιρια
13000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μ.απόπαραλια,αγροτεμ.γιατροχοσπιτο
12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7,5στρστρ.στηνασφαλτο35000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρμεροδακ.πομονα,μπεκακια
2800τοστρ.
ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεθεα25000€
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρμεροδ.+πομονασυν.50000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ40στρμεεπιτραπεζια120000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ6,5στρ.διπλαστηνΝ.Εγνατια24000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μ25.000€
ΓΚΑΡΑΖστοΓηπεδοκΩρολοι6500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ3οροφοστοκεντροκατάλληλογια6Ιατρεια.
ΓΚΑΡΑΖκονταστοΦιλιππειο50€
ΚΟΜΒΟΠιεριωνκαταστημα400τ.μμευπογειο2000€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓραφειομεκοινητουαλεττα80€
ΚΕΝΤΡΟ350τ.μ+Αριστηςπροβολής.4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥγραφείο50τ.μ,300€,
ΑΠΟΘΗΚΗ300τ.μμεαυλή250€,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣαποθηκες100τ.μ200€
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣαποθηκευτικοςχωρος1500τ.μ
ΝΟΙΞΕΩΣΑποθηκηισογεια180τ.μ200€
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙΧΩΡΟΙκονταστηνΒεροια600τ.μ-1300τμ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπ.χωρο150τμ+υπογειο150τ.μ,
+παταρ1800€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120Τ.Μ1ος,για2Ιατρεια550€
ΑΠΟΘΗΚΗ50τμστοκεντρο100€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40Τ.Μ+υπογειο80τ.μ+παταρι550€
ΚΤΕΛ60Τ.Μ+υπογειο350€

Η  β ι ομηχαν ία  ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. ζητάπροσωπικό για
τις ανάγκες της μονάδαςπα-
ραγωγήςστηνΑλεξάνδρεια

•εργάτεςκαιεργάτριες
•επιστημονικόπροσωπικό

(γεωπόνους, χημικούς, τεχνο-
λόγους τροφίμων, τεχνολό-

γουςγεωπόνους).
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουναιτήσειςστηνέδρατηςεπιχείρησης,στο5οχλμ.
Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θαπρέπει να
συνοδεύεταιαπόαπλήφωτογραφίαμεγέθουςταυτότητας.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr
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γιαφροντίδα ηλικιωμένων.Τηλ.: 6993
678697.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΙ, α-
ναλαμβάνειπεριποίησηκαιφύλαξηαρ-
ρώστωνήηλικιωμένωνκατ’οίκον.Τηλ.:
2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπεριποίη-
ση γερόντων, γιαπρωί ή για απόγευ-
μα, καθαριότητα σπιτιών, γραφείων,
σκάλες. Τηλ.: 6946 479828 & 6940
679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτοςΑΠΘ,

με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ει-
δικήΑγωγή και μαθησιακές δυσκολί-
ες,παραδίδειμαθήματαΜαθηματικών,
Φυσικής&Χημείας σε μαθητέςΔημο-
τικού, Γυμνασίου,Λυκείου.Τηλ.: 6978
003217.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδαγωγικού
ΤμήματοςΔημοτικήςΕκπαίδευσηςτου
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναλαμ-
βάνει την προετοιμασία και μελέτη
μαθητών τουΔημοτικού.Αναλαμβά-
νεται, επίσης, η φύλαξη και δημιουρ-
γική απασχόλησηπαιδιώνπροσχολι-
κής και σχολικής ηλικίας. Τηλ.: 6981
843099.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα Βιολογίας σε μαθητέςΛυ-
κείου.Τηλ.:6972334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή εμπειρία
και εξειδίκευση στις μαθησιακές δυ-
σκολίεςκαθώςκαι κάτοχοςάδειαςδι-
δασκαλίας αγγλικώνπαραδίδει μαθή-
ματα ελληνικών και αγγλικών σε μα-
θητέςδημοτικούκαιγυμνασίου.Τιμές
πολύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας:
6980973819.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπειρος κα-
θηγητής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
ταΑγγλικών και Ιταλικών. Τιμές φιλι-
κές.Τηλ.:6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φραγκόκοτες, κότες χωριάτι-

κες,άγριεςκαιήμερεςπάπιες,χήνεςστηΜέση
Ημαθίας.Τηλ.:6946287771κ.Κώστας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα-καυστήραςπέλλετ μάρκας
ECOSPAR23KWσε
πολύκατάσταση.Τιμή
900 ευρώ.Τηλ.:6987
434643.

Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι :
πλήρες  φο ι τητ ι κό
δωμάτιο λευκό με
στρώμα, πλυντήριο
ρούχων 45άρι, διπλή
ντουλάπα, καναπές
πουγίνεταιδιπλόκρε-
βάτι, γραφείο με λευ-
κότζάμιαμμοβολήκαι
συρταριέρα γραφείου.
Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβά-
τι μονό με το στρώ-
μα.Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπι-
πλα γραφειου, σαλόνι
SATO μπλε, 4 καρέ-
κλες,τραπέζι, τραπεζά-
κι,τραπέζιπτυσσόμενο
συσκέψεων, ντουλάπα
με κλειδαριά (κερασί),
ντουλάπα-ράφια (μελί),
καναπέδες,όλασεάρι-
στη κατάσταση. Τηλ.:
2331021210,Κιν.:6978
004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός

χωρίς υποχρεώσεις

ζητά κυρία έως 50 ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνωριμία κυρία από 50
έως 55 ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6974
862936.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζίπολύιδιαίτερο,γωνιακό,48τμισό-
γειοκαι1οςόροφοςμεεσωτερικήσκάλα,στοκέντροτηςα-
γοράςστονπεζόδρομο.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις(κωδ423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοστοκέντρο,1ουορ.στονπεζόδρομο,
ανακαινισμένοπλήρως,λουξ,2χώροιwc.Τιμη250€.(κωδ127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοανακαινισμένολουξ,τρείςυπέροχοι
χώροι,κουζίνα2μπάνιαβεράντα.Κατάλληλογιαιατρείο,δι-
κηγορικό,λογιστικόηοποιοδήποτεάλλογραφείο.Τιμή450€
(κωδΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
ΛεωφόροςΑνοίξεως.Πωλείται,δύοδωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο(μπορείναγίνεικαι3οδωμάτιο)4ουορόφου
διαμπερές.μεμόνωσηκαιαντλίαθερμότητας,ανακαινισμένο
πλήρωςμεθέα.Τιμή125000€(κωδΠ2Δ8)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
ΠεριοχήΤσερμένι..Οροφοδιαμέρισμα130τ.μ,διαμπερές,
1οςόροφος,2ΔΣΚΜπάνιο,WC.Ωρομέτρηση.Πολύάνετοιχώ-
ροι(δυνατότητα3ουδωματίου)Τιμή75000€(κωδΠΔ35)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα

μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.
ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα2ουορ.χωρίςασανσέρμε2δωμάτιασαλοκουζί-
ναμπάνιοατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή220€.(κωδ2Δ14)
Περιοχήγιοντζαλίκια.Ενοικιάζεταιγιαμεγάληοικογένεια.Τρια
δωμάτιασαλόνικουζίναμπάνιο1ουορόφουδιαμπερές.Τιμή
260€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)
Ενοικιάζεταιδιαμέρισμα2ουορόφου,κονταστηνπεριφερει-
ακή,δύοδωμάτιασαλοτραπεζαρίακουζίναμπάνιοατομική
θέρμανσηπετρελαίου,χωρίςασανσέρ,ελάχιστακοινόχρη-
στα.Τιμή190€!!!(Ε2Δ13)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο,περιοχήΛευκόπετρα,2,5στρεμματα,
εντόςσχεδίου,μεμήλαστάρκιν.Άρτιοκαιοικοδομήσιμομε
θέαΤιμή16000ευρώ(κωδΧΠ5)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύ καλή τοποθεσία
μόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σαλοκοζίνα,
W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,
W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,ασαν-
σέρ28.000ευρώ.
-ΠωλείταιστοκέντροτηςΘεσ/νίκηςκοντάστοΤουρκικόΠροξενείο
γωνιακό κατάστημα190 τ.μ. με 190 τ.μ.πατάρι, νοικιασμένο600
ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείταιοικόπεδο1.200τ.μ.στηΛευκόπετραεντόςοικισμού,τιμή
9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείταιγιαεπένδυση3στρ.προςΛαζοχώριπριντιςγραμμέςμε
πολύμεγάληπρόσοψηστονκεντρικόδρόμο.Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο κέντρο
65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακόστηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος όροφος,
2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατάστασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανακαίνισης
ΠΔ150Β
-Πωλείταικατάστημα150τ.μ.στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου120.000
€ΠΚ169
-Πωλείταικατάστημα148τ.μ.επίτηςΘεσσαλονίκης,120.000€ΠΚ
172
-ΠωλείταιχωράφιστοτρίτοπόδιΧαλκιδικής3.780τ.μ.πρώτοστη
θάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι120τ.μ.σε1.250τ.μ.οικό-
πεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΕνοικιάζεταικατάστημαΚαρακωστή16,38τ.μ.ισόγειοκαι18τ.μ.
πατάρι400ευρώΕΚ98
-ΕνοικιάζεταιγραφείοΒερόης3,1οςόρ.,80τ.μ.,ατομ.θέρμανση,
καινούργιακουφώματα,πλήρωςανακαινισμένο,240ευρώΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμεεξοπλι-
σμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό200έως
300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεταιγραφείοστοκέντρο27τ.μ.,2οςόροφοςμεW.C.150
€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως60 τ.μ. και42 τ.μ.
ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέλου200
€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνιακό.
Τιμή35.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή32.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα85τ.μ.επότηςΘεσ/νίκης30.000ευρώ.
-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ψυκτικοί
θάλαμοιγιααποθήκευσηακτι-
νιδίων.Τηλ.:6945105091.



Την παραίτηση του υπέβαλε χθες το μεσημέρι στον πρωθυπουργό, 
ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, λίγες ώρες μετά το «έντονο» 
υπουργικό συμβούλιο και την κόντρα με τον Π. Καμμένο.

Ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε δεκτή την παραίτηση και στο εξής , μέχρι 
το τέλος της κυβερνητικής θητείας αναλαμβάνει ο ίδιος το υπουργείο 
Εξωτερικών «προκειμένου να συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις στην 
επιτυχή ολοκλήρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών», όπως δήλωσε.. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουρ-
γού: «Ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε δεκτή την παραίτηση του υπουργού 
Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά. Τον ευχαρίστησε θερμά για την προσφορά 
του στην κυβέρνηση και τη χώρα τα τελευταία 3,5 χρόνια. Το υπουργείο 
Εξωτερικών αναλαμβάνει ο πρωθυπουργός προκειμένου να συνδράμει 
με όλες του τις δυνάμεις στην επιτυχή ολοκλήρωση της Συμφωνίας των 
Πρεσπών».

Σε δήλωσή του έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, ο Αλέξης Τσίπρας ανέ-
φερε για την παραίτηση:

  «Πριν από λίγο και λίγο πριν ανα-
χωρήσω για τις Βρυξέλλες ο Νίκος Κο-
τζιάς έθεσε υπόψιν μου την παραίτησή 
του. Με πόνο καρδιάς την έκανα δεκτή.

 Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά 
και ειλικρινώς για την πολύτιμη συμβο-
λή του στην αναβάθμιση του γεωπολι-
τικού ρόλου της χώρας και τη συμβολή 
του στην κοινή μας προσπάθεια. Α-
ποφάσισα να αναλάβω το υπουργείο 
Εξωτερικών το επόμενο διάστημα και 
την ευθύνη δίνοντας ταυτόχρονα και έ-
να μήνυμα ότι η επιλογή μου αυτή είναι 
επιλογή που ση-
ματοδοτεί την α-
ποφασιστικότητά 
μου να κάνω ό,τι 
περνάει από το 
χέρι μου και να 
διασφαλίσω την 
επιτυχή ολοκλή-
ρωση της ιστορι-

κής Συμφωνίας των Πρεσπών που αναβαθμίζει 
τον ρόλο της χώρας. Η απόφαση να αποδεχτώ 
την παραίτηση, αλλά και η απόφαση να αναλά-
βω εγώ το ΥΠΕΞ είναι και απόφαση με πολλα-
πλά μηνύματα τόσο προς το εξωτερικό όσο και 
προς το εσωτερικό και προς την κυβέρνησή μου, 
θα έλεγα ότι σηματοδοτεί την απόφασή μου να 
μην ανεχτώ από εδώ και στο εξής καμία διγλωσ-
σία, καμία προσωπική στρατηγική στην εθνική 
γραμμή της χώρας. Θέλω ταυτόχρονα να στείλω 
μήνυμα στους γείτονές μας, που αυτές τις μέρες 
έχουν τις δικές τους διαδικασίες προκειμένου να 
προχωρήσουν στην αλλαγή της συνταγματική 
τους ονομασία, όπως προβλέπει η Συμφωνία 

των Πρεσπών, και να τους ενθαρρύνω να προχωρήσουν διότι δεν θα 
υπάρξει άλλη ευκαιρία. Η Ελλάδα ποτέ δεν θα αποδεχθεί την ένταξη 
της ΠΓΔΜ ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θέλω να τους ενθαρρύνω 
να προχωρήσουν στη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ελλάδα, η κυβέρ-
νησή μου, θα κάνει αυτό που πρέπει κι αυτό που ορίζουν οι διεθνείς 
συμφωνίες. 

 Χαρακτηριστικό του κλίματος ωστόσο, ήταν το σχόλιο του Νίκου Κο-
τζιά στο twitter, Ο παραιτηθείς υπουργός έγραψε πριν από μισή ώρα:

«Έρχεται η στιγμή, λέει ο ποιητής, να αποφασίσεις με ποιούς θα 
πας και ποιούς θα αφήσεις. Ο ΠΘ και σειρά Υπουργών έκαναν στο 
χθεσινό ΥΣ τις επιλογές τους και εγώ κατοπιν τις δικές μου. Είναι καλό 
να θυμούνται, όμως, τον στίχο: βαθιά να με θάψουν θέλησαν, ξέχασαν 
οτι είμαι σπόρος»

P Τι καθόμαστε; Θέλει μυαλό; Να βάλου-
με να φυλάνε τα αστυνομικά τμήματα ιδιωτι-
κές εταιρείες σεκιούριτι…

 
P Ή να αρχίσει να κάνει βάσεις ο Καμένος 

όπου δει.
 
P Κάπου μεταξύ ελληνικών παραλιών 

και ενδοχώρας πρέπει τελικά να ήταν καλά 
κρυμμένο το αμερικάνικο όνειρο.

 
P Αναρωτιέμαι αν αυτές οι αμερικανικές 

βάσεις αγοράζουν τα καύσιμα σε ελληνικές τιμές.
 
P Oil oil μάνα μου!
 
P-Εσείς πώς θα ζεσταθείτε τον χειμώνα; Πε-

τρέλαιο; Έιρ κοντίσιον; Πέλετς;
-Ρακί!
 
P Φέτος το ‘πάρε μια ζακέτα μαζί σου’ 

της μαμάς, ισχύει και εντός οικίας.
 
P Κανονικά πρέπει να βγει πατέντα κα-

μπαρντίνα πάπλωμα. Κι άσε τους διεθνείς οίκους 
πετρελαίου να ψάξουν άλλους οίκους να σεντρά-
ρουν.

 
P Πονηρή η αγάπη, στόλισε από τώρα 

το σαλόνι με το δέντρο. Σου λέει, όλο και θα 
ανεβάσουν κάναν βαθμό τη θερμοκρασία τα 
λαμπιόνια.

 
P Τι θέλω να με φέρει φέτος ο Άγιος Βασί-

λης; Με τέτοιες τιμές στα καύσιμα, σιγά μην έλθει 
φέτος ο Άγιος Βασίλης.

 
P Αργεί και το φυσικό αέριο, γαμώτο. Τα 

τελευταία νέα που είχα είναι ότι χάθηκε μεταξύ 
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης.

 
P Έτσι μου ‘ρχεται να κάνω την επανάστα-

σή μου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να λόγω 
τιμής. 

 
 
P Κι έτσι πολλοί στρέφονται σε εναλλα-

κτικές μορφές θέρμανσης. Τελάρα, καρέκλες, 
κουκουνάρια, πεθερές.

 
P-Τι θέρμανση έχεις; Πέλετς;
-Όχι. Παλέτες!
 
P Το χειρότερο είναι ότι με την πτώση 

της θερμοκρασίας η αγάπη θα θέλει αγκαλί-
τσες το βράδυ στο κρεβάτι. Και κρύο, και κρύ-
ος ιδρώτας.

 
P Άσε δηλαδή που είναι η τελευταία που 

φταίει η πτώση της θερμοκρασίας.
 
P Θα κάνω πέτρα την καρδιά, θα κόψω 

τα πάντα και θα το γεμίσω το ντεπόζιτο. Εγώ 
απειλές δεν δέχομαι.

 
P (Τώρα κατάλαβα γιατί είναι η αγαπημένη 

μου εποχή το καλοκαίρι.)
 
P Παλιά το πρόβλημα ήταν το ενοικιο-

στάσιο. Σήμερα το λεβητοστάσιο.
 
P Και:
 
Μία γριά περπατάει στο πεζοδρόμιο σέρνο-

ντας δύο σακουλές σκουπιδιών, μία σε κάθε χέρι. 
Μία από αυτές έχει μια τρύπα χαμηλά και κάθε 
λίγο ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ βγαίνει και 
παρασέρνεται σιγά σιγά από το αεράκι. Ένας 

αστυφύλακας το προσέχει και πηγαίνει προς το 
μέρος της γριάς, λέγοντας:

- Γιαγιά, σου έπεσε ένα χαρτονόμισμα από τη 
σακούλα.

- Φτου σου, ήταν τρύπια! Ας τρέξω προς τα 
πίσω μήπως μπορέσω να μαζέψω μερικά, λέει η 
γριά.

- Επ! Πού πας; Πού βρήκες τόσα λεφτά; Δεν 
πιστεύω να τα έκλεψες; λέει ο αστυνομικός.

- Όχι, όχι, να σου εξηγήσω. Το σπίτι μου και ο 
κήπος μου είναι ακριβώς δίπλα από το πάρκινγκ 
του γηπέδου και όταν έχει αγώνα, έρχονται πολ-
λοί και κατουράνε τα λουλούδια μου. Έτσι και εγώ 
πηγαίνω πίσω από τα λουλούδια με το ψαλίδι του 
κλαδέματος και όταν κάποιος τη βγάζει για κατού-
ρημα του λέω: «Ή δίνεις 20 ευρώ ή στην έκοψα!»

- Χα, χα! Πολύ έξυπνο γιαγιά, λέει το όργανο 
της τάξης. Πολύ καλά τους κάνεις. Και στην άλλη 
σακούλα τι έχεις;

- Ε, δεν πληρώνουν όλοι...!
Κ.Π.
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CMYK

Μετά την παραίτηση Κοτζιά, το Υπουργείο 
Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός

-Δήλωση Τσίπρα με πολλαπλά μηνύματα 
Ν. Κοτζιάς: «βαθιά να με θάψουν θέλησαν, ξέχασαν οτι είμαι σπόρος» 
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