
Ήρθαν τα πρώτα 
«υπό το μηδέν» 

σε Κουτσούφλιανη και Σέλι

Αποφασίστηκε 
η ματαίωση 

του 
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΥ 

Δρόμου 
για το 2021

Ο Κώστας Ρίζος νέος πρόεδρος
 της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, με εισήγηση 

Βοργιαζίδη στο Δημοτικό Συμβούλιο

Βέροια: Διακοπή νερού σήμερα 
κάτω από την οδό Ανοίξεως μεταξύ 

Βενιζέλου, Θεσσαλονίκης, Πλουτάρχου, 
Πηνελόπης και Ανοίξεως 

Η απογραφή του 
πληθυσμού 
εν μέσω της 

επιδημικής κρίσης 
και η απειλή της 

υπογεννητικότητας 

Του Αναστάσιου Βασιάδη Δ. Αποστολίδης, παθολόγος, 
στον ΑΚΟΥ 99.6: «Η γραφειοκρατία 

δεν επιτρέπει να συνεχίσουμε 
ως ιδιώτες γιατροί τους κατ’οίκον 

και στα ιατρεία μας εμβολιασμούς» 

Τα κόμματα 
έχουν ακόμη 
«σφυγμό» 

(με αφορμή τις εσωκομματικές 
διαδικασίες 

σε ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ)

Του Χρήστου Μπλατσιώτη

CMYK
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Μετά και την παραίτηση Κορωνά…

Διακοπή νερού σήμερα στα Παλατίτσια, λόγω εργασιών 
καθαρισμού-συντήρησης των Δεξαμενών Ύδρευσης
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Χειμερινό 
πρόγραμμα 

στους
 καταστηματάρχες 

με δωράκι 
σημαία, από τον 

Εμπορικό 
Σύλλογο Βέροιας
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Κύριοι στο δημοτικό συμβούλιο 
Βέροιας σεβαστείτε τον 

επαγγελματία δημοσιογράφο!
  Το «φιάσκο» της υβριδικής συνεδρίασης του δημοτικού 
συμβουλίου Βέροιας το απόγευμα της Δευτέρας(25/10) για 
το οποίο δεν χρειάζεται να αναλύσουμε κάτι, αφού μιλούν τα 
αποτελέσματα την ίδια και την επόμενη ημέρα. Κανένα μέσο, 
έντυπο ή ηλεκτρονικό δεν μπόρεσε να κάνει ρεπορτάζ και να 
καλύψει την συνεδρίαση, η οποία όπως σχολίασα και χθες έπρεπε 
να διακοπεί γιατί δεν ήταν δημόσια. Ίσως μάλιστα θα καταγραφεί 
ως αρνητικό συμβάν στην ιστορία του δημοτικού συμβουλίου, 
αφού κάτι αντίστοιχο δεν έχει συμβεί ποτέ και πάντα υπήρχε 
κάλυψη και δημοσιογραφική δουλειά. Φυσικά αναμένουμε όπως 
και οι αναγνώστες μας εξηγήσεις για το τι συνέβη.
   Ας μην εμμένουμε σε μια ανούσια γκρίνια αφού θεωρούμε ότι 
έγινε αντιληπτό πλέον ότι τίποτα δεν πήγε καλά και θα πρέπει 
να βρουν λύσεις στην επόμενη συνεδρίαση, διασφαλίζοντας ότι 
θα μπορούμε κι εμείς να κάνουμε την δουλειά μας. Έπεσε στο 
τραπέζι της ίδιας συνεδρίασης, σύμφωνα με πληροφορίες, η 
πρόταση να συμμετέχουν κάποιοι τυχεροί δημοσιογράφοι στην 
δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μετά από 
κλήρωση που θα κερδίζουν στην λοταρία! Ποιοι συντάσσεστε και 
ποιοι διαφωνείτε; Αυτός είναι ο σεβασμός προς το δημοσιογραφικό 
επάγγελμα θα πω πρώτα;;; Αφού το λειτούργημα το έχετε 
απαξιώσει, σκεφτείτε ότι κάποιοι άνθρωποι βγάζουν το ψωμί τους 
και φορολογούνται για να κάνουν αυτή την δουλειά. Και γεννάται 
η απορία, οι τυχεροί της λοταρίας θα διαμοιράζουν το ρεπορτάζ 
ως γραφείο Τύπου του Δήμου στους άτυχους συναδέλφους 
που δεν κληρώθηκαν ή θα λέμε αυτή την φορά είναι η σειρά 
των αναγνωστών του ΛΑΟΥ να ενημερωθούν, την επόμενη της 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ και πάει λέγοντας;;;

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Νέστορος μεγαλομ.,

Πρόκλης συζ. Πιλάτου

Παραλίγογλίτωσαντην«καραμπόλα»
μεαγριογούρουναοδηγοίστηνΠατρίδα

Όπωςγράψαμεπρινλίγοδιάστημαστηνπα-
ρούσαστήλη δεν αποτελεί είδηση η εμφάνιση
αγριογούρουνωνστοναστικόιστό,αφούπλέον
κοπάδιακινούνταισεκατοικημένεςπεριοχέςτης
Βέροιας.Ακόμημιααναφοράγιατοθέμαείχαμε
από οδηγό, ο οποίος γύρωστις 7.30 το από-
γευμα τηςΔευτέραςπέρασε τηνΠατρίδα στο
ρεύμαπροςΒέροιακαιστούψοςτωνκλειστών
στροφών, λίγομετά τοΤελωνείο μεγάληαγέλη
απόαγριογούρουναδιέσχισετονκεντρικόδρό-
μο.Όπως είναι φυσικό οι διερχόμενοι οδηγοί
αιφνιδιάστηκανκαιδύοαπόαυτούςμε ταοχή-
ματάτουςείχανεπαφήευτυχώςμεμικράτηςα-
γέλης,χωρίςνααναφερθούνούτετραυματισμοί
τωνοδηγώνή τωνζώων,ούτεσοβαρέςζημιές
σταοχήματα.

Ωστόσο, ηπλέον τακτική εμφάνιση αγριο-
γούρουνων σε κατοικημένες περιοχές και κε-
ντρικούςδρόμουςαποτελεί μόνιμο κίνδυνο για
διερχόμενους πεζούς και οδηγούς ειδικά τις
βραδινέςώρες και ακόμη δεν έχει βρεθεί λύ-
ση…

Ήρθανταπρώτα
«υπότομηδέν»
σεΚουτσούφλιανη

καιΣέλι
Πρώτες αρνητικές θερμοκρασίες στη

ΒόρειαΕλλάδατοπρωίτηςΤρίτης26Ο-
κτωβρίου,μετον«συνήθηύποπτο»Άγιο
Παύλοναφτάνειστους-2,1βαθμούς,την
ίδιαώραπουτοΣέλιείχε-1,6.

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι 8
σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεω-
ρολογικών σταθμών τουΕθνικούΑστε-
ροσκοπείουΑθηνών/meteo.grπου κατέ-
γραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Ηπιο χαμηλή καταγράφηκεστηΒλάστη
Κοζάνηςμε-4,5βαθμούςΚελσίου.

ΚαιείμαστεακόμηστονΟκτώβριο…

Χειμερινό
πρόγραμμα

στους καταστηματάρχες
με δωράκι σημαία,

από τον
Εμπορικό Σύλλογο 

Βέροιας
Μπαίνει οΝοέμβριος, αλλάζει και ηώρα, αλ-

λάζει και το ωράριο τηςΑγοράς. Το χειμερινό
πρόγραμμα λειτουργίας των εμπορικών καταστη-
μάτωνπου θα ισχύει από 1Νοεμβρίου έως 31
Μαρτίου2022,έλαβανχθεςταμέλητουΕμπορι-
κούΣυλλόγουΒέροιας,μαζίμεέκπληξη…

Το Πρόγραμμα  συνοδευόταν από μια Ελ-
ληνική Σημαία, δώρο τηςΔιοίκησης ενόψει της
Εθνικήςεορτήςτης28ηςΟκτωβρίου.Ευκαιρίανα
δούμεόλητηνΑγοράσημαιοστολισμένη!

Γκαραζόπορτες – πάρκινγκ, αναρτημένοι αριθμοί αδείας 
και παράνομο ή μη, παρκάρισμα…

ΣεπρόσφατοδημοσίευματωνΛαικώνμας,
είχαμεασχοληθείμετα«εμπόδια»πουτοπο-
θετούνταιπαράνομασεδρόμους–πεζοδρό-
μια, με καρέκλες ή τελάρα,προκειμένου να
κρατηθούν θέσεις στάθμευσης μπροστάσε
καταστήματα.

Συμπολίτηςμαςόμω,διαβάζονταςτοσχό-
λιο,  επεσήμανε και μία ακόμαπερίπτωση
που αφορά τις γκαραζόπορτες πουπαρα-
τηρεί κανείς σε οικοδομές τηςπόλης και α-
ναρωτιέται εάν όλααυτά ταπάρκινγκ έχουν
τιςαπαραίτητεςάδειεςχρήσηςγιατηνόμιμη
λειτουργίατουςωςχώροιστάθμευσης.

Όπως μας αναφέρει δεν βλέπει σε ό-
λους τους ιδιωτικούς χώρους, αναρτημένο
τον  σχετικό αριθμό άδειαςπουπροφανώς

απαιτείται.Αναρωτιέται λοιπόν,εάνκάποιοςσταθμεύσειμπροστάσεμίαγκαραζόπορταχωρίςτοναριθμόάδειαςα-
ναρτημένο,θαέχεισυνέπειες,όπωςδηλαδήκάποιακλήσηγιαπαράνομηστάθμευση;Καιαφούηλειτουργίατέτοιων
χώρων,ωςχώροιστάθμευσης,στοχεύειστηναπομάκρυνσηαυτοκινήτωναπότουςδρόμους,άραστημεγαλύτερηδι-
αθεσιμότηταθέσεωνστάθμευσηςστηνπόλη,πώςεπιτυγχάνεταιαυτόόταναπομακρύνουμεέναόχημααπότοδρόμο
αλλάκρατάμεκαιτηθέσητουστοδρόμοκαθότιχρειάζεταιπρόσβασηεισόδουκαιεξόδουτουπάρκινγκ;

Ερωτήματασυμπολίτη,πουψάχνουναπαντήσεις…



Την εξέταση της αναστολής της ισχύος της νέας ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 4585/5-10-2021) για την κατανομή των βοσκοτόπων 
ή της διαγραφής της προβληματικής παραγράφου 8 του 
άρθρου 8 αυτής, που έχει άμεση αρνητική επίδραση στις 
επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων της χώρας λόγω και της 
αναδρομικής της ισχύος, ζητάει ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ 
της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
από τους αρμόδιους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, με σχετική Ερώτηση που κατέθεσε 
στη Βουλή, ο κ. Τσαβδαρίδης επισημαίνει ότι η εν λόγω 
ΚΥΑ μειώνει στους παραγωγούς – κτηνοτρόφους την κα-
τανομή των βοσκοτόπων, χωρίς αυτοί να έχουν βρεθεί 
με προβλήματα – ευρήματα από τον επιτόπιο έλεγχο, ο 
οποίος έχει βρει τα ζώα τους σωστά, με νόμιμη σήμανση 
του κοπαδιού τους και νόμιμες απομακρύνσεις του ζωικού 
κεφαλαίου τους (νόμιμα παραστατικά σφαγής ή πώλησης 
των ζώων). 

Όπως γίνεται φανερό, αυτό σημαίνει και μη πληρωμή 
όλων των άμεσων ενισχύσεων των παραγωγών, τόσο των 
δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης και του πρασινίσματος 
όσο και της εξισωτικής του αποζημίωσης. 

Και αυτό γιατί στην ουσία η ΚΥΑ απαγορεύει στον παρα-
γωγό τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου του, από την ημέρα 
της δήλωσης ΟΣΔΕ που κάνει μέχρι και τέλος του τρέχο-
ντος έτους κάτι όμως που είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να συμβεί κα-
θώς αυτός την ίδια στιγμή χρειάζεται να τροφοδοτήσει την 
αγορά με τα αγαθά που παράγει η εκμετάλλευσή του (γάλα 
και κρέας) προκειμένου να επιβιώσει και να διασφαλίσει τη 
βιωσιμότητα της εργασίας του. 
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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

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ 2 (ΜΕΤΑΓΛ) 
THE ADDAMS FAMILY 2 

Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμε-
ρινή ”:   Πέμπτη 28/10 - Παρασκευή 
29/10 - Σάββατο 30/10 - Κυριακή 31/10 
στις 18.00  (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test 
από 12 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, δείτε ανα-
λυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΓΡΕΓΚ ΤΙΕΡΝΑΝ & ΚΟΝΡΑΝΤ ΒΕΡΝΟΝ
Σενάριο: ΝΤΑΝ ΧΕΡΝΑΝΤΕΖ
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=aC0LK1xLqug  
Venom : Let there be Carnage  (marvel)
Προβολές στην Αίθουσα 1&2 “Χειμερινή ”:   
Κάθε μέρα 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)

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

ρις, Γούντι Χάρελσον
T r a i l e r :  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=lELWWi2mMgo&feature=emb_logo 
Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ 2 - HALLOWEEN KILLS
Προβολές στην Αίθουσα1&2 “Χειμερινή ”:   Πέμπτη 28/10 

– Παρασκευή 29/10 - Δευτέρα 1/11 – Τρίτη 2/11 – Τετάρτη 3/11 
στις 20.30

Σάββατο 30/10 - Κυριακή 31/10 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: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΓΚΡΙΝ
Σενάριο: ΣΚΟΤ ΤΙΜΣ & ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΓΚΡΙΝ
Ηθοποιοί: ΤΖΟΥΝΤΙ ΓΚΡΙΕΡ, ΓΟΥΙΛ ΠΑΤΟΝ, ΤΟΜΑΣ 

ΜΑΝ, ΤΖΕΪΜΙ ΛΙ ΚΕΡΤΙΣ
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=n7btBO4k0Kc 
   
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»     28/10/21 - 3/11/21Για την 1η Νοεμβρίου 
μετατίθεται η διεξαγωγή 
εκλογών του Συλλόγου 

Κοινωνικής Παρέμβασης 
«ΕΡΑΣΜΟΣ»

Η προγραμματισμένη,  Εκλογική 
– Απολογιστική Γενική Συνέλευση για 
την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής 
του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβα-
σης «Έρασμος», της 25 Οκτωβρίου 

2021, λόγω έλλειψης απαρτίας , μετατίθεται την 1η Νοεμ-
βρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 – 7.00μ.μ. στην 
αίθουσα του 1ου Ορόφου των γραφείων μας επί της οδού 
Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια. 

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

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

βουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής 
4. Προτάσεις προγραμματισμού δράσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλα τα μέλη να προσέλ-

θουν, κατά τα προβλεπόμενα άρθρα του Σωματείου του 
ισχύοντος Καταστατικού, στη Συνέλευση και να συμμετά-
σχουν ενεργά για να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον 
του Συλλόγου. 

Θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα 
ασφαλείας κατά της διασποράς της επιδημικής νόσου 
COVID19

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

Από τον ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρει-
ας, γνωστοποιούνται τα εξής:

«Τις τελευταίες ημέρες παρα-
κολουθούμε με προσοχή τις δη-
λώσεις του Δημάρχου Αλεξάνδρει-
ας κ. Γκυρίνη σχετικά με την από-
φαση του για πραγματοποίηση 
της παρέλασης για την επέτειο 
της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο 
μας.

Μια απόφαση που έρχεται σε 
αντίθεση με την απόφαση της Π.Ε 
Ημαθίας αλλά και άλλων όμορων 
νομών όπως αυτή αποφασίστηκε 
έπειτα από ευρεία σύσκεψη με 
υγειονομικούς φορείς του νομού 
μας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία του ΕΟΔΥ, της ανακοίνωσης 
της 24ης Οκτωβρίου, η ΗΜΑΘΙΑ 
είναι η 5η στις 65 περιφερει-
ακές ενότητες της Ελλάδας, με 
118,57%  μέσο όρο κρουσμάτων 
την τελευταία εβδομάδα!

Τα ερωτήματα προκύπτουν α-
βίαστα :

- Ποια στοιχεία επικαλείται ο κ. 
Γκυρίνης που αφορούν τον Δήμο 
μας; Είναι διαφορετικά από αυτά 
του  Αντιπεριφερειάρχη κ. Καλαϊ-
τζίδη Κ. που αποφάσισε την ακύ-
ρωση των παρελάσεων;

- Ποια ήταν η θέση του αντιδη-
μάρχου που εκπροσώπησε τον 
Δήμο μας στην εν λόγω σύσκεψη;

- Αν και με ποιους υγειονομι-
κούς φορείς του Δήμου συσκέ-
φτηκε πριν λάβει αυτή την από-
φαση;

- Η απόφαση αυτή βρίσκει 
σύμφωνη όλη την δημοτική παρά-
ταξη της διοικούσας αρχής αν και 
εφόσον ενημερώθηκαν;

- Αν τελικά επιμείνει στην από-
φαση του σύμφωνα με τα στοιχεία 
που ο ίδιος ισχυρίζεται πως έχει 
ποια επιπλέον μέτρα θα λάβει για 
την αποφυγή φαινομένων συγ-
χρωτισμού; 

Η Ελλάδα και η Ημαθία βρί-
σκονται μπροστά σε ένα κομβικό 
σημείο για την εξέλιξη της πανδη-
μίας , οι αποφάσεις που λαμβά-
νονται μπορούν να παίξουν κα-
θοριστικό ρόλο για τις αυριανές 
επιπτώσεις τόσο σε οικονομικό 
αλλά κυρίως σε υγειονομικό επί-
πεδο για τις οποίες ο Δήμαρχος 
θα φέρει ακέραια την ευθύνη.

Οι πολίτες του Δήμου έχουν δι-
καίωμα να γίνουν κοινωνοί αυτών 
των στοιχείων.

Ευχόμαστε να επικρατήσει η 
σύνεση και η σοβαρότητα».

ΣΥΡΙΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: 
Να επικρατήσει σύνεση 
και σοβαρότητα για την 

διεξαγωγή της παρέλασης

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: 
Προβληματισμός στους κτηνοτρόφους 

της χώρας λόγω ΚΥΑ 
για την κατανομή των βοσκοτόπων

-Με Ερώτηση ζητά αναστολή ή τροποποίηση της Απόφασης



Του Αναστάσιου Βασιάδη

H προβλεπόμενη για το 2021 απογραφή 
του πληθυσμού της χώρας που πραγματο-
ποιείται κάθε δέκα χρόνια από την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), βάσει κοινών με-
θοδολογικών αρχών, κανόνων και προδιαγρα-
φών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό και 
ευρωπαϊκό δίκαιο, ήδη ξεκίνησε και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί εντός του προσεχούς χρονι-
κού διαστήματος. Η απογραφή που βρίσκεται 
σε εξέλιξη, για πρώτη φορά πραγματοποιείται 

και με ηλεκτρονικό τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των πρωτόγνωρων 
συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ 
στην έρευνα έχουν ενταχθεί και ειδικές ερωτήσεις, ώστε να αποτυπωθεί 
η έκταση του brain drain, από την τελευταία απογραφή, δηλαδή από δε-
καετίας. Το φαινόμενο των μεταναστευτικών εκροών από την χώρα μας 
προς άλλους προορισμούς, για αναζήτηση αξιοπρεπών συνθηκών εργα-
σίας και αμοιβών, αυτού του ανεπίτρεπτου φαινομένου που αποστερεί 
την χώρα από το εκλεκτότερο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, έχει 
επισημανθεί επανηλλειμένα και η έκταση του αναμένεται να καταγραφεί 
επακριβώς με την απογραφή. Η πλέον ανησυχητική ωστόσο καταγραφή 
η οποία αναμένεται να επισημοποιηθεί με την ανακοίνωση των αποτελε-
σμάτων της απογραφής, είναι η συνολική μείωση του γηγενούς πληθυ-
σμού, που αποτελεί και την σημαντικότερη εθνική απειλή, που ωστόσο 
φαίνεται να παραβλέπεται κάτω από την πιεστική επικαιρότητα Η διαρ-
κώς αναζωπυρούμενες απειλές για τα κρίσιμα εθνικά μας ζητήματα, κυ-
ριαρχούν στην τρέχουσα επικαιρότητα, σε συνδυασμό με την επιτεινόμε-
νη επιδημική κρίση του κορωνοϊού. Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες που 
δημοσιοποιούνται, σε συνδυασμό με τα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά 
και οι δημόσιες συζητήσεις για την εξέλιξη του επιδημικού φαινομένου 
και των συνεπειών του, απασχολούν κατ αποκλειστικότητα την ειδησε-
ογραφία, ενώ άλλα σημαντικότατης σημασίας ζητήματα με σαφέστατες 
εθνικές επιπτώσεις, παραμερίζονται. Ένα από αυτά τα κρίσιμα ζητήματα 
αποτελεί η υπογεννητικότητα που καταγράφεται στην χώρα μας και της 
οποίας τα πραγματικά στοιχεία αναμένονται να γίνουν γνωστά από τα 
αποτελέσματα της απογραφής. Σύμφωνα ωστόσο με στοιχεία που κοι-
νοποιούνται συνεχώς, σε σχέση με την πληθυσμιακή εξέλιξη των χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αυξάνεται συνολικά, η Ελλάδα παρουσιάζει σταδιακή μείωση του πλη-
θυσμού της, η οποία καθίσταται διαρκώς εμφανέστερη. Από αυτά τα 
στοιχεία αναδύεται σε διεθνές επίπεδο το ζέον πρόβλημα της υπογεννη-
τικότητας στην χώρα μας, κάτι το οποίο εντοπίζεται και τονίζεται από δε-
καετίες, χωρίς ωστόσο να φαίνεται στον ορίζοντα κάποια προοπτική για 

την επίλυσή του. Αυτό το πρόβλημα σε συνδυασμό με το φαινόμενο του 
αριθμού των προσφύγων και μεταναστών που εγκαθίστανται στην χώρα 
μας, οδηγεί νομοτελειακά στην αλλοίωση της σύνθεσης του πληθυσμού 
της χώρας μας, πράγμα το οποίο αποτελεί μια βραδυφλεγή βόμβα στα 
θεμέλια της εθνικής μας υπόστασης. Το πρόβλημα αυτό οξύνεται ακόμα 
περισσότερο από την στάση της πολιτείας η οποία στην ουσία αρνείται 
να θεσπίσει κίνητρα στα νεαρά ζευγάρια προκειμένου να φέρουν στον 
κόσμο περισσότερα παιδιά αλλά και να στηρίξει ουσιαστικά τους πολυ-
τέκνους που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά στις τεράστιες δυ-
σκολίες που προκύπτουν απ’ το σημερινό υψηλό κόστος ζωής. Αποτρε-
πτικά ως προς την δημιουργία πολυμελών οικογενειών δρα και η προ-
σέλκυση των νέων της επαρχίας προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου 
υπάρχει η πρόκληση των περισσότερων ευκαιριών, αφού η περιφέρεια 
σταδιακά ερημώνεται και εγκαταλείπεται από τους κατοίκους της. Η έξαρ-
ση της μετανάστευσης των νέων σε άλλες χώρες προς αναζήτηση καλύ-
τερων συνθηκών εργασίας και αμοιβής, που αποτελεί και στοιχείο έρευ-
νας της σε εξέλιξη απογραφής του πληθυσμού, αποτελεί έναν πρόσθετο 
παράγοντα, που σε συνδυασμό με την υπογεννητικότητα υπονομεύει την 
εθνική μας αυτοτέλεια και πρέπει να τύχει εξειδικευμένης προσοχής και 
αντιμετώπισης. Το φαινόμενο της υπογεννητικότητας όμως αποτελεί τον 
σημαντικότερο εθνικό κίνδυνο και είναι επιτακτικά αναγκαίο να ληφθούν 
άμεσα μέτρα για την αναστροφή του. Αυτό σημαίνει την καθιέρωση ουσι-
αστικών κινήτρων στα νεαρά ζευγάρια για απόκτηση παιδιών, ουσιαστι-
κές οικονομικές ελαφρύνσεις, στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών και 
δημιουργία γενικότερων προϋποθέσεων για την εγκατάσταση των νέων 
ζευγαριών στην περιφέρεια. Πάνω απ’ όλα όμως επιβάλλεται να υπάρξει 
μια γενικότερη ενημέρωση για τις παραμέτρους του εθνικού πια προβλή-
ματος, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τις επιπτώσεις του. Ο χρόνος κυλά-
ει ήδη αντίστροφα για την συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσμού και αν 
δεν ληφθούν άμεσα μέτρα οι συνέπειες θα είναι δυσοίωνες για όλους. Τα 
στοιχεία που θα ανακοινωθούν από την απογραφή, θα αναδείξουν την 
πραγματική έκταση του ζητήματος και θα θέσουν προ των ευθυνών τους 
τις Αρχές, τους Φορείς και τους Παράγοντες του τόπου, που οφείλουν να 
προσεγγίσουν με ευθύνη το ζήτημα και να ενεργοποιήσουν τις απαιτού-
μενες δράσεις, προς όφελος του εθνικού συμφέροντος
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο MHTΡΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

του Γρηγορίου και της Καλούδα, το γένος 
Λανταβού, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΚΑΠΛΑΝΗ
ΜΑΤΙΝΑ του Γεωργίου και της Αλεξίας, 
το γένος Τσεφα, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στα Ιωάννινα Ιωαννίνων, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 

που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης στη 
Βέροια.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΙΤΣΟΣΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννη και 

της Πετρούλας, το γένος Μυλωνά, που 
γεννήθηκε στη Νάουσα και κατοικεί στο 
Γιαννακοχώρι Νάουσας και η ΤΑΤΑΡΑ
(Tatara)ANITA(Anita)του Αντον και της 
Αντόνια, το γένος Μπράϊλο, που γεννή-
θηκε στο Ντομποϊ Βοσνίας και Ερζεγοβί-
νης και κατοικεί στο Γιαννακοχώρι Νάου-

σας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δημαρχείο Νάουσας.

Δυσαναπλήρωτο 
κενό η απώλεια της 
Φώφης Γεννηματά

Δεν υπάρχουν λόγια για 
να περιγράψουν την ανεί-
πωτη θλίψη και τον πόνο 
για τον θάνατο της αγαπη-
μένης μας Προέδρου Φώ-
φης Γεννηματά. 

Η απώλεια της αφήνει 
ένα δυσαναπλήρωτο κενό 
αλλά μαζί και μια ιστορική 
παρακαταθήκη. 

Αυτή η γενναία ΓΥΝΑΙΚΑ, σύμβολο ήθους και αξιοπρέπειας 
κατάφερε στην ύστατη στιγμή της να ενώσει τους Έλληνες και 
να αναδείξει ένα πλαίσιο πολιτικής ηθικής. Αυτό μαρτυρά η κα-
θολική αποδοχή τόσο της πολιτικής όσο και της προσωπικής 
συμπεριφοράς της. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά της 
Φώφης στο δημόσιο βίο. Η μεγαλύτερη κληρονομιά που αφή-
νει σε όλους μας.

Η Πρόεδρος μας, η Φώφη μας θα ζει για πάντα στις καρδιές 
μας και θα οδηγεί τις σκέψεις μας.

Η Ν.Ε. Ημαθίας, τιμώντας τη μνήμη της και αντί στεφάνου 
αναλαμβάνει πρωτοβουλία συγκέντρωσης χρημάτων για τον 
Σύλλογο Καρκινοπαθών Ημαθίας.        

Ν.ΕΚΙΝΗΜΑΑΛΛΑΓΗΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Υποβολή δηλώσεων ζημιάς 
από βροχόπτωση σε 
Μακροχώρι, Διαβατό, 

Ν. Νικομήδεια και Λυκογιάννη
Ανακοινώνεται ότι το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ενέκρινε 

την υποβολή δηλώσεων ζημιάς στη ΔΕ Αποστόλου Παύλου (Μα-
κροχώρι, Διαβατό, Ν. Νικομήδεια και Π. & Ν. Λυκογιάννη) από την 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ:

• της 15/10/21 στην Βιομηχανική Ντομάτα και στην καλλιέργεια 
Μηλιάς και

• της 23/10/2021  στην καλλιέργεια Βαμβακιού. 
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί κάτοχοι γεωργικής εκμετάλ-

λευσης που βρίσκεται στο εν λόγω αγρόκτημα λόγω των μέτρων 
για τον περιορισμό της διασπορά του covid 19, μπορούν να υ-
ποβάλουν δήλωση ζημιάς, με ραντεβού και κατόπιν τηλεφωνικής 
συνεννόησης στα τηλέφωνα των ανταποκριτών: 2331351926 – 
2331350910 – 2331350528.

Η απογραφή του πληθυσμού 
εν μέσω της επιδημικής κρίσης 

και η απειλή της υπογεννητικότητας 

Εξιχνιάσεις κλοπών 
στην Ημαθία

• Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας σχηματίσθηκε δικογραφία σε 
βάρος τριών ημεδαπών γυναικών, καθώς όπως προέκυψε από την 
έρευνα, το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου 2021 σε περιοχή της Ημαθί-
ας, εισήλθαν σε κατάστημα προσποιούμενες τις πελάτισσες και με την 
μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν 3 θήκες με κοσμήματα συνολικής 
αξίας 30.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση της ιδιοκτήτριας του κατα-
στήματος.

• Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία 
σε βάρος  ημεδαπού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα 
που διενεργήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας, τον 
Σεπτέμβριο του 2021 σε περιοχή της Ημαθίας, αφαίρεσε μέσα από 
σταθμευμένο όχημα ημεδαπής, μια τσάντα που περιείχε 6 τραπεζικές 
κάρτες και χρηματικό ποσό των 35 ευρώ.

Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση 
Συνελήφθη στις 25 Οκτωβρίου 2021 το πρωί στη Βέροια από αστυ-

νομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, ημεδαπός άνδρας, καθώς 
σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία του 
επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών, για παράβαση της νομοθεσίας 
περί εξαρτησιογόνων ουσιών.



Την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου
Ξεκινάει για δεύτερη 

χρονιά ο διαδικτυακός 
«Επισκοπικός Λόγος»  

Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας αξιο-
ποιώντας το δίαυλο του διαδικτύου για τη διάδοση του λόγου 
του Θεού, ξεκίνησε από την αρχή της πανδημίας του Covid-19 
ένα πλούσιο πρόγραμμα διαδικτυακών παραγωγών. Εμπνευ-
στής και πρωτεργάτης της διαδικτυακής προσπάθειας υπήρξε 
ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος πραγματο-
ποίησε τέσσερις σειρές ομιλιών με διάφορα πνευματικά, αγιο-
λογικά και εθνικά θέματα.   

Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας κ. Παντελεήμων θα πραγματοποιεί κάθε Πέμπτη στις 7:00 
μ.μ. διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των ομιλιών «Επισκοπικός 
Λόγος» με διάφορα πνευματικά θέματα. Αποτελεί μία ευκαιρία 
πνευματικής ωφέλειας και παρηγορίας για όλους μας, κληρι-
κούς και λαικούς, στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.  

 Παράλληλα με τις διαδικτυακές εκπομπές η Ιερά Μητρόπο-
λη μεταδίδει κάθε Τρίτη στις 6:00 μ.μ. τον Αρχιερατικό Εσπε-
ρινό και την Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού από την 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.  

 Τις Εκπομπές και τις Ιερές Ακολουθίες μπορείτε να παρα-
κολουθείτε μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως 
www.imverias.gr, μέσα από την σελίδα μας στο Facebook 
https://www.facebook.com/IeraMhtrVeriasNaoushsKampanias, 
το κανάλι μας στο Youtube καθώς και από τον ραδιοφωνικό 
σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος» στη 
συχνότητα των 90.2 FM. και από το e-radio: https://www.e-
radio.gr/Pavlios-Logos-IM-Verias-902-Veria-i1757/live. 
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 26 Οκτω-

βρίου 2021 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στην 
Φυτειά Ημαθίας η Ελισάβετ Τσέου 
σε ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 26 Οκτω-

βρίου 2021 στις 11.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου (Πολιού-
χου) Βέροιας ο Στέργιος Μπαρ-
μπαρούσης σε ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

H κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ναούσης  κα ι 
Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 Την Τετάρτη 
27 Οκτωβρίου 
το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον 
πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό του Α-
γίου Δημητρίου 
Σχοινά με την 
ευκαιρία της ε-
ορτής των συ-
ναθλητών του 
Μεγαλομάρτυ-
ρος, Αγίων Νέ-
στορος και Λού-
που. 

 Την Πέμπτη 
28 Οκτωβρίου 
το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου 
Βεροίας και θα τελέσει Δοξολογία. 

Την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι θα α-
πευθύνει εορταστικό μήνυμα και ευχές μέσα από την ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 
90,2 FM». 

Την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει 
στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» μέσα 
από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύ-
λειος Λόγος» στους 90.2 FM. 

Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Νησίου. 

Ξεκίνησαν 
οι «Ακαδημαϊκοί 

Διάλογοι» στην Ιερά 
Μητρόπολη Βεροίας

 

 Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου το απόγευμα στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας πραγματοποιή-
θηκε η επίσημη έναρξη της σειράς των ομιλιών υπό τον τίτλο «Ακαδημα-
ϊκοί Διάλογοι». 

Στην αρχή ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Αγιασμό για τη νέα χρονιά και στη 
συνέχεια ανέπτυξε το θέμα: «Από Θεού άρξασθαι. Πώς; Διά της προ-
σευχής».

 Τον Σεβασμιώτατο προλόγισε ο υπεύθυνος της σειράς των ομιλιών 
«Ακαδημαϊκοί Διάλογοι» και Αρχιερατικός Επίτροπος Βεργίνης, Αρχιμ. 
Ιερεμίας Γεωργαλής.

 Οι «Ακαδημαϊκοί Διάλογοι» αποτελούν ποιμαντική πρωτοβουλία του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος από τα πρώτα 
χρόνια της Αρχιερατείας του στην Αποστολική Μητρόπολη της Βεροίας. 
Κάθε Κυριακή απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ναό της Βεροίας ομιλούν 
έμπειροι κληρικοί, καταξιωμένοι επιστήμονες και διακεκριμένοι καθηγη-
τές, οι οποίοι αναπτύσσουν θέματα πνευματικού ενδιαφέροντος και εν 
συνεχεία ακολουθεί ένας γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος με ερω-
τήματα, θέσεις και προτάσεις.

Το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας στο πλαίσιο της πρά-
ξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοι-
νωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», μετά από τέσσερα (4) χρόνια λειτουρ-
γίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων.

Σκοπός του είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού α-
ποκλεισμού, η ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς 
και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης 
των οικονομικά αδύναμων πολιτών.

Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι άτομα / νοικοκυριά που 
διαμένουν στο Δήμο Βέροιας, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα δια-
μενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ιθαγενών, καθώς και δικαιούχων / 
αιτούντων διεθνούς προστασίας, που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας 
ή απειλούνται από φτώχεια.

Μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας που εδρεύ-
ει στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Πρόνοια) στην οδό Σταδίου 51, 
θα γίνεται διανομή σε ωφελούμενα άτομα / νοικοκυριά που έχουν ανάγκη 
σε , τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, 
παιχνίδια κλπ.

Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ δικαιούνται διανομή βασι-
κών αγαθών μόνο από το ΤΕΒΑ και δε δικαιούνται αγαθά που διαθέτει η 
δομή στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ.

Ο χώρος τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας 
για ΑμεΑ.

Στο πλαίσιο αυτό οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως 
δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Βέροιας για τους 
επόμενους (12) μήνες μπορούν να απευθύνονται στο χώρο του Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου (Σταδίου 51) κατόπιν τηλεφωνικής προ-συννενόησης 
(ραντεβού) καθημερινά από 1 Νοεμβρίου 2021 έως 17 Νοεμβρίου 2021 
και ώρες 9:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., όπου θα υποβάλλουν αίτηση συμμετο-
χής, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας πα-

ραμονής σε ισχύ.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμού ΔΕΚΟ (πρόσφατο) ή 

μισθωτήριο συμβόλαιο.
5. Αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωση (έντυπο Ε1) 2020

6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2020.
7. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) όλων των με-

λών του νοικοκυριού που υποβάλλουν φορολογική δήλωση.
8. Μία μικρή φωτογραφία.
Δικαιολογητικά κατά περίπτωση
1. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει).
2. Επίσημη ιατρική γνωμάτευση (εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας).
3. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (εφόσον πρόκειται για ΑμεΑ).
4. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας .
5. Φωτοτυπία εγκεκριμένης αίτησης ΚΕΑ.
6. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο και ζητηθεί 

κατά περίπτωση.
Όλα τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι 

απόρρητα και τηρούνται οι κανόνες που αφορούν την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα ετήσια εισοδηματικά κριτήρια για την συγκεκριμένη παροχή, είναι 
τα εξής:

- άτομα με εισόδημα έως 5.266 ευρώ ετησίως
- νοικοκυριά με δύο ενήλικες με εισόδημα έως 7.899 ευρώ ετησίως
- νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω 

των 14 ετών με εισόδημα έως 9.479 ευρώ
- νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω 

των 14 ετών με εισόδημα έως 11.059 ευρώ
- νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω 

των 14 ετών με εισόδημα έως 12.638 ευρώ
- νοικοκυριά με έναν ενήλικα και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω 

των 14 ετών με εισόδημα έως 6.846
- νοικοκυριά µε έναν ενήλικα και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω 

των 14 ετών έως 8.426 ευρώ
- νοικοκυριά µε έναν ενήλικα και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω 

των 14 ετών με εισόδημα έως  10.005 ευρώ
(Το ισοδύναμο μέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται με βάση την 

τροποποιημένη κλίμακα του ΟΟΣΑ, με την οποία ορίζεται συντελεστής 
στάθμισης 1 για τον πρώτο ενήλικα, 0,5 για τον δεύτερο ενήλικα και μέλη 
14 ετών και άνω και 0,3 για παιδιά κάτω των 13 ετών και κάτω)

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2331353824 και 2331353811
Email: koinoniko.pantopoleio@veria.gr

Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας: Ξεκινούν αιτήσεις 
συμμετοχής σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδύναμων πολιτών



Του Χρήστου Μπλατσιώτη

(με αφορμή τις εσωκομματικές 
διαδικασίες σε ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ 
και ΚΙΝΑΛ)

Σε μια περίοδο που κατά τα λε-
γόμενα της «κοινής γνώμης» ο κό-
σμος δεν ενδιαφέρεται για τα κόμματα 
και αποφεύγει να ασχολείται με την 
πολιτική, οι κομματικές οργανώσεις 
δείχνουν ότι έχουν ακόμη σφυγμό και 
μοιάζουν να επανακάμπτουν ως μη-
χανισμοί  χρήσιμης πολιτικής παρέμ-

βασης στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον από τις εσω-
κομματικές διαδικασίες κομμάτων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη (ΝΔ, 
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ΚΙΝΑΛ) ή ολοκληρώθηκαν πρόσφατα (ΚΚΕ, ΜέΡΑ25).  Η 
αλήθεια είναι ότι η θλιβερή είδηση για απώλεια της Φώφης Γεννηματά 
επισκιάζει κάθε άλλη αναφορά γύρω από τα κόμματα, ειδικά σε σχέση 
με το ΚΙΝΑΛ αλλά και γενικότερα.  Ενδεχομένως να προκαλέσει και εξε-
λίξεις που να αλλάζουν κομματικούς προγραμματισμούς. Έστω κι έτσι, 
παράκαιρα ή στο περιθώριο, ένα σημείωμα για τα κόμματα, σε σχέση 
με τον παλμό της παρουσίας τους και την αξία των εσωκομματικών δια-
δικασιών τους, νομίζω ότι βρίσκει πάντα έναν χώρο για να διατυπωθεί. 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, μια πρώτη ακτινογραφία των 

εσωκομματικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν προχθές Κυριακή, 
δίνει δείγμα θετικό όχι μόνο σε σχέση με το κυβερνών κόμμα αλλά σε 
σχέση και με τη συμμετοχή των πολιτών σε κομματικές διαδικασίες. Ο 
κομματικός «σφυγμός» που δείχνει να έχει η Νέα Δημοκρατία, μέσα 
από την εσωκομματική διαδικασία της ενόψει και του 14ου συνεδρίου 
της, μετριέται από πολιτικούς παρατηρητές ως ακμαίος και δυνατός και 
το συμπέρασμα προκύπτει από τη γενική εικόνα χωρίς να την περιορί-
ζουμε σε τοπικές εντυπώσεις. Στις περισσότερες περιοχές όπου έγιναν 
οι εκλογές, η αθρόα συμμετοχή των πολιτών ήταν το κεντρικό χαρακτη-
ριστικό τους και λόγω αυτής της προσέλευσης σχεδόν σε όλα τα μεγά-
λα αστικά κέντρα δόθηκε παράταση για να κλείσουν οι κάλπες στις 8,00 
το βράδυ αντί στις 7,00 που αρχικά είχε οριστεί. Αρκετές ήταν και οι 
χρονικές στιγμές που στα εκλογικά τμήματα των τοπικών οργανώσεων 
σχηματίζονταν ακόμη και ουρές από τα μέλη της ΝΔ που έσπευδαν να 
ψηφίσουν, όπως στη γειτονική Θεσσαλονίκη και στην όμορη Κατερίνη, 
στην Αθήνα, στη Λάρισα, στο Βόλο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηρά-
κλειο και σε άλλες περιοχές.  

Μπορεί στη Βέροια, στη Νάουσα και στην Αλεξάνδρεια να μην έγινε 
το ίδιο αφού οι προγραμματισμένες τοπικές εκλογές της ΝΔ δεν πραγ-
ματοποιήθηκαν και οι εκλεγέντες αναδείχθηκαν χωρίς κάλπη (προβλέ-

πεται εσωκομματικά κι εφαρμόζεται όταν οι υποψήφιοι είναι ισάριθμοί 
των θέσεων που πρέπει να καλυφθούν μέσω της κάλπης όπως συνέβη 
με τους υποψήφιους στην Ημαθία) αυτό όμως καθόλου δεν αναιρεί το 
μέγεθος της επιχειρούμενης κομματικής ανασυγκρότησης και της δια-
φαινόμενης κοινωνικής ανταπόκρισης.  Για να είμαστε δίκαιοι θα πρέπει  
κάποια στιγμή να συζητηθούν από τους αρμόδιους και οι  αντίθετες 
γνώμες «διαμαρτυρίας» που εκφράστηκαν, όμως το ξαναγράφω: Η 
εικόνα που δίνει το συμπέρασμα είναι η γενική και όχι μεμονωμένες και 
«ειδικές» περιπτώσεις.  Αυτό το δείχνουν και τα στοιχεία 

Σύμφωνα με τα αριθμητικά δεδομένα που ανακοινώθηκαν, σε πα-
νελλαδικό επίπεδο, στα 6.852 ανέρχονται στελέχη που κατέθεσαν υπο-
ψηφιότητες για τις εσωκομματικές δομές,  ενώ σε σχέση με τη γενική 
καταγραφή των μελών, στα 99.754 ανέρχονται τα μέλη που ανανέωσαν 
την εγγραφή τους και 35.048 είναι τα μέλη γράφτηκαν για πρώτη φορά. 
Συνολικά η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε 134.802 μέλη εκ των οποίων το 
26% είναι καινούργια και από το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών, το 
22% (29.656) είναι μέλη ηλικίας έως 35 ετών και μόλις το 16% είναι από 
60 ετών και πάνω. Αριθμητικά δεδομένα που κάθε άλλο παρά τα λες 
«μικρά» και φαίνεται να ξεπέρασαν  τις προσδοκίες των επιτελών της 
Νέας Δημοκρατίας εάν συνυπολογιστεί ότι διανύουμε μια περίοδο χωρίς 
κομματικούς φανατισμούς και τα κομματικά ενδιαφέροντα των πολιτών 
δείχνουν κάτι παραπάνω από εξασθενισμένα.  

ΣΥΡΙΖΑ –ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Τηρουμένων των αναλογιών φαίνεται ότι παρόμοια φαινόμενα συμ-

μετοχής και συσπείρωσης θα εμφανιστούν και στον κομματικό χώρο 
του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία όπου ξεκινούν επίσης διαδικασίες 
κομματικής ανασυγκρότησης, με ορίζοντα το 3ο συνέδριο του κόμματος 
που προγραμματίζεται για τον  Φεβρουάριο του 2022. Μια χρονική στιγ-
μή ίσως πολύ κοντά στο ενδεχόμενο των επόμενων εθνικών εκλογών, 
εκτίμηση  που συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερες πιθανότητες. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο κομματικός σχεδιασμός του ΣΥΡΙΖΑ στους μήνες που 
θα μεσολαβήσουν, πέρα από την καμπάνια προβολής των πολιτικών 
θέσεων του κόμματος. περιλαμβάνει και εσωκομματικές διαδικασίες α-
νασυγκρότησης των τοπικών οργανώσεων με οικονομική εξόρμηση, με 
εγγραφή νέων μελών και προγραμματικές περιφερειακές συνδιασκέψεις 
ανοιχτές στις τοπικές κοινωνίες. 

Η εξόρμηση για εγγραφή νέων μελών θα ξεκινήσει άμεσα ώστε στις 
15 Ιανουαρίου 2022 να οριστικοποιηθούν οι εκλογικοί κατάλογοι των 
μελών που θα λάβουν μέρος στην εκλογή συνέδρων. Στη συνέχεια, από 
τις 10 ως τις 14 Φεβρουαρίου θα γίνουν οι εκλογές στις Οργανώσεις 
Μελών (των τοπικών επιτροπών) για την ανάδειξη των συνέδρων , 
ενώ το 3ο Συνέδριο του κόμματος θα πραγματοποιηθεί στις 24-27 Φε-
βρουαρίου 2022 στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα χρονοδιάγραμμα που 
ανεβάζει ταχύτητες και στις εσωκομματικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ κι 
αυτό αναμένεται ότι θα φανεί άμεσα και στην Ημαθία τόσο σε σχέση με 
την κομματική κινητοποίηση όσο και με τις φιλοδοξίες ή τις στρατηγικές 
των τοπικών στελεχών. 

ΚΙΝΑΛ
Όμως και στο ΚΙΝΑΛ, σε ίδιους ρυθμούς εγρήγορσης και συμμε-

τοχής παραπέμπουν τα μέχρι τώρα αριθμητικά δεδομένα της εσω-
κομματικής διαδικασίας για την ανάδειξη του νέου προέδρου. Κι εδώ, 
πάντα τηρουμένων των αναλογιών -ίσως και με το παραπάνω- αν 
υπολογίσουμε ότι οι έξι (6) υποψήφιοι πρόεδροι του Κινήματος συγκέ-
ντρωσαν συνολικά περί τις 84.000 υπογραφές μελών και φίλων που 
υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους. Προφανώς, ο αριθμός αυτός 

θα αντιστοιχεί και με ψήφους στις εσωκομματικές προεδρικές εκλογές 
του ΚΙΝΑΛ που θα πραγματοποιηθούν στις 5 Δεκεμβρίου 2021 ή των 
επαναληπτικών τους, στις 12 Δεκεμβρίου 2021 (αν δεν αλλάξει κάτι εξ 
αιτίας της θλιβερής εξέλιξης με την απώλεια της Φώφης Γεννηματά). 
Και προφανώς δεν θα είναι μόνο αυτό το μέγεθος της συμμετοχής στην 
εκλογική διαδικασία αλλά αναμένεται να είναι αρκετά μεγαλύτερος. Ούτε 
αυτός είναι ένας αριθμός που περνά απαρατήρητος. 

ΚΚΕ
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ) από την πλευρά του, πριν 

λίγους μήνες πραγματοποίησε μια κορυφαία εσωκομματική διαδικασία 
του, το Συνέδριο του κόμματος, που πραγματοποιήθηκε στις 24-27 του 
φετινού Ιουνίου εκλέγοντας νέα Κεντρική Επιτροπή και επανεκλέγοντας 
τον Δημήτρη Κουτσούμπα ως Γραμματέα της. Είναι το 21ο κατά σειρά 
συνέδριο από την ίδρυση του κόμματος, με το 1ο Συνέδριο να γίνεται 
το 1918, μόλις ένα χρόνο μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ήταν 
το ιδρυτικό συνέδριο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος 
(ΣΕΚΕ) που 6 χρόνια μετά, το Νοέμβριο του 1924,  μετονομάστηκε σε 
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.  Το ΚΚΕ επίσης έχει εσωκομματικές 
διαδικασίες οργάνωσης, με θεμέλιο τη λειτουργία Κομματικών Οργανώ-
σεων Βάσης (ΚΟΒ σε τοπικό, νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο. 
Είναι το κόμμα με τη μακροβιότερη συνεχή παρουσία στην πολιτική ζωή 
της χώρας, πάντα με έντονο παλμό εσωκομματικής οργάνωσης . Παλ-
μό που πολλά κι από τα λεγόμενα «αστικά» κόμματα θα επιθυμούσαν 
να έχουν όμως αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Οι λόγοι είναι πολλοί και 
δεν είναι του παρόντος.

ΜέΡΑ25
Για την πληρότητα του ρεπορτάζ  της καταγραφής των εσωκομματι-

κών διαδικασιών τουλάχιστον στα κόμματα της σημερινής Βουλής, δεν 
πρέπει να παραληφθεί και το 1ο Διαβουλευτικό Συνέδριο του ΜέΡΑ25 
που πραγματοποιήθηκε επίσης τον φετινό Ιούνιο και μεταξύ άλλων 
αποφάσισε διεύρυνση των κομματικών οργάνων και άνοιγμα στην κοι-
νωνία..

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ  «ΣΦΥΓΜΟ»
Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι αναγνώστες, θα διαφωνήσουν στο διάβα-

σμα μιας διαπίστωσης ότι τα πολιτικά κόμματα εξακολουθούν να έχουν 
σφυγμό, ότι ανεβάζουν ταχύτητες δράσης και άλλα σχετικά. Ενδεχομέ-
νως και θα «δυσφορήσουν» ισχυριζόμενοι ότι με τα πολιτικά κόμματα 
ασχολούνται μόνο ότι έχουν «συμφέρον» και είναι ελάχιστοι έναντι του 
συνόλου της κοινωνίας. Διαφωνώ στη βάση όλων αυτών των απόψεων 
και των ισχυρισμών που ίσως να ισχύουν εποχικά, τοπικά και εν μέρει.

Οι δημοκρατίες της εποχής μας, είναι δημοκρατίες πολιτικών κομμά-
των και τα κόμματα είναι θεσμοί που στηρίζουν τον πολυκομματισμό και 
την κοινοβουλευτική δημοκρατία.  

Συνεπώς κάθε εκδήλωση επιβεβαίωσης της δημοκρατικής λειτουργί-
ας τους, κάθε προσπάθεια που ενισχύει το άνοιγμά τους στην κοινωνία, 
στους πολίτες και κάθε διαδικασία που δυναμώνει και εξελίσσει την ου-
σιαστική επικοινωνία τους με το τοπικό γίγνεσθαι, είναι απαραίτητη και 
έχει μόνο θετικό πρόσημο . Ευτυχώς, οι εσωκομματικές διαδικασίες των 
κομμάτων, που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έγιναν πρόσφατα, δείχνουν ότι 
μπορούν να επιβεβαιώσουν τα παραπάνω. Δείχνουν ότι τα κόμματα ε-
ξακολουθούν να έχουν σφυγμό για να συνθέσουν και να διαμορφώσουν 
θετικές εξελίξεις, έχουν παλμό για να μετατρέψουν την όποια καχυπο-
ψία και την όποια αδιαφορία σε γόνιμο συμμετοχικό ενδιαφέρον των 
πολιτών. Το χρειάζεται η δημοκρατία. Κι αν για όλα τα παραπάνω, ως 
άποψη, υπάρχει αντίλογος, ευχαρίστως να το συζητήσουμε. 
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Τα κόμματα έχουν ακόμη «σφυγμό» 

Σήμερα από την Λέσχη 
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ» Αλεξάνδρειας
Ημερίδα με τίτλο “Από την 
Βέροια στο Άουσβιτς”, με 
αφηγήσεις του Γ. Λιόλιου

Η Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας «ΚΙΝΗ-
ΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ» διοργανώνει ημερίδα με τίτλο “Από την Βέροια στο 
Άουσβιτς” (Η τεκμηρίωση του τρόμου), την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 
στις 20:30 στην Λέσχη του συλλόγου (Σοφ. Βενιζέλου 9).

Όπως αναφέρει  σχετικά με την ημερίδα το ΔΣ της Κινηματό-
δρασις, «Ο  Γιώργος Λιόλιος, αφηγείται με τη συνδρομή παλαιών 
και νέων τεκμηρίων, το συγκλονιστικό χρονικό του αφανισμού της 
εβραϊκής κοινότητας της Βέροιας που άλλαξε για πάντα την ταυτό-
τητα της πόλης, επιχειρώντας μία αναπαράσταση της διαδρομής 
των Εβραίων της Βέροιας από τη Βέροια στο Άουσβιτς και την 
τελική εξόντωσή τους

Ο Γιώργος Λιόλιος παρουσίασε το 2008 μια μοναδική στο είδος 
της έρευνα για τον αφανισμό των εβραίων της Βέροιας και την ορι-
ακή εμπειρία του Ολοκαυτώματος. Το βιβλίο του «Σκιές της πόλης» 
(εκδ. Ευρασία) βασισμένο σε προφορικές μαρτυρίες επιζώντων, 
αφηγήσεις και έγγραφα, επιχείρησε να ακουμπήσει τα σώματα των 
απόντων, να τους δώσει φωνή και όνομα, ανασύροντας από τη 
λήθη έναν αόρατο κόσμο, εκείνο των Ελληνοεβραίων κατοίκων της 
Βέροιας. Ο αφανισμός τους στα κρεματόρια Άουσβιτς και Μπίρκε-
ναου άλλαξε οριστικά την ταυτότητα της πόλης.

Νομικός αλλά και ακαταπόνητος μελετητής της Ιστορίας της 
Βέροιας στη διαχρονία της, ο Γιώργος Λιόλιος με το βιβλίο αυτό 
συνέβαλε καθοριστικά στην κατανόηση του Ολοκαυτώματος των 
Ελλήνων Εβραίων παρουσιάζοντας μια τεκμηριωμένη μελέτη και 
υπενθυμίζοντας τους τεράστιους κινδύνους που κρύβουν ο αντιση-
μιτισμός και η μισαλλοδοξία στη σύγχρονη Ευρώπη».

Στην εκδήλωση θα τηρηθούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας 
(μάσκες, πιστοποιητικά, rapid tests, αποστάσεις) ενώ θα υπάρξει 
προκράτηση θέσεων λόγω του περιορισμού τους.

Για κράτηση θέσης επικοινωνήστε μέσω email  στο 
kinimatodrasis@gmail.com 
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CMYK

ΟΜΙΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
«ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚαλούνταιταμέλητουΟ.Κ.Α.ΒΙΚΕΛΑΣΒΕΡΟΙΑΣστηΓενική
Συνέλευση τουΟμίλουπουθαπραγματοποιηθεί στις εγκαταστά-
σεις τουΔΑΚ«Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ» (Μακροχώρι), τηνΤετάρτη 27-10-
2021καιαπό19.00έως20.30,μεταπαρακάτωθέματαημερήσι-
αςδιάταξης:

1.Διοικητικόςαπολογισμόςήέγκριση
2.Οικονομικόςαπολογισμόςήέγκριση
3.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέουΔ.Σ. και Εξελεγκτικής

Επιτροπής
ΤοΔ.Σ.

ΕΠΣ Ημαθίας
Κλήρωσηκυπέλλου

Ντέρμπιτωνπρωτοπόρων
ΦΑΣΝάουσα-ΝίκηΑγκαθιάς

Κλήρωση προημιτελικής φάση του κυπέλλου 

ΠραγματοποιήθηκεηκλήρωσητηςΠροημιτελικήςΦάσηςτουΚυπέλλου
ΕρασιτεχνικώνΟμάδων,απότηνοποίαπροέκυψανταπαρακάτωζευγάρια:

ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ

ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣή ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΕΝΩΣΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΑΥΛΟΥ
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ
Οι αγώνες είναι διπλοί και οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στην

έδρατηςομάδαςπουαναφέρεταιπρώτη,σεχρόνοπουθαοριστείπρο-
σεχώςκαιθαανακοινωθείεγκαίρως,αμέσωςμετάτηδιεξαγωγήτουα-
ναβληθέντοςαγώνατης2ηςαγωνιστικήςΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΓΑΣ
ΚΟΠΑΝΟΣ.

Μετάτηνολοκλήρωσητων90λεπτώντουεπαναληπτικούαγώνα,σε
περίπτωσησυνολικού ισόπαλουαποτελέσματοςΔΕΝΙΣΧΥΕΙΟΚΑΝΟ-
ΝΙΣΜΟΣΤΟΥΕΚΤΟΣΕΔΡΑΣΤΕΡΜΑΤΟΣκαιακολουθείημίωρηπαρά-
τασηκαιδιαδικασίατωνπέναλτιγιατηνανάδειξητουνικητή.

ΚλήρωσηΓ’Κατηγορίας
Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της Ένωσης

ΠοδοσφαιρικώνΣωματείωνΗμαθίας(Ε.Π.Σ.Η.)ανακοινώνεταιότιπραγ-
ματοποιήθηκεηπρογραμματισμένηγιατις25/10/2021κλήρωσητου
ΠρωταθλήματοςτηςΓ΄ΕρασιτεχνικήςΚατηγορίας.

Τοπρόγραμμα της 1ηςαγωνιστικής, όπωςδιαμορφώθηκεαπό την
κλήρωση,έχειωςεξής:

ΓΗΠΕΔΟΒΕΡΓΙΝΑΣ:ΜΑΣΒΕΡΓΙΝΑ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ
ΓΗΠΕΔΟΝΕΑΣΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ:ΝΕΑΓΕΝΕΑΝΕΑΣΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ-

Σ-ΑΟΣΥΚΙΑΣ
ΓΗΠΕΔΟΝΗΣΙΟΥ:ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΑΠΣΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
ΡΕΠΟ:ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΛΟΥΤΡΟΥ
Όλοιοιαγώνεςτης1ηςαγωνιστικήςθαδιεξαχθούντοΣΑΒΒΑΤΟ30

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2021καιώρα4μ.μ.
Τουπόλοιποπρόγραμμαθααναρτηθείστηνεπίσημηιστοσελίδατης

ΈνωσηςκαιθαανακοινωθείσταΣωματείαμέσωτηςεπίσημηςδιεύθυν-
σηςπουέχουνδηλώσειστηΓραμματείατηςΈνωσης.

Αποτελέσματα,ενδεκάδεςκαισκόρερτων
αγώνων τμημάτωνυποδομήςΝΠΣΒΕΡΟΙΑ
αγωνιστικήςδράσης23-24Οκτωβρίου.Πολ-
λές νίκες με μεγάλασκόρ για τους νεαρούς
άσσους τηςΒέροιαςπου επίσης εντυπωσι-
άζουν με την απόδοση τους και το ταλέντο
τους.Αναλυτικά

Πρωτάθλημα υποδομών Κ 16   ΕΠΣ
Μακεδονίας(4οςΌμιλος)

ΔιπλασίασετιςνίκεςτηςηομάδατηςΒέ-
ροιαςστηνκατηγορίαΚ16στοπρωτάθλημα
υποδομών της ΕΠΣΜακεδονίας, πανηγυ-
ρίζονταςτηνπρώτητηςεκτόςέδραςνίκημε
σκορ1-6μετοαντίστοιχοτμήματουΚιλκισι-
ακούνίκηηοποίατηνανέβασεστηνκορυφή
του ομίλου. Ο αγώνα πραγματοποιήθηκε
στις εγκαταστάσεις τουΑτέρμωνα στονΑγ
Παντελεήμονα.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣΟΜΑΔΩΝ
ΝΠΣΒΕΡΟΙΑΚ16:Διαμαντόπουλος,Κα-

φτιράνης,Μούκας (Αναστασόπουλος), Νι-
κόπουλος,Δούκας,Παναγιωτίδης,Τούφας,
Κετόγλου, Χατζηπάντος (Στίμος),Αδαμίδης
(Σαββίδης),Λαφάρας.

ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ:Μωυσίδης, Σερεμετίδης,
Βασιλείου,Κυπρίτης,Κουσίδης, Σόφης,Ξυ-
λαγατάς, Ιωαννίδης, Σαμανίδης, Σουλτανί-
δης,Δεμερτζής

ΣΚΟΡΕΡ:Λαφάρας(28΄,42΄,65΄),Χατζη-
πάντος67’,Τούφας(70΄,75΄)

Διαιτητής:ΦωτιάδηςΣταύρος

ΠρωτάθλημαυποδομώνΚ15ΕΠΣΜα-
κεδονίας(ΕιδικήΚατηγορία)

Θετικό αποτέλεσμα 2-2 πήρε το τμήμα
Κ15τηςΒέροιαςστονειδικόόμιλοτηςκατη-
γορίαΚ15τηςΕΠΣΜακεδονίαςστονπρώτο
της εκτός έδρας μάλιστα αγώνα με την ο-
μάδαΜΠΕΜΠΗΔΕΣ 2000.Οι αθλητές της
ομάδας της Βέροιας μπήκανπολύ δυνατά
στοπαιχνίδιαιφνιδιάζονταςτουςαντιπάλους
και στο τέλος τουαγώναθαμπορούσαν να
πάρουνκαιτηννίκη.Ηαναμέτρησηπραγμα-
τοποιήθηκεστογήπεδοτουΠαύλουΜελά.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣΟΜΑΔΩΝ
ΝΠΣΒΕΡΟΙΑΚ15:Μπόσινας (Σιουκιού-

ρογλου),Μελιόπουλος,Μουχτάρης, Γιαγτζί-
δης, Παπαδόπουλος,Τσιάμπας (Τσιούγγα-
ρης),Βήτος(Βράνας),Αβετίδης,Δάρλας(Κα-

τσαβός),Βασιλακάκης,Τσουλτζίδης (Μπρα-
νιώτης-Μπάμπαλος)

ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ 2000: Μπέλης, Νακαν,
Shera, Κατσαρέας, Πάσπαλης,Μητράκος,
Κοσμόπουλος,Καφετζής,Ρίσκος,Παρτσαλί-
δης,Σισμερόπουλος.

ΣΚΟΡΕΡ:Καιτα2γκολτηςομάδαςέβαλε
οΚωνσταντίνοςΒασιλακάκης

Διαιτητής:ΜπεχλιβανούδηςΧρ.

Πρωτάθλημα υποδομών.  Κ 16 ΕΠΣ
Ημαθίας

Καταιγιστική η ομάδα της Βέροιας στον
πρώτο τηςαγώναστοπρωτάθλημαυποδο-
μώντηςΕΠΣΗμαθίαςνίκησεμεευρύσκορ
9-0 την ομάδα τουΑΣΑετούΛαζοχωρίουΗ
αναμέτρησηπραγματοποιήθηκεστο γήπεδο
τηςΚουλούρας.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣΟΜΑΔΩΝ
ΝΠΣΒΕΡΟΙΑΚ16:Καρασαρίδης,Δάσιος

(Τρούπκος),Λουτζιανιώτης,Λαμπριανίδης,
Θυμιόπουλος, Γιάννακας, Καρασαββίδης,
Κεχαγίας,Κονσουλάκης,Αχλίωπας,Βασιλεί-
ου(Τσούκας).

ΑΣΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ:Τσεσμετζής,
Μπεκιαρίδης,Δεδίνης,Λιόντος,ΒύζαςΡ,Βύ-
ζαςΑ,Τοπούζης,Παραστατίδης,Βαπορίδης,
Τσεσμενης,Δερματόπουλος.

ΣΚΟΡΕΡ: Τα γκολ της ομάδας έβαλαν
Κουσουλάκης (4 ), Κεχαγίας (2), και από 1

γκολ οιΑχλιώπας,Λουτζιανιώτης καιΚαρα-
σαββίδης

Διαιτητής:Χαραλαμπίδης

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΥΠΟΔΟΜΩΝΚ14ΕΠΣ
Ημαθίας

Με τοδεξί ξεκίνησε και η ομάδα τηςΒέ-
ροιας στην κατηγορία Κ14 τουπρωταθλή-
ματοςτηςΕΠΣΗμαθίαςκαθώςνίκησεεκτός
έδραςστονπρώτο της αγώνα τουΤηλέμα-
χουςΑλεξάνδρειας με το ευρύσκορ 1-6Η
ομάδα της Βέροιας παίζοντας καλό ποδό-
σφαιροδενάφησετοναντίπαλοτηςσεκαμιά
στιγμήτουαγώνανααμφισβήτησητηνανω-
τερότητάτης.Ηαναμέτρησηπραγματοποιή-
θηκεστογήπεδοτουΝησελίου.

ΤΜΗΜΑΤΑΚ12–Κ10–Κ8
Τατμήματατωνμικρώνηλικιώντηςομά-

δαςσυμμετείχανσεημερήσιοτουρνουάπου
διοργάνωσε ηΈνωσηΑποστόλουΠαύλου
(Μακροχώρι).Οιαγώνες έγινανσταγήπεδα
τουΜακροχωρίου. Οι μικροί αθλητές των
ομάδων ξεδίπλωσαν όλο τους το ταλέντο
γεμίζοντας με χαρά τα πρόσωπα των επι-
σκεπτώνΑκόμαμίαφοράθαθέλαμενατονί-
σουμετηνόμορφηφιλοξενίατηςΔ/νσηςτης
Ακαδημίας τηςΈνωσηςΑποστόλουΠαύλου
καιαναμένουμεμεμεγάλημαςχαράνα την
ανταποδώσουμε.

Τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου
για τα τμήματα υποδομών του ΝΠΣ Βέροιας
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CMYK

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

Γ’Εθνική
Με ήττα 0-2 από τον 

Μακεδονικό ξεκίνησε ο 
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων

Η ομάδα της Ημαθίας γνώρισε άδικη εντός 
έδρας ήττα από τον Μακεδονικό με σκορ 
2-0, καθώς ήταν σαφώς ανώτερη αγωνιστι-

κά, ενώ είχε και πολλά παράπονα από την διαιτη-
σία του αγώνα! Οι Τρικαλινοί δέχτηκαν ένα τέρμα 
στο 11ο λεπτό από τον Τσουκάνη και ένα στις 
καθυστερήσεις του αγώνα με τον Χ’’κωνσταντίνου, 
ενώ να σημειωθεί ότι  αγωνίζονταν με παίκτη λιγό-
τερο από το 25’ λόγω αποβολής του Πέικου!

ΟΜ.ΑλέξανδροςΤρικάλων κυριάρχισε και στο β’ ημίχρονο και
έχασεκλασσικέςευκαιρίεςναπετύχειπρώτατηνισοφάρισηκαιστην
συνέχειακάτικαλύτερο.ΚορυφαίοςοτερματοφύλακαςτουΜακεδο-
νικούπουέσωσετηνεστίατουαπόβέβαιεςπαραβιάσεις..Σημασία
έχει οτι ηομάδα είχεπολύκαλήπαρουσία και οιπαίκτες τουΜέγα
δέχθηκαντασυγχαρητήριατουπροπονητούτουςΔημήτρηΠρίντζιου
γιατοπάθοςκαιτηνδύναμηπουαγωνίστηκαν

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ(Πρίντζιος):Αργυρόπουλος,Γεωρ-
γίου(75’Πετράκης),Κιρκιλιανίδης,Τσιούχας,Πέικος,Αβραμόπουλος,
Περτσιούνης (82’Πίκος), Πιπιλιάρης, Βασίλτσης (62’ Ζυγκερίδης),
Κέλο(62’Μουρατίδης),Λίτσι.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Αμανατίδης): Γουναρίδης, Χασάνογλου, Χα-
τζηκωνσταντίνου,Δοξάκης (90’ Κεφαλάς), Σαραγιώτης, Βασιλείου,
Ζαννάκης (73’Καράμπελας),Πολύζος,Τοπούζης (85’Μπρατσιάνη),
Γαρύφαλλος(90’Κούφας),Τσουκάνης(90’Μπόικα).

Γ’ΕΘΝΙΚΗ(2οςόμιλος)–1ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων-Μακεδονικός:................................0-2
ΦΣΚοζανη-Εδεσσαϊκός........ :0-1(σκόρερΜεληκιώτηςστο41’)
ΠοσειδώναςΜηχανιώνας-ΑΕΛευκίμμης:..............................3-0
ΟΦΑγ.Ματθαίου-ΘύελλαΣαρακηνών:.................................3-2
ΗρακλήςΑμπελοκήπων-ΑΕΠΚοζάνης:.................................0-4
ΑΣΑναγ.Γιαννιτσών-ΑστέραςΚαληράχης:...........................0-0

Κυριακή31Οκτωβρίου,202115:00
ΑΕΛευκίμμης-ΗρακλήςΑμπελοκήπων
ΘύελλαΣαρακηνών-Αναγ.Γιαννιτσών
Μακεδονικός-ΠοσειδώνΜηχανιώνας
Αστ.Καληράχης-ΑΕΠΚοζάνης
Κοζάνη--Μ.ΑΛ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Εδεσσαϊκός-ΟΦΑγ.Ματθαίου

Β’ ΕΠΣ Ημαθίας
Τααποτελέσματατης3ης

αγωνιστικήςκαιοιβαθμολογίες

Για την3ηαγωνιστική στοπρωτάθλημα τηςΒ’ κατηγορίας τηςΕΠΣ
Ημαθίας, έγιναν  ενδιαφέρουσεςαναμετρήσειςκαι  επιτεύχθηκαναρκετά
γκολ!Στηνκορυφήτουπρώτουομίλουμε7βαθμούςβρίσκονταιηΔόξα
ΒρυσακίουκαιηΑΕΑλεξάνδρεια,ενώστονδεύτεροόμιλοσυγκατοικούν
στηνπρώτηθέσηταΛευκάδιαμετονΟλυμπιακόΝάουσας.Αναλυτικάτα
αποτελέσματα,οιβαθμολογίεςκαιοιεπόμενοιαγώνεςστουςδύοομίλους:

Α’ΟΜΙΛΟΣ
Ασώματα–Βρυσάκι............................................................... 2-4
Καβάσιλα–Καψόχωρα.......................................................... 1-1
Αγ.Βαρβάρα–Λυκογιάννη.................................................... 3-1
Κυψέλη–Αλεξάνδρεια............................................................ 0-1
Ρεπό:Παλαιοχώρι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ΔόξαΒρυσακίου..................................................................... 7
2ΑΕΑλεξάνδρεια..................................................................... 7
3Αγ.Βαρβάρα........................................................................... 6
4Καβάσιλα................................................................................ 4
5Καψόχωρα.............................................................................. 4
6Παλαιοχώρι............................................................................. 3
7Ασώματα................................................................................. 1
8Λυκογιάννη............................................................................. 1
9Κυψέλη................................................................................... 0

Επόμενηαγωνιστική(4η)
Λυκογιάννη-Κυψέλη
Καψόχωρα-Παλαιοχώρι
Βρυσάκι-Αγ.Βαρβάρα
Καβάσιλα-Ασώματα

Β’ΟΜΙΛΟΣ
Λευκάδια–Ζερβοχώρι............................................................ 5-2
ΑΕΠΒέροιας–Πατρίδα......................................................... 1-1
ΟλυμπιακόςΝ.–Αγ.Γεώργιος............................................... 0-0
Τρίλοφος–Ραχιά................................................................... 0-2
Ρεπό:Επισκοπή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ΟλυμπιακόςΝ........................................................................ 7
2Λευκάδια................................................................................. 7
3Αγ.Γεώργιος........................................................................... 5
4ΑΕΠΒέροιας........................................................................... 4
5Ζερβοχώρι.............................................................................. 3
6Ραχιά...................................................................................... 3
7Πατρίδα.................................................................................. 1
8Επισκοπή............................................................................... 0
9Τρίλοφος................................................................................. 0

Επόμενηαγωνιστική
Αγ.Γεώργιος-Τρίλοφος
Πατρίδα-Επισκοπή
Ζερβοχώρι-ΟλυμπιακόςΝ.
ΑΕΠΒέροιας-Λευκάδια

ΧωρίςαλλαγέςστηνκορυφήτηςβαθμολογίαςαφούτόσοηΝάουσα
κέρδισεεκτόςέδραςτοΡοδοχώριμε1-3,ενώηΝίκηΑγκαθιάςκέρδισε
στηνΑγ.Μαρίναμε0-3τονΜέγα..ΘρίαμβοςτουΑστέραΤριποτάμου
με το 1-6 μέσαστονΚοπανό.Πήρε βαθμόστοΜακροχώρι οΠΑΟ
Κουλούρας

Α’ΕΠΣΗ-5ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αγ.Μαρίνα–Αγκαθιά................................................................ 0-3
Μελίκη-ΆχθοςΑρούρης............................................................ 3-0
Ροδοχώρι–Νάουσα.................................................................. 1-3
Κοπανός–Τριπόταμος............................................................. 1-6
Μακροχώρι–Κουλούρα............................................................ 0-0

Βαθμολογία
1ΦΑΣΝάουσα............................................................................15
2ΝΊΚΗΑγκαθιάς.........................................................................11
3ΑστέραςΤριποτάμου.................................................................9
4Μακροχώρι.................................................................................6
5Αγ.Μαρίνα..................................................................................6
6Κοπανός.....................................................................................6
7ΦίλιπποςΜελίκης.......................................................................5
8Ροδοχώρι....................................................................................4
9Κουλούρα...................................................................................4
10ΆχθοςΑρούρης.........................................................................2

Σάββατο30Οκτωβρίου,202116:00
ΦΑΣΝάουσα-Μακροχώρι
ΝίκηΑγκαθιάς-Κοπανός
ΠΑΟΚουλούρας-ΦίλιπποςΜελίκης
ΓΑΣΡοδοχωρίου-Αγ.Μαρίνα
ΑστέραςΤριπόταμος-ΆχθοςΑρούρης

Α’ ΕΠΣ Ημαθίας

Νίκεςεκτόςέδρας
τωνπρωτοπόρων

Ροδοχώρι-Νάουσα 1-3
Αγ. Μαρίνα-Αγκαθιά 0-3

 Αποφάσεις της Πειθαρχικής 
Επιτροπής της ΕΠΣ Ημαθίας

Στησυνεδρίασηυπ’αριθ.4της22/10/2021ηΠειθαρχικήΕπιτροπήτηςΈνω-
σηςΠοδοσφαιρικώνΣωματείωνΗμαθίας(Ε.Π.Σ.Η.)έλαβετιςκάτωθιαποφάσεις:

1.ΚΑΛΕΙΤΑΙΣΕΑΠΟΛΟΓΙΑτοΣωματείοΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣδιότι
μετάτηλήξητουαγώναΠρωταθλήματοςτης16/10/2021ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣφίλαθλοιτηςομάδαςκαιοδηλωθείςωςΓια-
τρόςΑγώναεξύβρισανκαιαπείλησαντουςΔιαιτητέςΑγώνα.

2. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙΧΡΗΜΑΤΙΚΗΠΟΙΝΗΕΚΑΤΟΕΥΡΩ (100,00 €)
στοΣωματείοΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΓΙΑΣΜΑΡΙΝΑΣδιότι στον α-
γώναΠρωταθλήματοςτης2/10/2021ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥφίλαθλοςτηςομάδαςδημιούργησε
επεισόδιαπουδυσφημούντοάθληματουποδοσφαίρου.

3.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙΧΡΗΜΑΤΙΚΗΠΟΙΝΗΕΚΑΤΟΝΠΕΝΗΝΤΑΕΥΡΩ
(150,00€)στηνΠρόεδροτουΣωματείουΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΣδιότιπροέβησε δημόσιες δυσμενείς κρίσεις, δηλώσεις και
χαρακτηρισμούςκατάτηςΔιοργανώτριαςΑρχήςκαιτωνΟργάνωντης,
μέσωτωνμέσωνκοινωνικήςδικτύωσης.

4.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙΧΡΗΜΑΤΙΚΗΠΟΙΝΗΔΙΑΚΟΣΙΩΝΕΥΡΩ (200,00
€) στοΣωματείοΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥδιότι προέβησε δημόσιες
δυσμενείςκρίσεις,δηλώσειςκαιχαρακτηρισμούςκατάτηςΔιοργανώτρι-
αςΑρχήςκαιτωνΟργάνωντης,μέσωανακοίνωσηςστοντοπικόΤύπο
καιταμέσακοινωνικήςδικτύωσης.

5.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙΠΟΙΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΜΙΑΣ(1)ΑΓΩ-
ΝΙΣΤΙΚΗΣΗΜΕΡΑΣ,αρχήςγενομένηςαπό17/10/2021,στονδηλωθέντα
ωςΕκπρόσωποΟμάδαςτουΣωματείουΕΝΩΣΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΑΥΛΟΥ.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Οκτώβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από25-10-2021 

μέχρι 31-10-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τετάρτη 27-10-2021

1 4 : 3 0 - 2 1 : 0 0

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟ-

Ν ΙΤΣΗΣ  ΓΩΝ ΙΑ

23310-71601

14:30-21:00ΠΟ-

ΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α-

ΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙΩΝ

4423310-26914

19:00-21:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ

3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

21:00-08:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ

3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

Φαρμακεία

ΕΚΑΣΚΕΜ
Τα αποτελέσματα της 1ης 

αγωνιστικής στην Α’ κατηγορία

Ο Ζαφει-
ράκης  
Νάου-

σας κέρδισε 
εύκολα την 
ΑΚΕ Πιερίας 
με 79-44, ενώ 
στο τοπικό 
ντέρμπι ο 
Άθλος νίκη-
σε την Αλε-
ξάνδρεια με 
54-74.

Α’κατηγορία(1ηαγωνιστική)
Αποτελέσματα

ΖαφειράκηςΝάουσας–ΑΚΕΠιερίας...............................79-44
Αλεξάνδρεια–ΆθλοςΑλεξάνδρειας..................................54-74
Γουμένισσας–ΑετόςΚιλκίς..............................................74-83
ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών–Πάνθηρες.....................60-56

Βαθμολογία
1ΖαφειράκηςΝάουσας...........................................................2
2ΆθλοςΑλεξάνδρειας..............................................................2
3ΑετόςΚιλκίς..........................................................................2
4Μ.ΑλέξανδροςΓιαν.............................................................2
5Πάνθηρες..............................................................................1
6Γουμένισσας.........................................................................1
7Αλεξάνδρεια..........................................................................1
8ΑΚΕΠιερίας..........................................................................1
9Σκυδραϊκός...........................................................................0

Επόμενηαγωνιστική(30/10)
ΆθλοςΑλεξάνδρειας–ΖαφειράκηςΝάουσας
ΑετόςΚιλκίς–Αλεξάνδρεια
Πάνθηρες–Γουμένισσας
ΑΚΕΠιερίας–Σκυδραϊκός

Η οργανωτική επιτροπή του
Φιλίππειουδρόμου,λαμβάνοντας
υπόψη τα τελευταία επιδημιολο-
γικά δεδομένα στηνπεριοχή της
Ημαθίας,μεμεγάλητηςλύπηανα-
κοινώνειτηνματαίωσητηςσειράς
αγώνωνπου θαπραγματοποιού-
νταν τοΣάββατο και τηνΚυριακή
11&12Δεκεμβρίου2021.

Οι λόγοι που οδήγησαν την
ματαίωση της συγκεκριμένης δι-
οργάνωσηςαναφέρονταιστηνπα-
ρακάτωδήλωσητηςΟργανωτικής
Επιτροπής.

Ενμέσωπανδημίαςκαιμετην
ισχύ υγειονομικώνπρωτοκόλλων
που θα δυσχεράνουν και θαπε-
ριορίσουν σε μεγάλο βαθμό την
διήμερηαθλητικήδιοργάνωσηάλ-
λα και ένα μεγάλο δίλημμα που
μας απασχολεί σοβαρά, ‘’[εάν το
μεγαλύτερο μέρος των πολιτών
της πόλης επιθυμεί πραγματικά
μεγάλησυγκέντρωσηπλήθουςα-
θλητών, οικογενειών και θεατών
το διήμερο 11& 12Δεκέμβρη]’’ ,
οδηγηθήκαμε στην απόφαση να
μηνπραγματοποιηθεί οΦιλίππει-
οςδρόμος.

Λεπτομέρειεςπου μας οδήγη-
σαν στην ματαίωση είναι: οι τε-
λευταίες εξελίξεις με την αύξηση
κρουσμάτωνστηνΗμαθίαπουο-
δήγησαν τις τοπικές αρχές στην
απόφαση ματαίωσης της παρέ-
λασης της28ηςΟκτωβρίουόπως
καιπολλώνάλλωνμαζικών εκδη-
λώσεων. Επίσης τα υγειονομικά
πρωτόκολλα απαιτούν να εξαιρέ-
σουμε ένα μεγάλο πλήθος δρο-
μέων οι οποίοι επέλεξαν να μην
εμβολιαστούν, με αποτέλεσμα να
χαθεί εξ ολοκλήρου η έννοια του
μαζικού και καθολικού καλέσμα-

τος. Οι παιδικοί αγώνες που εί-
ναι ηψυχή της διοργάνωσηςδεν
θα μπορέσουν να έχουν τον χα-
ρακτήρα γιορτής διότι υπάρχουν
αυστηροί κανόνες αποστάσεων
και απαγόρευσης μαζικών συ-
γκεντρώσεωνπουαπό τηνφύση
τουςταπαιδιάδενθαμπορέσουν
ναανταποκριθούνσταπρωτόκολ-
λααυτά.

Το βάρος λοιπόν της κοινωνι-
κής ευθύνης αλλά και το μεγάλο
δίλημμα εάν θαπρέπει νασυνω-
στισθούν δρομείς και θεατές στο
κέντρο τηςΒέροιας αλλά και στο
χωριό Βεργίνα κατά την εκκίνη-
ση,μαςαπασχόλησεσοβαράγιατί
λαμβάνουμευπόψημαςτηνκοινή
γνώμη, η οποία τούτες τις μέρες
είναι καχύποπτη και αρνητική σε

οτιδήποτε προκαλεί συνωστισμό
καιμαζικέςσυγκεντρώσεις.

Υπάρχει μεγάλοςπροβληματι-
σμόςεάνηδιοργάνωσηκαταφέρει
να τηρήσει τα υγειονομικά πρω-
τόκολλα και τέλος εάν πραγμα-
τικά είναι στηνφιλοσοφία της να
τα υλοποιήσει. Γιαπαράδειγμα η
εξαίρεσητωνανεμβολίαστωνδρο-
μέων από την διοργάνωση είναι
ένα μεγάλο ερωτηματικό.Ηπρο-
σπάθεια να στηθούν οι δρομείς
στην εκκίνηση σε αποστάσεις α-
σφαλείαςβάσηπρωτοκόλλωνδεν
θα μπορέσει να έχει εφαρμογή
στην πραγματικότητα αφού αμέ-
σωςμετάτηνεκκίνησηοιδρομείς
εκ των πραγμάτων θα συνωστι-
σθούν και θα έρθουν ο ένας δί-
πλα στον άλλο. Στον χώρο εκκί-
νησης και τερματισμούθαπρέπει
να υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι
να εκτελούν τον άχαρο ρόλο του
‘’χωροφύλακα’’προτείνοντας τους
δρομείς ναμηνσυνωστίζονται και
να απομακρύνονται άμεσα από
τον χώρο,προκαλώνταςσυνεχείς
εκνευρισμούς.

Οιχορηγοίπουκάθεχρόνοή-
ταν ηβασικήπηγή εσόδωνμειώ-
νονταικαιταέξοδαείναιαυξημένα
βάση τωναπαιτήσεων τωνυγειο-
νομικώνπρωτοκόλλων.

Όλοι λοιπόνοιπαραπάνωλό-
γοι , οδήγησαν την οργανωτική
επιτροπή να ματαιώσει την διορ-
γάνωση.

Να είμαστε καλά του χρόνου ,
να ξεπεραστούν τα προβλήματα
και να βρεθούμε όλοι μαζί στην
μεγάλη αυτή αθλητική γιορτή της
πόληςτηςΒέροιας

Αποφασίστηκεηματαίωση
τουΦΙΛΙΠΠΕΙΟΥΔρόμουγιατο2021

Β’Εθνικήμπάσκετ
Βαριά ήττα εντός έδρας του ΓΑΣ 

Μελίκης από τον Αίολο Τρικάλων 59-94

ΈχασεεντόςέδραςοΓΑΣΜελίκης,μετοβαρύ59-94απότονπολύκαλό
ΑίολοΤρικάλωνγιατην2ηαγωνιστικήτου3ουομίλουτηςΒ’Εθνικήςστομπά-
σκετ.Οιφιλοξενούμενοι από τηναρχήπήραν τοπάνωχέρι τουαγώνα καισε
κανένασημείοδενεπέτρεψανστουςΜελικιώτεςναπιστέψουνπωςμπορούννα
πάρουνκάτικαλόαπότοπαιχνίδι,φτάνονταςεύκολαστηντελικήεπικράτηση.

Διαιτητές:Γερακίνης-Καρακώστας-Γεωργούλης
Δεκάλεπτα:11-32,28-52,44-75,59-94
Μελίκη (Ασλανίδης):Ντόβας,Μπαρζού12 (1),Μωϋσίδης,Καλογεράτος 16

(3),Κυριάκου,Τζιοβάρας1,Ματράκας1,Μανούσος17(2),Εσέρπογλου,Πεϊμα-
νίδης6,Αλευρίδης4,Ρογγότης2.

Αίολος-Γόμφοι (Φόρος): Ζώρζος 12, Γαρούφας,Μόσιαλος 2, Παππάς 8,
Χατζής2,Ευαγγελακόπουλος, Ιωάννου6 (1),Τσιγγενόπουλος4,Κολότσιος 9,
Ψύρρας19(3),Θέος15(3),Δέσπος17.

ΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΓΣΙωαννίνων-ΊκαροιΤρικάλων.......................................................... 58-74
ΓΑΣΜελίκης-Αίολος-Γόμφοι................................................................ 59-94
ΔόξαΛευκάδας-ΟλυμπιακόςΒόλου..................................................... 56-49
ΤιτάνεςΠαλαμά-ΝίκηΒόλου................................................................. 73-68
ΑναγέννησηΚαρδίτσας-IBC................................................................. 65-59
ΠρωτέαςΓρεβενών-ΕρμήςΣχηματαρίου.............................................. 73-85
Ρεπό:ΈσπεροςΛαμίας

Γ’ Εθνική μπάσκετ
Δύσκοληνίκη

τουΑΟΚΒέροιας69-67
τηνΑριδαία

Παράτιςπολλέςκαισημαντικέςελλέιψειςηομάδατου
ΑΟΚΒέροιαςξεκίνησετοπρωτάθληματηςΓ’Εθνικήςμε
νίκη69-67επίτηςΑριδαίας.

ΈγινεένασυναρπαστικόπαιχνίδιμετονΑΟΚΒέροιας
πιόσοβαρόκαιψυχωμένοναπαλεύειμέχριτέλοςκαινα
παίρνειτορόζφ΄υλλο..Αξίζουνσυγχαρητήριαστουςπαί-
κτεςκαιτονπροπονητήΓιώργοΤριχόπουλο.

Τα10λεπτά16-11,36-27,51-45,69-67τελικό
ΣυνθέσειςΑΟΚΒέροιας
Πασχαλίδης,Τσαχουρίδης,Μέλλιος 12 (2)Ντουλα-

βέρης,Κοτσάμπασης3 (1) Κολοβός5,Κασαμπαλής4,
Τριχόπουλος 15 (2) Κοχλιαρίδης 12 (3) Χαραλαμπίδης
18(3)

ΦΟΑριδαία
Ζουρίδης, Γιώρτσιος, 3 (1)Φορόγλου 5,Τοπαλίδης,

Καραμπέκης 15 (1)Λυδαράκης,Θωμαίδης 2,Μπακιρ-
τζής8 (1)Κανονίδης,Μαρκόπουλος2,  Γκαβέζος21(2)
Αμπάρης
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 Η έκθεση Common Places (Κοινοί Τόποι) του 
Ιωάννη Μπελημπασάκη στη Γκαλερί Παπατζίκου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΗΜΠΑΣΑΚΗΣ
Common Places (Κοινοί Τόποι) 
28/10 - 30/11/2021
Η ατομική έκθεση του εικαστι-

κού Ιωάννη Μπελημπασάκη με τίτλο 
Common Places (Κοινοί Τόποι)  θα 
λάβει χώρα στην Γκαλερί Παπατζίκου 
στη Βέροια από τις 28 Οκτωβρίου. 
Η έκθεση αφορμίζεται από μια σει-
ρά οικειοποιήσεων του μεγαλειώδους 
ρομαντικού πίνακα του Theodore 
Gericault «Η Σχεδία της Μέδουσας» 
(1818-19). Τεκμηριώνεται κυρίως μέ-
σω μιας σειράς ψηφιακών αρχειακών 
εκτυπώσεων Giclee και αφορά έναν 
προβληματισμό σε σχέση με τους μηχανισμούς πρόσληψης της σύγχρονης εικαστικής εικόνας και 
τους τρόπους με τους οποίους αυτή κοινωνείται. Πρόκειται για μίαν εικόνα η οποία γίνεται αντικείμενο 
οικειοποίησης ξανά και ξανά, μέχρι την επανεγγραφή της στην συλλογική μνήμη και την συνεχή ρήξη 
με τις παραδοσιακές της αξιώσεις. 

 Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 30 Νοεμβρίου 2021. 
Τρ.Πεμ.Παρ. 17.00 - 21.00  Τετ.Σαβ 10.00 - 14.00
Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την παραμονή σας στη γκαλερί.

   Η Πρωτοβουλία για το Παιδί κλήθηκε και 
συμμετέχει στο 12ο Πανελλήνιο Παιδοψυχι-
ατρικό Συνέδριο, που διοργανώνουν η Παι-
δοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος και η Ένωση 
Ψυχιάτρων Παιδιού και Εφήβου με θέμα: «Ψυ-
χικό Τραύμα: Η Σημασία του στην Ψυχική Ορ-
γάνωση του Παιδιού και του Εφήβου. Θεωρία, 
Κλινική Πράξη, Κοινωνική Πραγματικότητα».

   Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδι-
κτυακά από 5 με 7 Νοεμβρίου 2021. Ο Οργανι-
σμός μας συμμετέχει το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 
2021 στην στρόγγυλη τράπεζα της Αίθουσας2, 
από τις 15:15 έως τις 16:45, με γενικό θέμα: 
«Υποδοχή και ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική 
φροντίδα ανηλίκων: η εμπειρία της Πρωτοβου-
λίας για το Παιδί». 

Τον συντονισμό θα έχουν: 
• Ο κ. Νίκος Ζηλίκης, Ομότιμος  Κα-

θηγητής Ψυχιατρικής Παιδιού-Εφήβου του 
Α.Π.Θ.-Επόπτης και Επιστημονικά Υπεύθυνος 
της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και

• Ο κ. Βαλάντης Καραγιάννης, Κοινωνι-
κός Λειτουργός, Γενικός Διευθυντής της Πρωτο-
βουλίας για το Παιδί.

Εισηγήσεις θα κάνουν:
• Η κ. Μαρία Δραμιλαράκη, Παιδοψυ-

χίατρος του Οργανισμού, που θα αναπτύξει το 
θέμα:  

«Η αντιμετώπιση του ψυχικού τραύματος 
στα πλαίσια του ΚΕΘΕΤ».

• Η κ. Θεοδώρα Νιώπα, Κοινωνική  
Λειτουργός, Συντονίστρια Κέντρου Θεραπείας 
Τραύματος (ΚΕΘΕΤ), που θα αναπτύξει το θέ-
μα: 

«Το ΚΕΘΕΤ Δομή πρώτης γραμμής στον 
αγώνα για την κοινωνική συνοχή».

• Η κ. Ευφροσύνη Κιατικίδου, Ειδική 
Παιδαγωγός-Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, του 
Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας, που θα ανα-

πτύξει το θέμα: 
«Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και στήριξης 

οικογένειας (ΚΗΦ): Η ολιστική φροντίδα του 
τραύματος, μέσα από εξοικείωση των παιδιών 
σε μια ισορροπημένη  καθημερινότητα».

• Η κ. Καλλιόπη Μπασιούρη, Ψυχο-
λόγος-Εργασιακή Σύμβουλος, Συντονίστρια 
Στέγης Ημιαυτόνομης Διαβίωσης, που θα ανα-
πτύξει το θέμα: 

«Το Σπίτι της Βεργίνας και η Στέγη Ημιαυτό-
νομης Διαβίωσης συγκοινωνούντα δοχεία μίας 
συγκροτημένης πολιτικής προστασίας».

Το Συνέδριο μπορεί να παρακολουθήσει 
κανείς εγγραφόμενος στην ακόλουθη φόρμα 
εγγραφής: Hscap New, καταβάλλοντας 50€ ως 
δικαίωμα.

Με μεγάλη επι-
τυχία διοργανώθη-
κε από το Μουσικό 
Σωματείο «Ωδείο 
Ναούσης» σε συ-
νεργασία με τον 
Δήμο Η.Π. Νάου-
σας το 9ο Φεστι-
βάλ Χορωδιών Νά-
ουσας το διήμερο 
16 & 17 Οκτωβρίου 
2021. Το Φεστιβάλ 
πραγματοποιήθη-
κε στον Πολυχώρο 
«Χρήστος Λανα-
ράς» - ΕΡΙΑ τηρώ-
ντας τις υπουργικές 
αποφάσεις - οδηγί-
ες και λαμβάνοντας 
τα απαραίτητα μέ-
τρα κατά της νόση-
σης από covid-19.

Ο πρόεδρος του 
Μουσικού Σωματεί-
ου κ. Κωνσταντίνος 
Λούκας αναφέρ-
θηκε στην πολυετή 
ιστορία του «Ωδεί-
ου Ναούσης». Ως 
απόρροια των κα-
ταστατικών στόχων 
του σωματείου, ο κ. 
Λούκας παρουσία-
σε πως η νέα διοί-
κηση επιθυμεί και 
εργάζεται για:

• Ενίσχυση και 
προαγωγή του χορωδιακού τραγουδιού.

• Προώθηση της μοναδικής μαντολινάτας στον 
ευρύτερο χώρο της Β. Ελλάδας.

• Διάνθιση του χορωδιακού τραγουδιού με την 
ορχήστρα σύγχρονου και έντεχνου ρεπερτορίου.

• Ίδρυση τμήματος δραματικής τέχνης βασι-
σμένου σε επαγγελματικά και σύγχρονα πρότυπα 
λειτουργίας.

Επιπλέον, με μεγάλη περηφάνια ανακοίνωσε 
πως το «Ωδείο Ναούσης» είναι ο πρώτος φορέας 
στην πόλη που αποκτά με δικούς του πόρους, έναν 
υπερσύγχρονο αυτόματο απινιδωτή. Ενώ με πρώ-
τιστο μέλημα την ασφάλεια και την υγεία στις πρό-
βες και εκδηλώσεις του Ωδείου, προγραμματίζεται 
εκπαίδευση των μελών σε πρώτες βοήθειες και την 
χρήση του απινιδωτή. Τέλος, η διοίκηση του σωμα-
τείου αποφάσισε και προβαίνει σε δράσεις κοινω-
νικής αλληλεγγύης στηρίζοντας σε πρώτη φάση το 
κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Νάουσας.

Στην εκδήλωση παρευρεθήκαν ο Δήμαρχος Η.Π. 
Νάουσας κος. Νικόλας Καρανικόλας, οι αντιδήμαρ-
χοι κα. Δώρα Μπαλτατζίδου, κος Γεώργιος Τριαντα-
φύλλου και κος Δημήτης Θανασούλης. Στο πρόβλη-

μα της καταλληλότητας του χώρου όπου γίνονταν 
πρόβες, από κοινού ανταποκρίθηκαν άμεσα και 
δρομολογούν παρεμβάσεις που θα λύσουν το θέμα. 
Επίσης, ο σχεδιασμός για την χορωδιακή χρονιά 
ολοκληρώνεται και θα παρουσιαστεί σύντομα.

Τέλος, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων, ο βουλευ-
τής Ημαθίας κ. Άγγελος Τόλκας, ο πρώην δήμαρχος 
κ. Νίκος Κουτσογιάννης καθώς και εκπρόσωποι 
φορέων.

Ειδική βράβευση και απονομή τιμητικής πλα-
κέτας έγινε στην εκλιπούσα Κλεοπάτρα Ζιορδίνη. 
Η Κλεοπάτρα Ζιορδίνη υπήρξε άξιο και αγαπητό 
μέλος της μουσικής κοινώτητας του «Ωδείου Να-
ούσης» και προσέφερε τα μέγιστα στον τομέα της 
μουσικής παιδείας. Την βράβευση και τις τιμές πα-
ρέλαβε η κόρη της κα. Σοφία Στάμκου.

Το Σάββατο 16/10 μουσικό πρόγραμμα παρου-
σίασαν οι: Μικτή Χορωδία «Ηχώ Βερόης» Βέροιας, 
Χορωδία Συλλόγου Φιλόμουσων Πρώτης Σερρών 
«Η Πρόοδος», Μικτή Χορωδία Πύργου, Μικτή Χο-
ρωδία Λευκίμμης Κέρκυρας και η Μικτή Χορωδία 
και Μαντολινάτα του «Ωδείου Ναούσης».

12ο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό 
Συνέδριο  με συμμετοχή 

της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
-Θέμα: «Ψυχικό Τραύμα: Η Σημασία του στην Ψυχική 

Οργάνωση του Παιδιού και του Εφήβου-Θεωρία, 
Κλινική Πράξη, Κοινωνική Πραγματικότητα» 

Πολυφωνική πανδαισία το 9ο 
Φεστιβάλ Χορωδιών Νάουσας

«Μουσική για όλους»: Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μουσική για ό-
λους» διοργανώνει το Δημοτικό  Ωδείο  Νάου-
σας «Εστία Μουσών», την Κυριακή 31 Οκτω-
βρίου 2021 και ώρα 12:30. 

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνε-
ται προς όλους όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν 
ή και να ασχοληθούν με τη μουσική, μέσα από 
παρουσιάσεις οργάνων και δράσεις που αφο-
ρούν όλα τα Τμήματα Μουσικής και Χορού του 
Δημοτικού Ωδείου Νάουσας «Εστία Μουσών».

Το πρόγραμμα αφορά γνωριμία με τους κα-
θηγητές του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας και του 
Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (Jung Eun Lee 
- σολίστ, καθηγήτρια βιολιού, Μαίρη Στιβανάκη 
- πτυχιούχος βιολιού, Βίκυ Σουέρεφ - πτυχιού-
χος φλάουτου,  Γιάννης Κετάνης - πτυχιούχος 
βιολιού,  Ματθαίος Χάιδος - διπλωματούχος 
κλαρινέτου)  και παρουσίαση μουσικών οργά-
νων – βιολί, φλάουτο, κλαρινέτο.

Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
είναι δωρεάν. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη 
συμμετοχή τους το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021,  στη γραμματεία του Δημοτι-
κού Ωδείου Νάουσας «Εστία Μουσών» τηλεφωνικά στο 2332024234 ή στο  email: estiamouson@
gmail.com. 

Κατά την είσοδο στο Ωδείο αλλά και κατά την διάρκεια της παρουσίασης είναι απαραίτητη η 
χρήση μάσκας, ενώ θα ισχύουν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Η είσοδος στο χώρο επιτρέπεται για τους μαθητές με βεβαίωση self test και για τους ενήλικες 
με βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή rapid test 48 ωρών. 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  δ ι ό -
ροφο  δ ι αμέρ ισμα ,

1ος και 2ος όροφος

με εσωτερικη σκά-

λα, 170 τ.μ., 40 τ.μ.

βεράντες ,  περ ιοχή

παλα ι ο ύ  Νοσοκο -

με ί ου ,  δ ι αμπερές ,

θέα ,  ν τουλάπες  ε -

ντο ιχ ισμένες .  Τιμή

δ ιαπραγματεύσιμη.

Τηλ.:6973227521.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου,

χωρίς  ασανέρ,  2Δ-

ΣΚΑ.Θ. Κόπλαμ, σε

άρ ιστη  κατάσταση,

περ ιοχή  Κυρ ιώτ ισ -

σας  38 .000  ευρώ.

Τηλ. :  6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι κό -

πεδο 700 τ.μ. στην

Α γ .  Β α ρ β ά ρ α  σ ε

πλαγιά,  με θέα τον

Α λ ι ά κ μ ο ν α ,  σ τ η ν

π λ α τ ε ί α  τ ο υ  χω -

ρ ι ο ύ .  Π λ η ρ .  Τη λ .

6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός
χέρσος 11.000 τ.μ.

στον Άγιο Γεώργιο,

θέση «ΣΥΚΙΕΣ» τι-

μή  15 . 000  ευρώ .

Τηλ.: 6945 122583,

Euromesitiki.

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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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικόΜε-
σιτικό γραφείοστηΒέροια.

Πληρ.τηλ.:2331063283,ώ-

ρες08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισογειο
διαμέρισμα76τ.μ.στηΒέ-

ροια, επί της οδού Γρεβε-

νων 11 και Ερμού, πραγ-

ματικός λουλουδότοπος

μεκαλοριφέρ,κλιματισμό,

ηλιακό θερμοσίφωνα, δί-

χως κοινόχρηστα. Τηλ.:

6949215864.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ
24 τ.μ., Καλλιθέα,Μιλτι-

άδου 20,πόρτα με μηχα-

νισμό, ρεύμα, βαμμένο.

Τιμή ενοικίου 50 ευρώ.

Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοικιάζε-

ταιγκαρσονιέρα,1οςόρο-

φος, σε πολύ καλή κατά-

σταση.Πληρ. τηλ.: 23310

24817.

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 



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI Γραφεία
61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-

σμένα στο κέντρο της πό-

λεως, και ολόκληρος όροφος

240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-
ως 35, χώρος 90 τ.μ.περίπου,

με 3 χώρους και κουζινα,W.C.,

για επαγγελματική χρήση ή για

διαμέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος με
λίγες γνώσεις Η/Υ. ΑΠοστο-

λή βιογραφικών στο e-mail:

regivanelle@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ο ικ ιακή βοη-
θός για τηΒέροια.Πληρ. τηλ.:

2331125374.Ώρεςγιαπληροφο-

ρίες:6.00π.μ.-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1) Μηχανικός

αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοςαυ-

τοκινήτων απο επιχείρησηστη

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. 2)Οδηγός ταξί για πλήρη

απασχόληση. Τηλ. επικοινωνί-

ας:2331071553&2331062900.

Ώρες επικοινωνίας:: 9:30 με

18:30.

ZHTEITAI γυναίκα να φρο-
ντίζειηλικιωμένηόλοτο24ωρο

σε προάστιο της Θεσσαλονί-

κης.Πληρ.Τηλ.6944647074.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφύλαξη
ηλικιωμένηςκυρίας,σεπεριπα-

τητική κατάσταση (όχι κατάκοι-

τη) μένουσαστηνΒέροια. τηλ.

επικοινωνίας:6944-818192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία γ ια να
φροντίζει ηλικιωμένο στη Βέ-

ροια,κέντρογιαόλοτο24ωρο.

Πληρ.τηλ.:2331091098.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφροντί-

δαηλικιωμένης κυρίαςστηΒέ-

ροια, μεπροαιρετική εμπειρία.

Τηλ.:6977828460καΜαιρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυγκολλη-
τήςμε γνώσηTIGκαιψυκτικός

για εργασία.Τηλ.: 6970985797

&2331041385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φυσικο-
θεραπευτή γιαπλήρηαπασχό-

λησησε εργαστήριοφυσικοθε-

ραπείαςστηΒέροια.Πληρτηλ.:

6944675419.

ZHTEITAI κοπέλα και άν-
δρας, από 25 – 40 ετών, για

εργασία σε Πρατήριο Υγρών

Καυσίμων, με πλήρη απα-

σχόληση. Ώρες επικοινωνίας

17.00 έως 21.00 και στο τηλ.

6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικό για τα
ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη

ΒενιζέλουκαιστοΤσερμένι.Τηλ.

επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαεργασία
σε εργαστήριο κρεάτων. Τηλ.:

23310 42680,ώρες επικοινω-

νίας:10μ.έως1.00μ.μ.Βιογρα-

φικά στο e-mail: koktsidis14@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το
ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη

Βενιζέλου. Πληρ. τηλ.: 23310

25170.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφρο-
ντίδα ηλικιωμένων  για όλο το

24ωρο.Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, με μεγάλη
εμπειρία, αναλαμβάνει τηφρο-

ντίδα ηλικιωμένων για 8ωρο ή

μερικέςώρες την ημέρα.Πληρ.

τηλ.: 6945 402184 και 6982

098355.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ74+3τ.μαποθ2Δ-Σ-ΚΙσογειο+θεσηαυτ.με
χρησηαυλης21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
66500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.14000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ40000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη75000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.

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

ΟΑ.Σ. «Ο ΖΥΓΟΣ»  στον
Άγιο Γεώργιο Βέροιας ζητάει να
προσλάβει για την χειμερινήπε-
ρίοδο:

1) εργάτες-εργάτριες διαλογη-
τηρίουκαι

2)χειριστήκλαρκμεάδειαγια
περίοδο10μηνών

Πληροφορίες και αιτήσεις στα τηλ 2331051093 και 
2331506484, email:aszygos@gmail.com



ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Φιλολογικού

ΤμήματοςΘεσ/νίκης, παραδί-

δει ιδιαίτεραμαθήματασεπαι-

διάΔημοτικού,Γυμνασίου,Λυ-

κείου.ΕιδίκευσηΑρχαίαΕλλη-

νικα.Τιμή 7 ευρώ.Τηλ.: 6977

023189και2331063099.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή
εμπειρίασεμεγάλαφροντιστή-

ρια, παραδίδει μαθήματαΝε-

οελληνικής Γλώσσας καιΛο-

γοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄, Β΄,

Γ΄ ΓενικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.

Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστήμων

με μεγάλη κινητή και ακίνητη

περιουσία, καθώς και μεγάλα

εισοδήματα, ζητεί σύζυγο-σύ-

ντροφο.Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ40ετών,ζητάγνω-
ριμίαμεγυναίκααπό30έως40

ετών.Πληρ.τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμίασο-
βαρήκυρία έως55ετών.Πληρ.

τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατοκάμαρα

σχεδόν αχρησιμοποίητη, κρε-

βάτι, κομοδίνα, ντουλάπα με-

γάλη. Τιμή 450 ευρώ. Πληρ.

τηλ.:6948595697.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικ ά είδη
της CICU: καροτσάκι (χειμω-

νιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθού-

να με βάση, τραπεζάκι φαγη-

τού, κάθισμα αυτοκινήτου και

2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση, 400 ευρώόλα μα-

ζί.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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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

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.



ΥΠΑΑΤ: Πληρωμές 633.434.763 εκατ. ευρώ στους αγρότες
 - Προκαταβολή 70% της Βασικής Ενίσχυσης

 του 2021 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ολοκληρώθηκε χθες 26/10/20221, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τον προγραμματισμό του, η πληρωμή του 70% της προκα-

ταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2021, ύψους 633.434.763,44 ευρώ σε 521.657 δικαιούχους και ξεκίνησε σταδιακά η δι-
αδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 υπέβαλαν 
671.061 παραγωγοί, εκ των οποίων δικαιούχοι βα-
σικής ενίσχυσης είναι 591.459 με αξία δηλούμενων 
δικαιωμάτων 948.305.791,38 €.

Επιπλέον, έχουν προγραμματιστεί μέχρι τέλη 
Δεκεμβρίου 2021 η καταβολή του υπολοίπου της 
βασικής ενίσχυσης, του πρασινίσματος και του ε-
θνικού αποθέματος.

Επισημαίνεται ότι, το σύστημα για την υποβολή 
διοικητικών πράξεων για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυ-
σης 2021 θα είναι διαθέσιμο στις αρχές της επόμε-
νης εβδομάδας. Τα αιτήματα διοικητικών πράξεων 
καταχωρούνται μόνο ηλεκτρονικά, είτε μέσω Κ.Υ.Δ. 
είτε απευθείας στο ΟΠΣΕΑΕ.

Υπενθυμίζεται ότι για την ενημέρωσή τους σχετι-
κά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσε-
ων ενίσχυσης, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό 
κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) 
και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΥΠΑ-
ΑΤ (1540) το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες 
από τις 09:00 έως τις 17:00.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα προσωποποι-
ημένης πληροφόρησης των δικαιούχων μέσω 
της εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη» (https://
osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab), κάνο-
ντας χρήση των προσωπικών κωδικών που έχουν 
για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
καθώς και μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής 
«Δημοσιοποίηση Πληρωμών» (https://dip.opekepe.
gr) με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών 
(taxisnet).

P 85χρονος παντρεύτηκε 84χρονη στην 
Αθήνα. Όλα εν σοφία…

 
P Όσο γερνάει ο άνθρωπος, τόσο πιο 

σοφές οι επιλογές του.
 
P Μετά από χρόνια αντιλαμβάνεται εντέλει 

κανείς ποια είναι η καταλληλότερη ηλικία γά-
μου.

 
P Ούτε στο ράφι μένεις, ούτε εφτά χρό-

νια φαγούρα και τα ρέστα.
 
P Και περιορισμένη λίστα δώρων. Κυρίως 

στα φαρμακεία.

 
P Και την παίρνει να σου πει σ’ αυτή 

την ηλικία να πας να απλώσεις την μπου-
γάδα στο μπαλκόνι;

 
P Κι αυτοί που λένε ότι η ηλικία είναι αυτό 

που αισθάνεσαι, πρέπει να μας εξηγήσουν για-
τί δεν συμβαίνει και με τα κιλά.

 
P Κατά τα λοιπά. Με τέτοια τιμή στο πε-

τρέλαιο, μας βλέπω φέτος να τη βγάζουμε 
με μπούκοβο.

 
P Ανακαλύφθηκε εξωπλανήτης ‘νεογνό’. 

Έχει ακόμη για να έλθει σε ηλικία γάμου.

 
P Τιμή πετρε-

λαίου και εισιτη-
ρίου παρακαλώ;

 
P Ακόμη δεν 

έχει βγει προς τα 
έξω το πώς έχουν 
εισπράξει οι Αθη-
ναίοι τη μετάβαση 
στο χάρτινο καλα-
μάκι.

 
P Πάντως επί 

ΠαΣοΚ, καπνίζα-
με και στα λεω-
φορεία και στην 
εντατική.

 
P Και:
 
Μια οικογένεια 

είναι μέσα σε ένα 
αμάξι στην εθνική 
οδό. Ξαφνικά πε-
τάγεται στον δρό-
μο ένα βατραχάκι 
και ο σύζυγος που 
οδηγεί το αμάξι, 
μόλις που προ-
λαβαίνει να το α-
ποφύγει. Έπειτα, 
σταματάει το αμάξι 
και κατεβαίνει να ελέγξει εάν το βατραχάκι είναι 
σώο και αβλαβές. Το βατραχάκι όταν βλέπει 
τον άντρα του λέει:

-Σε ευχαριστώ που δεν με πάτησες. Γι’ αυτή 
την καλή πράξη που έκανες θα σου πραγματο-
ποιήσω μια ευχή.

Το σκέφτεται για λίγο ο άντρας και λέει στο 
βατραχάκι:

-Θα ήθελα ο σκύλος μου να βγει πρώτος 
στις κυνοδρομίες!

-Μπορώ να δω τον σκύλο σου; λέει το βα-
τραχάκι.

Ο άντρας κατεβάζει τον σκύλο από το αμάξι 
και το βατραχάκι βλέπει έκπληκτο πως ο σκύ-

λος έχει τρία πόδια. Τότε λέει στον άντρα:
-Λυπάμαι πολύ, όμως αυτό που μου ζητάς 

είναι αδύνατο να γίνει. Μπορείς να κάνεις μια 
άλλη ευχή;

-Θα ήθελα η σύζυγός μου να βγει πρώτη 
στο διαγωνισμό ομορφιάς, λέει ο άντρας.

-Θα μπορούσα να δω τη σύζυγο; αποκρίνε-
ται το βατραχάκι.

Ο άντρας κατεβάζει τη σύζυγό του από το 
αμάξι και του τη δείχνει. Το βατραχάκι τότε του 
λέει:

-Μήπως θα μπορούσες να μου δείξεις άλλη 
μια φορά τον σκύλο σου;

Κ.Π.
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