
Δυστυχώς δεν πρόλαβαν να 
εισακουσθούν οι ευχές του προέδρου…

Κατέληξε ο διασωληνωμένος 
αστυνομικός στο 

νοσοκομείο Βέροιας

Τάσος 
Μπαρτζώκας: 

Η επαγγελματική 
εκπαίδευση 

είναι 
προτεραιότητά 

μας!

Αναβολή παιχνιδιού με Πανσερραϊκό
-Φιλικό με ΠΑΟΚ Β

Η εκμίσθωση των 3-5 Πηγαδιών, 
στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας
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Ο ΓΑΠ και τα ρεκόρ
σε περίπτωση που εκλεγεί 

πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ
  Τελικά ενώ όλοι περιμέναμε ανακοίνωση υποψηφιότητας 
την Πέμπτη από τον Γιώργο Παπανδρέου, ήρθε χθες 
το βράδυ την ώρα των δελτίων ειδήσεων. Ποιος θα 
μπορούσε να φανταστεί μια τέτοια εξέλιξη; Πάντως 
υπάρχουν και κάποια ρεκόρ που πάει να σημειώσει ο κ. 
Παπανδρέου εφόσον εκλεγεί. Αν ο Γιώργος Παπανδρέου 
εκλεγεί πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, θα γίνει ο μοναδικός που 
έχει υπάρξει πρόεδρος σε τρία διαφορετικά κόμματα 
(ΠΑΣΟΚ, ΚΙΔΗΣΟ, ΚΙΝΑΛ), ενώ θα είναι και ο μοναδικός 
που μετά το τέλος της πρωθυπουργίας του, θα έχει 
επιστρέψει στην... ενεργό πολιτική για να διεκδικήσει 
εκ νέου ηγεσία κόμματος. Να θυμίσουμε επίσης ότι 
ο πρώην πρωθυπουργός, εκτός από τα 2 χρόνια που 
πέρασε στην πρωθυπουργία της χώρας, την οποία 
και παρέδωσε στον Λουκά Παπαδήμο, έχει υπάρξει 
παλιότερα υπουργός Εξωτερικών αλλά και Παιδείας, 
υφυπουργός Πολιτισμού και αναπληρωτής υπουργός 
Εξωτερικών. Ο ΓΑΠ μίλησε για Νέα Αλλαγή, την οποία 
τελικά θα πρέπει να εκλεγεί για να αποδείξει ότι μπορεί 
να την φέρει σε έναν πολιτικό χώρο που ταλαιπωρείται 
τα τελευταία χρόνια.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Χριστοδούλου, Σωκράτους,

Ιλαριωνος, Ιωάννου νεομ.

Σεένασύντομοβίντεο,όλαταεκθέματα
τουΛαογραφικούΜουσείουΠολυδενδρίου

Τιςμόνιμες εκθέσειςπουλειτουρ-
γούν στοΛαογραφικό τουΜουσείο
κατέγραψε και παρουσιάζει με ένα
σύντομο βίντεο, οΠολιτιστικός Σύλ-
λογοςΠολυδενδρίουΗμαθίας.Τοβί-
ντεοδημιουργήθηκεαπό τονΘεολό-
γοΜαρμάγγελο σε συνεργασία και
με την συναίνεση του πολιτιστικού
συλλόγουΠολυδενδρίου και ξεναγός
στηνψηφιακή αυτή εφαρμογή, που
αποκαλύπτειτουςθησαυρούςκαικα-
ταδεικνύει την ταυτότητα τουΜου-
σείου, είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας
τουΛ.Μ.Π.Η. κ.ΑστέριοςΜπάτσιος.
Ως σύγχρονο εργαλείο επικοινωνί-
ας, σχεδιάστηκε ώστε να προσφέ-
ρει σε κάθε επισκέπτη τη δυνατότη-
τα να επιχειρήσει μια πολυεπίπεδη
γνωριμία με τα αντικείμενα που φι-
λοξενεί τοΜουσείο. Το βίντεο μπο-
ρεί κάποιος να το δει στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση www.youtube.com/
watch?v=l88tRYaKtyM.

ΤοΛαογραφικό Μουσείο Πολυ-
δενδρίουΗμαθίας είναι ανοιχτό στο
κοινό και έχειως έργο τη συλλογή,
τη διατήρηση, τη μελέτη και την έκ-
θεσηαντικειμένων και στοιχείων του
παρελθόντος και τουπαρόντος,που
χαρακτηρίζουν τον ανθρώπινο λαϊκό
πολιτισμό και τοπεριβάλλον του και
στοΔιοικητικότουΣυμβούλιοσυμμε-
τέχουνοι:ΕιρήνηΑντωνακάκη (Πρό-
εδρος),ΘωμάςΜπάτσιος (Αντιπρόε-
δρος)ΓεώργιοςΣιαπάκας(Γραμματέ-
ας),ΑστέριοςΜπάτσιος (Ταμίας) και
ΧρήστοςΚεφτές(Μέλος).

Διαθέστελίγοχρόνογιατίαξίζεινα
το δείτε και ναπάρετε μια ιδέα από
τηνκαθημερινήζωήστοορεινόΠολυ-
δένδριταπαλιάταχρόνιαπουδενή-
τανκαθόλουαυτονόητεςοισημερινές
ανέσειςτωνσπιτιών!

Δυστυχώςδενπρόλαβανναεισακουσθούν
οιευχέςτουπροέδρου…

Ο πρόεδρος της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.
ΠαναγιώτηςΧαρέλας χθες το με-
σημέρι(Τετάρτη 20/10) ήταν καλε-
σμένοςσταΛαϊκά&Αιρετικά τουΑ-
ΚΟΥ99.6 καιπριν απαντήσει στα
δημοσιογραφικά ερωτήματα ευχή-
θηκε οΆγιοςΑρτέμιοςπροστάτης
των αστυνομικών που γιόρταζε
χθες, ναβοηθήσει τονσυνάδελφό
τουΜπάμπηΠαπαδόπουλο που
νοσηλευότανδιασωληνομένοςστο
νοσοκομείοΒέροιας και έδινε την
μάχητουμετονκορωνοϊό.Τοτρα-
γικό είναι ότι λίγα λεπτάπρινοά-
τυχοςαρχιφύλακας είχε καταλήξει,
βυθίζονταςσεθλίψητηναστυνομι-
κήοικογένειατηςΗμαθίας.

(Διαβάστε στο αυριανό φύλλο ολόκληρη την συνέντευξη του προέδρου των Συνοριοφυλάκων Παναγιώτη 
Χαρέλα, ο οποίος μιλά για την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων λαθροδιακίνησης στην «κομβική» Ημαθία, 
τις νέες μεθόδους διακίνησης παράνομων μεταναστών μέσω Μ.Μ.Μ και έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών 
Covid-19 και φυσικά λεπτομέρειες από την επιτυχία σύλληψης μέλους του κυκλώματος)

Μνήμες δεκαετίας 1990…
Μπαμπάς Μητσοτάκης – Μπαμπάς Παπανδρέου

…2021
Υιός Μητσοτάκης – Υιός Παπανδρέου

Τι μας θυμίζει…
Όταν οι οικογένειες έχουν γερές βάσεις!..
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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 “Χειμε-
ρινή ”:   

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 Σεϊντού, 
Λασάνα Λιντς, Μπεν Γουίσο, Ναόμι Χάρις, με τον Τζέφρι Ράιτ, 
τον Κρίστοφ Βάλτς και τον Ρέιφ Φάινς ως «Μ». Επίσης πρω-
ταγωνιστούν 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

ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ  ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ  
ΚΥΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
Υποτροφίες 

σπουδών σχολικού 
έτους 2021-2022

 Η Αγαθοεργός Αδελ-
φότητα Κυριών Νάου-
σας,  πιστή στο πνευμα-
τικό της έργο εδώ και 21 
έτη    χορηγεί υποτροφί-
ες σπουδών,  θέλοντας 
παράλληλα να συμβάλει 
στη στήριξη της τοπικής 
επιστημονικής κοινότη-
τας. Οι υποτροφίες δίνο-
νται   -με κοινωνικά κρι-
τήρια-  σε  φοιτητές που 
διακρίθηκαν για το ήθος τους και αποσκοπούν στην ενίσχυση 
και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών τους. 
Αφορούν στους νέους, οι οποίοι επιτυγχάνουν την είσοδό τους 
στο Πανεπιστήμιο αλλά και στις μεταπτυχιακές τους σπουδές και 
συμβάλλουν στην εκπλήρωση των ονείρων τους και στην ύπαρξη 
μιας καλύτερης προοπτικής στο μέλλον. Η Αδελφότητα στέκεται 
δίπλα στις οικογένειες, οι οποίες κάνουν τόσο μεγάλες θυσίες, 
ώστε να εκπληρώσουν την αποστολή τους. 

Για το σχολικό έτος 2021- 2022  αποφάσισε να χορηγήσει 4  
ετήσιες υποτροφίες σπουδών σε φοιτητές της πόλης μας. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι της 12 Νοεμβρίου  2021 να τα-
χυδρομήσουν   ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά : 

1. Βεβαίωση σπουδών του Πανεπιστημίου, 
2. Εκκαθαριστικό Εφορείας ( Το  εισόδημα  -ατομικό και οικογε-

νειακό και εν γένει η περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου- να 
είναι τέτοιο που να μην επιτρέπει την, με ίδια μέσα,  οικονομική 
κάλυψη των σπουδών του), 

3. Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης, 
4. Πιστοποιητικό Γεννήσεως. 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: vkaragiannopoulou@yahoo.gr 
Διεύθυνση Γραφείου: Βενιζέλου 32 , 59200 Νάουσα 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
       Η Πρόεδρος   Η Γραμματέας
 Βίκυ Σμυρλή- Δεληχρήστου Βασιλική Καραγιαννοπούλου

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ
Ξεκινούν 

μαθήματα χορού 
αρχαρίων ενηλίκων

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έ-
ναρξη των δια ζώσης μαθημάτων  χορού αρχαρίων ενηλίκων από 
τον χοροδιδάσκαλο κ. Κυριάκο Παλασίδη..

 Η  παράδοση όλων των χορών με ζωντανή μουσική  αποκτά 
το πραγματικό της νόημα όταν  διδάσκεται  στην Εύξεινο Λέσχη 
Βέροιας όπου  η ιστορία και ο πολιτισμός είναι ιδέες ανεξίτηλες 
που  υπηρετεί ο σύλλογος μας.

Τα μαθήματα θα γίνονται  κάθε Τετάρτη βράδυ στις 7 μμ, 
στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του πολιτιστικού   κέντρου  
της  λέσχης, στο  Πανόραμα, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα και 
αναγκαία υγειονομικά πρωτόκολλα. 

 Για εγγραφή καθώς και για κάθε απορία οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Λέσχης, Κυριακή 
– Πέμπτη, ώρες,   17:00-21:00 στο  τηλ. 23310 72060  και  στο  
τηλ. 6983503676.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

 Ο  Πρόεδρος Η  Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης  Νικόλαος  Τογκουσίδου Ευαγγελία

Στο Πλατύ το «Διαδραστικό Εργαστήρι Διαχείρισης 
Συναισθημάτων με την Τρίτη Ηλικία» του «ΕΡΑΣΜΟΥ 
Με μεγάλη επιτυ-

χία πραγματοποιή-
θηκε η πρώτη συνά-
ντηση του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβα-
σης «ΕΡΑΣΜΟΣ», το 
απόγευμα της Παρα-
σκευής 15 Οκτωβρί-
ου, με ηλικιωμένους 
συμπολίτες μας στο 
Πλατύ Ημαθίας, στο 
πλαίσιο του Βιωμα-
τικού Σεμιναρίου, με 
τίτλο: «Διαδραστικό 
Εργαστήρι Διαχείρι-
σης Συναισθημάτων 
με την Τρίτη Ηλικία».  

Η συνάντηση φι-
λοξενήθηκε στην αί-
θουσα του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Καπ-
παδοκών Πλατέος 
«Ο Βαρασός», με την 
υποστήριξη του Προ-
έδρου κ. Χρήστου 
Γεωργιάδη και «αγκα-
λιάστηκε» θερμά από 
το κοινό των συμμετε-
χόντων, σε μια ιδιαιτέρως ενθουσιώδη ατμόσφαιρα.

Με την επιμέλεια και καθοδήγηση της  Ομάδας Συντονισμού της δράσης και ειδικότερα των: Ευμορφίας Μήτσιου - Ψυχολόγου – Ψυ-
χοθεραπεύτριας, Ολυμπίας Λαζαρίδου - Κοινωνικής Λειτουργού και Κατερίνας Σωτηρίου - Μουσικού,  η θεματική της συνάντησης εστίασε 
στα «Προχωρημένα χρόνια και τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας» με στόχο την κατανόηση και τη διαχείριση συναισθημάτων, μέσω της μου-
σικο-ψυχοθεραπευτικής μεθόδου, και  με εκφραστικά εργαλεία το ρυθμό, τη μελωδία, την κίνηση και τον αυτοσχεδιασμό. 

Θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις στον ίδιο χώρο με ανάλογα θέματα.
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
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Κατέληξε ο διασωληνωμένος 
αστυνομικός 

στο νοσοκομείο 
Βέροιας

Θλίψη σκόρπισε η είδηση της απώλειας του 50χρο-
νου αρχιφύλακα Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, ο οποί-
ος νοσηλευόταν με κορωνοϊό σε σοβαρή κατάσταση 
διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Βέροιας και κατέλη-
ξε νωρίς χθες το μεσημέρι(Τετάρτη 20/10). 

Ο άτυχος αστυνομικός υπηρετούσε στο Τμήμα Α-
σφάλειας Αλεξάνδρειας, ενώ είχε εισέλθει στο Σώμα 
της Αστυνομίας ως συνοριοφυλακας το 2000.  Ήταν 
παντρεμένος με ένα μικρό κοριτσάκι. 

Ήταν από τους πρώτους που στελέχωσαν την δι-
μοιρία της Ημαθίας που επιχείρησαν στις Καστανιές 
του Έβρου τον Μάρτιο του 2020,  ενώ από τους συνα-
δέλφους του θεωρούνταν ένας πολύ εργατικός αστυ-
νομικός, αφού τον χαρακτήριζαν στρατιώτη σε ότι του 
ζητούσανε.

Σήμερα Πέμπτη 21/10 στις 11 το πρωί θα τελεστεί η 
κηδεία του στην Αλεξάνδρεια.

Η εκμίσθωση 
των 3-5 Πηγαδιών, 

στη σημερινή έκτακτη 
συνεδρίαση 

του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νάουσας

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, θα διεξαχθεί με 
τηλεδιάσκεψη σήμερα Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, στις 18:00 για συζήτηση και λή-
ψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: « Λήψη απόφασης ή μη 
για την εκμίσθωση των υποδομών και εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου 
(Χ/Κ) 3-5 Πηγάδια, τους όρους της οποίας θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου», εισηγητή τον δήμαρχο Νικόλα Καρανικόλα.

Η συνεδρίαση συγκαλείται κατεπειγόντως λόγω της αδήριτης ανάγκης να λει-
τουργήσει εγκαίρως και εύρυθμα το Χιονοδρομικό Κέντρο φέτος ώστε «να στηριχθεί 
ο τομέας της τοπικής οικονομίας που εξαρτάται από αυτό και να εξυπηρετηθούν οι 
ανάγκες των αθλητών του ΕΟΣ, καθώς και για να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα 
συνεχούς απαξίωσης του Χιονοδρομικού και να μπει σε τροχιά ανάπτυξης, προς 
όφελος του Δήμου».

Την απόφασή του να διεκδι-
κήσει την ηγεσία του Κινήματος 
Αλλαγής στις εκλογές της 5ης 
Δεκεμβρίου ανακοίνωσε επίσημα 
χθες, βράδυ Τετάρτης 20 Οκτω-
βρίου, ο Γιώργος Παπανδρέου 
εξηγώντας και τους λόγους της 
απόφασής του. Προηγήθηκε τη-
λεφωνική επικοινωνία του με την 
Φώφη Γεννηματά, την οποία ε-
νημέρωσε για την πρόθεσή  του 
να κατέβει υποψήφιος πρόεδρος 
του ΚΙΝΑΛ. Η κα Γεννηματά του 
ευχήθηκε καλή επιτυχία όπως και 
σε όλους τους υποψήφιους, μετά 
την απόσυρσή της.

Η δήλωση υποψηφιότητας
Στην σύντομη δήλωσή του ο κ. 

Παπανδρέου τόνισε  τα  εξής: 
«Χρειαζόμαστε μια Νέα Αλλαγή.  Για τους πολίτες και 

τη χώρα.  Για αυτό η Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη 
χρειάζεται να ξαναγίνει μεγάλη. 

Να συμπορευτεί με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις 
στην Ευρώπη και τον κόσμο, που επανέρχονται δυναμικά. 
Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για την ηγεσία του 
Κινήματος και  θα συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις για 
να ξαναγίνει η παράταξη μας μεγάλη και ισχυρή. Πρω-
ταγωνιστής και πάλι των εξελίξεων, καταλύτης για την 
διαμόρφωση μιας προοδευτικής πρότασης διακυβέρνη-
σης. Παράταξη ικανή να απαντήσει αποτελεσματικά στη 
συντήρηση»

Τέλος, απηύθυνε προσκλητήριο σε «όλους τους δη-
μοκράτες και προοδευτικούς πολίτες, να μετατρέψουμε 
αυτήν τη διαδικασία σε γιορτή Δημοκρατίας και συμμετο-
χής», όπως είπε.

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, έγινε  μετά την 
επιστροφή του κ. Παπανδρέου από την Κωνσταντινούπο-
λη, όπου παρακολούθησε συναυλία προς τιμήν του Μίκη 

Θεοδωράκη και συναντήθηκε με το δήμαρχο της Πόλης 
Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σήμερα λήγει η διορία
Ήδη από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής  συλλέγο-

νται υπογραφές καθώς σήμερα Πέμπτη, εκπνέει η διορία 
για την κατάθεση υποψηφιοτήτων.

Επτά οι υποψήφιοι
Στην κούρσα της διαδοχής συμμετέχουν πλέον επτά 

υποψήφιοι:
Νίκος Ανδρουλάκης, Ανδρέας Λοβέρδος και Χάρης 

Καστανίδης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Παύλος Γερουλάνος, 
Παύλος Χριστίδης και Γιώργος Παπανδρέου. 

Στην Ημαθία τη Δευτέρα ο Ανδρέας Λοβέρδος
Πάντως κάποιοι εκ των υποψηφίων έχουν ήδη ξεκι-

νήσει την προεκλογική τους εκστρατεία και στο πλαίσιο 
αυτό την ερχόμενη Δευτέρα επισκέπτεται την Ημαθία ο 
Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος θα έχει επαφές με στελέχη 
και φορείς και το βράδυ θα μιλήσει στην «Ελιά», σύμφωνα 
με πληροφορίες.

Το ανακοίνωσε επίσημα χθες βράδυ…
Γιώργος Παπανδρέου: 

Θέτω υποψηφιότητα για την ηγεσία 
του ΚΙΝΑΛ για να ξαναγίνει 

η παράταξη μεγάλη και ισχυρή 
-Απηύθυνε προσκλητήριο σε «όλους 

τους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες» 



Τάσος Μπαρτζώκας: Η 
επαγγελματική εκπαίδευση 
είναι προτεραιότητά μας!

Σε ευρεία σύσκεψη, με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση, συμμετείχε ο Τάσος Μπαρτζώκας, 
παρουσία  του Δημάρχου Βέροιας, κ. Κ. Βοργιαζίδη και στελεχών των τοπικών δομών Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, καθώς και του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, κ. Γ. Βουτσινού.

Ο διάλογος επικεντρώθηκε στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ε-
παγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, το οποίο επιδιώκει να τη συνδέσει με την αγορά εργασίας, με 
τελικό στόχο να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μονοπάτι κοινωνικής ανόδου για τους νέους και τις νέες 
της Ελλάδος.

Ο Βουλευτής κατά τη σύ-
ντομη παρέμβαση του, έθεσε 
τα ζητήματα της βελτίωσης της 
ποιότητας της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης από τις δομές Ε-
παγγελματικής Εκπαίδευσης, 
καθώς και θέματα λειτουργι-
κότητας τους, εστιάζοντας 
στις κτιριακές υποδομές και 
τις ελλείψεις σε τεχνολογικό 
εξοπλισμό. Τόνισε επίσης τη 
μεγάλη ευκαιρία που παρου-
σιάζεται για την επαγγελμα-
τική εκπαίδευση στην Ελλά-
δα, μέσω των κονδυλίων του 
Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποί-
οι συνδυαστικά με τα λοιπά 
χρηματοδοτικά εργαλεία, θα 
οδηγήσουν στην ποιοτική ανα-
βάθμισή της.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
Αντωνίου και της Αθηνάς το γένος 
Μάστορα που γεννήθηκε στη Βέροια 
Ημαθίας και κατοικεί στη Βέροια Η-
μαθίας και η ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ του Απόστολου και της Χρυ-

σούλας το γένος Τερζάκη που γεννήθηκε στη Βέροια 
Ημαθίας και κατοικεί στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
της Θεσσαλονίκης θα έλθουν σε πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Τον Προστάτη της 
Άγιο Αρτέμιο τίμησε χθες 
η Ελληνική Αστυνομίας

Η Ελληνική Αστυ-
νομία γιόρτασε χθες 20 
Οκτωβρίου 2021, την 
«Ημέρα της Αστυνο-
μίας» και τη μνήμη του 
Προστάτη του Σώματος, 
Μεγαλομάρτυρα Αγίου 
Αρτεμίου.

Η «Ημέρα της Αστυ-
νομίας» θεσπίστηκε α-
πό την Πολιτεία για να 
τιμήσει το έργο και την 
προσφορά της Ελλη-
νικής Αστυνομίας στην 
κοινωνία. 

Στην Ημαθία τελέ-
στηκε το πρωί επίσημη 
δοξολογία στον Ι. Ναό 
Αγίων Αναργύρων ‘οπου 
αναγνώστηκε και η Ημε-
ρήσια Διαταγή του Αρχη-
γού της Ελληνικής Αστυ-
νομίας Αντιστρατήγου 
Μιχαήλ Καραμαλάκη.

Επίσης με πρωτο-
βουλία του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομί-
ας, πραγματοποιήθηκε 
πανελλαδική εθελοντική 
αιμοδοσία του προσωπι-
κού της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, για την ενίσχυση 
της τράπεζας αίματος 
της αστυνομίας.
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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  

Συλλυπητήριο 
μήνυμα του «ΕΡΑΣΜΟΥ» 

Το ΔΣ και οι εργαζόμενοι του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβα-
σης «Έρασμος» εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην 
κ. Παρθένα Παπαδοπούλου και τους οικείους της για την εκδημία  
του αδελφού της Γεωργίου Παπαδόπουλου. 

Η κ. Παρθένα Παπαδοπούλου είναι μέλος του ΔΣ του «Έρα-
σμου» και πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Συλλόγου μας το 2007.

Ευχόμαστε ολόψυχα καλή ανάπαυση του εκλιπόντος και ψυχι-
κή ενδυνάμωση στην οικογένεια.

Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 20 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 4.30 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Άρτεμις 
Γεωργίου σε ηλικία 75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 20 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στο Δάσκιο Ημαθίας ο 
Βασίλειος Κων. Τολίκας σε ηλικία 
82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

H κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Πα-
ντελεήμων:

 Την Παρα -
σκευή 22 Οκτω-
βρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτό-
κου Χαλάστρας 
και θα τελέσει 
δοξολογία για τα 
Ελευθέρια της 
πόλεως. 

 Την Παρα -
σκευή 22 Οκτω-
βρίου στις 6:30 
μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στην Ακο-
λουθία του Επι-
ταφίου του Αγίου 
Μεγαλομάρτυρος 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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Αναβολήπαιχνιδιού
μεΠανσερραϊκό

Φιλικό με ΠΑΟΚ Β

Από τηνΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ ανακοινώνεται ότι οπρογραμματισμένοςφιλικός α-
γώναςμε τονΠανσερραϊκόαναβάλλεται.Αντί αυτού τουπαιχνιδιού, η ομάδαμαςθα
μεταβείεκνέουστοΑθλητικόΚέντροτουΠΑΟΚστηΣουρωτήγιαφιλικόπροετοιμασίας
μετονΠΑΟΚΒ.Ημέρακαιώραδιεξαγωγής:Σάββατο23Οκτωβρίου2021,ώρα15:00.

Μεεκτίμηση,
ΓραφείοΤύπουΠΑΕΝΠΣΒέροια

press@verianfc.gr

Φαίνε-
ται οτι 
είναι 

γεγονός η 
έναρξη του 
πρωταθλήματος 
της SL2  αφού 
η Διοίκηση 
ανακοίνωσε 
το πρόγραμμα 
της 1ης αγωνι-
στικής. Ο ΝΠΣ 
Βέροια θα παί-
ξει το Σάββατο 
30/10 στην 
Λάρισα με τον 
Απόλλων. 

Τοαναλυτικόπρόγραμμα τωναγώ-
νων της 1ης αγωνιστικής της Super
League2.

Α’όμιλος
Σάββατο30/1015:00
ΑπόλλωνΛάρισας-Βέροια
Πιερικός-Θεσπρωτός

Κυριακή31/1015:00
ΟλυμπιακόςΒ-Τρίκαλα
ΑΕΛ-ΠΑΟΚΒ
ΑπόλλωνΠόντου-ΑλμωπόςΑριδαίας
Ηρακλής-ΑναγέννησηΚαρδίτσας
ΝίκηΒόλου-Ξάνθη
Πανσερραϊκός-ΟλυμπιακόςΒόλου

Βόμιλος
Σάββατο30/1015:00

Κηφισιά-Ρόδος
ΟΦΙεράπετρας-ΠαναθηναϊκόςΒ
Χανιά-Καλαμάτα
Εργοτέλης-Αιγάλεω
ΔιαγόραςΡόδου-ΑΕΚΒ

Κυριακή31/1015:00
ΑστέραςΒλαχιώτη-Ηρόδοτος
Καλλιθέα-Επισκοπή
Λεβαδειακός-Καραϊσκάκης

SL2
Σάββατο 30/10 ο αγώνας

Απόλλων Λάρισας - ΝΠΣ Βέροιας

Ακυρώθηκεο4οςΑριστοτέλειοςδρόμος
πουήτανναδιεξαχθείτηνΚυριακή
ΌπωςαναμενότανοΔήμοςΝάουσαςκαιοισυνδιοργανωτέςτου

4ουΑριστοτέλειουδρόμουμεανακοίνωσητουςενημερώνουνοτιο
αγώναςακυρώνεται.

Αναλυτικάηανακοίνωση
ΑγαπητοίΦίλεςκαιΦίλοιΔρομείς
Έχονταςως γνώμονα την μέγιστη διασφάλιση της δημόσιας

υγείας,μετάλύπηςσαςανακοινώνουμετηνακύρωσητηςδιεξαγω-
γήςτου4ουΑριστοτέλειουΔρόμουλόγωτουσυνεχώςαυξανόμενου
ρυθμούθετικών κρουσμάτωνcovid-19 το τελευταίοδιάστημαστο
ΔήμοΝάουσας. Για όσους δρομείς έχουν καταβάλει το αντίτιμο
συμμετοχής, υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης τηςσυμμετοχής
για επόμενηδιοργάνωσηή επιστροφής τουστον τραπεζικό τους
λογαριασμό.Πληροφορίες:ΣΕΒΑΣΝάουσας,Κων/νοςΣακελλάρης
(6974481697),ΕυαγγελίαΧανιώτη(6974839804).Εκφράζουμετην
ειλικρινήμαςσυγνώμηγια τηναναστάτωση, ευχαριστούμεθερμά
γιατηνμεγάλησαςανταπόκρισηκαιανανεώνουμετοραντεβούμας
στηνεπόμενηαθλητικήδιοργάνωση,υγιείςκαιασφαλείς.

SL2:Σέντραστις31/10,αντιπρότασηστηνΕΡΤ
ΟιεκπρόσωποιτηςSuperLeague2συναντήθηκανεκνέουμετονΛευτέρηΑυγενάκητομεσημέριτηςΤρίτης(19/10)και

τοβράδυτηςίδιαςμέραςείχανΔιοικητικόΣυμβούλιομέσωτηλεδιάσκεψης.
ΣτοΔΣαποφασίστηκενααρχίσειτοπρωτάθλημαστις31ΟκτωβρίουενώθασυνεχιστούνοιεπαφέςμετηνΕΡΤ,μετην

SL2ναστέλνειαντιπρόταση(ηπρότασητηςΔημόσιαςΤηλεόρασηςήτανστα4,3)μεέναποσόκοντάστα5εκατομμύρια.
Μάλιστα,στησυνάντησημετουςεκπροσώπουςτηςSuperLeague2οΥφυπουργόςΑθλητισμούέδειξεσυγκαταβατικόςγια
ναβρεθείλύσηστοτηλεοπτικόσυμβόλαιο.

ΑναλυτικάηανακοίνωσητηςSL2:
«ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςSuperLeague2,στησυνεδρίασήέλαβετιςεξήςαποφάσεις:
1)ΝασταλείεπιστολήστηνΕΡΤΑ.Εόπουθαεπαναδιαπραγματεύεταιτουςόρουςτηςσυνεργασίαςτωνδυοπλευρών.
2)ΝαξεκινήσειτοπρωτάθληματηςSL2,αγωνιστικήςπεριόδου2021-2022στις31Οκτωβρίου».

ΟΜΙΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
«ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται ταμέλη τουΟ.Κ.Α.ΒΙΚΕΛΑΣΒΕΡΟΙΑΣστηΓενική
Συνέλευση τουΟμίλουπουθαπραγματοποιηθείστις εγκαταστά-
σεις τουΔΑΚ «Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ» (Μακροχώρι), τηνΤετάρτη 27-10-
2021καιαπό19.00έως20.30,μεταπαρακάτωθέματαημερήσιας
διάταξης:

1.Διοικητικόςαπολογισμόςήέγκριση
2.Οικονομικόςαπολογισμόςήέγκριση
3.ΑρχαιρεσίεςγιατηνανάδειξηνέουΔ.Σ.καιΕξελεγκτικήςΕπι-

τροπής
ΤοΔ.Σ.



Οι άνθρωποι του 
ΠΣΑΠ συνάντη-
σαν τον κ. Αυγε-

νάκη και τον κ. Μαυρω-
τά την Τετάρτη (20/10) 
για την προγραμματι-
σμένη του συνάντηση, 
με τον σύλλογο να ανα-
φέρεται σε θέματα σχε-
τικά με παλιές οφειλές 
των ΠΑΕ προς χιλιάδες 
ποδοσφαιριστές, ώστε 
να βρεθεί λύση και οι 
κατάλληλοι τρόποι αντι-
μετώπισης στο αίτημα 
τους. 

ΗενημέρωσητουΠΣΑΠ:
Ολοκληρώθηκεηπρογραμμα-

τισμένησυνάντησητουΠΣΑΠμε
τηνηγεσίατουΥπουργείουΑθλη-
τισμού.Οι κύριοιΑυγενάκης και
Μαυρωτάς άκουσαν με ιδιαίτερη
προσοχή τα ζητήματαπου τέθη-
καναπό τονΠΣΑΠκαι αφορούν
σεπαλιέςοφειλέςτωνΠΑΕπρος
χιλιάδεςποδοσφαιριστές.

Μετά την συνάντηση ο πρό-
εδρος του συνδέσμου Γιώργος
Μπαντήςστάθηκεστην αναγκαι-
ότηταπουυπάρχειώστεναβρε-
θείάμεσαλύσηστοδίκαιοαίτημα
τωνποδοσφαιριστών. «Δόθηκαν

από τονΠΣΑΠόλα τα αναγκαία
δεδομένα και στοιχεία, αναφέρ-
θηκανοι κατάλληλοι τρόποι αντι-
μετώπισης της κατάστασης και
προτάθηκαν λύσεις.Οι πλευρές
δεσμεύτηκαν γιαπεραιτέρωσυ-

νεργασίαμεσκοπότην ταχύτερη
και αποτελεσματικότερη αντιμε-
τώπιση τουπροβλήματος», ανέ-
φερεχαρακτηριστικά.
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Γ’Εθνική
Διαιτητές 1ης αγωνιστικής: 
Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων- 

Μακεδονικός ο κ. Κεχαγιάς
από την Κοζάνη

Ξεκινάει την Κυριακή 24/10 το πρωτάθλημα 
της Γ’ Εθνικής και η ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοίνω-
σε τους διαιτητές της 1ης αγωνιστικής . Ο 

Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων στο γήπεδο της Αλε-
ξάνδρειας ( ώρα έναρξης 4 μ.μ ) θα αντιμετωπίσει 
την ομάδα του Μακεδονικού με διαιτητή τον Κ. 
Κεχαγιά από τον Σύνδεσμο της Κοζάνης με βοη-
θούς τους κ.κ  Σάκκο ( Κοζάνης) και Δρουδάκης ( 
Γρεβενών )

Σταάλλαπαιχνίδια
ΦΣΚοζάνης-Εδεσσαικόςδιαιτητήςοκ.Μαυρίδης(Ημαθίας)βο-

ηθοίοικ.κΜπέκαςκαιΜπογιατζόγλου(Ημαθίας)
ΠοσειδώναςΜηχανιώνας-Λευκίμμηδιαιτητήςοκ.Αργύρης(Πέλ-

λας)βοηθοίοικ.κΑδραμάνηςκαιΑρέστης(Πέλαλς)
ΟΦΑγ.Ματθαίου-ΘύελλαΣαρακηνώνηκ.ΕιρήνηΠίγγιου(Θε-

σπρωτίας)βοηθοίοικ.κΜάνοςκαιΑθανασίου(Άρτας)
ΗρακλήςΑμπελοκήπων-ΑΕΠΚοζάνηςδιαιτητής ο κ.Ασλανίδης

(Πιερίας)βοηθοίοικ.κΚαλορογιάννηςκαιΚουτσικανίδης(Πιερίας)
ΑΣΓιαννιτσά-ΚτηνοτροφικόςΑστέραςδιαιτητήςο κ.Φουστάνας

(Μακεδονίας )βοηθοίηκ.ΠαπαδοπούλουΖωήκαιΚωνσταντινίδης
(Μακεδονίας)

ΠραγματοποιήθηκεσυνάντησητουΠΣΑΠ
μετουςκ.κ.Αυγενάκη,Μαυρωτά

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

Διαιτητές – Κομισάριοι Α2 Ανδρών
(3η αγωνιστική 23/10) Αμύντας- Φίλιππος Βέροιας

Γιατην3ηαγωνιστικήστηνΑ2τουμπάσκετοΦίλιπποςΒέροιαςθααντιμετωπίσειεκτόςέδραςστοκλειστότουΥμηττούτονΑμύντα.
Οιδιαιτητέςκαιοικομισάριοιτης3ηςαγωνιστικήςτηςΑ2Ανδρών,είναιοιεξής

Σάββατο23Οκτωβρίου
Καρδίτσας(Ν)17.00Καρδίτσα-ΠανερυθραϊκόςΠουρσανίδηςΚ.-Ελευθεριάδης-Δέλλας(Βαρνάς)
Ήλιδας17.00Κόροιβος-ΠαγκράτιΑναστόπουλοςΑ.-Τσιμπούρης-Νάστος(ΠαπαδόπουλοςΓ.)
Υμηττού17.00Αμύντας-ΦίλιπποςΒέρ.Μάνος-Κωνσταντινίδου-Μακρόπουλος(Διμπινούδης)
Ψυχικού17.00Ψυχικό-ΔάφνηΔ.Τσολάκος-Καραβίτης-Τεφτίκης(Παυλόπουλος)
Αλ.Δημόγλου17.00Καβάλα-ΜαρούσιΕυφραιμίδης-Μαραμής-Χατζημπαλίδης(Στουπίδης)
Ελευθερούπολης16.00Ελευθερούπολη-ΤρίτωνΓερακίνης-Κοϊμτζόγλου-Ξέρας(Μπρίγκος)
Μεσολογγίου17.00Χαρ.Τρικούπης-ΟίαξΝαυπλίουΚωνσταντινόπουλος-Σκαλτσής-Γεράνιος(Πατσαντζόπουλος)

Παραδόθηκεηφλόγαγιατους
ΧειμερινούςΟλυμπιακούς
αγώνεςτουΠεκίνου

ΗΟλυμπιακήφλόγαπαραδόθηκεστηνκινεζικήαντιπροσωπεία,σε
επίσημητελετήστοΠαναθηναϊκόΣτάδιοχωρίςτηνπαρουσίακοινού,
πέρανδιακοσίωνδιαπιστευμένωνατόμωνπουαποτελούν τις επίση-
μεςαντιπροσωπείεςκαιαπότιςδυοπλευρές.Παρώνστηνεκδήλωση
ήτανκαιπρώηνπρόεδροςτηςΕΟΧΑΝαουσαίοςΔημοσθενηςΓυρού-
σηςωςμέλος τηςΕ.Ο.Ε. και βέβαιαωςαρχηγός της ολυμπιακής
ομάδαςγιαστουςαγώνεςπουθαδιεξαχθούνστοΠεκίνο.

Ητελετήέναρξηςγιατο«Πεκίνο2022»θαγίνειστις4Φεβρουαρί-
ουενώοιαγώνεςθαδιαρκέσουνωςτην20ηΦεβρουαρίου.

ΣτηφωτογραφίαμαζίμετονπρόεδροτηςΕ.Ο.Εκ.Καπράλο,τον
Γ. Γ.Α κ.Μαυρωτά και τηνΕλληνίδαπρωταθλήτρια τουσκι αντοχής
ΠαρασκευήΛαδοπούλου, λαμπαδηδρόμοπουπαρέδωσε τηφλόγα
στηναντιπροσωπείατηςΚίνας.

Συγχαρητήριασεόλουςαλλάκαιστον«δικόμας«αρχηγόαποστο-
λήςΔημοσθένηΓυρούσημετηνμεγάλητουπροσφοράστηνΕλληνική
χιονοδρομία
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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.

Πέμπτη 21-10-2021

13:30-17:30ΛΙΑ-
ΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιά-
τσα ταξί) 23310-
72677

21:00-08:00ΠΑ-
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι .
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38
23310-29551

Φαρμακεία

Όπου και να γυρί-
σεις το βλέμμα 
σου όλα έχουν 

μια διαφάνεια και μια 
λεπτότητα. Η ψυχή σου 
αφήνεται στα δίχτυα 
της πανέμορφης φύσης, 
παντού κυριαρχεί μια 
τάξη, βουνά , λιβάδια, 
χαράδρες, πευκόφυτα 
δάση.

Οι ε ικόνες γ ίνονται  αέρι-
νες……..

Έφυγαν από τη Βέροια στις
7+30 πέντεφίλοι ορειβάτεςπρο-
ορισμός,

χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πη-
γάδια.

Προσπέρασαν την Νάουσα ,
κατοικήθηκε από τα αρχαιότατα
χρόνιααπότουςΒρίγες ,πουμε-
τανάστευσαν από τηνΑσία στην
Ευρώπη πριν ακόμη από τον
Τρωϊκόπόλεμο.

Ο συννεφιά που απλώνεται
μπροστάτουςπροσθέτειμιαέντο-
νηπινελιά  στηνπόλη, κάνοντας
όλαταχρώματαγκρι.

Το όροςΒέρμιο είναι κατάφυ-
το,στουςπρόποδεςμεκαστανιές
,ανεβαίνονταςψηλότερα δρυς και
οξιές,ενώστηνκορυφήπεύκακαι
έλατα.

Χιλιάδες λέξεις έχουν γραφτεί
για ναπεριγράψουν την αίσθηση
τουφθινοπώρου, ήρθε και  o μή-
ναςΟκτώβρης φέτος με πολλές
βροχέςκαιπλημμύρες.

Αναπόφευκτα , αφήνεις πίσω
σουτηνκαθημερινότητακαι ξανα-
γεννιέσαι..

Ανεβαίνουν τις στροφές του
δρόμου μόλις περάσανε έναπε-
ριφραγμένο κτήμα γεμάτο  αμυ-
γδαλιές.

Ηαμυγδαλιάείναιφυτότηςτά-
ξης τωνροδανθών , ευδοκιμεί σε
μέρηστεγνά καιπροσήλια ,προ-
φυλαγμένααπόανοιξιάτικουςπα-
γετούς.

Ηπρώιμηάνθηση είναι ΄΄προ-
άγγελοςτηςάνοιξης΄΄σύμφωναμε
τονΘεόφραστο.

Παντού τρεχούμενα νεράπου
αναβλύζουν στις πλαγιές και το
στέλνουνμεχίλιουςτρόπουςκάτω
στονκάμπο.

Λουλούδια τουβουνού και του
δάσουςκάνουντηνεμφάνισητους
,κυκλάμιναάσπρακαιροζ.

Σαν από σκηνικό θεάτρου το
χιονοδρομικότουςυποδέχεταιχω-
ρίς καθόλου κίνηση  μόνοι αυτοί,
προετοιμασία γιαπορεία και ορει-
βασία.

Φορώντας ζεστά ρούχα οδοι-
πορούντώραδίπλααπότηνκαρέ-
κλατωνσκιέρ.

Μπήκανστομονοπάτι ,τo γνω-
ρίζουνχρόνια τώρα ,περιβάλλεται
απόβλάστηση,βελανιδιές,οξιές.

Ηανάβασηαρχίζει.
Η ίδια αίσθηση , η ίδια ελευ-

θερία!
Μπήκανστοδάσοςμετιςοξιές

, κυρίαρχη η σιωπή .Τίποτα δεν
ακούγεταιμεταφορικάκαικυριολε-
κτικά όλαμοιάζουν έρημα , η μυ-
ρωδιά  τουφρέσκουαέρακαι της
οξιάςτουςταξιδεύουν.

Γραμμέςκαιχρώματα,τοπυ-
κνόφύλλωματωνδένδρων,ταξε-
χασμέναπουλιά , η μυρωδιά της
γηςμεθυστική.

Τώραεισπνέουνκαθαρόαέρα,
αγγίζουν τις φυλλωσιές των δέν-
δρων, νοιώθουν τη δροσιά τους,
αφουγκράζονται τους ήχους του
δάσους,τοπέταγματωνπουλιών,
τοφύσηματουαέρα.

Τρεχούμενα νερά γλυκαίνουν
το αυτί τους  και ο ήχος των χα-
ρούμενωνπουλιώντουςαγκαλιά-
ζει, οι αισθήσεις αποκτούν άλλες
διαστάσεις και το βλέμμα χάνεται
μέσαστοαπέραντοδάσος.

Ορειβατούν μέσα  στο δάσος,
κάθε δένδρο είναι μια ξεχωριστή
προσωπικότηταμετοδικότουμη-
τρώοκαιτιςμαρτυρίεςτωνγενιών
που έζησαν και πέρασαν δίπλα
στονκορμότου.

Βγήκαν σε ξέφωτο μετά από
μια επίπονη ανηφόρα. Στα δεξιά
τους δεσπόζει η κορυφήΚαρατά-
σι,τώρασυννεφιά,τώραυγρασία,
δασικόςβρεγμένοςδρόμος,γραμ-
μέςκαιχρώματατουφθινοπώρου
καιμιαμελαγχολίανατουςτυλίγει.

Διαβήκαν το δάσος και το ξέ-
φωτο,όλεςσχεδόνοιπλαγιέςτου
βουνού  με τα χρώματα τουφθι-
νοπώρου,πουζωντανεύουνμετο
φως και δείχνουν αυτή τη σωμα-

τική τους διέγερση, λες και είναι
όνταζωντανά.Γύρωτουςοιάλλες
βουνοκορφές , Βόρας , Τζένα ,
Πάϊκο.

Τώραηανάβασηκαλάκρατεί,
το ένα ύψωμαδιαδέχεται το άλλο
, κυματιστά χωρίς τέλος τριγύρω
τοπίογυμνόαπόδένδραμόνοπέ-
τρες , βράχια και  έδαφοςσαθρό
και λασπερό δυσκολεύει τις κινή-
σειςτους.

Βρίσκονται στην κορυφογραμ-
μήαφήσανπίσωτουςτηνκορυφή
Τσανακτσή καισυνεχίζουν, ο άνε-
μοςβρυχάταισυνέχειαπαγωμένος
χωρίςέλεος.

Στο βάθος το Σινιάτσικο όρος
(Άσκιο ) με την  κορυφή του και
λίγοπιοπίσωηοροσειράτηςΠίν-
δου.

ΟΌλυμπος  ξεπροβάλλει  και
κάνει αισθητή την παρουσία του
στον χώρο τωνψηλών κορφών ,
υπάρχει μια επιθυμία στο μυαλό
τους,νασταματήσειοχρόνος.

Ηπαρουσία της κορυφής επι-
βλητική και απόμακρη καθώς ένα
πέπλοομίχλης και μυστηρίου την
καλύπτει. Η εικόνα της γίνεται α-
κόμηπιοαπειλητικήκαιαπόκοσμη
όσοπλησιάζουν.

Είναι στην κορυφή Χαμίτης
(2065μ.).

Η υγρασία και τα απειλητικά

σύννεφα βροχής δεν τους αφή-
νουν περιθώρια. Με την ομίχλη
νατουςακολουθείκατεβαίνουντις
πλαγιές.

Πήραν το δρόμο της επιστρο-
φής,μεσημέρικαιέναπαγωμένο
αεράκι τους μιλά για την βροχή
πουέρχεται.

Κάτωχαμηλά το νερό σχημα-
τίζειρυάκιαγύρωκαιμέσααπότο
μονοπάτι .Βρέθηκανκαιπάλιστο
δάσοςμετιςοξιές,τώραμονοπάτι
κατηφορικό, ορειβατούν, κατεβαί-
νουν μέσα από το μονοπάτι με
το βάδισμαπου έχουν οι ορειβά-
τεςότανδενβιάζονταιναφτάσουν
στονπροορισμότους,

Ταπεσμένα φύλλα κάνουν το
μονοπάτιγλιστερό.

 Επιστρέφοντας  οι αισθήσεις
θα συλλάβουν οπωσδήποτε  αυ-
τό τον θησαυρό γύρω τους , ει-
σπνέοντας τον αέρα , αγγίζοντας
τοπεριβάλλον, ακούγονταςστους
ήχουςτηςφύσηςναχαϊδεύουντις
βαθύτερεςσκέψεις τους ,πώς να
μπορέσειςναχωρέσειςστιςλέξεις
αυτότοθαύματηςφύσης!

Φεύγοντας νοιώθεις ότι πήρες
κάτι μαζί σου, εικόνες και στιγμές
μέσασεμιααπόλυτηησυχία.

Συγχαρητήριασεόλους!
Για τους Ορειβάτες Βέροιας

Τσιαμούρας Νικόλαος

Σε πυλώνα του νέου 
γηπέδου της ΑΕΚ

ο Μίμης Παπαϊωάννου !

Ενώπλησιάζει ο καιρόςπου το νέο γήπεδο τηςΑΕΚηΑγιά
Σοφιά θαπαραδοθεί προς χρήση, ηΔιοίκηση της ομάδας και
προσωπικάο΄ίδιοςοπρόεδροςτηςΠΑΕΔημήτρηςΜελισανίδης
επιμελείται  την «διακόσμηση» του χώρουαφούαποφασίστηκε
ναμπουνοι φωτόστουςπυλώνεςτων4παικτών(Νεστορίδη,
Παπαϊωάννου,ΜαύρουκαιΣεραφίδη)πουάφησανιστορίαστην
ομάδατηςΈνωσης.Μπράβοτουείναιμίααξιέπαινηαπόφαση
πουθαμείνειγιαπάνταστιςκαρδιέςτωνπαλιώνκαινέωνφίλων
τηςΑΕΚ.

ΦυσικάμεγάλητιμήγιατονδικόμαςΜίμηΠαπαιωάννουπου
ξεκίνησεαπότηνΝ.Νικομήδειακαιανακηρύχθηκεοκορυφαίος
ποδοσφαιριστήςτουαιώνα

ΗανακοίνωσητηςΑΕΚ
ΚορυφαίοςΈλληναςποδοσφαιριστής του 20ου αιώνασύμ-

φωναμε τηΔιεθνήΥπηρεσία Ιστορίας και Στατιστικής (IFFHS)!
????Οαρχηγόςτωναρχηγώνμας!????ΗμορφήτουΜίμηΠα-
παϊωάννου θα κυριαρχεί γιαπάνταστον βορειοδυτικόπυλώνα
τουγηπέδουμας!

Στην κορυφή Χαμίτης (2065μ.)
με τους Ορειβάτες Βέροιας
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 

ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ.358/19-10-2021 απόφαση της Οι-

κονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα σύμβα-
σης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό κάτω των ορίων για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑ-
ΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ” για τα έτη 2022 και 2023, 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά 
ομάδα.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 170.935,02 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ (202.247,34 ευρώ, συμπ/νου του Φ.Π.Α. 6% και 
24%), με CPV 39830000-9 (προϊόντα καθαρισμού).

Χρόνος διάρκειας υλοποίησης ορίζεται σε  δύο (2) έτη από την 
υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Τόπος 
εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο Δήμος Αλεξάνδρειας (EL 521).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώ-
σουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ 
αριθμ. Πρωτ.20310/20-10-2021 Διακήρυξης.

 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

 Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, του Ν. 4497/2017, του Ν. 4270/2014 του Ν. 
4250/2014 και Ν. 4782/2021. Για την έγκυρη συμμετοχή στη δια-
δικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής,, που θα καλύπτει το ένα (1) τοις εκατό (%) του 
προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας 
κάθε ομάδας ή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των ομάδων, 
που επιθυμεί να συμμετάσχει κάθε οικονομικός φορέας.

 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Δι-
αδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
ορίζεται η 05/11/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Δήλωση ζημιών σε 
καλλιέργειες μήλων Φούτζι 

από τη βροχόπτωση 
της 14ης Οκτωβρίου, 

στους ανταποκριτές ΕΛΓΑ 
Αλεξάνδρειας και Βρυσακίου

 Παρακαλούνται οι παραγωγοί , οι οποίοι έχουν υπο-
στεί ζημία στις καλλιέργειες μήλων Φούτζι από την βρο-
χόπτωση της 14ης Οκτωβρίου, στην Δ/Κ Αλεξάνδρειας 
και την Τ/Κ Βρυσακίου να προσέλθουν στους τοπικούς 
τους ανταποκριτές (Οι παραγωγοί της Δ.Ε. Αλεξάνδρει-
ας, στις αρμόδιες ανταποκρίτριες ΕΛΓΑ, κα Λάχανη, τηλ. 
23333-50111 και κα Κιρτικίδου, τηλ. 23333-50137) για 
την υποβολή σχετικής δήλωσης.

Για τη συμπλήρωση της δήλωσης θα πρέπει οι πα-
ραγωγοί να προσκομίζουν:

• την τελευταία Δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ (Δή-
λωση για τον ΕΛΓΑ).

Δηλώσεις ζημιάς 
από βροχόπτωση σε 
καλλιέργειες μηλιάς 

στην Χαρίεσσα
Ο Δήμος Νάουσας ενημερώνει ότι σύμφωνα με 

τον ΕΛΓΑ οι δηλώσεις των αγροτών της Τοπικής 
Κοινότητας Χαρίεσσας για ζημιές που υπέστησαν 
από βροχόπτωση, σε μήλα ποικιλίας φούτζι, θα 
πραγματοποιούνται μέχρι τις 27/10/2021, μετά 
από τηλεφωνικό ραντεβού, στα τηλ. 2332350633  
και 2332350632 (αρμόδιος ανταποκριτής ΕΛΓΑ, 
Κυριάκος Τηλκερίδης).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας 

Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι 
για τις δωρεές τους:

1. Τους Στέλιο και Ζαχαρούλα Καλπάκη για την προσφορά ενός πρωινού 
γεύματος υπέρ αναπαύσεως του αγαπημένου τους αδελφού Νικόλαου Τσεπρα-
ηλίδη.

2. Την Λογοθεραπεύτριά μας Γιώτα Χατζόγλου για την προσφορά ενός γεύ-
ματος υπέρ υγείας της οικογενείας της.

3. Τον κ. Νίκο Ουσουλτζόγλου για την οικονομική ενίσχυση του Κέντρου 
προς στήριξη των προσπαθειών μας. 

4. Την κ. Μαρία Παπαϊωάννου για την στήριξη του έργου και των προσπα-
θειών μας 

5. Την Φάρμα Καψάλη στο Βρωμοπήγαδο Ημαθίας για την προώθηση των 
έργων των εργαστηρίων των παιδιών μας. 

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Στην τουριστική έκθεση IFTM TOP RESA, 
στο Παρίσι συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 
Στην τουριστική έκθεση του Παρισιού IFTM TOP RESA, που 

πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου 2021, συμμε-
τείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την ευκαιρία της επανεκκίνησης του τουρισμού σε παγκό-
σμιο επίπεδο από το φετινό καλοκαίρι, αλλά και των αισιόδοξων 
μηνυμάτων από την επισκεψιμότητα και την αύξηση της δυνα-
μικής της Κεντρικής Μακεδονίας στη διεθνή τουριστική αγορά, 
η Περιφέρεια επανασυστήνεται στις τουριστικές αγορές ως ένας 
ασφαλής προορισμός, που μπορεί να προσφέρει μοναδικές και 
αυθεντικές εμπειρίες στον επισκέπτη, ανταποκρινόμενη έτσι στην 
ανάγκη αναζήτησης νέων προορισμών που δημιούργησε η τρέ-
χουσα συγκυρία.

Η γαλλική τουριστική αγορά είναι μια από τις σημαντικότερες 
για τον ελληνικό τουρισμό. Οι Γάλλοι επισκέπτες δεν βρίσκουν ελ-
κυστικό μόνο το δίπτυχο «ήλιος - θάλασσα», αλλά ενδιαφέρονται 
περισσότερο για τις μορφές θεματικού τουρισμού που σχετίζονται 
με τη φύση και τις υπαίθριες δραστηριότητες (outdoor activities).

Για το λόγο αυτό πολύ σημαντική ήταν η συνάντηση των στε-
λεχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με εκπρόσωπο της 
αεροπορικής εταιρείας Transavia, μέλος του ομίλου των εταιρειών 
Air France και KLM, με τον οποίο συζητήθηκε η δυνατότητα απευθείας πτήσεων από Θεσσαλονίκη για Παρίσι αλλά και για άλλες πόλεις της Γαλλίας 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθόσον η Κεντρική Μακεδονία μπορεί να προσφέρει τουριστικό προϊόν 365 ημερών.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιχειρεί νέο ξεκίνημα, έχοντας στη φαρέτρα της νέο brand name με δυνατό αφήγημα και με νέο οπτικοακου-
στικό υλικό προβολής. Ξεκινήσαμε την καμπάνια μας με δυναμικό ψηφιακό marketing σε όλα τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και μέσα στους επόμενους 
δύο μήνες θα ξεκινήσει η καμπάνια και σε όλα τα μεγάλα περιφερειακά και τοπικά τηλεοπτικά κανάλια και ραδιόφωνα, καθώς και στα μεγαλύτερα κανά-
λια του εξωτερικού, όπως BBC, Deutsche Welle και Travel Channel. Είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιεί μια 
τόσο μεγάλη και συντονισμένη καμπάνια σε τόσα πολλά μέσα ταυτόχρονα και σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία της επανεκκίνησης του 
τουρισμού παγκοσμίως, έχουμε ως στόχο την επανατοποθέτηση της περιοχής μας ως έναν ελκυστικό προορισμό και βασική επιλογή στο σχεδιασμό 
των τουριστών για την επόμενη σεζόν», δήλωσε ο Τομεάρχης Τουρισμού Αλέξανδρος Θάνος.

Στη διεθνή έκθεση τουρισμού “TTG TRAVEL 
EXPERIENCE 2021” στο Ρίμινι της Ιταλίας, 

η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Στη διεθνή έκθεση τουρισμού “TTG TRAVEL EXPERIENCE 2021” που 

πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2021 στο Ρίμινι της 
Ιταλίας συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχε δυναμική παρουσία στη συγκε-
κριμένη διοργάνωση. Οι εκπρόσωποί της, μέσα από συνεντεύξεις σε ιταλικά 
περιοδικά και μέσα από στοχευμένες συναντήσεις με εκπροσώπους της ιτα-
λικής τουριστικής αγοράς, παρουσίασαν το νέο σχεδιασμό για την τουριστι-
κή προβολή της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και το νέο οπτικοακουστικό 
υλικό που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Στο πλαίσιο της εκθεσιακής παρουσίας της ΠΚΜ στην “TTG TRAVEL 
EXPERIENCE 2021” παρουσιάστηκαν όλες οι θεματικές μορφές του πλού-
σιου τουριστικού αποθέματος της Κεντρικής Μακεδονίας που εναρμονίζεται 
με την ιταλική κουλτούρα, για τις οποίες  οι επισκέπτες της έκθεσης εκδήλω-
σαν έντονο ενδιαφέρον.

Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός στη συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν η 
ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας “AEGEAN AIRLINES” σχετικά με 
την επανασύνδεση της Θεσσαλονίκης με απευθείας πτήσεις με τη Ρώμη 
και το Μιλάνο τρεις φορές την εβδομάδα, από τις 28 Οκτωβρίου έως τις 29 
Μαρτίου.

«Πλέον υπάρχουν τέσσερις ιταλικές πόλεις που συνδέονται με απευ-
θείας πτήσεις με τη Θεσσαλονίκη (Μιλάνο, Μπολόνια, Ρώμη και Νάπολη) 
και είναι ένας παράγοντας μείζονος σημασίας που θα συμβάλει σημαντικά 
στην αύξηση των επισκεπτών από την Ιταλία. Η χρονική στιγμή της επανέ-
ναρξης των απ’ ευθείας πτήσεων με τη Ρώμη και το Μιλάνο συμπίπτει με 
τη νέα τουριστική καμπάνια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «DO 
SOMETHING GREAT», που δρώντας συνδυαστικά θα δώσει τη δυνατότητα 
σε ακόμα περισσότερους Ιταλούς τουρίστες να γνωρίσουν τις ομορφιές της 
περιοχής μας και να θελήσουν έτσι να βιώσουν από κοντά τις εμπειρίες που 
αυτή προσφέρει», δήλωσε σχετικά ο Τομεάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Θάνος.
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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 αναλαμβάνει τη
φροντίδα ηλικιωμένων  για
όλο το 24ωρο. Τηλ.: 6993
678697.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, με με-
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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



γάλη εμπειρία, αναλαμβάνει
τη φροντίδα ηλικιωμένων
για 8ωρο ή μερικές ώρες
τηνημέρα.Πληρ.τηλ.:6945
402184και6982098355.

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.



P Η χώρα 
της αμνηστίας 
δια της αμνησί-
ας…

 
P Μέχρι κι 

ο διασπαστής 
Γιώργος μπο-
ρεί να μιλά για 
ενότητα.

 
P Είμαστε 

άλλωστε στην 
εποχή που όσοι 
έχουν ψυχολο-
γικά βγαίνουν, 
δεν μπαίνουν.

 
P Όσο για 

την πανδημία; 
Η κατάσταση 
είναι απογο-
ητευτική από 
όποια πλευρά 
κι αν τη δεις! 
Όποιον χάρτη και να διαβάσουμε, είμαστε 
μέσα στα ‘κόκκινα’, στα ‘μωβ’, στα ‘σκούρα’! 
Σκούρα τα πράγματα, που λέμε.

 
P Σε αναζήτηση κοινής λογικής, εμείς α-

παντάμε με ανευθυνότητα και πολλές φορές με 
θράσος. Το προφανές χάνεται στη σκιά του ανύ-
παρκτου.

 

P Οι πρόωροι αποχωρισμοί άρχισαν και 
πάλι να πυκνώνουν, ωστόσο ούτε αυτό είναι 
ικανό να ανακόψει τον παραλογισμό μας.

 
P Ο εγωισμός αλλάζει επίπεδο, με πειραμα-

τισμούς εναντίον πειραματισμών.
 
P Ένας ‘καθρέπτης’ του πολιτισμού μας 

είναι αυτή η περίοδος. Για να πάψουμε επιτέ-

λους να περνιόμαστε 
ως απόγονοι ανδρών 
επιφανών.

 
P Κι εγώ ξεκίνησα 

αυτοδημιούργητος, αλλά 
κατάντησα σώγαμπρος.

 
P Επίκαιρος διά-

λογος:
- Έβαλες πιτζάμες; 

Δεν σε πρόλαβα…
- Ήθελες να με γδύ-

σεις εσύ μωράκι;
- Να κατεβάσεις τα 

σκουπίδια ήθελα!
 
P Έβγαλε ήλιο κι α-

μέσως γέμισαν τα μπαλ-
κόνια μπουγάδες. Όλη η 
γειτονιά σε ετοιμότητα. 
Πού το ξέρω; Έλα ντε!

 
P Της είπα να μη 

με ξαναπάρει τηλέφω-
νο και με δεν με ξανα-
πήρε. Ό,τι θέλω την 
κάνω.

 
P Και:
 
Πάει στην Αθήνα κάποιος από το χωριό του, 

με σκοπό να τακτοποιήσει κάποιες δουλειές. Συ-
ναντάει έναν χωριανό του, που μένει πλέον μόνι-
μα στην πόλη.

– Α! Κώστα μου, του λέει εκείνος. Θα έρθεις ο-
πωσδήποτε σπίτι μου στη Γλυφάδα να τα πούμε.

– Εντάξει. Αν προλάβω να τελειώσω τις δου-
λειές μου, θα έρθω. αλλά πώς;

– Ή από Συγγρού ή από Βουλιαγμένης, του 
απαντάει ο φίλος του.

Λοιπόν, αφού τελείωσε τις δουλειές του, ξεκι-
νάει να πάει στη Γλυφάδα. Φτάνοντας στους στύ-
λους του Ολυμπίου Διός, ρωτάει έναν περαστικό.

– Φίλε, πως θα βγω στη Συγγρού;
– Ααααα. Πολύ απλό αυτό. Θα βάλεις ψηλο-

τάκουνα παπούτσια, θα βάψεις τα μαλλιά και τα 
χείλη σου, θα φορέσεις μια κοντή- προκλητική 
φούστα και θα βγεις.

– Καλά, άστο φιλαράκι. Θα πάω από Βουλιαγ-
μένης!

Κ.Π.
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