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Το «αυγό του φιδιού» 
εκκολάπτεται και πάλι;;; 

  Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν τα ακραία 
φαινόμενα βίας που διαδραματίζονται τις τελευταίες 
ημέρες μέσα και έξω από σχολεία της Θεσσαλονίκης. 
Μαχαιρώματα, κουκουλοφόροι, καδρόνια, 
σιδερογροθιές και αιματηρές συμπλοκές που όλα 
δείχνουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα επεισόδια, 
αλλά για οργανωμένη κατάσταση. Συναγερμός και 
άμεση ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων για να 
θωρακίσουμε μαθητές και σχολεία. Η περιπέτεια του 
κορωνοϊού που έχει αποσυντονίσει την εκπαιδευτική 
κοινότητα δεν χρειάζεται ως «κερασάκι» τέτοια 
φαινόμενα που πρέπει να σταματήσουν εν τη γενέσει 
τους. Οι προσπάθειες κάποιων ακραίων φασιστικών 
και αναρχικών στοιχείων να διεισδύσουν στα σχολεία 
και να «στρατολογήσουν» νέα παιδιά με καδρόνια και 
μολότωφ πρέπει να ανακοπούν άμεσα. Το φαινόμενο 
της Χρυσής Αυγής πριν από χρόνια ή οι στρατιές των 
μπαχαλάκηδων-αναρχικών τα  βλέπαμε ως «αυγά του 
φιδιού» να εκκολάπτονται και να μεγαλώνουν, χωρίς να 
υπάρχουν κοινωνικά αντανακλαστικά ή μέτρα από την 
Πολιτεία. Στην παρούσα φάση και έχοντας πλέον δει 
που μπορεί να φτάσουν τέτοιες ενέργειες, θα πρέπει 
έγκαιρα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο κόσμος να 
απομονώσουν και να εξαλείψουν τέτοιες προσπάθειες.   

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Ανανίου αποστ., Ρωμανού του Μελωδού

ΚαθαρίστηκετοακατοίκητοτηςοδούΒερόης
απότονΣύλλογοΒλάχων

ΑκόμημιαθετικήπαρέμβασηπροκάλεσεδημοσίευματηςπαρούσαςστήληςκαισυγκεκριμένατοΛαϊκόμαςμετίτλο
«Σκουπιδότοπος τοακατοίκητο τηςΒερόηςδίπλαστοΣπίτι τωνΒλάχωνστις24Αυγούστου2021.Στοενλόγωσπίτι
πουσύμφωναμεακριβείςπληροφορίες έχειαγοραστείαπό τονσύλλογοΒλάχων,μετά τοδημοσίευμα τοσυμβούλιο
τουσυλλόγουπροχώρησεσεεργασίεςκαθαριότηταςστηναυλήτουπουήτανγεμάτησκουπίδια,ενώκαθαρίστηκεκαι
μιαάγριαβρωμοκαρυδιά.Αναμένουμεαπότονδραστήριοσύλλογοτηναξιοποίησητουσυγκεκριμένουσπιτιούκαιφυσι-
κάμέχριτότετηνδιατήρησήτηςκαθαριότηταςτουπεριβάλλονταχώρου.

Ανάγκη λίφτινγκ για τον «καταπονημένο» ξύλινο διάδρομο 
της πλατείας Ωρολογίου

Κατάκαιρούςγίνονταιεπισκευέςκαι«μπαλώματα»στονξύλινοδιάδρομοτηςπλατείαςΩρολογίουανάμεσαστοΠα-
λαιόΔικαστικόΜέγαροκαιτογυάλινομνημείο.Ωστόσο,όπωςμαςενημέρωσανδημότεςκαιμαρτυρούνοιφωτογρα-
φίες,υπάρχουνσπασμένεςσανίδες,ενώσυνολικάοξύλινοςδιάδρομοςείναι«καταπονημένος»μεάλλεςσανίδεςνα
μετακινούνταικαιάλλεςναυποχωρούν,μεπιθανόκίνδυνοατυχήματοςγιατουςπεζούς.Προφανώςμιατόσομεγάληε-
πιφάνειαμεξύλινεςσανίδες,πάνωαπότιςοποίεςπερνάνεκαθημερινάεκατοντάδεςάτομαείναιδύσκολοναδιατηρού-
νταισεάριστηκατάσταση.Ωστόσο,αφούαυτήήτανηεπιλογήπουέγινεκατάτηνανάπλασητηςπλατείας,θαπρέπει
ναδιατηρείταιοξύλινοςδιάδρομοςσεκαλήκατάστασηκαιτοκυριότεροασφαλήςγιατουςδιερχόμενουςπεζούς.

Δίωρες κυλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή
σε τμήμα της Βενιζέλου, λόγω μετακόμισης

Γιατηνασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορίας,τηνπρόληψητωντροχαίωνατυχημάτων,τηνεξυπηρέτησηκαι
ασφάλειατουκοινούκατάτηδιάρκειαεργασιώνμεταφοράςοικοσκευών,ηΔιεύθυνσηΑστυνομίαςΗμαθίαςαποφάσισε,
για τηνΚυριακή03-10-2021τηνεναλλάξκυκλοφορίατωνοχημάτωναπότοεναπομείνανρεύμακυκλοφορίας,στην
οδόΒενιζέλου,έναντιοικοδομικούκτηρίουμεαριθμό46,στονκλάδοκυκλοφορίαςαπότηνσυμβολήτηςμετηνοδό
ΚονίτσηςέωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΤρεμπεσίνας.

Οιπαραπάνωκυκλοφοριακέςρυθμίσειςθαεφαρμοσθούναπότις7:30́έως9:30τοπρωί.

ΤάσοςΜπαρτζώκας:
Ρύθμισητομήο«Προσωπικός
Βοηθός»πουαφοράσυλλογικά

τηνκοινωνία
ΤοπροσεχέςδιάστημαθαψηφιστείαπότηνελληνικήΒουλή,γιαπρώ-

τηφορά,ηθεσμοθέτησητουΠροσωπικούΒοηθού.Πρόκειταιγια τοφυ-
σικόπρόσωπο,τοοποίοθαυποστηρίζειταάτομαμεαναπηρία,μεβάση
τιςπροσωπικές τουςανάγκες,προκειμένου ναμπορούν ναδιαβιώσουν
ανεξάρτητα,νασυμμετέχουνισότιμαστηνκοινωνίακαινακαταπολεμηθεί
η ιδρυματοποίησήτους.Eναναμονήτηςψήφισης,οβουλευτήςΗμαθίας
τηςΝ.Δ,ΤάσοςΜπαρτζώκαςαρθρογράφησεεπίτουσυγκεκριμένουστο
«ΠρώτοΘέμα»,τονίζονταςότιπρόκειταιγιαρύθμισητομήπουαφοράτον
καθέναμαςξεχωριστά,και,πολύπερισσότερο,μαςαφοράσυλλογικάως
κοινωνία.

«ΠροσωπικόΒοηθόθαμπορούνναέχουνόχιμόνοόσοιμπορούννα
πληρώσουνωςιδιώτεςγιατιςυπηρεσίεςτου,αλλάόλοιόσοιτιςδικαιού-
νται.Επιτέλους,ταΑμΕΑβρίσκονταιστηνκαρδιάτηςπολιτικήςσκέψης»,
σχολιάζειοβουλευτής,ελπίζονταςότιηενλόγωμεταρρύθμισηθαβρεθεί
καιστηνκαρδιάτηςπολιτικήςσκέψηςτηςΑξιωματικήςΑντιπολίτευσης.



Την Ευρωπαία Επίτροπο Συνοχής 
και Μεταρρυθμίσεων Elisa Ferreira 
υποδέχτηκε στα κεντρικά γραφεία 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας ο 
Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας, προκειμένου να πραγ-
ματοποιηθεί σύσκεψη της κ. Ferreira 
με τους 13 Περιφερειάρχες της χώρας.

Ο κ. Τζιτζικώστας κατά την εισα-
γωγική του τοποθέτηση ευχαρίστησε 
θερμά την Ευρωπαία Επίτροπο χα-
ρακτηρίζοντας την όχι μόνο την «κα-
λύτερη σύμμαχο μας στις Βρυξέλλες» 
αλλά και μία «πραγματική φίλη των 
Περιφερειών της Ελλάδας και συνολικά 
της Ευρώπης».

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στα 
διδάγματα της κρίσης σημειώνοντας 
πως όταν η πανδημία έκανε την εμφάνισή της, ενεργο-
ποιήθηκε άμεσα και με μεγάλη ευελιξία η πολιτική συνο-
χής της ΕΕ, τόσο σε επίπεδο στρατηγικό όσο και χρη-
ματοδοτικό με στόχο «να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 
η πρωτόγνωρη υγειονομική, κοινωνική και οικονομική 
κρίση».

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ αναφέρθηκε και στο νέο ΕΣΠΑ 
που έχει στόχο την περαιτέρω τόνωση της κοινωνικής 
συνοχής που «τόσο έχει ανάγκη όλη η Ευρώπη μετά την 
πανδημία», όπως ανέφερε. «Με περισσότερα από 21 
δισεκατομμύρια ευρώ για τη νέα προγραμματική περίοδο, 
το νέο ΕΣΠΑ θα είναι το βασικό εργαλείο στα χέρια μας 
για να μεταμορφώσουμε την Ελλάδα από κάτω προς τα 
πάνω, δηλαδή έχοντας στο επίκεντρο τους πολίτες και 
τα πραγματικά τους προβλήματα. Και το λέω αυτό γιατί 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν το 1/3 των 
συνολικών κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ», σημείωσε ο κ. 
Τζιτζικώστας.

«Για να το πετύχουμε αυτό» συνέχισε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ 
χρειάζεται «να κάνουμε την οικονομία μας πιο βιώσιμη και να προ-
χωρήσουμε στην περαιτέρω ψηφιοποίησή της» ενώ «πρέπει να 
ρίξουμε το βάρος μας στο σύστημα Υγείας ώστε να γίνει ακόμα πιο 
αποτελεσματικό. Στην ίδια λογική κινούμαστε και στις υποδομές, ε-
νώ έχουμε στην πρώτη γραμμή και την πράσινη ανάπτυξη και την 
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης».

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε πως για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος 
η Ένωση Περιφερειών βρίσκεται σε στενή συνεργασία τόσο με την 
ελληνική κυβέρνηση όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, 
αναφέρθηκε στην ευκαιρία αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας της 
ΕΕ, σημειώνοντας πως «βιώνουμε μία περίοδο σαρωτικών αλ-
λαγών σε όλο τον κόσμο, λόγω της πανδημίας. Αλλά επιτρέψτε 
μου να πω, πως η υγειονομική κρίση δεν ήταν τίποτε άλλο παρά 
ο επιταχυντής των εξελίξεων», καταλήγοντας στο συμπέρασμα 
πως «τώρα είναι η στιγμή να δημιουργήσουμε μία Ευρώπη που 
θα στηρίζεται στις Περιφέρειες, που θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί 
πολιτικές, από κάτω προς τα πάνω, αξιοποιώντας τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα κάθε περιοχής».

Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος 
Πατούλης ανέφερε πως «ο τρόπος που υλοποιούμε το ΕΣΠΑ 
υπηρετεί το συνολικό εθνικό σχεδιασμό για την αναγέννηση της 
ελληνικής οικονομίας, με ανάταξη και αναβάθμιση του παρα-
γωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας, δημιουργία και διατή-
ρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την 
εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα. Με 
γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης. Είναι η δική μας συμβολή, σε μια ευρωπα-
ϊκή, εθνική και τοπική προσπάθεια, που θέτει στο επίκεντρό της 

τον άνθρωπο και υπηρετεί τις ευρωπαϊκές αρχές κι αξίες, το ευρω-
παϊκό μοντέλο ζωή».

Η κ. Elisa Ferreira μιλώντας στους 13 Περιφερειάρχες ανέφερε 
πως το μείζον είναι να μπορούν οι Περιφέρειες να προσδιορίσουν 
την δουλειά που παράγουν σε σχέση με τα πραγματικά προβλή-
ματα των πολιτών και σε συνεργασία με όλα τα επίπεδα διακυβέρ-
νησης.

Σε αυτό το πλαίσιο η κ. Ferreira έδωσε έμφαση στη σημασία 
που έχουν τα αυτοτελή projects και στην σχέση οφέλους και κό-
στους που έχουν πολλαπλάσιο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες, 
ενώ παρουσίασε και τους βασικούς άξονες και τομείς της νέας 
περιόδου. Η κ. Ferreira ευχαρίστησε τους Περιφερειάρχες που βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή των προβλημάτων και των κρίσεων 
και δήλωσε πως ως αρμόδια Επίτροπος θα είναι πάντα σύμμαχος 
στην προσπάθεια τους.
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Ψεκασμός υπέρμικρου 
όγκου σήμερα στα Καβάσιλα 

 
Ανακοινώνεται από το Δήμο Αλεξάνδρειας ότι σή-

μερα Παρασκευή 01/10/2021 και ώρα 22:30–00:00 
θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή ψεκασμού ακμαιο-
κτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) εντός του οικισμού 
Καβάσιλα του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Για προληπτικούς λόγους επιβάλλεται κατά τη δι-
άρκεια της εφαρμογής να μην κυκλοφορούν άνθρω-
ποι εντός του οικισμού και να απομακρυνθούν τυχόν 
υπάρχοντα μελίσσια.

Όχι άλλα deja vu! 
Ένα χρόνο πριν το Δημοτι-

κό Συμβούλιο αποφάσισε την 
παραχώρηση του Χιονοδρομι-
κού Κέντρου στον ΕΟΣ Νάου-
σας προκειμένου η Διοίκηση να 
επανέλθει περισσότερο προε-
τοιμασμένη και η πρόταση της 
να τύχει επιτέλους της αποδο-
χής του σώματος. 

Έναν ολόκληρο χρόνο μετά, 
την περασμένη Παρασκευή, 24 
Σεπτεμβρίου, ο Δήμαρχος μας 
χάρισε ένα déjà vu. 

Για τρίτη φορά στα δύο χρό-
νια της διοίκησης του Δήμου 
Νάουσας και παρότι μέχρι σή-
μερα η πρόταση του καταψη-
φίζεται, έφερε προς συζήτηση 

το θέμα της μακροχρόνιας μίσθωσης του Χιονοδρομικού τελευταία 
στιγμή, με προφανή στόχο τον εκβιασμό της ψήφου μας και με την 
αιτιολογία πως για να λειτουργήσει φέτος το Χ.Κ πρέπει να προχω-
ρήσει η διαδικασία της μίσθωσης για 35 χρόνια (!).

  Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, για τρίτη φορά, τα κάτωθι: 
Η πρόταση του Δημάρχου, την οποία συνεχώς προτάσσει ως 

μοναδική λύση: 
- Δίνει το δικαίωμα στον μισθωτή να λύσει αζημίως τη σύμβαση 

και να αποχωρήσει εάν ο Δήμος δεν προχωρήσει τις επενδύσεις 
αναβάθμισης του εξοπλισμού της χιονοδρομίας. Που βρίσκονται τα 
περιβόητα 10,7 εκατομμύρια ευρώ που θα εξασφάλιζαν τις επεν-
δύσεις αυτές; Διότι αυτά δεν έχουν εγγραφεί ακόμη στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων. 

Πως μας καλείτε Κε Δήμαρχε να δεσμεύσουμε τον Δήμο σε κάτι 
τέτοιο; 

- Αφήνει τον Δήμο συνυπεύθυνο με τον μισθωτή για βλάβες και 
άλλα ζητήματα του Χιονοδρομικού. 

- Περιλαμβάνει όρους που είναι καταφανώς επιζήμιοι για τον Δή-
μο, όπως η πρόβλεψη για τον αποχιονισμό

Το θέμα τελικώς το απέσυρε ο Δήμαρχος με την πρόφαση -πάλι- 
της συνεννόησης με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων 
και ενώ η δαμόκλειος σπάθη της λειτουργίας του Χιονοδρομικού 
κατά τη φετινή χειμερινή περίοδο επικρέμεται επί των κεφαλών ό-
λων μας. 

Η χρονική συγκυρία που επιλέγει συνεχώς ο Δήμαρχος να ει-
σάγει το θέμα είναι είτε δείγμα προχειρότητας και αδιαφορίας είτε 
επικοινωνιακό παιχνίδι και προσπάθεια να δημιουργηθούν αποδι-
οπομπαίοι τράγοι εκεί που δεν υπάρχουν. Αναρωτιόμαστε τι είναι 
χειρότερο. 

Στις τελευταίες απονενοημένες κινήσεις του Δημάρχου προ-
στέθηκε και η πρόσκληση των παραγωγικών φορέων – αλλά και 
λοιπών φορέων του Δήμου όπως οι πολιτιστικοί σύλλογοι (!) – σε 
συζήτηση για το Χιονοδρομικό αύριο Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου. 

Αλήθεια κύριε Δήμαρχε ποιο είναι το μέλλον του Χιονοδρομικού 
μετά και από τις πρόσφατες εξελίξεις για την εγκατάσταση ανεμο-
γεννητριών στο Βέρμιο, τις οποίες υποτίθεται ότι θα αγωνιζόμασταν 
με κάθε μέσο να αποτρέψουμε;  

Δυστυχώς ανειλημμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις στην Αθή-
να δεν μου επιτρέπουν να παρευρεθώ στην συνάντηση που μας α-
νακοινώθηκε. Εμείς, ως Κοινός Τόπος, προκρίνουμε την αξιοποίηση 
του Χιονοδρομικού με την αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας και τη 
μετατροπή του σε ένα ορεινό θέρετρο εναλλακτικών μορφών του-
ρισμού που θα λειτουργεί σε ετήσια βάση και θα αποτελεί στήριγμα 
για την τοπική οικονομία και την αύξηση της απασχόλησης. 

Είμαστε ανοιχτοί σε ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο με τον Δή-
μαρχο και τις δημοτικές παρατάξεις προκειμένου να βρεθεί μια λύση 
για την αξιοποίηση του Χιονοδρομικού των 3-5 Πηγαδιών που να 
διασφαλίζει τα συμφέροντα των δημοτών και να είναι ελκυστική για 
την προσέλκυση σοβαρού επενδυτή.  

Θεωρούμε ότι για ακόμη μια φορά η χρονική συγκυρία που εισή-
χθη το θέμα επιτρέπει ως μόνη λύση για τη φετινή χρονιά την υιοθέ-
τηση ενός μοντέλου λειτουργίας αντίστοιχου του ελεγχόμενου από 
την ΕΤΑΔ Χιονοδρομικού Παρνασσού μαζί με στοιχεία αυτεπιστα-
σίας, ώστε να διασφαλιστεί πως το Χιονοδρομικό θα λειτουργήσει 
δίνοντας μια ανάσα στη χειμαζόμενη τοπική οικονομία. 

Ταυτόχρονα, άμεσα να εκκινήσουμε μια σοβαρή -εν τέλει- συζή-
τηση για την μακροχρόνια αξιοποίηση και μέσα από τον ειλικρινή 
διάλογο να καταλήξουμε σε μια λύση που θα μπορεί να οδηγήσει σε 
μια διαγωνιστική διαδικασία το συντομότερο δυνατό.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει επιτέλους και χωρίς καμία περαιτέρω 
χρονοτριβή να φροντίσει ο Δήμαρχος να εφαρμόσει τις αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποτροπή της εγκατάστασης α-
νεμογεννητριών στο βουνό μας. Διαφορετικά η προοπτική τουριστι-
κής ανάπτυξης των 3-5 Πηγαδιών θα έχει ήδη χαθεί ανεπιστρεπτί.

Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές για τον τόπο εμείς δηλώνουμε για 
μια ακόμη φορά παρών. 

Νίκος Κουτσογιάννης
Δημοτική Παράταξη Νάουσας «ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ» 

Απόστολος Τζιτζικώστας: 
«Το νέο ΕΣΠΑ πρέπει να υλοποιηθεί με επίκεντρο 

τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών»
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και 
άνετη διασκέδαση.

--> απολύμανση πριν κάθε 
προβολή,

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθεσι-

μότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε εί-

σοδο και έξοδο
NO TIME TO DIE (007)
Προβολές στην Θερινή αί-

θουσα:  (μόνο χρήση μάσκας)  
-  Καθημερινά στις 19.45 (σε 
περίπτωση βροχής υπάρχει υπόστεγο)

Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   Καθημερινά 
στις 21.00 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid 
test από 12 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, 
δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Πρωταγωνιστούν Ντάνιελ Κρεγκ, Ράμι Μάλεκ, Λεά Σε-
ϊντού, Λασάνα Λιντς, Μπεν Γουίσο, Ναόμι Χάρις, με τον 
Τζέφρι Ράιτ, τον Κρίστοφ Βάλτς και τον Ρέιφ Φάινς ως 
«Μ». Επίσης πρωταγωνιστούν οι Ρόρι Κινίαρ, Άνα ντε 
Αρμάς, Νταλί Μπενσάλα, Ντέιβιντ Ντένσικ και ο Μπίλι 
Μάγκνουσεν

Σενάριο Νιλ Πέρβις & Ρόμπερτ Γουέιντ και Κάρι Τζό-

τζι Φουκουνάγκα και Φοίβη 
Γουόλερ-Μπριτζ

Στην ταινία No Time To Die, 
ο Μποντ έχει εγκαταλείψει την 
ενεργό δράση και απολαμβάνει 
μια ήρεμη ζωή στην Τζαμάικα. 
Η γαλήνη του θα διακοπεί, ό-
ταν ο παλιός του φίλος Φίλιξ 
Λέιτερ της CIA εμφανίζεται ζη-
τώντας τη βοήθειά του. Η απο-
στολή διάσωσης ενός επιστή-
μονα που τον έχουν απαγάγει 
αποδεικνύεται πιο περίπλοκη 
απ’ ό,τι αναμενόταν, οδηγώ-

ντας τον Μποντ στα χνάρια ενός μυστηριώδους «κα-
κού», ο οποίος κατέχει μια επικίνδυνη, νέα τεχνολογία.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ στην τελευταία του εμφάνιση ως 
Τζέιμς Μποντ

  
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Θερινή επι-

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

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω 
σύνδεσμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     30/9/21 - 6/10/21

Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Βέροιας: Διαδικτυακά 

σεμινάρια για την καλύτερη 
χρήση της αγγλικής γλώσσας 

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας και το VeriaTechLab  παρουσι-
άζουν δύο ιδιαίτερα χρήσιμα διαδικτυακά σεμινάρια για την καλύτερη 
χρήση της αγγλικής γλώσσας, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και 
της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Θα χρησιμοποιηθεί η 
πλατφόρμα του Office365 και συγκεκριμένα η Εφαρμογή Microsoft 
Teams.

1Η ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Το εργαστήριο αυτό σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει τη δυνατότη-

τα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους τόσο στην 
κατανόηση της προφορικής αγγλικής γλώσσας όσο και της ομιλίας 
τους. Σε κάθε συνάντηση θα συζητιούνται διαφορετικά θέματα γενικού 
ενδιαφέροντος.

Με προεγγραφή. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Οι 
συναντήσεις θα γίνονται σε ομάδες των 6-8 και θα τηρηθεί αυστηρά η 
σειρά προτεραιότητας.

Εξάσκηση Προφορικού Λόγου στ’ αγγλικά  για Εφήβους (16-18 
ετών) - 2 συναντήσεις

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, στις 6-7 το απόγευμα &
Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, στις 6-7 το απόγευμα 
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην αντίστοιχη φόρμα στην 

παρακάτω  διεύθυνση :
https://forms.office.com/r/VpEXzucDcv
Εξάσκηση Προφορικού Λόγου στ’αγγλικά για Ενήλικες (18+) - 2 

συναντήσεις
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, στις 6-7 το απόγευμα &
Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021, στις 6-7 το απόγευμα 
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην αντίστοιχη φόρμα στην 

παρακάτω  διεύθυνση :
https://forms.office.com/r/W1wmmQGFwm
 2Η ΔΡΑΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ (3 συναντήσεις)
To συγκεκριμένο εργαστήριο τριών συναντήσεων είναι σχεδιασμέ-

νο με τέτοιον τρόπο, ώστε να διδάξει στους συμμετέχοντες μία από 
τις αποτελεσματικότερες στρατηγικές συγγραφής κειμένων πειθούς. 
Η εισηγήτρια θα παρουσιάσει πώς δομούμε ένα κείμενο πειθούς στην 
αγγλική γλώσσα, πώς χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα σχεδιαγράμμα-
τα και πώς καταστρώνουμε και αναπτύσσουμε επιχειρήματα, όταν 
φτάνουμε στο στάδιο της συγγραφής.

Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου- Λυκείου. 
Με προεγγραφή.  αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Οι 

συναντήσεις θα γίνονται σε ομάδες των 10 ατόμων και θα τηρηθεί 
αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Τετάρτη 6/10 & Τετάρτη 13/10 και Τετάρτη 20/10,  6-7  το απόγευμα
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην αντίστοιχη φόρμα στην 

παρακάτω  διεύθυνση :https://forms.office.com/r/79rp9zxyzZ
Η Σοφία Κουιρουκίδου είναι εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και  

διδάσκει την αγγλική γλώσσα σε σχολεία της Βιρτζίνια στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και 
πρόσφατα αποφοίτησε από George Mason University. Μιλά Γαλλικά, 
Αραβικά και λίγα Ελληνικά.

Από τις 3 Οκτωβρίου έως τις 14 Νοεμβρίου 2021 θα παρου-
σιασθεί στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ η πρωτότυπη έκθεση «ΟΙ 
ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ» με έργα 15 καλλιτεχνών, απο-
φοίτων των σχολών καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων, 
Φλώρινας, Αλεξανδρούπολης.

ΒΑΜΒΑΚΙ, ένα προϊόν πρωταγωνιστής της περιοχής μας, 
μια γενναιόδωρη έκφραση-δώρο της Φύσης που συνοδεύει 
τους ανθρώπους σε όλες τους σχεδόν τις δραστηριότητες. Α-
γαθό που η παραγωγή και η πολύπλευρη αξιοποίησή του πρό-
σφερε στις κοινωνίες νέες και πολύτιμες δυνατότητες. 

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ είναι μια έκθεση που εμφα-
νίζει και «φωτίζει» τον πρωταγωνιστικό ρόλο του βαμβακιού 
στην Ημαθία, αλλά και την δημιουργική σχέση της Τέχνης με τον 
Αγροτικό Κόσμο. Ένα παράδειγμα ουσιαστικής σύνδεσης των 
αρετών της Τέχνης με την Πρωτογενή Παραγωγή.

Έργα τους εκθέτουν οι: Κατερίνα Αναστασίου, Βίκυ Βασι-
λείου, Αφροδίτη Γκρίζη, Κατερίνα Γκώγκου, Άγγελος Ζορμπάς, 
Τζούλη Ζωγράφου, Γιώτα Καρβουνιάρη, Κατερίνα Καρούλια, 
Μίνα Κουζούνη, Χάρης Κουρουζίδης, Γιάννης Χατζηγεωργίου, 
Μαρία Λαγού, Βασιλική Σκριβάνου, Κική Στούμπου, Έλλη Τσιλι-
γκιρίδου, Λάζαρος Τσολαρίδης, Γιώργος Πανταζής.

Στον χώρο της έκθεσης θα γίνεται παράλληλα η προβολή  
δύο ντοκιμαντέρ. 

Το πρώτο Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ, με τις 
μαρτυρίες και εξομολογήσεις αγροτών και εκκοκκιστών για την 
ιστορία και τις προοπτικές της καλλιέργειας του βαμβακιού σε 
σκηνοθεσία-παραγωγή της Αρχαιολόγου και τ. Διευθύντριας του 
Νομισματικού Μουσείου κ. Δέσποινας Ευγενίδου. 

Το δεύτερο ντοκιμαντέρ του «οδοιπορικού» των καλλιτεχνών 
στους ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, μυεί το κοινό της έκθεσης, 
το ξεναγεί και το εισάγει σ’ όλη την πορεία μιας βιωματικής 
καλλιτεχνικής παραγωγής. Σκηνοθεσία-παραγωγή του Άγγελου 
Ζορμπά. 

Στην έκθεση οργανώνονται ειδικές εκπαιδευτικές ξεναγήσεις 
για μαθητές των σχολείων όλων των ηλικιακών βαθμίδων κατό-
πιν συνεννόησης.

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 13:00 και 18:00 – 21:00 όλες τις 
μέρες της εβδομάδος.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ ΑμΚΕ (Θεσσαλονίκης 67  
ΤΚ:59131 ΒΕΡΟΙΑ)

Τηλ: 697 2440 721  και  697 3332 783 κ.Μαίρη Ναζλίδου

Η διοργάνωση τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού,  επιχορηγείται από το ΥΠΠΟΑ και το 
πρόγραμμα LEADER της Αναπτυξιακής Ημαθίας και έχει υπο-
στηρικτές την Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος ΔΟΒ και 
την NOVACERT Συμβουλευτική.

Η είσοδος στον χώρο θα γίνεται με μάσκα και πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή νόσησης ή Rapid Test 48ώρου και επίδειξη ταυ-
τότητας.

Λόγω των απαγορεύσεων του COVID, η δυνατότητα φιλο-
ξενίας στο χώρο είναι περιορισμένη, για τον λόγο αυτό παρα-
καλούμε πολύ να δηλώνετε την πρόθεση συμμετοχής σας στο 
mail: ekkokkistirioideon@gmail.com

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ.στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ 
Εγκαινιάζεται η έκθεση «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ»  

από τον Περιφερειάρχη 
Κεντρ. Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα



Να λειτουργήσει κλι-
μάκιο διεξαγωγής δωρεάν 
rapid tests και στη Μελίκη 
Ημαθίας που θα διευκολύ-
νει τους ανεμβολίαστους 
μαθητές που έρχονται σε 
επαφή με κρούσμα κο-
ρονοϊού ζητάει από το Υ-
πουργείο Υγείας ο Αν. Γεν. 
Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ 
και Βουλευτής Ημαθίας κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης με 
σχετική Ερώτηση που κα-
τέθεσε στη Βουλή.

Ο κ. Τσαβδαρίδης ση-
μειώνει ότι επικρατεί έντο-
νος προβληματισμός στις 
εκπαιδευτικές κοινότητες 
περιφερειακών περιοχών 
της χώρας από το γεγονός 
ότι ενώ σύμφωνα με τα 
νέα μέτρα που ανακοινώ-
θηκαν από την Κυβέρνηση 
ζητείται από τους μη εμβο-
λιασμένους μαθητές όλων 
των εκπαιδευτικών βαθ-
μίδων η συχνή διεξαγωγή 
2 δωρεάν rapid τεστ σε 
δημόσιες δομές (επιπλέ-
ον των self tests που είναι 
προγραμματισμένα) προκειμένου και ορθώς να τηρηθούν 
όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα σε περίπτωση 
στενής επαφής με κρούσμα κορονοϊού,

εντούτοις δεν είναι εφικτή η εύκολη πρόσβαση στις σχε-
τικές δημόσιες δομές λόγω σημαντικής γεωγρα-
φικής απόστασης.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Τσαβδαρίδης 
την περιοχή της Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρει-
ας Ημαθίας όπου ενώ έχουν σημειωθεί ήδη 4 
κρούσματα σε εκπαιδευτική μονάδα, η διεξαγω-
γή των δωρεάν rapid tests θα πρέπει να γίνει ή 
σε μονάδα που βρίσκεται στο ΚΑΠΗ της Βέροιας 
(απόστασης 20 χλμ) ή σε μονάδα που βρίσκεται 
στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας (απόστασης 
περίπου 20 χιλ. επίσης).

Επιπροσθέτως από την σημαντική γεωγρα-
φική απόσταση, πρόβλημα δημιουργείται και 
από τους χρονικούς περιορισμούς διεξαγωγής 
των δωρεάν rapid tests καθώς στις ανωτέρω 
μονάδες τα tests πρέπει να γίνονται κατόπιν 
ραντεβού στις ώρες λειτουργίας τους (μέχρι το 
μεσημέρι) κάτι που όπως γίνεται κατανοητό δεν 
διευκολύνει ούτε τη μαθητιώσα νεολαία ούτε 
τους εργαζόμενους γονείς.

Ως εκ τούτου, υπογραμμίζει ο Βουλευτής 
Ημαθίας και προκειμένου να μην αναγκάζονται 
οι οικογένειες των μαθητών να καταφεύγουν στη 
διεξαγωγή rapid tests επί πληρωμή σε ιδιωτικά 
ιατρεία ή σε φαρμακεία της περιοχής τους είναι 
σημαντικό να πολλαπλασιαστούν τα κλιμάκια διε-
ξαγωγής των συγκεκριμένων τεστς στην ελληνική 
περιφέρεια που βρίσκεται μακριά από αστικά 
κέντρα. 

Στην ευρύτερη περιοχής της Μελίκης του Δήμου της Αλε-
ξάνδρειας για παράδειγμα θα μπορούσε μία τέτοια μονάδα 
να λειτουργήσει στο Περιφερειακό Ιατρείο Μελίκης, διευκο-
λύνοντας καταλυτικά την όλη διαδικασία.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του 
Στυλιανού και της Σοφίας, το γένος 
Τσανίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στο Διαβατό Ημαθίας και 
η ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΠΑ-
ΓΩΝΑ του Ηλία και της Μαρίας, το 

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

Στο Δημοτικό Θέατρο 
Νάουσας τα δωρεάν rapid tests 

λόγω βροχοπτώσεων
Λόγω των καιρικών συνθηκών η διενέργεια τω rapid tests από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ 

σε συνεργασία με τον δήμο,  θα πραγματοποιούνται στη Νάουσα,  σήμερα Παρασκευή 
(01.10.2021), από τις 09:00 έως τις 15:00, στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας και όχι στην 
πλατεία Καρατάσου, όπως είχε προγραμματιστεί. 

Λ. Τσαβδαρίδης: Υπερηφάνεια 
και συγκίνηση για όλους τους 
Έλληνες αθλητές και αθλήτριες

Παρών στην ειδική εκδήλωση της Βουλής των Ελλήνων προς τιμήν των Ελλήνων 
Ολυμπιονικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020 ήταν χθες το πρωί ο Αν. Γεν. 
Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Σε διάλογο που ανέπτυξε τόσο με τον χάλκινο Ολυμπιονίκη μας στους Κρίκους 
Λευτέρη Πετρούνια, όσο και με τους αθλητές και τον Προπονητή της ασημένιας Ολυμπι-
ονίκη Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης, τους ευχαρίστησε για την συνολική θετική πα-
ρουσία τους τόσο ως αθλητές όσο και ως πρότυπα για τη νεολαία μας και υπογράμμισε 
ότι η είναι δεδομένη η υπερηφάνεια και η συγκίνηση για όλους τους αθλητές και όλες 
τις αθλήτριές μας που μας διδάσκουν ότι με σκληρή προσπάθεια, προγραμματισμό και 
προσήλωση στον στόχο, κάθε όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ: « 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ»

   Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας 
Συγκαλεί τα  μέλη σε έκτακτη Γενική Συνέλευ-

ση που θα γίνει το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 
και ώρα 11.00 ΄π.μ. διαδικτυακά σε ιστότοπο για 
τον οποίο θα ενημερωθούν έγκαιρα από το Δ.Σ.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Εγκριση ή μη του Προϋπολογισμού έτους 

2022.
3. Ενημερωτικά θέματα
 Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέ-

λευση θα πραγματοποιηθεί στις 16/10/2021, την 
ίδια ώρα και με την ίδια ημερήσια διάταξη.

ΓιατοΔ.Σ.
ΟΠρόεδροςΗΓεν.Γραμματέας

ΓιώργοςΣαλιάγκαςΜαρίαΝτέντου

Kλιμάκιο για δωρεάν rapid tests σε μη 
εμβολιασμένους μαθητές της περιοχής 
Μελίκης, ζητά ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

1 Οκτωβρίου 2021 στις 2.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρί-
ου Ν. Λυκογιάννης ο Αναστάσιος 
Γεωργ. Ιορδάνογλου σε ηλικία 
70 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 2 Ο-

κτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Λουκά της Ιεράς Μονής 
Παναγίας Δοβρά 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας και γιαγιάς

ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΚΩΝ.
ΜΠΙΡΔΑ

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

Ο σύζυγος Κων/νος Μπίρδας
 Τα παιδιά

Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας
Ευθύμιος και Σωτηρία Τσουμαρίκα

Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Οι λοιποί συγγενείς

Ζητούνται καθηγητές 
για το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο Βέροιας

Η Διαχειριστική Επιτροπή Του Κοινωνικού Φρον/ρίου Βε-
ροιας που λειτουργεί υπό την Αιγίδα της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων κ Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας ζητά Εθελοντές Καθηγητές 
όλων των Ειδικοτήτων για να διδάξουν σε μαθητές /τριες 
Β’ Κ Γ’ Λυκείου.  Τηλ. Επικοινωνίας.  Έλενα Μυτηλέκα: 
6975978717. Αντώνης Καρανάτσιος: 6974745261.

Ευχαριστήριο του 
Συλλόγου Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος» 
εκφράζει θερμές ευχαριστί-
ες προς το ΔΣ του Σύλλογου 
«Magic Mission» από τον 
Καναδά, για τη διαχρονική 
υποστήριξη του έργου μας, 
με επαναλαμβανόμενες χο-
ρηγίες ειδών διατροφής και 
ρουχισμού,  προς κάλυψη 
καθημερινών αναγκών των 

ωφελούμενων της δομής και των παιδιών τους αλλά και 
άλλων συμπολιτών μας, από ευπαθείς κοινωνικές  ομάδες, 
που συνδράμουμε σε ετήσια βάση.

Στις μέρες μας ειδικότερα, εν μέσω της υγειονομικής 
συγκυρίας της επιδημικής διαποράς του COVID19 και των 
δυσμενών επιπτώσεών της σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής 
ζωής, κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά προς τον «ΕΡΑΣΜΟ» 
ενισχύει σημαντικά το έργο μας, αναβαθμίζοντας την ποιότη-
τα ζωής όλων όσων δέχονται τις υπηρεσίες μας. 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

 Γεωργία Φωστηροπούλου

Ευχαριστήριο 
Ο Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων Ατόμων Με Αναπηρία Νομού Ημαθίας «Τα 
Παιδιά της Άνοιξης» θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά:

1. Το 12ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας για τη χρηματική 
δωρεά για την ανέγερση του νέου ΚΔΗΦ.

2. Την επιχείρηση «Μύλοι Καρανίκα» για την προσφορά 
αλευριού.

3. Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρίδας «Ευστάθιος Χωρα-
φάς» για την προσφορά γευμάτων στους ωφελούμενους.

4. Τον πρόεδρο της ΚΕΔΑ για τις υπηρεσίες που προσέ-
φερε στο ΚΔΗΦ.

5. Το συνεργείο του κυρίου Μαλιόγλου Ιωάννη για τη συ-
ντήρηση των αυτοκινήτων του Συλλόγου.

6. Την οικογένεια Βιολέτας και Μιχάλη Πιμπαχειρίδη για 
την προσφορά γευμάτων στους ωφελούμενους.

7. Την οικογένεια της Ελένης Σαββίδου για την προσφο-
ρά γευμάτων στους ωφελούμενους στην μνήμη της Ερρικέ-
της Σαββίδου. 

H κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων:

 Την Παρασκευή 1 Ο-
κτωβρίου στις 6:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Ε-
σπερινό στον Ιερό Ναό του 
Οσίου Αντωνίου του Νέου 
Πολιούχου Βεροίας με την 
ευκαιρία της ενάρξεως της 
νέας κατηχητικής χρονιάς. 
Στον Εσπερινό θα συμμε-
τάσχουν όλοι οι Κατηχητές 
και οι Κυκλάρχες της Ιεράς 
Μητροπόλεως. 

Το Σάββατο 2 Οκτωβρί-
ου το πρωί θα λάβει μέρος 
στο Πολυαρχιερατικό Συλ-
λείτουργο στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Λουκά του Ιατρού 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Στο τέλος θα τελεστεί το 
τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της μακαριστής Θεοδώρας Μπίρδα, 
κατά σάρκα μητέρας του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας Αρχιμ. Αθηναγόρου Μπίρδα.  

Το Σάββατο 2 Οκτωβρίου το απόγευμα θα λάβει μέρος στον Πο-
λυαρχιερατικό Εσπερινό στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Νέας Φιλαδελφείας στην Αθήνα με την ευκαιρία της εορ-
τής της Συνάξεως της Ιεράς Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου της 
«Βουρλιώτισσας».  

 Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου το πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυαρ-
χιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Νέας Φιλαδελφείας στην Αθήνα με την ευκαιρία της εορ-
τής της Συνάξεως της Ιεράς Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου της 
«Βουρλιώτισσας».  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ενημερώνουμε ότι η περιφορά της εικόνας του Οσίου Ιωάννη  

Κουκουζέλη του Αγιορείτη την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 δεν 
θα γίνει λόγω των πρωτοκόλλων  του covid 19.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      

  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΙΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 
«Ο Καραγκιόζης Τρυγητής» του 
Χρήστου Στανίση στο Θερινό 
Δημοτικό Θέατρο Νάουσας

O Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Τρύγου παρουσιάζει την παράσταση θεάτρου σκιών «Ο Καραγκιό-
ζης Τρυγητής» του Χρήστου Στανίση, το Σάββατο 2 Οκτωβρίου και 
ώρα 19:30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μελίνα Μερκού-
ρη». Η είσοδος είναι ελεύθερη για μικρούς και μεγάλους. Ισχύουν τα 
μέτρα προστασίας για τη νόσο Covid-19.

Εποχή του τρύγου και ο Χατζηαβάτης βρίσκει δουλειά στ’ αμπέ-
λια. Μαζί του παίρνει και τον Καραγκιόζη που του λέει πως ξέρει α-
πό αμπέλια και κρασί… Όμως ο Καραγκιόζης δεν ξέρει τη δουλειά… 
τα κάνει «μούσκεμα» και ξεκινούν τα μπερδέματα...

Συν τον ι ζόμαστε  ό -
λοι στο link του «ΕΡΑ-
ΣΜΟΥ»: https://youtu.be/
wuCTdIsaU-8

Στηρίζουμε τους ανθρώ-
πους της τρίτης ηλικίας, 
τους δικούς μας ανθρώ-
πους!

Με αφορμή την  1η Ο-
κτωβρίου - Παγκόσμια Η-
μέρα των Ηλικιωμένων, ο 
Σύλλογος Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» 
παρουσιάζει διαδικτυακά, 
σήμερα Παρασκευή 1η Ο-
κτωβρίου στις 7.00μ.μ.

στο παραπάνω link, 
το δρώμενο με τίτλο: «Τα 
όνειρα δεν έχουν ηλικία». 
Μια τρυφερή ωδή στο γή-
ρας, «το γέρας της ζωής». 

Πρόκειται για μια παρα-
γωγή που συγκεφαλαιώνει τη δράση του «Δια-
δραστικού Εργαστήριου μουσικοθεατρικής απο-
τύπωσης ερμηνευτικών ρόλων για άτομα Τρίτης 
Ηλικίας» που υλοποιήθηκε από την επιστημονική 
μας ομάδα με τη χρηματοδότηση του «ΤΙΜΑ - ΚΟΙ-
ΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ» στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος «Σημεία Στήριξης». 

Στο εργαστήρι συμμετείχαν 34 ηλικιωμένοι συ-
μπολίτες μας άνω των 65 ετών από τη Βέροια και 
τη Μελίκη οι οποίοι χωρίστηκαν σε 2 ομάδες και 

παρακολούθησαν 12 θεματικές συναντήσεις από 
τις αρχές Ιουνίου έως τέλη Σεπτεμβρίου του 2021. 
Στόχος της δράσης ήταν η κατανόηση και η διαχεί-
ριση των συναισθημάτων μέσω της μουσικο-ψυ-
χοθεραπευτικής μεθόδου, η αλλαγή στάσης ζωής, 
η αυτοβελτίωση, η αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής τους, μέσω της βελτίωσης της σωματικής, 
κοινωνικής, συναισθηματικής και πνευματικής 
τους υγείας που προσφέρουν ως συνδυαστικά 
εκφραστικά εργαλεία ο ρυθμός με τη μελωδία, την 
κίνηση και τον αυτοσχεδιασμό. 

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
και η  ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας  
παρουσιάζουν την Έκθεση «Ε-
ΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ: ’21 ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑ». Η έκθεση εντάσσεται στο 
επετειακό πρόγραμμα του ΕΙΜ, 
το  οποίο τελεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

Διακόσια χρόνια μετά το 
1821,προσεγγίζοντας εκ νέου τον 
Αγώνα της Εθνικής  Ανεξαρτησί-
ας συνειδητοποιούμε ότι,  εξαρ-
τώμενος από τις διεθνείς συγκυ-
ρίες, διεκδικεί μια δυναμική θέση 
πρωτοπορίας στα επαναστατικά 
κινήματα της εποχής του, που 
αρχίζουν να αλλάζουν τον παγκό-
σμιο χάρτη σύμφωνα με την  Αρχή της Αυτοδιάθε-
σης των Λαών. Η  δημιουργία μιας κοινής πατρίδας 
υπήρξε όραμα του υπόδουλου Ελληνισμού που  
προετοίμασε το έδαφος σε στρατιωτικό, οικονο-
μικό και πνευματικό επίπεδο,  για την ευόδωσή 
του στις αρχές του 19ου αιώνα. Ενδεικτικά της 
περιόδου αυτής είναι  τα σχέδια από παραδοσιακά 
αρχοντικά της Μακεδονίας, τα τεκμήρια από τις ελ-
ληνικές σχολές της και οι σπάνιες εκδόσεις λογίων 
Μακεδόνων της Διασποράς που παρουσιάζονται 
στην έκθεση, αναδεικνύοντας την πνευματική και 
οικονομική άνθηση που προηγήθηκε της Ελληνικής 
Επανάστασης.  

Ο Αγώνας στη Μακεδονία διήρκησε μόλις ένα 
χρόνο, από τον Μάιο του 1821 έως τον Μάιο του 
1822. Ξεκίνησε συντονισμένα από το Άγιο Όρος,  
οργανωμένος  από  την Κεντρική Διοίκηση του Α-
γώνα  με αρχηγό τον Εμμανουήλ Παπά,  Επίτροπο 
του Αλεξάνδρου Υψηλάντη.  Λίγους  μήνες αργό-
τερα οι Ολύμπιοι αγωνιστές με την κλεφταρματο-
λίτικη παράδοση συμμετέχουν δυναμικά δίνοντας 
ηρωικές μάχες στα χωριά του Βερμίου, τη Νάουσα 
και τα περίχωρα της Βέροιας. Οι Μακεδόνες αγω-
νιστές,  όσοι επιβίωσαν από τις σκληρές μάχες 
και τα φοβερά αντίποινα του οθωμανικού στρατού, 
συνέχισαν τον Αγώνα  πολεμώντας στη Θεσσαλία, 
τη Στερεά Ελλάδα,  συμμετέχοντας στην άμυνα του 
Μεσολογγίου, την Εύβοια, την Αττική, την Πελο-
πόννησο και τα Ψαρά.

Τα έγγραφα από το Αρχείο του Αρχηγού και 
Υπερασπιστή της Μακεδονίας Εμμανουήλ Παπά 
που παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε αυτή την 

έκθεση, φωτίζουν τις δραματικές 
στιγμές αυτού του Αγώνα στο ξε-
κίνημά του.

Τα κειμήλια Μακεδόνων αγωνι-
στών,  όπως είναι το χειρόγραφο  
ημερολόγιο του Νικολάου Κασο-
μούλη από το οποίο εκδόθηκαν τα 
γνωστά σε όλους «Στρατιωτικά εν-
θυμήματα», μαζί με επιστολές  του 
Τσάμη Καρατάσου και  άλλων Μα-
κεδόνων αγωνιστών προβάλλουν 
τη συμβολή τους στον Αγώνα από 
άκρη σε άκρη της Ελλάδας, όπου 
η ανάγκη τους καλούσε. Τα όπλα 
των πρωταγωνιστών του Αγώνα 
σε Μοριά και Ρούμελη, Θεοδώ-
ρου Κολοκοτρώνη και  Γεωργίου 
Καραϊσκάκη, σε συνδυασμό  με 

ψηφιακές αναπαραστάσεις,  τεκμηριώνουν με λε-
πτομέρεια τους τρόπους μάχης,   τον οπλισμό και  
τη χρήση του από τους αγωνιστές.

Η  συνεργασία της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας   με 
τον συλλέκτη Τάκη Μπάιτση και την  Δημόσια Κε-
ντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, εμπλουτίζει την έκθεση 
με όπλα και ενδυμασίες Μακεδόνων αγωνιστών, 
αλλά και με σπάνιες εκδόσεις Ελλήνων λογίων της 
εποχής του Διαφωτισμού.

Η Έκθεση «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ’21: Μακεδονία» 
εγκαινιάζεται στο Χώρο των Τεχνών του Δήμου 
Βέροιας την Κυριακή 3 Οκτωβρίου ,ώρα 12.00 το 
μεσημέρι  και θα  διαρκέσει  έως και τις 30 Ιουνίου 
του 2022. 

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
«Πρωτοβουλίας 1821-2021» με τη στήριξη της 
Εθνικής Τράπεζας και των Ιδρυμάτων: Ευγενίδου, 
Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, 
Λαμπράκη, Αικατερίνης Λασκαρίδη, Κοινωφελές 
Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη και  Μποδοσάκη. 
Τεχνολογική υποστήριξη: Ίδρυμα Τεχνολογίας και 
Έρευνας (ΙΤΕ). Το διαδραστικό έκθεμα της Χάρτας 
του Ρήγα υλοποιήθηκε με τη στήριξη του Ιδρύματος 
Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

 Η έκθεση θα λειτουργεί για επισκέψεις Σχολεί-
ων και κοινού από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021. 

Μέρες και ώρες  Λειτουργίας:
 Δευτέρα – Σάββατο  09.00 – 13.00 
Δευτέρα – Τετάρτη 17.30 – 19.30
Περισσότερες πληροφορίες:  
2331078120 Γραφείο Προγραμματισμού ΚΕΠΑ
2331078100 Γραμματεία Χώρου Τεχνών 

Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου
Η Έκθεση «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ’21: 

Μακεδονία» εγκαινιάζεται 
στο Χώρο των Τεχνών Βέροιας 

«Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία»
Μια τρυφερή ωδή στο γήρας, σήμερα 

διαδικτυακά από τον ΕΡΑΣΜΟ
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Δημόσια Επιστολή του Π. Πυρινού για τη μετάφραση των μοναδικής 
παλαιότητας και σπανιότητας 129 κωδίκων της Μουφτείας Βέροιας

Είναι επιβεβλημένη η 
ανάγκη μετάφρασης των 
μοναδικής παλαιότητας και 
σπανιότητας 129 κωδίκων 
της Μουφτείας Βέροιας στην 
παλαιοτουρκική, ετών τουρ-
κικών (1011-1308) και Ελ-
ληνικών (1602-1882) που 
χρόνια τώρα υπάρχουν στα 
Γενικά Αρχεία του Κράτους 
(ΓΑΚ) Νομού Ημαθίας.

Οι λόγοι που επιβάλλουν 
τη μετάφραση των οθωμανι-

κών κωδίκων:
1. Αποτελούν για τη Βέ-

ροια και γενικότερα για τη 
Μακεδονία την κυριότερη 
πηγή που μπορεί να μας δι-
αφωτίσει για την οικονομική, 
κοινωνική, εκπαιδευτική και 
πνευματική κατάσταση της 
περιόδου 1602-1882 της ο-
θωμανικής κυριαρχίας.

2. Γενικότερα, από τα 
λίγα έγγραφα των κωδίκων 
που μεταφράστηκαν προκύ-
πτει η ακαταμάχητη δύναμη 

και ζωτικότητα του Μακεδο-
νικού Ελληνισμού και ο διαρ-
κής παλμός για εθνική χειρα-
φέτηση ότι δεν εμφανίζονται 
Σλάβοι στα έγγραφα αυτά, 
την περίοδο αυτή.

3. Στη σπουδαιότητα των 
οθωμανικών κωδίκων της 
Μουφτείας Βέροιας οφείλεται 
η ίδρυση των Γενικών Αρχεί-
ων του Κράτους Νομού Ημα-
θίας και του παραρτήματος 
της εταιρείας Μακεδονικών 
σπουδών στη Βέροια.

α. Με προεδρικό διάταγ-
μα ιδρύθηκε στη Βέροια το 
μόνιμο τοπικό ιστορικό αρ-
χείο (ΜΤΙΑ) στι; 30/22 Αυ-
γούστου 1930 (ΦΕΚ 294, 
τ.Α΄/22-8-1930) για να πα-
ραλάβει τους κώδικες του ιε-
ροδικείου Βέροιας οι οποίοι 
φυλάσσονταν στα ΓΑΚ. Το 
1991 το τοπικό μόνιμο ιστο-
ρικό αρχείο Βέροιας μετο-
νομάστηκε σε Γενικά Αρχεία 
του Κράτους.

β. Η εταιρεία μακεδο-
νικών σπουδών το 1952, 
έχοντας υπόψη την ύπαρ-
ξη των χρησίμων κωδίκων 
της Μουφτείας Βεροίας, τα 
πολύτιμα χειρόγραφα και 
σπάνια βιβλία του Γυμνασί-
ου Βεροίας, τα σπάνια και 
δυσεύρετα βιβλία των ιδιωτι-
κών βιβλιοθηκών του ιατρού 
Χρήστου Χατζημάμογλου και 
του κληροδοτήματος ιατρού 
Αντωνίου Τσούπελη, μεγά-
λου ευεργέτη του νοσοκομεί-
ου Βεροίας, ίδρυσε παράρ-
τημα μακεδονικών σπουδών 
στη Βέροια, με σκοπό να 
στρέψει το ενδιαφέρον των 
ερευνητών στην έρευνα της 
ιστορίας της Βέροιας και γε-
νικότερα της Μακεδονίας και 
των Βαλκανικών χωρών. Δυ-
στυχώς λειτούργησε για λίγο 
χρονικό διάστημα, εξαιτίας 
του θανάτου του Χρήστου 
Χατζημάμογλου το 1954 και 
για λόγους οικονομικούς.

4. Για το λόγο ότι σκο-
πός των ΓΑΚ Νομού Ημα-
θίας, σύμφωνα με το νόμο 
1946/91, είναι η επισήμαν-
ση, διάσωση, διατήρηση και 
ταξινόμηση του ιστορικού υ-
λικού της περιοχής.

5. Σε παγκόσμια συνέ-
δρια τόσο σε ευρωπαϊκές 
όσον και σε τουρκικές πό-
λεις, γίνεται αναφορά στους 
οθωμανικούς κώδικες της 
Βέροιας, εξαιτίας της μεγά-
λης αξίας του περιεχομένου 
των κωδίκων.

6. Όπως γράφει ο ιστο-
ρικός Δρ Αντώνιος Κολτσί-
δας στο δίτομο έργο του, την 
πρώτη ολοκληρωμένη (δια-
χρονική) ιστορία της Βέροιας 

(τομ. Α’ και Β’, σελ 309), «Η 
έλλειψη πρόσβασης στους 
αμετάφραστους κώδικες α-
ποκρύπτει από τη μελέτη μας 
σημαντικότατα και βασικά 
στοιχεία για μια ολοκληρωμέ-
νη παρουσίαση της ιστορίας 
της Βέροιας για τα αντίστοι-
χα χρόνια της τουρκοκρατίας 
που περιγράφουν τα απρο-
σπέλαστα σε μας έγγραφα.

Για όλους τους παραπά-
νω λόγους επιβάλλεται η με-
τάφραση των κωδίκων της 
Μουφτείας για την πληρέστε-
ρη συγγραφή της ιστορίας 
της Βέροιας την περίοδο αυ-
τή και γενικότερα της Μακε-
δονίας, των Βαλκανικών χω-
ρών, προτού εκλείψουν και οι 
τελευταίοι που γνωρίζουν την 
παλαιά τουρκική γραφή.

Από σήμερα ξεκινάμε 
τον αγώνα. Πιστεύουμε ότι 
θα μας βοηθήσετε στην προ-
σπάθεια αυτή.

Παύλος Δ. Πυρινός
Τ. Λυκειάρχης

Ιστορικός ερευνητής 
της Βέροιας

Βενιζέλου 50, Βέροια 
Τηλέφωνο:. 6973815432

Πληροφοριακό 
δελτίο για τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους 

Νομού Ημαθίας
Εισαγωγικά
Οι περισσότεροι δυστυ-

χώςδενγνωρίζουντιείναιτα
γενικά αρχεία του κράτους
(ΓΑΚ) ΝομούΗμαθίας, μο-
λονότι, κατά καιρούς γίνα-
νε αξιόλογες προσπάθειες
πληροφόρησης του κοινού
γι’ αυτά από τους εκάστοτε
υπευθύνους. (Δελτίο τύπου
9-6-2021τουσωματείουτων
εργαζομένωνσταΓΑΚ, εφη-
μερίδα «τα νέα» 5-7-2021).
Ο αριθμός των επισκεπτών
σεαυτάδενείναιαυτόςπου
θαέπρεπε.

Αυτόκατά τηγνώμημου
οφείλεται:

α) Η στέγαση των γενι-
κών αρχείων του κράτους
ΝομούΗμαθίας δενβρίσκε-
ται σε προσβάσιμο σημείο
τηςπόληςμας.

β)Δεν είναι εύκολη η ε-
πίσκεψη σ’ αυτά, ιδίως τον
ατόμων που έχουν κάποια
ηλικία.Η αίθουσα του ανα-

γνωστηρίου  βρίσκεται στον
3°όροφο(χωρίςανελκυστή-
ρα, με πολλά σκαλοπάτια,
εκτεθειμέναστηβροχή... και
στοχιόνι.

Τα ΓΑΚΝομούΗμαθίας
στεγάζονται στο «Αρχοντικό
Αναστασίου» στηνπεριοχή
τηςΜπαρμπούτας.Παρ’ ό-
λες τις υπαρκτές δυσκολίες
πουυπάρχουνσταΓΑΚ (μη
επαρκείςπιστώσειςή καια-
νύπαρκτες, έλλειψη υλικοτε-
χνικής υποδομής,προσωρι-
νόπροσωπικό (όλο)καιαυ-
τόελάχιστο,οπροϊστάμενος
κ. Χρήστος Κακάτσιος, με
μεγάληεμπειρίακαιγνώσεις
και το προσωπικό εξυπη-
ρετούν τους επισκέπτες (ε-
ρευνητές) προθυμότατα και
αποτελεσματικά.Τους αξίζει
κάθεέπαινος.

ΤαΓΑΚχρειάζονταιμόνιμο
προσωπικόμεγνώσειςαρχει-
ονομίαςκαιβιβλιοθηκονομίας.

Το ιστορικό ίδρυσης των
γενικών αρχείων του κρά-
τουςΝομούΗμαθίας α)Α-
πότοιδιωτικόαρχείοτουΝ.
Τότσιου που ήταν υποδιοι-
κητής στη Βέροια το 1918,

Σεβασμιότατε Μητροπολί-
τα Βέροιας Ναούσης και Κα-
μπάνιας κ.κ, Παντελεήμονα,

Κύριε Υπουργέ Απόστολε 
Βεσυρόπουλε,

Κύριοι βουλευτές (Λάζα-
ρε Τσαβδαρίδη, Αναστάσιε 
Μπαρτζώκα και Άγγελε Τό-
λκα)

Κύριε Αντιπεριφερειάρχα 
Νομού Ημαθίας

Κύριε Δήμαρχε Βέροιας
Κυρία Αντιδήμαρχε παι-

δείας
Κύριοι Διευθυντές Α’ βάθ-

μιας και Β’ βάθμιας εκπαί-
δευσης

Κύριε πρόεδρε της ΕΜΙΠΗ

Κύριε Αλέξανδρε Οικονό-
μου (Πρόεδρε πολιτιστικής 
Εταιρείας Νάουσας «Ανα-
στάσιος Μιχαήλ ο Λόγιος»))

Κύριε προϊστάμενε των 
ΓΑΚ Ν. Ημαθίας

Κύριοι Δντές των Βιβλιο-
θηκών Βέροιας

Κύριε Διοικητά του Νοσο-
κομείου Βέροιας

Κύριοι Δντές των τοπικών 
εφημερίδων Βέροιας και Νά-
ουσας Πρόεδρε του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Βέροιας

Πρόεδρε του Ιατρικού 
Συλλόγου Βέροιας

Κύριε Γ. Χιονίδη
Κύριε Α. Κολτσίδα
Κύριε Γεράσιμε Καλλιγά

Κύριε Δημήτριε Κλήμη
Κύριε Θεόδωρε Πολυ-

χρονιάδη
Πρωτοπρεσβύτερε π. Πα-

ναγιώτη Χαλκιά
Πρωτοπρεσβύτερε π. Α-

θανάσιε Βουδούρη
Κύριε Ιωάννη Μοσχόπουλε
Κύριε Απόστολε Ιωσηφίδη
Κύριε Θωμά Γαβριηλίδη
Κύριε Γιώργη Μελίκη
Κύριε Αλέξανδρε Τρο-

μπούκη
Κύριοι Γιάννη Ναζλίδη, 

Πάρη Παπακανάκη, Νικόλαε 
Βουδούρη, κυρία Σοφία Πι-
στοφίδου, 

Πολίτες της Ημαθίας
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πληροφορούμαστε ότι ανέ-
θεσε σε γνώστες της αρα-
βικής γραφής να μεταφρά-
σουνμέροςτουαρχείουτης
Μουφτείας Βέροιας (περιο-
δικό Νιάουστα, αριθ. Τεύχ.
171-172,σελ.24).

Το1920οΝ.Τότσιοςμε-
τέφερε το αρχείο τηςΜου-
φτείαςΒέροιας (εξαιτίας της
σπουδαιότητας του) στη
γενική διοίκηση, στη Θεσ-
σαλονίκη και από εκεί στην
Αθήνα («Νιάουστα», αριθ.
Τευχ.171-172σελ.30).

β) Η εφημερίδα Θεσ-
σαλονίκης «ΝέαΑλήθεια»,
τονΑπρίλιο του 1926 μας
πληροφορεί ότι το αρχείο
τηςΜουφτείαςΒέροιας βρί-
σκεται στα Γενικά Αρχεία
του κράτους και παρακαλεί
τον κ. Τότσιο, ο οποίος εί-
χε εν τω  μεταξύ διοριστεί
Νομάρχης Θεσσαλονίκης,
ναμεριμνήσειγιατηνάμεση
μεταφορά του εκ νέου στη
Θεσσαλονίκη.

γ)Μεπροεδρικό διάταγ-
μα της 30/22 Αυγούστου
1930, ιδρύθηκε στηΒέροια
το μόνιμο τοπικό ιστορικό
αρχείο Βέροιας για να πα-
ραλάβει τους κώδικες του
ιεροδικείουΒέροιας,οιοποί-
οι από τοΜάρτιο του 1921
φυλάσσοντανσταγενικάαρ-
χείατουκράτους.

Τους κώδικες του  ιερο-
δικείου Βέροιαςανακάλυψε
στα γενικά αρχεία του κρά-
τους ο βουλευτής Ιωάννης
Παπαδάκης και ύστερααπό
κινήσεις του τότεΔημάρχου
Αντωνίου Πρωτοψάλτη και
το διευθυντή του μεταφρα-
στικού γραφείου Γ. Κανάκη
περιήλθαν στη δικαιοδοσία
του νεοϊδρυθέντος μονίμου
τοπικού ιστορικού αρχείου
τηςπόληςμας.

Οι κώδικες παρελήφθη-
σαν το 1931 από το Δη-
μοτικό σύμβουλοΑργύριο
Καζαμπάκα και με μέριμνα
του γενικού γραμματέα του
Δήμου, φυλάχθηκαν σε κι-
βώτιο στοΔημαρχιακό κα-
τάστημα.

Με την κήρυξη του πο-
λέμου 1940 μεταφέρθηκαν
στοασφαλέςαπόπυρκαγιά
υπόγειο του καταστήματος
αδελφών Πολυζωίδη μέχρι
το1949.

Το1949τοκιβώτιομετου
κώδικεςεπανέρχεταιστοΔη-
μαρχιακόκατάστημα,ανοίγε-
ται ενώπιον επιτροπής, του
εισαγγελέα και τουΔημάρ-
χου, ελέγχεται τοπεριεχόμε-
νότου,επανασφραγίζεταικαι
τοποθετείται στηνΤράπεζα
Βέροιας την οποία διηύθυνε
οΓιακώΜισέλΑζαριά.

Το κιβώτιο αυτό παρα-
δόθηκε στην εποπτική επι-
τροπή,στιςαρχέςτου1952,
που αποτελείτο από τους:
ΜιχαήλΛάσκαρη καθηγητή
του πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης,ΔημήτρηΔίγκα
πρώην υπουργό δικαιοσύ-

νης, δικηγόρο, πτυχιούχο
του τουρκικού πανεπιστη-
μίου Κωνσταντινουπόλεως,
ΚωνσταντίνοΤσώπρα, δικη-
γόρο, τελειόφοιτο του τουρ-
κικούγυμνασίου Ινταντιέ και
ΙωάννηΒασδραβέληεισηγη-
τή, μεσκοπό τημετάφραση
των τουρκικών κωδίκων της
ΜουφτείαςΒέροιας.

Οικώδικεςμεταφέρθηκαν
σε δωμάτιο της οικοδομής
αδελφών Πολυζωίδη που
προοριζόταν για τηστέγαση
τουμόνιμου τοπικού ιστορι-
κούαρχείουΒέροιας.

Από το 1961 την τρέ-
χουσα υπηρεσιακή εργασία
διεκπεραίωνε η υπάλληλος
τουΔήμουΒ.Καπρίνη,ηο-
ποίααπότου1972ορίστηκε
προϊσταμένητουαρχείου.

Από το Σεπτέμβριο του
1989, στοπλαίσιο της ανα-
διοργάνωσης των γενικών
αρχείων του κράτους, λει-
τούργησε με προϊσταμένη
τηναποσπασμένηφιλόλογο
Θεοπίστη Χατζηπαπά, που
πρόσφερεπάραπολλάστη
οργάνωση  και λειτουργία
τωνΓ.Α.Κ.ΝομούΗμαθίας.

Το1991 το  μόνιμο τοπι-
κό  ιστορικό αρχείο  μετο-
νομάστηκεσε Γ.Α.Κ.Νομού
Ημαθίας και από το 2003
στεγάσθηκε στο αρχοντικό
«Αναστασίου»στηνπεριοχή

Μπαρμπούτας.

Μεταφραστικές
προσπάθειες

Από τα ιδιωτικά αρχεία
τουΝ.Τότσιουπου ήταν υ-
ποδιοικητής στη Βέροια το
1919πληροφορούμαστε ό-
τι μεταφράστηκαν ορισμένα
έγγραφα.

Στο χρονικό διάστημα
1935-1940 είχε ξεκινήσει
μια μεταφραστική προ-
σπάθεια εγγράφων, κατ’
επιλογή, από το Σωτήρη
Αναγνωστίδη, μεταφραστή
του πρωτοδικείου Βέροιας,
πτυχιούχο της νομικής του
πανεπιστημίου Κωνσταντι-
νούπολης. Το 1952 του κι-
βώτιο με τους κώδικες της
ΜουφτείαςΒέροιαςπαραδό-
θηκεστηεποπτικήεπιτροπή
που αποτελείτο από τους:
ΜιχαήλΛάσκαρη καθηγητή
του πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης,ΔημήτρηΔίγκα
πρώην υπουργό δικαιοσύ-
νης, δικηγόρο, πτυχιούχο
του τουρκικού πανεπιστη-
μίου Κωνσταντινουπόλεως,
ΚωνσταντίνοΤσώπρα, δικη-
γόρο, τελειόφοιτο του τουρ-
κικούγυμνασίου Ινταντιέ και
ΙωάννηΒασδραβέληεισηγη-
τή, μεσκοπό τημετάφραση
των τουρκικών κωδίκων της
Μουφτείας Βέροιας. Ο Χα-

ράλαμποςΑραπίδης υπηρέ-
τησε ως μεταφραστής του
μονίμου τοπικού ιστορικού
αρχείου Βέροιας από 1-6-
1952μέχρι8-8-1959,ημέρα
του θανάτου του.Αποτέλε-
σματηςμεταφραστικήςπρο-
σπάθειας της παραπάνω
εποπτικής επιτροπής ήταν
ηέκδοσητουβιβλίου«Ιστο-

ρικά αρχεία Μακεδονίας»
αρχείου Βεροίας-Ναούσης
(1598-1886), Θεσσαλονίκη
1954τουΙωάννηΒασδραβέ-
λη.(Μεταφράστηκανσυνολι-
κά2κώδικεςαπότους129)
Τελευταία με τη μετάφραση
των κωδίκων ασχολήθηκαν
οι:ΚωνσταντίνοςΚαμπουρί-
δης, Γ. Σαλακίδης,Αντώνιος
Αναστασόπουλος.ΗλίαςΚο-
λοβόςκαιΕλένηΓκαρά.

Ενδεικτικά Αρχεία και
συλλογέςσταΓΑΚΝομούΗ-
μαθίαςυπάρχουνεκτόςαπό
τα μοναδικής παλαιότητας
καισπανιότητας των129α-
μετάφραστων οθωμανικών
κωδίκων τηςΜουφτείαςΒέ-
ροιας, ετών101-1308(1608-
1882) υπάρχουν: -Αρχεία
δημοσίωνυπηρεσιών(1807-
2000) -ΝΠΔΔ (1960-2002)
-Εκπαιδευτικάαρχεία(1879-
1990) -ΑρχείαΔήμουΒεροί-
ας(1947-1998) και -Ιδιωτικά
αρχεία (1805-2020)Ηβιβλι-
οθήκη απαρτίζεται από τις
εξήςκατηγορίεςβιβλίων:

-Βιβλίαπουπροϋπήρχαν
του1989στοαρχείοτουΜό-
νιμου ιστορικούαρχείουΒέ-
ροιας (1807 και 1954-1988)
-Βιβλίαπροερχόμενααπότη
βιβλιοθήκη του 1ουΛυκείου
Βέροιας (παλαιού ελληνικού
ήημιγυμνασίου(1818-1977)

-Βιβλία προερχόμενα α-
πό τη δημοτική βιβλιοθήκη
Βέροιας «ΘεανώΖωγιοπού-
λου»(1898-1998)κ.ά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
Υπηρεσίες που προ-

σφέρουν τα ΓΑΚ Νομού
Ημαθίας: -Ξενάγηση και ε-
νημέρωση των επισκεπτών
(μαθητών,φοιτητών,επιστη-
μόνων,ερευνητών)

-Συνεργασία με δασκά-
λους-καθηγητές,προκειμένου
να μάθουν οι μαθητές τον
τρόπο έρευνας του αρχεια-
κούυλικού-Πρακτικήάσκηση
φοιτητώναρχειονομίαςκαιβι-

βλιοθηκονομίας -Βοήθειαμε
τηδιάθεσηαρχειακούυλικού
στους υποψήφιουςμεταπτυ-
χιακών και διδακτορικώνδι-
πλωμάτωνκαιάλλα.

ΓΕΝΙΚΑ
Εάν θέλουμε την εκκλη-

σιαστική, εθνική, εκπαιδευ-
τική, κοινωνική, πολιτιστική
και πνευματική ανάπτυξη
της Βέροιας, ακόμη περισ-
σότερο, θα πρέπει οπωσ-
δήποτε ναμεταφραστούνοι
μοναδικής παλαιότητας και
σπανιότητας 129 κώδικες
τηςΜουφτείαςΒέροιαςστην
παλαιοτουρκική, ετών τουρ-
κικών1011-1308και ελληνι-
κών1602-1882,πουχρόνια
υπάρχουνσταγενικάαρχεία
του κράτουςΝομούΗμαθί-
ας, αμετάφραστοι, προτού
εκλείψουν και οι τελευταίοι
που γνωρίζουν την παλαιά
τουρκικήγραφή.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
-Να δοθούν επί πλέον

χώροι για την αποθήκευση
τουαρχειακούυλικού

-Να επιχορηγούνται τα-
κτικάόπωςκαιοιάλλεςυπη-
ρεσίεςτουδημοσίου

-Να διοριστούν μόνιμοι
υπάλληλοι(μεανάλογαπρο-
σόντα αρχειονόμου, βιβλι-
οθηκονόμου, συντηρητού
έργωντέχνης)

-Να εποπτεύονται από
διοικητικόσυμβούλιο, όπως
καιηδημόσιακεντρικήβιβλι-
οθήκηΒέροιαςκαι

Τολμώναπω,νασυστε-
γαστούν με το μουσείο εκ-
παίδευσης «Χρήστου Τσο-
λάκη», στοπαλιό δικαστικό
μέγαρο.ΗπλατείαΚ.Ρακτι-
βάν (Ωρολογίου) θα ξανα-
ζωντανέψει, το δε δικαστικό
μέγαρο θα καταστεί κέντρο
πνευματικήςκαιπολιτιστικής
ανάπτυξης.

ΠαύλοςΔ.Πύρινος

Πηγές - Βοηθήματα
1. Εφημερίδα   Θεσσα-

λονίκης «ΝΕΑΑΛΗΘΕΙΑ»
Αρ ιθ .  φύλ  (7236)326 ,
28/4/1926 και αριθ. Φύλ
(7237)327,29/4/1926

2.Σολδάτος,γενικόςεπι-
θεωρητής βιβλιοθηκών Ελ-
λάδος, «ΕκθεσιςΔημόσιας
βιβλιοθήκης Βεροίας, σελ.
2,3,6και7

3.ΦάκελοςΛυτώνεγγρά-
φων των γενικών αρχείων
τουκράτουςΝ.Ημαθίας

(α)Επικοινωνίαμετοκοινό
(β)Γενικάαρχείακράτους
(γ) Πίνακαςπροσκτήσε-

ωνΓΑΚΝ.Ημαθίαςκαι
(δ )Οι τουρκικοί κώδικες

τωνΓΑΚΝ.Ημαθίας
4.ΟλυμπίαΜπέτσα, φι-

λόλογος, «φορείς ιστορίας
και πολιτισμούΝ.Ημαθίας.
ΓΑΚ, ΕΜΙΠΗΝ. Ημαθίας ,
Χρονικά τόμος Α’ (2008-
2010), Βέροια 2011, αριθ.
Φυλ2,σελ.15.

5. Τάκης Μπαίτσης «Ο
χαλασμός της Νάουσας το
1822απόανέκδοτο αρχείο.
Περιοδικό «ΝΙΑΟΥΣΤΑ»Αρ.
τεύχους171-172,ΣΕΛ24-28

6. Στέργιος Στ.Αποστό-
λου, ιστορικός ερευνητής-
συγγραφέας,ΑρχείατηςΜου-
φτείαςτηςΒέροιας,περιοδικό
«ΝΙΑΟΥΣΤΑ» αρ. τεύχους
171-172ΣΕΛ.29-31.

7. Παύλου Πύρινου Στο
υπό έκδοσηβιβλίο «Ιστορία
της δημόσιας βιβλιοθήκης
Βέροιας(1953-1983)

8.ΑντώνιοςΜ. Κολτσί-
δας, «Ιστορία της Βέροιας,
τόμ.Α, σελ. 307, τόμος Β,
σελ1588,Ηπρώτηδιαχρο-
νική ολοκληρωμένη ιστορία
τηςΒέροιας.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από27-09-2021 

μέχρι 03-10-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Παρασκευή 01-10-2021

13:30-17:30 ΣΙΜΟΥ
ΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4 (πε-
ζόδρομοςαγοράς)23310-
73124

21:00-08:00 ΤΕΡ-
ΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε. Ε-
ΔΕΣΣΗΣΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-
60279

Φαρμακεία

Ξεκίνησανοιπροπονήσεις
στηνΑκαδημίαΧάντμπολ
ΚοριτσιώντουΦέρωνα

Βέροιας!

Στην παρέα της ακαδημίας χάντμπολ του 
Φέρωνα Βέροιας μπορούν να πάρουν 
μέρος κορίτσια όλων των τάξεων του 

δημοτικού. Στις προπονήσεις οι μικρές αθλήτριες 
μπορούν να καλλιεργήσουν και να βελτιώσουν 
ικανότητές όπως ισορροπία, πλευρικότητα, 
ρυθμό, ταχύτητα αντίδρασης, προσανατολισμό 
στο χώρο, ταχύτητα, δύναμη και κυρίως να γνω-
ρίσουν και να παίξουν handball!

Υπεύθυνεςπροπονήτριες, απόφοιτεςΤΕΦΑΑ, με ειδικότητα
στηνχειροσφαίρισηκαιπολυετήεμπειρίαστιςακαδημίες,Μουτα-
φίδουΡένακαιηΨωμιάδουΒούλα.

ΤηλέφωνοΕπικοινωνίας:6972320545
E-mail:renario_m@yahoo.gr

Στα γήπεδα της 
Βέροιας και του 
Λιτοχώρου αγωνί-

στηκαν οι μικροί αλλά 
και οι λίγο μεγαλύτεροι 
αθλητές και αθλήτριες 
της Ακαδημίας Αντι-
σφαίρισης Νάουσας.

Στο προπαιδικό της Βέροιας
η συμμετοχή ήταν μεγάλη και τα
χαμόγελα περίσσευαν από τους
μικρούςαθλητές/τριες μιας και ή-
τανηπρώτητουςφοράσετέτοιου
είδους αγώνα-γιορτή. Επόμενο
ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή
στα γήπεδα τηςΝάουσας, όπου
καιφιλοξενείταιοσύλλογος,γιατο
2οπροπαιδικό.

ΣτοΛιτόχωρο αγωνίστηκαν 6
συνολικά αθλητές και αθλήτριες
αποκτώνταςπολύτιμες εμπειρίες
για την συνέχεια μια και αποτε-
λούντηννέαπροαγωνιστικήομά-
δαστιςηλικίες11/12ετών.

Αναλυτικά:
ΚΟΚΚΙΝΟΕΠΙΠΕΔΟ
ΝοΐδηΜαρία
ΘανασούληΜαρία
ΠεγκλίδουΜυρτώ

ΚολτσάκηΚατερίνα
Χ»κώσταςΔημήτρης
ΚαραγιάννηςΑστέριος
ΙμπρισίμηςΣτέργιος
ΠέιοςΙάσωνας

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΠΙΠΕΔΟ
Χ»ιωαννίδουΝίκη

ΜπεσλίκαΔήμητρα
ΠεχτελίδηςΔιογένης
ΣεραφείμΟρέστης
ΓρηγορόπουλοςΒασίλης

Ε3ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Α/Κ12
ΤριανταφύλλουΚάτιαγύρος32

ΓεωργάκηΑνίτα.γύρος32
ΠέιοςΓιώργοςγύρος64
Χ»ιωαννίδηςΙωσήφγύρος32

Α16
Καρανάτσιος Ορέστης ημιτε-

λικός

Σε Βέροια και Λιτόχωρο οι αθλητές
της Ακαδημίας Αντισφαίρισης Νάουσας

Συνεχίζεταιηδιάθεσητων
καρτώνδιαρκείαςγιατηνομάδα
χαντμπολτουΖαφειράκη

Νάουσας

Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκεί-
ας από το τμήμα χάντμπολ του Ζαφειράκη, 
που κυκλοφόρησαν μόλις πριν λίγο καιρό 

Απευθυνόμενες σε όλο τον φίλαθλο κόσμο της 
πόλης.

Η επιτροπή του τμήματος αποφάσισε, τηνφετινήσεζόνπου η
ομάδαθααγωνίζεταιεκνέουστημεγάληκατηγορίατουχάντμπολ,
οικάρτεςφιλάθλων(διαρκείας)ναείναιχωρισμένεςστιςδύοκατηγο-
ρίες,χρυσήςκαιαργυρήςκατηγορίαςμεξεχωριστήτιμήκαιπαροχές
γιακάθεκατηγορία.

Οι «χρυσές» κάρτες είναι στην τιμή των 80 ευρώ και οι κάτο-
χοι τους θα έχουν ελεύθερη είσοδο σε όλους τους αγώνες της
HandballPremierπουθαδιεξαχθούνστοΔΑΚΝάουσαςκαιαριθμη-
μένηθέσησεκαρεκλάκιστοκέντροτηςκερκίδας.

Οι«αργυρές»κάρτεςείναιστηντιμήτων40ευρώκαιοικάτοχοι
τουςθα έχουνδικαίωμα ελεύθερης εισόδουσεόλους τουςαγώνες
τηςHandballPremier(A1)πουθαδιεξαχθούνστοΔΑΚΝάουσας.

Hκατηγοριοποίησητωνκαρτώνφιλάθλωνγια τηνερχόμενησε-
ζόν,στιςδύοκατηγορίεςπουαναφέρθηκαν,θέλεινακάνειόλητην
πόληκαιτονκαθέναξεχωριστά,συμμέτοχοστηφετινήπροσπάθεια
τουΖΑΦΕΙΡΑΚΗ.

Γίνετεοσυμπαίκτηςτηςκερκίδαςπουθέλουμεναέχουμε!
*Πληροφορίες:6948542905 (Θεολόγης), 6983312234 (Φώτης),

6986002844(Γιώργος)

ΚύπελλοΕλλάδας
Τα ζευγάρια της δ’ φάσης

και οι 5 ομάδες που πέρασαν 
χωρίς αγώνα

Στην κλήρωση της 4η φάσης προχώρησε η 
ΕΠΟ με τα παιχνίδια να είναι και πάλι νόκ 
άουτ και θα διεξαχθούν την Τετάρτη 6 Οκτω-

βρίου 2021. Από την κλήρωση προέκυψαν 9 ζευ-
γάρια, ενώ 5 ομάδες πέρασαν άνευ αγώνα.

Συγκεκριμένα, ξεκούρασταστην ε’ φάσηπέρασαν οιΚαλλιθέα,
ΑΕΛευκίμμης,ΑχέρωνΚαναλακίου,ΚηφισιάκαιΗλιούπολη.

Οι αγώνες της δ’ φάσης θα διεξαχθούν την ερχόμενηΤετάρτη
(6/10,16:00).

Αναλυτικάταζευγάρια:
Παναχαϊκή-Αιγάλεω
ΔιαγόραςΡόδου-ΑΕΛ
ΑναγέννησηΚαρδίτσας-ΑλμωπόςΑριδαίας
Προοδευτική-Ξάνθη
ΝίκηΒόλου-Εργοτέλης
Κοζάνη-ΆγιοςΝικόλαος
ΑΟΥπάτου-Τρίκαλα
Πανσερραϊκός-Ηρακλής
Λεβαδειακός-Καλαμάτα

Οι9νικητέςμαζίμετους5πουπέρασανάνευαγώνακαιτις10
ομάδεςτηςSuperLeague1(εκτόςτωντεσσάρωνΕυρωπαίων:Ολυ-
μπιακού,ΠΑΟΚ,ΑΕΚ,Άρη)θασυνθέσουντην24άδατης5ηςφάσης
τουΚυπέλλου.
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Μόνο υπερηφάνεια μπορούμε να νιώθουμε με
τουςδιαχρονικούςυποστηρικτές,πουαπότηνπρώ-
τηστιγμήπίστεψανστοόραματηςδιοίκησης!

ΤαΑνταλλακτικά “Φωτιάδης” και το νεότευκτο
e-agrotiko.gr,πουστεγάζονται στον υπερσύγχρονο
χώρο της οδούΘεσσαλονίκης 15στηΒέροια, είναι
οιμεγάλοιυποστηρικτέςτουσυλλόγουγιατηφετινή
σεζόν,πουσελιγότεροαπόένανμήνα“ρίχνεται”στη
μάχητουπρωταθλήματοςτηςΓΕθνικής.

Η επιχείρηση
πώλησης ανταλ-
λακτικών αυτοκι-
νήτου, με τις πιο
ανταγων ιστ ικές
τιμές στην αγορά
και με μακροχρό-
νια εμπειρία στον
χώρο, είναι και
φέτος δίπλα στην
προσπάθεια του
συλλόγου, κάνο-
ντας μας υπερή-
φανουςπουέχου-

με την ευκαιρία νασυνεργαστούμε με επιχειρήσεις
τέτοιουβεληνεκούς.

ΕυχόμαστεστονΑντώνηΦωτιάδη καισε όλο το
προσωπικό,υγεία,ευημερίακαικαλήεπιτυχίαμετο
νέο εγχείρημα του “e-agrotiko.gr”, είμαστεσίγουροι
πωςησυνεργασίαμαςθαέχειαμφίδρομαοφέληκαι
θακαταστείσυνεχήςκαιεποικοδομητικήταεπόμενα
χρόνια!

« Το  ΤΑΑ
Α.Π.Σ. Φίλιπ-
πος Βέροιας
ανακο ι νώνε ι
την ανανέωση
τηςσυνεργασί-
ας του με την
εκλεκτή ταβέρ-
να- εστιατόριο
“Φλαμουριές”
( Ι θ ά κ η ς  1 ,
Βέροια,  τηλ.
23310-23544),
χορηγό εστίασης της ομάδας μας, για μια ακόμη
χρονιά στο πλαίσιο της συμμετοχής του «καμα-
ριού»τηςΒέροιαςστηVolleyLeagueτηςαγωνιστι-
κήςπεριόδου2021-2022

Απότο1952στηνταβέρνα,«Φλαμουριές»όλα
τα μέλη της οικογένειας τουΘεόδωρουΤζαφερό-
πουλου φροντίζουν, με ιδιαίτερο σεβασμό στην
παράδοση, νααναβιώνουν και να εξελίσσουν την
γευσιγνωστικήτέχνητουτόπου.

Επιμένοντας με επιμέλεια στην αγνότητα και
φρεσκάδα των αγαθών, χρησιμοποιούν κατά το
δυνατόπροϊόντα της περιοχής και διατηρώντας

τόσο το περιβάλλον, όσο και την ποιότητα των
υπηρεσιώνσε υψηλά επίπεδα,προάγουν την κα-
θημερινήαπόλαυσητωνγευμάτωνσεμικράπολι-
τιστικάσυμβάντα,τηρώνταςαυστηράταισχύοντας
υγειονομικάπρωτόκολλα.

Ευελπιστούμεπωςαυτή η δυνατήσχέσηπου
μας συνδέει θα συνεχιστεί με συνέπεια και σο-
βαρότητα στο μέλλον, καθώς η συμβολή και η
στήριξη των χορηγών μας, αποτελεί εξαιρετικά
σημαντικόκομμάτιστηνμέχρισήμεραεπιτυχημένη
πορεία τουΑ.Π.ΣΦίλιππος Βέροιας Volleyball ,
δίνονταςπαράλληλαδύναμηναβάζουμετονπήχη
ακόμηπιοψηλά».

“Χρυσοί”χορηγοίτωνΑετώνΒέροιας
ταΑνταλλακτικά“Φωτιάδης”

καιτο“e-agrotiko.gr

Συνεχίζει να στηρίζει την ομάδα Βόλει
η γνωστή Ταβέρνα-Εστιατόριο «Φλαμουριές»

-ΗΟμοσπονδίαΧειροσφαιρίσεωςΕλλάδος α-
ποδέχθηκε τηνπρόσκληση της ΓερμανικήςΟμο-
σπονδίαςΧάντμπολκαιμετηνευκαιρίατηςδιεξα-
γωγήςτουαγώναΓερμανία-ΕλλάδαγιατοΕURO
2022Γυναικών, θαπραγματοποιηθεί επίσημησυ-
νέντευξηΤύπου για την συνδιοργάνωση τουΠα-
γκοσμίουΠρωταθλήματοςΝέων(Κ21)του2023.

ΗσυνέντευξηΤύπουθα διεξαχθεί τηνΠέμπτη
7Οκτωβρίου 2021, στην πόληΤρίερ (έδρα και
τουαγώνα) και γιααυτό τον λόγοθαμεταβεί στη
ΓερμανίααντιπροσωπείατηςΟμοσπονδίαςμεεπι-
κεφαλήςτονΠρόεδροΚώσταΓκαντή.

-Εγκρίθηκε και θααποσταλεί αύριοστασωμα-
τεία η ειδικήπροκήρυξη τηςΑ2Ανδρών.Η κλή-
ρωσηθαδιεξαχθείμέσωzoomτηνΤρίτη5Οκτω-
βρίουκαιώρα15:00σταγραφεία τηςΟΧΕκαι το
πρωτάθλημαθααρχίσειτοΣαββατοκύριακο23-24
Οκτωβρίου2021.

Το αγωνιστικό σύστημαπαραμένει το ίδιο με
αυτότηςπεριόδου2020-2021,δηλαδήοι22ομά-
δες θα είναι χωρισμένεςσε τέσσερις υποομίλους
(δύοΝότοςκαιδύοΒορράς).Ημόνηαλλαγήέγκει-

ταιστονδιαχωρισμότωνομίλωντουΒορρά,αφού
οιομάδεςτηςΕΣΧΘθατοποθετηθούνμεκλήρωση
καιόχιμεαπευθείαςορισμό.

Την περίοδο 2022-2023 το πρωτάθλημα θα
διεξαχθείσεδύοομίλουςτων12ομάδων,ενώτην
περίοδο 2023-2024σε δύο ομίλους των 10 ομά-
δων,πάνταμεγεωγραφικάκριτήρια.

Αποφάσεις Δ.Σ. ΟΧΕ

Στην δεύτερη εκλογική ολομέλεια τηςΕΟΕστις
28Σεπτεμβρίου,διεξήχθησανοιψηφοφορίεςγιατις
επιτροπές τηςΟλυμπιακήςEπιτροπής και για τους
αρχηγούςτωνΧειμερινώνΟλυμπιακώναγώνωνΠε-
κίνο2022καιΘερινώνΟλυμπιακώναγώνωνΠαρίσι
2024.Ως αρχηγός τηςΕλληνικής αντιπροσωπείας
στουςΧειμερινούςΟλυμπιακούςΑγώνεςτουΠεκίνο
2022εκλέχτηκεοκΓυρούσηςΔημοσθένηςαπότην
Νάουσακαιεπισειράετώνπρόεδροςτηςομοσπον-
δίας χιονοδρομίας εκπρόσωπος τηςΕ.Ο.Χ.Αστην
ΕΟΕ.

ΟιΧειμερινοίΟλυμπιακοίΑγώνεςθαδιεξαχθούν
απότις4έωςτις20Φεβρουαρίου2022.

ΑρχηγόςΕλληνικής
Αποστολής

στουςΧειμερινούς
ΟλυμπιακούςΑγώνες

Πεκίνο2022
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 91 τ.μ. στην
οδό Ηρακλέους (Α-
κρόπολη)στηΒέροια
στο ισόγειο σε άρι-
στηκατάσταση.Πλη-
ροφορίες τηλ.: 6944
910329.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα σταΑστικά 88
τ.μ.  50.000 ευρώ,
διαμπερές, κόπλαμ,

χω ρ ί ς  α σ α ν σ έ ρ .
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-
κατοικία 200 τμ, στη
Φυτειάμεπανοραμι-
κή θέα, σε οικόπεδο
1.500 τ.μ. Τιμή ευ-
καιρίας. Τηλ.: 23310
93389κοςΧρήστος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 700 τ.μ. στηνΑγ.

Βαρβάρα σε πλαγιά,
με θέα τονΑλιάκμο-
να, στηνπλατεία του
χωριού. Πληρ. Τηλ.
6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός
χέρσος 11.000 τ.μ.
στον Άγιο Γεώργιο,
θέση «ΣΥΚΙΕΣ» τι-
μή 15.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583,
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρι-

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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κό Μεσιτικό γραφείο στη
Βέροια.Πληρ. τηλ.:23310
63283,ώρες08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ

24 τ.μ.,Καλλιθέα,Μιλτιά-

δου20,πόρταμεμηχανι-
σμό,ρεύμα,βαμμένο.Τιμή
ενοικίου 50 ευρώ. Τηλ.:
6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικι-

άζεται  γκαρσονιέρα, 1ος
όροφος,σεπολύκαλήκα-
τάσταση.Πληρ.τηλ.:23310
24817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΩΔ.24639ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,Γκαρσονιέρα

μεγάληεπιπλωμένηκομπλέ75τ.μ.,κατασκευή
1982, σεδιπλοκατοικία,έχει1υ/δ, σαλόνι ,
κουζίναξεχωριστήκαιμεγάλομπάνιο,πρόκει-
ταιγιαδιαμέρισμααξιώσεων,σχετικάκαινούρ-
γιουμεαλουμινίουκουφώματα καιμεδιπλά
τζάμια,επιμελημένηςκατασκευής,έχεικουζίνα
ανεξάρτητη,διαθέτειατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,έχειηλιακόθερμοσίφωνακαιχωρίςκοι-
νόχρηστα.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο240€.

Κωδ.13688Ενοικιάζεταιανακαινισμένοδι-
αμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε1ο
όροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Ηκατά-
στασητουπολύκαλή,μεκαινούργιακουφώματα
συνθετικά,καινούργιοηλεκτρολογικόπίνακα,με
κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί
άψογακαιτοενοίκιοεπίσηςλογικόστα300€.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά ,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεταισε
δύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1οςόροφος
αποτελείταιαπόμίατεράστιασαλονοκουζίνα
μαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυτελέστατομπά-
νιοκαιο2οςόροφοςοοποίοςεπικοινωνείμε
εσωτερικήσκάλα,αποτελείταιαπό3υ/δ,έναν
επιπλέονχώροσαναποθήκηκαιέναμπάνιο
ακόμη.Καιταδυομπάνιαδιαθέτουντζακούζι.
Είναισεάριστηκατάσταση,μεενδοδαπέδια
θέρμανση,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεγάλεςβεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίο
μίσθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τα
κουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια  ,
διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.Τι-
μή:320€.

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

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου
29ενοικιάζεται ισόγειαμικρήαποθήκη4τ.μ.,
κατασκευή2011,σεκαλόσημείοενοίκιο25€
μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον
περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22754-ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟΛΟ-

ΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολήςγρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρουςκαιέχει
δικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλουμινίουσυ-
ρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο,διαθέτει
επίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Τογραφείομας
διαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ. Ισόγειο
κατάστηματοοποίοαποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Διπλάτζά-
μια.Ενοίκιο150€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.
Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,ρολάασφαλείας,σεκα-

λήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,οιχώροιτου
λειτουργικοί,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις.
Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:250€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22786  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ, μεγάληςπροβολής ισόγειο
κατάστημα300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογια
υπαίθριοπάρκινγκ ,πάνωστοδρόμοπρος
Μακροχώρι .Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικά
συμφέρουσα,μόνο1.200€.Υπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστική
ανάθεσηστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟ

πωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστοΙσόγειο,
με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,
σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαινισμένοκο-
μπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίςθέρμανση,μα-
ζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.σετιμήευκαιρίας
όλαμαζίμόνο37.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας113τ.μ.μικτά
και90τ.μ.καθαράστον2οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτιαμεγάλα,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1995και
διαθέτειθέρμανσημεσόμπαηότιάλλοθελή-
σειοαγοραστής,έχεικαινούργιακουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμιακαιανελκυστήρα,α-
ποθήκημέσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο:56.000€
τελική.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόρο-
φηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαιδύο
Μπάνια .Είναικατασκευασμένοτο2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου ,έχει
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Κλει-
στόΠάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο,κήπο

κοινόχρηστοκαιΤζάκι. Διαθέτειηλιακόθερμο-
σίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύ
μεγάλεςβεράντες-Τιμήμόνο120.000€τελική.

Κωδ.13086 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
!!!πωλείταιμεγάλο ισόγειοοροφοδιαμέρισμα
135τ.μ.,καθαρόμεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,διαθέτει3υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κουζίνα
,αποθήκηκαιδύομπάνια,είναιοιχώροιτου
ηλιόλουστοι ,χρήζεισυνολικήςανακαίνισης .
Διαθέτειατομικήθέρμανσημεσόμπα,έχεισω-
ληνώσειςκαλοριφέρκαιμπορείναγίνειατομική
μονάδαμεπετρέλαιο,σετιμήμοναδικήςπρο-
σφοράςμόνο48.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,με ιδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπράσι-
νηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμενους
,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.Τιμή
290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση
12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε170
τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούςβοηθητι-
κούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανοδομή,διατί-
θεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγιαμίαμοναδική
περίπτωσηκατοικίαςμεεκπληκτικήκαιανεμπό-
διστηθέα,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστονχώρο,διαθέτειπαραδοσιακάξύλι-
νακουφώματαμεδιπλάτζάμια,κτίστηκεμεπολύ
μεράκικαιμευλικάανώτερηςποιότητας,οιχώροι
τηςλειτουργικοίκαιμεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,διαθέτειτζάκι,3υ/δκαιδύουπερπολυτελή
μπάνια,αναφέρεταιμόνοσεπολύαπαιτητικούς
αγοραστές,ευρισκόμενησεήσυχοπεριβάλλον
καισεοικόπεδο1680τ.μ.διαθέτονταςένανπολύ
ωραίοκήπομεδένδρα,γκαζόνκαιλαχανόκηπο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό

τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή160.000€.Στην
παραπάνωτιμήσυμπεριλαμβάνεταιολόκληρος
οεξοπλισμόςκαιηεπίπλωσητης.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσειςδεκτές.

Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλείται
Μονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένοισόγειο
και150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθείσεοικό-
πεδο4000τ.μ. ,σαλόνικουζίνα ανεξάρτητη
και4υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευήαυστη-
ρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέλειακαι
ζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημευγραέριο
,,διαθέτειτζάκι,διπλόπάρκινγκκαιαναφέρε-
ταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,είναιμία
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, ζητούμενοτίμημα
115.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σευ-
πόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτάκαι
212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοινοικια-
σμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€μεωραία
διαρρύθμισηκαιπροσφέρονταισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-

στημασυνολικής επιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:116929-ΕπίτηςκεντρικήςΠΩΛΕΙΤΑΙ
συνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειοκατάστημα
τοοποίοαποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,Διπλάτζάμια.σετιμή
προσφοράς:30.000€. Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΧωράφι

220τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία,ευκαιρία
γιαμεγάληυπεραξία,σχεδόνχαρίζεται,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνοαπό10.000€τώραμό-
νο5.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.ΒΕΡΟΙΑ - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, επί της
ΠΕΘΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ.-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥσπάνιο
χωραφοοικόπεδο9000τ.μ.,άρτιοοικοδομήσι-
μομεκόμβοδικότου,διαθέτειάνετηπρόσβαση
καιαφοράμόνομίαπολύσοβαρήεπιχείρηση
πουθακατασκευάσεικάτιεξαιρετικάσπουδαίο
,πρώτητιμή550.000€.ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία.

Κωδ.22847ΑγροτεμάχιοστηνΠαλιάΛυ-
κογιάννη15,250τ.μ.τομισόμεροδάκινα12
ετώνκαιτομισόάδειο ,μεδικήτουΠομώνα
καιμπεκάκιαπωλείταιστηντιμήτων27.000€
ευκαιρίαπρώτη.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

κλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάσταγή-
πεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1063τ.μ.
εντόςζώνηςοικισμούάρτιοκαιοικοδομήσιμο,
σεπολύκαλήτοποθεσία,ιδανικόγιαανέγερση
κατοικίας.Τιμή:20.000€.

Κωδ105574.ΤΡΙΛΟΦΟΣπωλείταιοικό-
πεδο1500τ.μ.μέσαστοχωριόστηνπεριοχή
Αυλαγάς,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμεγάλη
φάτσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο20.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14757ΠΑΤΡΙΔΑ-ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑ
πωλείταιοικόπεδοεντόςζώνηςοικισμούμε
2.200τ.μ.άρτιοοικοδομήσιμο,τιμήπώλησης
μόνο15.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105012ΠΑΤΡΙΔΑΠωλείταιΟικόπεδο
εκτόςσχεδίουκαιεντόςζώνης2.525τ.μ.,επίπε-
δο,ιδανικόγιαλαχανόκηποήκαιμικρήκατοικία,
σετιμήσπάνιαςπροσφοράςμόνο12.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106237-ΤΡΙΛΟΦΟΣΠΩΛΕΙΤΑΙΟι-
κόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας4300τ.μ.,άρτιο
καιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήτοποθεσία,κα-
τάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,Τιμή:38.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,πω-

λείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατάστημα
300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυπαίθριο
πάρκινγκ,πάνωστοδρόμοπροςΜακροχώρι
.Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικάσυμφέρουσα
,μόνο200000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΟΑ.Σ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥΗΜΑΘΙΑΣ
«ΚΟΣΜΟΣ»

ΖΗΤΑ εργάτες-εργάτριες για τη διαλογή και
συσκευασία αγροτικών προϊόντων. Εμπειρία
επιθυμητή.

Τηλ.:2331042626-Λογιστήριο ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / 
ΧΗΜΙΚΟΣ (Κωδ.Αγγ. ΥΠΧΜ_2)

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

Προσόντα
•ΑπαραίτητοΠτυχίοΑΕΙΧημικούΜηχανικούήΧημικού
•Προϋπηρεσίασεβιομηχανικέςμονάδες(θαεκτιμη-

θείειδικότερασεκονσερβοποιία)
•ΆριστηγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας(οποιαδήποτε

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

σύμφωναμετιςπροδιαγραφέςτηςΕταιρίας.
•Βελτιστοποίησητηςπαραγωγικήςδιαδικασίαςόπου

αυτόείναιεφικτό.
•Προετοιμασία όλων των απαραίτητων αναφορών

προςτηΔιοίκησητηςΕταιρίας.
•Επίβλεψηκαιοργάνωσητουπροσωπικούστοτμή-

μαπαραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοιπαρακαλούνται είτε ναπροσκο-

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

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331023774 



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI Γραφεία

61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-
σμένα στο κέντρο της πόλε-
ως, και ολόκληρος όροφος
240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή
6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-
ως35,χώρος90τ.μ.περίπου,
με3χώρουςκαικουζινα,W.C.,
για επαγγελματικήχρήσηήγια
διαμέρισμα,3οςόρ.Τηλ.:6932
471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙεπαγγελματίαςα-
γρότηςγιααγροτικές εργασίες
(κοπήχόρτων) 1φορά την ε-
βδομάδα,Σάββατογια5ώρες
περίπου. Εάν διαθέτει χλοο-
κοπτικό μηχάνημα χειρός και
αγροτικόαυτοκίνητοθαεκτιμη-
θεί.Πληρ.τηλ.:2331062442.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαφροντί-
δαηλικιωμένηςκυρίαςστηΒέ-
ροια,μεπροαιρετικήεμπειρία.
Τηλ.:6977828460καΜαιρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυγκολ-
λητής με γνώσηTIG και ψυ-
κτικόςγιαεργασία.Τηλ.:6970
985797&2331041385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθόςφυσικο-
θεραπευτή για πλήρη απα-
σχόληση σε εργαστήριο φυ-
σικοθεραπείας στη Βέροια.
Πληρτηλ.:6944675419.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια  με
προϋπηρεσία για την θέση
της υπεύθυνης .Αποστολήβι-
ογραφικών στο avsgroup@
avsgroup.grμεεπισυναπτόμε-
νηφωτογραφία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή κύρι-
ος για περιποίηση ηλικιωμέ-
νης στη Βέροια. Τηλ.: 23310
25176&6998027956.

ZHTEITAI κοπέλα και άν-
δρας, από 25 – 40 ετών, για
εργασία σε ΠρατήριοΥγρών
Καυσίμων, με πλήρη απα-
σχόληση.Ώρες επικοινωνίας

17.00 έως 21.00 και στο τηλ.
6977207525.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙδύοκυρίεςγια
την κουζίνα από την ταβέρ-
να «Φίνα Κότα». Πληρ. τηλ.:
6944427812.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για
τα ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ»
στηΒενιζέλουκαιστοΤσερμέ-
νι.Τηλ.επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-
σία σε εργαστήριο κρεάτων.
Τηλ.:2331042680,ώρεςεπι-
κοινωνίας: 10μ. έως 1.00μ.μ.
Β ιογραφ ικά  στο  e -ma i l :
koktsidis14@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το
ψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ»στηΒε-
νιζέλου.Πληρ.τηλ.:2331025170.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.12000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
45000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη63000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαιαγροικιαπαλια1200ΕΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενοκομπλε1Δ-ΣΚ-αποθηκη
Α.Θκηπος350€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1Δ-Σ-ΚWCΑυτ.Θ.ανακαιν.γιαβραχυχρονια
μισθωση200€

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

καλλιεργειες15000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο6στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο24000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ θέα δάσουςστηΦυτειά, 200 τ.μ., τρι-
ών επιπέδωνοκόπεδο1500 τ.μ., 60 τ.μ. βοηθητικοί χώροι,
κλειστόγκαράζ,3w.c.,εργαστήριο,κουφώματαμεθερμομό-
νωση, θέρμανσηπετρελαίου-ξύλων, τροφοθήκι, εκκλησάκι.
Δωρεάν τρέϊλορ μεγάλο, σκάλες, 3 μεταλλικές ντουλάπες,
ηλεκτρικήκουζίναNEF.Τιμήακινήτου160.000ευρώ.Πληρο-
φορίεςΧρήστοςΚαϊμάκης2331093389,6938903144.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΠωλείταιΣΤΟΥΝΤΙΟ(pilates-yoga–aerialyoga–TRX)με
άδειαγυμναστηρίου,λόγωδιορισμούστηδημόσιαεκπαίδευση.

ΗΕπιχείρησηλειτουργείεπιτυχώςτατελευταία8χρόνιαμε
σταθερήπελατείακαιπλήρηκαινούργιοεξοπλισμό.

Οχώροςστεγάζεταισενεόκτιστηοικοδομήστοκέντροτης
Βέροια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973049700

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
οδηγός με δί-
πλωμα Γ΄ κα-
τηγορίας με
εμπε ιρ ία  σε
διαξονικό και
τριαξονικό ό-
χημα.  Τηλ.:
2331074443.

ΑπότηνεταιρείαΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕζητούνταιερ-
γάτεςπαραγωγήςσεβάρδιες.

Θα εκτιμηθούν τεχνικές, ηλεκτρολογικές ή μηχανουργικές
γνώσεις,καθώςκαιπροϋπηρεσία.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ
12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412
E-mail:hr@daiosplastics.com

ΟΑ.Σ.«Ο ΖΥΓΟΣ»στονΆγιοΓεώργιοΒέροιαςζητά-
ειναπροσλάβειγιατηνχειμερινήπερίοδο:

1)εργάτες-εργάτριεςδιαλογητηρίουκαι
2)χειριστήκλαρκμεάδειαγιαπερίοδο10μηνών
Πληροφορίες και αιτήσεις στα τηλ 2331051093 και 

2331506484, email:aszygos@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΒιομηχανίαΜεταποίησηςΧάλυβαζητάειάτομογιατονχώρο
τηςπαραγωγήςμεαπαραίτητηγνώσηηλεκτροσυγκόλλησηςκαι
εμπειρίααπόσυνεχήπαραγωγή , γνώσηχειρισμού γερανογέ-
φυραςκαιεπαγγελματικόδίπλωμαθαεκτιμηθεί.

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

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

ΑΠΟΤΗΝΕΤΑΙΡΙΑALU-
SYN ΕΠΕ (11ο χλμ. Βέροι-
ας-Ν.. Νικομήδειας), ζητείται
για άμεση πρόσληψη υπάλ-
ληλος γραφείου με γνώσεις
Αγγλικών και προϋπηρεσία
καιστηδιαχείρισηΛογιστικών.
Αμοιβή ανταγωνιστική και α-
ναλόγως προσόντων.Δεκτά
βιογραφικά σημιεώματα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: alu-
syn@otenet.gr. Τηλέφωνα

επικοινωνίας:2331073281, 6979808320.Ώρες επικοινωνίας:
8.00π.μ.-3.00μ.μ.



ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ αναλαμ-

βάνω παιδιά τουΔημοτικού

από 10 ετών για την προ-
ετοιμασία των μαθημάτων
τους!Αναλαμβάνω επιμέλεια

κειμένων, ολοκλήρωση φοι-
τητικών / πτυχιακών/διπλω-
ματικών και μεταπτυχιακών
εργασιών, με γνώση και ε-
μπειρία!Τηλ.6984534226.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή
εμπειρία σε μεγάλα φροντι-
στήρια, παραδίδει μαθήματα

Νεοελληνικής Γλώσσας και
Λογοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄,
Β΄,Γ΄ΓενικούΛυκείουκαιΕ-
ΠΑΛ.Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστήμων

με μεγάλη κινητή και ακίνητη
περιουσία, καθώς και μεγάλα
εισοδήματα, ζητεί σύζυγο-σύ-
ντροφο.Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ40ετών,ζητάγνω-
ριμίαμεγυναίκααπό30έως40
ετών.Πληρ.τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμία
σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.
Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατοκάμαρα

σχεδόναχρησιμοποίητη, κρε-
βάτι, κομοδίνα, ντουλάπαμε-
γάλη.Τιμή 450 ευρώ.Πληρ.
τηλ.:6948595697.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικ ά
είδη της CICU: καροτσάκι
(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),
καλαθούνα με βάση, τραπε-
ζάκι φαγητού, κάθισμα αυτο-
κινήτου και 2ποδήλαταπαι-
δικάσεπολύκατάσταση,400
ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-
δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).
Τηλ.:6974030005.

ΗεταιρείαΚαδόγλουΙΚΕ
με παρουσία στην συσκευ-
ασία και τυποποίηση κρέα-
τος, με έδρα το Ταγαροχώρι
Ημαθίας στα σφαγεία, ζητά
να εντάξει στο δυναμικό της
εργάτες-εργάτριες παραγω-
γήςκαιοδηγούςγιατηνστε-

λέχωσητηςμονάδαςσυσκευαστηρίου.
Απαιτούμεναπροσόντα
Ομαδικότητα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα με αίσθηση

ευθύνηςκαιεπαγγελματισμό.
ΗΕταιρείαπροσφέρει
Άμεσηπρόσληψημεπλήρηαπασχόλησηκαιπλήρηασφάλιση

Πληρ.τηλ.:2331041597-8/email:info@kreatver.gr



Μία σημαντική απόφαση, με την οποία καλεί επιτακτι-
κά τη βρετανική πλευρά να αναθεωρήσει τη στάση της 
σχετικά με την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα 
στην Ελλάδα, η οποία, όπως αναφέρεται, τα διεκδικεί 
νόμιμα, εξέδωσε η UNESCO, μετά την ολοκλήρωση της 
22ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής.

Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που ψηφίζει ομόφωνα 
ένα σχετικό κείμενο με την μορφή απόφασης, η οποία 
αφορά συγκεκριμένα στην ξεκάθαρη στήριξη του αγώνα 
της ελληνικής πλευρά για τον επαναπατρισμό των Γλυ-
πτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, 
ολοκληρώθηκαν χθες, Τετάρτη, οι εργασίες της 22ης 
Συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής  της UNESCO,  
για την Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών στις Xώρες 
Προέλευσης (ICPRCP). Ένα από τα κύρια θέματα, στην 
ημερήσια διάταξη της Επιτροπής, ήταν το ζήτημα της 
Επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα (Ελλάδα κατά 
Ηνωμένου Βασιλείου), το οποίο εντάσσεται σταθερά στην ατζέντα 
της, από το 1984, όταν τέθηκε για πρώτη φορά από τη Μελίνα Μερ-
κούρη.

Η Επιτροπή, για πρώτη φορά φέτος, πέραν της Σύστασης 
(Recommentation), την οποία παγίως υιοθετεί για το θέμα, ψήφισε 
ομόφωνα ένα επιπλέον κείμενο που είναι Απόφαση (Decision 22 
COM 17), αποκλειστικά στοχευμένη στο ζήτημα της επιστροφής 
των Γλυπτών του Παρθενώνα.

H υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, μετά 
την ολοκλήρωση των εργασιών της Διακυβερνητικής Επιτροπής, 
έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το αίτημα της Ελλάδας για την οριστική επιστροφή των Γλυ-

πτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, τίθεται ανελλιπώς στην ημε-
ρήσια διάταξη των Συνόδων της Διακυβερνητικής Επιτροπής  της 
UNESCO, για την Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών στις Xώρες 
Προέλευσης  (ICPRCP), από το 1984, όταν ετέθη για πρώτη φορά 
από την Μελίνα Μερκούρη, ως σήμερα.

Στην 22η Σύνοδο, η οποία ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, η 
Ελλάδα πέτυχε, παράλληλα με την έκδοση της Σύστασης – στην 
οποία γίνεται αναφορά στις κακές συνθήκες έκθεσης των Γλυπτών 
στο Βρετανικό Μουσείο – την έκδοση, για πρώτη φορά, Απόφασης 
της Διακυβερνητικής Επιτροπής, που αφορά ειδικά στο θέμα της 
επιστροφής των Παρθενωνείων Γλυπτών. Η Επιτροπή καλεί επι-
τακτικά το Ηνωμένο Βασίλειο να αναθεωρήσει την στάση του και 
να συνομιλήσει με την Ελλάδα, αναγνωρίζοντας ότι το θέμα έχει 
διακυβερνητικό χαρακτήρα – σε αντίθεση με τα όσα υποστηρίζει η 
βρετανική πλευρά ότι η υπόθεση αφορά στο Βρετανικό Μουσείο – 
και κυρίως ότι η Ελλάδα διεκδικεί δικαίως και νομίμως την Επιστρο-
φή των Γλυπτών στη γενέθλια γη. Και τα δύο κείμενα, της Σύστασης 
και της Απόφασης, αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στην 
καθ´όλα νόμιμη διεκδίκηση της χώρας μας.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τα μέλη της ελληνικής α-
ντιπροσωπείας, όπως και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας μας στην 
UNESCO, που με ιδιαίτερη αφοσίωση στον στόχο της οριστικής 
επιστροφής των Γλυπτών, εργάστηκαν συστηματικά και πέτυχαν το 
συγκεκριμένο εξαιρετικά θετικό αποτέλεσμα».

Η προστιθέμενη αξία της Απόφασης έγκειται στο ότι η Επιτροπή 
εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η επίλυση 
του ζητήματος παραμένει εκκρεμής, λόγω της στάσης του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου. Επιπλέον, καλεί επιτακτικά το Ηνωμένο Βασίλειο να 
αναθεωρήσει την στάση του και να προσέλθει σε καλόπιστο διάλο-
γο με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας εμφατικά τον διακυβερνητικό 
χαρακτήρα της διαφοράς.

Αντίστοιχα, στο κείμενο της Σύστασης αποτυπώνεται, μεταξύ 

άλλων, η ανησυχία της Επιτροπής για το γεγονός ότι η Duveen 
Gallery, στο Βρετανικό Μουσείο, στην οποία εκτίθενται τα Γλυπτά 
του Παρθενώνα είναι κλειστή για το κοινό, εξαιτίας των επιβεβλημέ-
νων εργασιών αποκατάστασης των φθορών της.

Το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών 
του Παρθενώνα υποστηρίχθηκε σθεναρά από την πλειοψηφία των 
μελών της Επιτροπής.

Στην 22η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής, η Ελλάδα εκ-
προσωπήθηκε, από πλευράς ΥΠΠΟΑ, από τον γενικό γραμματέα 
Πολιτισμού, Γιώργιο Διδασκάλου, τον γενικό διευθυντή του Μουσεί-
ου Ακρόπολης, Νικόλαο Σταμπολίδη, την προϊσταμένη της Διεύθυν-
σης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, Βασιλική 
Παπαγεωργίου. Από πλευράς ΥΠΕΞ, από τη νομική σύμβουλο της 
Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Άρτεμη 
Παπαθανασίου

(πηγή: in.gr)
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P Sorry, BRexit…
 
P Η διαφορά μας με τη 

Βρετανία είναι ότι εμείς πλα-
κωνόμαστε στην αγορά χω-
ρίς καν GRexit.

 
P Τη σώσαμε τελευ-

ταία στιγμή την παρτί-
δα το 2015. Thanks to 
kolotoumpa.gr.

 
P Οι Βρετανοί καπιταλι-

στές αποδείχθηκαν πιο λαϊκι-
στές από τους δικούς μας.

 
P Εμείς ουρές σε βενζινάδικο κάνουμε 

όταν στις παροχές του υπάρχει και φρέντο 
καπουτσίνο.

 
P Το οποίο, μαζί με το φρέντο εσπρέσο, τα 

πίνουμε με το βυτίο.
 
P Ένα πράγμα στο οποίο εμείς δεν θα 

έχουμε ποτέ έλλειψη, είναι σε οδηγούς και 
φορτηγά. Thanks to Balkans.

 
P Εκτός κι αν ψάχνεις οδηγό με δίπλωμα 

πέμπτης κατηγορίας. Εκεί έχουμε χρόνια έλλειψη. 
Ρωτήστε τις επιχειρήσεις.

 
P Όχι ότι δεν υπάρχουν. Απλώς, με δί-

πλωμα πέμπτης κατηγορίας θέλουν να εργα-
στούν σε συνθήκες σούπερ λίγκα.

 
P Κατά τα λοιπά. «Αν δεν υπήρχε ο Γκάλης, 

δεν θα υπήρχε ο Σπανούλης. Κι αν δεν υπήρχε ο 
Σπανούλης, δεν θα υπήρχα εγώ» είπε ο Γιάννης 
Αντετοκούμπο. Πιο σεμνός και πιο γίγαντας πε-
θαίνεις.

 
P Να τα βλέπουν οι πολιτικοί αυτά, που 

θεωρούν ότι η πολιτική ιστορία ξεκινά από 
τη μέρα της απόφασής τους να εκτεθούν στο 
κοινό.

 

P Και έκτοτε να εκτίθενται γενικώς.
 
P Στη χώρα όπου τα νεαρά κο-

ρίτσια δέρνονται καταμεσής του 
δρόμου και τα νήπια την κοπανάνε 
μπουσουλώντας μετά τα μεσάνυχτα.

 
P Και δεν παραιτείται κανένας πο-

λιτικός, εκπαιδευτικός ή γονέας.
 
P Και θαρρούμε ότι θα βρού-

με άκρη τώρα με τη νέα ηγεσία της 
Γερμανίας. Της χώρας που έχει με-
τατρέψει τη στασιμότητα σε μέσο η-
γεμονίας.

 
P Και:
 
Ήταν ένας τύπος που πίστευε ότι η 

γυναίκα του τον απατούσε. Αποφάσισε 
λοιπόν ένα βράδυ να την παρακολου-
θήσει για να το διαπιστώσει με τα μάτια 
του. Έτσι, όταν βγήκε αυτή με το αυτο-
κίνητο, μπήκε αυτός σε ένα ταξί και την 
ακολούθησε. Σύντομα αντελήφθη ότι η 
γυναίκα του εργαζόταν σε ένα οίκο ανο-
χής. Λέει τότε ο τύπος στον ταξιτζή: 

-Θες να βγάλεις ακόμη 100 ευρώ;
Ο ταξιτζής αμέσως απαντάει:
-Σίγουρα! Τι θες να κάνω;
Ο τύπος του απάντησε ότι το μόνο που είχε να 

κάνει ήταν να μπει στον οίκο ανοχής, να αρπάξει 
τη γυναίκα του και να τη φέρει στο ταξί. Έτσι, πάει 
ο ταξιτζής μέσα και δυο λεπτά αργότερα η πόρ-
τα του οίκου ανοίγει με μια δυνατή κλωτσιά και 
εμφανίζεται ο ταξιτζής τραβώντας μια γυναίκα με 
την οποία τσακώνεται σε όλη τη διαδρομή μέχρι 

το ταξί. Ο ταρίφας ανοίγει την πόρτα, πετάει τη 
γυναίκα μέσα στο ταξί και λέει στον τύπο: 

-Κράτα την!
Ο άντρας την κοιτάει και φωνάζει στον ταξιτζή:
-Τι έκανες ρε ηλίθιε; Αυτή δεν είναι η γυναίκα 

μου!
-Το ξέρω, απαντάει ο ταξιτζής. Αυτή είναι η δι-

κιά μου! Τώρα πάω πίσω για τη δικιά σου!
K.Π.

Απόφαση-σταθμός της UNESCO που καλεί τη Βρετανία 
να επιστρέψει τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα
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