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Επαναφορά του 
παπανδρεικού ΠΑΣΟΚ;

  Και ενώ η απόσυρση της υποψηφιότητας της 

Φώφης Γεννηματά έφερε στο προσκήνιο ουκ 

ολιγους μνηστήρες για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ, η 

ανάμειξη του ονόματος του Γιώργου Παπανδρέου 

φαίνεται ότι αλλάζει τους συσχετισμούς. Απ’ ότι 

δείχνουν οι εξελίξεις μετά την επιστροφή του ΓΑΠ 

από την Τουρκία αναμένονται ανακοινώσεις αύριο 

Πέμπτη και είναι πλέον ορατή η ολική επαναφορά 

Παπανδρέου. 

  Τι κι αν γινόταν τόσο καιρό λόγος για ανανέωση 

του ΚΙΝΑΛ, το πράσινο πασοκικό DNA φαίνεται 

να ξυπνά και να οδηγεί τις εξελίξεις. Τώρα θα μου 

πείτε μετά από τόσα χρόνια και με τους 17ρηδες να 

ψηφίζουν, εμείς μιλάμε ακόμη για παπανδρεισμο; 

Ποιος ξέρει...Ίσως τελικά τα πράσινα όνειρα 

κάποιων γίνουν τελικά πραγματικότητα...

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Ηκαλοκαιρίαακύρωσετηντηλεκπαίδευση
στο16οδημοτικόσχολείοΒέροιας

Στοχθεσινόφύλλογράψαμεγιατηνβλάβηστο
σύστημαθέρμανσηςτου16ουδημοτικούσχολείου
Βέροιαςκαιτηνοδηγίατηςδιεύθυνσηςπροςτους
γονείςγιαζεστάρούχαστουςμαθητές.Υπήρξεω-
στόσοπαρέμβασητηςΔιεύθυνσηςΠρωτοβάθμιας
ΕκπαίδευσηςΗμαθίαςκαισεσυνεννόησημε την
διεύθυνση τουσχολείου εκδόθηκεαπόφασηαπό
τονΔήμαρχοΒέροιαςτηνΔευτέρα18Οκτωβρίου
πουκαθόριζε τηλεκπαίδευσηγια τηνΤρίτη19/10
καιΤετάρτη 20/10,προκειμένου να μην υπάρξει
ταλαιπωρία κατά την διάρκεια των μαθημάτων
λόγωτωνχαμηλώνθερμοκρασιών.

Πράγματι χθεςΤρίτη 19/10, τα μαθήματα έ-
γιναν μέσω τηλεκπαίδευσης, ωστόσο οι καλές
καιρικέςσυνθήκεςοδήγησανστηναναστολήτηςτηλεκπαίδευσηςγιατηνΤετάρτη20/10,όπωςδήλωσεστονΛΑΟ,οπρο-
ϊστάμενοςτηςΑ/βαθμιαςΔημήτρηςΠυρινόςκαιοιμαθητέςσήμεραθαπροσέλθουνκανονικάστοσχολείογιαδιαζώσης
διδασκαλία.Αναφορικάμετηνβλάβηστοσύστημαθέρμανσης,οκ.Πυρινόςμαςανέφερεότιτρύπησεοκαυστήρας,μια
σχετικάσπάνιαβλάβηκαιλόγωπαλαιότηταςαπαιτείταιπαραγγελίαανταλλακτικού.Μαςδιαβεβαίωσεπάντωςότιηβλάβη
θααποκατασταθείάμεσα,παράτογεγονόςότιυπεύθυνοςγιατοθέμαείναιοδήμοςκαιηαρμόδιαεπιτροπή.

Εντυπωσιακή 
επιχείρηση 

την Κυριακή
μπροστά 

στην κλινική 
Ευαγγελισμός

Πραγματικάεντυπωσιακό
ήταντοθέαμαπουχάζεψαν
οι ελάχιστοι διερχόμενοι το
πρωί της Κυριακής(17/10)
μπροστάστην κλινική «Ευ-
αγγελισμός» επί της οδού
Βενιζέλου.Ένα τεράστιο γε-
ρανοφόροόχημαμεάνοιγμα
90μ. έλαβε θέση μπροστά
στην κλινική και στήθηκε
μια επιχείρηση για τηνανα-
βάθμιση του ανελκυστήρα
της κλινικής. Η επιχείρηση
ξεκίνησεστις 9 τοπρωί και
διήρκησε περίπου δύο ώ-

ρες,ενώγι’αυτότοδιάστημαείχεδιακοπείηκυκλοφορίαμόνοστοκομμάτιτηςοδούΒενιζέλουμεταξύτηςΜεγ.Αλε-
ξάνδρουκαιτηνσυμβολήμεΕληάςκαιΜητροπόλεως,αφούφυσικάείχεληφθείηαπαραίτητηάδειααπότηνΤροχαία,
όπωςμαςενημέρωσαναπότηνδιοίκησητηςκλινικής.

«ΤζοκόντατηςΒέροιας»τοχαρακτήρισεοΤ.Βασιάδης
καιείναιέργοτουβεροιώτηstreetartist

ΘέμηΚωνσταντινόπουλου

ΣτοφίλοτουλαούτουΣαββατοκύριακου16και17Οκτω-
βρίου δημοσιεύθηκε κείμενο του αρθρογράφου μαςΤάσου
Βασιάδημετίτλο«ΗΤζοκόντατηςΒέροιας».Οκ.Βασιάδης
εντυπωσιασμένοςαπόέναγκράφιτισε τοίχοπολυκατοικίας,
έκανε με τη ματιά του, μία παρουσίαση του έργου χαρα-
κτηρίζοντας τοωςΤζοκόντα τηςΒέροιας συγχαίροντας και
ευχαριστώντας τον καλλιτέχνηπουυπογράφει με το  καλλι-
τεχνικό όνομαdem….Μεταφέρουμεδυοπαραγράφους του
κειμένου:

«…Mια αιθέρια γυναικεία μορφή να ξεπετάγεται από τις 
πολυκατοικίες πίσω από τον πλάτανο της Παλιάς Μητρό-

πολης και να ορθώνεται πάνω από τις παραδοσιακές στέγες της πόλης. Πρέπει ο παρατηρητής να πλησιάσει αρκετά για 
να συνειδητοποιήσει ότι η αιθέρια γυναικεία μορφή αντιστοιχεί σε μιά υπερμεγέθη εικαστική απεικόνιση, έναν θεαματικό 
ζωγραφικό πίνακα, που έχει φιλοτεχνηθεί από καλλιτέχνη αξιώσεων και καλύπτει ολόκληρη την ελεύθερη επιφάνεια της επί 
της οδού Παλαμά πολυώροφης οικοδομής, κατά την τεχνική «graffiti», που έχει χαρακτηριστεί σαν «η τέχνη του δρόμου». 
….H σύνθεση, υπογράφεται σε εμφανές σημείο από τον ζωγράφο με το καλλιτεχνικό όνομα «Dem» και επισήμανση του 
«2021» ως έτους όπου το έργο φιλοτεχνήθηκε.  Συγχαρητήρια και ευχαριστίες ανήκουν στον καλλιτέχνη αλλά και στους 
ιδιοκτήτες της οικοδομής που φέρει την σύνθεση, διότι με την Τζοκόντα της Βέροιας αναβαθμίστηκε αισθητικά και εικαστικά 
η περιοχή και ολόκληρη η πόλη».

Επανερχόμαστεσήμερα,μεθαυμασμόπραγματικάστο έργο τουβεροιώτη καλλιτέχνη,προσθέτοντας και τοόνομά
του:ΕίναιοΘέμηςΚωνσταντινόπουλος,TattooartistκαιstreetartistκαιτογκράφιτιτηςοδούΠαλαμάείναιένααπότα
πολλάεξαιρετικά,πουέχειφιλοτεχνήσεισεδρόμουςκαικτίρια!



Τα Νοσοκομεία Νάουσας και Βέροιας επι-
σκέφθηκε χθες το πρωί ο πρώην Υπουργός 
Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός, συνοδευόμενος 
από τον βουλευτή Άγγελο Τόλκα και στελέχη 
του κόμματος. Ο κ. Ξανθός επιθεώρησε τις 
μονάδες και μίλησε με τους διοικητές των 
νοσοκομείων Ηλία Πλιόγκα και Κώστα Λυ-
κοστράτη. Επισκέφθηκαν επίσης το Κέντρο 
Υγείας Βέροιας και τον ΟΚΑΝΑ και συνομίλη-
σαν με υγειονομικά στελέχη.

Στο νοσοκομείο Βέροιας
Στο νοσοκομείο της Βέροιας ο διοικητής 

Ηλίας Πλιόγκας, ο ενημέρωσε το κλιμάκιο 
του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση που επικρα-
τεί στο Νοσοκομείο και παρουσίασε στοιχεία 
και αριθμούς για το σύνολο των ενισχύσεων 
σε ανθρώπινο δυναμικό και ιατροτεχνολο-
γικά μέσα που στην διάρκεια της πανδη-
μίας, που έλαβε το Νοσοκομείο  Ημαθίας. 
Συγκεκριμένα, όπως είπε ο διοικητής, 386 
στο σύνολo γιατροί, νοσηλευτικό, διοικητικό 
και βοηθητικό προσωπικό προστέθηκαν α-
πό τον Ιανουάριο του 2020 μέσω μόνιμων 
και επικουρκών προσλήψεων καθώς και με 
ανανεώσεις και παρατάσεις συμβάσεων. Ε-
πίσης, 43 Ιατροί μόνιμοι και επικουρικοί σε 
διάστημα 19 μηνών ενίσχυσαν και τις δύο 
Μονάδες του ΓΝ Ημαθίας και αναφέρθηκε 
στην πρωτοφανή και δυναμική, όπως είπε,  
ενίσχυση σε μέσα, από το Υπουργείο Υγείας 
από την αρχή της κρίσης. Χαρακτηριστικά 
στην Μονάδα της Βέροιας όπου από 4 λει-
τουργικούς αναπνευστήρες το Σεπτέμβριο 
του 2019 έφτασαν σε 19 υπερσύγχρονους 
αναπνευστήρες τον Ιούλιο του 2021.

Στη συνέχεια επισκέφθηκαν  Νέα Πτέ-
ρυγα ,τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού καθώς 
και ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της 
Νέας ΜΕΘ δυναμικότητας 10 κλινών που εί-
ναι σε πλήρη λειτουργία από τον περασμένο 
Ιούλιο.

Ο διοικητής ανέλυσε στον Υπουργό το 
σύνολο των πρωτοβουλιών και ενεργειών που από την πρώτη στιγμή 
Υπουργείο Υγείας ,Κτιριακές Υποδομές και Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας ανέλαβαν ώστε να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν οι 
εργασίες και αναφέρθηκε  στο σύνολο των προγραμμάτων ενίσχυσης 
σε ιατροτεχνολογικά μέσα και υποδομές που «τρέχουν» και για τις δύο 
Μονάδες και ανέρχονται σχεδόν στα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Από την πλευρά τους τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εστίασαν στα προβλή-
ματα και τις προκλήσεις του Κορωνοϊού και αναφέρθηκαν στις προτά-
σεις του ΣΥΡΙΖΑ για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Τι είπε ο πρώην υπουργός στη συνέντευξη Τύπου
Το απόγευμα ο κ. Ξανθός έδωσε συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα 

του δημαρχείου Βέροιας, αναπτύσσοντας τις πολιτικές θέσεις του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για μια νέα αρχή στο ΕΣΥ, με επενδύσεις σε δομές, υπηρεσίες και  
ανθρώπινο δυναμικό, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση 
για την πολιτική της απέναντι στη Δημόσια Υγεία και τη διαχείριση της 
πανδημίας με παλινωδίες.

«Tο σύστημα υγείας με την πανδημία είναι ιδιαίτερα αποδιοργανω-
μένο, έχει υποστεί μεγάλη πίεση, εγκατέλειψε την τακτική λειτουργία και 
την αντιμετώπιση μη κόβιντ περιστατικών, υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα 
χρονίως πασχόντων που είχαν δυσκολία στην πρόσβαση και εξυπηρέ-
τηση των δημόσιων δομών, κυρίως όμως θεωρώ ότι το σύστημα υγείας 
δεν έχει ενταχθεί σε ένα σχέδιο μόνιμου χαρακτήρα ενίσχυσης και ανα-
βάθμισής του. Έχουν γίνει προσλήψεις επικουρικού προσωπικού για 
την πανδημία, αλίμονο αν δεν γινόταν, αναπτύχθηκαν κάποια κρεβάτια 
παραπάνω στις εντατικές και είναι αυτονόητο, όμως δεν έχει γίνει μία 
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική παρέμβαση που θα ελέγχει τη δι-
ασπορά του κορονοϊού στην κοινότητα και θα προετοιμάζει κατάλληλα 
το σύστημα υγείας για την αντιμετώπιση εξελίξεων. Και  δεν είναι ότι 

έχουμε μία κυβέρνηση που δεν έχει διαχειριστική επάρκεια, αλλά ότι η 
κυβέρνηση δεν ήθελε να επενδύσει με αφορμή την πανδημία επιπλέον 
πόρους σε μια στρατηγικού χαρακτήρα ανασυγκρότηση του ΕΣΥ» τόνι-
σε ο κ. Ξανθός.

«Η κυβέρνηση είχε μία αίσθηση προσωρινότητας για την πανδημία 
και περνούσε με αλαζονεία και έπαρση το μήνυμα ότι περίπου τελείωσε 
η μάχη με τον κορονοϊό, δίνοντας  λάθος μήνυμα στην κοινωνία», πρό-
σθεσε, εκτιμώντας ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα βάλτωσε απο τις πα-
λινωδίες της κυβέρνησης και για αυτό χρειάζεται ένα συνολικό restart, 
μία επανεκκίνηση του εμβολιαστικού προγράμματος με πολύ 
πιο τεκμηριωμένο, στοχευμένο και πειστικό τρόπο, εγκαταλείπο-
ντας τη λογική της τιμωρίας  και του πειθαναγκασμού που δεν 
παράγει συναινέσεις και δεν παράγει εκούσια συμμόρφωση των 
πολιτών στο αναγκαία μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. 
«Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι ο εμβολιασμός είναι η καίρια 
παρέμβαση πρωτογενούς πρόληψης της πανδημίας, έναν σημα-
ντικό επιστημονικό επίτευγμα το οποίο πρέπει να διασφαλιστεί 
με καθολικό και ισότιμο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους της 
γης, είναι μία κοινωνική πράξη», τόνισε φέρνοντας το παράδειγ-
μα της Γαλλίας στη διαχείριση της πανδημίας.

Ο πρώην υπουργός χαρακτήρισε κοινωνική αγριότητα τη μέ-
θοδο των αναστολών των εργαζομένων στο σύστημα υγείας  και 
κάλεσε την κυβέρνηση να αναστείλει την εφαρμογή του νόμου 
και να βρεθεί ένας τρόπος καλύτερης θωράκισης και προστασίας 
και των ίδιων των εργαζομένων  και των ασθενών. Αναφέρθηκε 
στην ανάγκη  καλύτερης προνοσοκομειακής διαχείρισης της κρί-
σης που αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο έλλειμμα και στην εμπλοκή 
της  πρωτοβάθμιας φροντίδας και των γιατρών του ιδιωτικού το-
μέα με οργανωμένο τρόπο, στην αντιμετώπιση της κρίση.

Όπως τόνισε ο κ. Ξανθός, για την  έμπρακτη 
ενίσχυση της  Δημόσιας Υγείας χρειάζεται μια 
πολυεπίπεδη υγειονομική στρατηγική  που θα δί-
νει έμφαση στην πρόληψη της διασποράς, στην 
επιτάχυνση των εμβολιασμών και στην καλή επι-
δημιολογική επιτήρηση, στην έγκαιρη ανίχνευση 
κρουσμάτων, στην πρόβλεψη και κατάλληλη 
φροντίδα (νοσηλευτική-φαρμακευτική) των περι-
στατικών  με πιθανότητα σοβαρών  παρενεργει-
ών, στη δραστική ενίσχυση και αναδιοργάνωση 
των κρίσιμων «κρίκων» του συστήματος και στη 
γενναία επένδυση στο ΕΣΥ και στις υπηρεσίες 
Δημόσιας Υγείας της χώρας.

«Η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να κάνει αυτό 
που είναι το πιο βασικό την αναπροσαρμογή του 
συστήματος υγείας. Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο 
πλαίσιο για να βγούμε από αυτή τη δυσκολία και 

να υπάρξει μία παρακαταθήκη στην μετά κόβιντ  εποχή. Αυτό είναι το 
μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτή τη φάση θεωρούμε δηλαδή ότι πρέπει 
να  συνειδητοποιήσουμε την αξία που έχει για τη ζωή μας, την οικονο-
μία, την ανάπτυξη, την ευημερία και την κοινωνική συνοχή, η ύπαρξη 
υψηλού επιπέδου δημόσιων υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας. Για να 
υλοποιηθεί αυτό, θέλει μία νέου τύπου διακυβέρνηση Προοδευτική που 
θα έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα της αυτά τα θέματα. 

Η επίσκεψη Ξανθού στην Ημαθία έκλεισε με πολιτική του ομιλία το 
βράδυ στην «Εληά».
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Σε Βέροια και Νάουσα χθες ο πρώην Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός

Επισκέφθηκε τα νοσοκομεία και ανέλυσε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ 
για την Υγεία σε συνέντευξη Τύπου και πολιτική ομιλία στη Βέροια



Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Βέροιας παρουσι-
άζει στην κεντρική 
παραγωγή του το 
έργο της Σήλα Στή-
βενσον Πέντε Σιω-
πές σε σκηνοθεσία  
Γιάννη Παρασκευό-
πουλου. Πρεμιέρα 
Παρασκευή 29 Ο-
κτωβρίου, ώρα 9μ.μ. 
και για 19 παραστά-
σεις στη Σκηνή του 
Χώρου Τεχνών Δή-
μου Βέροιας.

Το έργο που πα-
ρουσιάστηκε  γ ια 
πρώτη  φορά  το 
1997, σε ραδιοφωνι-
κό ανάγνωσμα, ξεκι-
νάει με τον Μπίλυ να 
αφηγείται ένα όνειρο 
στο οποίο περιγρά-
φει τις μυρωδιές που 
τον περιβάλλουν 
(αργότερα το κοινό 
μαθαίνει πως κακο-
ποιούσε τη γυναίκα 
και τις κόρες του). Η 
σκηνή μας δίνει τον 
τόνο για το τι θα ε-
πακολουθήσει, τη 
σκηνική συνύπαρξη δύο διαφορετικών κόσμων, του ψυχικού – ονειρικού του Μπίλυ με τον 
πραγματικό κόσμο των τριών γυναικών. Η συγγραφέας φέρνει τον θεατή αντιμέτωπο με τη 
φρίκη και την οδύνη μιας οικογένειας που πάσχει, πράττει και προσπαθεί να λυτρωθεί, ακόμη 
και αν γνωρίζει ότι ο πατέρας- φάντασμα του παρελθόντος ίσως δεν φύγει ποτέ. Τον φέρνει 
όμως αντιμέτωπο και με τη δική του ευθύνη, με τη σιωπή της 
καθημερινότητας του. «Το ξέρατε, το βλέπατε, αλλά κανείς δε 
μιλούσε» φωνάζουν. «Το βλέπατε αλλά δε σας ένοιαζε»… «Πέ-
ντε σιωπές, μια η δική σας και μια η δική μας». 

*Κατάλληλο άνω των 16 ετών.
Συντελεστές
Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου – Παγκουρέλη  
Σκηνοθεσία: Γιάννης Παρασκευόπουλος  
Σκηνικά - Κοστούμια: Ιωάννα Στεφανοπούλου  
Μουσική: Μάνος Μυλωνάκης   

 
Κινησιολογία: Αφροδίτη Γεωργιάδου 
Φωτιστής: Αντώνης Στεφανόπουλος
Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου
Βοηθός σκηνοθέτη: Βασίλειος Γαλουτζής  
Βοηθός σκηνογράφου: Δημήτρης Γεωργόπουλος
Ηλεκτρολόγος – φωτιστής: Γιώργος Βέγκος
Ηχολήπτης : Αλέξανδρος  Καροτσέρης
Βίντεο – μοντάζ: Πάυλος Τσανακτσίδης 
Επικοινωνία: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Διανομή 
ΜΠΙΛΥ: Πέτρος Μαλιάρας   

 
ΣΟΥΖΑΝ: Σταυρούλα Κουλούρη    
ΤΖΑΝΕΤ: Μαρία Νεφέλη Παρασκευοπούλου  
ΜΑΙΡΗ: Μάγδα Πένσου     
ΕΝΑΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Κωστής Ζήνδρος
ΜΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Φανή Κονδάρα
ΕΝΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ: Κωνσταντίνος  Ντομουχτσής
ΜΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Όλγα Παπαδοπούλου     
ΕΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Τάσος Κουτσάμπασης   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: Κατερίνα Γρηγοριάδου 
Παραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας σε συνεργασία με το Κέ-

ντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας
Εισιτήρια: 12€ και 8€ τα εκπτωτικά (μαθητικά, φοιτητικά, Α-

μΕΑ, ανέργων και άνω των 65)  
Αγορά εισιτηρίων online: https://www.ticketservices.gr/

event/dipethe-verias-pente-siopes/ , τηλεφωνικά: 2107234567
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

 Συσκευές καθαρισμού αέρα 
(με φίλτρα ενεργού άνθρακα και Hepa) 

 απολύμανση πριν κάθε προβολή,
 μεγάλες αποστάσεις 
 περιορισμένη διαθεσιμότητα εισι-

τηρίων
 αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και 

έξοδο

Venom : Let there be Carnage  (marvel)
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   
Πέμπτη 21/10 – Παρασκευή 22/10 – Δευτέρα 25/10 – Τρίτη 

26/10 – Τετάρτη 27/10 στις 20.30 
Σάββατο 23/10 και Κυριακή 24/10 στις 19.00 και 21.15
 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 

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

Σκηνοθεσία: Αντι Σέρκις
Σενάριο: Κέλι Μάρσελ
Πρωταγωνιστούν: Τομ Χάρντι, Μισέλ Γουίλιαμς, Ναόμι Χά-

ρις, Γούντι Χάρελσον

NO TIME TO DIE (007)
Προβολές στην Αίθουσα2 “Χειμερινή ”:   Πέμπτη 21/10 – 

Παρασκευή 22/10 – Σάββατο 23/10 - Κυριακή 24/10 στις 20.30  
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 ετών 
και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά στην 

σελίδα www.cinestar.gr)
Πρωταγωνιστούν Ντάνιελ 

Κρεγκ, Ράμι Μάλεκ, Λεά Σεϊ-
ντού, Λασάνα Λιντς, Μπεν Γου-
ίσο, Ναόμι Χάρις, με τον Τζέφρι 
Ράιτ, τον Κρίστοφ Βάλτς και 
τον Ρέιφ Φάινς ως «Μ». Επί-
σης πρωταγωνιστούν οι Ρόρι 
Κινίαρ, Άνα ντε Αρμάς, Νταλί 
Μπενσάλα, Ντέιβιντ Ντένσικ και 

ο Μπίλι ΜάγκνουσενΣενάριο Νιλ Πέρβις & Ρόμπερτ Γουέιντ 
και Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα και Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ

Ο Ντάνιελ Κρεγκ στην τελευταία του εμφάνιση ως Τζέιμς 
Μποντ

Ο Ρον Χάλασε - Ron’s Gone Wrong (Μεταγλ)
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Παρασκευή 22/10 

- Σάββατο 23/10 - Κυριακή 24/10 στις 18.00  (Πιστοποιητικό 
εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 ετών και πάνω, Self 
test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.
cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: Ζαν-Φιλίπ Βάιν, Σάρα Σμιθ
Σενάριο: Πίτερ Μπέιναμ, Σάρα Σμιθ
  Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επισκε-

φθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 
 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμ-

μα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     21/10/21 - 27/10/21

Γιώργος Σιώμος: Παρατηρητής 
και στοχαστής της καθημερινής ζωής, 

την «σκανάρει» με την πένα του
Το τέταρ -

το βιβλίο του 
Γιώργου Σιώ-
μου,  «μικρά 
πεζά» που κυ-
κλοφόρησε το 
Μάιο του 2021 
από τις εκδό-
σεις «ενύπνιο» 
δ ι α β ά σ α μ ε 
πρόσφατα, με 
την ίδια ευχά-
ριστη διάθεση 
που διαβάσαμε και τα προηγούμενα τρία 
βιβλία του, τον «κόκκινο σπάγκο» από τις 
εκδόσεις Αλεξάνδρεια το 2017,  το «παράπο-
νο του Εμμανουήλ Παπά» από τις εκδόσεις 
Γαβριηλίδη το 2014 και τον «Κορυδαλλό» το 
2012 από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

Απολαυστική πραγματικά  η ανάγνωση 
των βιβλίων του, αφού αισθάνεσαι να λει-
τουργεί εκτός από την όραση, και η ακοή…  
Σαν να ακούς την πένα, τους διαλόγους, τις 
τοπικές διαλέκτους, τις σκέψεις των ηρώων 
του.  Η ματιά του σκανάρει την ελληνική  ε-
παρχία, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των 
ανθρώπων, ενώ σπάει τις λέξεις σε εικόνες 
ζωντανές, ποιητικές ενίοτε και σε βάζει με 
απόλυτη οικειότητα, μέσα από τα μικρά πεζά 
του, να παρατηρείς μαζί του, στιγμιότυπα, 
συνήθειες, κινήσεις,  συναισθήματα,  ένστικτα,  πάθη, πόθους, ιδέες και στοχασμούς, δικούς του αλλά και 
ανθρώπων της διπλανής πόρτας ή του διπλανού τραπεζιού, στα καφέ της πόλης. 

Στα μικρά πεζά και τις ιστορίες του, δεν είναι μόνο παρατηρητής και σχολιαστής της καθημερινότητας, 
του παρελθόντος και του παρόντος, αλλά και του εαυτού του και μάλιστα με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Ο Γιώργος Σιώμος γεννήθηκε στη Λόχμη Γρεβενών. Εργάστηκε στη ΔΕΗ τριάντα δύο χρόνια ως ηλε-
κτρολόγος υπομηχανικός. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Τα τελευταία είκοσι χρόνια ζει και δρα-
στηριοποιείται στη Βέροια. Σίγουρα θα τον συναντήσεις κάπου στο κέντρο της Βέροιας ή στα καφέ του 
πεζόδρομου να μοιράζεται σκέψεις και ιστορίες με φίλους ή να παρατηρεί διακριτικά και αθόρυβα ετοιμάζο-
ντας προφανώς μέσα του τα επόμενα πεζά, με το πρώτο ερέθισμα, που θα γίνει η αφορμή να ξυπνήσει το 
παρελθόν, να σκαλίσει το παρών ή να στοχαστεί το μέλλον.

Σοφία Γκαγκούση 

Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου η πρεμιέρα 
της κεντρικής παραγωγής 

Οι «ΠΕΝΤΕ ΣΙΩΠΕΣ» της  Σήλα 
Στήβενσον από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

ΒΕΡΟΙΑΣ σε σκηνοθεσία  
Γιάννη Παρασκευόπουλου

-Η Προπώληση (αποκλειστικά ηλεκτρονικά) ξεκίνησε!



Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 Ολοκληρώθηκε το 2ο Συνέδριο Πληροφορικής 

Ελλάδας με μεγάλη συμμετοχή ομιλητών 
Με μεγάλη συμμετοχή ομιλητών ολοκληρώθηκε το 2ο 

Συνέδριο Πληροφορικής Ελλάδας με θέμα «Καινοτομία 
και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αυτοδιοίκησης», που 
διοργάνωσαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η 
Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία 
με το σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθε-
σης «Beyond 4.0»και φιλοξενείται στο Περίπτερο 14 της 
ΔΕΘ - HELEXPO.

Κατά την έναρξη του τριήμερου συνεδρίου χαιρετι-
σμούς απηύθυναν ο Υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας 
Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης, ο Υφυπουρ-
γός Ψηφιακής Διακυβέρνησης για θέματα Απλούστευσης 
Διαδικασιών Γεώργιος Γεωργαντάς, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Άγγελος Χαριστέας, η Αντιπερι-
φερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας 
Αττικής Μαρία Κουρή, ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας Ανδρέας Φίλιας, ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης 
Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Νίκος Ιωάννου, ο Εκτε-
λεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης  Νικόλαος 
Ραπτάκης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας 
Αττικής Ιωάννης Σελίμης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Δημήτριος Μήλιος, ο Πρόε-
δρος της ΔΕΘ-HELEXPOΑναστάσιος Τζήκας, ο Πρόεδρος 
του ΣΕΠΒΕ Θεόφιλος Μυλωνάς και η Γενική Διευθύντρια 
Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας Πόπη Μπαλλά.

Στο συνέδριο παραβρέθηκαν και μίλησαν στελέχη των 
Διευθύνσεων Πληροφορικής των 13 Περιφερειών της Ελ-
λάδος, στελέχη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς 
και πανεπιστημιακοί.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας Άγγελος Χαριστέας κατά την ομιλία 
του στην έναρξη του συνεδρίου επισήμανε ότι «στόχος είναι να 
δημιουργηθούν νέες συνεργασίες μέσα από το διάλογο, την ανταλ-
λαγή απόψεων και τεχνογνωσίας. Μέσω της καινοτομίας και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού μετατρέπουμε τις περιφέρειες μας σε 
e-Περιφέρειες και είμαι πολύ υπερήφανος που τα τελευταία δύο 
χρόνια έχουμε ήδη κάνει άλματα προς αυτή τη κατεύθυνση».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του Ιωάννη και της Αγγελικής, το γέ-
νος Αναστασίου, που γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥΑΣΠΑΣΙΑ του 
Αθανασίου και της Αρετής, το γένος 

Αντωνοπούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Θεσσα-
λονίκη, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του 
Γεωργίου και της Όλγας, το γένος 
Σαββίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Σπυρίδωνα και της 
Μαρίας, το γένος Κρεμλίδου, που γεν-

νήθηκε στο Χέμερ Γερμανίας και κατοικεί στην Πατρίδα 
Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΜΟΥΡΙΖΙΜΙΚΕΛΑΝΤΖΕΛΟ του 
Άλμπερτ και της Φλορέσα, το γένος 
Τσάνι, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΔΕ-
ΣΠΟΙΝΑ του Θωμά και της Ελένης, 

το γένος Γκέκα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: 
Ερώτηση προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα 
τις παγκόσμιες αυξήσεις τιμών 

και την έλλειψη 
εφοδιασμού μαγνησίου

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν 25 
Ευρωβουλευτές, με πρωτοβουλία της Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κας Άννας Μισέλ Ασημακο-
πούλου, με αφορμή την απόφαση της Κίνας να αναστείλει 
την παραγωγή σε 25 μονάδες παραγωγής μαγνησίου και 
να θέσει άλλες σε καθεστώς μειωμένης παραγωγικής ικα-
νότητας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον περιορισμό 
της εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα καλύπτει περίπου το 
87% της παγκόσμιας παραγωγής μαγνησίου και αποτελεί 
πηγή του 95% των εισαγωγών μαγνησίου στην ΕΕ, η κα 
Ασημακοπούλου τονίζει στην ερώτησή της ότι η ραγδαία 
άνοδος της τιμής του μαγνησίου, καθώς και οι ελλείψεις 
εφοδιασμού, αναμένεται να πλήξουν την ευρωπαϊκή βιομη-
χανία, μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου.

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι το μαγνήσιο είναι 
ένα απαραίτητο υλικό για τις βιομηχανίες του αλουμινί-
ου, των αυτοκινήτων και του χάλυβα, οι Ευρωβουλευτές 
ρωτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ποιες ενέργειες θα 
προβεί για να αντιμετωπίσει αυτές τις ελλείψεις εφοδια-
σμού, εάν θα προχωρήσει σε επείγουσες διαπραγματεύ-
σεις με τους ομολόγους της στη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κίνας για το θέμα αυτό και τέλος, πώς σκοπεύει να εξα-
σφαλίσει μια ασφαλή και ανθεκτική αλυσίδα εφοδιασμού 
μαγνησίου, για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ 

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 
Σύμφωνα με την παράδοση της τοπικής μας Εκκλη-

σίας, το επόμενο Σάββατο θεωρείται Ψυχοσάββατο. Την 
ημέρα αυτή οι χριστιανοί 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 γνωρίζετε, όμως, ότι οι ιερείς δεν θα 
βρίσκονται στο κοιμητήριο της πόλης μας, παρά μόνον με-
τά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, που θα τελεστεί τόσο 
στους ενοριακούς Ιερούς Ναούς όσο και στον Ιερό Ναό 
του κοιμητηρίου.  

Προκειμένου, λοιπόν, να μην ταλαιπωρηθείτε, παρακα-
λείσθε 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 επιτελέσε-
τε τα καθήκοντά σας προς τους κεκοιμημένους.  

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  

Αναγγελίες ζημιάς σε καλλιέργειες μηλιάς 
σε Γιαννακοχώρι, Ροδοχώρι και Ειρηνούπολη

Ο Δήμος Νάουσας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα και με την ενημέρωση του ΕΛΓΑ, οι αγρότες που  έχουν υποστεί ζημιά από βρο-
χόπτωση στα μήλα (φούτζι) στο Γιαννακοχώρι και το Ροδοχώρι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς μέχρι την Δευτέρα 25-10-
2021, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλ 2332350336  και  2332350340 (ανταποκρίτριες του ΕΛΓΑ Μυρούλα Ανθοπούλου και 
Μαρία Φίκατα).

Αντίστοιχα, για ζημιές από βροχόπτωση σε μήλα ποικιλίας φούτζι στην Δ.Ε. Ειρηνούπολης οι δηλώσεις των αγροτών θα υπο-
βάλλονται  μέχρι την 27-10-2021, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο 2332350633 και 2332350632 (ανταποκριτής ΕΛΓΑ Κυριάκος 
Τηλκερίδης).

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 20 

Οκτωβρίου 2021 στις 11.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Αγ. Γεωργίου Δ.Δ. Δο-
βρά ο Γεώργιος Παυλ. Παπαδό-
πουλος σε ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

H κίνηση του 
Μητροπολίτη

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

Την Τετάρτη 20 
Οκτωβρίου το πρωί 
στον Ιερό Ναό των 
Αγίων Αναργύρων 
Βεροίαςθα τελέσει 
Δοξολογία για τον 
προστάτη της Ελλη-
νικής Αστυνομίας Ά-
γιο Μεγαλομάρτυρα 
Αρτέμιο. 

 Την Παρασκευή 
22 Οκτωβρίου το 
πρωί θα ιερουργή-
σει στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου Χαλάστρας 
και θα τελέσει δοξο-
λογία για τα Ελευθέ-
ρια της πόλεως. 

 Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου στις 6:30 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στην Ακολουθία του Επιταφίου του Αγίου Μεγαλο-
μάρτυρος Δημητρίου στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του 
Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.  

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ξεχασμένης.   

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει 
στους Ακαδημαϊκούς Διαλόγους στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας με 
θέμα: «Από Θεού άρξασθαι. Πως; διά της προσευχής». 

Ιερός Ναός Άγιου Αθανασίου 
Κοιμητήρια Βεροίας 

Φέρεται Εις Γνώσιν Των Ευσεβών Χριστιανών Ό,τι Το 
Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 κατά τη παράδοση της Εκκλη-
σίας είναι το Ψυχοσάββατο Του Αγίου Δημητρίου.

Το Πρόγραμμα Των Ιερών Ακολουθιών Στα Κοιμητήρια 
Βεροίας Θα Έχει Ως Εξής:

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου:
16:00 -17:30 Τρισάγια Επί Των Μνημάτων
17:30 - 19:00 Μέγας Εσπερινός Μετά Του Νεκρώσιμου 

Κανόνος Και Επιμνημόσυνη Δέηση. 
Σάββατο 23 Οκτωβρίου :
07:00 - 09:30 Όρθρος Και Θεία Λειτουργία - Επιμνημόσυ-

νη Δέηση.
09:00 - 12:00 Τρισάγια Επί Των Μνημάτων
17:00 Τρισάγια Επί Των Μνημάτων
Προς Διευκόλυνση Των Πιστών Θα Κατασκευαστεί Από 

Τον Ιερό Ένας Κοινός Δίσκος Κολλυβων, Το Απόγευμα Της 
Παρασκευής.

Εκ Του Ιερού Ναού.

Ανοιχτή Πρόσκληση για 
τη διεξαγωγή εκλογών 

του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλό-
γου Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑ-
ΣΜΟΣ» προκηρύσσει Αρχαιρεσίες για 
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επι-
τροπής του Σωματείου. Προς τον σκοπό 
αυτό καλεί τα μέλη του να προσέλθουν 
σε εκλογική – απολογιστική Γενική Συ-
νέλευση που θα γίνει κατά τα προβλε-

πόμενα άρθρα του Σωματείου του ισχύοντος Καταστατικού 
τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 4.00-7.00μ.μ. στην 
αίθουσα του 1ου Ορόφου των γραφείων μας επί της οδού Μ. 
Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συ-
νέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 την 
ίδια ώρα (4.00-7.00μ.μ.) και στον ίδιο χώρο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονι-

κού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου. 
2. Οικονομικός  Απολογισμός. 
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλί-

ου και Εξελεγκτικής Επιτροπής 
4. Προτάσεις προγραμματισμού δράσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να 

προσέλθουν στη Συνέλευση και να συμμετάσχουν ενεργά για 
να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον του Συλλόγου. Όσοι 
επιθυμούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους για εκλογή 
στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υποβάλλουν αίτη-
ση στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 
στη Βέροια έως την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου
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ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 
Όχι στη διάλυση 

των λαϊκών 
αγορών 

και των αγορών καταναλωτών
 
Από το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, γνωστο-

ποιούνται τα εξής:
«Η επιμονή της Κυβέρνησης να καταθέσει το νομοσχέδιο για τις 

λαϊκές αγορές, παρά τις καθολικές αντιδράσεις των εμπλεκομένων σε 
αυτές, αποδεικνύει αυτό που κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όλο το προη-
γούμενο διάστημα, ότι έχει μπει στο στόχαστρο της κυβέρνησης ο κοι-
νωνικός χαρακτήρας των λαϊκών αγορών, προς όφελος των μεγάλων 
συμφερόντων.

Το σύνολο του σχεδίου Νόμου στηρίζεται στον εξοντωτικό διωγμό 
των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών χωρίς να γίνεται καμία 
προσπάθεια για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγο-
ρών, όπως διατείνεται το Υπουργείο.

Ο νόμος εξουσιοδοτεί τον υπουργό Ανάπτυξης να τροποποιεί με 
μια απλή υπουργική απόφαση σχεδόν το σύνολο του κατατεθέντος νο-
μοσχεδίου, από το τι είδη θα πωλούνται, με ποιους όρους, το πως θα 
Λειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές, πως θα γίνεται η Αδειοδότηση, πως θα 
γίνονται οι Προκηρύξεις, ποια θα είναι τα Δικαιολογητικά για τις Άδειες, 
μέχρι και τον τρόπο που θα δραστηριοποιούνται, και ποιοι, στην λαϊκή 
αγορά.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να μετατραπούν οι Λαϊκές 
Αγορές σε εμπορικές, να αποδυναμωθεί έτσι ο θεσμός και νομοτελει-
ακά να εξαφανιστεί, μετατρέποντας όσους παραγωγούς το επιθυμούν 
σε επαγγελματίες, με αποτέλεσμα να αυξηθούν στις Λαϊκές Αγορές οι 
Επαγγελματίες Πωλητές που θα πωλούν όλοι τα ίδια είδη και αποκλεί-
οντας στην ουσία την είσοδο Νέων Παραγωγών στις Λαϊκές Αγορές 
όλης της Χώρας, συρρικνώνοντας σκόπιμα το Παραγωγικό στοιχείο με 
αποτέλεσμα να κατευθύνουν τους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ.

Το νομοσχέδιο στο μόνο που θα οδηγήσει τελικά είναι στην απομά-
κρυνση παραγωγού – καταναλωτή με αρνητικές συνέπειες τόσο στην 
ποιότητα όσο και στις τιμές των προϊόντων που καταναλώνουν οι Έλ-
ληνες πολίτες και στην ίδια απαξίωση και τελικά σε κατάργησηοδηγεί 
και τις Αγορές των Καταναλωτών που στην δεκάχρονη πορεία τους 
αγκαλιάστηκαν από παραγωγούς, βιοτέχνες και χιλιάδες καταναλωτές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ δεσμεύεται να καταργήσει όλες τις διατάξεις που 
αλλοιώνουν τη μορφή των λαϊκών αγορών, ενός θεσμού που επί 100 
χρόνια, αγκαλιάστηκε από την κοινωνία, συμβάλει στο εισόδημα των 
παραγωγών και προμηθεύει τους καταναλωτές με υγιή και ασφαλή 
προϊόντα σε πολύ καλύτερες τιμές και να επαναφέρει το θεσμό των 
Αγορών των Καταναλωτών».

Χθες Σάββατο 16 0κτωβρίου τε-
λείωσε στη Θεσσαλονίκη η τριήμερη 
έκθεση Beyond 4.0 - Smart Village 
για την έξυπνη πόλη. Δυναμικό πα-
ρόν, λέει, έδωσε και ο Δήμος Βέροιας. 
Για το σύγχρονο πρόσωπο, λέει, της 
Αυτοδιοίκησης και την προοδευτική 
της πορεία. Παράλληλα, έγινε και το 
συνέδριο της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδος).

 Για τον Δήμο μας, έπρεπε να προ-
βλέψουν τίτλο «πανέξυπνη πόλη». Έ-
χω πολλές ενστάσεις για το πόσο έξυ-
πνη πόλη είμαστε και με τους ρυθμούς 
που «τρέχουμε». Θα αργήσουμε πάρα 
πολύ να πάμε στο επίπεδο του «κάτι 
μυριστήκαμε», πολύ πριν δηλαδή, μιας 
έξυπνης πόλης.

 Οι φωτογραφίες, είναι τώρα. Όχι 
πριν χρόνια. Τώρα... Σήμερα… Δεν 
έχει σημασία που είναι, παρά μόνο 
ότι είναι Δήμος Βέροιας. Είναι ένας 
μεγάλος ΧΑΔΑ. Ανεξέλεγκτη χωματερή 
και όχι ότι κάποιος πήγε και πέταξε τα 
σκουπίδια του. Υποτίθεται, ξοδεύτηκαν 
εκατοντάδες χιλιάδες ΕΥΡΩ, για να 
κλείσει η χωματερή αίσχος στον Αλιάκ-
μονα και μπήκε μία τάξη στην πανέξυ-
πνη πόλη μας.

Αμ δε.
Αυτήν την χωματερή την γνωρίζουν 

και δεν κάνουν το παραμικρό;
Δεν την γνωρίζουν επειδή τρέχουν 

με χίλια για το σύγχρονο και προοδευ-
τικό πρόσωπο του Δήμου;

Δεν έχει σημασία τι θα απαντή-
σουν. Σημασία έχει ότι αυτό είναι το 
πρόσωπο του Δήμου μας, πέρα από 
Μητροπόλεως, Ελιάς, Βενιζέλου. Αυτά 
νόμιζα, ο αφελής, ότι έπρεπε  να μπούν σε προτεραιότητα. 
Να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και να μην κοροϊδεύουμε 
τους πολίτες.

 Ρωτάω, ο αφελής. Αν αυτή η κατάσταση καταγγελθεί 
από κάποιον σε υπηρεσίες πέρα από την Ημαθία, ποιός θα 
πληρώσει το μάρμαρο; Οι κουτοί πολίτες της έξυπνης πόλης 
μας; Και όταν θα χρειαστεί αποκατάσταση, ποιός θα πληρώ-
σει και το επόμενο μάρμαρο; Κάτω από ποιες συνθήκες και 
με τι κόστος θα καθαρίσει το ρέμα που τώρα μπαζώνεται με 
αυτά τα σκουπίδια; Ρέμα μπαζώνουν τώρα εκει. Ο Δήμαρχος 

της πανέξυπνης πόλης μας, θα ζητήσει αύριο κιόλας ευθύνες 
από τους υπεύθυνους; Ποιός υποθηκεύει την εικόνα και τα 
οικονομικά της πόλης μας;

 Ρωτάω ο αφελής. Για την κατάσταση αυτή, υπάρχουν και 
αρμόδιοι και υπεύθυνοι. Με όνομα και επώνυμο. 

 Πρόκειται για ανεπάρκεια ή για εξυπνάδα  όλο αυτό;
 Μήπως φταίει ότι τρέχουν με χίλια και δεν φαίνεται καθα-

ρά έξω;
Θεόδωρος Θεοδωρίδης

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας

Πανέξυπνη πόλη ή… 
Και το περιβάλλον;
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CMYK

ΕΠΣ Ημαθίας
Στις25/10ηκλήρωση
τηςΓ’κατηγορίας
καιτουΚυπέλλου

Συνεχίζονται τα πρωταθλήματα υποδομών
Ανακοινώσεις

εξέδωσε η ΕΠΣΗ
για την κλήρωση
της Γ’ κατηγορίας
και του Κυπέλ-
λου, όπως και για
την συνέχιση των
πρωταθλημάτων
υποδομών αλλά
και για την διεξα-
γωγή του αγώνα
Κυπέλλου μεταξύ
Επισκοπής - Κο-
πανού,  που α-
ναβλήθηκε λόγω
κρουσμάτωνκορο-
νοϊού.

Αναλυτικά:
Ορισμός Κλή-

ρωσηςΠρωταθλήματος Γ΄ ΕρασιτεχνικήςΚατηγορίας και ΚυπέλλουΕρασιτεχνικών
Ομαδών

Από τηνΕπιτροπήΠρωταθλημάτων και Κυπέλλου τηςΈνωσηςΠοδοσφαιρικών
ΣωματείωνΗμαθίας (Ε.Π.Σ.Η.)ανακοινώνεταιότιηκλήρωσητουπρωταθλήματοςτης
Γ΄ΕρασιτεχνικήςΚατηγορίας,καθώςκαι της3ηςαγωνιστικής τουΚυπέλλουΕρασιτε-
χνικώνΟμάδωντηςΈνωσηςθαπραγματοποιηθείτηΔΕΥΤΕΡΑ25ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2021
καιώρα6μ.μ.,στιςεγκαταστάσειςπουδιατηρείηΕ.Π.Σ.Η.,στοΔημοτικόΣτάδιοΒέροι-
ας,υπότουςόρουςκαιτιςπροϋποθέσειςπουορίζειηΠολιτεία,μεβάσητηνισχύουσα
Κ.Υ.Α.,στοπλαίσιοκαταπολέμησηςτηςπανδημίαςτουκορωνοϊούCOVID-19.

ΟρισμόςΑναβληθέντοςΑγώναΚυπέλλουΕρασιτεχνικώνΟμάδων
Από τηνΕπιτροπήΠρωταθλημάτων και Κυπέλλου τηςΈνωσηςΠοδοσφαιρικών

ΣωματείωνΗμαθίας (Ε.Π.Σ.Η.) ανακοινώνεται ότι ο αναβληθείς αγώνας της 2ης α-
γωνιστικής τουΚυπέλλουΕρασιτεχνικώνΟμάδων τηςΈνωσηςανάμεσαστις ομάδες
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣορίζεται να διεξαχθεί τηνΤΕΤΑΡΤΗ3
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2021καιώρα2:30μ.μ..

ΣυνέχισηΠρωταθλημάτωνΥποδομών
Από τηνΕπιτροπήΠρωταθλημάτων και Κυπέλλου τηςΈνωσηςΠοδοσφαιρικών

ΣωματείωνΗμαθίας (Ε.Π.Σ.Η.) ανακοινώνεται ότι ταΠρωταθλήματαΥποδομώνΚ-16
καιΚ-14τηςΈνωσηςθασυνεχιστούνκανονικάτοπροσεχέςΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ23-24
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2021,μετηδιεξαγωγήτωναναμετρήσεωντης1ηςαγωνιστικήςτοκαθένα.
Όλοτουπόλοιποπρόγραμματωνωςάνωπρωταθλημάτωνπροσαρμόζεταιαναλόγως,
ΜΙΑΕΒΔΟΜΑΔΑΠΙΣΩ.

Έγινε  κατά 
την διάρ-
κεια της 

έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της 
ΟΧΕ, η απονο-
μή των τίτλων 
- διπλωμάτων σε 
51 Έλληνες και 15 
ξένους προπονητές 
απο πέντε χώρες 
[Σερβία, Κύπρος, 
Βέλγιο, Γαλλία, 
Βόρεια Μακεδονία] 
του Master Coach 
Certificate της ΕΗF.

Τοπρόγραμμαείχεδιάρ-
κειαδύοέτη,παρουσιάστηκε
σε τέσσερα module, όπου
δίδαξαν65διακεκριμένοιλέ-
κτορες τηςEHF και της IHF
διάρκειας 160ωρών και οι
απόφοιτοι του θα επιτρέπε-
ται να βρίσκονται στον πά-
γκοτωνΕθνικώνομάδωνκαι
τωνσυλλόγωνσε ολόκληρη
τηνΕυρώπηαπότηπερίοδο
2021-22.

Να υπενθυμίσω ότι το
πρώτο απο τα 4Modoul έ-
γινε απο 6-10 Ιουλίου 2019
στοΆργος.Δίδαξαν 70 λέ-
κτορες τηςΕυρωπαικής και

Παγκόσμιαςομοσπονδίας.
Μεταξύτωννέωνπροπο-

νητών και οι ΧρήστοςΤζου-
βάρας  Κύρος Σαράφης και
ΗλίαςΜάντζος

Αναλυτικά τα ονόματα
τωνπτυχιούχωνπροπο-
νητών.

ΑλεπουδέαςΣτυλιανός
ΑναστασέλλοςΒασίλειος
ΑνδρικόπουλοςΤρύφων
ΑρβανίτηςΙωάννης
ΒακάληςΣωκράτης
ΒαλαβάνηςΑθανάσιος
ΒαρελτζήςΙωάννης
ΒασιλειάδηςΓεώργιος
ΒασιλειάδουΑθηνά
ΒενάρδοςΘεόδωρος
ΓεωργιάδηςΝικόλαος
ΓούσιοςΠαναγιώτης
ΓραμματικόςΝικόλαος
ΓρηγοράκηςΙωάννης
ΔανήλοςΜενέλαος
ΔημητρούλιαςΔημήτριος
ΖαραβίναςΓεώργιος
ΖαραβίναςΜιχαήλ
ΙατρούδηςΠαναγιώτης
ΚαρασαββίδηςΓεώργιος
ΚαφφάτοςΔημήτριος
ΚρανάκηςΓεώργιος
ΛαζαρίδουΜαρία
ΜάντζοςΗλίας
ΜελετάκοςΠαναγιώτης
ΜεσσήνηςΠαναγιώτης

ΜπαλωμένοςΣπυρίδων
ΜπούναςΚωνσταντίνος
ΜωυσήςΝικόλαος
ΝαϊσίδουΣοφία
ΠαπαβασίληςΑλέξιος
ΠαπανικολάουΦραγκούλα
ΠαπανικολάουΧρήστος
ΠαυλίδηςΘεόδωρος
ΠελεκίδηςΔημήτριος
ΠερβανάςΔημήτριος
ΠιλαλίδηςΙωάννης
ΣαμαράςΝικόλαος
ΣαμαράςΔημοσθένης

ΣαράφηςΚύρος
ΣεϊρεκίδηςΣτυλιανός
ΣκανδάληςΒασίλειος
ΣκάρλοςΔημήτριος
ΣτραβομύτηςΔημήτριος
ΤαρινίδηςΑλέξανδρος
ΤζουβάραςΧρήστος
ΤρουπήςΑνδρέας
ΤσαγκαράκηςΓεώργιος
ΤσερέπηΔέσποινα
ΤσιάπαςΙωάννης
ΧαλκίδηςΓεώργιος

51 Ελληνες προπονητές απέκτησαν
το ‘’MASTER COACH CERTIFICATE

ΤΗΣ EHF
ΤρειςΒεροιώτεςΧ.Τζουβάρας,

ΚύροςΣαράφηςκαιΗλίαςΜάντζος



Η αξιολόγηση 
των διαιτητών 
για αυτή την 

εβδομάδα στα πρωτα-
θλήματα της Handball 
Premier και της  Α1 
Γυναικών έχει ως 
εξής:

HandballPremier
ΔιομήδηςΆργους- Ιωνικός

Affidea
Κινατζίδης-Φωτακίδης, Κα-

ραπάνος77/100

BiancoMonteΔράμα1986-
ΖαφειράκηςΝάουσας

Νάσκος-Θεοδοσίου,Χατζη-
γεωργίου75/100

ΟλυμπιακόςΣΦΠ-ΑΕΚ
Πατιός- Τσιάνας, Κατσίκης-

Τσάκωνας79/100

ΠΑΟΚ-ΑερωπόςΈδεσσας
ManDynamic

Γράψας-Κυριακού,Μιχαηλί-
δης75/100

Φαίακας Κέρκυρας-Φίλιπ-
ποςΒέροιας

Κινατζίδης- Φωτακίδης,Α-
νταλής77/100

Άρης Νικα ίας  Olympic
Diagnostic-HCΣαλαμίνα

Μερτινιάν- Σκλαβενίτης,Α-
ντωνόπουλος79/100

Α1Γυναικών
ΜέγαςΑλέξανδρος-Αναγέν-

νησηΆρτας
Νικολαϊδης-Τομίδης,Μπου-

γιάκας73/100

ΠΑΟΚMateco-ΑΟΠροσο-
τσάνης

Βαγγελτζίκης- Τορνικίδης,
Μεϊμαρίδης71/100

ΑΕΣΧΠυλαίας-HondaΠα-
νόραμα

Θεοδοσίου-Τόλιος,Μιχαηλί-
δης75/100

ΑναγέννησηΆρτας-Εθνικός
Κοζάνης

Αβράμης- Χρόνης, Βέργος
75/100

ΟΦΝΙωνίας-Αθηναϊκός
Βήτας- Φωκίτης, Μίγκας

75/100

Βέροια2017-ΜέγαςΑλέξαν-
δροςΓιαννιτσών

Νικολαϊδης- Πήτας, Σίσκου
73/100

Με απόλυτη επι-
τυχία πραγμα-
τοποιήθηκε την 

Τρίτη η συνάντηση της 
επιτροπής ομάδων της 
Γ’ Εθνικής με τον Υφυ-
πουργό Αθλητισμού 
Λευτέρη Αυγενάκη, με 
σκοπό να ισχυροποι-
ηθεί η φωνή των συλ-
λόγων που απαρτίζουν 
την εν λόγω κατηγορία.

Αξίζεινααναφέρουμεότιμετά
το τέλος της συνάντησης οι δύο
πλευρέςανανέωσαντοραντεβού
τους με σκοπό να τα πουν σύ-
ντομα και πάλι, ούτωςώστε να
αρχίζουνναπαίρνουν«σάρκακαι
οστά»αυτάπουσυζητήθηκαν.

Αναλυτικά η ενημέρωσημετά
τηνσυνάντηση:

«ΠραγματοποιήθηκετηνΤρί-
τη19Οκτωβρίουσυνάντηση του
ΥφυπουργούΑθλητισμούΛευτέρη

Αυγενάκη και της συντονιστικής
επιτροπής των ομάδων της Γ’
Εθνικής, η οποία αποτελούνταν
από τον ΓιάννηΑσσαργιωτάκη
από τον Πόρο Ηρακλείου, τον
ΔημήτρηΠαπαδόπουλοαπό τον
ΜέγαΑλέξανδρο Ημαθίας, τον
Λάμπρο Ιωακείμ από τον Ηρα-
κλήΛάρισας και τονΧαράλαμπο
Αμπατζίδη από τον Θερμαϊκό
Θερμής.

Ησυνάντησηπραγματοποιή-
θηκεσεπολύ καλό κλίμαμε την

συντονιστική επιτροπή να θέτει
σειρά θεσμικών και οικονομικών
θεμάτων που ταλανίζουν τις ο-
μάδεςόπωςπ.χ. ηπαντελής έλ-
λειψη οικονομικώνπόρων, η α-
σφάλισητωνποδοσφαιριστών,τα
προβλήματα των μετακινήσεων
τωνομάδωνσεόλη τηνΕλλάδα,
η άνευ έγκρισης χρησιμοποίηση
των ομάδων στους αγώνες του
στοιχήματοςκαιπολλάάλλα.

ΟΥφυπουργός ΚοςΑυγενά-
κης αναγνώρισε το δίκαιο των

αιτημάτωνκαιδεσμεύτηκεναβο-
ηθήσει έμπρακτα στην επίλυσή
τουςενώσυμφωνήθηκεναεδραι-
ωθείμιασταθερήεπικοινωνίακα-
θώς και συναντήσεις σε μηνιαία
βάσημετονίδιοκαιτιςυπηρεσίες
του. Τα μέλη της συντονιστικής
επιτροπής ευχαρίστησαν τονΥ-
φυπουργόΚοΑυγενάκη και τους
συνεργάτες του για τον τόσο ε-
ποικοδομητικό διάλογο που εί-
χαν».
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CMYK

VolleyLeague2021-22
To πρόγραμμα

της 2ης αγωνιστικής
Ολυμπιακός- Φίλιππος

To πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Volley
League2021-22μετηνομάδατουΦιλίππουναπαίζειτοΣάββατο23
ΟκτωβρίουεκτόςέδραςμετονισχυρόΟλυμπιακός

2ηαγωνιστική(22-23/10/2021)
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, 19:15, Zηρίνειο, ΕΡΤ-3:

Α.Ο.Π.Κηφισιάς-Π.Α.Ο.Κ.
Σάββατο23Οκτωβρίου2021,ΑγίουΘωμά,17:00(L.Str.):Πανα-

θηναϊκόςΑ.Ο.-Ο.Φ.Η.
Σάββατο 23Οκτωβρίου 2021, ΚροίσοςΠέρσης, Νέα Σμύρνη,

18:00(L.Str.):Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων-Α.Ο.ΦοίνικαςΟΝΕΧ
Σάββατο 23Οκτωβρίου 2021,ΜελίναΜερκούρη, Ρέντη, 19:30

(L.Str.):ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.-Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας

Σανχθς...πρινέναχρόνο
έναακόμηρεκόρτηςομάδαςμας

Στις19Οκτωβρίου2020οΑ.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιας«έγραψε»μια
ακόμηχρυσήσελίδαστηνιστορίατου.

ΣτοματςτουπροκριματικούΑ’ομίλουΛιγκΚαπ«Ν.Σαμαράς»στο
ΔΑΚΔ.Βικέλας,ηομάδαμαςπαράτηνήττα3-0σεταπότονΠΑΟΚ,
πανηγύρισετηνιστορικήτηςπρόκρισηστους«4»τηςδιοργάνωσης,
όπουστονμετέπειτατελικό-γιορτήτηςΒέροιαςμετονΦοίνικαΣύρου
ΟΝΕΧκατέκτησετοασημένιομετάλλιο.

Κι όλααυτάστηνπαρθενικήπαρουσία των«ερυθρόλευκων της
Βέροιας»στοθεσμό,όπουπέρασανσταημιτελικά,ωςκαλύτερη2η
ομάδατων3ομίλων,αφήνοντας«εκτόςνυμφώνος»τονκάτοχοτου
τίτλουκαιπρωταθλητήΠαναθηναϊκό,αλλάκαιτηνΑΟΠΚηφισιά.

Μίαεπιτυχία,πουκαταγράφηκεγιαπρώτηφοράστηνιστορίατου
ελληνικούβόλεϊ,απόομάδαπουανέβηκεστηVolleyleagueμετάαπό
έναχρόνοπαρουσίαςστηνΑ2Ανδρών.

ΣυνάντησηΥφυπουργούΛευτέρηΑυγενάκη
μετηνεπιτροπήτωνομάδωντηςΓ’Εθνικής

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

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

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

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

H αξιολόγηση των διαιτητών
χαντ μπολ στα παιχνίδια
απο (13-17/10/2021)

Απορρίφθηκεηέφεση
τωνερυθρολεύκων,κεκλεισμένων

τοντέρμπιμετονΠΑΟΚ
Η έφεση την οποία άσκησε οΟλυμπιακός για τηνποινή μιας α-

γωνιστικής απορρίφθηκε από τηνΕπιτροπήΕφέσεων τηςΕΠΟ, με
αποτέλεσμαναδιεξάγεταικεκλεισμένωντωνθυρώντοντέρμπιμετον
ΠΑΟΚ.ΟΟλυμπιακόςάσκησε έφεσηγια τηνποινήμιάςαγωνιστικής
κεκλεισμένωντωνθυρώνγιαόσασυνέβησανστοντέρμπιμετονΠα-
ναθηναϊκό,ωστόσοαυτή απορρίφθηκε από τηνΕπιτροπήΕφέσεων
τηςΕΠΟ,μεαποτέλεσμαναυποδεχθείτονΠΑΟΚχωρίςφιλάθλουςγια
τηναναμέτρησηςτηςέβδομηςαγωνιστικήςτηςSuperLeagueΟιερυ-
θρόλευκοιείχαντιμωρηθείαπότοπειθαρχικόόργανοτηςλίγκαςγιατα
καπνογόναπουάναψανστοντέρμπιαλλάκαιτιςδύοδιακοπές(λόγω
τουκαπνού)κατάτηδιάρκειατηςαναμέτρησης.Αναλυτικάηανακοίνω-
σητηςΕΠΟ:«Κατάτηντελευταίατηςσυνεδρίαση,ηΕπιτροπήΕφέσε-
ωναποφάσισε νααπορρίψειωςαπαράδεκτη την έφεση τηςΠΑΕΟ-
λυμπιακόςκατάτηςυπ’αριθ.143/2021απόφασηςτουΠρωτοβάθμιου
ΜονομελούςΠειθαρχικούΟργάνουτηςSuperLeague1».
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Οκτώβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από18-10-2021 

μέχρι 24-10-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τετάρτη 20-10-2021

14:30-21:00 ΣΙ-
ΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠ-
ΠΟΥ 4 (πεζόδρομος
αγοράς)23310-73124

14:30-21:00 ΠΑ-
ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕ-
ΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45
23310-26757

19:00-21:00 ΤΕΡ-
ΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279
21:00-08:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ& ΣΙΑΟ.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

Φαρμακεία

Ο Αλέξης Κούγιας δήλωσε 
ότι ομάδες όπως ο Απόλ-
λων Πόντου όχι μόνο δεν 

μπορούσαν να κάνουν μεταγρα-
φές, αλλά ούτε ν’ ανέβουν κατη-
γορία.

Στην εκπομπή «SuperΜπάλα Live»φιλο-
ξενήθηκε ο μεγαλομέτοχος τηςΑΕΛ,Αλέξης
Κούγιαςκαιμεταξύάλλωνμίλησεγια τηδικαί-
ωσητηςομάδαςτουστοΔιαιτητικόΔικαστήριο
τοοποίοεπανέφερετιςποινέςγιατιςΠΑΕπου
δεναδειοδοτήθηκαν.Υποστήριξε, μάλιστα, ότι
οΛευτέρηςΑυγενάκης εξέφρασε τηναντίθεσή
τουμετηνκάλυψηκενώνστηSuperLeague2!
Όπωςείπε:

«Προχθές οΛευτέρηςΑυγενάκης καταξε-
φτίλισετηδιοίκησητηςSuperLeague2,ήμουν
παρών.Τους είπε ότι «έκανα ένα νόμο για να
αναβαθμίσουμε το πρωτάθλημα. Ποιος σας
έδωσε εσάς το δικαίωμα να καλείτε – επειδή
δεν υπήρχανομάδεςαπό τηFootball League
– από τα ερασιτεχνικάπρωταθλήματα για να
καλύψετετηβαθμολογία;».

ΟΑπόλλωνΠόντουπου υποβιβάστηκε εί-
ναισαναπήρεδύοπρωταθλήματα.Τουδίνει,
μάλιστα,τοδικαίωμανακάνειμεταγραφές,ενώ
υπήρχε απαγόρευση για τις ομάδεςπου δεν
πήραναδειοδότηση.Πήραναδειοδότησημόνο
έξιομάδεςκαιοιτέσσεριςΒομάδες.ΗίδιαηΕ-
πιτροπήείπεότιέπρεπενακαταθέσουνφακέ-

λους.Τουςκάλεσεαπό το τέλος Ιουλίου.Τους
έδινεπαράταση15μέρες,15μέρες.Τελικάδεν
κατέθεταν,άραούτεμπορούσανν’ανέβουνκα-
τηγορία,ούτενακάνουνμεταγραφές.

Όχι μόνο τουςανέβασαν κατηγορίαμεπα-
ράβαση κανονισμών, αλλά είπαν ότι για σας
δεν υπάρχει αδειοδότηση, δεν θα καλύψετε
τώρατομετοχικόκεφάλαιοόπωςοιάλλοι,αλλά
31/12.ΈρχεταιτοΔιαιτητικόκαιακυρώνειαυτή

την απόφαση και εκθέτει τη νομική υπηρεσία
τηςΕΠΟ.Διάβασαστις εφημερίδεςότιονομι-
κός εκπρόσωπος,ΒασίληςΣαράκης ανέφερε:
«Μας είπαν ότι έχουμε πάρει μια απόφαση.
Κοιτάξτε να τη δικαιολογήσετε νομικά, δηλαδή
ναπαραβούν ουσιαστικά το καθήκον τους και
να εξευτελιστούν νομικά.Αυτοί όλοι είναι έκ-
πτωτοι».

SL2: 31 ποδοσφαιριστές
και 6 ομάδες ζητούν 

δικαίωση στο Διαιτητικό
ΤηνΠέμπτηηεκδίκαση

Ηαπόφαση τουΔιαιτητικούΔικαστηρίου τηςΕΠΟμετά την
προσφυγήπουείχεκαταθέσειοΑλέξηςΚούγιαςυποχρέωσεέξι
ομάδες τηςSuperLeague2ναμηνχρησιμοποιήσουνσυνολικά
31παίκτεςτουςστονέοπρωτάθλημα,λόγωέλλειψηςκριτηρίων
αδειοδότησης.Μιαενέργειαπουείχεωςαποτέλεσμακαιτηνανα-
βολήτηςσέντρας.

ΤόσοοιΠΑΕ(έξι τοναριθμό)όσοκαιοι ίδιοιοιποδοσφαιρι-
στέςμέσωτουαρμοδίουοργάνουτους(ΠΣΑΠ)προσέφυγανστο
ΔιαιτητικόΔικαστήριογιαναανατρέψουντηναπόφαση,θεωρώ-
νταςότιέχουνόλοτοδίκιομετομέροςτους.

Οι ομάδες και οιπαίκτεςπουπροσέφυγανστοΔιαιτητικό (η
εκδίκασηείναιτηνΠέμπτη21/10στις15.00καιτις16.30)είναι:

ΑΠΟΛΛΩΝΠΟΝΤΟΥ:Μπαργκάν, Ζαχαράκης,Πολίτης,Πί-
τκας,Σουντουρά,Δεινόπαππας.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ:Ζιαμπάρης.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ: Γραικός, Στάμου,Φιλίποβιτς, Ξενο-

δόχοφ.
ΑΣΤΕΡΑΣΒΛΑΧΙΩΤΗ:Νεχέμια,Μαϊσουράτζε, Σοκολάροφ,

Ντούνης,Πεχλιβανόπουλος.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ:Μαρουκάκης,Μουνιέ, Κονέ,Βοσνιάδης,Κοντο-

χρήστος,Ρέντζας,Ρόπας,Μπουλούλης,Μάλτσι.
ΑΙΓΑΛΕΩ:Τσίτσαρης, Σταματάκης,Παπουτσογιαννόπουλος,

Μπαρμπαρούσης,Αρναρέλλης,Καθάριος.

ΑλέξηςΚούγιας.«Ούτεμεταγραφές
ούτεάνοδοςστηνSL2«

Σε ποιους μπορεί 
να ποντάρει ο 
προπονητής του 

ΠΑΟΚ για να βγάλει 
την ομάδα του από την 
δύσκολη κατάσταση 
που δημιούργησε η 
γκέλα με το Βόλο και 
ενόψει των δυο ντέρ-
μπι που ακολουθούν με 
Κοπεγχάγη και Ολυμπι-
ακό.

ΟΠΑΟΚ ταξιδεύει σήμερα το
απόγευμα γιαΔανία «σοκαρισμέ-
νος»ακόμηαπότηνεξέλιξητουα-
γώναμετονΒόλοκαιτηναπώλεια
δυοβαθμώνπουέμοιαζανδεδομέ-
νοι με τοπροβάδισμα τριών γκολ
πουείχεαποκτήσει.

Ο ΡαζβάνΛουτσέσκου στην
χθεσινή (18/10)προπόνηση δού-
λεψε με τουςπαίκτεςπου δεν α-
γωνίστηκαν στοπαιχνίδι της Κυ-
ριακής και απέφυγε οποιαδήποτε
ομιλίαπρος την ομάδα του. Κάτι
που αναμένεται να γίνει σήμερα
στην τελευταία, πριν από την α-
ναχώρηση για τηνΔανία,προπό-
νηση.

Ο Ρουμάνος τεχνικός ξέ-
ρει ότι τα δύο παιχνίδια που α-
κολουθούν με Κοπεγχάγη στο
Europa Conference League και
Ολυμπιακό για τη Super League
Interwetten είναι δύσκολα και ση-
μαντικά καιπεριμένει να δει αντί-
δραση από τουςποδοσφαιριστές
του.

Σεποιουςμπορείνα«ποντά-
ρει»οπροπονητήςτουΠΑΟΚ:

1)Στηνπαρουσία τουΣίντκλεϊ:
Ενώγιατοκέντροτηςάμυναςδεν
μπορούν να αλλάξουν τα δεδο-
μένα και οΛουτσέσκου θα πρέ-

πειναβρειλύσειςαπότηντριάδα
τωνστόπερπου έχει διαθέσιμους
(Βαρέλα,Μιχαηλίδης καιΜιχάι) η
επιστροφή του Βραζιλιάνου στη
διάθεση του, του δίνει λύσεις. Η
απουσία τουΣίντκλεϊ στοναγώνα
με τοΒόλοπροέκυψεαπό τηνα-
νάγκηναείναιέτοιμοςσταπαιχνί-
διαμεΚοπεγχάγηκαιΟλυμπιακό.

Ο Βραζιλιάνος προπονήθηκε
κανονικά και είναι ξανά ετοιμοπό-
λεμος.ΜετονΡοντρίγκοεκτόςευ-
ρωπαϊκήςλίσταςκαιτονΤέιλορνα
κάνειπολύ άσχημη εμφάνιση την
ΚυριακήοΛουτσέσκουθααντιμε-
τωπίσειως «πακέτο» τα δύο δύ-
σκολαπαιχνίδιαπουακολουθούν.
Κάτι που σημαίνει ότι λογικά θα
διαχειριστείτονΒιεϊρίνιακαιλογικά
θατουδώσειανάσεςστηΔανία.

2) Στην επιστροφή τουΟμάρ
ΕλΚαντουρί:ΟΜαροκινόςπήρε
ταπρώτα του λεπτά συμμετοχής
μετά τον τραυματισμό του στον
αγώνα με την Ριέκα στην Κρο-

ατία. Ο Ελ Καντουρί επιστρέφει
στη διάθεση του προπονητή του
στηνπλέονκατάλληληστιγμή,την
ώρα που οΛουτσέσκου έχει να
διαχειριστεί την πολύ σημαντική
απουσία τουΓιασμίνΚούρτιτςστη
μεσαίατουγραμμήπιθανότατακαι
γιαταδύοδύσκολαπαιχνίδιαπου
ακολουθούν.

Με τονΜαροκινό οΡουμάνος
μπορεί ναμετατοπίσει τονΝτόου-
γκλαςΑουγκούστοσεθέσηκεντρι-
κούχαφκαιδώσεισεάλλον–είτε
στον Καντουρί, είτε στονΜπίσε-
σβαρ- τον ρόλο του «δεκαριού».
Άλλωστεείναιδεδομένοότικαιτον
ΕλΚαντουρίοΛουτσέσκου τονυ-
πολογίζειωςεπιθετικόμέσο.

3) Στο ανέβασμα του Άντρι-
για Ζίβκοβιτς: Ο Σέρβος σταδια-
κά επανέρχεται σταπερυσινά του
στάνταρτ και το φορμάρισμα του
αυτήν τηνπερίοδο είναι κάτιπου
μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Ραζ-
βάνΛουτσέσκου .ΟΣέρβοςπου

δεν ήταν στην καλύτερη του κα-
τάσταση στο ξεκίνημα της προε-
τοιμασίας και ταλαιπωρήθηκεστη
συνέχεια από κορονοϊό έδειξε να
ανεβαίνει στα τελευταίαπαιχνίδια
έχοντας μια ασίστ στηνΚρήτη με
τονΟΦΗκαιδυογκολστοπαιχνί-
διτηςΚυριακής.

Καιδενείναιμόνοησυμμετοχή
του στο σκοράρισμαπου δείχνει
ότιμπορεί νααποδειχθεί κρίσιμος
για την ομάδα στα δυο δύσκολα
παιχνίδια που ακολουθούν αλλά
και η νοοτροπία του νικητή που
δείχνει στα δύσκολα. Για παρά-
δειγμα ο εκνευρισμός του μετά
την ισοπαλίαμε τοΒόλο είναι χα-
ρακτηριστικός.Ο Ζίβκοβιτς, που
στη διάρκεια τουπαιχνιδιού ήταν
συνεπής και στα ανασταλτικά κα-
θήκοντα του ήταν «σκασμένος»
μετηνλήξητουαγώνακαιμοιάζει
«πεισμωμένος»γιατηνεπιστροφή
στιςεπιτυχίες.

4) Στην παρατεταμένη φόρμα
τουΜπίσεσβαρ:ΟΣουριναμέζος
καιαπέναντιστονΒόλοπραγματο-
ποίησεπολύκαλήεμφάνιση.Ήταν
μέσα στα 2 από τα 4 γκολ που
πέτυχε η ομάδα του και είχε και
καλές ενέργειες στο δεύτερο ημί-
χρονο με αποκορύφωμα το «τα-
κουνάκι» με το οποίοπέρασε την
μπάλαστονΑουγκούστοκαιέβγα-
λεμόνοτουστηναντίπαληπεριο-
χή τονΒραζιλιάνοσε μια από τις
μεγαλύτερες ευκαιρίεςπου είχε ο
ΠΑΟΚνασκοράρεικαι5ογκολ.

Με την προϋπόθεση ότι θα
πρέπειναδιαχειριστείτιςδυνάμεις
του ΝτιέγκοΜπίσεσβαρ, οΛου-
τσέσκουσίγουραπεριμένειπολλά
από τον πλέον ποιοτικό του με-
σοεπιθετικόστα δυο ντέρμπιπου
ακολουθούν στηνΚοπεγχάγη και
τοΚαραϊσκάκης.

ΠΑΟΚ: Τα «βαριά χαρτιά» του Λουτσέσκου
που θα βγάλουν τον Δικέφαλο από τη δύσκολη κατάσταση
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 ΑΔΑ: 6ΥΩΩ9Ο-8Ξ9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:123/2021
ΑΡ.ΕΡΓΟΥ:2/2021
CPV: 45233222-1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Δ.Ε. ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ, Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ  
ΚΑΙ  Δ.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ  »

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Συ-
ντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Απ. Παυλου, Δ.Ε. 
Βεργινας, ΔΕ. Δοβρα  και   ΔΕ Μακεδονιδος  » προϋπολογισμού  
222.170,15 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24%Φ.Π.Α). Το έργο συ-
ντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων  Οδοποιίας

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45233222-1
3. Κωδικός NUTS: EL 521
4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-

βουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω 
της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της δι-
αδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 183377

5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 08.11.21 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00πμ Την ίδια ημέρα και 
ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, 
από την  Επιτροπή Διαγωνισμού. 

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

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

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι 
Α2 και άνω Οδοποιίας

.- Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένω-
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη 
που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση 
του αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό-
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες 
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

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

8.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής   ύψους τριών χιλιάδων πε-
ντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (3.583,00€)και θα απευθύνεται 
στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των δέκα 
(10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  (άρθρο 97 παρ. 3 και 
άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι την 23-07-2022.

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει  τον ΚΑ 
02.30.7333.009 του προϋπολογισμού του έτους 2021 του Δήμου 
και προέρχεται από ΣΑΤΑ ΧΥ

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου είναι οκτώ (8) μήνες 

11. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών –Περιουσίας 

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος 

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Με μεγάλη μας χαρά, ανακοινώνουμε την έναρξη  λειτουργίας  

όλων των τμημάτων μας, την Κυριακή 17  Οκτωβρίου 2021, αρχής γε-
νομένης με τον καθιερωμένο αγιασμό  και έχοντας υπόψη μας τα ισχύ-
οντα  υγειονομικά μέτρα  ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε τις προσπάθειες 
να κρατήσουμε ζωντανή τη γνήσια ποντιακή παράδοση στη διάλεκτο, 
τη μουσική, το θέατρο, το χορό, τη λαογραφία και το τραγούδι.

Η ιστορία μας, τα όργανα που έπαιζαν οι πρόγονοί μας, η  διάλε-
κτος και πολλά  ακόμη  που θα  μαθαίνουμε  όλη  τη  χρονιά    μόλις  
άρχισε. Η υπόσχεσή μας είναι μία : Να προσπαθούμε καθημερινά για 
τη διάσωση, διάδοση και τη συνέχιση της ιστορίας και της  παράδοσής 
μας.

Οι εγγραφές άρχισαν στη Γραμματεία της λέσχης  και τα μαθήματα 
θα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο της Λέ-
σχης, στο Πανόραμα Βέροιας ( Λ. Πορφύρα 1). Τηλ. επικοινωνίας-ενη-

μέρωσης : 2331072060 από Κυριακή έως Πέμπτη,  Ώρες : 5-9μμ και 
6983503676 (πρόεδρος) 

Σας ευχόμαστε καλή εκπαιδευτική χρονιά με υγεία και σας περιμέ-
νουμε να σας γνωρίσουμε και να μας γνωρίσετε, μέσα από πλήθος 
δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιήσουμε και αυτήν την χρονιά  

όλοι μαζί, στη μεγάλη οικογένεια της λέσχης.
Με τιμή

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

Τουμπουλίδης Νικόλαος  Τογκουσίδου Ευαγγελία

Στο Erasmus+ KA229 για το φως 
και την φωτορύπανση συμμετείχε 

το 5ο ΓΕΛ Βέροιας
Το 5ο ΓΕ.Λ. Βέροιας συμμε-

τέχει κάθε χρόνο σε πολλά προ-
γράμματα Erasmus+ δίνοντας έτσι 
την ευκαιρία στους μαθητές του 
να ταξιδέψουν,  να γνωρίσουν άλ-
λους ευρωπαϊκούς λαούς και την 
κουλτούρα τους και να διευρύνουν 
μέσα από αυτή την επαφή τους 
ορίζοντές τους.

Ένα από αυτά είναι και το πρό-
γραμμα Erasmus+ KA229 με τίτλο 
«Light of the Future», στο οποίο 
συμμετέχουν ακόμη το γερμανι-
κό σχολείο Vocational Training 
College και το Liceo Scientifico 
Statale Federico Enrique από 
τη Ρώμη. Ο σκοπός του, όπως 
μαρτυρείται και από τον τίτλο του, 
αφορά το φως και την φωτορύ-
πανση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος 
από τις 27/9/21 έως τις 3/10/21 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη δι-
ακρατική κινητικότητα, η οποία 
έλαβε χώρα στη Βόννη της Γερμα-
νίας. Σ’ αυτήν συμμετείχαμε επτά 
μαθητές/τριες και δύο καθηγητές 
από το σχολείο μας, οι οποίοι για 
μία εβδομάδα γνωρίσαμε από κοντά το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Στη διάρκεια αυτής της εκπαιδευτικής επίσκεψης  ξεναγηθήκαμε στο χώρο 
του σχολείου και παρακολουθήσαμε ενδιαφέρουσες εργασίες από τους 
μαθητές του γερμανικού σχολείου  σχετικά με το θέμα του προγράμματος. 
Από τις εργασίες μάθαμε για την ιστορία, τον τρόπο λειτουργίας του φωτός 
καθώς και για τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών γύρω από το πρό-
βλημα της φωτορύπανσης, ενώ παράλληλα πήραμε μέρος και σε βιωματικό 
εργαστήριο γύρω από το γνωστικό αντικείμενο της αστρονομίας, κάνοντας 
χρήση της εφαρμογής ‘’Loss of the night” και απαντώντας σε ερωτήσεις 
μορφής quiz. Το μάθημα συνεχίστηκε στο εθνικό πάρκο Eifel, όπου ήρθαμε 
σε επαφή με έναν αστρονόμο που πέρα από γενικές γνώσεις, μας έμαθε 
να κάνουμε χρήση ειδικών  εργαλείων, όπως το φωτόμετρο, και ενώ ήταν 
προγραμματισμένο να παρατηρήσουμε τον έναστρο ουρανό την νύχτα, 
σταθήκαμε άτυχοι καθώς είχε συννεφιά. Ανεβήκαμε περπατώντας στο πιο 
ψηλό σημείο της Βόννης διακρίνοντας τον τρόπο που τα φώτα της πόλης 
επηρεάζουν τον σκοτεινό ουρανό.

Την τελευταία μέρα των εργασιών οι μαθητές χωρίστηκαμε σε ομάδες 
και δημιουργήσαμε διάφορα logo, από τα οποία ένα ψηφίστηκε ως το αντι-
προσωπευτικό του προγράμματος.

Παράλληλα με τις δραστηριότητες ξεναγηθήκαμε στο ιστορικό κέντρο 
της Βόννης μαθαίνοντας την ιστορία της -παλιά πρωτεύουσα του Γερμανι-
κού κράτους- και θαυμάζοντας τα αξιοθέατά της. Επισκεφθήκαμε το σπίτι  
του Μπετόβεν και βγήκαμε φωτογραφίες μπροστά από το άγαλμά του που 
δεσπόζει στη κεντρική πλατεία. Περιηγηθήκαμε στο Μουσείο Ιστορίας, του 
οποίου τα εκθέματα ξεκινούσαν χρονικά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και 
έφταναν ως το σήμερα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε και βόλτα στη Κολωνία 
με αποκορύφωμα τη ξενάγηση στον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Αποστό-
λου Παύλου και τη θέα της πόλης από ψηλά.

Το πρόγραμμα της κινητικότητας αυτής έκλεισε με ένα υπέροχο απο-
χαιρετιστήριο δείπνο στο πιο παλιό εστιατόριο της πόλης με παραδοσιακά 
φαγητά της Γερμανίας. Επιστρέψαμε παίρνοντας μαζί μας όλες τις όμορφες 
εμπειρίες και αναμνήσεις, ανυπομονώντας να ξανασυναντήσουμε τους νέ-
ους μας φίλους όταν αυτοί θα επισκεφτούν την πόλη μας, τον Απρίλιο του 
2022.

Συμμετείχαμε οι μαθητές/τριες: Κυριάκος Καρυπίδης, Κουρουζίδου 
Δήμητρα, Μπλέτσιου Ιωάννα, Σγούρου Στυλιανή, Σταμάτη  Αναστασία, Τσα-

χουρίδου Ναυσικά – Ραφαηλία, Βασίλτσης Ραφαήλ, και οι καθηγητές: Χαρά 
Αξούριστου και Τάσος Μοσχόπουλος.

  Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την ΕΕ και το Ίδρυμα Κρατικών Υπο-
τροφιών (ΙΚΥ) αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμμα-
τος Erasmus+.

#IKY #IKY_Erasmusplus #Erasmusplus #StateScholarshipsFoundation
Εκ του 5ου ΓΕΛ Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιό-

ροφο διαμέρισμα,
1ος και  2ος όρο-
φος με εσωτερικη
σκάλα,  170 τ .μ . ,
40 τ.μ. βεράντες,
π ε ρ ι οχ ή  πα λα ι -
ού Νοσοκομε ίου,
δ ι αμπερές ,  θ έα ,
ντουλάπες εντο ι -

χ ι σ μ έ ν ε ς .  Τ ι μ ή
δ ι α π ρ α γ μ α τ ε ύ -
σ ιμη .  Τηλ . :  6973
227521.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ια-
μέρισμα 2ου ορό-
φου,  χωρίς  ασα-
ν έρ ,  2ΔΣΚ  Α .Θ .
Κόπλαμ,σεάριστη
κατάσταση,  περι -
οχή Κυριώτ ισσας
3 5 8 . 0 0 0  ε υ ρ ώ .
Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο  700  τ .μ .
στην  Αγ .  Βαρβά-
ρα σε πλαγιά,  με
θέα τον Αλιάκμο-
να,  στην πλατε ία
του χωριού. Πληρ.
Τηλ.6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός
χέρσος 11.000 τ.μ.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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στονΆγιοΓεώργιο,θέση
«ΣΥΚΙΕΣ» τιμή 15.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583,
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙκεντρικόΜε-
σιτικόγραφείοστηΒέροια.
Πληρ.τηλ.:2331063283,
ώρες08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισο-

γειοδιαμέρισμα76τ.μ.
στηΒέροια, επί της ο-
δού Γρεβενων 11 και
Ερμού, πραγματικός
λουλουδότοπος με κα-
λοριφέρ,κλιματισμό,η-

λιακό θερμοσίφωνα, δί-
χως κοινόχρηστα.Τηλ.:
6949215864.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ 24 τ.μ., Καλλιθέα,

Μιλτιάδου 20, πόρτα
με μηχανισμό, ρεύμα,
βαμμένο. Τιμή ενοικί-
ου50ευρώ.Τηλ.:6947
073926.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23231ΩΡΟΛΟΙ,Ωραιότατηκαιά-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας  ,

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22955-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106808ΣτοκέντροτηςΒέροιαςπλη-

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

εκβάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαι
τωνυδραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνεό-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα58

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106441-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-
λείταιαγροτεμάχιο11στρ.,ελεύθερομεμικρή

αποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμήκο-
μπλέμόνο26.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:106843ΓΗΠΕΔΟΠωλείταισπάνιο

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

Προσόντα
•ΑπαραίτητοΠτυχίοΑΕΙΧημικούΜηχανικούήΧημικού
•Προϋπηρεσίασεβιομηχανικέςμονάδες(θαεκτιμη-

θείειδικότερασεκονσερβοποιία)
•ΆριστηγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας(οποιαδήποτε

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

σύμφωναμετιςπροδιαγραφέςτηςΕταιρίας.
•Βελτιστοποίησητηςπαραγωγικήςδιαδικασίαςόπου

αυτόείναιεφικτό.
•Προετοιμασία όλων των απαραίτητων αναφορών

προςτηΔιοίκησητηςΕταιρίας.
•Επίβλεψηκαιοργάνωσητουπροσωπικούστοτμή-

μαπαραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοιπαρακαλούνται είτε ναπροσκο-

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

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331023774 



ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος,
σε πολύ καλή κατάσταση.

Πληρ.τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI  Γρα-
φεία 61, 37 και 30 τ.μ. α-
νακαινισμένα στο κέντρο
της πόλεως, και ολόκλη-
ρος όροφος 240 τ.μ. Τηλ.
6949087741ή6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητρο-
πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.
περίπου, με 3 χώρους και
κουζινα,W.C., για επαγγελ-
ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932
471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος
με λίγες γνώσεις Η/Υ. Α-
Ποστολή βιογραφικών στο
e-mail: regivanelle@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακήβοηθός
για τη Βέροια. Πληρ. τηλ.:
2331125374.Ώρεςγιαπληρο-
φορίες:6.00π.μ.-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1)Μηχανικός
αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος
αυτοκινήτων απο επιχείρη-
σηστηΒέροιαγιαπλήρηα-
πασχόληση. 2)Οδηγός ταξί
γιαπλήρηαπασχόληση.Τηλ.
επικοινωνίας: 2331071553
&2331062900.Ώρεςεπικοι-
νωνίας::9:30με18:30.

ZHTEITAI  γυναίκα να
φροντίζει ηλικιωμένη όλο
το 24ωρο σε προάστιο της
Θεσσαλονίκης. Πληρ. Τηλ.
6944647074.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φύ-
λαξηηλικιωμένηςκυρίας,σε
περιπατητική κατάσταση (ό-
χι κατάκοιτη) μένουσαστην
Βέροια. τηλ. επικοινωνίας:
6944-818192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να
φροντίζει ηλικιωμένο στη
Βέροια, κέντρο για όλο το
24ωρο. Πληρ. τηλ.: 23310
91098.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρίαγιαφρο-

ντίδα ηλικιωμένης κυρίας
στηΒέροια, μεπροαιρετική
εμπειρία.Τηλ.:6977828460
καΜαιρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ηλεκτροσυ-
γκολλητής με γνώση TIG
και ψυκτικός για εργασία.
Τηλ.: 6970985797&23310
41385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φυ-
σικοθεραπευτή για πλήρη
απασχόληση σε εργαστή-
ριο φυσικοθεραπείας στη
Βέροια. Πληρ τηλ.: 6944
675419.

ZHTEITAIκοπέλακαιάν-
δρας,από25–40ετών,για
εργασίασεΠρατήριοΥγρών
Καυσίμων, με πλήρη απα-
σχόληση. Ώρες επικοινωνί-
ας17.00 έως21.00καιστο
τηλ.6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  προσωπικό
για τα ψητοπωλεία «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ»στηΒενιζέλουκαιστο
Τσερμένι. Τηλ. επικ.: 23310
25170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ερ-
γασία σε εργαστήριο κρε-
άτων. Τηλ.: 23310 42680,
ώρες επικοινωνίας: 10μ. έ-
ως1.00μ.μ.Βιογραφικάστο
e-mail: koktsidis14@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για
τοψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ»
στη Βενιζέλου. Πληρ. τηλ.:
2331025170.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  Ελλην ίδα,  με
μεγάλη εμπειρία, αναλαμ-
βάνει τη φροντίδα ηλικιω-
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ18000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση6500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.12000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη75000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.
ΚΕΝΤΡΟΓκαρσονιερα1Δ-Σ-Κ-WCA.Θανακαιν.220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ11στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες13000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο

2στρ.122000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο10στρσεασφαλτομεκτισματα
σοβαρεςπροτασεις
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥκαταστημα55τ.μ
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΒιομηχανίαΜεταποίησηςΧάλυβαζητάειάτομογιατονχώρο
τηςπαραγωγήςμεαπαραίτητηγνώσηηλεκτροσυγκόλλησηςκαι
εμπειρίααπόσυνεχήπαραγωγή , γνώσηχειρισμού γερανογέ-
φυραςκαιεπαγγελματικόδίπλωμαθαεκτιμηθεί.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικό
γιαDeliveryστο‘CoffeeBerry’

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

Πληροφορίεςστο2331061016.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

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

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

μπειρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Γιαπληροφορίεςστοτηλ.επικοινωνίας:

2331093066,6974020056
Γιααποστολήβιογραφικώννααναγράφεταιηθέσηερ-

γασίαςστο:e-mail:info@irafruit.gr

ΗεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ επιθυμεί ναπροσλάβει
άμεσα2Ηλεκτρολόγουςκαι1Ηλεκτρονικόγια το τμήμα
συντήρησηςτηςπαραγωγής.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ

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

E-mail:hr@daiosplastics.com



μένων για 8ωρο ή μερικές
ώρες την ημέρα. Πληρ.
τηλ.:6945402184και6982
098355.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  με  πο-

λυετή εμπειρία σε μεγάλα
φροντιστήρια, παραδίδει
μαθήματα Νεοελληνικής

Γλώσσας καιΛογοτεχνίας
σε μαθητέςΑ΄, Β΄, Γ΄ Γενι-
κούΛυκείουκαιΕΠΑΛ.Τηλ.
6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστή-

μων με μεγάλη κινητή και
ακίνητη περιουσία, καθώς
και μεγάλα εισοδήματα, ζη-
τεί σύζυγο-σύντροφο.Τηλ.:
6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ 40 ετών, ζητά
γνωριμίαμεγυναίκααπό30
έως 40 ετών. Πληρ. τηλ.:
6974706470.

ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμία
σοβαρήκυρία  έως55ετών.
Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατοκάμα-

ρασχεδόναχρησιμοποίητη,
κρεβάτι, κομοδίνα, ντουλά-
παμεγάλη.Τιμή450ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6948595697.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικ ά
είδη της CICU: καροτσάκι
(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),
καλαθούνα με βάση, τρα-
πεζάκι φαγητού, κάθισμα
αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-
τα παιδικά σε πολύ κατά-
σταση, 400 ευρώόλα μαζί.
Τηλ.:2331062621.

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα«ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμηαπασχόληση).Πληροφορίες
εργάσιμέςημέρεςκαιώρες.Τηλ.:6974030005.



Λαμπερά εγκαίνια στην 
ΑΜΝΙΩΤΗ ART Gallery

Την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου η ζωγράφος 
Εύα Αμνιώτη άνοιξε και επίσημα τις πόρτες της 
γκαλερί της στην οδό Κεντρικής 177 στη Βέροια, 
γεγονός που αγκαλιάστηκε από το φιλότεχνο κοι-
νό. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν προσωπικότητες 
από τον χώρο της πολιτικής και της ενημέρωσης, 
άτομα του καλλιτεχνικού και πνευματικού χώρου 
αλλά και συλλέκτες. 

P 139 λοιμώξεις στην Ημαθία. Τρώμε 
Γκόρτσο…

 
P Τώρα πάμε ολοταχώς από το κόκ-

κινο στο μωβ. Ανθισμένες ροδακινιές σε 
φθινοπωρινή έκδοση.

 
P Και επιστρέφουν οι μάσκες παντού. 

Δίπλα στα κάγκελα.
 
P Τα Σαββατοκύριακα πάντως εμείς 

βάζουμε στοιχήματα για το τι χρώμα σου-
τιέν θα φοράει η Παπαρίζου.

 
P Άσε που προσωπικά μπερδεύομαι και 

νομίζω ότι είναι η ‘μηχανή του χρόνου’. Επει-

δή μου θυμίζει την εποχή που τα ξεκούμπω-
να με τα δόντια.

 
P Τότε που ήταν ακόμη εσώρουχα. 

Συν το χρόνο απέκτησαν τάσεις εξόδου. 
Αν όχι εξαφάνισης.

 
P Εκτός κι αν φταίει που το Voice είναι 

Σαββατοκύριακο.
 
P Επάνω που εξειδικευτήκαμε για τον 

ειλεό της Φώφης, να’ σου το πολλαπλό 
μυέλωμα της Ντόρας. Άντε φτου κι απ’ 
την αρχή διάβασμα για να έχουμε κάτι να 
πούμε στα σόσιαλ μίντια. Να είναι καλά οι 
Κυρίες.

 
P Κανονικά, μετά 

τον Παπανδρέου, θα 
πρέπει να κατέβει για 
πρόεδρος στη Ν.Δ. 
ο Κωστάκης, επειδή 
ο Κυριάκος θα τρέχει 
την αδελφή του στα 
νοσοκομεία.

 
P Γιατί; Κάτι τέ-

τοιο δεν λέει επί της 
ουσίας ο Γιωργάκης;

 
P Ο μοναδικός 

ποδηλάτης που επι-
χείρησε να διορθώσει 
τη βλάβη εν κινήσει.

 
P Τι να κάνουμε; 

Άλλοι παραλαμβά-
νουν, άλλοι παραδί-
δουν χάος.

 
P Ο Γιώργος την 

είδε Μεσσίας, αλλά 
είναι μάλλον Μεσαίω-
νας.

 
P Πλέον το ‘δυ-

στυχώς επτωχεύσαμε’ το λέει η Χαριλάου 
Τρικούπη.

 
P Και:
 
Στο δικαστήριο:
Γυναίκα: Δεν αντέχω άλλο κύριε πρόεδρε, 

θέλω διαζύγιο. Κάθε μέρα με κάνει τόπι στο 
ξύλο, από το πρωί ως το βράδυ με δέρνει. 
Δεν αντέχω άλλο…

Πρόεδρος: Κατηγορούμενε τι έχεις να 
πεις για όλα αυτά;

Κατηγορούμενος: Μην την ακούτε κύριε 
πρόεδρε, από το πολύ ξύλο δεν ξέρει τι λέει!

Κ.Π.
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