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Και τώρα...
πάμε για νέο Τραπεζίτη

  Ολοκληρώσαμε με τον θεσμό του Προέδρου 
της Δημοκρατίας και την ονοματολογία που για 
αρκετούς μήνες απασχόλησε την πολιτική σκηνή 
και τώρα πάμε για άλλα…
  Δεύτερο σίριαλ, για την ανανέωση ή μη, της 
θητείας του κεντρικού Τραπεζίτητης χώρας.
  Και η μάχη ξεκίνησε…
  Και δεν είναι μάχη ονομάτων μόνο, αλλά και 
φύλου, όπως ακριβώς συνέβη και με τον ΠτΔ.
  «Σιδηρά» κυρία του κραταιού, πάλαι ποτέ 
ΠΑΣΟΚ, ακούγεται ως προτεινόμενο πρόσωπο 
στη θέση του Γ. Στουρνάρα. Εννοείται πως με το 
άκουσμα των πρώτων ονομάτων, αρχίζει και η 
«κρίση» στα παρασκήνια.
   Κι επειδή το έχουμε ως χώρα το… παραπολιτικό, 
βλέπουμε να περνάμε και πάλι σε ένα μιντιακό 
κουβεντολόϊ βιογραφικών και… μονομαχιών (που 
θα μας θυμίσουν πάλι, ότι όποια πέτρα κι αν 
σηκώσεις θα βρεις από κάτω ΠΑΣΟΚ), μέχρι να 
έρθει η επίσημη πρόταση για τον νέο Διοικητή στη 
Τράπεζα της Ελλάδος, που μπορεί τελικά να κάνει 
και την έκπληξη!
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Τρύφωνος, Περπετούας μαρτ.,

Αναστασίου Ναυπλ.

του Σαββατοκύριακου

Συγκέντρωση δ ια-
μαρτυρίας στο ύψος της
αερογέφυρας της Χαλά-
στρας έγινε χθες  στις
9.30τοπρωί,με τηνπα-
ρουσία του δημάρχου
τωνμελώντουδημοτικού
συμβουλίου των τοπι-
κώνσυμβούλωνφορέων
καθώς και τωνπολιτών,
ενάντια στην κατασκευή
νέων πλευρικών διοδί-
ων στη Χαλάστρα στον
κόμβο που συνδέει την
κοινότητα με την Εθνική
Οδό.

Το αίτημα αυτοδιοικη-
τικώνκαιπολιτώνείναινα
μετακινηθούν τα διόδια
τωνΜαλγάρωνκαινακαταργηθούνταδιόδιατηςΧαλά-
στρας.ΤαπλευρικάδιόδιαστηΧαλάστρααποφασίστηκε
ναδημιουργηθούν λόγω τωνφορτηγώνκαι τωναυτοκι-
νήτωνπουπαράκαμπταν την εθνική οδό,προσπαθώ-
ντας να αποφύγουν τα διόδια τωνΜαλγάρων,ωστόσο
-σύμφωνα με τον δήμαρχο- το θέμα θα είχε λυθεί εάν
μετατοπιζότανοσταθμόςτωνΜαλγάρωνπροςτονκόμ-

βοτουΚλειδίου.
Να θυμίσουμε, ότι την μεταφορά του σταθμού των

πλευρικών διοδίων από ταΜάλγαρα και τηΧαλάστρα
στοΚλειδί,ώστε15.000κάτοικοιτουδήμουΔέλταναμην
«εγκλωβιστούν», είχε ζητήσει κι ο αντιπεριφερειάρχης
ΑνάπτυξηςκαιΠεριβάλλοντος,ΚώσταςΓιουτίκας.

Λόγω της κινητοποίησης ο εργολάβος σταμάτησε
προσωρινάτιςεργασίεςκαι τιςεπόμενεςημέρεςαναμέ-
νονταιεξελίξεις

Ξεκάθαρο «όχι» του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας 
στην μεταφορά γιατρών από το Νοσοκομείο Βέροιας,

στη Νάουσα
Την πλήρη στελέχωση του

Νοσοκομείου Βέροιας, που
καλύπτει σε μεγάλο βαθμό και
τουςπολίτες τηςΑλεξάνδρειας,
καθώς και του «αποδυναμωμέ-
νου»ΚέντρουΥγείαςτηςπόλης,
ζήτησε ο δήμαρχοςΑλεξάνδρει-
ας κ. Παναγιώτης Γκυρίνης
στην προχθεσινή συνεδρίαση
τουΔημοτικούΣυμβουλίου.

Παράλληλα, σύσσωμο το
Σώμα, εξέφρασε την αντίθεσή
τουστημεταφορά γιατρούαπό
το νοσοκομείο Βέροιας που ε-
ξυπηρετεί και τηνΑλεξάνδρεια,
στοΝοσοκομείοΝάουσας.

Ξεκάθαρο όχι λοιπόν στην
μεταφορά γιατρών από το ένα
νοσοκομείοστοάλλο

Μηνύματα
απόοπαδούς
τουΠΑΟΚ,
στηΒέροια

Και ξαφνικά, γύρω στις 7.30 χθες
βράδι,ένακομβόϊδικύκλωνπέρασεαπό
τουςκεντρικούςδρόμουςτηςΒέροιαςκαι
τηςΑγοράςκαιπετούσεχαρτάκια…

Πήραμεένακαιδιαβάσαμε:«Βεσυρό-
πουλε, Μπαρτζώκα, Τσαβδαρίδη οι μέρες 
της εξουσίας σας είναι μετρημένες. PAOK 
FANS».

ΠΑΟΚ,αφού…

Αθωώθηκανοικατηγορούμενοι,
γιατοέργοΠαλατίτσια-Συκιά

Αθωωτική η απόφαση τουΤρι-
μελούςΠλημμελειοδικείο Βέροιας,
για τονπρώην αντιδήμαρχο τεχνι-
κών,Άρη Λαζαρίδη και υπηρε-
σιακά στελέχη, για την υπόθεση
του  έργουΠαλατίτσια-Συκιά,που
εκδικάστηκε χθες μετά από αρκε-
τές αναβολές. Το θέμα αφορούσε
τοπροβληματικότμήματουοδικού
έργουΠαλατίτσια-Συκιά, το οποίο
κατέρρεε,καιτο2017αποκαταστά-
θηκεαπό τονδήμο,με τηνΑποκε-
ντρωμένη να διαπιστώνει τότεπα-
ραβάσεις.

Μιλώνταςστο«Λαό»οκ.Λαζα-
ρίδης ανέφερεπως «ήταν σχεδόν
βέβαιη η απόφαση, αφού το δικα-
στήριοκατανόησετιςσυνθήκεςτου

έργουκαιτιςδιοικητικέςπράξειςτηςΤεχνικήςΥπηρεσίας,ώστενααθωώσεικαιτουςτέσσεριςκατηγορούμενους».Τοθέμα
είχεαπασχολήσειαρκετέςφορέςκαιτοδημοτικόσυμβούλιοΒέροιας.

Σεχρόνορεκόρ
φτιάχνουννέα
νοσοκομεία

μεχιλιάδεςκρεβάτια
στηνΚίνα.

Έχουμεκιεμείςστη
Βέροιαμίαεπέκτασησε
“εκκρεμότητα”εδώκαι
χρόνια,πουείναινα

ντρεπόμαστε
ναδούμεκινέζο
σταμάτια...

Δήμος και πολίτες αντιδρούν στην κατασκευή
πλευρικών διοδίων στη Χαλάστρα
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Από τον Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών Βέροιας στο Επιμελητήριο

Σήμερα η σύσκεψη για το 
Ροδάκινο παρουσία Βορίδη

Σήμερα  Σάββατο 1 Φεβρουαρίου, στις 
6.00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί, η α-
ναβληθείσα (από την περασμένη Παρασκευή 
24 Ιανουαρίου) σύσκεψη για το ροδάκινο, πα-
ρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Μάκη Βορίδη. Η σύσκεψη των φορέων, την 
οποία καλεί ο  Αγροτικος Σύλλογος Γεωργών 
Βέροιας (σε συνεργασία με την Αντιπεριφέ-
ρεια Ημαθίας και την Αντιδημαρχία Αγροτικής 
Ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας), θα γίνει  στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Η-
μαθίας , με μοναδικό θέμα: «Ροδάκινο- Παρόν 
και μέλλον».

Κάθοδος διαμαρτυρίας 
στην  AGROTICA  

Επίσης ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών 
Βέροιας καλεί τα μέλη του και όλους τους 
αγρότες της περιοχής μας το πρωί του Σαβ-
βάτου στις 9.00, στον κόμβο της Κουλούρας 
ώστε να αναχωρήσουν όλοι μαζί για το μεγάλο 
συλλαλητήριο στην AGROTICA, της Θεσσα-
λονίκης.

Για ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Μ. Βορίδη, η Αστυνομική Διεύθυν-
ση αποφάσισε την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, σήμερα Σάββατο, από τις 15:00 έως τις 22:00, στην 
οδό Κεντρικής, από την συμβολή της με την οδό Θεμιστοκλέους έως την συμβολή της με την οδό 10ης Μεραρχίας και 
στην οδό 10ης Μεραρχίας, από την συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως.

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 22 ατόμων 
για συμμετοχή σε επεισόδια 

σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ημαθία
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας και την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης 

Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ατόμων, που συμμετείχαν σε επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην 
Ημαθία.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 20 ημεδαπών και 2 αλλοδαπών, ηλικίας από 20 έως 59 ετών, για - κατά 
περίπτωση - παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού, σωματικές βλάβες, διατάραξη κοινής ειρήνης και άλλα αδικήματα.

Ειδικότερα, την 8η Δεκεμβρίου 2019, σε ποδοσφαιρικό αγώνα σε περιοχή της Ημαθίας που βρισκόταν σε εξέλιξη, οπαδοί των 
δύο ομάδων συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα να προκληθούν σωματικές βλάβες και να διακοπεί ο αγώνας.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Στάσεις εργασίας των εργαζομένων 
στην «Εγνατία Οδό Α.Ε.» 

Η Διοίκηση της εταιρείας, μέσω των υπηρεσιακών παραγόντων, δια-
βίβασε το πρόγραμμα επισκέψεων των υποψήφιων παραχωρησιούχων 
που προγραμμάτισε το ΤΑΙΠΕΔ στα Περιφερειακά Γραφεία. Λαμβάνο-
ντας υπόψη τις αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων του Συλλόγου, οι 
εργαζόμενοι στην «Εγνατία Οδό Α.Ε.» 

προκηρύσσουν 3ωρες κυλιόμενες στάσεις εργασίας από Δευτέρα 
3/2/2020 έως την Πέμπτη  6/2/2020 ή  από Δευτέρα 10/2/2020 έως την 
Πέμπτη  13/2/2020 (ανάλογα με την τελικό πρόγραμμα επισκέψεων), 
διότι «αντιτίθενται στο διαφαινόμενο ξεπούλημα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 
και οποιασδήποτε άλλης δημόσιας περιουσίας», όπως αναφέρουν σε 
ανακοίνωσή τους.

Υποψήφιος Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης αναδείχθηκε χθες ομόφωνα από τα μέλη του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η εκλογή του κ. Τζιτζικώστα για τη διεκδίκηση της προεδρίας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών έγινε στη διάρκεια 
της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτρο-
πή των Περιφερειών της ΕΕ, σήμερα, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 
2020, στις Βρυξέλλες.

Για την ομόφωνη ανάδειξη του κ. Τζιτζικώστα ως του υποψήφι-
ου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών εκ μέ-
ρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ψήφισαν Περιφερειάρχες 
και Δήμαρχοι από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Τζιτζικώστας θα είναι ο πρώτος Έλληνας που διεκδικεί την 
προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, ενώ είναι 
και η πρώτη φορά που Έλληνας πολιτικός διεκδικεί την προεδρία 
ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι το δεύτερο 
μεγαλύτερο συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά το 
Ευρωκοινοβούλιο, αποτελούμενη συνολικά από 320 μέλη, Περιφε-
ρειάρχες και Δημάρχους όλων των χωρών - μελών της ΕΕ. Είναι 
επίσημο θεσμικό όργανο της ΕΕ που γνωμοδοτεί και συμμετέχει 
στο νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρείται το 
«Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Αυτοδιοίκησης».

Μετά την εκλογή του ο κ. Τζι-
τζικώστας επισήμανε: «Αποτελεί 
τιμή για εμένα η ομόφωνη ανάδει-
ξή μου ως υποψήφιου προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 
Περιφερειών εκ μέρους του Ευρω-
παϊκού Λαϊκού Κόμματος, από Πε-
ριφερειάρχες και Δημάρχους όλων 
των χωρών-μελών της ΕΕ, τους 
οποίους ευχαριστώ θερμά. Αποτε-
λεί επιπλέον και σημαντική εθνική 
στιγμή και συνιστά σημαντική επι-
τυχία για την Κεντρική Μακεδονία 
και τη χώρα μας σε αυτή την κρίσι-
μη συγκυρία. Με απόλυτη αίσθηση 
του σημαντικού και κρίσιμου ρόλου 
που πρέπει να έχουν οι Περιφέρει-
ες και οι Δήμοι σε όλη την Ευρώπη, 
καθώς και των λύσεων που πρέπει 
να δοθούν στα σύγχρονα προβλή-
ματα, θα διεκδικήσω την ψήφο των 
ευρωπαίων συναδέλφων μου στις εκλογές της 12ης Φεβρουαρί-
ου».

Τα συγχαρητήριά τους απέστειλαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊ-
κού Λαϊκού Κόμματος Ντόναλντ Τουσκ και ο Γενικός Γραμματέας 

του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Αντόνιο Λόπεζ – Ιστούριζ.
Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Επιτροπής 

των Περιφερειών της ΕΕ, όπου θα είναι υποψήφιος ο κ. Τζιτζικώ-
στας θα πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες, στις 12 Φεβρουαρίου 
2020».

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος 
και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, 

σήμερα στη Βέροια

 «Στον δρόμο που βαδίσαμε, 
στον δρόμο που νικήσαμε, στον 
δρόμο της Αριστεράς», είναι το 
θέμα της εκδήλωσης που διορ-
γανώνει η εφημερίδα ‘Εποχή’ το 
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στις 
6:30 το απόγευμα, στο δημαρ-
χείο Βέροιας. Ομιλητές, ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης 
Τσακαλώτος και  κατά αλφαβητική σειρά επίσης: Αννέτα Καββαδία, Κώ-
στας Πουλάκης και Μιχάλης Υδραίος. Συντονίστρια θα είναι η Εύη Παπα-
γιανννούλη.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας υποψήφιος Πρόεδρος της Επιτροπής των 
Περιφερειών της ΕΕ με ομόφωνη στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
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Βεροιώτικα και Λαογραφικά
Υπαπαντή του Κυρίου
Δύο ναοί στη Βέροια

Playmobil 
(Μεταγλ, Ελ-
ληνικά)  Κυ -
ριακή 2/2 στις 
11.30 το Πρωί

Frozen (Με-
ταγλ, Ελληνι-
κά)   Σάββατο 
1/2 στις 17.15 
και Κυριακή 
2/2 στις 11.30 
το Πρωί σε 3D 
και στις 17.15 
σε απλή προβολή

Jumanji (Μεταγλ, Ελληνικά)  Κυριακή 2/2 
στις 17.00 το απόγευμα

ΕΥΤΥΧΙΑ   (Συνεχίζει για 6η εβδομάδα)
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00

Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί: ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Α-

ΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥ-
ΛΟΣ ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥ-
ΛΗΣ, ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΙΑ 
ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕ-
ΤΗ, ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, 
ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΓΓΙΡΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΧΑΛΒΑΗ 5-0        (Η πρώτη ταινία του 

ΜΑΡΚΟΥ ΣΕΦΕΡΛΗ)
Προβολές:  Πέμπτη 30/1/20 – Δευτέρα 3/2 

– Τρίτη 4/2 – Τετάρτη 5/2 στις 20.30
Παρασκευή 31/1 - Σάββατο 1/2– Κυριακή 

2/2 στις 19.00 και 21.30

Σκηνοθεσία: ΜΑΝΟΣ ΚΑΜΠΙΤΗΣ

Σενάριο: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Ηθοποιοί: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ, Ε-

ΛΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΡΟΒΑΣ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩ-
ΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗ-
ΜΗΤΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ, ΒΙΚΥ ΚΑΒΟΥΡΑ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ, ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ, ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΒΑΛΙΑ, Α-
ΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ

THE GENTLEMEN
Προβολές:  Καθημερινά στις 21.30

Σκηνοθεσία: ΓΚΑΪ ΡΙΤΣΙ
Σενάριο: ΓΚΑΪ ΡΙΤΣΙ
Ηθοποιοί: ΧΙΟΥ ΓΚΡΑΝΤ, ΚΟΛΙΝ 

ΦΑΡΕΛ, ΕΝΤΙ ΜΑΡΣΑΝ, ΤΣΑΡΛΙ ΧΑΝΑΜ, 
ΤΖΕΡΕΜΙ ΣΤΡΟΝΓΚ , ΧΕΝΡΙ ΓΚΟΛΝΤΙΝΓΚ, 
ΜΑΘΙΟΥ ΜακΚΟΝΑΧΙ, ΜΙΣΕΛ ΝΤΟΚΕΡΙ

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     30/1/20 - 5/2/20

Με Νίκο Ζωιδάκη
ο χορός 

των Κρητικών 
Νομού Ημαθίας

Ο σύλλογος Κρητικών Νομού Ημαθίας 
σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό του που θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο  1 Φεβρουαρί-
ου 2020 στο κτήμα «Αφροδίτη».

Την εκδήλωση μουσικά θα πλαισιώσει ο 
Νίκος Ζωιδάκης με το συγκρότημά του.

Η είσοδος περιλαμβάνει πλήρες μενού, 
απεριόριστα αναψυκτικά, μπύρες, τσικουδιά 
και Κρητικό κρασί.

Γενική είσοδος: 20€ Παιδική είσοδος: 10€
Σας περιμένουμε όλους!

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Αλιγιζάκης Στυλιανός

Μασκέ Αποκριάτικο 
Disco party της  

«Κινηματόδρασις»
Η Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλε-

ξάνδρειας ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ διοργανώνει funky 
disco party της χρονιάς, με τον DJ Nils, λίγες 
μέρες πριν τις Απόκριες, το Σάββατο 1 Φεβρουα-
ρίου,  με πολύ ντίσκο μουσική για χορό και ξεφά-
ντωμα, στο καφενείο ο «Τάσος», στις 10.00 μ.μ.

Γενική Είσοδος 3,00 Ευρώ (για την οικονομική 
ενίσχυση του συλλόγου)

Αναβάλλεται η εκδήλωση με τον συγγραφέα 
Βαγγέλη Ηλιόπουλο, στην Αλεξάνδρεια

Το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών (Κ.Π.Ε.Π.)  σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Αλεξάνδρειας, ενημερώνει ότι η εκδήλωση του Σαββάτου 1 Φεβρουαρίου, ώρα 12.00 μ.μ. με τον γνωστό συγ-
γραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλο αναβάλλεται για λόγους υγείας του. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο  22 Φεβρουαρίου 2020  ώρα 19.30 έως  21.00.

Επιμέλεια: Μάκης Δημητράκης

Η Υπαπαντή του 
Κυρίου που γιορτά-
ζουμε στις 2 Φεβρου-
αρίου, σαράντα ημέ-
ρες μετά τα Χριστού-
γεννα, ανήκει στις Δε-
σποτοθεομητορικές 
εορτές (Παναγίας και 
Χριστού).

Σύμφωνα με τον 
Μωσαϊκό Νόμο κά-
θε αρσενικό πρω-
τότοκο παιδί κάθε 
οικογένειας έπρεπε 
να αφιερώνεται από 
τους γονείς του στο 
Θεό και κάθε μητέρα 
είχε υποχρέωση να 
μεταβεί στον Ναό με 
το νεογέννητο για να 
προσφέρει θυσία.

Έτσι έγινε και με 
τη Μαρία, τον Ιω-
σήφ και τον Χριστό, 
του πήγαν στον Ναό 
των Ιεροσολύμων για 
να επιτελέσουν όσα 
όριζε ο Μωσαϊκός 
Νόμος. Την ίδια ώρα 
στο Ναό βρισκόταν ο 
ιερέας Συμεών που 
φωτίστηκε από το Ά-
γιο Πνεύμα, πλησίασε 
τον Χριστό, Τον πή-
ρε στα χέρια του και 
δοξάζοντας τον Θεό 
είπε την περίφημη ω-
δή «Νυν απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα» που σε τελική ανάλυση σημαίνει ότι τώρα μπορεί να τελειώσει το 
επίγειο έργο Του.

Από την προϋπάντηση αυτή η εορτή ονομάστηκε Υπαπαντή και με απόφαση του αυτοκράτορα Ιουστινιανού 
εορταζόταν σε όλη την αυτοκρατορία.

Σε ανάμνηση του γεγονότος στη Βέροια υπάρχουν δύο ναοί.
Ο ένας βρίσκεται στην ενορία της Κυριώτισσας (πολύ κοντά στην εκκλησία) στην οδό Μυτιλέκα και είναι γνω-

στός και σαν «Παναγούδα». Η ονομασία αυτή προέρχεται από τη θαυματουργή εικόνα της Θεομήτορος που 
βρίσκεται στο τέμπλο του ναού που φαίνεται πως είναι κτισμένος στον χώρο άλλης παλαιοχριστιανικής εκκλησί-
ας, ρυθμού βασιλικής που αναφέρεται σε σημείωμα του 1328 σύμφωνα με το οποίο ο αγιορείτης μοναχός Ιλαρί-
ων κατέφυγε στη Βέροια εξαιτίας τουρκικών επιδρομών και ο οποίος βρήκε καταφύγιο στη μονή της Θεομήτορος, 
της επικαλούμενης Υπαπαντής.

Η τοιχογραφία του ναού έγινε στον 15ο αιώνα με χορηγία της οικογένειας Ρολάκη ενώ μια άλλη επιγραφή μας 
πληροφορεί πως αρχές του 17ου αιώνα ο ναός επισκευάσθηκε ενώ ολοκληρώθηκε κατά τον 18ο αιώνα.

Η δεύτερη εκκλησία, αφιερωμένη στην Υπαπαντή, βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου – πλατεία Κόρακα και παλαι-
ότερα ήταν γνωστή με την ονομασία «Έξω Παναγιά», γιατί βρισκόταν στην άκρη (έξω) της πόλης αφού από την 
τοποθεσία αυτή άρχιζαν οι λαχανόκηποι (μπαξέδες) των κατοίκων και τα σπίτια ήταν λιγοστά.

Ο ναός θεωρείται βυζαντινός (14ου αιώνα) όπως μαρτυρούν η τοιχοποιία στο Ιερό του ναού και η μονοκίονη 
Αγία Τράπεζα. Ο ναός βέβαια επισκευάσθηκε και ανακαινίσθηκε πολλές φορές και πήρε τη σημερινή του μορφή 
κατά τον 18ο αιώνα.

Ο ναός σήμερα είναι αγιογραφημένος με έργα του αγιογράφου Σταύρου Γκοσπονδίνη από τη Θεσσαλονίκη. 
Οι εργασίες αγιογράφησης άρχισαν το 1999 και περατώθηκαν το 2007.

Ο ναός από το 2002 λειτουργεί ως ενοριακός και άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στο ναό φιλοξενείται  
σπάνια εικόνα της Παναγίας της Ορφανοτρόφου γνωστή και ως Ορφανή και Ορφανοτροφούσα που παλιότερα 
βρισκόταν στο ναό της Παναγίας της Χαβιαράς.



Από το πολιτικό Γραφείο του Τάσου Μπαρτζώκα γνωστοποι-
ούνται τα εξής:

« Οι συστηματικές προσπάθειες του βουλευτή Ημαθίας Τάσου 
Μπαρτζώκα, έπιασαν τόπο, καθώς ανακοινώθηκε και επισήμως, 
δια στόματος Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή 
Χατζηδάκη, ότι θα δοθεί τέλος στην αγωνία πολλών καλλιεργη-
τών για το κομφούζιο που επικρατεί με τους Δασικούς Χάρτες.

Συγκεκριμένα, από το βήμα της Βουλής και στο πλαίσιο του 
κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο αρμόδιος Υπουργός ξεκαθάρισε 
ότι εντός του Φεβρουαρίου, θα υποβληθεί προς ψήφιση στην 
Ολομέλεια νομοσχέδιο, με το οποίο θα ρυθμίζονται τα επίμαχα 
ζητήματα.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι το ζήτημα των αγροτεμαχίων που 
έχουν διανεμηθεί σε καλλιεργητές εδώ και πολλά έτη και, από 
προχειρότητα της προηγούμενης Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πλέον 
χαρακτηρίζονται ως δασικά, είναι η «απόλυτη πολιτική σχιζοφρέ-
νεια». Άποψη, την οποία συμμερίζεται πλήρως και ο βουλευτής 
Ημαθίας. Ωστόσο, το συγκεκριμένο θέμα θα ρυθμιστεί στο προ-
σεχές διάστημα, με Υπουργική Απόφαση. Τα κληροτεμάχια που 
εμφανίζονται στο Δασικό Χάρτη ως δασικές εκτάσεις, θα αποχα-
ρακτηριστούν και δε θα υπάρχει, εφεξής, κανένα πρόβλημα με τη 
χρήση γης.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας, ο οποίος από το πρώτο διάστημα ανά-
ληψης των καθηκόντων του έστρεψε την προσοχή στα κυβερνη-
τικά όργανα για τα προβλήματα των Δασικών Χαρτών, αναμένει 
παρόμοιες ενέργειες και για επίλυση του προβλήματος, σχετικά 
με την απώλεια των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ιδιαίτερα, επιδιώκει τη διασφάλιση της συνέχειας των καταβο-
λών τους, για όσο διάστημα εκκρεμεί η διεκπεραίωση της διαδι-
κασίας, έχοντας αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες συντονισμού 
και συνεργασίας με τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και της αρμόδι-
ας Γενικής Γραμματείας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με τις 
οποίες βρίσκεται σε συστηματική επαφή».

Με αφορμή τα θετικά νέα για την επίλυση του προβλήματος, ο 
βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας δήλωσε:

«Το ζήτημα των Δασικών Χαρτών το έχω πάρει πολύ προ-
σωπικά και χαίρομαι ιδιαίτερα που οι καλλιεργητές θα ανακου-
φιστούν από την αγωνία που βιώνουν, ιδίως από τη στιγμή που 
έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι. Μέσα στην πληθώρα των προβλημά-
των που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Ημαθίας, δεν μπορούν 
να επιφορτίζονται και με λάθη της διοίκησης. Ελπίζω ότι σύντομα 
θα μεταφέρω καλά νέα και για το ζήτημα της συνέχειας των κατα-
βολών των ενισχύσεων.»

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 1-2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ*: 
«24 χρόνια συμπληρώθηκαν 

από τη μαύρη νύχτα των Ιμίων»
Τιμούμε τους 3 ηρωικούς αξιωματικούς μας, 

τον Υποπλοίαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση, 
τον Υποπλοίαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο και τον 
Αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψό, που έπεσαν υ-
περασπιζόμενοι τα κυριαρχικά δικαιώματα της 
πατρίδας μας.

Αθάνατοι!
Δεν ξεχνάμε!
Και επειδή ακριβώς δεν ξεχνάμε, έχουμε χρέ-

ος να ξεχωρίζουμε τις καθημερινές, φυσιολο-
γικές, αντιπαραθέσεις μας για τα πολιτικά και 
κοινωνικά ζητήματα από τα κρίσιμα εθνικά μας 
θέματα.

Εκεί, οφείλουμε να είμαστε «μπετόν αρμέ»!
Εθνική ομοψυχία, ενότητα και αποφασιστικότητα! Αυτό είναι το μέγι-

στο, το ανίκητο όπλο της Ελλάδας διαχρονικά απέναντι στον οποίον επί-
βουλο έστω και μιας σπιθαμής πάτριου εδάφους.»

*Αν. Γεν. Γραμματεας ΚΟ της ΝΔ και βουλευτής Ημαθίας 

Σύλληψη 43χρονης για κλοπή
Συνελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2020, το απόγευμα σε περιοχή της 

Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 
43χρονη ημεδαπή, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, νωρίτερα την 
ίδια ημέρα ενεργώντας μαζί με μία συνεργό της, αφαίρεσαν με την μέθο-
δο του εναγκαλισμού από την κατοχή 79χρονου ημεδαπού, το χρηματικό 
ποσό των 100 ευρώ.

Σύλληψη 55χρονου
 για παράβαση του τελωνειακού κώδικα

Συνελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2020 το πρωί σε περιοχή της Ημαθίας 
από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, 55χρονος ημεδα-
πός, διότι σε αστυνομικό έλεγχο καταστήματος, διαπιστώθηκε να κατέχει 
με σκοπό την πώληση, 46 πακέτα τσιγάρων και 8 συσκευασίες καπνού, 
για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ-
ΔΩΡΟΣ του Θωμά και της Ανθού-
λας, το γένος Σαββίδου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Φύρτ Γερμανί-
ας και η DI LAURO ANNE-MARIC 
του Antonio και της Brigitte, το γέ-

νος Gilch, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Φύρτ 
Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Φύρτ Γερμανίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
του Θεοδώρου και της Καλλιόπης, 
το γένος Ντεβετζή, που γεννήθη-
κε στη Στουγκάρδη Γερμανίας και 
κατοικεί στη Ρόδο και η ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του Θεοχάρη 

και της Μαρίας, το γένος Παπαδοπούλου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δη-
μαρχείο Θεσ/νίκης.

Τάσος Μπαρτζώκας: «Δικαιωμένος 
και χαρούμενος για την άρση των αδικιών, 

σχετικά με την υπόθεση των Δασικών Χαρτών»
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Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανί-
ας κ. Παντελεήμων:

Το Σάββατο 1 Φε-
βρουαρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Βαρβά-
ρας, του ομωνύμου δη-
μοτικού διαμερίσματος 
του Δήμου Βεροίας, επί 
τη εορτή του Αγίου Τρύ-
φωνα.

 Το Σάββατο 1 Φε-
βρουαρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον πανηγυρικό εσπε-
ρινό στον πανηγυρίζο-
ντα Ιερό Ναό Υπαπα-
ντής του Κυρίου Βεροί-
ας.

 Την Κυριακή 2 Φε-
βρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
της Υπαπαντής του Κυρίου στην Πατρίδα του Δήμου Βεροίας.

 Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. στο Παύλειο Πολι-
τιστικό Κέντρο Βεροίας θα παραστεί στην εκδήλωση του Κοινω-
νικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως μας για την εορτή 
των Τριών Ιεραρχών με θέμα: «Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, 
1920-2020: 100 χρόνια από την κοίμηση του». Στην εκδήλωση θα 
ομιλήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος. 

 Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
εσπερινό και στην παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχι-
επ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατασκευή Nαό του) στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια.

 Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον πανηγυρικό εσπερινό στον Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου Βερ-
γίνης.

Την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου Βεργίνης.

 Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης Βεροίας επί τη εορτή του 
Αγίου Παρθενίου Λαμψάκου, προστάτου των καρκινοπαθών.

 Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Δημητρίου Τρικάλων Ημαθίας, όπου θα τελεστεί το 
τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού πατρός Γεωργίου 
Μπιλιούλη. 

 Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας.

 Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στις 9:00 μ.μ. θα ιερουργήσει 
στην Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος Ναούσης, επί τη εορτή της αποδόσεως της 
Υπαπαντής του Κυρίου.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Φε-

βρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και παππού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΟΥΛΗ)
ΜΑΖΙΝΗ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, 
Η εγγονή

 Φίλοι και λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Φε-

βρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Στεφάνου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του αγαπημένου 
μας πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ.
ΖΟΡΜΠΑ 

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Ο αδελφός, Τα  ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Φε-

βρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Στεφάνου Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της αγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θεί-
ας

ΗΡΩΣ ΑΝΤ.
ΖΟΡΜΠΑ 

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Ο αδελφός, Τα  ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σ τ α 

πλαίσια της 
κοινωνικής 
π ρ ο σ φ ο -
ρ ά ς  τ ο υ 
Γηροκομεί-
ου Βέροιας 
προς τους 
συμπολίτες 
μας ,  σας 
γ ν ω σ τ ο -
ποιούμε ότι 
όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οι-
κείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  
αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυ-
τούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα 
χρειάζονται.

Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγε-
νείς και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες 
επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος , 
είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο  

1 Φεβρουαρίου 2020 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Μεταμ. 
Σωτήρος στα Παλατίτσια Ημαθίας 
ο Γεώργιος Θεμ. Νταλόπουλος 
σε ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  

Συγγενείς και Φίλους του Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για 

τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από 
τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.

  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

Κοπή πίτας του Συλλόγου  
Κυπρίων Ημαθίας 

«Ο Ευαγόρας»
Ο Σύλλογος Κυπρίων Ν. Ημαθίας «Ο Ευαγόρας» 

καλεί τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου στην κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας που θα πραγμα-
τοποιηθεί την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 
13:00 μ.μ. στο εστιατόριο «Σπονδή» στη Νάουσα , 
Πλατεία Καρατάσου 17.

Θα χαρούμε να σας δούμε και να ανταλλάξουμε 
ευχές.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6949729599 κ’ 6977410949



Φρόσω Καρασαρλίδου: Μείωση προσαυξήσεων 
σε βεβαιώσεις φόρων που αντιστοιχούν 

σε φορολογικές δηλώσεις παρελθόντων ετών
Το θέμα που προέκυψε με τα πρόστιμα για τα αναδρομικά του 

2013 σε φορολογουμένους, κυρίως συνταξιούχους, έθεσε στη Βουλή 
η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου μαζί με άλλους 18 βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ, με Ερώτησή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών. Όπως 
σημειώνουν:   Τον περασμένο Δεκέμβριο η ΑΑΔΕ, λόγω προφανώς της 
παραγραφής των υποθέσεων του φορολογικού έτους 2013, προχώρησε 
σε νέα εκκαθάριση του φόρου για το οικονομικό έτος 2014. Έτσι εκδό-
θηκαν 75.000 νέα εκκαθαριστικά και οι αντίστοιχες πράξεις Διοικητικού 
Προσδιορισμού Φόρων οικονομικού έτους 2014, σε όσους είχαν λάβει 
αναδρομικά, συντάξεων κυρίως και αφορούσαν παρελθόντα έτη, αλλά 
καταβλήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2013. Οι φορολογούμενοι πολίτες 
που έλαβαν τέτοια εκκαθαριστικά διαπίστωσαν λάθη και αδικίες στους 
φόρους που επιβλήθηκαν. Για παράδειγμα, τα αναδρομικά αφορούσαν 
συντάξεις που όφειλαν οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να αποδώσουν εγκαίρως, αλλά καταβλήθηκαν αθροιστικά 
μέσα στο 2013, με αποτέλεσμα ο φόρος που αναλογεί να είναι μεγαλύτερος και άδικος. Επιπλέον, με την συμπε-
ρίληψη των αναδρομικών όλων των ετών σε ένα οικονομικό έτος, συμπαρασύρθηκε η αύξηση και άλλων φόρων, 
όπως η Εισφορά Αλληλεγγύης. Σε άλλες περιπτώσεις, κάποια ποσά αναδρομικών που εμφανίζονται ως αδήλωτα, 
είχαν δηλωθεί με χειρόγραφες συμπληρωματικές -τροποποιητικές δηλώσεις.

Πολλοί από τους φορολογούμενους που έλαβαν τέτοια εκκαθαριστικά έχουν υποβάλλει αιτήσεις στις κατά τό-
πους Δ.Ο.Υ. ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων στις οποίες να δηλώσουν τα 

αναδρομικά που έλαβαν το ημερολογιακό έτος 2013, σωστά 
κατ’ έτος αντιστοιχίας.

Επειδή στην πλειοψηφία των 75.000 φορολογούμενων που 
έλαβαν πρόσθετες πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρων 
οικονομικού έτους 2014, έχει συντελεστεί τρομερή αδικία με 
τη μη καταβολή των αποδοχών των συντάξεων από το Ελ-
ληνικό Δημόσιο στην ώρα τους Προκειμένου να καταφέρει το 
Ελληνικό Δημόσιο να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα 
χρήματα από αυτά που έχουν καταλογισθεί Προκειμένου να 
επωμιστεί ένα μέρος της ευθύνης η φορολογική διοίκηση που 
ενώ ήταν γνωστά τα στοιχεία των συνταξιούχων και τα αναδρο-
μικά που έλαβαν, δεν φρόντισε να τους ενημερώσει εγκαίρως

Ερωτάται ο Υπουργός:
1. Σε ποιες παρεμβάσεις προτίθεστε να προχωρήσετε προ-

κειμένου, να γίνουν δεκτές τροποποιητικές δηλώσεις για το οι-
κονομικό έτος 2014, ώστε να υπάρξει φορολογική δικαιοσύνη;

2. Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, προτίθεστε να μειώ-
σετε τις προσαυξήσεις των φορολογουμένων, οι οποίοι στην 
πλειοψηφία τους δεν ευθύνονται για την αναστάτωση που έχει 
επέλθει στον οικονομικό τους προϋπολογισμό;  

Φίλοι μου, καλή σας 
ημέρα, 

μαθήματα εξωτε-
ρικής πολιτικής έλαβα 
πρωί – πρωί, χθές, μια 
εσάνς φιλικής κατσά-
δας, από τη φίλη μου 
τη Ντόρα, η οποία α-
ντέδρασε στα όσα α-
νέφερα χθες, περί της 

πρόθεσης της κυβέρνησης να δεχθεί προσφυγή 
στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης για τα ελληνο-
τουρκικά, με «συνυποσχετικό», αναφέρει ο γνω-
στός δημοσιογράφος, Γιώργος Παπαχρήστου!

Και η πρώην πρόεδρος της Δράσης, (Νέα 
Δημοκρατία, πες αλεύρι, η Δράση σε γυρεύει), 
συνέχισε με «πατριωτικό οίστρο»:

«πρέπει να ξεφύγουμε από τις απαρχαιω-
μένες αντιλήψεις του περασμένου αιώνα για 
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα μεταξύ μας 
προβλήματα, να δούμε την κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί στην περιοχή «με άλλο μάτι», και 
να κατανοήσουμε ότι τυχόν προσφυγή στο δικα-
στήριο της Χάγης μπορεί μεν να έχει ως συνέ-
πεια μερικές απώλειες για μας, όπως ας πούμε 
την ΑΟΖ του Καστελλορίζου, αλλά θα κατοχυρώ-
σει τα δικαιώματα άλλων νησιών μας, όπως της 
Ρόδου ή της Λέρου».

Και ο κάθε καλοπροαίρετος κάτοικος αυτής 
της χώρας, αναρωτιέται τι άλλο πρέπει να ειπω-
θεί, από βουλευτή κόμματος, για να διαγραφεί.

Και μετά απορείτε εκεί στη ΝΔ, γιατί δεν ήταν 
παρών ο Σαμαράς, σε ψηφοφορίες!

Απλά να υπενθυμίσουμε, στην παλαιά υπο-
ψήφια πρόεδρο της ΝΔ, ότι οι μερικές απώλειες, 
όπως ανέφερε, από τη στιγμή που είναι εθνικές 
απώλειες, τότε γίνεται λόγος για προδοσία.

Ζήτω οι Μακεδονομάχοι της ΝΔ!
Οι δηλώσεις είναι επιεικώς, απαράδεκτες!
Θα πας στη Χάγη και πολύ απλά θα σου 

πούνε, αφού εσύ αποδέχεσαι απώλειες της Α-
ΟΖ, τι ήρθατε να πετύχετε.

Να κατοχυρώσουμε κάτι και εμείς, θα πείτε!
Εάν δε, προσπαθήσεις να διατυπώσεις δια-

φορετική άποψη, τότε σε πνίγει το τσουνάμι το 
«φιλελεύθερο», που ορμά, επειδή αυτό ξέρει, 
ενώ εσύ δεν είσαι αρμόδιος, να μιλήσεις!

Στην ουσία, σου λένε σώπα ή αλλιώς σκάσε 
και μη μιλάς!

Φίλοι μου, οι εκπληκτικοί στίχοι που ακολου-
θούν ανήκουν στον Αζίζ Νεσίν, και σας παρακα-
λώ να τους διαβάσετε με προσοχή:

Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή,
κόψε τη φωνή σου, σώπασε
και επιτέλους εάν ο λόγος είναι άργυρος,
η σιωπή είναι χρυσός,
τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκου-

σα από παιδί,
έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου’ λεγαν σώπα.
Στο σχολείο μού κρύψαν την αλήθεια τη μισή,
μου λέγανε: «εσένα τι σε νοιάζει; Σώπα!»
Με φιλούσε το πρώτο κορίτσι που ερωτεύτη-

κα και μου λέγανε:
«κοίτα μην πεις τίποτα, και... σώπα!»
Κόψε τη φωνή σου και μη μιλάς, σώπαινε.
Κι αυτό βάσταξε μέχρι τα εικοσί μου χρόνια.
Ο λόγος του μεγάλου
η σιωπή του μικρού.
Έβλεπα αίματα στο πεζοδρόμιο,

«Τι σε νοιάζει εσένα;», μου λέγανε,
«θα βρεις το μπελά σου, σώπα».
Αργότερα φωνάζανε οι προϊστάμενοι
«Μη χώνεις τη μύτη σου παντού,
κάνε πως δεν καταλαβαίνεις, σώπα»
Παντρεύτηκα, και έκανα παιδιά, και τα’ μαθα 

να σωπαίνουν
ο άντρας μου ήταν τίμιος κι εργατικός και ήξε-

ρε να σωπαίνει.
Είχε μάνα συνετή, που του έλεγε «σώπα».
Σε χρόνια δίσεκτα οι γονείς, οι γείτονες με 

συμβουλεύανε:
«Μην ανακατεύεσαι, κάνε πως δεν είδες τί-

ποτα. Σώπα»
Μπορεί να μην είχαμε με δαύτους γνωριμίες 

ζηλευτές,
με τους γείτονες, μας ένωνε, όμως, το σώπα.
Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα οι επά-

νω, σώπα οι κάτω,
σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετρά-

γωνο.
Σώπα οι δρόμοι οι κάθετοι και οι δρόμοι οι 

παράλληλοι.
Κατάπιαμε τη γλώσσα μας.
Στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε.
Φτιάξαμε το σύλλογο, του «σώπα».
και μαζευτήκαμε πολλοί,
μία πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη, 

αλλά μουγκή!
Πετύχαμε πολλά, φτάσαμε ψηλά, μας δώσα-

νε παράσημα,
τα πάντα κι όλα πολύ.
Εύκολα, μόνο με το σώπα.
Μεγάλη τέχνη αυτό το «σώπα».
Μάθε το στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, 

στην πεθερά σου
κι όταν νιώσεις ανάγκη να μιλήσεις ξερίζωσε 

τη γλώσσα σου
και κάν’ την να σωπάσει.
Κόψ’  την σύρριζα.
Πέτα την στα σκυλιά.
Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που 

δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά.
Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις κι αμφιβο-

λίες.
Δε θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώ-

σεις από το βραχνά να μιλάς,
χωρίς να μιλάς να λες «έχετε δίκιο, είμαι σαν 

κι εσάς»
Αχ! Πόσο θα ‘θελα να μιλήσω ο κερατάς.
Και δεν θα μιλάς,
θα γίνεις φαφλατάς ,
θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς .
Κόψε τη γλώσσα σου, κόψ’ την αμέσως.
Δεν έχεις περιθώρια.
Γίνε μουγκός.
Αφού δε θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμή-

σεις. Κόψε τη γλώσσα σου.
Για να είσαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια 

και στα όνειρά μου
ανάμεσα σε λυγμούς και σε παροξυσμούς 

κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα’ 
ρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπά-
σω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω και κάθε 
στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγγο, 
με έναν ψίθυρο, με ένα τραύλισμα, με μια κραυ-
γή που θα μου λέει:

Mίλα!
«ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΣΚΑΣΕ ΚΑΙ ΜΗ ΜΙΛΑΣ!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. 
ΗΜΑΘΙΑΣ: Ψήφισμα για 

άμεση λύση στο 
πρόβλημα των αποφοίτων 

μουσικών τμημάτων
Από τον Σύλλογο εκπαιδευτικών  Π.Ε. 

Ημαθίας, γνωστοποιούνται τα εξής:
Η πρόσφατη έκδοση των προκηρύξεων 

1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019, που αφορά στη δια-
δικασία πρόσληψης εκπαιδευτικών στη γενική 
εκπαίδευση, φέρνει στην επιφάνεια τις αδικίες 
του νόμου Γαβρόγλου 4589/2019 σε μια σειρά 
κλάδους, όπως συνέβη και με την προκήρυξη 
για την Ειδική Αγωγή. Η κυβέρνηση της ΝΔ, 
που κατά τ’ άλλα θα καταργούσε το νόμο Γα-
βρόγλου, αντί να προβλέψει αυτές τις αδικίες 
προχωρά ακάθεκτη στην υλοποίηση του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι από-
φοιτοι των μουσικών τμημάτων. Στις εν λόγω 
προκηρύξεις προβλέπεται η μοριοδότηση με 
20 μόρια του integrated master για τα τμήματα 
των Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ και ΑΠΘ εκτός 
των τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου και 
των Ιωαννίνων. Αυτό συμβαίνει γιατί για τα συ-
γκεκριμένα τμήματα δεν έχουν ακόμα εκδοθεί 
οι σχετικές αποφάσεις για την αναγνώριση των 
πτυχίων των σχολών απόκτησης inetegrated 
master, παρόλο που πληρούν τις προϋποθέ-
σεις. 

Με τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση του Υ-
πουργείου Παιδείας οι συνάδελφοι αναπληρω-
τές των τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιο-
νίου Πανεπιστημίου και Ιωαννίνων κινδυνεύουν 
να χάσουν τη σειρά τους στον πίνακα, εφόσον 
ξαφνικά θα έχουν 20 μόρια λιγότερα από όλους 
τους υπόλοιπους αποφοίτους.

Το ΔΣ του Συλλόγου Π.Ε. Ημαθίας απαιτεί 
από το Υπουργείο Παιδείας να δοθεί άμεση 
λύση στο πρόβλημα των συναδέλφων.

Δυναμώνουμε την πάλη μας για την μόνιμη 
και σταθερή δουλειά, για μονιμοποίηση όλων 
των αναπληρωτών που δουλεύουν στην εκ-
παίδευση, για την κατάργηση του ν. 4589/19 
που βάζει ταφόπλακα στην προϋπηρεσία και 
το πτυχίο».

Το Δ.Σ.

Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας σύμφωνα με την απόφαση της 

31-01-2020 του Δ.Σ. προκηρύσσει την 18-02-2020 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11-12 π.μ. στη Βέροια στα γραφεία του (Αγ. 
Αντωνίου 4) μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές για την ανάδειξη μειοδότη τιμής ανά ώα εργασίας 
σκαπτικού μηχανήματος. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός 
αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την ίδια ώρα 
και ημέρα της επόμενης εβδομάδας. Περισσότερες πληρο-
φορίες στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 4

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας ευχαριστεί θερμά την αντιπεριφέρεια 

Ημαθίας και ειδικότερα τον αντιπεριφερειάρχη κ. Κων/νο 
Καλαϊτζίδη και τους συνεργάτες του για την άμεση αντα-
πόκρισή τους για τον καθαρισμό της κοίτης Τριποτάμου 
στο σημείο των αρδευτικών εγκαταστάσεων του Τ.Ο.Ε.Β. 
Βέροιας.

ΜΕ ΤΙΜΗ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΕΒ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ.
 Χαλκιά

Του ιερέως: Παναγιώτου Σ. Χαλκιά
Πολύ συχνά στις μέρες μας, φίλοι αναγνώ-

στες, πολλά απ’ όσα προβάλλονται ως επιτυχί-
ες και ως στοιχεία της πολιτισμικής μας υπερο-
χής έναντι άλλων λαών, έχουν ευθεία αναφορά 
στον πολιτισμό των προγόνων μας, στην πλού-
σια Αρχαιολογική Γραμματεία, στις διαχρονικές 

και αθάνατες αξίες του πολιτισμού.
Είναι συνηθισμένες οι αναφορές στους μεγάλους φιλοσόφους και 

στη γονιμοποιό δύναμη της σκέψης τους, στην Ελευθερία και Δημοκρα-
τία, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στη Συμμετρία, στον Ανθρωπισμό, 
στα διαχρονικά μνημεία. Αναφορές που δείχνουν την εμμονή σ’ όλες 
εκείνες τις αξίες με τις οποίες οικοδομήθηκε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, 
γιατί όπως έλεγε ο Σίλλεϊ: «είμαστε όλοι Έλληνες». Και ασφαλώς αυτή 
η αναφορά δεν είναι κακή, αρκεί να γίνεται στο πλαίσιο μιας συνολικής 
θεώρησης στα πολιτιστικά πεπραγμένα του λαού μας μέσα στους 
αιώνες. Άλλωστε, είμαστε υποχρεωμένοι, ως Έθνος, να ενισχύουμε 
τη μνήμη μας μπροστά στη λήθη του χρόνου και να αντλούμε δύναμη 
από το παρελθόν, για να πορευτούμε με σιγουριά στο παρόν και στο 
μέλλον.

Η συχνή, όμως, ρητορεία και αναφορά στο πλούσιο παρελθόν μας, 
δεν μας αφήνει να δούμε κατάματα το παρόν. Αναμφίβολα, το πολιτι-
σμικό παρόν επηρεάζεται καθοριστικά από το παρελθόν, αλλά διαμορ-
φώνεται, κυρίως, μέσα από την πολιτισμική δράση και παρουσία των 

σημερινών γενεών. Γι’ αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε 
και να τοποθετούμαστε κριτικά στη σημερινή πραγματικότητα, γιατί ο 
πολιτισμός δεν είναι κάτι το απόμακρο, το αποθησαυρισμένο, το μου-
σειακό.

Το πολιτιστικό μας επίπεδο, λοιπόν, φαίνεται από τον τρόπο που 
βιώνουμε το παρελθόν, από το πόσο το προστατεύουμε και το αναδει-
κνύουμε στο παρόν, από τη δημιουργία έργων ποιότητας και τη διάκρι-
ση των δημιουργών σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και από την ποιότητα 
των κοινωνικών μας σχέσεων, την αποδοχή του «άλλου», του ξένου, 
του μειονεκτικού, από τη σχέση μας προς τη φύση, από τις προτεραιό-
τητες και την καθημερινή μας ζωή…

Επομένως, αξιολογώντας κανείς το πολιτιστικό παρόν, μπορεί να 
μιλήσει για αξιόλογη παρουσία πολλών – αναλογικά με τον πληθυσμό 
μας – νεοελλήνων δημιουργών, επιστημόνων και καλλιτεχνών, σε 
ελληνικό και διεθνές επίπεδο, για υψηλές διακρίσεις, για ποιοτικές εκ-
δηλώσεις. Σε πολλά άλλα, όμως, που έχουν να κάνουν με το σεβασμό 
των μνημείων μας, με την αρχαιομάθεια, αλλά και με την κοινωνική 
μας συμπεριφορά και τις επιλογές μας στην καθημερινή ζωή γενικά, 
παρατηρείται υστέρηση. Είναι φανερή η ροπή του Νεοέλληνα προς την 
αυθαιρεσία και τη χυδαιότητα.

Οπωσδήποτε, υπάρχει πολιτισμική δημιουργία και αξιόλογο δυνα-
μικό, που δραστηριοποιείται αυτή και εκτός Ελλάδος, αλλά αυτό δε συ-
νιστά υπεροχή. Απαιτείται αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός όλων των 
θεσμών με έμφαση στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός 
είναι εθνική υπόθεση και αν έτσι τον αντιμετωπίσουμε, τότε μπορούμε 
να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον και να συμβάλουμε στη διαμόρ-
φωση του πολιτιστικού προσώπου της Ευρώπης, που ανήκουμε.

 

Γνωριμία με τους Πόθους…

Σ` ένα σπίτι  που μάντευε τον καιρό
και τα μικρά ΤΙΠΟΤΕ του Σεπτεμβρίου, 
εκεί γερνούσε,
πιστεύοντας στο γαλάζιο,
και στην άρπα που έπαιζε την συμφωνία της 

λύπης.  

Με το τριώροφο της ορφάνιας, 
την αποδημία των «ξεκούρδιστων» στιγμών 

έμοιαζε,
και άλλες, τις προάλλες, 
με τα ερωτήματα 
και τα ελαφρυντικά της μοναξιάς.

Ένα σπίτι που κατοικούσε το ΑΔΕΙΟ, 
δίχως ίχνος ανθρώπινης παρουσίας,
παρά μονάχα,
αυτό που φύλαγε
την αίγλη των  αγαλμάτων του 5ου π.χ. αιώνα
Ένα σπίτι αφοσιωμένο στο φεγγάρι ήτανε,
στα μυστικά του Στερεώματος,
που φρόντιζε την επανάληψη της μοναξιάς 
και την γυμνασιακή πρόοδο του Χρόνου.

Τα παράθυρά του, βλέπανε τα Μεταβλητά,
συμπόναγαν τους κουρασμένους μήνες,
τους έρωτες που χάθηκαν στους στίχους των 

ποιητών
και τις απαραίτητες λυπημένες καλημέρες 
των «υδρορροών» της καθημερινότητας. 

Ένα σπίτι Άσυλο ζητούσα,
να φυλάγω την Άνοιξη!

Να ταξιδεύει με τον πληθυντικό της Ευτυχίας, 
και τους χρησμούς του Μάντη Κάλχα.

Ένα σπίτι ιδιοκτησία των Προφητών,
που να κλείνει την πόρτα 
στα ΥΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ των καιρών,
και ν` ανοίγει τα παράθυρά του 
εκεί που αρχίζει η θάλασσα 
και οι κοριτσίστικες λέξεις 
που ξέρουν την γραμματική των ονείρων...

Γιάννης Ναζλίδης
1 Φεβρουαρίου 2020

   Γιάννης Ναζλίδης

Εμείς οι Νεοέλληνες δημιουργούμε πολιτισμό;

Το «Συλλεκτικό Ημερολόγιο 2020» του Από-
στολου Ιωσηφίδη εκδίδεται από το 2010 έως σή-
μερα επί 11 συναπτά έτη και προσφέρεται φιλικά 
δωρεάν αποκλειστικά σε συλλέκτες. Κυκλοφορεί 
εκτός εμπορίου σε περιορισμένο πλήθος αριθμη-
μένων αντιτύπων.

Είναι έργο έκφρασης έμπρακτης εκτίμησης και 
αγάπης στο συνάνθρωπό του. Αναφέρεται κάθε 
χρόνο σε πρόσωπα, κείμενα, γεγονότα που σημά-
δεψαν την ιστορία του τόπου μας και γενικότερα.

Η αναφορά σε αυτά, σκοπό έχει να διδάξει, να 
παραδειγματίσει, να προβληματίσει και να φρο-
νηματίσει τον συνάνθρωπό του με την προσφορά 
του Ημερολογίου (προσπάθεια ερασιτεχνική – 
προσφορά Αγαπητική).

Αυτό δεν είναι εύκολο, προϋποθέτει γνώσεις, 
εμπειρίες και τεχνική. Αυτά τα έχει ο Απόστολος 
με το παραπάνω.

Με το έμπειρο μάτι του μελετητή και γνώστη 
πολλών πραγμάτων, παρουσιάζει το Ημερολόγιο 
του 2020, που τη ραχοκοκαλιά του αποτελούν 
14 λογοτεχνικές μεταφράσεις επιγραμμάτων της 
Ελληνικής Ανθολογίας (της γνωστής και ως Παλα-
τινής) διαλεγμένες μια-μια από τις πολλές που έχει δημοσιεύσει στο ΛΑΟ, 
στα χρόνια που πέρασαν, ο Θωμάς Γαβριηλίδης.

Οι λογοτεχνικές μεταφράσεις του Θωμά Γαβριηλίδη μαζί με τα αρχαία 
κείμενά τους και τους πίνακες ζωγραφικής του Κώστα Καλδάρα, τους 
εμπνευσμένους από το διαχρονικό και πάντα ακτινοβόλο περιεχόμενό 
τους, χάρη στην άψογη επιμέλεια του εκδότη του Ημερολογίου 2020 

Απόστολου Ιωσηφίδη αποτελούν ένα μοναδικό 
σύνολο, αντάξιο ενός συλλεκτικού ημερολογίου.

Πέρα από την παρουσίαση των λογοτεχνι-
κών μεταφράσεων και των πινάκων ζωγραφικής, 
παρουσιάζει ο Απόστολος Ιωσηφίδης στο πίσω 
μέρος του πρώτου εξώφυλλου τα βιογραφικά του 
Κώστα Καλδάρα που ασχολείται επαγγελματικά 
και με τη ζωγραφική, πραγματοποιώντας ατομικές 
εκθέσεις ζωγραφικής και του Θωμά Γαβριηλίδη 
που είναι γνωστός για το πνευματικό του έργο και 
τη συμβολή του στην πνευματική και πολιτιστική 
ανάπτυξη του τόπου μας.

Ο Απόστολος Ιωσηφίδης με το Ημερολόγιο 
2020 τιμά τον δάσκαλό του Θωμά Γαβριηλίδη και 
με την καταγραφή των εργασιών του στο εσωτερι-
κό του οπισθόφυλλου του Ημερολογίου.

Μια απ’ αυτές η Βασίλισσα Βεργίνα (η θρυλική 
ηρωΐδα της Βέργιας), 1977 είναι, με αφιέρωση, 
χαρισμένη στον Απόστολο Ιωσηφίδη με την έν-
δειξη:

Στο μαθητή μου Ιωσηφίδη Απόστολο με Αγάπη
Τ.Υ. (Θ.Γ.)
Αγαπητέ Απόστολε,

Τίμησες το δάσκαλό σου με τον καλύτερο τρόπο. Το γνωρίζεις ότι: «Η 
τιμή στον τιμώμενο επιστρέφει στον τιμήσαντα».

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Για το όμορφο σε εμφάνιση και περιεχόμενο δώρο σου.

Με εκτίμηση
Παύλος Πυρινός

Ετήσιος χορός του 
Πολιτιστικού Συλλόγου 

Αγίας Βαρβάρας 
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Βαρβάρας, 
διοργανώνουν τον ετήσιο χειμερινό χορό 
του συλλόγου, στις 8 Φεβρουαρίου 2020 
και ώρα 8:30μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων «ΣΕΙΡΙΟΣ» στο Μακροχώρι, Ημαθίας.

Τιμή εισόδου: ενήλικες 15€ , παιδιά 7€

(Πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό)...

Το Συλλεκτικό Ημερολόγιο
 του Απόστολου Ιωσηφίδη 2020

Αφιερωμένο στις μεταφράσεις αρχαίων Ελληνικών 
επιγραμμάτων του Θωμά Γαβριηλίδη

(Εικονογραφημένο με 14 πίνακες του Κώστα Καλδάρα)
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Του Πάρη Παπακανάκη

 
Mε το πέρασμα του χρόνου (μετά το 

1927) ο Τριπόταμος καθιερώθηκε ως τόπος 
συνάντησης, γνωριμίας και συναναστροφής 
των νέων, παρά τις αρχικές δυσκολίες της 
ιδιαίτερα σεμνότυφης τότε κοινωνίας της 
Βέροιας να αποδεχθεί κάτι τέτοιο:

 «Ουφφφ, αδελφέ… …κάηκα, ουφφφ 
αμάν φούρνος!!!

Και ο φίλος Μπαζάκας τρίβει από χαρά 
τα χέρια του. Τόση κατανάλωσι στες γκαζόζες που θ’ αρχίση λέει να 
τες παραδίδη στα καφενεία σε… βαρέλια κρίκερ!!! 

Αλλά και για τα εξοχικά καφενεία μπορεί να πη κανένας πως προ-
βλέπονται “χρυσές” δουλειές. Κάποιος μάλιστα λέει πως η Διευθύ-
ντρια του “Φαλήρου” (Καραχμέτης) θα ζητήση αύξησι τιμών στα ποτά 
που σερβίρωνται μέσα στο… ποτάμι. 

Και οι φωτογράφοι της “στιγμής” είνε ενθουσιασμένοι με τη ζέστη 
γιατί πολλοί είνε που ποζάρουν στο φακό και μάλιστα… ξυπόλητοι 
και ξεκάλτσωτες!!!»  (Αστήρ Βερροίας, Αρ.Φ. 89/ 18-6-1928)

 «Εκεί κάτω στη γειτονιά μας, πρέπει να ξέρητε πως δεν λείπει 
ποτέ η φασαρία. Τώχει φαίνεται ο δρόμος ή το… ποτάμι. 

Αν στες άλλες συνοικίες τα βράδυα στες γιορτές ιδίως, οι δρόμοι 
ερημώνωνται και βυθίζωνται μεσ’ στη σιωπή μόλις σουρουπώση, ο 
δρόμος μας μολονότι έχει νταμπέλες “οδός Σοφού” εξακολουθεί να 
τραντάζηται από διαφόρους “σαματάδες” κατά πώς μαρτυρούν τα 
αυτιά μας, όχι ευχάριστους. 

Άλλοτε μια παρέα από δέκα ή και λιγώτερους νεαρούς κανταδώ-
ρους με το απαραίτητον λαγούτο ίσως κανένα βιολί διασχίζει τον κατηφορικόν εκείνον δρόμο προς τη Καραχμέτη με το “ντούρναμ – ντούρναμ” Θεός να σας φυλάει αλήθεια να μη χάσετε την ισορροπία σας ή το λιγώτερο να 
μη σκοντάψητε στο δρόμο εκείνο- μόνο εις το ποτάμι θα σταματήσητε ή μάλλον θα κολυμπήσητε…»    (Αστήρ Βερροίας, Αρ.Φ. 118-3/ 24-12-1930) 

Έγινε λατρεμένος παιδότοπος, όπου έπαιξαν γενιές και γενιές παιδιών, χαράζοντας ανεξίτηλες μνήμες: 
«Κόψαμε από μια μεγάλη φέτα ψωμί, πασπαλίσαμε ζάχαρη και λίγο καφέ και μασουλώντας κινήσαμε για το ποτάμι. (…)Επικίνδυνο ήταν το ανέβασμά μας στον τεράστιο βράχο, όπου φτάναμε περνώντας μέσα από το 

ατέλειωτο λαγούμι του παρόχθιου πέτρινου τοίχου.  Ο απόκρημνος αυτός βράχος, δύσβατος από όλες τις μεριές, αποτελούσε το προσωπικό μας στοίχημα.» (Ορέστης Σιδηρόπουλος, Οδοιπορικό)
 «…Έμενα στην οδό Καλλιόπης και σε τρία λεπτά κατηφόριζα στο ποτάμι. Είχα προλάβει και την παλιά 

γέφυρα, την ξύλινη, που ήταν ετοιμόρροπη. Όταν περνούσα, τα ξύλα τρέμανε. Όπως η γέφυρα, τρέμανε και 
οι μεγάλοι να την περάσουνε! Αυτοκίνητα, ούτε κατά διάνοια… Εμείς, μικρά παιδιά, γελούσαμε. Την είχαμε 
για παιχνίδι. Μιλάω για 1965-66.  (…)Υπήρχαν φυσικές σπηλιές που έβγαινες στην άλλη άκρη, εκεί που εί-
ναι σήμερα η Ι Μ Π.  Η διέλευση ήταν υπόγεια και πολύ επικίνδυνη, διότι δεν υπήρχε οξυγόνο.  

(…) Ο κρουνός που τρέχει πάντα νερό, απέναντι από το μπατάνι του Παπαρουσόπουλου, η καζάνα και 
οι καμάρες ήταν ειδυλλιακά τοπία, θαύματα της φύσης!!! Γάργαρα νερά του Τριποτάμου, βαθιά, σε μερικές 
ρουφήχτρες 2 μέτρα. Πανύψηλες κλαίουσες ιτιές, πλατάνια και άλλα δέντρα με πολλά πουλιά να κελαηδάνε. 
Τώρα πώς όλα αυτά εξαφανίστηκαν και έγιναν πολυκατοικίες πάνω από το νερό, άλλο θέμα…» (Ηλίας Ζα-
χαριάδης, Ομάδα παλιές φωτογραφίες Βέροιας) 

« (…) Τι να πεις για τον Τριπόταμο με τις κατάφυτες πλαγιές του με άγρια φυσική ομορφιά!!! Τα πλατάνια, 
αγριοσυκιές, τζιτζιφιές, κακαβιές, αγριοβατόμουρα, τις πολλές σπηλιές του, την πλούσια ιχθυοπανίδα στα ο-
λοκάθαρα κρυσταλλένια και κρύα νερά του και που σε πολλά σημεία του προσφέρονταν για κολύμπι. Στα νε-
ρά του πρωτομάθανε κολύμπι όλοι οι Βεροιώτες, στις καζάνες που μαστορεύαμε μόνοι μας εμείς τα παιδιά… 
Αργότερα με μισή δραχμή βουτούσαμε στα βαθιά νερά της πισίνας του κ. Ρήγα. 

 
(…) Μέσα σ’ αυτήν την πλανεύτρα και ονειρεμένη φύση που τόσο πλούσια μας χάρισε η μάνα γη τρέξα-

με, πηδήξαμε, σκαρφαλώσαμε, πέσαμε, χτυπήσαμε, ματώσαμε, πονέσαμε, κολυμπήσαμε, κάναμε κωλοτού-
μπες, βουτιές και μακροβούτια…» (Νεοκλής Κουρουζίδης, αυτοβιογραφικά σημειώματα» Μια ζωή συννεφιές 
και λιακάδες»)

Εικόνες, ήχοι, συναισθήματα… Μνήμες που ο χρόνος δεν μπορεί να σβήσει! Δυστυχώς, διαχρονικά δεν 
υπήρξε εναρμόνιση της βούλησης των τοπικών αρχόντων της Βέροιας με τα αισθήματα των πολιτών της… 
Θα προσεγγίσουμε αυτήν την ιδιόρρυθμη αντίθεση στην επόμενη «συνάντησή» μας, αγαπητοί φίλοι!!! 

Ο Τριπόταμος των νέων και των παιδιών!!!

 Το εξοχικό καφενείο-νεανικό στέκι «Φάληρο» δίπλα
 από τη γέφυρα Καραχμέτ (Αρχείο Γεράσιμου Καλλιγά)  

* Το καφενεδάκι πρέπει να ήταν ιδιοκτησίας Ανδρέα Μαλακού. Καταστράφηκε στην πλημμύρα 
του 1935. (Παντελής Γουλάρας, Ομάδα παλιές φωτογραφίες Βέροιας)

Βεροιώτες κανταδόροι και μουσικοί στα 1930 (Αρχείο Χρυσάνθης Κωστοπούλου)

Βεροιωτόπουλα στην “καζάνα” του μπαρμπα-Γιάννη (Αρχείο Χάρη Κουρουζίδη)
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του Σαββατοκύριακου

Την Ένωση Ασπροπύργου θα 
αντιμετωπίσει την Κυριακή 
στην Αττική η Βέροια, στο 

πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του 
πρωταθλήματος της Footall League. 
Μιλώντας για το ματς ο Δούκας Λεφί-
δης σημείωσε: «Προερχόμαστε από 
δυο αρνητικά αποτελέσματα και η 
νίκη για εμάς είναι μονόδρομος. Πρέ-
πει να βγάλουμε αντίδραση στο γήπε-
δο και να δείξουμε ότι μοναδικός μας 
στόχος είναι η άνοδος. Κάθε ματς από 
εδώ και πέρα είναι σημαντικό. Θέλου-

με τη νίκη και για έναν ακόμη λόγο, 
για να την αφιερώσουμε στον Πεταυ-
ράκη που  εγχειρίστηκε και θα μείνει 
αρκετό καιρό εκτός γηπέδων».

Αγωνιστικά, στοΚυριακάτικο ματς οΚώστας
Γεωργιάδης δεν θα έχει στην διάθεσή του τον
τιμωρημένοΤαΐρη και τονΠεταυράκηπου εγχει-
ρίστηκε στοπρόσωπο για να αποκατασταθεί η
ζημιάαπότονπρόσφατοτραυματισμότου.

Στοναντίποδα,στηνδιάθεσητουκ.Γεωργιάδη
είναιοιΠαυλίδης,Πόζογλουτωνοποίωνταδελτία
εκδόθηκανκαιοΒεργώνηςπουεξέτισετηνποινή
του.

Με τα παι-
χνίδια  
της 21ης 

αγωνιστικής θα 
συνεχιστεί το 
Σάββατο 1/2/20 
το πρωτάθλημα 
στην Α’ ερασι-
τεχνική. Ο πρω-
τοπόρος ΠΑΟΚ 
Αλεξάνδρειας θα 
παίξει  κόντρα 
στην ΑΕΠ ενώ 
η Νάουσα στον Τριπόταμο. Εκτός 
θα παίξει και η Αγία Μαρίνα που θα 
αντιμετωπίσει στην Χαρίεσσα την 
τοπική ομάδα.Τέλος, το Ροδοχώρι θα 
υποδεχθεί τον Σταυρό.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα:
Χαρίεσσα-Αγ.Μαρίνα
Αστέραςτριποτάμου-ΦΑΣΝάουσα
ΓΑΣΡοδοχωρίου-ΘύελλαΣταυρού
ΑΕΠοντίωνΒέροιας-ΠΑΟΚΑλεξ.
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΠΑΟΚΚουλούρας
ΑρηςΠαλαιοχωρίου-ΦίλιπποςΜελίκης
Μακροχώρι--ΟλυμπιακόςΝ.
ΑχιλλέαςΝ.-ΓΑΣΚοπανού

ΣτηναποστολήτηςΒέροιας
οιΠαυλίδηςκαιΠόζογλου

γιατοναγώναστονΑσπρόπυργο

ΕΠΣΗμαθίας.Α1

Εύκολη αγωνιστική
για τους πρωτοπόρους

ΗΑκαδημίατηςΒέροιας2017
έκοψετηνπίτατης

ΗΑκαδημίατουγυναικείουτμήματοςτηςΒέροιας2017,έκοψετηνβασιλόπιτάτηςγιατο2020,σεμια
εκδήλωση,πουμεταξύάλλων,έδωσαντοπαρώνοιμικρέςαθλήτριεςτουσυλλόγου.

Στα τυχεράπαιδιάδόθηκανδώρα,αμέσωςμετά τηνκοπήτηςπίτας, ενώόλαέδειξαννα τοευχαρι-
στιούνται.Ηομάδαευχήθηκε,μέσωανάρτησιςτηςστοfacebook,ναυπάρχειυγείαστηχρονιάπουδιανύ-
ουμε.

Την Κυριακή 26 Ιανουαρί-
ου η Λέσχη Μοτοσυκλε-
τιστών Βέροιας (ΛΕΜΟΒ) 

σε εκδήλωση που έγινε στην 
«Ελιά» έκοψε την πίτα του έτους. 
Τα μέλη της ΛΕΜΟΒ έδωσαν το 
παρόν και είχαν την ευκαιρία να 
βρεθούν και να κάνουν μια ανα-
σκόπηση της χρονιάς, ενώ δεν 
έλειψαν και οι συζητήσεις για 
τους στόχους της νέας αγωνιστι-
κής περιόδου.

Αμέσως μετά έγινε απονομή στους α-
θλητές που συμμετείχαν στο πανελλήνιο
και βορείου Ελλάδος πρωτάθλημαmoto
crossΓκόσκινοΚ.καιΚαδόγλουΠ..

Η ΛΕΜΟΒ έκοψε την πίτα της στην SALA 
της Ελιάς

ΤιμήθηκανΓκόσκινοςκαιΚαδόγλου
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του Σαββατοκύριακου

Ένα παι-
χνίδι που 
αναμένε-

ται με πολύ μεγά-
λο ενδιαφέρον 
θα διεξαχθεί το 
Σάββατο 1/2 στις 
6 μ.μ στο ΦΙΛΙΠ-
ΠΕΙΟ μεταξύ της 
Βέροιας 2017 και 
της Αναγέννησης 
Άρτας.

Ηομάδα τηςΒέροι-
αςθέλειναπετύχειτην
νίκηγιαναπιάσειστην
βαθμολογία την τρίτη
ομάδα τηςΆρτας που
έχει12βαθμούςέναντι
10τηςΒέροιας

ΟπροπονητήςΚώ-
σταςΧαραλαμπίδης έ-
χειετοιμάσειτηνομάδα
όλη την εβδομάδα και
οι παίκτριες θα παλέ-
ψουνγιατηννίκη.

Η διοίκηση της ομάδας, αναλο-
γιζόμενη την προσφορά στο 
σύλλογο αλλά και την αγαστή 

συνεργασία στο παρελθόν, ανακοι-
νώνει πως Υπεύθυνος Ακαδημιών 
αναλαμβάνει ο Χάρης Χρυσάφης. Ο 
μέχρι πρότινος αρχηγός της ομάδας 
και από τους ακρογωνιαίους λίθους 
της πορείας τα δύο προηγούμενα 
χρόνια, θα αναλάβει εν λευκώ τα 
τμήματα υποδομής και θα δημιουρ-
γήσει το δικό του team με στόχο τη 
συγκρότηση και την οργάνωση μέσα 
από ένα συγκεκριμένο πενταετές 
project.

Το εν λόγω οργανόγραμμα έχει ήδη συζητη-
θεί και έχει συμφωνηθεί με τη διοίκηση, το οποίο

και θααναλυθεί σύντομασε τεχνικό επιτελείο και
γονείς των αθλητών τηςΑκαδημίας, έχονταςως
απώτεροστόχο τη λειτουργία τηςΑκαδημίας στα
πρότυπα ομάδων που έχουν φτάσει πλέον σε
ένα επίπεδο τέτοιο που λειτουργούν αυτόνομα
καιχωρίςτη“συνδρομή”ήτηνάμεσησχέσημετο
ανδρικότμήμα.

Για το λόγο αυτό, σύντομα θα ανακοινωθούν
μία σειρά από επισκέψεις σεΑκαδημίες ανά την
Ελλάδα,απότιςοποίες(ευελπιστούμε)ναπροκύ-
ψουν και συνεργασίες, αντλώντας έτσι τεχνογνω-
σίακαιεμπειρίεςπουθαμεταλαμπαδευτούνστους
Αετούς.

ΟμέχριπρότινοςΥπεύθυνοςΑκαδημίας,Αργύ-
ρηςΤσιγγενόπουλος ευχαριστεί θερμά τουςπρο-
πονητές και τους γονείς τωναθλητών τηςΑκαδη-
μίαςγιατηνάριστησυνεργασία,πουβεβαίωςδεν
ολοκληρώνεται εδώαλλά θασυνεχιστεί από ένα
διαφορετικόπλέονμετερίζι.

ΕυχόμαστεστονΧάρηΧρυσάφη και στο team
που θα επιλέξει, υγεία και μακροημέρευση στο
έργοπουαναλαμβάνουν,πολλέςεπιτυχίεςκαιδια-
κρίσειςστο(εγγύςήαπώτερο)μέλλον!

Α1 χαντ μπολ γυναικών

Σάββατο1/2/20στις6μ.μ
στοΦΙΛΙΠΠΕΙΟΒέροια2017-Άρτα

Χάρης Χρυσάφης, ο νέος Υπεύθυνος 
Ακαδημιών των Αετών Βέροιας!

ΝέαδεδομέναστηνΑκαδημίατωνΑετώνΒέροιας!

22 είνια οι κατηγορούμενοι που 
ταυτοποιήθηκαν για τα επεισόδια της 
8ης Δεκεμβρίου 2019 στην Αγκαθιά

Από τοΤμήμαΑσφάλειαςΑλεξάνδρειας και τηνΥπο-
διεύθυνσηΑντιμετώπισηςΒίαςστουςΑθλητικούςΧώρους
τηςΔιεύθυνσηςΑσφάλειαςΘεσσαλονίκης, ταυτοποιήθηκαν
ταστοιχείαατόμων,πουσυμμετείχανσεεπεισόδιασεπο-
δοσφαιρικόαγώναστην Αγκαθιά Ημαθίας.Για τηνυπό-
θεσησχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 20 ημεδαπών
και2αλλοδαπών,ηλικίαςαπό20έως59ετών,για -κατά
περίπτωση -παράβαση τηςνομοθεσίαςπερίαθλητισμού,
σωματικέςβλάβες,διατάραξηκοινήςειρήνηςκαιάλλααδική-
ματα.Ειδικότερα,την8ηΔεκεμβρίου2019,σεποδοσφαιρικό
αγώναμεταξύ τωνομάδωνΝίκηΑγκαθιάς καιΑγροτικού
ΑστέραΕυόσμου,οπαδοίτωνδύοομάδωνσυνεπλάκησαν,
μευπαιτιότητατωνοπαδώντουΑγροτικούΑστέραΕυόσμου,
μεαποτέλεσμαναπροκληθούνσωματικέςβλάβεςκαιναδι-
ακοπείοαγώνας.Ηδικογραφίαπουσχηματίσθηκεσεβάρος
τουςθαυποβληθείστονΕισαγγελέαΠρωτοδικώνΒέροιας.

Α2 Βόλεϊ
Σάββατο1/2
στις5μ.μ.

Φίλιππος-Κομοτηνή

Τηνδεύτερη τηςομάδα  βαθμολογίαςΜΓΣΑΕΚομοτηνής υποδέ-
χεται τοΣάββατο 1/2/20 οΦίλιπποςΒέροιας και με μία ακόμη νίκη
θαξεφύγειακόμηπερισσότεροστονβαθμολογικόπίνακακαισελίγες
ακόμηαγωνιστικέςθαεξασφαλίσεικαιμαθηματικάτηνάνοδοστηνΑ1
κατηγορία

Όλοιοιπαίκτεςείνιαπανέτοιμηγιατο13χ13μετηνθερμήυποστή-
ριξητωνφιλάθλων



12 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου1-2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
O σύνδικος της πτώχευσης, του σε 

πτώχευση τελούντος Συνεταιρισμού με 
την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρι-
σμός Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ», 
με έδρα το 66 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλο-
νίκης-Βέροιας, με ΑΦΜ 096090438 
Δ.Ο.Υ. Βέροιας, Καλιάνης Στέφανος, 
Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Βέροιας, 
διακηρρύτω ότι:

   Ο σε πτώχευση τελών συνεται-
ρισμός έχει στην κυριότητά του την 
κάτωθι ακίνητη και κινητή περιουσία:

Ι)  Ένα γήπεδο βιομηχανικής εγκα-
τάστασης που έχει έκταση πενήντα 
χιλιάδες επτακόσια δέκα (50.710) τε-
τραγωνικών μέτρων σύμφωνα με τον 
τίτλο κτήσης, πενήντα οκτώ χιλιάδες ε-
πτακόσια δέκα (58.710) τετραγωνικών 
μέτρων κατόπιν νέας καταμέτρησης, 
το οποίο γήπεδο συνορεύει βόρεια: 
με ρέμα σε πλευρά μήκους 334,00μ., 
ανατολικά: με ξένη ιδιοκτησία σε δύο 
πλευρά μήκους 120,00μ. και στη συνέ-
χεια σε άλλη ξένη ιδιοκτησία  σε μήκος 
106,00μ., νότια: με την ασφαλτοστρω-
μένη επαρχιακή οδό Αιγινίου – Λιβάδι 
σε πρόσωπο μήκους 216,44μ. και στη 
συνέχεια σε ασφαλτοστρωμένη αγρο-
τική οδό σε πρόσωπο μήκους 94,51μ., 
με το συνολικό μήκος του νοτίου ορίου 
να είναι 216,44+94,51=210,95 μ. και 
δυτικά: με την παράπλευρη χαλικο-
στρωμένη αγροτική οδό σε πρόσωπο 
συνολικού μήκους 130,00μ., βρίσκεται 
στην κτηματική περιοχή Παλιαμπέλων 
Πιερίας και επ’αυτού έχουν ανεγερ-
θεί κτιριακές εγκαταστάσεις βιομηχα-
νικής εκμετάλλευσης ροδακίνου που 
καταλαμβάνουν 23.700 τετραγωνικών 
μέτρων, τον υδραυλικό, ηλεκτρικό και 
μηχανολογικό εξοπλισμό, αποθήκες, 
παραρτήματα, παρακολουθήματα και 
εξαρτήματα που εξυπηρετούν την λει-
τουργικότητα του εργοστασίου, ως επί-
σης και εγκατάσταση βιολογικού καθα-
ρισμού συνολικού εμβαδού 2.579,50 
τ.μ. 

IΙ) Ένα γήπεδο σύμφωνα με τον 
τίτλο κτήσης, εκτάσεως 25.300 τ.μ., 
κατόπιν νέας καταμέτρησης εμβαδού 
15.289,00τ.μ., επί του οποίου έχουν α-
νεγερθεί κτιριακές εγκαταστάσεις-απο-
θήκες, τέσσερις τον αριθμό, συνολικού 
εμβαδού (των αποθηκών) 7.165,00 
τ.μ. 

Ι Ι Ι)  ένα αγροτεμάχιο έκτασης 
17.125 τ.μ. με αριθμό κτηματολογίου 
802, της κτηματικής περιοχής Μακρο-
χωρίου του Ειρηνοδικείου Βέροιας και 
συνορεύει βορειοδυτικά: με το πρανές 
της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλο-
νίκης – Κοζάνης, σε μήκος 238,71 μ. 
και εν συνεχεία με την άκρη της α-
σφάλτου της οδού σε μήκος 56,32μ. 
Το συνολικό μήκος του προσώπου 
είναι 295,03μ., βορειανατολικά: με ζώ-
νη αρδευτικού έργου πλάτους 34,00 μ. 
και πέραν αυτής με ασφαλτοστρωμένη 
αγροτική οδό σύνδεσης της κοινότητας 
της Νέας Νικομήδειας με την Ξεχα-
σμένη,  σε πλευρά μήκους 82,50 μ., 
νοτιοδυτικά: με εγγειοβελτιωτικό έργο  
σε πλευρά μήκους 43,62 μ. και νοτι-
οανατολικά: με αγροτικό δρόμο πλά-
τους 10,00 μ. σε πρόσωπο μήκους 
279,80μ. Επί του αγροτεμαχίου έχουν 
ανεγερθεί βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
(διαλογητηρίου,ψυγείων και μηχανο-
στασίου) συνολικού εμβαδού 1.959 
τ.μ. ως επίσης και κτίριο γραφείων 
συνολικού εμβαδού 450,69 τ.μ. 

IV) Ένα οικόπεδο έκτασης εννια-
κοσίων τριάντα (930) τ.μ. με αριθμό 
οικοπέδου 136 που βρίσκεται στον 
συνοικισμό Αρχαγγέλου, της περιφέ-
ρειας Δ.Ε. Ειρηνούπολης του Δήμου 
Νάουσας, άρτιο και οικοδομήσιμο και 
συνορεύει βόρεια: με το υπ’ αριθμόν 
135 οικόπεδο ιδιοκτησίας Καρακούτση 
Ιωάννη σε πλευρά μήκους 29,86μ., 
ανατολικά: με κοινοτική οδό σε πλευρά 
μήκους 36,00μ., δυτικά: με κοινοτική 
οδό σε πλευρά μήκους 36,89μ. και νό-

τια: με το υπ’ αριθμόν 137 οικόπεδο σε 
πλευρά μήκους 21,82μ..

V) το υπ.αριθμ. 156 αγροτεμάχιο 
που βρίσκεται στην Κοινότητα Κορυ-
φής του Δήμου Αλεξανδρείας, εκτά-
σεως ολικής 20.526 τ.μ., άρτιο και 
οικοδομήσιμο, και συνορεύει βορειο-
δυτικά: με αποστραγγιστική τάφρο και 
πέραν αυτής με την ασφαλτοστρω-
μένη οδό σύνδεσης του οικισμού της 
Κορυφής με το Πλατύ, σε πλευρά 
μήκους 128,10μ.,ανατολικά: με απο-
στραγγιστική τάφρο και πέραν αυτής 
με ασφαλτοστρωμένη κοινοτική οδό, 
προέκταση της κύριας οδού σύνδε-
σης του οικισμού της Κορυφής με το 
Πλατύ σε πλευρά μήκους 249,05 μ. 
Στην άλλη παρειά της κοινοτικής αυτής 
οδού βρίσκεται ζώνη απαλλοτρίωσης 
του ΟΣΕ και διέρχεται η γραμμή Αθη-
νών, νότια: με μη διανοιγμένο αγροτι-
κό χωματόδρομο σε πρόσωπο μήκους 
98,00μ., δυτικά: με το υπ’ αριθμόν 157 
αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Κίρτσογλου 
Διαμαντή σε πλευρά μήκους 167,94μ. 
Επί του αγροτεμαχίου έχει αναγερθεί 
κτίριο διαλογητηρίου εμβαδού 800 τ.μ. 
ως και αποθήκη εμβαδού 20 τ.μ. ενώ 
υφίστανται και δύο γεφυροπλάστιγγες 
συνολικού εμβαδού 108 τ.μ. και ένας 
οικίσκος 31,50 τ.μ. . 

   Κατά τον χρόνο της πτώχευσης 
πλέον της ανωτέρω ακίνητης περιου-
σίας του σε πτώχευση τελούντος συνε-
ταιρισμού, υφίστατο και μηχανολογικός 
εξοπλισμός συνιστάμενος σε πλήρη 
γραμμή παραγωγής  κομπόστας ρο-
δακίνου και χυμού ροδακίνου, ο οποί-
ος ως εκ της φύσης του θεωρείται στο 
σύνολό του εμπεπηγμένος στο έδα-
φος, πλήρης καταγραφή του οποίου 
έχει κατατεθεί στην Γραμματεία Πτω-
χεύσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας.

Επί των ανωτέρω ακινήτων έχουν 
τεθεί οι κάτωθι εμπράγματες εξασφα-
λίσεις υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας:

   Α. Επί των υπό στοιχεία Ι και ΙΙ 
ως άνω ακίνητα (Παλιάμπελα Κολιν-
δρού Πιερίας) έχουν εγγραφεί από την 
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος υπό Ειδι-
κή Εκκαθάριση: 1) η από 7/9/2004 υ-
ποθήκη για το ποσό 25.000.000 ευρώ 
για την εξασφάλιση της της απαίτησης 
από την υπ.αριθμ. 779/2004 σύμβα-
ση, 2) η από 18/8/2002 υποθήκη για 
το ποσό 29.264.000 ευρώ για την εξα-
σφάλιση απαίτησης από τις υπ.αριθμ. 
3507/2002 και 3513/2002 συμβάσεις, 
3) η από 14/3/2002 υποθήκη για το 
ποσό 24.064.563,47 ευρώ για την εξα-
σφάλιση της υπ.αριθμ. 198/2001 σύμ-
βασης, 4) η από 20/6/2001 υποθήκη 
για το ποσό 1.400.000.000 δρχ για 
την εξασφάλιση των υπ.αριθμ. 7/2001, 
130/2001, 140/2001 και 189/2001 
συμβάσεων, 5) η από 29/8/2000 υ-
ποθήκη για το ποσό 4.800.000.000 
δρχ. για την εξασφάλιση των υπ.α-
ριθμ. 664/2000 και 691/2000 συμβά-
σεων, 6) η από 2/8/1999 υποθήκη για 
το ποσό 4.500.000.000 δρχ για την 
εξασφάλιση της υπ.αριθμ. 579/1999 
σύμβασης, 7) η από 7/6/1999 υπο-
θήκη για το ποσό 1.085.000.000 δρχ 
για την εξασφάλιση των υπ.αριθμ. 
282/1999 και 472/1999 συμβάσεων, 8) 
η από 22/4/1999 υποθήκη για το ποσό 
369.452.279 δρχ για την εξασφάλιση 
της υπ.αριθμ. 320/1999 σύμβασης, 
9) η από 19/8/1998 υποθήκη για το 
ποσό 5.423.000.000 δρχ για την εξα-
σφάλιση της υπ.αριθμ. 831/1998 σύμ-
βασης, 10) η από 21/6/1998 υποθήκη 
για το ποσό 700.000.000 δρχ για την 
εξασφάλιση των υπ.αριθμ. 562/1998 
και 779/1998 συμβάσεων, 11) η α-
πό 15/6/1998 υποθήκη για το ποσό 
187.589.440 δρχ για την εξασφάλιση 
της υπ.αριθμ. 575/1998 σύμβασης και 
12) η από 4/2/1998 υποθήκη για το 
ποσό 3.289.000.000 δρχ για την εξα-
σφάλιση των υπ.αριθμ. 796/1997 και 
994/1997 συμβάσεων.

Β.1 Επί του υπό στοιχείο ΙΙΙ ως ά-
νω ακίνητο (Μακροχώρι Βέροιας) έ-

χουν εγγραφεί από την Αγροτική Τρά-
πεζα Ελλάδος υπό Ειδική Εκκαθάριση 
τα παρακάτω βάρη: 

1) η από 18/6/1970 υποθήκη για 
το ποσό των 220.000 δρχ., 2) η α-
πό 7/10/1993 υποθήκη για το πο-
σό των 512.197.541 δρχ., 3) η από 
20/10/1995 υποθήκη για το ποσό των 
90.000.000 δρχ., 4) η από 29/1/1996 
υποθήκη για το ποσό των 60.000.000, 
5) η από 28/6/1996 υποθήκη για το 
ποσό των 813.390.000 δρχ., 6) η α-
πό 2/6/1997 υποθήκη για το πο-
σό των 640.000.000 δρχ., 7) η από 
26/6/1997 υποθήκη για το ποσό των 
600.000.000 (αφορά την Αγροτική 
Κολινδρού), 8) η από 8/7/1997 υπο-
θήκη για το ποσό των 150.000.000 
δρχ. (υπέρ της Αγροτικής Κολινδρού 
Α.Ε.), 9) η από 14/8/1997 υποθή-
κη για το ποσό των 2.650.000.000 
δρχ., 10) η από 8/12/1997 υπο-
θήκη για το ποσό των 639.000.000 
δρχ., 11) η από 28/5/1998 υποθήκη 
για το ποσό των 102.000.000 δρχ., 
12) η από 2/9/1998 υποθήκη για το 
ποσό των 700.000.000 δρχ., 13) η 
από 2/9/1998 υποθήκη για το πο-
σό των 5.423.000.000 δρχ., 14) η 
από 14/3/2002 υποθήκη για το πο-
σό των 24.064.563,47 ευρώ, 15) η 
από 3/9/2002 υποθήκη για το πο-
σό των 29.264.000 ευρώ, 16) η α-
πό 12/5/2003 υποθήκη για το πο-
σό των 500.000 ευρώ, 17) η από 
19/10/1998 υποθήκη για το ποσό των 
655.000.000 δρχ, 18) η από 24/2/1999 
υποθήκη για το ποσό των 90.000.000 
δρχ., 19) η από 21/4/1999 υποθήκη 
για το ποσό των 369.452.279 δρχ., 
20) η από 1/9/199 υποθήκη για το 
ποσό των 4.500.000.000 δρχ, 21) η 
από 20/10/1999 υποθήκη για το πο-
σό των 650.000.000 δρχ., 22) η α-
πό 26/11/1999 υποθήκη για το πο-
σό των 275.000.000 δρχ., 23) η α-
πό 25/8/2000 υποθήκη για το ποσό 
των 4.800.000.000 δρχ., 24) η από 
20/6/2001 υποθήκη για το ποσό 
των 1.400.000.000 δρχ., 25) η α-
πό 7/6/1999 υποθήκη για το πο-
σό των 1.085.000.000 δρχ., 26) η 
από 17/8/2004 υποθήκη για το πο-
σό 25.000.000 ευρώ και 27) η α-
πό 9/8/2006 υποθήκη για το ποσό 
33.121.912,55 ευρώ.

B.2. Ακόμη, κατά του ανωτέρω α-
κινήτου φέρονται έτι υφιστάμενες οι 
κάτωθι κατασχέσεις : 1) επί του υπ.α-
ριθμ. 802 αγροτεμαχίου, έκτασης 
17.125 τ.μ. στο 66οχλμ Π.Ε.Ο. Θεσ/
νικης-Βέροιας, η από 22/6/1999 ανα-
γκαστική κατάσχεση επισπεύσει του 
Κων/νου Κασάπη του Στεφάνου για 
το ποσό των 83.076.545 δρχ., 2) επί 
του ιδίου ως άνω ακινήτου και επί α) 
διαλογητηρίου 975,50 τ.μ., β) ψυγεί-
ων 800 τ.μ., γ) γραφείων 151.52 τ.μ., 
δ) μηχανοστασίου 60,75 τ.μ., ε) υπο-
σταθμού 60,75 τ.μ., στ) γεφυροπλά-
στιγγας 15,75 τ.μ. και ζ) γεφυροπλά-
στιγγας 70 τόνων, η από 21/7/2005 
αναγκαστική κατάσχεση επισπεύσει 
Δ.Ο.Υ. Βέροιας, για το ποσό των 
174.150,87 ευρώ, 3) επί του ιδίου (ως 
ανωτέρω υπό στοιχείο 2) ακινήτου η 
από 15/1/2008 αναγκαστική κατάσχε-
ση επισπεύσει Ι.Κ.Α.  για το ποσό των 
219.111,44 ευρώ και 4) επί του ιδίου 
ως άνω ακινήτου η από 16/3/2010 
αναγκαστική κατάσχεση επισπεύσει 
Ι.Κ.Α.  για το ποσό των 974.875,83 
ευρώ.

Γ. Επί του υπό στοιχείο ΙV ακινήτου 
(οικόπεδο με αριθμό 136 έκτασης 930 
τ.μ.που βρίσκεται στην θέση ΜΠΑΡΑ 
της κτηματικής περιοχής του αγροκτή-
ματος Αρχαγγέλου και) έχουν εγγραφεί 
από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος 
υπό Ειδική Εκκαθάριση τα παρακάτω 
βάρη: 

1) η υποθήκη για το ποσό των 
29.000.000 δρχ., 2) η από 2/6/1997 υ-
ποθήκη για το ποσό των 640.000.000 
δρχ., 3) η από26/6/1997 υποθήκη 

για το ποσό των 600.000.000 δρχ., 
4) η από 18/8/1997 υποθήκη για το 
ποσό των 2.650.000.000 δρχ., 5) η 
από 4/12/1997 υποθήκη για το πο-
σό των 639.000.000 δρχ.,6) η από 
23/6/1998 υποθήκη για το πο-
σό των 700.000.000 δρχ.,7) η α-
πό 21/4/1999 υποθήκη για το πο-
σό των 369.452.279 δρχ.,8) η από 
9/6/1999 υποθήκη για το ποσό 
των 1.085.000.000 δρχ.,9) η α-
πό 30/8/1999 υποθήκη για το πο-
σό των 4.500.000.000. δρχ.,10) η 
από 12/9/2000 υποθήκη για το πο-
σό των 4.800.000.000 δρχ.,11) η 
από 20/6/2001 υποθήκη για το πο-
σό των 1.400.000.000 δρχ.,12) η α-
πό 27/3/2002 υποθήκη για το ποσό 
των 24.064.563,47 ευρώ.,13) η από 
14/9/2002 υποθήκη για το ποσό των 
29.264.000 ευρώ.,14) η από 4/8/2003 
υποθήκη για το ποσό των 1.500.000 
ευρώ.,15) η από 23/8/2004 υποθήκη 
για το ποσό των 25.000.000 ευρώ.

Ε. Επί του υπό στοιχείο V ως άνω 
ακινήτου (το υπ.αριθμ. 156 αγροτεμά-
χιο που βρίσκεται στην Κοινότητα Κο-
ρυφής του Δήμου Αλεξανδρείας) έχουν 
εγγραφεί από την Αγροτική Τράπεζα 
Ελλάδος υπό Ειδική Εκκαθάριση τα 
παρακάτω βάρη: 

1) η από 2/6/1997 υποθήκη για 
το ποσό των 640.000.000 δρχ., 2) η 
από 27/6/1997 υποθήκη για το πο-
σό των 600.000.000 δρχ.,η οποία 
αφορά την Αγροτική Κολινδρού Α.Ε. 
3) Η από 1/7/1997 υποθήκη για το 
ποσό των 50.000.000 δρχ.,4) η α-
πό 18/8/1997 υποθήκη για το πο-
σό των 2.650.000.000 δρχ.5) η α-
πό 11/11/1997 υποθήκη για το πο-
σό των 639.000.000 δρχ.,6) η από 
10/12/1997 υποθήκη για το ποσό των 
240.000.000 δρχ.,7) η από 7/4/1998 
υποθήκη για το ποσό των 79.300.000 
δρχ.,8) η από 21/4/1999 υποθήκη 
για το ποσό των 369.452.279 δρχ.9) 
η από 9/6/1999 υποθήκη για το πο-
σό των 1.085.000.000 δρχ.,10) η 
από 30/8/1999 υποθήκη για το πο-
σό των 4.500.000.000. δρχ.,11) η α-
πό 29/11/1999 υποθήκη για το πο-
σό των 275.000.000 δρχ.,12) η 
από 12/9/2000 υποθήκη για το πο-
σό των 4.800.000.000 δρχ.,13) η 
από 20/6/2001 υποθήκη για το πο-
σό των 1.400.000.000 δρχ.,14) η 
από 10/4/2002 υποθήκη για το πο-
σό των 24.064.563,47 ευρώ.,15) η 
από 27/8/2002 υποθήκη για το πο-
σό των 29.264.000 ευρώ.,16) η από 
11/8/2003 υποθήκη για το ποσό των 
1.500.000 ευρώ., 17) η από 27/1/2003 
αναγκαστική κατάσχεση επισπεύσει 
του Κασάπη Κων/νου του Στεφάνου, 
για το ποσό των 50.000 ευρώ και 18) 
η από 19/8/2006 υποθήκη για το ποσό 
των 25.000.000 ευρώ. 

   Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/2020 
Έκθεση του Εισηγητή των Πτωχεύ-
σεων, κατόπιν της υπ.αριθμ. 4/2020 
Διάταξης του ιδίου, ως τιμή πρώτης 
προσφοράς για την ανωτέρω ακίνητη 
και κινητή περιουσία του σε πτώχευση 
συνεταιρισμού ορίστηκαν τα εξής:

Α.   1) τα υπό στοιχεία Ι και ΙΙ ακί-
νητα μαζί με τον μηχανολογικό εξο-
πλισμό (στα Παλιάμπελα Κολινδρού 
Πιερίας) να εκποιηθούν ως ενιαίο σύ-
νολο με συνολικό τίμημα το οποίο θα 
αποτελείται από το επιμέρους τίμημα 
αναγκαστικής πώλησης ενός εκάστου 
εξ αυτών, ήτοι ορίζεται ως αξία πρώ-
της προσφοράς : α) του υπό στοιχείο 
Ι ακινήτου (Βιομηχανικές Εγκαταστά-
σεις στα Παλιάμπελα Κολινδρού) ως 
γήπεδο μετά των επ’αυτού εγκαταστά-
σεων το ποσό των 1.504.000 ευρώ, 
β) του υπό στοιχείο ΙΙ ακινήτου (Α-
ποθήκες στα Παλιάμπελα Κολινδρού) 
μετά των επ’αυτού εγκαταστάσεων το 
ποσό των 512.000 ευρώ και γ) του 
συνόλου του μηχανολογικού εξοπλι-
σμού το ποσό των 436.448,55 ευρώ ο 
οποίος εντοπίζεται στο σύνολό του στο 

ακίνητο Ι, ήτοι στις Βιομηχανικές Εγκα-
ταστάσεις Παλιαμπέλων Κολινδρού, 
και συνολικά ορίζεται  ως τιμή πρώ-
της προσφοράς, με μία προσφορά, 
των ανωτέρω το ποσό των (1.504.000 
+ 512.000+436.448,55=)  δύο εκα-
τομμυρίων τετρακοσίων πενήντα δύο 
χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ο-
κτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών 
(2.452.448,55). Β. τα υπό στοιχεία ΙΙΙ, 
IV και V ακίνητα να εκποιηθούν το 
καθένα ξεχωριστά, ήτοι α) ορίζεται ως 
τιμή πρώτης προσφοράς για το υπό 
στοιχείο ΙΙΙ ακίνητο (στο Μακροχώρι 
Βέροιας)  το ποσό των 392.000 ευρώ, 
β) ορίζεται ως τιμή πρώτης προσφο-
ράς για το υπό στοιχείο IV ακίνητο (οι-
κόπεδο υπ.αριθμ. 136, 930 τ.μ. στον 
Συνοικισμό Αρχαγγέλου Νάουσας 
στην θέση ΜΠΑΡΑ στον Αρχάγγελο 
Νάουσας) το ποσό των 9.600 ευρώ, γ) 
ορίζεται ως τιμή πρώτης προσφοράς 
για το υπό στοιχείο V ακίνητο (στην 
Κορυφή του Δήμου Αλεξάνδρειας) το 
ποσό των 128.000 ευρώ. 1. Ο δημόσι-
ος  πλειοδοτικός διαγωνισμός θα γίνει 
στην έδρα του Πρωτοδικείου Βεροίας 
με ενσφράγιστες προσφορές ενώπιον 
του εισηγητή με παρουσία του συν-
δίκου. 2. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα 
πρέπει για την συμμετοχή του στον 
πλειστηριασμό να καταθέσει ως εγ-
γυοδοσία το ποσό του 1/3 της τιμής 
πρώτης προσφοράς με επιταγή έκδο-
σης Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα 
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σε διαταγή του ιδίου, που θα συμψη-
φιστεί στο τίμημα εφόσον κατακυρωθεί 
σε αυτόν το ακίνητο. 3. Η εκποίηση θα 
γίνει την Τετάρτη 12/2/2020 και ώρα 
11.00 στο Κατάστημα του Πρωτοδι-
κείου Βέροιας και επί μη εμφάνισης 
πλειοδοτών, ο πλειστηριασμός θα ε-
παναλαμβάνεται τρεις ακόμη συνεχείς 
ανά εβδομάδα φορές, την ίδια ημέρα 
και ώρα. 

   Κατόπιν τούτων, σημειώνεται ότι 
η εγγυοδοσία ανερχόμενη στο 1/3 της 
τιμής πρώτης προσφοράς διαμορφώ-
νεται για τα υπό στοιχεία Ι,ΙΙ ακίνη-
τα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό 
στο ύψος των 817.482,85 ευρώ υ-
ποχρεωτικά με μία προσφορά, για το 
υπό στοιχείο ΙΙΙ ακίνητο στο ύψος των 
130.666,667 ευρώ, για το υπό στοιχείο 
ΙV ακίνητο στο ύψος των 3.200 ευρώ 
και για το υπό στοιχείο V ακίνητο στο 
ύψος των 4.000 ευρώ και για το υ-
πό στοιχείο VI ακίνητο στο ύψος των 
42.666,667 ευρώ. 

   Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα 
διενεργηθεί με  ενσφράγιστες προ-
σφορές. Όποιος δεν πλειοδοτεί για τον 
εαυτό του θα πρέπει να προσκομίσει 
σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξού-
σιο.

   Οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες 
οφείλουν με δική τους ευθύνη, επι-
μέλεια και έξοδα να ερευνήσουν και 
να αποκτήσουν ιδία αντίληψη του εκ-
ποιούμενου περιουσιακού στοιχείου 
και να μνημονεύσουν στην προσφορά 
τους ότι είναι πλήρως ενημερωμένοι 
για την πραγματική και νομική κατά-
σταση του ακινήτου.      

   Όλες οι δαπάνες για τη συμμετο-
χή στον διαγωνισμό και τη μεταβίβα-
ση βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο 
τον ενδιαφερόμενο πλειοδότη, ο δε ο 
πλειστηριασμός πραγμάτων της πτω-
χευτικής περιουσίας κατόπιν άδειας 
του αρμοδίου δικαστή φέρει τον χαρα-
κτήρα αναγκαστικού και όχι εκούσιου 
πλειστηριασμού.

Βέροια 30/1/2020
Ο σύνδικος πτωχεύσεως

ΚΑΛΙΑΝΗΣ ΦΩΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ. Δ.Σ.Β. 415)

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 4, ΒΕΡΟΙΑ, 
Τ.Κ. 59132

Α.Φ.Μ. 100822625, 
Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

2331027951/6932329949
s.kalianis@gmail.com
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

 Η Δημοκρατία ως πολιτικό 
σύστημα διακυβέρνησης μιας 
χώρας είναι προϊόν ελληνικό. 
Έχει πολύ βαθιές  ρίζες που εί-
ναι φυτεμένες από τον Όμηρο 
στα παράλια της Ιωνίας της Μ. 
Ασίας την εποχή της  εκστρα-

τείας των Αχαιών στην Τροία το 1200π.χ.
 Στην Ιλιάδα αλλά και στην Οδύσσεια ο συγγραφές 

μας ,ο Όμηρος, τον 8ο αιώνα π.χ μας έδωσε  δείγμα της 
γραφής του με την Ιωνική Διάλεκτο. Σύμφωνα  με αυτήν  
όλες οι αποφάσεις των βασιλιάδων κατά τη διάρκεια του 
πολέμου λαμβάνονταν  ύστερα από την έγκριση της πλειο-
ψηφίας των στρατιωτών. Να θυμίσουμε εδώ ότι την εποχή 
εκείνη ίσχυε ο θεσμός της πόλης κράτους. Γι αυτό και η 
ψηφοφορία ήταν άμεση, με τη φυσική παρουσία δηλαδή 
των προσώπων ενώ αργότερα οι κοινωνίες θα αναπτυ-
χθούν σε πόλεις κράτη καθορίστηκε η έμμεση δια των 
Βουλευτών εκπροσώπηση του λαού.  

  Στην Αθήνα  η Δημοκρατία θα δεχτεί με το Σόλωνα τις 
πρώτες αρχές για συμμετοχή των ανθρώπων στην εξου-
σία. Στη συνέχεια  θα μπολιαστεί  με τις μεταρρυθμίσεις 
του Κλεισθένη για  να αναδειχτεί  σε πιο συγκεκριμένη 
μορφή, και περισσότερο δημοκρατική.

 Θα περάσει από πολλά στάδια και με διάφορες προ-
σωπικότητες της πνευματικής Αθηναϊκής κοινωνίας θα 
πάρει την οριστική της μορφή. Σήμερα πολλοί είναι οι λαοί 
που με βάση το πολίτευμα  της Δημοκρατίας ασκούν την 
διακυβέρνηση της χώρας τους. Δημο-κρατία΄=ο Δήμος 
είναι ο λαός( δμόσιο-Δήμος-Δημοδιδάσκαλος) και κράτος= 
εξουσία

    Τα συγγράμματα των τριών τραγικών(Αισχύλος- Σο-
φοκλής-Ευριπίδης ) ποιητών του 5ου αιώνα π.χ θα παί-
ξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός πολιτεύμα-
τος με τις απαραίτητες αξιώσεις στην Αθηναϊκή Κοινωνία.  
Η Δημοκρατία είναι παιδία της πνευματικής άνθισης της 
Αθήνας που προσφέρθηκε ως πολύτιμο δώρο στην οικου-
μενική ανθρωπότητα.

  Το έργο όλων των προηγούμενων προσπαθειών θα 
ολοκληρωθεί με τον σπουδαιότερο ιστορικό της εποχή ε-
κείνης, τον Θουκυδίδη. Με την πολύκροτη  Ιστορία του Πε-
λοποννησιακού Πολέμου προέβαλε διεθνώς το Αθηναϊκό 
πολίτευμα της Αθήνας, τη Δημοκρατία. Ο Θουκυδίδης πέ-
ρα από το συγγραφικό του έργο μας έδωσε και την ενοποί-
ησης της γλώσσας μας. Με το μίγμα των διαλέκτων που 
κυκλοφορούσαν( Ιωνική-Αχαϊκή- δωρική) θα δημιουργήσει 
την λεγόμενη Αττική γλώσσα. Με αυτό το πολίτευμα και τη 
γλώσσα θα πορευθεί δια μέσου των αιώνων η Ελλάδα και 
πολλοί λαοί του κόσμου.  

«Και έχει τούτο  το πολίτευμα το όνομα δημοκρατία, 
γιατί δε διοικούν οι ολίγοι, αλλά οι περισσότεροι, κι είναι 
όλοι οι πολίτες μπροστά στους νόμους ίσοι για τις ιδιωτικές 
τους διαφορές, για την προσωπική όμως ανάδειξη κι επι-
βολή καταπώς ξεχωρίζει καθένας σε κάτι προτιμιέται στα 
δημόσια αξιώματα πιο πολύ γιατί είναι ικανός    παρά γιατί 
τον ανέδειξε ο κλήρος. Ούτε πάλι από φτώχεια και ενώ 
μπορεί να κάνει κάτι καλό στην πολιτεία εμποδίζεται από 
την ασήμαντη κοινωνική του θέση».1

«Δημοκρατία ως πολιτειακό σύστημα στηρίζεται στην 
αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και ρυθμίζει τη λειτουργία του. 
με βάση τη βούληση της πλειοψηφίας των πολιτών».1

    Το νόημα της λέξης κακοποιήθηκε βάναυσα στην 
ιστορική πορεία αιώνων με αποτέλεσμα να διαφέρει από 
εποχή σε εποχή και από χώρα σε χώρα. Οι διαφορές της 
παράδοσης και της πνευματικής  παιδείας των λαών  δη-
μιούργησαν την ποικιλία.  Για να φτάσει στον 21ο αιώνα 
πέρασε πολύ δύσβατους δρόμους  στην αρχαία Ελλάδα, 
στη Ρώμη, στη μεσαιωνική και αναγεννησιακή Δύση, ιδι-
αίτερα στις ιταλικές πόλεις. Στα Δυτικά κράτη την περίοδο 
του Μεσαίωνα με το μοναρχικό φεουδαρχικό σύστημα δεν 
βρήκε έδαφος να βλαστήσει. Μόνο τον 15ο αιώνα Έλληνες 
λόγιοι κατέβησαν στη Δύση μετά την  άλωση της Πόλης 
1453 και μετέφεραν μαζί με τα βιβλία των αρχαίων Ελλή-
νων, ψήγματα του ελληνικού πολιτισμού. Τότε ανακάλυψαν 
οι Ευρωπαίοι το νέο μοντέλο του ανθρώπου στις ελληνικές 
διαστάσεις.  Με τη βοήθεια του μακεδόνα φιλοσόφου Αρι-
στοτέλη(Στάγιρα-Χαλκιδικής) υιοθέτησαν και έκαναν βίωμα 
τις αρετές της ελευθερίας της δικαιοσύνης και της ισότη-
τας. Συνειδητοποίησαν ότι ο άνθρωπος για να ευτυχήσει 
χρειάζεται ελευθερία βούλησης. Οι ιταλικές και οι γαλλικές 
πόλεις που δέχτηκαν πολλούς πρόσφυγες Έλληνες ω-
ρίμασαν και μέσα από τις διεκδικήσεις τους στη Γαλλική 
Επανάσταση καθόρισαν νέο πολίτευμα τη Δημοκρατία. 
Καθόρισαν μάλιστα και ον αριθμό των εξουσιών: ΝΟΜΟ-
ΘΕΤΙΚΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ. Έκτοτε η Ευρώπη 
άρχισε να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον των λαών.  

Βιβλιογραφία 
1.Θουκυδίδου ιστορία. Τ. Ά σελ.221 μετάφρ. Α Γεωργο-

παπαδάκου εκδόσεις Μάλλιαρη –παιδεια.
2 Εγκυκλοπαίδεια Πυρσός..Τ. 49ος
Βέροια 2 Φεβρουαρίου 2020 Παναγιώτης Παπαδόπου-

λος φιλόλογος
                                                                    Συνεχίζεται

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 

«..και όνομα μεν δια το μη ες ολίγους αλλ’ ες πλείονας οικείν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κέκληται» 
Θουκυδίδης

Μια φο-
ρά και έναν 
καιρό ένα 
φτωχό 11 
χρονο αγό-
ρι έφυγε α-
πό το χωριό 
του για να 
αναζητήσει 
τ η ν  τ ύ χ η 
το υ  σ τ η ν 
πόλη.Δού-
λεψε κοντά 
σε έναν ζωέμπορα μόνο για το φα-
γητό του και κοιμόταν μέσα στις ται-
στρες των ζώων πάνω στα άχυρα.
Αργότερα έκανε σπίτι του τις σκιές 
των δέντρων ,όταν κουρασμένος 
τσάπιζε την γή του δεύτερου αφε-
ντικού του.Τα χρόνια περνούσαν και 
ο Παυλάκης παντρεύτηκε το κορίτσι 
που ήθελε.έκανε 3 παιδιά και δεν 
ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Γι 
αυτό και βοηθούσε τους πάντες.έγι-
νε χειριστής σκαπτικού μηχανήμα-
τος και άνοιξε όλους τους δρόμους 
που οδηγούσαν στα Μοναστήρια 
της περιοχής,για να μπορεί ο κό-
σμος να τα επισκέπτεται ...Πάντα 
είχε έναν καλό λόγο να σου πεί 
,πάντα κάτι να σου προσφέρει.Η 
φήμη του καλού χειριστή τον οδή-
γησε στην Βεγγάζη της Λιβύης.Δεν 
άντεξε όμως τις συνθήκες του τό-
που εκείνου και ξαναγύρισε στην 
πατρίδα του.έζησε για δύο χρόνια 
στην Ναύπακτο για να ανοίξει με το 
μηχάνημα του το φράγμα του Μόρ-
νου.Ο Παυλάκης της γειτονιάς μου 
και φίλος άνοιξε τον δικό του δρόμο 
για τον ουρανό στις 26 Ιανουαρίου 

του 2020.Η αρρώστια τον βασάνιζε 
αρκετά ,όμως πάλεψε μέχρι το τέ-
λος με αξιοπρέπεια και υπομονή.Η 
οικογένεια του, οι φίλοι του,οι γείτο-
νες του,οι συνάδελφοι του,(καθώς ο 
Παύλος συνετέλεσε πρόεδρος των 
χειριστών για πολλά χρόνια)τον ξε-
προβόδισαν στολισμένο μέσα στα 
λουλούδια και με δάκρυα στα μάτια 
στον Ουράνιο Πατέρα μας! Σε έναν 
τόπο ανάπαυσις για να ξεκουράσει 
το κουρασμένο σώμα του ,να ξεχά-
σει την λύπη του,τον αγώνα του,-
να συναντήσει δικά του αγαπημένα 
πρόσωπα που τα στερήθηκε από 
μικρός.Τέτοιοι άνθρωποι αφήνουν 
πίσω τους δικά τους βλαστάρια 
ευτυχώς για να συνεχιστεί το έργο 
τους ..Να γίνουν παράδειγμα για 
εμάς! Καλό ταξίδι!

Το κουρασμένο μου κορμί
εγώ εδώ αφήνω
και την ψυχή μου τώρα πιά
σε εσέ την παραδίνω

Παιδιά μου εσείς μην κλάψετε
παρά μόνο χαρείτε
εγώ πολύ σας κούρασα 
τώρα ξεκουραστείτε

Καλή αντάμωση εύχομαι 
σαν έρθει εκείνη η ώρα
δεν θα είμαι πλέον μοναχός
σε εκείνη εκεί την χώρα
 την λένε ουρανό
εκεί θα είμαι τώρα

Με πολύ αγάπη για τον 
Τακιβίδη Παύλο

η φίλη και συγγραφέας
Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά

Το Τέλος του δρόμου

Πανηγυρίζει ο Ι. Ν. 
Υπαπαντής του Χριστού 
στην Πατρίδα Ημαθίας

Το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Φεβρουαρίου 2020 
εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ι. Ν. Υπαπαντής του Χρι-
στού στην Πατρίδα Ημαθίας.

Το πρόγραμμα των ακολουθιών έχει ως εξής:
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020 (παραμονή της 

Εορτής)
17:00-18:00 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 

μετ’αρτοκλασίας.
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 (Εορτή Υπαπα-

ντής του Χριστού)
07:00-10:30 Όρθρος, Αρχιερατική Θ. Λειτουργία, 

Ιερουργούντος του Μητροπολίτη Βέροιας Ναούσης 
και Καμπάνιας, κ. κ. Παντελεήμονος.

Εκδήλωση για τους 
τρείς Ιεράρχες με ομιλία του 

Μητροπολίτη 
Σύρου, Δωρόθεου

Τό Κοινωνικό Φροντιστήριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας 
Ναούσης καί Καμπανίας διοργανώνει ἐκδήλωση μέ τήν εὐκαιρία 
τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τήν Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 
στίς 7:00 μ.μ. στό Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στήν Βέροια. 

Ὁμιλητῆς θά εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ.κ. 
Δωρόθεος, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξει τό θέμα : Ἡ προσφορά τῆς 
Ἐκκλησίας στήν Ἐκπαίδευση. Τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Νεκτα-
ρίου Πενταπόλεως, ὡς διευθυντή στην Ριζάρειο σχολή μέ τήν 
εὐκαιρία ἐπετείου 100 ἐτών ἀπό τήν κοίμησή 1920-2020.

Στήν ἐκδήλωση θά συμμετέχει τό μουσικό σύνολο τοῦ Κοινω-
νικοῦ Φροντιστηρίου ὑπό τή διεύθυνση τοῦ μουσικοῦ κ. Ἀλεξάν-
δρου Σολάκογλου. 

 Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ανατολικής Ρωμυ-

λίας – Βόρειας Θράκης, μετά από πρόσκληση και συνεργασία 
του «Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλόφου «Αριστο-
τέλης» σας προσκαλεί στην καθιερωμένη εκδήλωση κοπής 
βασιλόπιτας για το 2020 στο «Αριστοτέλειο» Πολιτιστικό 
Κέντρο Τριλόφου Ημαθίας την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στις 
5.00 μ.μ.

ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγαθοεργού Αδελφότητος Κυ-

ριών Ναούσης καλεί τα μέλη και τις φίλες του στο καθιερωμέ-
νο απογευματινό της Υπαπαντής την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 
2020 στις 4 μ.μ. στο εξοχικό κέντρο Αγίου Νικολάου «Πέστρο-
φα» Μπρούσβαλης.

Τιμή πρόσκλησης 7 ευρώ.
Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τον προστάτη τους 
 Άγιο Τρύφωνα 

τιμούν, Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Νάουσας 

και ΑΑΟΣ Vaeni
Τη μνήμη του προστάτη των αγροτών-αμπελουργών, Αγίου 

Τρύφωνα, γιορτάζουν  το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου ο Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Νάουσας και ο ΑΑΟΣ Vaeni. 

Η λειτουργία θα γίνει στον ναό του Αγίου Μηνά και θα ακολου-
θήσει δεξίωση στο ξενδοχείο ‘Βέρμιον’, στον Άγιο Νικόλαο.

Για τη μεταφορά των μελών θα υπάρχουν αστικά λεωφορεία 
από το πρακτορείο στην πλατεία, μετά το τέλος της θείας λει-
τουργίας.



14 5-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 του Σαββατοκύριακουwww.laosnews.gr 1-2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί ε-

γκάρδια το εστιατόριο «ΜΕΝΟΥ» για την πλουσιοπάροχη προσφορά 
του απέναντι στη δομή μας, στο πλαίσιο κάλυψης καθημερινών δια-
τροφικών αναγκών του ξενώνα φιλοξενίας.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά από τον επιχειρηματικό κόσμο 
προς τον «Έρασμο» συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ευάλω-
των συνανθρώπων μας,  αλλά και στην ενίσχυση του εταιρικού κύρους και του κοινωνικού προ-
φίλ των χορηγών στην τοπική μας κοινωνία και αγορά. 

Συναυλία 
μουσικής δωματίου 

στη Στέγη

Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020, στις 
8 το απόγευμα στην Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών θα πραγματοποιηθεί συναυλία 
μουσικής δωματίου με έργα των :  J. B. De 
Boismortier, J. Hook, J. Fiala, F. X. Richter. 
Διδασκαλία: Δαμιανός Καϊλόγλου. Είσοδος 
ελεύθερη   

Ωφέλιμη και αποτελεσματική 
πρωτοβουλία  

Άξια συγχαρητηρίων η πρωτοβουλία της 
συμβούλου Κοινότητας Βέροιας, Αθηνάς Τζιούρ-
τζια, νεοεισερχόμενης στην αυτοδιοικητική τοπι-
κή σκηνή, να διοργανώσει συναντήσεις γονέων 
και συγγενών χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών 
με σύμβουλο εξαρτήσεων, σε μια προσπάθεια 
αντιμετώπισης της μάστιγας των ναρκωτικών. 

Ο κ. Λουκάς Πάνου ειδικός σύμβουλος σε 
θέματα εξαρτήσεων, μετά από παράκληση της 
κας Τζιούρτζια, συναντήθηκε πριν λίγες μέρες 
με πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον 
εξαρτημένων ατόμων και συνομίλησε μαζί τους 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροι-
ας. Ο γνωστός ψυχοθεραπευτής σκιαγράφησε 
το προφίλ του εθισμένου σε ναρκωτικές ουσίες, 
έδωσε πληροφορίες γύρω από τις ψυχοτρό-
πους ουσίες, τη χρήση και τις συνέπειές τους 
στον οργανισμό, και απάντησε σε ερωτήματα 
αγωνίας. Εστίασε ιδιαίτερα στο πόσο σημαντι-
κός είναι ο ρόλος του οικογενειακού και φιλικού 
περιβάλλοντος στην προσπάθεια απεξάρτησης 
των χρηστών, όπως και στην ανάγκη εκπαί-
δευσης γονέων και φίλων από ειδικό σύμβου-
λο υγείας. Υπήρξε κατηγορηματικός όσον αφορά την κοινή γραμμή που πρέπει να ακολουθήσει 

το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του 
χρήστη, που καλείται να διαχειριστεί το όλο 
πρόβλημα, βοηθώντας τον  στην προσπάθεια 
απεξάρτησης και ενσωμάτωσής του στην 
κοινωνία. Ο κ. Λουκάς Πάνου θα συνεχίσει 
να προσφέρει τις υπηρεσίες του καθώς θα 
βρίσκεται κάθε δεκαπενθήμερο στη Βέροια, 
σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα ανακοι-
νωθούν σύντομα.

Ο  Λουκάς Πάνου γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στη Θεσσαλονίκη.  Οι σπουδές του αφορούν 
τη Συμβουλευτική Ψυχολογία και τη Συμβου-
λευτική εξαρτήσεων. Από το 2013 έως σήμε-
ρα εργάζεται στο Πρόγραμμα Απεξάρτησης  
Μεταμόρφωση (Συμβουλευτική Υποστήριξη 
εθισμένων Σ.ΥΠ.Ε) ως  υπεύθυνος και ως 
σύμβουλος του προγράμματος. Το πρόγραμ-
μα εδρεύει στο νομό Πιερίας, διευθύνων του 
οποίου είναι ο Αρχιμανδρίτης  Πάτερ Μα-
κάριος Παπαμιχαήλ, Ιερομόναχος της Ιεράς 
Μονής Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω. 

Δωρεές σε έπιπλα και υλικά 
για τον εξοπλισμό 

του νέου τους σχολικού 
χώρου, αναζητά 

το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας 
Το  ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας (Εργαστήριο Ειδι-

κής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης) 
καλεί όποιους επιθυμούν,  να συνδράμουν στην 
προσπάθεια  στελέχωσης  του νέου χώρου  του 
σχολείου τους δίπλα στο ΕΠΑΛ με δωρεές, σε 
έπιπλα ή χρηστικά αντικείμενα όπως: καρέκλες, 
καναπέδες, τραπεζάκια, χαλάκια,  υλικά και εργα-
λεία κηπουρικής, γλάστρες, ποδήλατα  και άλλα 
αντικείμενα για την κάλυψη των αναγκών του νέου 
σχολικού χώρου.  

Κάθε δωρεά είναι πολύτιμη. Πληροφορίες και 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: Νίκος Λαζής ή Δημήτρης 
Μαρούδας, 6932233693, 6974522001, αντίστοιχα 
ή στο τηλέφωνο του σχολείου, 2333022787 σε ώ-
ρες εργασίας.

Η Παιδική Σκηνή του 
ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, ανεβάζει το γνωστό 
λαϊκό και αγαπημένο πα-
ραμύθι «Ο ΠΑΠOYΤΣΩ-
ΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ», που 
γράφτηκε από το Γάλλο 
συγγραφέα ΣΑΡΛ ΠΕΡΩ 
το 1812. 

Το παραμύθι ξεκινάει 
με μία φαινομενικά αδικία. 
Ένας φτωχός μυλωνάς 
αφήνει κληρονομιά  στον 
πρώτο και τον δεύτερο γιο 
ότι έχει, και στον τρίτο ένα 
τσουβάλι με ένα Γάτο! 

Ο Γάτος δεν είναι α-
πλώς ένας απλώς Γάτος, 
αλλά ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ!

Μιλάει σαν ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΣ! Φοράει μπότες! και 
είναι ΕΞΥΠΝΟΣ! 

Έτσι θα βοηθήσει τον 
μικρό γιο στην αρχή να 
βγάλει χρήματα για να 
μπορέσει να ζήσει και στην πορεία να τον χρήσει 
Κόμη να του δώσει το παλάτι του Γίγαντα και να 
παντρευτεί την αγαπημένη του Πριγκίπισσα!

Το έργο μιλάει για το πως δημιουργείται και 
χτίζεται μία φιλία μέσα απ’ τη διαφορετικότητα, 
για το δίκαιο και το άδικο, για την επιπολαιότητα 
και το κόστος της, για την ανιδιοτελή προσφορά 
και βοήθεια, για την επιβολή της σωματικής δύ-
ναμης και τη δύναμη της εξουσίας με σκοπό να 
κυριαρχήσει ο φόβος και την τελική νίκη της δύ-

ναμης του μυαλού και της 
αγάπης.

 Οι παραστάσεις θα α-
νέβουν στην

«ΑΝΤΩΝΙΑΔΕΙΟ ΣΤΕ-
ΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕ-
ΧΝΩΝ» 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΦΕΒΡΟΥ-
ΑΡΙΟΥ - Ώρες: 5.30μ.μ. & 
7.00μ.μ.

Προπώληση 8€ - Τα-
μείο 10€ / Προπώληση βι-
βλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ» / 
Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ Τηλ. 
6973 056635

Τις σκηνοθετικές οδη-
γίες έδωσε ο ΜΠΑΜΠΗΣ 
ΚΛΑΛΙΩΤΗΣ, η πρωτότυ-
πη ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
που έγραψε η ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΡΒΕΛΗ μέσα από τους 
στοίχους της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που ΤΡΑ-
ΓΟΥΔΟΥΝ ΖΩΝΤΑΝΑ επί 
σκηνής οι ηθοποιοί, σε 

συνδυασμό με τα ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ που παί-
ζουν οι έμπειροι ηθοποιοί ξεσηκώνουν μικρούς & 
μεγάλους! 

Η ζωγραφική του σκηνικού είναι της ΠΑΣΧΑ-
ΛΙΑΣ ΖΑΠΑΛΤΑ, ενώ την παράσταση έντυσε με 
τα υπέροχα κοστούμια η ΣΗΛΙΑ ΔΕΜΙΡΗ.

Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί: Σάβ-
βας Γραμματικός, Γιώργος Σαμαράς, Κατερίνα 
Οικονομίδη, Έλενα Αθανασοπούλου και ο Πέτρος 
Γρύλλος στο ρόλο του Γάτου

ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗ

«Ο παπουτσωμένος γάτος» στη 
«Στέγη», το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Χοροσυνεστίαση και  
κοπή βασιλόπιτας

Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημο-
σίων Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας διοργανώνει την 
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:30μ.μ. 
(έναρξη)  χοροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας 
στο Κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ» στο  Μακροχώρι.

Η επιλογή των τραπεζιών θα γίνει με σειρά 
προσέλευσης. Η είσοδος του Κέντρου θα ανοίξει 
στις 12:00 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 
12:30 Πάρτε τους συγγενείς και φίλους σας και 
ελάτε για μεσημεριανό φαγητό,συνδυάζοντάς το με 
αξέχαστο γλέντι και αξιόλογη ζωντανή μουσική. Κα-
τά προτίμηση οι παρέες να είναι 6 έως 8 ατόμων. 
Πλούσιο μενού: Τσίπουρο, σαλάτες, τυρί, αλοιφές, 
κύριο πιάτο κρεατικό και γλυκό. Ποτό, αναψυκτικά 
κατά βούληση. Τιμή συμμετοχής 15,00€ το  άτο-
μο. Προσκλήσεις από το Γραφείο του Συνδέσμου 
(Πάροδος Βερμίου 3 Βέροια) τηλ. 23310 60278 , 
από τα μέλη του Δ.Σ. και στην είσοδο του Κέντρου 
(ΣΕΙΡΙΟΣ).

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά. 
Σας περιμένουμε.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος 

  ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Πανηγυρίζει η εκκλησία 
της Υπαπαντής στη Βέροια

Τήν Κυριακή 2 Φεβρουαρί-
ου 2020 πανηγυρίζει ἡ ἐνορἰα 
τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ 
Βεροίας (Ἔξω Παναγιά).  Τό 
πρόγραμμα τῶν ἱερῶν ἀκο-
λουθιῶν ἔχει ὡς ἐξῆς:

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Π Α 
Ν Η Γ Υ Ρ Ε Ω Σ 

Σάββατο 1η ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 

07:30 ἔως 09:30 : Προε-
όρτιος ὄρθρος καί Θεία Λει-
τουργία.

18:00 ἔως 19:30 : Πανηγυ-
ρικός ἀρχιερατικός ἑσπερινός 
καί ἀρτοκλασία, χοροστατοῦντος  τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας Ναούσης  
καί Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονος. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 2α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
07:30 ἔως 10:30 : Πανηγυρικός ὄρθρος Θεία Λειτουργία. 
18:00 ἔως 19:00 : Μεθέορτος πανηγυρικός ἑσπερινός καί παράκλησις εἰς τήν Ὑπε-

ραγία Θεοτόκο.
ΔΕΥΤΕΡΑ 3η  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
07:00 έως 10:30 : Πανηγυρική  ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου 

Συμεῶν τοῦ Θεοδόχου.



Σάββατο 1-2-2020
08:00-14:30 Α-

ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟ-
ΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙ-
ΕΡΙΩΝ7 (απέναντι
από βενζινάδικο
Γαλάνη)  23310-
73324

08:00-14:30ΛΕ-
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ
21 (κοντάστο ΙΚΑ)

23310-74374
08:00-14:30ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759

14:30-21:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝ-
ΔΟΥ15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

19:00-21:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.
ΠΑΠΠΑ19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντι ΙΚΑ)23310-
64102

21:00-08:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.
ΠΑΠΠΑ19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντι ΙΚΑ)23310-
64102

Κυριακή 2-2-2020
08:00-14:30ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ2623310-24123
14:30-21:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περ
ΚΤΕΛ)23310-62163

19:00-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)
23310-24534

21:00-08:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)
23310-24534

Δευτέρα 3-2-2020
14:30-21:00ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ8223310-67530
14:30-21:00ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ2823310-25130
19:00-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝ-

ΔΟΥ11(κάτωαπότααστικά)23310-23023
21:00-08:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝ-

ΔΟΥ11(κάτωαπότααστικά)23310-23023
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Φεβρουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό3-2-2020 μέχρι9-2-2020 
θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνητής
βλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
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
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647
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

Φαρμακεία

Στην κορυφή τουπίνακα αξιολόγησης των
σωματείωνχιονοδρομίας τηςχώραςμαςπαρα-
μένεικαιγιατο2019οΕΟΣΝάουσας.Σύμφωνα
με τησχετικήλίσταοορειβατικός τηςΝάουσας
είναιπρώτοςμε4.588βαθμούς,μεδεύτεροτον
ΑθλητικόΌμιλοΦλώριναςμε3.625βαθμούςκαι
τρίτο τονΕΟΣΒόλουμε2.301.Στην15ηθέση
βρίσκεται οΣΧΟΒέροιας με 831βαθμούς και
στην32ηοΓΑΣΑλεξάνδρειαςμε140.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Ε.Ο.Χ.Α.2019

1.Ε.Ο.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣΝΑΟ4.588,02.
2.ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΟΜΙΛΟΣΦΛΩΡΙΝΑΣΑΟΦ

3.625,0
3.Ε.Ο.Σ.ΒΟΛΟΥΒΟΛ2.301,0
4.Ε.Ο.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥΜΕΤ2.144,0
5.Ε.Ο.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣΛΑΡ2.091,0
6.ΣΥΛΛΟΓΟΣΑΘΛΗΤΩΝΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ

ΟΡΕΙΒΑΤΩΝΠΣΑΧΟΠ1.630,0
7.Σ.Ο.Χ.ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩ1.603,0
8.ΑΛΠΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣΒΟΡΕΙΟΥΕΛΛΑ-

ΔΟΣΑΛΠΙΣ1.366,0
9.Ο.Χ.ΕΔΕΣΣΑΣΕΔΕ1.327,0
10.Ε.Ο.Σ.ΔΡΑΜΑΣΔΡΑ1.300,0
11. ΣΥΛΛ. ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝΟΡΕΙΒΑΤΩΝ

ΕΣΠΕΡΟΣΚΑΛΑΕΣΠ1.276,0
12.118Χ.Ο.Σ.ΓΡΕΒΕΝΩΝΓΡΕ1.008,0
13.Ε.Ο.Σ.ΑΘΗΝΩΝΑΘΗ937,0
14.Ε.Ο.Σ.ΑΧΑΡΝΩΝΑΧΑ870,0
15.ΣΥΛ.ΧΙΟΝ.ΟΡΕΙΒ.ΒΕΡΟΙΑΣΒΕΡ831,0
16.Σ.Χ.Ο.ΑΡΑΧΩΒΑΣΑΡΑ766,0
17.Ε.Ο.Σ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣ750,0
18.Σ.Χ.Ο.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣ712,0
19.Ε.Ο.Σ.ΠΑΤΡΩΝΠΑΤ428,0
20.Ε.Χ.Ο.Σ.ΛΕΙΒΑΔΙΑΣΛΙΒ410,0
21.ΕΛΛ.ΟΡΕΙΒ.ΣΥΛΛ.ΠΕΙΡΑΙΩΣΕΟΠ388,0
22.ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΛΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣΧΟΚ350,0
23.Ε.Ο.Σ.ΤΡΙΠΟΛΗΣΤΡΙ346,0

24.Ε.Ο.Σ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΚΑΤ300,0
25.Ε.Ο.Σ.ΣΕΡΡΩΝΣΕΡ289,0
26.ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣΟΜΙΛΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΚΟΛ280,0
27.Ε.Ο.Σ.ΑΣΠΡΩΝΣΠΙΤΙΩΝΑΣΠ280,0
28.Ε.Ο.Σ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΚΑΡ262,0
29.Ε.Ο.Σ.ΑΛΜΥΡΟΥΑΛΜ211,0
30.ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΑΣΥΔ195,0
31. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-

ΓΟΣΦΛΑΜΟΥΡΙΑΦΛΑ175,0
32.Γ.Α.Σ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΑΛΕΞ140,0
33. ΣΥΛΛΟΓΟΣΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣΟΡΕΙΒΑ-

ΣΙΑΣΜΕΓΑΛΟΥΑΛΕ125,0
34.Φ.Ο.Ο.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΓΙΑ115,0
35.ΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΠΑΝΣ110,0
36.ΟΜΙΛΟΣΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣΧΙΟΝΟΔΡΟ-

ΜΙΑΣΑΡΓΟΥΣΟΡΕ100,0
37.Ε.Χ.Ο.Σ.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣΑΜΦ30,0

Πρώτος και για το 2119
ο ΕΟΣ Νάουσας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ πωλείται

διόροφη μονοκατοικία
περίπου 175 τ.μ., το
πάνω κατοικήσιμο και
το ισόγειο αποθήκες,
σεοικόπεδο1,5στρέμ-

μα,θερμοκήπιο,αμπε-
λώνας, περιφραγμένο,
3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987
473349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της
Β. Όλγας κοντά στην
Ανάληψη διαμέρισμα
3ου ορόφου, 80 τ.μ.
καθαρό, 78.000 ευρώ.
Τηλ. :  6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικίακοντάστο7οΔη-
μοτικό,75τ.μ.,μευπό-
γειο 75 τ.μ. και οικόπε-
δο200 τ.μ., 48.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945122583
Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπω-
λείται μονοκατοικία 80
τ.μ. σε οικόπεδο 1000

τ.μ.,μεθέατοποτάμι,και
ταδύομαζίήμεμονωμέ-
να.Τηλ.:6981058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλεί-
ται μονοκατοικία δύοδι-
αμερίσματααπό70 τ.μ.
ισόγειο και 70 τ.μ. 1ος
όρ., με εξωτερική σκά-
λα, σε οικόπεδο 595
τ.μ., πάνωστον κεντρι-
κόδρόμο,10λεπτάαπό
τη Βέροια, δίπλα από
τον Αγ. Γεώργιο. Τιμή
85.000 ευρώ,συζητήσι-
μη.Τηλ.:2310864983&
6941422004.

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

νια γύρω-γύρω. Τιμή
45.000ευρώ,συζητήσι-
μη.Τηλ.:6992769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ,  με-
γάλη ευκαιρία πωλείται
οικόπεδο 2 στρέμματα,
άρτιο και οικοδομήσι-
μο, με νερό, ρεύμα, σε
πολύωραία θέση.Τιμή
ΜΟΝΟ 30.000 ευρώ.
Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
1.085 τ.μ. στη Βεργί-
να, έναντι παραδοσια-
κού ξενώνα, πλησίον
Γυμνασίου Βεργίνας.
Τηλ.:6974792021.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δοστηΜέσηΒέροιας,6
στρέμματα,τιμή130.000
ευρώ(συζητήσιμη).Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  σ το
κέντρο τουΔιαβατού
οικόπεδο 205 τ.μ.,
αξ ία 7.000 ευρώ.
Τηλ.:6942067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα
με συμπύρηνα ρο-
δάκινα (Άνδρος και
Έβερτ) 9 στρέμματα
στοΠΑΛΙΟΣΚΥΛΙΤΣΙ.
Τηλ.:6972237102.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περι-
ίτερο, στην πλατεία
Καπετανίδηλόγωσυ-

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται γκαρσονιέρα
στην οδό Πολυζωΐ-
δη,κοντάστηνΠλα-
τεία Ωρολογίου. Τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.:
6949981810.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

μηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθεν
ελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,σεπροχωρημέ-
νηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:6944764477&
2331027796.

του Σαββατοκύριακου

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»
Απαραίτηταπροσόντα:
·Πτυχίοπληροφορικήςήπτυχίοθετικώνεπιστημών
·Άριστηγνώσηεφαρμογώνγραφείου
·Πολύκαλήγνώσηαγγλικήςγλώσσας
·Γνώσειςπρογραμματισμού
·ΓνώσειςΡομποτικής(Wedo2καιEV3τηςLEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μη-

λιές8ετώνστονΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμε
αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ
UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία
φρέζασυρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πλη-
ροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

ΠωλείταιοικόπεδομεσπίτιστηΧαρίεσσα
Ναούσης εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το
οικόπεδο και 100 τ.μ.περίπου το σπίτι με
επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.Πληρ.
τηλ.:6981906509.

ΝΑΟΥΣΑ ενοικι-
άζεται διαμέρισμα
3ΔΣΚWC,μεαυτό-
νομηθέρμανσηκαι
ηλιακό θερμοσίφω-
να,επιπλωμένοκαι
οικιακό εξοπλισμό
κοντά στο Νοσο-
κομείο. Τηλ.: 6997
026390.

ΝΑΟΥΣΑπωλεί-
ται το παλαιότερο
καφεκοπτείο στο
κέντρο της πόλης,
λόγω συνταξιοδό-
τησης. Τηλ.: 6997
026390.
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νταξιοδότησης. Τηλ.: 6972
670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, στοστενό
τηςΛέσχηςΑξιωματικών, ε-
νοικιάζεταιstudioεπιπλωμέ-
νο, 1οςόροφος.Τηλ.: 6949

408554&6948726845.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επ ι -

πλωμένη μεζονέτα με 4Δ-
ΣΚ, αυτόνομη θέρμανση,
γκαράζ,αποθήκη.Νεόδμη-
τη με θέα, περιοχή Καλλι-
θέας,500ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki/

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 2, ενοικιά-
ζεταιδιαμέρισμα45τ.μ.,η-

μιόροφος.Τιμή 150  ευρώ.
Τηλ.:2331022063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο
διαμέρισμα 76 τ.μ., πραγ-
ματικός λουλουδότοπος
με κλιματισμό, καλοριφέρ,
πάρκ ιγκ ,  χωρίς  κο ινό-
χρηστα, Γρεβενών 11 και
Ερμού γωνία. Τηλ.: 6949
215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμά-
τιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελκυ-
στήρα,Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικά
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23471ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Οροφοδιαμέρι-
σμα70τ.μ.,κατασκευή2000,2υ/δ,1οςόρο-
φος,βλέπεισεανοιχτωσιά,μεφόντοτονκάμπο,
άψογασυντηρημένο,καινούργιααλουμινίου
κουφώματα μεδιπλάτζάμια,μεσυμμετρική
διάταξητωνχώρων,ατομικήθέρμανσημεσό-
μπαηκλιματιστικόη χωρίςθέρμανσηκαιμε
πάρκινγκπυλωτής,ενοίκιο250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23449ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,κατασκευή1983,2υ/δ,2οςόροφοςκαιμε
ευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένο,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμεανελκυστήρα,ενερ-
γειακήςκλάσηςΕ,έχειμίαντουλάπα,άνετους
χώρουςκαιμεparkingπιλοτής,διαμπερέςκαι
σεπολύκαλήτιμή, μόνο250€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροαπό1/1/2020.

Κωδ: 22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης,Διαμπε-
ρέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,αποτελούμε-
νοαπό3Υπνοδωμάτια,ΣαλοκουζίνακαιΜπά-
νιο.Είναικατασκευασμένοτο1999καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημεσόμπα
πέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευσηςστον
αύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστη
θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναιμε
διπλάτζάμια,Τιμή:300€.Αποκλειστικήδιάθεση
-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23402ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή1973,3υ/δ,2οςόροφος,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,μέτριακα-
τασκευή,αλουμινίουσυρόμενα,ανεξάρτητη
θέρμανση ,σόμπαμεξύλαηPellet ,χωρίς
ανελκυστήρα,μεπολύλίγακοινόχρηστα,220€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζάκι
καιέναμπάνιο.Είναικομπλέεπιπλωμένομαζί
μεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρηστη
αυλή. Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-

θήκησυνολικήςεπιφάνειας23τ.μ. ισόγειαμε
εξαιρετικάκαλήπρόσβαση.Αποτελείταιαπό1
Χώρο.Ενοίκιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
1οόροφο.Αποτελείταιαπόένανγραφειακό
χώρο,ΚουζίνακαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Κε-
ντρικήΘέρμανσηΠετρελαίου,Ανελκυστήρα,
Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικάαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο35 τ.μ.,
κατασκευή2000,μεδύοχώρους,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
άψογασυντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,
μευδραυλικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,με
μίσθωματα200€.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςορ..
Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατασκευα-
σμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμίααποθήκη
-Τιμή:150€.

Κωδ.116007Ενοικιάζεται  γραφειακός
χώροςκομπλέανακαινισμένοςστηνΠλ.Ωρο-
λογίουμε50τ.μ.2χώροι,1οςορ.φωτεινός,
κατάλληλοςγιακάθεχρήσημεδικότουWCκαι
μεπολύλογικότίμημαστα230€.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα700€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

Κατάστημαμε35τ.μ.,καιμεεπιπλέον35τ.μ.
υπόγειο,πρόκειταιγιαακίνητοσπάνιαςπροβο-
λήςκαιθέσηςστηνοδόΜητροπόλεως,ενοίκιο
700€.Αποκλειστικήανάθεσηγιαυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22814-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσε
άκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνολικής
επιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναικατασκευασμένοτο
1965καιμεπολύκαλόμίσθωμαστα300€.Το
γραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:1112-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονπεζόδρο-
μοκατ΄αποκλειστικότηταγωνιακόΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.αναλυτικάμε60
τ.μ. ισόγειο,60τ.μ.υπόγειοκαι40τ.μπατάρι,
μεπολύμεγάληβιτρίνα,σπάνιοτοσημείοκαι
ηευκαιρίαμοναδική.Υπόδειξημόνοσεσο-
βαρόενδιαφερόμενομισθωτή.Τιμή:1.200€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12815 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑκατάστημα
400τ.μ.σεοικόπεδο4.000τ.μ.κατάλληλογια

πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος ,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

ΒήματουΑποστόλουΠαύλου15τ.μ.σεημιυ-
πόγειομεεύκοληπρόσβασηκαιμετηλεχειρι-
στήριο,μηνιαίομίσθωμα50€,

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

κλειστικότηταΜονοκατοικίαΥπερυψωμένησυνο-
λικήςεπιφάνειας55τ.μ.και55τ.μ.υπόγειοχτισμέ-
νησεέναελαφρώςεπικλινέςοικόπεδοσυνολικού
εμβαδού490τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένη
το1997καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαί-
ου,ένανπολύωραίοκήποκαιμεγάληβεράντα,
δίνεταισετιμήευκαιρίαςμόνο60.000€.

κωδ.14046ΚΕΝΤΡ0,κάτωαπότηνΕληά
πωλείταιδιαμ/μα77τ.μ.,κατασκευή1975,2
υ/δ,1οςόροφος,πρόκειταιγιαδιπλοκατοικία
καλοδιατηρημένηωραιότατηκατασκευή,μεω-
ραίαβεράντακαιμεατομικήθέρμανση,διαθέτει
καιμίααποθήκη9τ.μ.,συνολικήτιμή65.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13912ΒΙΛΛΑΒΙΚΕΛΑ Διαμέρισμα
87τ.μ.,καθ.και104τ.μ.μικτάκατασκευή2006,
διαθέτει3υ/δ,1οςόροφος,μεμοναδικήθέα
στονκάμπο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,νεοανα-
γειρόμενο,σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,
άριστηδιαρρύθμιση,αυτόνομηθέρμανση,θω-
ρακισμένηπόρτα,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
τιμή85.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,

ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδι-
αρρύθμιση,σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοπο-
θεσία,σετιμήπροσφοράςμόνο:54.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφο-
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.στον
5οόροφοΡετιρέ,αποτελείταιαπό3υπνοδω-
μάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευα-
σμένοτο1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομική
μεκλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηλιακό
θερμοσίφωνα,θωρακισμένηπόρταεισόδου,
ανελκυστήρα,μετέντες,κλειστόπάρκινγκ18τ.μ.
καθώςκαιμιααποθήκη9 τ.μ.,σεπολύκα-
λήγειτονιά,άνετοιχώροι,σετιμήπροσφοράς
115.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

κλειστικότηταΜονοκατοικίαΥπερυψωμένησυνο-
λικήςεπιφάνειας55τ.μ.και55τ.μ.υπόγειοχτισμέ-
νησεέναελαφρώςεπικλινέςοικόπεδοσυνολικού
εμβαδού490τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένη
το1997καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαί-
ου,ένανπολύωραίοκήποκαιμεγάληβεράντα,
δίνεταισετιμήευκαιρίαςμόνο60.000€.

Κωδ:24609ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΜονοκατοι-
κίασυνολικήςεπιφάνειας95τ.μ.Υπερυψωμέ-
νη,σεοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1.270
τ.μ.,άψογασυντηρημένη,υπερσύγχρονηςκα-
τασκευής,υψηλώνποιοτικάπροδιαγραφών.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζί-
να,Μπάνιο,οιχώροιτουλειτουργικοί.Είναικα-
τασκευασμένητο2007καιδιαθέτειθέρμανσηΑ-
τομικήΠετρελαίου,Ηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ
στηναυλήμεπολύωραίοκιόσκι,Αποθήκη
40τ.μ.,ΚουφώματαΣυνθετικάμεΔιπλάτζάμια,
σετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσαμόνο100.000
€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ.105200ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαδιπλοκατοικίαΙσόγειο,και1οςορ.
βλέπεισεανοιχτωσιά,ηθέατουείναιμοναδική,

έτοςκατασκευής1988με192τ.μ.σεδύοεπίπε-
δακαι93τ.μ.υπόγειοτοοποίοχρησιμοποιείται
σανγκαράζκαιαποθήκη,σεοικόπεδο350τ.μ.
σεάψογηκατάσταση,αυστηρώντεχνικώνπρο-
διαγραφών,έχειτζάκιενεργειακό,αρχοντικό,
γιααπαιτητικούςαγοραστές,καιμεδύομπάνια,
τιμή185.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

κη147τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπόκεντρικό
δρόμο ,σεημιυπόγειο , τιμήπώλησηςμόνο
16.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλησίον

Πλ.Ωρολογίουσυνολικήςεπιφάνειας33τ.μ.1ος
ορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.1οςκαι
αποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικότουκουζι-
νάκικαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2005
καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό.
Έχεικουφώματασυνθετικάκαιέπιπλα , τιμή
45.000€.

Κωδ:14280-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:45.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο
1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατάστη-
μα65τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώροι
τουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία ,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγάλη
βιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο25.000€,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-
στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,Ι-
σόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύκαλή
τιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

ρησηυγειονομικούενδιαφέροντος,εστιατόριοέ-
τοιμοσελειτουργία,μεολόκληροτονεξοπλισμό
κομπλέλόγωσυνταξιοδότησης.Ηεπιχείρηση
στεγάζεταισεισόγειοκατάστημαμεγάληςπρο-
βολήςσυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.,διαθέτει
μεγάλοκαισταθερόπελατολόγιο, ζητούμενο

τίμημαμόνο60.000€,μεπολύλογικόμίσθωμα
στα450€.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζη-
τηθούν.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜεσιτικήΑκινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472τ.μ.,
χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,σεαπί-
στευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογιααποφασι-
στικόαγοραστή,Αποκλειστικήδιάθεσηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαιυπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφερόμενο,τιμή28.000€.

Κωδ13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο7.5
χιλ.Πωλείταιχωραφοοικόπεδο12.000τ.μ.,για
επένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σετιμήπράγματιχαμηλή,μόνο35.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

πολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού.
Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-
λείταιοικόπεδο400τ.μ.,μεσ/δ0,8εντόςσχε-
δίουπόλεως,άρτιοοικοδομήσιμο ,μεγύρω
-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτουτιμήείναι
83.000€αποδεδειγμέναηδετιμήπώλησηςτου
από80.000€τώραπροσφέρεταιστα32.000€,
ευκαιρίαάριστη.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-
ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο110.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικόπε-
δοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευράτης
Βέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000τ.μ.,
εντόςζώνης,μεεκπληκτικήθέαστονκάμπο,
αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμήπροσφοράς,
μόνο35.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαπάνωστοδρόμογια
τηΡαχιά12.000τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτην
Θεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προ-
νομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνο
σεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΑ.Σ.Βέροιας“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεταιγιατηνπρόσληψητεχνικών

τωνπαρακάτωειδικοτήτωνγιααπασχόληση
τουςστα εργοστάσιαΑλεξάνδρειας καιΒέ-
ροιας:
1)ΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγός Μηχανικός

εγκαταστάσεων2ηςειδικότητας
2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσε-

ων4ηςειδικότητας-Θερμαστής
3)ΑρχιτεχνίτηςήΕγκαταστάτηςΗλεκτρο-

λόγοςΑ΄Ειδικότητας

ΥποβολήΒιογραφικού:
-email:venus@venusgrowers.gr
-fax:2331024204
-Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS

GROWERS, Σιδηροδρομικός ΣταθμόςΒέ-
ροιας,Τ.Κ.59131,Τ.Θ.3,ΒΕΡΟΙΑ.
-Τηλ.Επικοινωνίας:2331023311μεεσω-

τερικό141ή147



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ32, ενοικιά-

ζεται κατάστημα 32 τ.μ.,
με πατάρι περίπου 15
τ.μ., μεW.C.Τηλ.: 6979
464235.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ε -
παγγελματικός χώρος
επί της Βενιζέλου 7 στη
Βέροια, καθαρού εμ-
βαδού 42 τ.μ., στον 2ο
όροφο. Περιλαμβάνει 3
χώρους και W.C. Τηλ.:
2331021106.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικι-

άζεται επαγγελματικός χώ-
ρος 50 τ.μ., πλήρως ανα-
καινισμένος, 1ος όρ., γωνι-
ακό,δίπλασταΑστικά.Τηλ.:
6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για θερι-
νή περίοδο πλανόδιοι μι-
κροπωλητές με ημερήσιες
αποδοχές από 80,00 έως
100,00 ευρώ.Απαραίτητο
να έχει μεταφορικό μέσο.
Τηλ.:6945003564.

ΖΗ Τ Ε Ι ΤΑ Ι  β ο η θ ό ς
κομμωτηρίου για πλήρη
απασχόληση, χωρίς υπο-

χρεώσεις, έχοντας τις βα-
σικές γνώσεις κομμωτικής.
Τηλ. επικοινωνίας: 6974
648212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός με
δίπλωμα Γ΄ καιΔ΄ κατηγο-
ριας για μόνιμη πρωινή α-
πασχόληση.Τηλ.:κ.Κώστα
2331021904.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης για
εμπορία κρεάτων. Πληρ.
τηλ.:2332042608.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ ζητά να προσλάβει 2
άτομα, έναν οδηγό με δί-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας και
έναν αποθηκάριο έως 45
ετών. Πληροφορίες στο

6947021868.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερ-

μανία κυρία χωρίς οικο-
γενειακές υποχρεώσεις
για εργασία σε ελληνικό
εστιατόριο. ΜΙσθός, α-
σφάλεια,διαμονή.Πληρ.
τηλ.:6972816816.

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι  ο δ η -
γός-πωλητής σε εμπο-
ρ ική  επ ιχε ίρηση.  Α-
παραίτητα προσόντα:
Κάτοχος διπλώματος Γ΄
κατηγορίας, Π.Ε.Ι. και
κάρτα ηλεκτρονικού τα-
χογράφου,έως38ετών.
Βιογραφικά στο e-mail:
vbotzori@otenet.gr και
στοΦαξ:2331091610.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί
μεδίπλωμαΓ’κατηγορί-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ22τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΚΤΕΛ40τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.επιπλωμένο,καλό,180€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ65τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,240€
ΓΗΠΕΔΟ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένημονοκατοικία,χωρίς
κοινόχρηστα,200€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.καλό,220€
ΠΙΕΡΙΩΝ85τ.μ.καλό,μεατομικόλέβητα,200€
ΡΟΛΟΙ110τ.μ.,οροφοδιαμέρισμα,διαμπερές,μεατομικό
λέβητα,350€
ΡΟΛΟΙ120τ.μ.λουξεπιπλωμένομετζάκι,350€
ΚΤΕΛ145τ.μ.καλό,θέα,200€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ,μονοκατοικία300τ.μ.,επιπλωμένη,λουξ,550€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ40τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο15.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.ανακαινισμένο,22.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΡΟΛΟΙ75τ.μ.,επενδυτικό,ευκαιρία,27.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.23ετών,επιπλωμένο&μισθωμένο
39.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ84τ.μ.25ετών,πολύκαλό,ευκαιρία,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.23ετών,71.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.νεόδμητο,θέα,120.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,τζάκι,46.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ανακαινισμένο,πολύκαλό,88.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ116τ.μ.πολύκαλό80.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ157τ.μ.καλό,επενδυτικό,83.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τ.μ.2διαμερίσματα54.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΒΕΡΟΙΑ260τ.μ.υπερλουξβίλαμεόλαταέξτρα,265.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,500€
ΛΑΙΚΗ80τ.μ.220€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,800€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€
ΕΦΟΡΙΑ550τ.μ.1.400€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ600τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,1.100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ2.000μέτραμεελιές,κοντάστοχωριό,4.500€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτρα,450€ενοίκιο/έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ6.000μέτρα,12.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ6.000μέτρα(κάτωαπότοLIDL),ευκαι-
ρία,14.000€
ΡΑΧΙΑ13.000μέτραμεροδακινιές8ετών,1.100€ενοίκιο/έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ17.000μέτρα,μεελιές25ετών,14.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ20.000μέτρα,ευκαιρία,25.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ240μέτρα,γωνιακό,με2οικίες,καλό62.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ324τ.μ.καλό,48.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,καλό,18.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ710μέτρα,αμφιθεατρικό,επάνωστοδρόμο,
26.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ1.500μέτρα,πανοραμικό,μεθέα,32.000€
ΡΑΧΙΑ4.000μέτρα,25.000€
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό,
50.000€
ΛΟΖΙΤΣΙ8.000μέτρα,θέα,γωνιακό,32.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχωριό
δίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρησηκαφέστονΠεζόδρομο,με καλούς
τζίρους,λόγωφόρτουεργασίας,55.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ
110.000€
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ92τ.μμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ
90000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΑΓΟΡΑ90τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.70000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ3ος40τ.μ1ΔΣΚWC,προσοψηςμεΑυτ.Θ.Α/C
26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας
300€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.Τζακι
επιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ220€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση
250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚανωγειοκαλο250

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο
Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€

ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσιανο13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
VAENIκοντάδυοχερσακτηματα8κ5στρ.αρδευομεναμε
1400€αναστρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑομοραοικ.σ.δ0,82600+2600τ.μεπικλινηΕυκαιρια
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΤΡΙΔΑ3800τ.μο-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑγροτεμαχιοχερσο10στρ.25000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακ.γιαΙατρειο70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαΙατρουςΒενιζελουκοντα4χωρα
400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟσοβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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αςκαιεμπειρίαστιςπωλήσεις.Αποστο-
λήβιογραφικώνστοsta-afoi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρί-
ζει μισθοδοσία κατά προτίμηση του
προγράμματος Epsilon γιαΛογιστικό
Γραφείο. Τηλ.: 23310 76870 & 6932
245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  ζητεί εργασία για φύλα-

ξη μικρών παιδιών. Πληρ. τηλ.: 6973
680844.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφο-
ρείωνμεπολυετήεμπειρίακαιχειριστής
γερανών, με όλα τα επαγγελματικά δι-
πλώματα και Π.Ε.Ι. και πτυχίοΜηχανι-
κούΑυτοκινήτωνζητάανάλογηεργασία.
Τηλ.6909403655.

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

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα
καιπεριποίησηηλικιωμένωνγιαόλο το
24ωρο.Τηλ.:6986276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περιοχήΑιγιάλειας,

ποσότητα 120 κιλά, τιμή 4,00 ευρώ το
κιλόπουβγήκε24-12-2019.Πληρ.τηλ.:
6993546941κοςΠαναγιώτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τραπεζαρί-
ας ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύ-
κτηςDELONGHI150ευρώ,1μπαούλο
ψυγειοκαταψύκτηςDELONGHIκαινούρ-
γιο250ευρώ,1τραπέζισαλονιούμαύο
49ευρώ.Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% άδειαςΤΑΧΙ στη
Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 & 6946
660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό
γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και
τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση.
Τηλ.επικοινωνίας:6973827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4,1800κυβικά,μο-
ντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμε-
τρα,μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-

σειςζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώ-

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοστοΠανόραμα 4.500 τ.μ. κολ-
λητάστονοικισμόμεπανοραμικήθέα.Τιμήπώλησης30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%τηςοικοδομήςστηνΕλιάπρώην«NOTANOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙέκταση58στρεμμάτωνστο2οπόδιτηςΧαλκιδικής
πρώτοστηθάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.,2οςόρ.μεασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλησαλοκουζίνα,W.C.Είναι σε καλή
κατάστασηφωτεινόμεμπαλκόνιμπροςκαιπίσω.Τιμήπώλησης
70.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμαστο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.Τιμήπώλησης32.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στηΝέαΝικομήδεια 5 στρέμματαπολύ
κοντάστο χωριό,ποτίζεται με κατάκλυσημέσωδικτύου.Τιμή
πώλησης12.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιαστοκέντρομε74τ.μ.ισόγειο,
74τ.μ.υπόγειοκαι30τ.μ.πατάρι.Τιμήπώλησης130.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηνΚεντρικής45τ.μ.με45τμ.πατάρι.
Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοσταΑσώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμήπώλησης110.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης,4οςμεασανσέρ,
ρετιρέμεπολύκαλήμόνωση75τ.μ.μετεράστιομπαλκόνιπου
κοιτάμπροστά.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-Κωδ.94ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικο-
δομήσιμομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40
τ.μ.μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.115ΠΩΛΕΙΤΑΙ2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύ
καλόσημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.201ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμ.στο κέντρο74 τ.μ., 1οςόρ.μεα-
σανσέρ, έχει 2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C., ατομικήθέρμανση.
Τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120 τ.μ.σε
220τ.μ.οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερι-
κήςανακαίνισης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50τ.μ.σε
468τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανα-
καίνισης.Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλό
σημείο.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστο
κέντρο.Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠΩΛΕΙΤΑΙγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,
1οςόρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντρα
ροδάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.950τ.μ.στουςΓεωργιανούςμερεύμα,
νερό,θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε 
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ. 
γωνιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπε-
δο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανα-
καίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ320Τ.Μ.

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα
με ζάντες αλουμινίου 205x55x16
σε άριστη κατάσταση. Τιμή ευ-
καιρίας λόγωαλλαγής Ι.Χ.Τηλ.:
6945495566κ.Βασίλης.
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Από τις 26 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις υπαγωγής 
στη νέα ρύθμιση χρεών, με τις διπλάσιες δόσεις

Κλείδωσε η ημερομηνία για τις αιτήσεις στις 24-48 δόσεις για 
χρέη προς την εφορία, ρύθμιση την οποία περιμένουν τουλάχιστον 
4 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις καθώς δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η 
απόφαση της ΑΑΔΕ. 

Για τη μεταφορά στις 24 - 48 δόσεις, ο οφειλέτης θα πρέπει να 
κάνει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να ρυθμίσει το 
υπόλοιπο των δόσεων σε 24 από 12 που είχε τώρα.

Με το νέο σχήμα της πάγιας ρύθμισης, το ελάχιστο ποσό κάθε 
μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Οι αιτήσεις υπαγωγής στην νέα πάγια ρύθμιση με τις διπλάσιες 
δόσεις, για 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες της εφορίας, θα ξεκινήσουν 
από τις 26 Φεβρουαρίου 2020.

Στην απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι όσοι μπήκαν στη 
ρύθμιση των 12 δόσεων από την 1η Νοεμβρίου 2019 μέχρι και τις 
26 Φεβρουαρίου 2020 θα μπορούν να μεταφέρουν το χρέος τους 
στη νέα ρύθμιση διπλασιάζοντας τον αριθμό των δόσεων.

Όσοι όμως είχαν ρυθμίσει τα χρέη τους έως την 1η Νοεμβρίου 
δεν μπορούν να τα μεταφέρουν στη νέα ρύθμιση.

Όσοι χάσουν τη ρύθμιση των 24 δόσεων θα έχουν δικαίωμα 
«δεύτερης ευκαιρίας» ενώ με την υπαγωγή θα πρέπει να πληρωθεί 
η πρώτη δόση μέσα σε τρεις ημέρες.

Ουσιαστικά, η πλατφόρμα θα περιέχει «δύο ρυθμίσεις σε μία» 
καθώς άλλο θα είναι το καθεστώς για τα χρέη από τον ΦΠΑ, τον 
φόρο εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ κλπ και άλλο το καθεστώς από έκτα-
κτους φόρους όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς ή τα πρόστιμα.

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που δεν είχαν υπαχθεί σε ο-
ποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν 
σε ισχύ. Υποχρεωτικά ρυθμίζεται το σύνολο των βεβαιωμένων και 
ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, 

τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία που κατά το χρόνο υποβολής 
της αίτησης δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστο-
λή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία ή άλλη ρύθμιση τμηματικής 
καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής 
διαταγής. 

Μετά από επιλογή του οφειλέτη δύνανται να ρυθμιστούν και οι 

βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές ή δόσεις οφειλών, 
καθώς και οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές που τελούν 
σε αναστολή πληρωμής.

Χθες Παρασκευή 31 Ιανουαρίου το πρωί ο Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας επί τη μνήμη των 
Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, προστατών των 
ιατρών.

 Στη Θεία Λειτουργία μετείχαν όπως κάθε χρόνο ο 
Ιατρικός και Οδοντιατρικός Σύλλογος Ημαθίας και οι 
τοπικές αρχές, ενώ στο τέλος τελέστηκε αρτοκλασία και 
μνημόσυνο για τα κεκοιμημένα μέλη της ιατρικής οικο-
γένειας Ημαθίας.

 Στη συνέχεια ο Ιατρός κ. Αναστάσιος Βασιάδης  
εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας και ευχαρίστησε 
τον Σεβασμιώτατο για την καθιέρωση από την αρχή της 
Ποιμαντορίας του προ 25 ετών, της σημερινής εορτής 
των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, ως ημέρα 
εορτής των προστατών του Ιατρικού και Οδοντιατρικού 
Συλλόγου Ημαθίας.  Ο κ Παντελεήμων αφού ευχαρί-
στησε με τη σειρά του τον κ. Βασιάδη, για την άριστη 
συνεργασία τους, κατά τη θητεία του επί σειρά ετών ως 
προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας, του επέ-
δωσε το χρυσό μετάλλιο του Αργυρού Ιωβηλαίου των 
Παυλείων. 

 Τέλος ο νυν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Η-
μαθίας κ. Βασίλειος Διαμαντόπουλος, ευχαρίστησε τον 
προκάτοχο του κ. Βασιάδη και του προσέφερε εκ μέ-
ρους του Ιατρικού Συλλόγου ένα αναμνηστικό.  

Γιατροί και οδοντίατροι τίμησαν χθες  
τους Αγίους Αναργύρους Κύρο και Ιωάννη

- Ο Τάσος Βασιάδης εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας
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