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Τα μουσεία και τα μνημεία της 
Ημαθίας ανοίγει τον Οκτώβριο η 

Εφορεία Αρχαιοτήτων για το κοινό
-Έκθεση φωτογραφίας του αείμνηστου Γιώργη Πούπη   -Όλο το πρόγραμμα του μήνα

Σύμβαση για την 
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 της Δημοτικής 
Αγοράς υπέγραψε
 ο Δήμος Βέροιας

Εγκρίθηκε από την ΡΑΕ
 η άδεια παραγωγής

 ηλεκτρικής ενέργειας 
από τα νερά του δικτύου
 ύδρευσης της Νάουσας

Την υποψηφιότητά του 
για τον Δήμο 
Αλεξάνδρειας 
ανακοινώνει 

δημόσια 
ο δικηγόρος 

Αργύρης 
Πανταζόπουλος

Προσκοπική 
κατασκήνωση 

το Σαββατοκύριακο
 στην Πλατεία 

Δημαρχείου Βέροιας
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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ



Από πού κρατάει
η σκούφια των εταιρειών;

  Η Ελλάδα ακολουθεί την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή 
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και ενεργοποιεί  από τις αρχές του 
2019 το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Τι 
σημαίνει αυτό; Θα αναζητούνται οι πραγματικοί 
μέτοχοι μιας εταιρείας και η πραγματική τους 
κατοικία, προκειμένου να τους “τσιμπάει” η 
ελληνική φορολογική δαγκάνα και να αποδίδουν 
φόρους. Τις περίπλοκες λογιστικές πατέντες που 
“θολωναν” τα νερά και φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
απέδιδαν φόρους στο εξωτερικό, λόγω καλύτερου 
φορολογικού περιβάλλοντος, φαίνεται να θέλει 
να βραχυκυκλωσει το υπουργείο Οικονομικών. 
Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει φορολογική 
δικαιοσύνη, αφού κάποιος που εμφανίζεται για 
παράδειγμα στην Βουλγαρία ή την Ρουμανία και 
φορολογείται εκεί, ενώ η πραγματική φυσική και 
επαγγελματική του παρουσία είναι στην Ελλάδα, 
θα αρχίσει με το νέο σύστημα να πληρώνει 
φόρους και εδώ. Τελικά ουδέν κρυπτόν υπό την 
ΔΟΥ!
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+ Θωμά αποστόλου, Ερωπηίδος,

Μακαρίου νεομ.

του Σαββατοκύριακου

Αυτόματηφραγήστοκινητό
μόλιςφτάσειολογαριασμός

στα150ευρώ

«Κόφτη»στουςλογαριασμούςμας,μαςβάζουνοι εταιρίες
κινητήςτηλεφωνίας,μεέναμέτροτοοποίομάλλονμαςευνοεί
και μαςπροφυλάσσει από τις υπέρογκες χρεώσεις, όταν ξε-
χνιόμαστεμετοκινητόστοαυτί.

Απότην1ηΙανουαρίου,λοιπόν,μόλιςομηνιαίοςλογαρια-
σμόςπατήσειτα150ευρώ,μπαίνειαυτόματηφραγή,μέχρινα
τονξοφλήσουμεκαιναανανεωθείοχρόνοςομιλίας…

Λιγότεροικαιαπότηναστυνομίααλλά…παρόντες!
Τα αιτήματα των εκπαιδευτικών συναδέλφων τους,

παρέδωσανχθεςτομεσημέριστηΔιεύθυνσηΒ/θμιαςΕκ-
παίδευσηςτοΔ.Σ.τηςΕΛΜΕΗμαθίας,μεπρώτοτουςμό-
νιμουςδιορισμούς εκπαιδευτικών,η έλλειψη τωνοποίων
δημιουργείκενάστασχολεία,αλλάκαιοικονομικάαιτήμα-
τα,όπωςαυξήσειςμισθών,ξεπάγωματωνκλιμακίωντων
2016-17αλλάκαιεπιστροφήτου13ουκαι14ουμισθού.

Η κινητοποίηση έγινε στις 2.15 το μεσημέρι, μετά το
τέλοςτωνμαθημάτων,γιαναδιευκολυνθούνοιεκπαιδευ-
τικοίωςπροςτηνσυμμετοχήτους,μόνοπουκαιαυτήτη
φοράταμέλητηςΕΛΜΕδενξεπερνούσαντουςπέντε…

Καιεπειδήηολιγομελήςσυγκέντρωσηέγινεπαρουσία
αστυνομικής δύναμης, αυτή ήταν μεγαλύτερη από τους
διαμαρτυρόμενουςεκπαιδευτικούς!

Δυστυχώς,παράτιςδύσκολεςεποχέςγιατηνΠαιδεία
αυτοίπου τρέχουν για τα αιτήματα είναι μετρημένοι στα
δάχτυλα.

Μία προσκοπική 
κατασκήνωση

το Σαββατοκύριακο
στην Πλατεία Δημαρχείου

της Βέροιας
ΜίαμίνιπροσκοπικήκατασκήνωσηθαστηθείαυτότοΣαβ-

βατοκύριακοστηνΠλατείαΔημαρχείου,στοπλαίσιοτουεορτα-
σμούτων100χρόνωνπροσκοπισμού,στηΒέροια.

Πρόσκοποι,μικροίκαιμεγάλοι,θαστήσουντιςσκηνέςτους
καιθαδιαβιώσουνόπωςσυνηθίζουνστιςκατασκηνώσειςτους,
μετιςδράσειςκαι ταπαιχνίδιατουςκαιβέβαιατησυμμετοχή
όσωνθέλουνναγνωρίσουντηζωήτωνπροσκόπων.

Ησημερινήμέρα, μάλιστα, θα κλείσει εντυπωσιακάμε το
άναμματηςπυράςκαιολονύχτιαπαρουσίακάποιωνπροσκό-
πωνστηνΠλατεία.

Οκτώβριος,
γιατηνπρόληψη
τουκαρκίνου
τουμαστού

Οκτώβριος, μήνας αφιερωμένοςστην
πρόληψη του καρκίνου τουμαστού και ο
Σύλλογος ΚαρκινοπαθώνΗμαθίας «ση-
ματοδότησε» ταγραφεία τουστηΒέροια,
στην οδόΚαρακωστή, με τα κορδελάκια
τηςπρόληψης.

Μέσαστομήνα,αναμένονταικαισχετι-
κέςενημερωτικέςεκδηλώσεις.

1949–Έτοιμοιγιατηνπροσκοπικήκατασκήνωση
στοΜπαξέ-Τσιφλίκι

Μεαφορμήτοδεύτεροδιήμεροτωνπροσκοπικώνεκδηλώσεων,δημοσιεύουμεδύοπαλιέςφωτογραφίεςαπότοάλ-
μπουμτουκ.ΓιώργουΛαζαρίδη,απότο1949.

Δεξιά,πρόσκοποιαπότηΒέροια,λίγοπριναναχωρήσουνγιακατασκήνωσηστοΜπαξέ-ΤσιφλίκιτηςΘεσσαλονίκης,
με τοφορτηγό τουΒασίληΠορφύρη, ο οποίος τουςμετέφερε δωρεάν.Αριστεράστηφωτό, εντός της κατασκήνωσης
παραταγμένοιγιατηνέπαρσητηςσημαίας.Οιπρόσκοποιανήκανστο1οσύστημα,τότε,μεαρχηγότονΠαναγιώτηΚορ-
δονίδη.

Κάστανα και τσίπουρα σε 
Κωστοχώρι και Βαρβάρες

Εποχή για κάστανα και τσίπουρο και αυτή ηΚυριακή είναι ι-
δανική γιαμίαβόλταστοΚωστοχώριπου γιορτάζει στις 12.00 το
μεσημέριτηνπαραγωγή,μεψημένακαιβραστάκάστανα,μεκρασί
καιτσίπουρο.

Γιατσίπουρα,στησυνέχεια,κατηφορίζουμεπροςΑγίαΒαρβά-
ρα, εκείπουαρχίζουν τα καζάνια ναβράζουν τηφετινήπαραγω-
γή…

Οκαιρόςευνοείκαιείναιευκαιρίαγιαωραίεςκαιγευστικέςεξορ-
μήσειςσταόμορφαχωριάμας!
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Στις 10 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία 
ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ

Από το Υπουργείο, υπενθυμίζεται προς όλους τους παραγωγούς ότι η προθεσμία για την καταβολή της 
ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2017 υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ-
ΓΑ) λήγει στις 10 Οκτωβρίου 2018.  Όπως έχει ανακοινώσει προηγουμένως ο Οργανισμός, με δεδομένο ότι 
η παράταση αυτή είναι η τρίτη που δίνεται, όσοι παραγωγοί δεν έχουν καταβάλει την ασφαλιστική εισφορά 
του 2017 θα πρέπει εντός της προθεσμίας αυτής να την εξοφλήσουν, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα 
μπορέσουν να αποζημιωθούν.

Εγκρίθηκε από την ΡΑΕ η άδεια παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από τα νερά του δικτύου 
ύδρευσης της Νάουσας
Την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τον υ-

δροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,5 MW στη θέση ‘Βέτλανς’ 
έλαβε ο Δήμος Νάουσας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
με απόφαση της ολομέλειας της ανεξάρτητης Αρχής, την 
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία του Δήμου Νάουσας, 
στο πλαίσιο ολοκλήρωσης και εφαρμογής του στρατηγικού σχεδιασμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από τα νερά του δικτύου ύδρευσης και θέσεις επί του ποταμού. Η τμηματική ολοκλήρωση του σχεδίου θα 
εκκινήσει εντός του 2018 και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2019.

Με νέες τεχνολογίες η ΔΕΥΑΝ 
προχωρά σταδιακά στην λειτουργία 

του νέου δικτύου ύδρευσης
Συνεχίζει τις προσπάθειες απο-

κατάστασης βλαβών στον κεντρικό 
αγωγό του νέου δικτύου η ΔΕΥΑΝ, 
με στόχο να τεθεί σε εύθετο χρόνο σε 
λειτουργία, προσφέροντας καλύτερη 
ποιότητα νερού αλλά και λιγότερες 
βλάβες και δαπάνες στην υπηρεσία. 

Πριν λίγες μέρες έγινε στη δια-
σταύρωση των οδών Γκαρνέτα με 
Παύλου Μελά καταγραφή βλαβών 
μέσα από μικροκάμερα ειδικού συ-
νεργείου και ακολούθησε η επισκευή 
τους.

Ταυτόχρονα γίνονται αποφράξεις 
κυρίως των επίπεδων αγωγών με 
ειδικό όχημα που μισθώθηκε από τη 
ΔΕΥΑ Νάουσας για το σκοπό αυτό. 

Σύμβαση για την υγρομόνωση 
της Δημοτικής Αγοράς υπέγραψε 

ο Δήμος Βέροιας 
Σύμβαση έργου που αφορά τις εργασίες για την υγρομόνωση δώματος α στάθμης της 

Δημοτικής Αγοράς, υπογράφτηκε την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 από τον Αντιδήμαρχο Τε-
χνικών του Δήμου Βέροιας, Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, και τον ανάδοχο εργολάβο, κ. Πέτρο 
Αγαθαγγελίδη. 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης των φθορών που 
έχουν προκληθεί από την υγρασία και δημιουργίας κατάλληλης υγρομόνωσης για την α-
ποτροπή εμφάνισης υγρασίας στο μέλλον. Επιπλέον, προβλέπεται η αναδιαμόρφωση του 
χώρου της εισόδου με την τοποθέτηση νέων καθιστικών και δαπέδων. Συνολικά, οι εργα-
σίες αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση του 
κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς. 

Mε την ΚΥΑ αριθμ. 
ΗΛ/Γ/οικ.179148 (ΦΕΚ 
4189/Β΄/24.09.2018), 
τ ρ ο π ο π ο ι ή θ η κ ε  η 
υπ’ αριθμ.  ΥΠΕΝ/Υ-
ΠΡΓ/7408/1228/2018 
Κ Υ Α  ( Φ Ε Κ 
474/Β/2018), αναφορι-
κά με τη χορήγηση του 
ειδικού βοηθήματος ε-
πανασύνδεσης ρεύμα-
τος. Έτσι, επεκτείνεται 
η δυνατότητα επανα-
σύνδεσης σε κατανα-
λωτές με ληξιπρόθε-
σμες οφειλές από λο-
γαριασμούς ρεύματος, 
στους οποίους έγινε 
διακοπή της ηλεκτρο-
δότησης μέχρι 21-9-2018.

Επισημαίνονται, επίσης, τα εξής: 
· Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα 

πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του 
υπό εξέταση δικαιούχου.

· Το ύψος του ειδικού βοηθήματος κατα-
βάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας 
στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ε-
νέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του 
δικαιούχου.

· Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήμα-
τος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της 
συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς 
τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

· Το μέρος της οφειλής που δεν καλύ-
πτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και 
εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτο-
κες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων 
ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή η-
λεκτρικής ενέργειας.

· Ποσό προκαταβολής, πέραν του ειδι-
κού βοηθήματος, δεν ζητείται από τον εκά-
στοτε Προμηθευτή.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Κοινω-
νική Υπηρεσία του Δήμου Νάουσας (Κτήριο 
Λόγγου Τουρπάλη) .Περισσότερες πλη-
ροφορίες στο τηλ 2332052216 Κο Λούκα 
Γεώργιο. 

Για την καταστολή παράνομων εσόδων
Μητρώο “πραγματικών δικαιούχων” 

εταιριών και Νομικών 
Προσώπων δημιουργείο

 το Υπουργείο Οικονομικών
Μεγάλες φορολογι-

κές επιβαρύνσεις για 
τους πραγματικούς ιδι-
οκτήτες εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα, φέρνει 
η ενεργοποίηση του 
Κεντρικού Μητρώου 
Πραγματικών Δικαιού-
χων, σύμφωνα με το 
CNN Grece.  Όλα τα 
νομικά πρόσωπα που 
έχουν έδρα στην Ελλά-
δα, θα πρέπει να γνω-
στοποιούν πληροφορί-
ες για τον πραγματικό 
δικαιούχο τους προς 
το Κεντρικό Μητρώο 
Πραγματικών Δικαιού-
χων, το οποίο θα δη-
μιουργηθεί στη Γενική 
Γραμματεία Πληροφο-
ριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Κατ’ ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η 
Ελλάδα υιοθετεί τον επί μακρόν αναμενόμενο νόμο (ν. 
4557/2018, ο οποίος είναι σε ισχύ από 30.07.2018) 
για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ως «πραγματικοί δικαιούχοι» ορίζονται τόσο τα φυ-
σικά πρόσωπα στα οποία ανήκει ή τα οποία ελέγχουν 
έναν πελάτη (νομικό πρόσωπο ή νομικό μόρφωμα), 
μέσω άμεσης ή έμμεσης κατοχής ή ελέγχου ικανού 
ποσοστού μετοχών (το οποίο ορίζεται σε 25% και άνω 
σε μη εισηγμένη εταιρεία) ή με άλλα μέσα, όσο και 
κάθε φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου 
διενεργείται μια συναλλαγή ή δραστηριότητα.

Όλα τα νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα 
υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν επαρ-
κείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με 
τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Οι πληροφορίες 
αυτές θα τηρούνται σε ειδικό μητρώο στην έδρα των 
νομικών προσώπων και θα καταχωρίζονται μέσω της 
πλατφόρμας Τaxisnet στο Κεντρικό Μητρώο Πραγ-
ματικών Δικαιούχων, το οποίο θα δημιουργηθεί στη 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του 
υπουργείου Οικονομικών μέσα σε 60 ημέρες από 
την ημερομηνία που το Κεντρικό Μητρώο θα τεθεί σε 
λειτουργία.

Το Κεντρικό Μητρώο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία 
έως τις 31 Ιανουαρίου 2019 και η ενεργοποίηση του 
θα οδηγήσει σε μεγάλες επιβαρύνσεις χιλιάδες μετό-
χους εταιρειών. Κι αυτό, διότι σήμερα ο τόπος κατοικί-
ας της πλειοψηφίας των μετόχων μίας εταιρείας συνε-
κτιμάται ως κριτήριο για την ύπαρξη ή μη φορολογικής 
κατοικίας της εταιρείας στην Ελλάδα.

Η κρίση των ελληνικών φορολογικών αρχών για 
το εάν ένα αλλοδαπό νομικό πρόσωπο είναι φορολο-
γικός κάτοικος Ελλάδος αφορά στον τόπο άσκησης 
της πραγματικής διοίκησης μίας εταιρείας. Σχετικά, 
λαμβάνονται υπόψη ο τόπος καθημερινής διοίκησης, 
ο τόπος διεξαγωγής της ετήσιας γενικής συνέλευσης 
ή και των συνεδριάσεων των εκτελεστικών οργάνων 
(ΔΣ), η κατοικία των μελών ΔΣ, κ.α..

Από την στιγμή που τα στοιχεία του Κεντρικού Μη-
τρώου Πραγματικών Δικαιούχων αποκαλύψουν πως 
η πλειοψηφία των μετόχων μίας εταιρείας κατοικούν 
στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό, τότε θα φορολο-
γηθούν στην Ελλάδα και όχι στη χώρα που δήλωναν 
ως έδρα πχ της μητρικής.

Στο Δήμο Νάουσας
Αιτήσεις για χορήγηση 

ειδικού βοηθήματος 
επανασύνδεσης ρεύματος
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Στις τελευταίες εκλο-
γικές αναμετρήσεις και 
ειδικά μετά το 2012 είναι 
δεδομένη και αναμφισβή-
τητη πραγματικότητα η 
αδυναμία των δημοσκο-
πήσεων, όχι απλά να α-
ποτυπώσουν, αλλά ούτε 
και να προσεγγίσουν το 

τελικό αποτέλεσμα. Οι αποκλίσεις των προε-
κλογικών δημοσκοπικών προβλέψεων αλλά 
και των exit polls που διενεργούνται την ημέρα 
των εκλογών αναφορικά με την πρόθεση ψή-
φου είναι τόσο εμφατικά μεγάλες που καταλή-
γουμε να ασχολούμαστε με την αποτυχία των 
προβλέψεων και την αιτία που τις προκάλεσε 
παρά με αυτό καθεαυτό το διακύβευμα της 
εκλογικής αναμέτρησης που δεν είναι άλλο 
από την έκφραση της βούλησης του ελληνικού 
λαού. 

     Παρά τα ανωτέρω, ο συνεχής βομβαρ-
δισμός από δημοσκοπήσεις (συχνά αντικρου-
όμενες μεταξύ τους) συνεχίζεται με αμείωτη 
ένταση κατακλύζοντας τηλεοράσεις και εφη-
μερίδες, αποτελώντας αντικείμενο ευρύτερου 
σχολιασμού και έντονων συζητήσεων. Τα δη-
μοσκοπικά μάλιστα ευρήματα γίνονται βέλη 
στην φαρέτρα των πολιτικών και χρησιμοποι-
ούνται στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, κα-
θορίζοντας τις επόμενες κινήσεις και επιλογές 
τους. 

     Εκ των πραγμάτων λοιπόν προκύπτει 
το δικαιολογημένο ερώτημα γιατί άραγε να 
συμβαίνει αυτό. Αφού η ιστορία πλέον έχει 
καταδείξει ότι μονίμως οι δημοσκοπήσεις δι-
αψεύδονται με εκκωφαντικό τρόπο, χωρίς να 
δίνουν έστω μία πειστική εξήγηση για τα αίτια 
της αποτυχίας τους, περιοριζόμενοι απλά οι 
δημοσκόποι σε έωλες δικαιολογίες. Υπάρχει 
βέβαια και η εύκολη λύση της επίκλησης του 

στατιστικού λάθους (+/- 2 ή 3 %), το ποσοστό 
του οποίου όμως είναι τόσο μεγάλο που ειδι-
κά για τα κόμματα που διεκδικούν την είσοδό 
τους στη Βουλή, μπορεί να οδηγήσει σε ακραί-
ες και μονίμως λανθασμένες διαπιστώσεις. 

     Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνον ελ-
ληνικό. Ανάλογες αστοχίες παρατηρούνται και 
σε άλλες χώρες ανοίγοντας ευρύτερα τη συ-
ζήτηση για το μέλλον και την εξέλιξη των ερευ-
νών της κοινής γνώμης, ώστε να καταλήγουν 
σε αληθή, άρα και διαχειρίσιμα αποτελέσματα, 
όσο και αν αυτό είναι εντέλει εφικτό. Ίσως 
ένας τρόπος θα ήταν να δοθεί μεγαλύτερο 
βάρος από τους δημοσκόπους στα λεγόμενα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών (με ε-
ρωτήσεις του τύπου π.χ ποιος πιστεύεται ότι 
θα είναι ο νικητής των εκλογών, βαθμός απο-
δοχής των πολιτικών αρχηγών, κρίση για τα 
οικονομικό πρόγραμμα των κομμάτων εξου-
σίας κλπ) και όχι τόσο στην πρόθεση ψήφου. 
Άλλωστε, η πολιτική κυριαρχία του «Κανένα» 
σε συνδυασμό με το μεγάλο ποσοστό του 
«δεν γνωρίζω / δεν απαντώ» δεν προσφέρο-
νται για ασφαλή, αναγωγικά συμπεράσματα. 

    Ούτως ή άλλως είναι γνωστό πως ό-
που εμπεριέχεται ο αστάθμητος ανθρώπινος 
παράγοντας τίποτα δεν είναι δεδομένο και 
σίγουρο. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να παραβλέπουμε το γεγονός ότι 
η μάλλον συνειδητή άρνηση του πολίτη (που 
πολλές φορές σκοπίμως μπορεί να απαντά 
ψέματα στις ερωτήσεις που του θέτονται) να 
αποκαλύψει τις μύχιες σκέψεις και προθέσεις 
του, επιλέγοντας να εκδηλώσει την οργή και 
την αγανάκτησή του μόνον στην κάλπη θα 
συνιστά πάντοτε τον μοναδικό και καθοριστικό 
παράγοντα της επιτυχίας ή αποτυχίας μιας 
δημοσκόπησης. 

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω 

Η υπερεκτιμημένη 
πολιτική παράμετρος 
των δημοσκοπήσεων

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Ο ΜΙΚΡΟΠΟΔΑΡΟΣ (ΜΕΤΑΓΛ.) SMALLFOOT 
Προβολές: Πέμπτη – Παρασκευή –Σάββατο - 

Κυριακή στις 17.30
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΚΑΡΕΪ ΚΕΡΚΠΑ-

ΤΡΙΚ ,    Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-
ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΖΕΡΒΟΣ, 
ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΗΛΙΔΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΚΩ-
ΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΑΛΙΑΣ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΥΧΡΑΜΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ, 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΑΝΘΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ, ΓΙΩΡΓΗΣ ΤΣΟΥ-
ΡΗΣ

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ - A STAR IS BORN 
Προβολές:  Πέμπτη 4/10 – Δευτέρα 8/10 – 

Τρίτη 9/10 - Τετάρτη 10/10 στις 21.00 
Παρασκευή 5/10 – Σάββατο 6/10 – Κυριακή 

7/10 στις 19.00  και 21.30

Σκηνοθεσία: ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ
Σενάριο: ΕΡΙΚ ΡΟΘ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥ-

ΠΕΡ & ΓΟΥΙΛ ΦΕΤΕΡΣ
Ηθοποιοί: ΣΑΜ ΕΛΙΟΤ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ 

ΚΟΥΠΕΡ, LADY GAGA

VENOM  (Marvel)   σε 3D και 2D προβολές.
Σε απλές 2D Προβολές:  Πέμπτη 4/10 – Δευ-

τέρα 8/10 – Τρίτη 9/10 – Τετάρτη 10/10 στις 
21.00 και 

Σάββατο 6/10 – Κυριακή 7/10 στις 19.15  και 
21.45

Σε 3D προβολές: Παρασκευή 5/10 στις 21.45 
και Σάββατο 6/10 στις 19.15

Σκηνοθεσία: ΡΟΥΜΠΕΝ ΦΛΑΪΣΕΡ
Σενάριο: ΚΕΛΙ ΜΑΡΣΕΛ
Ηθοποιοί: ΓΟΥΝΤΙ ΧΑΡΕΛΣΟΝ, ΜΙΣΕΛ 

ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ, ΤΟΜ ΧΑΡΝΤΙ

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 

όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
παρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     4/10/18 - 10/10/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Γιορτή 
κάστανου την 
Κυριακή στη 

Φυτειά
Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Φυτειάς 

διοργανώνει γιορτή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων 
που διοργανώνει, με θέμα : « Κάστανο, κρασί & τσίπου-
ρο» την Κυριακή 14 Οκτωβρίου ώρα 11.00 πμ, τοποθε-
σία Τρανό Πηγάδι, Φυτειά.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα προσφέρονται 
εδέσματα των παραπάνω προϊόντων.

 Ο Σύλλογος προσκαλεί όλο τον κόσμο στη γιορτή!

Μετά από μια επιτυχημένη σεζόν στο Θέα-
τρο 104 στην Αθήνα και το Θέατρο Τ στη Θεσ-
σαλονίκη και λίγο πριν ετοιμάσουν βαλίτσες 
για ακόμα μία χρονιά στην πρωτεύουσα (και 
πάλι στο θέατρο 104) και για το ταξίδι τους στο 
Παρίσι (στο φημισμένο Théâtre Marigny), οι 
ταλαντούχοι Fly Theatre έρχονται στη Βέροια, 
σε συνεργασία με την  ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 
στο θέατρο της Αντωνιαδείου Στέγης, τη Δευ-
τέρα 8 Οκτωβρίου, στις 9.00 μ.μ., έχοντας στις 
αποσκευές τους μια συναρπαστική ιστορία 
βασισμένη στη ζωή και το έργο της Μεξικανής 
ζωγράφου Frida Kahlo. 

Η πολυμεσική παράσταση «Frida Κι Άλλο», 
σε κείμενο Κατερίνας Δαμβόγλου, αξιοποιεί 
τις αρχές των Fly Theatre – προσήλωση στον 
χώρο, τον ρυθμό, το σώμα και το θεατρικό παι-
χνίδι – για να ζωντανέψει μοναδικά και πρω-
τότυπα τη ζωή της Frida Kahlo. Η παράσταση 
πραγματεύεται την ιστορία της ζωγράφου, τους 
φυσικούς περιορισμούς και τον πόνο που την 
ώθησαν να δημιουργήσει ένα σύμπαν που κυ-
ριαρχείται από κίνηση και πάθος. 

Η Κατερίνα Δαμβόγλου ενσαρκώνει τη Μεξι-
κανή ζωγράφο παρουσιάζοντας επί σκηνής τα 
βιώματα, αλλά και μια πληθώρα συναισθημά-
των της εκρηκτικής και ασυμβίβαστης Frida. Ο 
Robin Beer δημιουργεί ζωντανά ήχο και εικό-
νες μέσα από προβολή live video χτίζοντας τον 
κόσμο γύρω της. Με τις διαρκείς προβολές και 
το ζωντανό χειροποίητο video, οι Fly Theatre 
«ζωγραφίζουν» στη σκηνή την προσωπικότητα 

της Frida Kahlo μέσα από εμβληματικές εικό-
νες και τους πίνακές της.

Η παράσταση «Frida Κι Άλλο» επιχορηγή-
θηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και επιλέ-
χθηκε από την επιτροπή των 53ων Δημητρίων 
για να παρουσιαστεί, στις 5 Οκτωβρίου, στο 
Πρώτο Θεατρικό Showcase (5-10/10/2018), 
στο οποίο θα παρευρεθούν σημαντικοί άνθρω-
ποι του θεάτρου από διάφορες χώρες, εξάγο-
ντας το εγχώριο θεατρικό ταλέντο σε μέρη με 
ξεχωριστή θεατρική παράδοση. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενο - Επεξεργασία: Κατερίνα Δαμβό-

γλου
Σκηνοθεσία: Fly Theatre 
Δραματουργία: Μιράντα Βατικιώτη
Σκηνογραφία - Ενδυματολογία: Ερμίνα Α-

ποστολάκη
Φως – Ήχος - Βίντεο: Robin Beer
Μακιγιάζ: Όλγα Πάτσιου
Παραγωγή: Α.Μ.Κ.Ε. «Βασίλης Δαμβό-

γλου» 
Διεύθυνση παραγωγής: Αναστασία Ταμου-

ρίδου - ARTos & Θέαμα

Παίζουν: Κατερίνα Δαμβόγλου - Robin Beer
Διάρκεια παράστασης: 85 λεπτά
Τιμή εισιτηρίου: 10€  Προπώληση εισιτηρί-

ων: Χώρος Τεχνών , 3Ος όροφος και Βιβλιο-
πωλείο Επίκαιρο , Βενιζέλου 36  Πληροφορίες 
- Κρατήσεις: 2331078100 

Τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου
«Frida Κι Άλλο» από τους 
Fly Theatre στη «Στέγη»
-Η συναρπαστική ζωή της Frida Kahlo 
επί σκηνής, μόνο για μία παράσταση



Με ανοιχτή επιστο-
λή του στα τοπικά ΜΜΕ 
ο δικηγόρος Αργύρης Γ. 
Πανταζόπουλος ανακοι-
νώνει δημόσια την υπο-
ψηφιότητά του για τον 
Δήμο Αλεξάνδρειας, με 
δήλωσή του στην οποία 
αναφέρει τα εξής: 

« Φίλες και φίλοι,
Ως Δικηγόρος έχω γρά-

ψει αναρίθμητα κείμενα. 
Τώρα όμως νιώθω ότι οι 
πολλές λέξεις χάνουν το πραγματικό νό-
ημά τους και έχει φθάσει ο καιρός των 
επιλογών, των αποφάσεων και των πρά-
ξεων.

Από τότε που γεννήθηκα ζω στον 
ευλογημένο τόπο μας. Εδώ μεγάλωσα, 
εδώ εκπαιδεύθηκα, εδώ μένω μόνιμα, 
εδώ λειτουργώ το γραφείο μου, εδώ δρα-
στηριοποιούμαι ως επιστήμονας, ελεύθε-
ρος επαγγελματίας και ενεργός πολίτης. 
Περπατώ καθημερινά στους δρόμους 
και στις γειτονιές μας, κινούμαι σε όλο το 
Δήμο μας. Συναντώ συνέχεια και παντού 
ανθρώπους που αγωνιούν για την κατά-
σταση του Δήμου μας και μοιράζομαι τις 
σκέψεις και  τον προβληματισμό όλων. 
Με κάθε επιείκεια η σημερινή εικόνα του 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  δεν είναι ό-
μορφη, δεν είναι ευχάριστη, δεν μάς ται-
ριάζει και δεν μάς αξίζει. Μάς αδικεί και 
δεν μάς αντιπροσωπεύει. Αυτή είναι η 
αλήθεια και η πραγματικότητα, χωρίς κα-
μία διάθεση ισοπέδωσης και μηδενισμού.

Η αποχή όμως, οι διαπιστώσεις και η 
ανέξοδη κριτική δεν δίνουν λύσεις. Μέ-
σα σε δύσκολους καιρούς, με τα πιεστι-
κά προβλήματα που δημιουργεί στην 
καθημερινότητα η συνεχιζόμενη οικο-
νομική κρίση, όλοι εμείς, οι άνθρωποι 
που αγαπάμε αυτόν τον τόπο, έχουμε 
την ουσιαστική υποχρέωση να βγούμε 
μπροστά. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη 
στις δυνατότητες και στις ικανότητες του 
ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής 
μας. Και πιστεύω βαθιά ότι μόνον με την 
ενεργό συμμετοχή όλων μας μπορούμε 
να αλλάξουμε τα πράγματα, μπορούμε 
να αλλάξουμε τη μοίρα του τόπου μας, 
μπορούμε να αλλάξουμε το ΔΗΜΟ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.

Ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη συ-
γκυρία χρειάζονται νέα, άφθαρτα πρό-
σωπα με γνώσεις, προσόντα, σχέδιο 

και θέληση, κατάλληλα να 
ηγηθούν, να εμπνεύσουν 
και να οδηγήσουν, μαζί με 
ικανούς και άξιους νέους 
αλλά και έμπειρους συνερ-
γάτες, το ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑΣ στο δύσκολο αύριο 
με τόλμη και ρεαλισμό. Με 
απαραίτητα εφόδια όλων 
την αγάπη για τον τόπο 
μας και την ειλικρινή διά-
θεση προσφοράς. Αλλά και 
με ευθύνη, αξιοκρατία και 

προοπτική. Με εντιμότητα, ακεραιότητα 
και συνέπεια.

Συνδημότισσες και συνδημότες,
Με τούτες τις σκέψεις ΔΗΛΩΝΩ προς 

όλες και όλους εσάς ότι αποφάσισα να 
είμαι υποψήφιος ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑΣ στις εκλογές του Μαΐου του 
2019, επικεφαλής ενός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 
Δημοτικού συνδυασμού, πρώτος μεταξύ 
των ίσων συνεργατών μου.

   ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ σε όλους τους πο-
λίτες και τις δυνάμεις του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ανεξάρτητα από κομματική 
προέλευση και πεποιθήσεις ή επιλογές 
σε προηγούμενες Δημοτικές εκλογές. Ο 
συνδυασμός μας είναι 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, ελεύ-
θερος από κομματικές 
δεσμεύσεις, πολιτικές 
περιχαρακώσεις ή προ-
σωπικές διαφορές. Το 
παρόν και το μέλλον του 
Δήμου μας δεν μπορεί 
να εξαρτάται από στεί-
ρες αντιπαραθέσεις που 
ανήκουν στο παρελθόν.

    ΕΧΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ 
με την καθημερινή πα-
ρουσία και συμπεριφο-
ρά μου όλα τα χρόνια 
ότι πιστεύω βαθιά στη 
συναίνεση, στον αλληλο-
σεβασμό, στη συνεννό-
ηση και στη συνεργασία 
όλων διότι μόνον με αυ-
τόν τον τρόπο μπορού-
με να προχωρήσουμε 
μπροστά και να τα κατα-
φέρουμε.

ΠΙΣΤΕΥΩ ακράδαντα 
ότι όλοι μαζί, στην Αλε-
ξάνδρεια, στη Μελίκη, 
στο Πλατύ, στις Αντιγο-
νίδες, σε όλες τις Κοινό-
τητες του Δήμου μας, α-
νεξάρτητα από τον τόπο 
καταγωγής του καθενός, 
θέλουμε και μπορούμε 
να πετύχουμε πολλά, 
χωρίς ψεύτικες υποσχέ-
σεις αλλά με πράξεις και 
έργα, μπορούμε να είμα-
στε πρωτοπόροι και να 
οργανώσουμε ένα Δήμο 
πρότυπο λειτουργίας, να 
αντιμετωπίσουμε αποτε-
λεσματικά την καθημερι-
νότητα, να βελτιώσουμε 
την ποιότητα ζωής, να 
σταθούμε με αλληλεγγύη 
δίπλα στους συμπολίτες 
μας  που δοκιμάζονται, 
να αναδείξουμε το ΔΗ-
ΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ως 
ένα πυρήνα δημιουργί-
ας, καινοτομίας και ανά-
πτυξης στο κέντρο της 
Μακεδονίας μας.

   Έχουμε ένα ΟΡΑ-
ΜΑ. Να δούμε αυτόν τον 

ευλογημένο τόπο, το Ρουμλούκι μας, κα-
λύτερο, όμορφο, καθαρό, φωτεινό. Να 
αποκτήσει αυτός ο τόπος όσα αξίζει και 
όσα δικαιούται. Να είναι ένας τόπος κα-
τάλληλος για τη ζωή των κατοίκων του 
και σημαντικός προορισμός για φιλοξε-
νούμενους και επισκέπτες. Να μην υστε-
ρεί στη σύγκριση με άλλες περιοχές. Και 
να είμαστε όλοι υπερήφανοι που κατοι-
κούμε στο ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.

Σας ΠΡΟΣΚΑΛΩ να μοιρασθείτε το 
όραμά μας, να δώσετε δύναμη στη δύνα-
μή μας. Διότι ήρθε πραγματικά η ώρα, με 
τη βοήθεια του Θεού, να συναντηθούμε 
στους νέους δρόμους της ελπίδας, της 
συνεννόησης, της δημιουργίας και της 
ανάπτυξης ολόκληρου του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ισόρροπα σε κάθε Δημοτι-
κή Ενότητα.

Φίλες και φίλοι, συνδημότες και συν-
δημότισσες,

Είμαι ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
και θα είμαι υποψήφιος ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α-
ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.

Με εκτίμηση,
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Συνεταιρισμού « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όλα τα μέλη του να προσέλθουν στο Γραφείο του Συ-

νεταιρισμού στη Βέροια, επί της οδού Λουτρού αριθ.1, 2ος 
όροφος, αριθμός τηλ.2331181055 προκειμένου να προ-
σκομίσουν  όλα  τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
κατάρτιση Μητρώου Μελών. Η διαδικασία κατάθεσης των 
σχετικών εγγράφων σε αντίγραφα και όχι πρωτότυπα θα 
πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018 και 
για το προσεχές διάστημα τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: 

Δευτέρα: 8πμ-11πμ και 4μμ-7μμ 
Τετάρτη: 4μμ-7μμ 
Πέμπτη: 8πμ-11πμ
Αναφορικά με την προσκόμιση των απαιτούμενων κατά 

περίπτωση εγγράφων, όπως τίτλοι κυριότητας, συμβόλαια 
αποδοχής κληρονομιάς, διαθήκη, Ε9, πιστοποιητικά κλπ. 
θα δίνονται διευκρινιστικές πληροφορίες κατόπιν συνεννόη-
σης με τους υπεύθυνους κατάρτισης του Μητρώου Μελών:

Γιώργο Γεωργίου τηλ. 6973044040
Ασημένια Χαριστού τηλ. 6972789765.

Το Δ.Σ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ενημερωτική Ημερίδα 

για την Σκλήρυνση 
κατά Πλάκας στο 

Θεραπευτήριο «Ασκληπιός» 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνι-
κής Εταιρείας Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΕΕΣΚΠ), έχουν τη χαρά να 
σας προσκαλέσουν στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Νεότερες 
εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση της Πολλαπλής Σκλήρυν-
σης», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 07 Οκτωβρίου 2018 
και ώρα 11:00 - 14:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων (1ος όροφος) 
της Ψυχιατρικής Κλινικής «Θεραπευτήριο Ασκληπιός», στο 
Λαζοχώρι Βέροιας. Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια της 
εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την 
Πολλαπλή Σκλήρυνση και την Ψυχική Υγεία, ενόψει της Παγκόσμιας 
Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Μετά το πέρας της εκδή-
λωσης θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση και στην συνέχεια ελαφρύ 
γεύμα.

Θεραπευτήριο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»
Τηλ. 23310 - 78200
Λαζοχώρι Ημαθίας

Την υποψηφιότητά του για τον Δήμο 
Αλεξάνδρειας ανακοινώνει δημόσια 

ο δικηγόρος Αργύρης Πανταζόπουλος
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Αγιασμός για την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς στο 

Ωδείο της Μητρόπολης
Από το Ωδείο και την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της 

Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας, ανακοι-
νώνεται ότι  την  Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 7 μ.μ. 
στο Μητροπολιτικό Κέντρο «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα θα 
πραγματοποιηθεί αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς 2018-2019.

Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
και Πρόεδρος του Ωδείου μας κ. Παντελεήμων.

Μαθήματα χορού 
στο Λύκειο των 

Ελληνίδων Βέροιας
Τα μαθήματα χορού από το Λύκειο των Ελληνίδων 

ξεκίνησαν! 
Λειτουργούν τμήματα ενηλίκων ,νέων,εφήβων και παι-

διών.
Ενήλικες : Κάθε  Δευτέρα 19:00-21:30μμ και κάθε Πέ-

μπτη 19:30-21:00μμ
Παιδιά και έφηβοι κάθε Σάββατο οι πρόβες θα γίνονται 

ως εξής:
13:00- 13:45  Προεφηβικό ( Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού)
13:45-14:30   Παιδικό 
14:30-15:15  Εφηβικό
15:15-16:00  Τμήμα Νέων - Φοιτητών
16:00- 16:45  Μουσικοκινητική Αγωγή Προσχολικής 

ηλικίας ( προνήπια- νήπια - Α’ Δημοτικού)
16:45-17:30  Γ’ Δημοτικού
17:30-18:15  Δ’ και Ε’ Δημοτικού
18:15-19:00  ΣΤ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου

ΤΟ Δ.Σ.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-

ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων :

 Το Σάββατο 6 Οκτωβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό των Αγίων 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων.

 Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου το πρωί 
θα συλλειτουργήσει με τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Σμύρνης κ. Βαρθολομαίο  
στον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των 
Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου 
Βεροίας.

 Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου στις 
7:00μ.μ. θα τελέσει αγιασμό για την έναρ-
ξη των μαθημάτων του Ωδείου της Ιεράς 
Μητροπόλεως στο Μητροπολιτικό Κέντρο 
Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στην Νά-
ουσα.

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο 
στο Γηροκομείο Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά 
το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής 
Αγοράς.  Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο 
τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για οικονομική ενί-
σχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA 
BANK.  1. Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 
8 30 00 20 01 00 00 70 , ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 
83 00 02 00 10 00 0 70  2. Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 00 00 24 , IBAN:  
GR 78 0140 82 90 82 90 02 00 10 00 024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας (Κοινωνικό Φροντιστήριο) της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, του οποίου σκοπός είναι η 

δωρεάν ενισχυτική - φροντιστηριακή διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ζητούνται καθηγητές για 
την διδασκαλία φυσικής, χημείας και βιολογίας που θα μπορούν να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους για την κάλυψη των 
αυξημένων φετινών αναγκών.

Για περισσότερες πληροφορίες (Δευτέρα - Παρασκευή 8.30-13.30) στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (Μητροπόλεως 30) και 
στο τηλ. 2331022270 (εσωτ. 8).

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 6 Ο-

κτωβρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
(Μ. Αλεξάνδρου) Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, παππού και θεί-
ου

ΙΩΑΝΝΗ ΓΩΓΟΥ 
του Αναστασίου 

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Αρτοκλασία για την υγεία 
των ηλικιωμένων,  στην Αγία 

Κυριακή Λουτρού
Με την ευκαιρία της 1ης Οκτωβρίου, ημέρα αφιερωμένη 

στην 3η  ηλικία, το  Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιού-
χων Ν. Ημαθίας αποφάσισε να τελέσει αρτοκλασία για την υ-
γεία των μελών του, στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού 
Ημαθίας,  την Κυριακή  7 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια περιήγηση στην Ολυμπιακή ακτή Πιερίας- 
Γεύμα.

Ώρα αναχώρησης  8:30 π.μ. από «ΕΛΙΑ»
Δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο του Συνδέσμου και 

στα τηλέφωνα  Βέροιας: 23310 60278
Νάουσας: 23320 27228 & 6976365864.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάβ-

βατο 6 Οκτωβρίου 2018 στις 
11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας ο Νικόλαος Γε-
ωρ. Κοτσελίδης σε ηλικία 52 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Αρχιερατική Θεία 
Λειτουργία στη 

Παλαιά Μητρόπολη 
Βέροιας

Με αφορμή το εορταστικό κλίμα του Προσκο-
πικού Χωριού της πλατείας Δημαρχείου, που 
θα λάβει χώρα το Σάββατο 6 και τη Κυριακή 7 
Οκτωβρίου 2018 για τη συμπλήρωση 100 χρό-
νων του Προσκοπισμού της Βέροιας, το πρωί της 
Κυριακής θα πραγματοποιηθεί Αρχιερατική Θεία 

Λειτουργία στη Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας.
Η Παλαιά Μητρόπολη θα πλημμυρίσει από μικρούς και μεγάλους, νέους και 

παλαιούς Προσκόπους, φίλους και γονείς, που τους ενώνει η αγάπη και η πίστη 
στο Θεό και το Προσκοπικό Ιδεώδες.

 Ο Πανηγυρικός της επετείου θα εκφωνηθεί από το παλαιό τοπικό Έφορο 
Βέροιας κ. Παύλο Πυρινό και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων θα εκπροσωπήσει 
ο Πρόεδρος κ. Ισίδωρος  Κανέτης.

Στη Θεία Λειτουργεία θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

 Ιδιαίτερη τιμή, για τους παρευρισκόμενους, η παρουσία του Μητροπολίτη 
Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου. 
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ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ...

Τότε ήταν Δευτέρα  και 
μέχρι την άλλη είχανε καιρό …

Αυτός όμως έφυγε. 
Πήγε μακριά. Στα σαξόφωνα και τις καντρίλιες,
σε Νοτιοαμερικάνικα στέκια αστέγων,
εκεί που ο χρόνος ξεχνά την Αριθμητική,
τις ώρες του,
που περισσότερο
μαζεύει τα βλέμματα της απόγνωσης
και τα αινίγματα των κυμάτων.

Ήταν μικρός όταν πρωτάκουσε τη λέξη Φτώχεια,
μα περισσότερο απ’ όλες την αγάπησε.

Αυτή ήξερε να διαιρεί τα περισσευούμενα με τα χρειώδη,
τις μεγάλες κουβέντες, με τα ξεχασμένα παρεκκλήσια,
τους στρατιώτες της πρώτης γραμμής, με την θυσία των Ιερόδουλων.
Τότε ήταν Δευτέρα και μέχρι την άλλη είχανε καιρό.

Μπορούσε αν ήθελε  να κάθεται στους σταθμούς   
και να κοροϊδεύει τα τραίνα που σφύριζαν και 
μετέφεραν αγάλματα υστεροφημίας και 
σκέψεις με παραβιασμένες ημερομηνίες λήξεως.

Αν ήθελε, 
μπορούσε να κλέβει πιάνα, βιολοντσέλα  ή νεαρές σοπράνο,
ή
αν ήθελε 
μπορούσε να φυτέψει στο τελευταίο καλοκαίρι
την άλλη όψη των αναμνήσεων,
αυτή που απαγόρευε το
θυμάμαι
θυμάσαι 
θυμάται
θυμόμαστε 
θυμότανε
θυμόταν.
Τότε ήταν Δευτέρα και μέχρι την άλλη είχανε καιρό.

Μάτια μεγαλωμένα από καημούς,
και μια αγάπη, 
που ανεβοκατέβαινε την σκάλα σκαρφαλωμένη στα μεσάνυχτα, 
έβλεπε στ` όνειρά του.

Ποιος σε έμαθε να κοιτάς; Του `λεγε η φωνή μέσα του.

Τι  ήταν η αιτία γι` αυτό το αναίτιο δάκρυ;
τον ρώταγαν κάτι καλόγριες,
που είχαν κρεμάσει τους πόθους στην κουζίνα
και τα φιλιά στο ΔΩΜΑΤΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,
μέχρις να «εξημερωθούν τα μαχαίρια».
Τότε ήταν Δευτέρα και μέχρι την άλλη είχαμε καιρό.

 Γιάννης Ναζλίδης

Του ιερέως
Παναγιώτου Σ.
Χαλκιά

Πριν αρχίσω το θέμα μου, φίλοι αναγνώστες, 
και προς καλυτέραν κατανόησή του, θα σας α-
ναφέρω δύο σχετικά περιστατικά.

Το πρώτο: Είπε κάποτε ο Μέγας Αλέξανδρος 
σ’ έναν στρατιώτη του που ονομάζετο και αυτός 
Αλέξανδρος: «Ή θα αλλάξεις το όνομά σου ή τη 
διαγωγή σου», δεδομένου ότι ο εν λόγω στρατι-

ώτης εφέρετο ανάνδρως και ντρόπιαζε το όνομά του.
Το δεύτερο: Μεγαλοσχήμων κληρικός, έγραφε εις όμοιόν του: «… 

Προτίθεμαι, όμως, να σας κατηχήσω εις το Εκκλησιαστόν ήθος, ει το 
οποίον, ως φαίνεται, υπολείπτεσθε! Περί της ελλείψεως ταύτης, δυ-
στυχώς, έχομεν ιδίαν αντίληψιν…».

(Η επιστολή, εις την διάθεση παντός αιτούντος).
Το ίδιο, φίλοι αναγνώστες, ισχύει και για τον καθένα που φέρει το 

χριστιανικό όνομα. Πρέπει να είμαστε και εμπράκτως χριστιανοί. Να 
έχουμε γνήσια χριστιανικά βιώματα και γνήσιο χριστιανικό ήθος.

Η αρχαία χριστιανική φιλολογία, περιλαμβάνει πολλές εκφράσεις, 
με τις οποίες εκφράζεται η «καινή κτίσις» στις ψυχές των πραγματικών 
χριστιανών. Οι εκφράσεις αυτές αποτελούν μαργαρίτες και διαμάντια 

στην παγκόσμια λυτρωτική και σωτηριολογική φιλολογία. Οι κυριότε-
ρες απ’ αυτές, όπως τις έχει συγκεντρώσει, σε ειδική πραγματεία του, 
ο Γερμανός λουθηρανός θεολόγος Χάρνακ (1851-1939), είναι οι εξής:

1) ως τα παιδία. 2) ανακαινίζεσθαι, ανανεούσθαι, αναπλάσσεσθαι, 
μεταμορφούσθαι. 3) Εκλογή, υιοθεσία, ελευθερία. 4) Φίλοι του Θεού, 
αδελφοί Χριστού. 5) κτίζεσθαι, καινή κτίσις, παλιγγενεσία, αναγεννά-
σθαι, γεννάσθαι εκ Θεού, υιοί (τέκνα) Θεού. 6) Δώρον του Πνεύματος, 
το χρίσμα από του Θεού, πνευματικοί, πνευματοφόροι, χριστοφόροι, 
θεοφόροι, εν Χριστώ είναι. 7) Γνώσις, αλήθεια, φως, φωτίζεσθαι, ζωή 
αιώνιος, αθανασία, ζωοποιείσθαι, θεοποιείσθαι, χριστοποιείσθαι, νύμ-
φαι Χριστού. 8) Ο καινός άνθρωπος, ο τέλειος άνθρωπος κ.λπ.

Οι εκφράσεις αυτές πρέπει να έχουν ισχύν για τους χριστιανούς 
κάθε εποχής, συνεπώς και για μας σήμερα.

Η καταπληκτική διάδοση του χριστιανισμού κατά τους πρώτους 
αιώνες, οφείλεται, κυρίως στο ηθικό μεγαλείο και την τρομερή ακτινο-
βολία της ζωής των χριστιανών.

Χαρακτηριστικό είναι το εξής παράδειγμα: Μια μέρα έφθασε στη 
Θηβαΐδα της Αιγύπτου στρατιωτικό απόσπασμα του Μαξιμιλιανού, 
με αξιωματούχο τον Παχώμιο. Όλοι ήσαν κουρασμένοι, σκονισμένοι 
και διψασμένοι. Οι κάτοικοι έτρεξαν αμέσως να τους περιποιηθούν 
με πολλή αγάπη. Ο Παχώμος, έκπληκτος, ρώτησε γιατί τους περιποι-
ούνται εξαιρετικά. Εκείνοι απάντησαν: «Είμαστε χριστιανοί και η θρη-
σκεία μας επιβάλλει να φερόμαστε μ’ αυτόν τον τρόπο σε όλους». Τότε 

ο Παχώμιος συμπέρανε: «Μια θρησκεία, η οποία επιβάλλει 
τέτοια αγάπη, δεν είναι δυνατόν παρά να είναι θεία». Έγινε 
χριστιανός, μεγάλος ερημίτης της Θηβαΐδας και ιδρυτής των 
κοινοβίων.

Και σήμερα, οι πραγματικοί χριστιανοί έχουν καθήκον 
να φροντίσουν ώστε: Το χριστιανικό πνεύμα να διαποτίσει, 
ανεξαιρέτως, όλες τις πτυχές της χριστιανικής ζωής. Το 
γνώρισμα του αληθινού χριστιανού είναι: η έμπρακτος χρι-
στιανική μαρτυρία της πίστης μέσα στον κόσμο.

Ένα διδακτικό παράδειγμα: Ένας από τους τελευταίους 
αυτοκράτορες της Ιαπωνίας, θέλοντας να καλοπιάσει τους 
χριστιανούς, τους ανέβαζε σε υψηλές κυβερνητικές θέσεις. 
Μετά από λίγο καιρό όμως, άγνωστο για ποια αιτία, άρχισε 
να φέρεται προς αυτούς με ψυχρότητα και στο τέλος τους 
απαγόρεψε να ομολογούν την χριστιανική τους πίστη.

Το νέο διάταγμα δεν είχε τεθεί ακόμη σε εφαρμογή, όταν 
δύο χριστιανές κυρίες της τιμής εκ της ακολουθίας της αυτο-
κράτειρας, υπέβαλαν τις παραιτήσεις των. Η αυτοκράτειρα, 
που τις εκτιμούσε και τις αγαπούσε, τις παρακάλεσε, λέ-
γουσα: «Μείνατε. Τίποτε δεν έχετε να φοβηθείτε. Ποτέ δεν 
θα διατάξω κάτι εναντίον της θρησκείας. Μου αρκεί να μην 
ομολογείτε φανερά τη χριστιανική σας ιδιότητα». «Η θρη-
σκεία μας, απάντησαν οι δύο κυρίες, δεν μας επιτρέπει την 
υποκρισία. Θα ήταν προδοσία να μην ομολογούμε δημόσια 
και στην καθημερινή ζωή, τη χριστιανική μας πίστη».

Πόσο ευτυχισμένος, φίλοι αναγνώστες, θα ήταν ο καθέ-
νας που έφερε το χριστιανικό όνομα, εάν είχε και το γνήσιο 
χριστιανικό ήθος. Πρέπει όλοι (όσοι τουλάχιστον ισχυριζό-
μαστε ότι είμαστε χριστιανοί), με τη χριστιανική ζωή μας, με 
τη δικαιοσύνη, την αγάπη και τις υπόλοιπες αρετές μας, να 
δείχνουμε ότι αισθανόμαστε τη μεγάλη τιμή, την οποία έκα-
με σ’ εμάς ο Θεός, να είμαστε χριστιανοί!

Το γνήσιο χριστιανικό ήθος!!!

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Είστε δανειολήπτης επιχειρηματίας 

ή  ιδιώτης και ενδιαφέρεστε για τη ρύθμι-
ση-κούρεμα των οφειλών σας σε Τράπε-
ζες? 

Σας παρέχουμε τις πρώτες πληροφορίες 
ΔΩΡΕΑΝ καθώς και την εξέταση του φακέ-
λου σας ΔΩΡΕΑΝ. 

Εχεμύθεια και προστασία των προσω-
πικών σας δεδομένων με την εγγύηση της 
εμπειρίας πρώην Τραπεζικών Διευθυντι-
κών στελεχών  και τη συνδρομή μεγάλου 
δικηγορικού γραφείου σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη .

Όποιο και αν είναι το θέμα που σας α-
πασχολεί, έχουμε την λύση, επικοινωνήστε 
μαζί μας 6936644122 ή 6981994055 Wup 

Γραφεία : Θεσσαλονίκη ,  Βέροια, 
Κιλκίς , Κοζάνη,  Γιαννιτσά    
e-mail  
diamesolavitiki.info@gmail.com

«100 χρόνια» 
Προσκοπισμός στη 
Βέροια (1918-2018)

Το 2018 είναι μία σημαντική χρονιά – σταθμός για τον Προσκοπισμό 
στη Βέροια.

Μία οργάνωση νέων (η μεγαλύτερη στη χώρα μας) που από το 1910 
πρωτοεμφανίστηκε ιδρυτής ο Αθανάσιος Λεκαδίτης) απλώθηκε σ’ όλη την 
Ελλάδα.

Το 1918 πρωτοπόροι Βεροιώτες (Βασ. Ζαρκάδας, Αναστ. Λαζάρου…) 
ίδρυσαν την πρώτη προσκοπική ομάδα. Από τότε μέχρι σήμερα χιλιάδες 
(νέοι και νέες) δέχτηκαν την ευεργετική επίδραση της προσκοπικής αγω-
γής και εκπαίδευσης στο χαρακτήρα τους.

Οι Βεροιώτες πρόσκοποι ήταν πάντοτε πρώτοι και παρόντες σε κάθε 
δύσκολη στιγμή της πατρίδας μας (εμπόλεμες καταστάσεις, φυσικές κατα-
στροφές). Για τον λόγο αυτό, η σημαία τους έχει τιμηθεί με πολλές διακρί-
σεις (μετάλλια – επαίνους) από την Εκκλησία, τον Στρατό, τον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό και το Σ.Ε. Προσκόπων.

ΜΕ σκοπό την ενίσχυση της ιστορικής μνήμης (αδελφή της αυτογνω-
σίας) και την γνωριμία του κοινού με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το 
διήμερο 6-7/10/18 Σάββατο-Κυριακή θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις:

α) «Προσκοπικό χωριό» στην Πλατεία Δημαρχείου οργανωμένο από 
τους σημερινούς Προσκόπους.

β) Την Κυριακή το πρωί τέλεση Θείας Λειτουργίας στην Παλαιά Μη-
τρόπολη των Αποστόλων Παύλου και Πέτρου, όπου θα χοροστατήσει ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης κ. Παντελεήμων και 
ο Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος.

Την επίμαχη ομιλία θα κάνει ο κ. Παύλος Πυρινός, ιστορικός πρ. Τοπι-
κός Έφορος.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όσοι και όσες υπήρξαν πρόσκοποι καθώς επίσης και τα 
παλιά μέλη των Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης να δώσουν το 
παρόν.

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο της Πόλης μας από 
τον Πρόεδρο του Δ. Συμβουλίου του Σώματος κ. Ισίδωρο Κανέτη, τιμώ-
ντας τους θυσιασθέντες προσκόπους σφαγιασθέντες από τους Τούρκους 
(και όχι μόνο) του Αϊδινίου και Σωκίων – Μ. Παναγίας (το 1919 – 1922) 
της Μ. Ασίας.

Η συνάντηση-προσέλευση των προσκόπων θα γίνει στην μπροστινή 
είσοδο του Ναού ώρα 08.45’ Κυριακή 7-10-18.

Π. Πρόσκοποι Βέροιας
«Φοίνικες»
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
          
ΜΕΡΟΣ Β

Οι Έλληνες είμαστε ιδι-
αίτερα ευαίσθητοι στα εθνι-
κά θέματα. Πολλές φορές, 
όμως, εξαιτίας της απρονο-
ησίας και της έλλειψης, στις 

περισσότερες φορές, ικανότητας η πατρίδα και το 
Έθνος μας σύμπαντος του Ελληνισμού δέχτηκε 
ισχυρά θανάσιμα τραύματα. Βασικό στοιχείο του 
παραμένει ο συρρίκνωση στο «μικρό και έντιμο 
κράτος». Περιορίστηκε ο Ελληνισμός  στο πιο φτωχό 
περιφραγμένο οικόπεδο σε σύγκριση με αυτά που 
είχε στο παρελθόν. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες 
ήσαν εγκατεστημένοι στις πατρογονικές τους εστίες 
που αναγκάστηκαν οι πόλεμοι τους εξόντωσαν ή 
τους ανάγκασαν να εκπατριστούν.  Ο αιώνας που 
αφήσαμε πίσω μας συνέδεσε το όνομά του με πολ-
λές τέτοιες εθνικές τραγωδίες. Βέβαια η «Μικρασια-
τική Καταστροφή» είναι αυτή που άφησε μεγάλες 
πληγές που  δεν θα επουλωθούν ποτέ. Αλλά και το 
δράμα της κατεχόμενης Κύπρου πληγώνει εξίσου 
τις καρδιές όλων μας. Ελπίζουμε  ότι θα γίνουν στο 
μέλλον οι μεγάλες ιστορικές ανατροπές και ολόκληρη 
η Κύπρος θα βρει την πλήρη αποκατάστασή της . Το 
ίδιο και στη Βόρεια Ήπειρο να πνεύσει ο  άνεμος της 
ελευθερίας.

Στις μέρες μας έχουμε πάλι  να αντιμετωπίσου-
με τα εχθρικά βλέμματα των προς Βορά γειτόνων 
μας. Παράγοντες πέρα κάθε λογική και αξιοπρέπεια 
επιβάλλουν σε ένα λαό ο οποίος είναι μωσαϊκό εθνο-
τήτων, στην πλειοψηφία του σλαβικός  να αποδεχτεί 
το γεγονός ότι οι κάτοικοί του  είναι απόγονοι των 
αρχαίων Μακεδόνων. Από το 1944  άρχισε το πρό-
βλημα που ο Τίτο ονόμασε το κρατίδιο των Σκοπίων 
με την ονομασία «Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας». Μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλα-
βίας το 1991 ιδρύθηκε το μόρφωμα που λέγεται 
«Δημοκρατία της Μακεδονίας». Το δημοψήφισμα 
που έγινε στα Σκόπια απέδειξε περίτρανα ότι την 
πλαστογράφηση της ιστορίας δεν την αποδέχονται 
οι λαοί όσο και κολακευτική  και αν είναι. Θέλουν την 
αλήθεια. Δυστυχώς όμως τα μεγάλα συμφέροντα 
καταπνίγουν τη βούληση και τις επιθυμίες των λαών 
να εκφραστούν. Αλλά και στην Ελλάδα νωρίτερα τα 
ογκώδη συλλαλητήρια που έγιναν σε διάφορες πό-
λεις ύψωσαν ένα προστατευτικό τοίχο στις επιπόλαι-
ες πολιτικές αντιλήψεις της Ελληνικής Κυβέρνησης 
και πολλών πολιτικών  ηγετών του δημόσιου βίου. 
Υπήρξαν σταθερές αντιστάσεις. Ο σκληρός αγώνας 
και ο πατριωτικός ενθουσιασμός των μεγαλυτέρων 

ενέπνευσε τον εθνικό παλμό και μετέδωσε τη φλόγα 
της πίστεως στις στρατιές των νέων της Ελλάδος. 
Με τις ελληνικές  σημαίες στα χέρια  και τις φωνές  
τους εξέφρασαν την οργή του λαού. Έστειλαν και 
στα αφτιά των παραγόντων εκείνων ότι η αιματοβαμ-
μένη γη του Αλεξάνδρου προστατεύεται και ότι  « η 
Μακεδονία είναι μία κ αι αυτή είναι Ελληνική». Πέτα-
ξε στα σκουπίδια  μαζί με την αποχή του 68 %  ο λα-
ός των Σκοπιανών . Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν 
ότι εθνική- θρησκευτική και γλώσσα ταυτότητα είναι 
τα πολυτιμότερα αγαθά των Ελλήνων και δεν εξαρ-
γυρώνονται από τις πολιτικές σκοπιμότητες. Ο πα-
τριωτισμός των Ελλήνων έχει διαχρονική σημασία. 

   Με  όλη αυτή  την αποπνικτική ατμόσφαιρα που 
δημιουργείται προκύπτει ένα σοβαρό ηθικό θέμα για 
τους εθνικά σκεπτόμενους Έλληνες. Γιατί η Μακεδο-
νία αυτή που ζούμε  είναι ένα κομμάτι της ιστορικής 
μας ύπαρξης.  Εδώ αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν 
Έλληνες  Μακεδόνες εναντίον της βουλιμίας των 
Βουλγάρων που από το 1877-8 με τη Συνθήκη του 
Αγίου Στεφάνου δεν έπαψαν να  διεκδικούν τη Μα-
κεδονία. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αλλοι-
ώσουν την ελληνική και θρησκευτικά ταυτότητα των 
χριστιανών Ελλήνων. Στις πόλεις και στα χωριά ο α-
γώνας εναντίον των Κομιτατζήδων Βουλγάρων ήταν 
σκληρός. Στον αντάρτικο αυτόν αγώνα στην τουρκο-
κρατούμενη Μακεδονία συμμετείχαν κληρικοί μεταξύ 
των οποίων :ο Μητροπολίτης Κορυτσάς και Πρεμε-
τής, Φώτιος Καλπίδης. Δολοφονήθηκε έξω από την 
Κορυτσά στις 9-9- 1906. Ο Μητροπολίτης Καστοριάς 
,Γρμανός  Καραβαγκέλης, ο οποίος με τους αντάρτες 
του Πόντου συνέχισε τον αγώνα του εναντίον των 
Τούρκων και πολλοί άλλοι. Έλαβαν μέρος πολλοί 
Έλληνες αξιωματικοί του  Ελληνικού στρατού ως 
αρχηγοί και οργανωτές των ανταρτικών ομάδων. 
Στις αρχές του 1904 με διαταγή της Κυβέρνησης μια 
ομάδα Ελλήνων αξιωματικών λαμβάνει διαταγή να 
μεταβεί στην Μακεδονία για να υπερασπιστεί τον 
ελληνικό πληθυσμό που αποδεκατίζονταν από τις 
επιθέσεις των Βουλγάρων Κομιτατζήδων. Οι αξιω-
ματικοί αυτοί ήταν οι λοχαγοί:, Αλέξανδρος Κοντού-
λης(αρχηγός της ομάδας)Αναστάσιος Παπούλας, και 
οι ανθυπολοχαγοί: Γεώργιος Κολοκοτρώνης και Παύ-
λος Μελάς με το ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας.  Ο θάνα-
τός του στις 13 Οκτωβρίου 1904, στο χωριό Στάτιστα  
συγκλόνισε την Κυβέρνηση και όλους τους Έλληνες. 
Από τη στιγμή εκείνη ο Μακεδονικός αγώνας παίρνει 
άλλες διαστάσεις. Ο θάνατος του νεαρού αξιωμα-
τικού θα συγκινήσει πολλούς αξιωματικούς που θα 
ακολουθήσουν την ίδια πορεία προς τη Μακεδονία. 
Είναι τρομερό που ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορί-
ας  δε διδάσκεται με λεπτομέρειες στα σχολεία   

Σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν, αντιμετώ-
πισαν δύσκολες καταστάσεις και  θυσιάστηκαν τι  
έχουμε να τους πούμε. 

Υ.Γ. Συνεχίζεται με τις βιογραφίες
 Μακεδονομάχων 

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΘΑ ΠΟΥΜΕ  
ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ 

ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΤΑΞΙΔΙ
Του Κώστα Μίζα
Επιμελητής 
Ανηλίκων Βέροιας
                                                         
“Ο καθένας μας ζυγίζει όσο ένα 

αεροπλανάκι
από ρυζόχαρτο που το ρίχνουμε 

από την κορυφή
του Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντιγκ και 

διαγράφει μια
όμορφη πτήση προτού χαθεί στη 

λησμονιά”
ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΦΟΡΝΤ

Οταν έκλεισε φεύγοντας την σιδερένια πόρ-
τα του κήπου,ήξερε ότι δεν θα επέστρεφε ξανά 
πίσω. Χάιδεψε με το βλέμμα το χωράφι με τις 
ελιές και τη θάλασσα που φαινόταν στο βάθος.

Ηθελε να πάρει αυτές τις εικόνες μαζί του 
εκεί που θα πήγαινε. Επρεπε να ετοιμαστεί. 
Φοβόταν? Μάλλον όχι. Ο χρόνος πλησίαζε. Το 
ένιωθε. Η νύχτα που απλωνόταν σιγά σιγά με-
γάλωνε τη θλίψη του.

Τα πράγματα γύρω του άρχισαν να απο-
μακρύνονται. Ηταν περίεργο. Ο χρόνος σαν 
να απορρυθμίστηκε. Μια σιωπή τύλιξε τα πά-

ντα σαν να χάθηκαν οι ήχοι, λες 
και τραβήχτηκε ένα καλώδιο και 
κόπηκε ο ήχος. Ενιωσε την ανά-
γκη να ακουμπήσει με τα χέρια το 
πρόσωπό του για να βεβαιωθεί 
ότι όλα ήταν όπως πριν.

Πρόσεξε το σκυλί στο χωράφι 
απέναντι,και όπως το συνήθιζε, 
έκανε να πλησιάσει προς το μέ-
ρος του να το χαιδέψει,αλλά δεν 
είχε δυνάμεις και γύρισε πίσω 
στο αμάξι. Είχε μια περίεργη ζέ-
στη,αλλά αυτός κρύωνε.

Μπήκε στο αυτοκίνητο και ξεκίνησε. Πριν 
στρίψει στη γωνία,γύρισε και κοίταξε το σπίτι.
Ηταν τόσο σιωπηλό,τόσο άδειο.

Ολες αυτές οι εικόνες φαίνονταν τόσο από-
μακρες σαν να μην ήταν πλέον αληθινές.Σε 
λίγο ξεκίνησε πάλι το ταξίδι του.Το σκοτάδι έξω 
είχε σκεπάσει τα πάντα.

Ενα αεράκι βουτηγμένο στη θαλασσινή αύ-
ρα μπήκε από το μισάνοιχτο παράθυρο του 
αυτοκινήτου. Για ένα δευτερόλεπτο του φάνηκε 
ότι άκουσε τον ήχο των κυμάτων.

“Πού να βρίσκονται τα παιδιά τώρα?” σκέ-
φτηκε.

Εγγραφές στη νεανική Χορωδία 
της Αλεξάνδρειας, “Μελισσάνθη”

Η Νεανική Χορωδία «Με-
λισσάνθη» της Αλεξάνδρειας, 
προσκαλεί τα νέα παιδιά και 
τους εφήβους να γνωρίσουν 
από κοντά τη σπουδαία δου-
λειά που γίνεται στο Χορωδι-
ακό Κέντρο της ΚΕΔΑ και να 
τραγουδήσουν στη χορωδία.

Η χορωδία είναι μια κορυ-
φαία εξωσχολική δραστηριό-
τητα και δίνει ευκαιρία στους 
νέους να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και να συμμετέχουν σε συναυλίες, Φεστιβάλ και δια-
γωνισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό! Η χορωδία έχει ήδη 31 χρόνια ζωής 
και δράσης με πολλά βραβεία και διεθνείς διακρίσεις και με την καθοδήγηση της Μαέστρου 
κ. Ελένης Θεοδωρίδου προετοιμάζεται για νέες εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσα-
λονίκης και σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η χορωδία πέρα από την καλλιτεχνική δημιουργία προσφέρει στα παιδιά κοινωνικοποίη-
ση και αίσθημα ευθύνης, προάγει την αυτοπειθαρχία και την ομαδική δημιουργία. ΠΡΟΒΕΣ 
ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ : ΣΑΒΒΑΤΟ 4-6 μμ. Χορωδιακό Κέντρο: Παναγή Τσαλδάρη δίπλα στο 1ο 
Γυμνάσιο. Πληροφορίες: ΚΕΔΑ 2333053450

E-MAIL: kirelgrego@yahoo.gr και theodeleni@gmail.com
http://www.choirs.gr   ALEXANDRIAN CHOIRS

«ΠΥΡΡΙΧΟΣ» 
Παρουσίαση  βιβλίου στη Δημόσια Βιβλιοθήκη 

Βέροιας για τη γένεση του πυρρίχιου χορού 
Ο συγγραφέας Ν. Παλασίδης, με την υπο-

στήριξη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σας 
προσκαλεί  τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018, 
στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων της Δημόσιας   Κεντρικής Βιβλιοθήκης της 
Βέροιας, για την  παρουσίαση  του  βιβλίου 
του,  με τίτλο ‘’Πύρριχος’’.

Ένα βιβλίο για όλες τις ηλικίες, που ανα-
φέρεται στον τρωικό πόλεμο και τη γένεση 
του πυρρίχιου χορού.

Πρόκειται για ένα έμμετρο 630 στίχων στη 
νεοελληνική γλώσσα, αλλά με  έμμετρη μετα-
φορά και στην ποντιακή διάλεκτο και εμπεριέ-
χει cd με τα αίτια του τρωικού πολέμου, μελω-
δικά στην ποντιακή διάλεκτο. Ελάτε να ταξιδέ-
ψουμε, νοερά,  στην Τροία και τον Πόντο.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι: Φωκίων 
Φουντουκίδης δημοσιογράφος – εκδότης του 
περιοδικού «Πόντος», ο  Δημήτρης Νικολαϊ-
δης, σκιτσογράφος  και ο ίδιος ο συγγραφέας.                       

Η χορευτική ομάδα της ΕΛΒ θα χορέψει 
τον πυρρίχιο όπως τον περιγράφουν ο   φιλό-
σοφος Πλάτων στους νόμους του, αλλά και ο 
ιστορικός Ξενοφών.



Ο Σεπτέμβρης 
έφτασε στο τέλος 
του και μια νέα χρο-
νιά έχει ήδη ξεκινή-
σει!

Μια νέα σχολική 
χρονιά!  Ελπιδο -
φόρα για πολλούς 
μαθητές, απαιτη-
τική για κάποιους 
άλλους, αγχωτική 
για τους περισσό-
τερους, χαοτική για 
τους γονείς! Πολλές 
οι δραστηριότητες 
από μικρή ηλικία, 
δύσκολο πρόγραμ-
μα, ατελείωτες ώ-
ρες φροντιστηρίων 
και μελέτης. Και 
κάπου εκεί πολλές 
φορές ακούγεται η κλασική πλέον φρά-
ση.... ‘’Βγάλε τα ακουστικά από τα αυτιά 
σου να συγκεντρωθείς να διαβάσεις!!’’

Είναι γεγονός πως η πλειοψηφία των 
μαθητών προτιμούν να μελετούν ενώ α-
κούνε μουσική. Είτε χρησιμοποιώντας τον 
Kanye West ως μουσικό ‘’χαλί’’ σε ανά-
γνωση της τελευταίας στιγμής, είτε ολο-
κληρώνοντας ένα δοκίμιο υπό τους ήχους 
των Arctic Monkeys, η μουσική είναι ένα 
πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινής 
μας ζωής. Η εικόνα του φιλόδοξου μαθητή 
που απομονώνεται σε μια προσωπική 
ζώνη μελέτης, έχει προκαλέσει ενδιαφέρον 
για το κατά πόσο η ακρόαση της μουσικής 
βοηθά στην πραγματικότητα τη μελέτη ή 
όχι. Οι έρευνες στον συγκεκριμένο τομέα 
έχουν αποδειχθεί αρκετά διφορούμενες, 
αντιβαίνοντας πολλές φορές η μία την άλ-
λη. Η μουσική, μπορεί να έχει τόσο θετικές 
όσο και αρνητικές επιπτώσεις στη μελέτη, 
ανάλογα με τον μαθητή και τον τύπο της 
μουσικής. Και ενώ οι έρευνες του λεγό-
μενου «Mozart Effect», που ισχυρίζονται 
ότι μπορεί να βελτιώσει την ευφυΐα, έ-
χουν αμφισβητηθεί ευρέως, τα οφέλη από 
την ακρόαση μουσικής ενώ μελετάτε είναι 
πολλαπλά.

Η ακρόαση μουσικής έχει αποδειχθεί 
ότι προκαλεί την απελευθέρωση της ντο-
παμίνης , που σημαίνει ότι το άτομο που 
την ακούει μπορεί να χαλαρώσει, (για πα-
ράδειγμα ένα κουαρτέτο του Haydn) και 
βοηθάει σημαντικά τους μαθητές να νική-
σουν το στρες ή το άγχος κατά τη διάρκεια 
της μελέτης. Μπορεί να βελτιώσει την ε-
στίαση σε μια εργασία, καθώς ενεργοποι-
είται μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου. 
Κατά τη διάρκεια μακρών συνεδριών με-

λέτης, η μουσική μπορεί να βοηθήσει την 
αντοχή, και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει 
διαπιστωθεί, ότι η μουσική βοηθά στην 
απομνημόνευση, πιθανώς δημιουργώντας 
διόδους οι οποίες εμμέσως αυξάνουν την 
ικανότητα της διατήρησης μνήμης, σε αντί-
θεση με τους μαθητές που ακούν μουσική 
με στίχους, οι οποίοι ολοκληρώνοντας τις 
εργασίες ανάγνωσης ή γραφής, τείνουν να 
είναι λιγότερο αποδοτικοί έχοντας απορρο-
φήσει λιγότερες πληροφορίες.

Το ύφος, ο όγκος, ο ρυθμός και η ‘’κα-
τάσταση’’ της μουσικής που ακούει ο μα-
θητής, είναι σημαντικοί παράγοντες. Η 
κλασική μουσική θεωρείται γενικά ως η 
καλύτερη για να ακούει κανείς στην ώρα 
μελέτης, ωστόσο δεν υπάρχει απόλυτη 
έρευνα που να το τεκμηριώνει. Ωστόσο 
έχει αποδειχθεί ότι η ακρόαση ορχηστρι-
κής μουσικής, η οποία έχει σταθερό ε-
παναλαμβανόμενο παλμό χωρίς μεγάλη 
ένταση έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Η 
προσωπικότητα έχει επίσης αποδειχθεί 
ότι επηρεάζει τις επιδόσεις, με τους εσω-
στρεφείς να έχουν χειρότερες επιδόσεις 
υπό τους ήχους της μουσικής από τους 
εξωστρεφείς χαρακτήρες. Αντιστρόφως, 
οι σπουδαστές που λειτουργούν καλύτερα 
ως multi-taskers μπορεί να διαπιστώσουν 
ότι η μουσική τους βοηθά να συγκεντρω-
θούν καλύτερα. 

Αυτό όμως που υπογραμμίζεται και 
που πρέπει να λαμβάνεται υπ όψιν όταν 
ακούμε μουσική ενώ μελετάμε είναι, το 
τι επιλέγουμε εξαρτάται πραγματικά από 
μας. Δεν υπάρχει κάποιο δόγμα ή απόλυτο 
κομμάτι έρευνας που να λέει τι και πως 
πρέπει να το κάνετε, είτε πρόκειται για ένα 
συμφωνικό έργο του Beethoven, είτε για 
τους Placebo.

`  Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 

την εβδομάδα που «έφυγε», 
πέρασα αρκετά δύσκολα. 

Θλιμμένος, που η Νέα Δημο-
κρατία δεν έχει βρει ακόμη υπο-
ψήφιο Δήμαρχο, αποφάσισα να 
αρχίσω γυμναστική, μήπως προ-
λάβω και με προτείνουνε. 

Δηλαδή σκέφθηκα, θα είναι κα-
λύτερα να είναι υποψήφια, μία κρουέλα ντεβιλ ή ένας δρα-
κουμέλ, από ένα μοντελάκια - ευσωμούλη!

Και ενώ ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω για το γυμναστή-
ριο, ξαφνικά έρχεται ο κυκλώνας Ξενοφών, με παίρνει και 
με πετά, στην κυριολεξία, σε μία καντίνα.

Έδωσα αγώνα να μην υποκύψω. 
Ερχότανε το μπιφτέκι, και φώναζα, μη, φύγε καλέ, μη, 

άσε με!
Και τη στιγμή που θα τα κατάφερνα, ήρθε και ο κυκλώ-

νας Ζορμπάς, με πήρε και με σήκωσε. 
Με έστειλε στην άλλη άκρη της πόλης, αλλά πάλι σε 

καντίνα.
Δεν γίνεται να αγιάσω είπα, βρήκα και τον αδελφό μου 

τον Γιωρίκα, το τρελό αγόρι, τον Ηλία, το τρελό παοκτσάκι, 
τον Θοδωρή, τον Αντώνη τον Συριζαίο (σου την έσκασα!), 
το αγαπημένο μου, σινάφι και δώσε τα σουβλάκια και να, 
οι μουστάρδες και άντε να σηκωθώ, γερανό χρειαζόμου-
να!

Ζητήσαμε και γλυκό και μας ήλθε ένα φυλλάδιο με το 
πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας!

Αμέσως αρπάχτηκα. 
Πιωμένος όπως ήμουν, διαμαρτυρήθηκα, διότι ποιος 

σου είπε ότι είμαι ΝΔ, είπα στον Μαμαλάκη της καντίνας.
Εγώ είμαι με τον Αλέξη, μέχρι θανάτου συνέχισα, είπα-

με ήμουν τύφλα!
Φίλε μου, είπε το αφεντικό, εάν ζητούσες κάτι σε μαγει-

ρευτό, θα σου φέρναμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, διότι 
μαγειρευτά και γεμιστά Θεανώς πάνε μαζί!

Τώρα που ζήτησες γλυκό, αντί για τρίγωνα Πανορά-
ματος, σας φέραμε τα τρίγωνα της Νέας Δημοκρατίας (το 
καινούριο της σήμα).

Και μάλιστα τα ονομάζω, συνέχισε ο Μαμαλάκης, τα 
τρίγωνα της συμπόρευσης, διότι εάν προσέξεις, τα τρίγω-
να χορεύουνε, κάτω από τους ζουρνάδες και τα νταούλια 
που παίζει ο Αλέξης!

ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ μαζί!
Αφού λοιπόν, όλη η παρέα κατέληξε πως ο Μαμαλά-

κης, είχε πιεί περισσότερο από όλους τους θαμώνες, απο-
φασίσαμε να πάμε για φραπεδάκι!

Και ποιον πιστεύετε πως συναντήσαμε εκεί!
Τον υπουργό με τον φραπέ και το καλαμάκι, που τοπο-

θετήθηκε υπεύθυνος όλου του τραπεζικού       συστήμα-
τος. 

Είχε έλθει να πνίξει τον πόνο του στον φραπέ για τη 
ζημιά που είχανε τα τραπεζικά ιδρύματα!

Έτσι είναι φίλοι μου. 
Οι μεν προτείνουν Στουρνάρα και οι άλλοι Φλαμπου-

ράρη!
Οι μεν προτείνουν τον Βενιζέλο και οι άλλοι τον Κου-

τσονίκα!
Και αφού ο υπουργός μας εξήγησε, ότι όλα καλά, ότι 

δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, δεν θα μειωθούν οι συντά-
ξεις μας τόνισε, οι συνταξιούχοι θα τα κονομήσουνε και το 
περίσσευμα θα το καταθέτουνε στις τράπεζες. 

Άρα κανένα πρόβλημα!

Για να καταλάβετε φίλοι μου, τι αυταπάτες είχε το 
τσίρκο, η «χαρούμενη κυβέρνηση», μας έλεγε ότι όλος ο 
ντουνιάς θα χορεύει πεντοζάλι και για μία στιγμή κάποιοι 
«βήξανε» στο εξωτερικό και κόντεψε να «διαλυθεί» το 
τραπεζικό σύστημα.

Την εβδομάδα όμως που έφυγε φίλοι μου, υπήρξε και 
μία σημαντική εξέλιξη, με τους γείτονές μας τους Σκοπια-
νούς. 

Θα τους ονομάζουμε έτσι και σε όποιον αρέσει. 
Ηλίθιοι, σταματήστε την προδοσία τώρα!
Βάζετε την χώρα σε μία απίστευτη περιπέτεια.
Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με βάση τα συμφέρο-

ντα των ξένων, αλλά της πατρίδας!
Η εξωτερική πολιτική δεν είναι παιδική χαρά, ούτε πα-

ράσταση σε τσίρκο. 
Αφήστε κατά μέρος τις ελεεινές εμμονές σας. 
Δημιουργείτε τέτοια προβλήματα, που τα παιδιά μας, 

ηλίθιοι, θα πρέπει να τα λύσουνε.

Προσγειωθείτε επιτέλους και δείτε τι έδειξε το δημοψή-
φισμα!

Έχουμε κα λέμε.
Το 65% των κατοίκων της γειτονικής χώρας δεν προ-

σήλθε να ψηφίσει, προτίμησε να πλέξει πουλόβερ!
Και ενώ η πλειοψηφία γύρισε την πλάτη, η Ευρώπη και 

η Αμερική απέδειξε πόσο φασιστική είναι στα ζητήματα 
εξωτερικής πολιτικής και της οικονομικής. 

Εάν κάποιος δεν σέβεται τη βούληση ενός λαού, δεν 
λέγεται φιλελεύθερος, αλλά φασίστας του κερατά!

Το ζήτημα όμως είναι και ποιοι ψηφίσανε.
Το ναι, προέρχεται από τους Αλβανούς κατοίκους (πε-

ρίπου το 40%) της γειτονικής χώρας.
Καταλάβατε ηλίθιοι, τι κάνατε.
Αυτός που σου λέει ότι είναι Αλβανός και η γλώσσα 

του είναι η Αλβανική, αποφασίζει για την Μακεδονία μας.
 Έλεος πια με την χοντρή εμμονή!
Αναρωτήθηκες ηλίθιε, γιατί ο Αλβανός πήγε να ψηφί-

σει;
Σε τελική ανάλυση τι ζόρι τραβάει για το όνομα. 
Αλβανός είναι και τιμή του και καμάρι του!

Δεν χρειάζεται να είσαι και πυρηνικός επιστήμονας για 
να καταλάβεις ότι αυτός που επιθυμεί την μεγάλη Αλβα-
νία, θέλει επιτέλους να ανοίξουν οι ασκοί του αιόλου στην 
περιοχή!

Και εσύ τους άνοιξες, με τη βοήθεια του καταδρομέα - 
κολομπίνα!

Ο άλλος θανάσιμος κίνδυνος, είναι το εθνικιστικό κομ-
μάτι στην γείτονα χώρα.

Ένα κομμάτι που τα θέλει όλα εδώ και τώρα.
Δεν τους φτάνουν ότι πήραν, θέλουν τον κόσμο ολά-

κερο. 
Σε εμάς χαρίζουν το όνομα του αεροδρομίου και αγάλ-

ματα.
Βέβαια θα μου πείτε στην παιδική χαρά, τι άλλο να δώ-

σεις. Άντε και καμιά κούνια!
Αναρωτήθηκες ηλίθιε, εάν το εθνικιστικό κομμάτι ανα-

λάβει την εξουσία στην γείτονα χώρα, τι άλλο θα ζητήσει, 
έχοντας πάρει όνομα, εθνικότητα και γλώσσα.

Πολύ απλά, αυτό που γράφτηκε πριν 10 ημέρες σε 
ελβετική εφημερίδα.

Από τη στιγμή που υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, θα βρει 
τη Νότια και μαζί θα δημιουργήσουν μία νέα Μακεδονία!

Και τότε λειψέ σε μυαλό, τα παιδιά μας ή τα εγγόνια 
μας, όπως και να έχει το αίμα μας, θα προσπαθούνε να 
φύγουνε από τον θανάσιμο κίνδυνο, που δημιουργήσαμε 
εμείς!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΥΓ. 
Κυρία, εκπρόσωπε των τριγώνων Πανοράματος, συ-

γνώμη της ΝΔ, φραπέ όταν θέλετε θα πίνετε με τον κύριο 
Φλαμπουράρη και όχι τον κ. Ζάεφ!

ΤΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ!
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Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
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Κανονικά θασυνεχιστεί τοπρωτάθλημα τηςΑ1
καιΒ’κατηγορίαςστηνΕΠΣΗμαθίας.ΣτηνΝάουσα
οΦΑΣυποδέχεται τονΠΑΟΚΑλεξάνδρειας ενώ το
Ροδοχώριυποδέχεται τονΆρηΠαλαιοχωρίουκαι τα
ΤρίκαλαπαίζουνστοΜακροχώρι

Πρόγραμματωναγώνωντης06.10.2018
ΑΕρασιτεχνική  (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) (4ηαγωνιστι-

κή)
16.00Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας- Αγρ.Αστ.Πλα-

τέως
Διαιτητήςο κ.Τρέβλαςβοηθοί οι κ.κΜουσενίας

καιΡηγόπουλος:

16.00ΦίλιπποςΜελίκης-ΑΕΧαρίεσσας
Διαιτητής ο κ. Μελτζανίδης βοηθοί οι κ.κ Κω-

στούληςκαιΒαλκάνος

16.00ΕθνικόςΚλειδίου-ΚεραυνόςΕπισκοπής
Διαιτητήςοκ.Λαζάρουκαιβοηθοίοικ.κΠίτοςκαι

Τράντος

ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ 16.00 ΦΑΣ Νάουσα - ΠΑΟΚ
Αλεξ/ρειας

Διαιτητήςοκ.Μαλούταςβοηθοίοικ.κΧρυσάνης
καιΙασωνίδης

16.00ΓΑΣΡοδοχωρίου-‘ΑρηςΠαλαιοχωρίου
Διαιτητήςοκ.Παυλίδηςβοηθοίοικ.κΧριστοδού-

λουκαιΧαραλαμπίδηςΠ

16.00Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.Μαρίνας-ΑχιλλέαςΝάουσας(
Τετάρτη10-10-18)

Διαιτητής ο κ. Καραγκιοζόπουλος βοηθοί οι κ.κ
ΝησελίτηςκαιΓκόγκας

16.00ΑΟΜαρίνας-ΓΑΣΚοπανός

Διαιτητήςοκ.Παρασίουβοηθοίοικ.κΜαργαρί-
τηςκαιΓιαγκιτζόγλου

16.00ΈνωσηΑπ.Παύλου-Μ.Αλέξ.Τρικάλων
Διαιτητής ο κ.Παπαδάκης βοηθοί οι κ.κ Χαλα-

τζούκαςκαιΑσβεσταράς

Πρόγραμμααγώνωντης07.10.2018
ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 1οςΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩΤΑΘΛΗ-

ΜΑ)(2ηαγωνιστική)
16.00ΑΕΣΧΟΙΝΑ-ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
Διαιτησία:ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ -ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ -ΠΕ-

ΤΡΟΥ

16.00ΟλυμπιακοςΛουτρου-ΔΟΞΑΛΙΑΝΟΒΕΡ-
ΓΙΟΥ

Διαιτησία: ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ-ΛΑΖΑΡΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-
ΛΟΥΚ.

 16.00ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ -ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕ-
ΛΙΟΥ

Διαιτησία: ΧΡΥΣΑΝΗΣ -ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ -ΓΚΟ-
ΓΚΟΣ

16.00ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ -ΑΕΚΚαμπο-
χωρίου

Διαιτησία:ΜΠΑΚΑΛΗΣ -ΒΑΛΚΑΝΟΣ -ΚΙΡΜΑΝΙ-
ΔΗΣ

 16.00ΘΥΕΛΛΑΣΤΑΥΡΟΥ -ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟ-
ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαιτησία:ΤΡΑΝΤΟΣ-ΠΙΤΟΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2οςΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩΤΑΘΛΗ-
ΜΑ)(2ηαγωνιστική)

ΡΑΧΙΑΣ16.00ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΣΓιαν-
νακοχωριου

Διαιτησία:ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ-ΓΑΒΡΑΣ-ΤΟΤΣΚΑΣ

16.00ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ
Διαιτησία: ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ -ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ -ΓΚΟ-

ΓΚΑΣ

16.00ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙ-
ΠΟΤΑΜΟΥ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ -ΓΙΑΝΤΣΗΣ -ΤΣΙΟΥΓ-
ΓΑΡΗΣ

16.00ΛΕΥΚΑΔΙΑ-ΕΛΠΙΔΑΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ16.00ΑΣΝΕΑΣΓΕΝΕΑΣ -Ε-

ΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ
Διαιτησία: ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ -ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ

-ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ

Αναχώρησε η αποστολή του 
αθλητικού συλλόγου ‘ΗΜΑ-
ΘΙΩΝ’’ Βέροιας για το Παγκό-

σμιο Πρωτάθλημα Παγκρατίου Αθλή-
ματος που θα διεξαχθεί στη Ρωσία 
και στο στάδιο Sports Complex 
CSKA MOSXA. Οι αθλητές/τριες του 
συλλόγου που εκπροσωπήσουν την 
χωρά μας με τα χρώματα της Εθνι-
κής Ελλάδος είναι οι εξής:

ΘεοδωρίκαΑυγή, Κωτσογιαννίδου Χριστίνα,
Καφετζής Πέτρος, Μπουτιωνίδης Γιώργος, την

αποστολήθασυνοδεύσει οπροπονητής τουσυλ-
λόγουΠαπαδόπουλοςΒασίλης.

«ΟπρόεδροςκαιταμελήτουΔΣθέλουνναευ-
χαριστήσουν τους χορηγούςΠανελλήνιοΣύλλογο
ΦυσιοθεραπευτώνΠ.ΤΗμαθίας και τονπρόεδρο
τουκ.ΠαλπάναΠαναγιώτη,ΙχθυεμπόριοΚαφετζής
Σάββας, Κιβωτός café-bar, Lazy Eye αλλά και
τους γονείς των αθλητώνμας τόσο για τηνπρο-
ετοιμασία τους αλλά και για την τελική μετάβαση
και συμμέτοχη τουςστοΠαγκόσμιοΠρωτάθλημα
Παγκρατίου.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα,
στους αθλητές/τριες του συλλόγου μας και της
ΕθνικήςΕλλάδος νασηκώσουν την γαλανόλευκη
στοψηλότεροσκαλίτουβάθρου»αναφέρειηανα-
κοίνωσητουσυλλόγου.

ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Οιδιαιτητέςτωναγώνων6
και7/10/2018

Τέσσερις αθλητές του Ημαθίωνα
με την Εθνική στο Παγκόσμιο

της Ρωσίας

«Κλείδωσαν»προβιβασμόςκαιυποβιβασμός
στηΓ’Εθνική

Στις οριστικές αποφάσεις τηςσχετικάμε τονπροβιβασμό και τον υποβιβασμό τωνομάδωνστοφετινό
πρωτάθληματηςΓ’Εθνικήςκατηγορίαςκατέληξε,κατάπληροφορίες,ηδιοίκησητηςΕΠΟ.Βάσειτουπλάνου
πουεπεξεργάστηκεκαιθαανακοινωθείεπισήμωςεντόςτηςεπόμενηςεβδομάδας,πέραντωνπρωταθλητών
τωνοκτώομίλωνπουθαπροβιβαστούναπ’ευθείαςστηFootballLeague,τηνευκαιρίατουςνατουςακολου-
θήσουνθαέχουνκαιοιτέσσεριςαπότουςδευτεραθλητές.Οιομάδεςπουθατερματίσουνστηδεύτερηθέση
τουβαθμολογικούπίνακαθαχωριστούνσεδύοομίλουςτωντεσσάρωνμεγεωγραφικάκριτήρια(βορράς,νό-
τος)καιθαμπουνστηδιαδικασίαενόςμίνιπρωταθλήματοςμεαγώνεςεντόςκαιεκτόςέδρας.Τοεισιτήριοτης
ανόδουθακερδίσουνοιπρώτοιδύοτηςειδικήςβαθμολογίαςτωνδύοομίλων.Σεότιαφοράστονυποβιβα-
σμό,στηΓ’Εθνικήθακρατηθούνοιομάδεςπουθακαταλάβουνέωςκαιτην8ηθέσητηςβαθμολογίας,ενώ
εκείνεςπουθατερματίσουνστην9ηθέση,θαχωριστούνεπίσηςσεδύοομίλουςτωντεσσάρωνμεγεωγραφι-
κάκριτήρια(βορράς,νότος).Μετάαπόκλήρωσηπουθαδιενεργηθείθααναδειχθούνδύοκαιδύοζευγάρια,
ταοποίαθααναμετρηθούν,μεφόντοτησωτηρία,σεαγώναμπαράζσεουδέτερηέδρα.
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Πρεμιέρα του πρωταθλή-
ματος της Β’ Εθνικής 
κατηγορίας ανδρών την 

Κυριακή 7 Οκτωβρίου και η 
ομάδα του Φιλίππου Βέροιας 

υποδέχεται στο Δ.Α.Κ «Δημή-
τριος Βικέλας» την ομάδα του 
Σ.Α.Α.Κ Ανατόλια.

Οαγώνας θα ξεκινήσει στις 17:00 και
διαιτητές ορίστηκαν οι κ.κΦακίτσας και
Γερακίνης.

Οι επιτυχίες της μόλις 11 ετών 
αθλήτριας Κάτιας Πατσίκα 
συνεχίζονται και μάλιστα 

με συμμετοχή της σε μεγαλύτερες 
ηλικιακά κατηγορίες. Το προηγού-
μενο σαββατοκύριακο συμμετείχε 
στο πρωτάθλημα Ε3 της Γ’ Ένωσης 
(Κεντροδυτική Μακεδονία) για κορί-
τσια 14 ετών, με σκοπό να αποκτή-
σει επιπλέον αγωνιστική εμπειρία 
και να κάνει δυνατά παιχνίδια με 
αθλήτριες μεγαλύτερες και πιο έμπει-
ρες. Κατάφερε ωστόσο να κάνει την 
έκπληξη και να φτάσει στα μετάλλια.

Απέκλεισε κατάσειρά τηνΠολυζοπούλουΕλέ-
νη (ΖέφυροςΑλεξάνδρειας) με 4-1 4-0, τηνΚαφέ
Φωτεινή(Ο.Α.Πτολεμαΐδας) με 5-3 4-0 και στον
ημιτελικόηττήθηκεαπότηναθλήτριαπουκατέκτη-
σετοτουρνουά,τηνΜπάτσιουΝαταλία(Νέστωρας
Γιαννιτσών)με6-16-1,μετάαπόέναπολύδυνατό
παιχνίδι.Η νεαρή τενίστριαπουπροπονείται στο
SarantovrisesTennisAcademy,ετοιμάζεταιγιατην
συμμετοχή τηςστοπανελλήνιο τουρνουάΕ1που
θαπραγματοποιηθεί το επόμενοσαββατοκύριακο

ΜπάσκετΒ’Εθνική
Το ΑΝΑΤΟΛΙΑ υποδέχεται

ο Φίλιππος Βέροιας

ΤΕΝΙΣ

ΜετάλλιογιατηνΚάτιαΠατσίκα
στα14αρια

Handball Premier
ΦίλιπποςΒέροιας–
ΔιομήδηςΆργους

Στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της 
Handball Premier ο Φίλιππος Βέροι-
ας αντιμετωπίζει τον Διομήδη Άργους 

s;hmera το απόγευμα (ώρα 18:00) 6 Οκτω-
βρίου στο Φιλίππειο.

Καλούμε τοφίλαθλο κοινό, τους υποστηρικτές του α-
θλήματοςκαιτουΣυλλόγουναδώσουνέναδυνατόπαρών
σεέναναγωνιστικάκρίσιμοαγώνα!

Φιλίππειο18:00,ΦίλιπποςΒέροιας-ΔιομήδηςΆργους
(Διαιτητές:Νάσκος- Χαρίτσος,Παρατηρήτρια αγώνα:

Σίσκου

Ευχαριστήρια ανακοίνωση του 
ΑΟΚ Βέροιας

ΟΑ.Ο.Κ.Βέροιαςανακοινώνειένανακόμαυποστηρικτήστηφετινήπρο-
σπάθειατηςομάδαςστηΓεθνική,μετηνβοήθειατουοποίουπροχωράμε
στουςστόχουςπουέχουμεθέσει.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία «Σπύρος Ζερβός ΙΚΤΕΟ
Hellas»πουεδρεύεισευπερσύγχρονεςεγκαταστάσειςσεΒέροιακαιΑλε-
ξάνδρειαμευψηλάστάνταρπαροχήςυπηρεσιών.

Ευχόμαστευγείακαιεπαγγελματικέςεπιτυχίες!

ΕκδρομήστηΝ.Ευκαρπία
κοντάστηΒέροια

Οιοργανωμένοιφίλα-
θλοι της «Βασίλισσας»,
που στο παιχνίδι της
πρεμιέρα μα τα Γιαννι-
τσά στάθηκαν αρρωγοί
στην προσπάθεια των
παικτών της ομάδας
τους, με ανακοίνωσή
τουσταμέσακοινωνικής
δικτύωσης καλούν τον

κόσμο στο επόμενοπαιχνίδι με τονΜακεδονικό και διοργανώνουν
εκδρομήστηΝ.ΕυκαρπίαΘεσσαλονίκης.Γιαπερισσότερεςπληροφο-
ρίεςοιενδιαφερόμενοιμπορούνναεπικοινωνούνμετουςυπεύθυνους
στατηλέφωναπουαναφέρονταιστηνπαρακάτωανακοίνωση:«ΟΣύν-
δεσμοςφιλάθλωνΒεροιαςQueen’s boyz  διοργανώνει εκδρομήστη
ΘεσσαλονίκηγιατοναγώναΜακεδονικος-ΒΕΡΟΙΑ .Γιαπληροφορίες
στοτηλέφωνο6987958592καιστο6971782997».



12 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου6-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, με μεγάλη χαρά, συνεχίζει 
τη μηνιαία ενημέρωση των συμπολιτών μας, των φίλων και του 
ευρύτερου κοινού για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν τον  
Οκτώβριο. 

Τον μήνα αυτόν,  η Εφορεία μας ανοίγει τα μουσεία και τα μνη-
μεία της και συμμετέχει με ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα και 
θεματικές περιηγήσεις για σχολικές ομάδες και το ευρύ κοινό, στην 
πανελλήνια επικοινωνιακή δράση του Υπουργείου Πολιτισμού & 
Αθλητισμού «Περιβάλλον και Πολιτισμός». Η επικοινωνιακή αυτή 
δράση έχει ως στόχο την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 
πλούτου της χώρας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την 
προστασία του ενώ η  θεματική της για δεύτερη συνεχή χρονιά εί-
ναι ο αέρας υπό τον τίτλο «Πνοές Ανέμων».

 Παράλληλα, εγκαινιάζουμε την έκθεση φωτογραφίας του α-
είμνηστου Γιώργη Πούπη στο ισόγειο του Βυζαντινού Μουσείου 
Βέροιας με θέμα «Ματιές στην Οικουμένη με τον φακό του Γιώρ-
γου Πούπη» στην οποία παρουσιάζονται φωτογραφίες από την 
Αίγυπτο της δεκαετίας του 1980.

Ημερολόγιο δράσεων:
Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Θεματικές περιηγήσεις
Περιβάλλον και Πολιτισμός 2018: «Πνοές Ανέμων»

-Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018.
 Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών 
   Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 60΄, για παιδιά προσχο-

λικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
«Περνά περνά η μέλισσα»
Παίζουμε το αντίστοιχο παραδοσιακό παιχνίδι … «περνώντας» 

από τα εκθέματα του Μουσείου Βασιλικών Τάφων των Αιγών και 
αναζητούμε τις μελισσούλες στο στεφάνι της Μήδας. «Πετάμε» 
μαζί τους στο παρελθόν και ζωγραφίζουμε τις Αιγές, έτσι όπως τις 
έβλεπαν εκείνες οι αρχαίες μέλισσες!

Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κα. Φώτω Παπαργυρού-
δη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331092347  

-Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018. 
Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών & Νέο Μουσείο των Αι-

γών
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 90΄, για παιδιά δημοτικού
«Περιστερά»
Αναζητούμε τα περιστέρια στο Μουσείο Βασιλικών Τάφων των 

Αιγών και τα προσεγγίζουμε δημιουργικά. Μαθαίνουμε για τον 
φιλόσοφο Αρχύτα τον Ταραντίνο και το έργο του. Εστιάζουμε στην 
επινόησή του «περιστερά»: πρόκειται για ένα αεριοπροωθούμενο 
περιστέρι, γνωστό και ως «πετομηχανή». Ακολουθεί δημιουργικό 
εργαστήρι, όπου θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τις δικές μας 
μικρές «περιστερές»!

Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κα. Φώτω Παπαργυρού-
δη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331092347  

-Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018. 
Νέο Μουσείο των Αιγών
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 90΄, για σχολικά τμήματα 

γυμνασίου
«Μαγικές πτήσεις»
Ένα λογοτεχνικό ταξίδι από τους μαγικούς παπύρους της αρ-

χαιότητας και το αερόπλοιο του Λουκιανού ως τις σκούπες της Ρό-
ουλινγκ. Ένα παιχνίδι για τη φανταστική περιπέτεια και την ανάγκη 
απελευθέρωσης από τη συμβατική πραγματικότητα. Ένα εργαστή-
ρι λόγου και εικαστικής έκφρασης.

Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κα. Φώτω Παπαργυρού-
δη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331092580

-Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018. 
Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 90΄, για εφήβους λυκείου
«Κυάνη των ανέμων»
Προσεγγίζουμε τις αναπαραστάσεις οικογενειών στις επιτύμβιες 

στήλες και στη συνέχεια μαθαίνουμε για τη ζωή της νύμφης Κυά-
νης που απεικονίζεται στη σκηνή αρπαγής της Περσεφόνης. Ως 
σύζυγος του Αιόλου, η Κυάνη απέκτησε μαζί του τον άνεμο Βορέα 
και τις Αύρες. Συγκρίνουμε την ιστορία αυτής της οικογένειας με 
άλλες σχετικές παραλλαγές των μύθων και συσχετίζουμε με τους 
ανέμους της Μεσογείου σύμφωνα με την σύγχρονη μετεωρολογία. 
Η δράση ολοκληρώνεται με εικαστικό εργαστήρι.

Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κα. Φώτω Παπαργυρού-
δη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331092580

-Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018. 
Νέο Μουσείο των Αιγών
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 2 ωρών, για την Πρωτο-

βουλία για το Παιδί
«Δαίδαλος και Ίκαρος»
Προσεγγίζουμε δημιουργικά το γνωστό μύθο: διαβάζουμε την 

ιστορία, γνωρίζουμε τους ήρωες, πειραματιζόμαστε με ποικίλα υλι-
κά για να φτιάξουμε φτερά, αλλάζουμε στοιχεία της πλοκής και …
σώζουμε τον Ίκαρο! Μια χαρούμενη πτήση με θέατρο, χαρτοκοπτι-
κή, χρώματα και κόμιξ!

-Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018. 
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 60΄, για παιδιά προσχολι-

κής και πρώτης σχολικής ηλικίας
«Πετά πετά…ο γάιδαρος»
Αναζητούμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας όλα τα εκθέμα-

τα που …πετάνε, παίζοντας το αντίστοιχο παραδοσιακό παιχνίδι. 
Ακολουθεί δημιουργικό εργαστήρι, όπου «προσθέτουμε» φτερά 
σε εικαστικές αναπαραστάσεις εκθεμάτων του ΑΜΒ που έχουν 
την ιδιότητα να πετούν (πτηνών: αετός, περιστέρι, κόκορας κ.λπ., 
θεοτήτων και μυθικών πλασμάτων: Γοργώ, Νίκη, Αθηνά, Ερμής, 
Άρπυιες κ.λπ.).

Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κα. Φώτω Παπαργυρού-
δη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331024972

-Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018. 
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 90΄, για παιδιά δημοτικού
«Φύσα και άκου!» 
Αναζητούμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας πνευστά μου-

σικά όργανα σε ειδώλια και αγγειογραφίες. Μαθαίνουμε για τα 
αρχαία πνευστά μουσικά όργανα και συγκρίνουμε με τα σύγχρονα. 
Ακολουθεί δημιουργικό εργαστήρι, όπου προσπαθούμε να φτιά-
ξουμε τα δικά μας χειροποίητα πνευστά μουσικά όργανα!

Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κα. Φώτω Παπαργυρού-
δη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331024972

-Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018.  
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 90΄, για εφήβους γυμνα-

σίου
«Blowing with the wind»
Με οδηγό το ριπίδιο της Αδέας αφουγκραζόμαστε στο Αρχαιο-

λογικό Μουσείο Βέροιας το θρόισμα του αέρα που συνοδεύει τον 
καλλωπισμό. Αναρωτιόμαστε για τα σύμβολα και τα πρότυπα της 
ομορφιάς στην αρχαιότητα και στην σύγχρονη εποχή. Αναζητού-
με τελικά την μοναδικότητα της προσωπικής ταυτότητας και την 
αποτυπώνουμε σε ένα εργαστήρι κατασκευής μιας ξεχωριστής …
βεντάλιας!

Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κ. Γιάννης Γραικός & κα. 
Φώτω Παπαργυρούδη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331024972

-Πέμπτη, 18 & Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018. Β
υζαντινό Μουσείο Βέροιας
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 90΄, για μαθητές δημοτι-

κού (Ε΄ & Στ΄ τάξη) και γυμνασίου
«Ο αέρας στο πλευρό  του βυζαντινού κεραμέα»
Γνωρίζουμε τα στάδια παραγωγής των εφυαλωμένων αγγείων, 

κατανοούμε τη συμβολή του αέρα σε συγκεκριμένες φάσεις της 
παραγωγικής διαδικασίας και πληροφορούμαστε για τις εγκατα-
στάσεις των κεραμικών εργαστηρίων και τους κλιβάνους όπτησης 
των αγγείων. Παράλληλα, ανακαλύπτουμε μέσα από τα απορρίμ-
ματά του ένα εργαστήριο κεραμικής, που λειτούργησε στη Βέροια 
κατά το 15ο και 16ο αι. και γνωρίζουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό 
του κεραμικού του κλιβάνου καθώς και χαρακτηριστικά δείγματα 
της καλλιτεχνικής του παραγωγής. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται 
βιωματικά με την κατασκευή ενός πήλινου τριποδίσκου.

Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κα. Μαρία Πολατίδου 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331076100

-Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018. 
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 90΄, για εφήβους λυκείου
«Με το φύσημα του Ζέφυρου»
Μαθαίνουμε για τη γέννηση της θεάς και τη συμβολή του Ζέφυ-

ρου, που οδήγησε τον αφρό του Ουρανού από τα Κύθηρα στην 

Κύπρο. Αναζητούμε συμβολισμούς και αξίες στους μύθους και στις 
αποδόσεις της θεάς της ομορφιάς και του μικρού φτερωτού θεού. 
Η δράση ολοκληρώνεται με εικαστικό εργαστήρι.

Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κ. Γιάννης Γραικός & κα. 
Φώτω Παπαργυρούδη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331024972

-Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:30. 
Βυζαντινοί Ναοί Βέροιας
Θεματική περιήγηση, διάρκειας δύο ωρών, για το ευρύ κοινό 
«Βάλτε κλειδιά, αμπαρωθείτε κι ανάψτε κεριά στον Άη – Νικό-

λα»
Οι Άγιοι, βοηθοί και παραστάτες στις δοκιμασίες, μας προφυ-

λάσσουν από αρρώστιες, πειρασμούς, δεινά και συμφορές. Με 
μια περιήγηση αφιερωμένη στην προστασία από τους ισχυρούς 
ανέμους, τις καταιγίδες και τα άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, ε-
πισκεπτόμαστε βυζαντινούς ναούς της Βέροιας, μαθαίνουμε για το 
βίο των αγίων, αναζητούμε συμβολισμούς στα προσωνύμιά τους 
και συνδέουμε τη θαυματουργή τους δράση με την ιστορία του 
τόπου μας.

Πληροφορίες: κα. Μαρία Χειμωνοπούλου 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331029737

-Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20:00. 
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Θεματική περιήγηση για το ευρύ κοινό
«Όσα παίρνει ο άνεμος.
Γυναικεία επιθυμία και κάλος στην ελληνιστική ρωμαϊκή Βέ-

ροια»
«…όπου με διαταγή του Δία ο Ερμής σκίζει τους αιθέρες και 

κατευθύνεται προς την Καρχηδόνα για να πείσει τον Αινεία να 
ακολουθήσει τις Μοίρες και να χτίσει στην Ιταλία τη νέα Τροία (Ρώ-
μη), αντί να γίνεται δούλος και σύζυγος μιας ξένης (Διδώ) και τον 
καλεί να αποκηρύξει τον έρωτα μιας γυναίκας για το μεγαλείο της 
τύχης…»

Βιργίλιος, Αινειάδα, Βιβλίο 4ο, 172-278 

«…η γυναίκα είναι άστατη σαν φτερό στον άνεμο…»
Giuseppe Verdi, Rigoletto (1851), «La donna è mobile» 
Υπό το ανδρικό βλέμμα, που προσλαμβάνει ως ευμετάβλητο 

σαν το άνεμο τον γυναικείο κόσμο εν γένει, η δράση θα παρουσι-
άσει τα σταθερά και αναλλοίωτα χαρακτηριστικά της ομορφιάς της 
γυναικείας ταυτότητας.

Πληροφορίες: κ. Γιάννης Γραικός 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331024972

Εγκαίνια έκθεσης
-Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 21:00. 
Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας
Εγκαίνια έκθεσης με θέμα:
«Ματιές στην Οικουμένη με τον φακό του Γιώργη Πούπη»
Η φωτογραφική έκθεση αποτελεί φόρο τιμής στον μεγάλο 

Εορδαίο φωτογράφο που χάθηκε πρόσφατα και αποτύπωσε με 
τον ευαίσθητο φακό του πρόσωπα και μνημεία στην Ελλάδα και 
την Οικουμένη. Οι φωτογραφίες του Γιώργη Πούπη από τους βα-
σιλικούς τάφους των Αιγών και των ανθρώπων που εργάστηκαν 
στην ανασκαφή και την ανάδειξή τους, το Άγιο Όρος και από όλον 
τον κόσμο θα μας θυμίζουν πάντα τον ακριβό φίλο που αφιέρωσε 
το έργο του στη διάσωση της ατομικής και συλλογικής μνήμης.  
#PoupisBMB.

Στοιχεία Επικοινωνίας - Σελίδες Πληροφόρησης για τις δράσεις 
μας

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
Ρήγα Φεραίου 16 -18, Τ.Κ. 59132 Βέροια,  τηλ.23310 29737, 

fax 23310 71725,  e-mail: efahma@culture.gr
 Websites       www.aigai.gr 
www.byzantine-museum-veria.gr    
Ancient Theatre of Mieza
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας - Archaeological Museum of 

Veria
Byzantine Museum of Veria
Εικονικό Μουσείο, Μέγας Αλέξανδρος (Virtual museum, 

Alexander the Great)
Μουσείο & Ανάκτορο Αιγών - Museum & Palace of Aigai 

(Vergina)
Museum of the Royal Tombs of Aigai – Vergina
Aigai Vergina

Τα μουσεία και τα μνημεία της Ημαθίας ανοίγει 
τον Οκτώβριο η Εφορεία Αρχαιοτήτων για το κοινό
-Έκθεση φωτογραφίας του αείμνηστου Γιώργη Πούπη στο ισόγειο του Βυζαντινού Μουσείου   -Όλο το πρόγραμμα του μήνα
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Η’ εβδομάδα τοπικής ιστορίας 
ης Ε.Μ.Ι.Π.Η. το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018. 

Η Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ημαθίας (Ε.Μ.Ι-
.Π.Η.) που ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό να διασώσει και να 
αναδείξει την τοπική ιστορία έχει καθιερώσει την τελευταία 
εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ως Εβδομάδα Τοπικής Ιστορίας, 
κατά την οποία λαμβάνουν χώρα ποικίλες εκδηλώσεις με συνα-
φή περιεχόμενο. 

Φέτος, στο πλαίσιο της εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν οι 
εξής εκδηλώσεις:

Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.00 στο καφέ 
Σείριος, στη Νάουσα παρουσιάστηκε το βιβλίο του Στέργιου 
Αποστόλου «Πτυχές από την ιστορία των παραταξιακών αντι-
παραθέσεων στη Νάουσα (1627-1918)». 

Για το βιβλίο μίλησαν οι: Αντωνία Χαρίση – Δρ. Ιστορίας, 
Δημήτριος Μπάιτσης - Ερευνητής Τοπικής Ιστορίας και ο ίδιος 
ο συγγραφέας, ο Στέργιος Αποστόλου - Ερευνητής Τοπικής 
Ιστορίας -  Συγγραφέας. Η ανταπόκριση του Ναουσαίικου κοι-
νού ήταν μεγάλη, καθώς στην κατάμεστη αίθουσα εκτέθηκαν 
απόψεις και θέσεις και διατυπώθηκαν καίριες ερευνητικές ανη-
συχίες από το φιλίστορο ακροατήριο που παρακολούθησε τη 
βιβλιοπαρουσίαση με αμείωτο ενδιαφέρον.

Τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00 παρουσιάστηκε 
στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας το πολιτιστικό πρό-
γραμμα του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας Φωτογραφίζοντας τη Βέροια 
μέσα στο χρόνο – Φωτογραφική Ιστορία της πόλης εκπονή-
θηκε κατά το σχολικό έτος 2017 – 2018 στο πλαίσιο των «και-
νοτόμων σχολικών προγραμμάτων Πολιτιστικών θεμάτων. Η 
ομάδα αποτελούταν από 35 μαθητές και μαθήτριες της Α’ και Β΄ 
τάξης του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας και υπεύθυνους καθηγητές τους 
Ολυμπία Μπέτσα και Αριστοτέλη Παπαγεωργίου, φιλολόγους 
του σχολείου. Αρχικά παρουσιάστηκαν οι φωτογραφίες της 
Βέροιας πριν και μετά όπως αποτυπώθηκαν από τους μαθητές. 
Έπειτα ακολούθησε ένα ηχογραφημένο βίντεο με την ιστορία 
της πόλης και η παρουσίαση  ολοκληρώθηκε με ένα βίντεο από 
τις συναντήσεις και τις εκδρομές των μαθητών στο Μουσείο 
Φωτογραφίας στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και στη Σχολή Κινημα-
τογράφου του Α.Π.Θ. Έτσι, μέσω της ανακάλυψης και της διά-
δρασης επιτεύχθηκε μια προσέγγιση της τοπικής ιστορίας και 
παράλληλα μέσω της φωτογράφισης των ίδιων σημείων στο 
σήμερα οι μαθητές μπόρεσαν να εντοπίσουν σταθερές μέσα 
στο χρόνο και αλλαγές στο περιβάλλον.

Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου από 10.00 έως 14.00 πραγ-
ματοποιήθηκε στο Χώρο Τεχνών επιστημονική ημερίδα για την 
«Παρουσία της Γυναίκας στην Ημαθία του 20ου και 21ου αι.», 
η οποία σήμανε και τη λήξη της Η’ εβδομάδας τοπικής ιστορίας.

Ακούστηκαν πολύ σημαντικές εισηγήσεις αναφορικά με τη 
Γυναίκα της Ημαθίας, που αποτελεί ένα καινούργιο ερευνητικό 
αντικείμενο. Οι γυναίκες έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση του ι-
στορικού γίγνεσθαι, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει συστηματική 
καταγραφή του ρόλου τους. 

Παρουσιάστηκαν επτά πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις: η 
εισαγωγική ομιλία της ομότιμης καθηγήτριας της Φιλοσοφικής 
του Α.Π.Θ. Σιδηρούλας Ζιώγου – Καραστεργίου που σκιαγρά-
φησε τη θέση της γυναίκας εκπαιδευτικού τον 19ο και 20ο αι., 
αναφέρθηκε στις πρωτοπόρες Ελληνίδες εκείνης της περιόδου 
και έκλεισε κάνοντας μνεία στις πρώτες φοιτήτριες της Φιλοσο-
φικής από την Ημαθία, η εισήγηση του Τ. Μπάιτση για τη Θά-
λεια Σαμαρά, τη βάρδο της Νάουσας, του κ. Αλ. Χατζηκώστα 
για τη συμμετοχή των γυναικών στην ΕΑΜική αντίσταση, της 
κας Π. Ταναμπάση για τους πολλαπλούς ρόλους της γυναίκας 
Ρομά, του κ. Δ. Καρασάββα για τη Φιλάνθρωπο Αδελφότητα 
Βέροιας, της κας Π. Παυλίδου για την Καλλιόπη Δημητριάδου 
και Πηνελόπη Καμπίτογλου και τέλος του κ. Σ. Αποστόλου για 
τη συμβολή της Ναουσαίας γυναίκας στους κοινωνικούς και 
άλλους αγώνες. 

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν εκ μέρους της Επιστημονικής 
Επιτροπής η κύρια Σιδηρούλα Ζιώγου - Καραστεργίου, ομότιμη 
καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. και πρωτοπόρος 
στην έρευνα γύρω από την εκπαίδευση και φύλο και ο κύρι-
ος Βασίλης Φούκας, επίκουρος καθηγητής της Φιλοσοφικής 
του Α.Π.Θ. Επίσης, εκτός από τους φίλους της ιστορίας και 
της εταιρείας παρακολούθησαν τις εργασίες και ο επίτιμος 
πρόεδρος της ΕΜΙΠΗ κ. Παύλος Πυρινός και ο κ. Γεώργιος 
Χιονίδης, γνωστοί για την πολύ σημαντική τους συμβολή στη 
συγγραφή της ιστορίας της πόλης. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Έναρξη τμημάτων οικοτεχνίας 
με απογευματινό καφέ

Ο Σύλλογος Μικρα-
σιατών Ν. Ημαθίας, ανα-
κοινώνει ότι την Τετάρτη 
10 Οκτωβρίου 2018 και 
ώρα 6:00 μμ, στο χώρο 
του συλλόγου Κεντρι-
κής 183, θα ξεκινήσουν 
τα μαθήματα οικοτεχνίας 
(ραπτική, κέντημα ,πλέ-
ξιμο, κατασκευές κρακε-
λέ ντεκουπάζ, τσιγκελάκι 
δαντέλας κλπ.) για τη νέα χρονιά 2018-19, διοργανώνοντας απογευματινό 
καφέ.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν 
να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 6974938713 κα Παυλίδου Τασούλα ή στις 
ώρες λειτουργίας του συλλόγου καθημερινά 10:00-13:00.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 7 Οκτωβρίου στις 11:00 πμ ,στο 1ο Δημ.
Σχολείο Βέροιας θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του συλλόγου όπως προ-
βλέπεται από το καταστατικό του.

Στην Εσθονία το Λύκειο 
των Ελληνίδων Βέροιας

Το Λύκειο των Ελ-
ληνίδων Βέροιας α-
ποδεχόμενο την πρό-
σκληση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Ταλλίν 
μέσω της ελληνικής 
Πρεσβείας συμμετείχε σε διοργάνωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την 
ανεξαρτησία της Εσθονίας.

Η εφηβική χορευτική ομάδα του Λυκείου ενθουσίασε το κοινό του Alexelo 
Concert Hall παρουσιάζοντας χορούς από πολλές περιοχές του τόπου μας κερ-
δίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Παράλληλα  με την παρουσίαση 
των χορών προβλήθηκε βίντεο με εικόνες από όλη την Ελλάδα το οποίο ταξίδεψε 
νοερά τους παρεβρισκομενους τόσο σε μαγευτικά τοπία όσο και στην ιστορια της 
χώρας μας. 

Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας για ακόμα μια φορά εκπροσώπησε επάξια 
τη χώρα μας σε ένα υψηλού επιπέδου διεθνές πολιτιστικό γεγονός.

Ολοκληρώθηκε η Η΄ Εβδομάδα 
Τοπικής Ιστορίας της Ε.Μ.Ι.Π.Η.
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Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου
3η γιορτή παραγωγής τσίπουρου 

στην Αγία Βαρβάρα Βέροιας
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Αγίας Βαρβάρας, διοργανώνουν την Κυριακή 7 
Οκτωβρίου 2018 την 3η ανοιχτή εκδήλωση Παραδοσιακής 
Παραγωγής Τσίπουρου Αγίας Βαρβάρας, στην πλατεία της 
Αγίας Βαρβάρας Δήμου Βέροιας, στις 12:30μ.μ.  

Συμμετέχουν τα χορευτικά: 
- Μ.Α.Σ Καλλιθέα Βεροίας
- Μορφωτικός Σύλλογος Μικρού Μοναστηρίου «Ζορ-

μπάς», Χαλκηδόνας και 
-Το τμήμα ενηλίκων του Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας 

Βαρβάρας.
Μουσική επιμέλεια η ορχήστρα του Πέτρου Καρατζόβα-

λη. 
Όπως λένε οι «παλιοί», στο χωριό υπήρχαν 45-49 κα-

ζάνια παρασκευής τσίπουρου. Τα καζάνια που λειτουργούν 
ως και σήμερα είναι 8 ... τα οποία είναι παλαιά παραδοσια-
κά αλλά και πιο σύγχρονα κρατώντας όμως πάντα την πα-
ράδοση. Επίσης στην Αγία Βαρβάρα υπάρχουν και πάρα 
πολλοί παραγωγοί τσίπουρου.

Φυσικά δεν θα λείπει μουσική, μεζέδες και άφθονο τσί-
πουρο.

Ραντεβού στις 7 Οκτώβρη στη πλατεία της Αγίας Βαρβάρας Ημαθίας.

«Θεατρικό τραγούδι»…
νέο, καινοτόμο, εργαστήρι 

στο Τμήμα Θεατρικής 
Υποδομής 

του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας 

«Θεατρικό τραγούδι»…Ποιος είπε ότι χρειάζεται να είσαι 
καλλίφωνος για να τραγουδήσεις μια ιστορία!

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας με την έναρξη των θεατρικών του 
εργαστηρίων ενημερώνει ότι για δεύτερη χρονιά θα λειτουρ-
γήσει το νέο εργαστήρι με τίτλο «Θεατρικό τραγούδι». Την έ-
μπνευση και επιμέλεια του εργαστηρίου έχει η Έλενα Μουδίρη 
- Χασιώτου. 

Το εργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 5 
ετών, έφηβους και ενήλικες. 

Οι συμμετέχοντες δε χρειάζεται να γνωρίζουν μουσική, ούτε 
να είναι καλλίφωνοι.

Στόχοι του εργαστηρίου είναι η απελευθέρωση της φωνής, 
η οποία είναι αυτή που εκφέρει το λόγο, η διεύρυνση της 
μουσικοθεατρικής αντίληψης και η αναζήτηση του τι σημαίνει 
αφήγηση μιας ιστορίας με μέσο το τραγούδι. 

Με εργαλεία τη φωνή, το σώμα, το ρυθμό και το λόγο  ανα-
ζητούμε τη θεατρική ερμηνεία τραγουδιών ως μέλος ενός συνόλου αλλά και ως μονάδα. Με μέσο 
τη φωνή  είτε μελωδικά, είτε ρυθμικά, θα αφηγηθούμε ιστορίες αντλούμενες από το ρεπερτόριο 
του θεάτρου, του κινηματογράφου, της παράδοσης και των παραμυθιών.

Κάθε μάθημα θα περιλαμβάνει: 
• Ορθοφωνία – Αγωγή του λόγου
• Πολύ αυτοσχεδιασμό με στόχο να ενεργοποιηθούν όλα τα εκφραστικά μέσα
• Παιχνίδι, κατά κύριο λόγο, το οποίο σημαίνει χαλάρωση, διασκέδαση αλλά και συνέπεια στους 

κανόνες του.
Εγγραφές: καθημερινά στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ , 3ος όροφος  Χώρου Τεχνών, τηλ. 

2331078140, 142
Ας παίξουμε, λοιπόν!

Σάββατο 20 Οκτωβρίου στη Νάουσα
Οι «Γαμπροί της 

Ευτυχίας»… Επί Σκηνής
Με εντατικούς ρυθμούς 

συνεχίζονται οι προετοιμα-
σίες της θεατρικής ομάδας 
«Επί Σκηνής», η οποία πρό-
κειται να παρουσιάσει την 
κωμωδία των Νίκου Τσιφό-
ρου – Πολύβιου Βασιλειάδη 
«Οι γαμπροί της Ευτυχίας» 
σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου 
Οικονόμου.

Οι «γαμπροί της Ευτυχί-
ας», είναι ο τίτλος της γνω-
στής ελληνικής κωμωδίας 
που βγήκε στον κινηματο-
γράφο, με πρωταγωνιστές 
τους Βασίλη Αυλωνίτη, Νίκο 
Ρίζο και Γεωργία Βασιλειά-
δου.

Ο Βαγγέλης, έμπορος 
κρεάτων και παραδοσιακός οικογενειάρχης, προσπαθεί να παντρέψει τη γεροντοκόρη αδελφή του 
Ευτυχία, η οποία είναι άσχημη, ψηλομύτα και παλαιών αρχών. Μέσω αρραβωνιασμάτων, κωμικών 
καταστάσεων και παρεξηγήσεων προσπαθεί να την αποκαταστήσει ώστε να παντρευτεί και αυτός με 
τη σειρά.

Παίζουν: Παύλος Ιωσηφίδης, Μαρία Παπαθωμίδου, Χάρης Αδαμίδης, Γιάννης Κουκούλος, Ζωή 
Δασκαλάκη, Κώστας Γιάντσης, Ελένη Χατζηκώστα, Κατερίνα Σολδάτου, Ρίτσα Τριανταφυλλίδου, Α-
φροδίτη Λαφάρα.

Σκηνοθεσία-σκηνογραφία: Αλέξανδρος Οικονόμου.
Η πρεμιέρα του έργου έχει προγραμματιστεί το Σάββατο 20 Οκτωβρίου και ώρα 20:30 στο Δημο-

τικό Θέατρο Νάουσας. Επόμενες παραστάσεις Κυριακή 21, Δευτέρα 22 και Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 
2018.

Η  Θεατρική  Σκηνή  Ενηλίκων  «Πει-
ραματική Σκηνή» του  Τμήματος  Θεατρι-
κής   Υποδομής   του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Βέ-
ροιας  παρουσιάζει  την  παράσταση «Οι 
Δούλες» του Ζαν Ζενέ. Οι παραστάσεις 
θα δοθούν Σάββατο  27 και Κυριακή 28 
Οκτωβρίου  2018, ώρα 8.00μ.μ. στην Α-
ντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών με 
γενική είσοδο 5€.

Προπώληση εισιτηρίων: γραφεία ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ Βέροιας, 3ος όροφος Χώρου Τε-
χνών, τηλ. 2331078140. 

οι συντελεστές της παράστασης:
Σκηνοθεσία: Kωνσταντίνος Αποστολί-

δης
Σκηνικά : Ροδούλα Παπαδάκη
Κοστούμια : ομάδα «Πειραματική Σκη-

νή»
Πρωτότυπη Μουσική: Πέτρος Ρίστας
Πιάνο: Πέτρος Φάκας
Βιολί: Νάντια Μωχάμετ 
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος - Kωνστα-

ντίνος Αποστολίδης
Αφίσα - πρόγραμμα : Σίμος Καραγα-

βριηλίδης
Οργάνωση παραγωγής – προβολή: 

Κατερίνα Γρηγοριάδου
τους ρόλους ερμηνεύουν: 
Σολάνς: Όλγα Παπαδοπούλου
Κλαίρη: Εύη Μαρκοπούλου 
Κυρία:  Μαίρη Μεγγιάνη 

Σημείωμα σκηνοθέτη

Τρεις γυναίκες, που στριμώχνονται σε δύο 
σώματα, ένα παράθυρο σε ένα σπίτι χωρίς καμία 
αχτίδα φωτός. Μια θεατρική παράσταση, στημέ-
νη και χιλιοπαιγμένη από τις δούλες στην υπέρ-

τατη υπερβολή, πάνω σ’ ένα  σανιδένιο πάλκο 
καθημερινής ζωής. Ένα θέατρο μέσα στο θέα-
τρο. Η Πειραματική Σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροι-
ας για μια ακόμη φορά παίζει μαζί σας ένα παι-
χνίδι. Ένα παιχνίδι ενηλίκων, που αναζητά την 
αλήθεια μέσα στην υπερβολή, τον ψίθυρο μέσα 
στην κραυγή, τη λογική μέσα από την τελετουρ-
γία, τη διέξοδο μέσα από τον παραλογισμό. Που 
αναζητά και αποζητά τη διανοητική συνέργεια 
των θεατών σ’ ένα παιχνίδι ερωταποκρίσεων με 
κυρίαρχο ερώτημα: θέλουμε να ονειρευόμαστε 
ξέροντας ότι υπάρχουν κι οι εφιάλτες? 

Σάββατο  27 και Κυριακή 28 Οκτωβρίου  στη «Στέγη» 

«Οι Δούλες» του Ζαν Ζενέ από 
την Ομάδα της Πειραματικής 

Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας  
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Οκτώβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό8-10-2018 μέχρι14-10-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝΚΙΡΚΜΑΛΗΑΙΚ. 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝΑΦΟΙΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613

ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647

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

ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής  Δήμου 
Βέροιας θα γίνει την Τρίτη  

09-10-2018 στις 11:00 π.μ., με τα 
εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ1οΚαθορισμόςήμησυμβιβαστικάτιμής
μονάδαςαποζημίωσηςρυμοτομούμενηςιδιοκτησί-
αςΑναστασίαςΜανιοπούλου.

ΘΕΜΑ2οΠροέλεγχος ΙσολογισμούκαιΑποτελε-
σμάτωνΧρήσηςοικονομικήςδιαχείρισηςέτους2017

τουΔήμουΒέροιαςκαιυποβολήτουστοΔ.Σ.
ΘΕΜΑ3οΈγκρισηήμηπρακτικώνδιαγωνι-

σμούκαιανάδειξηήμηαναδόχωνγια«Προμή-
θεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών
τουΔήμουΒέροιαςκαιτωννομικώντουπροσώ-
πων και γάλακτος για το δικαιούχοπροσωπικό
τουςγιαταέτη2019-2020».

ΘΕΜΑ4οΈγκριση ή μηπρακτικών διαγω-
νισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου
«Εργασίεςδιαμόρφωσης–οριοθέτησηςσεκοινό-
χρηστοχώροστηνΤ.Κ.Πατρίδας».

ΘΕΜΑ5οΈγκρισηήμηπρακτικώνδιαγωνι-
σμού και ανάδειξηήμηπροσωρινούαναδόχου
του έργου «Επέκταση νεκροταφείου Κουμα-
ριάς».

ΘΕΜΑ6οΈγκρισηήμηπρακτικώνδιαγωνι-
σμού και ανάδειξηήμηπροσωρινούαναδόχου
του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων
Δ.Ε.Δοβρά».

ΘΕΜΑ7οΈγκρισηήμημελέτης,καθορισμός
ήμητουτρόπουδημοπράτησηςκαικατάρτισηή
μηόρωνδιαγωνισμούγια«Προμήθειακαιτοπο-
θέτησηπινακίδων τροχαίας–ΚΟΚκαιπληροφο-
ριακώνπινακίδων».

ΘΕΜΑ8οΕξουσιοδότησηήμηΑντιδημάρχου
να εκπροσωπήσει τοΔήμο Βέροιας στοΔ/κό

ΕφετείοΘεσ/νίκης,κατάτησυζήτησηενδοδικαστι-
κήςσυμβιβαστικήςεπίλυσηςδιαφοράςαπόαγωγή
Π.Τουτουντζίδη.

ΘΕΜΑ9οΠαραίτησηήμηαπό την επιδίκαση
δικαστικήςδαπάνηςστουςαναγνωρίσαντες ταδι-
καιώματατουΔήμουΒέροιας,σεαγωγέςδιόρθω-
σηςκτηματολογικώνεγγραφών,πουασκήθηκανή
θαασκηθούν και εξουσιοδότησηήμηδικηγόρων
τουΔήμου.

ΘΕΜΑ10οΆσκηση ή μη ένδικων μέσων κα-
τά της αριθμ. 159/ΤΜ/2018 απόφασης τουΜον.
ΠρωτοδικείουΒεροίας.

ΘΕΜΑ11οΆσκηση ή μη ένδικωνμέσων κατά
της αριθμ. 479/2018 απόφασης τουΤριμ.Δ/κού
ΠρωτοδικείουΒεροίας.

ΘΕΜΑ12οΕξουσιοδότησηήμηδικηγόρωντου
Δήμου ναπαρασταθούνστοΤριμ.Πλημμελειοδι-
κείοΒέροιαςγιατηνομικήστήριξηΥπαλλήλωνκαι
ΑντιδημάρχουτουΔήμου,σύμφωναμετηναριθμ.
Α15/1210κλήση.

ΘΕΜΑ13οΟρισμόςήμηδικηγόρουναπαρα-
στεί στοΕιρηνοδικείοΒέροιας κατά τησυζήτηση
αγωγήςτουΓ.Παπαστεργίου.

ΘΕΜΑ14οΟρισμόςήμηδικηγόρουναπαρα-
στείστοΜον.ΠρωτοδικείοΒέροιαςκατάτησυζή-
τησηέφεσηςτουΓ.Παπαστεργίου.

ΣυνεδριάζειτηνΤρίτηηΟικονομικήΕπιτροπή
τουΔήμουΒέροιας

Φαρμακεία
Σάββατο 6-10-2018

08:00-14:30 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

08:00-14:30ΤΕΡΖΑΚΗΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ&ΣΙΑ
ΟΕΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ2023310-25577

08:00-14:30ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛ.
ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534

14:30-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙ-
ΕΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-
73324

19:00-21:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6οΔημοτικό σχολείο) 23310-
29101

21:00-08:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6οΔημοτικό σχολείο) 23310-
29101

Κυριακή 7-10-2018
08:00-14:30ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΠΙΕΡΙΩΝ5323310-26789
14:30-21:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠ-

ΠΑ19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102
19:00-21:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ

10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989
21:00-08:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ

10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

Δευτέρα 8-10-2018
14:30-21:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛ.ΠΛΑ-

ΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534
14:30-21:00ΛΑΪΟΥΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ423310-67420
19:00-21:00ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ21(κοντάστοΙΚΑ)23310-74374
21:00-08:00ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ21(κοντάστοΙΚΑ)23310-74374
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμε-
ρίσματα, ισόγειοκαι1ος
όροφος,από70τ.μ.και
80τ.μ.,μεαυλήκαιταδύο
μαζί,καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μήευκαιρίας58.000ευρώ
καιταδύομαζί.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμάτια
στοκέντρομέχρι«Πα-

πάκια»,1ουή2ουορό-
φου, με ασανσέρ,που
ναχρίζειανακαίνισημέ-
χρι 40.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλείται
κατοικία75τ.μ.σεοικόπε-
δο300τ.μ.Τιμήευκαιρίας
24.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξης σε καλή τμή. Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό

ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΣΜΥΡΝΗΣ  ε νο ι -
κιάζεται διαμέρισμα
100 τ.μ. ,  1ος όρ.,
2 ΔΣΚW,  ΑΝΤΛ Ι Α
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, θέα,
ηλιακό, μπόϊλερ, αιρ
κοντ ίσ ιον ,  σε  πο-
λύ καλή κατάσταση.
Τηλ.: 6979 720807
& 6978 009149 κος
Παναγιώτης.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα
1ος όροφος, ανακαι-
νισμένο, με θέα.Τηλ.:
23310 24817 & 6945
852826.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ετών πυκνής
φύτευσης  στην
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πωλη-
τής-τριαστο κατάστη-
μα ανδρικών ενδυμά-
των «TSITSIGIAS».
Έλα να εργασθε ίς
μαζί μας. Τηλ.: 6932
452262 ,  γ ια  απο-
στολή βιογραφικού:
sales@tsitsigias.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κο-
πέλες από το ψητο-
πωλείο «Φίνα Κότα»
στο Μακροχώρι για
κουζίνα και σέρβις.
Τηλ.:2331043222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο
γιαολιγόωρηφροντίδα
ηλικιωμένης με κατά-
κλιση στις Βαρβάρες.
Τηλ.:6981894337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός
φαρμακοποιού με πι-
στοποίηση για εργα-
σία σε φαρμακείο στη
Βέροια. Προϋπηρεσία
θαληφθείυπόψη.Απο-
στείλατεβιογραφικόστο:
pharmacybio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία «ε-
σωτερική» για φύλαξη
ηλικιωμένης μερικώς
αυτοεξυπηρετούμενης,
1 ρεπό την εδομάδα,
550 ευρώ.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6995706651.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κο-

μπλέεπιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτά
κατασκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπά-
νιο,1οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση
,A/Cκαιελάχιστακοινόχρησταμόνο180€.

Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη
κομπλέ , γκαρσονιέρα35 τ.μ., κατασκευή
1982,1χώρος,2οςόροφος,βλέπεισεα-
νοιχτωσιά,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογη
κατάσταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια, ατομικήθέρμανσημε κλιματιστικό
καιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

κωδ.24224ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ανακαινισμένη
καιβαμμένηγκαρσονιέρα40τ.μ.,κατασκευή
1972,1υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο ,3οςόρο-
φος,με καινούργιακουζίνακαι καινούργιο
μπάνιο,επίσηςκαινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικά inverterκαιμεθερμοπρόσο-
ψη,σεπολύκαλήτιμή,μόνο160€.

Κωδ: 23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επι-
πλωμένη γκαρσονιέρα60 τ.μ., κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο
240€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροκαιεπισκέψι-
μοαπό10/10/2018.

Κωδ115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75 τ.μ., καθ. κατασκευή2001,2υ/δ,1ος
όροφος,νεόδμητοδιαμέρισμα,σεπολύκαλή
κατάσταση, καινούργιααλουμινίουκουφώ-
ματαμεδιπλά τζάμια, καλαίσθητο,ατομική
θέρμανσημευπέρυθρες ,μεαποθήκηστο
υπόγειο καιπολύ λίγα κοινόχρηστα.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαι από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,μοναδικήευκαιρία,μόνο240€.

Κωδ: 23023 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Διαμέρι-
σμα80 τ.μ., ισόγειο , κομπλέ επιπλωμένο
, κατασκευή1995,2υ/δ, είναιδιαθέτειθέα
απρόσκοπτη, είναι άψογασυντηρημένο ,
με καινούργιααλουμινίου κουφώματα  με
διπλάτζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητές,πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτό
πάρκινγκ,σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίς
κοινόχρηστα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τοδεενοίκιοτου320€.

κωδ.24615ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,Ενοικιάζεται
διαμέρισμα71τ.μ.,καθ.και85τ.μ.μικτάκατα-
σκευή1992,2υ/δ,3οςόροφος,πολύφωτεινό
,διαμπερέςκαιάψογασυντηρημένο,καλαί-
σθητο,σεόμορφηπολυκατοικία ,απίστευτα
εργονομικόκαιμεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαινούργια,ενοίκιο250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23083ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, εξαιρετικόο-
ροφοδιαμέρισμα85τ.μ.,χωρίςκοινόχρηστα
, κατασκευή2001,2υ/δ,3οςόρ. , χωρίς
ασανσέρ , η θέαπράγματι μοναδική , σε
πολύκαλήκατάσταση,ενεργειακήςκατηγο-
ρίαςΓ,μεθέρμανσηατομικήπετρελαίου,

αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,συνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμιακαιηλιακό
θερμοσίφωνα μόνο 260€.Από 30/10/18
επισκέψιμοκαιδιαθέσιμο.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ:12802ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιαςενοι-

κιάζεταισπάνιασεπολυτέλειαμεζονέτακο-
μπλέεπιπλωμένησεδύοεπίπεδα1οςκαι
2οςορ.160τ.μ.,μεάδειατου1998,πολυ-
τελέσταταανακαινισμένοπριν8έτη  ,δια-
μπερές ,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου
καιμεμίαθέσηστάθμευσηςστηνπυλωτή,
μεαποθήκη,διαθέτειμεγάλεςβεράντεςκαι
έναφανταστικότζάκι ,στομπαλκόνιBBQ,
καταπληκτικόσεόλακαιτιμήτελικήμαζίμε
έναακόμηκλειστόγκαράζ500€.Πληροφο-
ρίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα, 1Μπάνιο καιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρέλαιο, Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζά-
κι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,
Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ, ενοικιά-

ζεται μεγάληκαιφθηνήυπόγειααποθήκη
150τ.μ.,κατασκευή1986.Μπαίνεικαιαυτ/
τομέσα , ενοίκιομόνο100€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25 τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστή-
ρα-Τιμή:100€

Κωδ:23657-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας28τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείται από2Χώρους, .Είναι κατα-
σκευασμένοτο1979καιδιαθέτειθέρμανση
ΑτομικήμεΗλεκτρικό,ΚουφώματαΣυνθετι-
κά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,A/C,
Διπλάτζάμια-Τιμή:150€

Κωδ: 23560 -ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΓραφείοσυνολικής επιφάνειας51 τ.μ.
1οςορ.Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναι
κατασκευασμένο το 1979 και διαθέτει για
θέρμανσηΚλιματισμόταδεκουφώματατου
είναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλάτζάμια,
ενοίκιο130€.

Κωδ: 23610 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο
συνολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατα-

σκευασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά
τζάμια-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείται από5Χώρους, .Είναι κατα-
σκευασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματα
ΑλουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:900€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας20 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροκαιμεδικό τουWC. Ενοίκιο140€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23130 ΚατάστημαστοΤσερμένι
διατίθεταιπροςενοικίασημε58τ.μ. ισόγειο
και25τ.μ.πατάρισεκεντρικόσημείοκατάλ-
ληλογιαάπειρεςχρήσεις  καιμεμίσθωμα
πολύ ευνοϊκό , μόνο 250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23521 -ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστη
μέσηΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ.Αποτελείται
από1ΧώροκαιμεWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1976καιδιαθέτειΠροαύλιο τοδε
Μίσθωματου290€.Τογραφείομαςδιαθέ-
τει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτουαυτού.

Κωδ:23538 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚατάστη-
μασυνολικής επιφάνειας 70 τ.μ. ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο .Είναικατασκευ-
ασμένο το 1990 και διαθέτει Κουφώματα
ΑλουμινίουκαιΑποθήκη-Ενοίκιομόνο150
€.Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑ-
ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475 ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεται

στοΒήμα τουΑποστόλουΠαύλου15 τ.μ.
σεημιυπόγειομεεύκοληπρόσβασηκαιμε
τηλεχειριστήριο,μηνιαίομίσθωμα50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14267 - στηνΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό , 1ος

Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγά-
λομπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1995
καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,
ΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια,Ανελκυ-
στήρακαιθέσηστάθμευσηςστηνΠυλωτή ,
έχειεπίσηςκαιΗλιακόθερμοσίφωνα.προ-
σφέρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο50.000€.

Κωδ:14297 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητα νεόδμητοΔιαμέρι-
σμασυνολικής επιφάνειας119 τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευ-
ασμένο το2005και διαθέτει θέρμανσηΑ-
τομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κου-
φώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Κήπο,Τζάκι,
Διπλάτζάμια,Ηλιακόθερμοσίφωνα,Σκαλιά
εισόδου,BBQ-Τιμή:150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατά αποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.
Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευα-
σμένη το1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτο-
μική -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,
Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€.

Κωδ: 13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοι-
κία η οποία αποτελείται από ένα ισόγειο
κατάστημα210τ.μ., 1ο και 2οόροφοαπό
δυο διαμερίσματα των 150τ.μ. ο κάθε ό-
ροφος ,τα οποία βρίσκονται σε οικόπεδο
744τ.μ., είναι κατασκευή1992, εκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,μεπολύωραίοκήπο,οι
χώροι του λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική
θέση,διαμπερές,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
θασυζητηθούν., σεπολύ καλή τιμήμόνο
όλομαζίμόνο120.000€,Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13507 ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Αποθήκη

473τ.μ.,κατασκευή1985, ισόγεια,μεπολύ
άνετηπρόσβαση , κέντροαπόκεντρο,σε
πολύ καλή τιμή, αποτελεί ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία,τιμή100.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12947 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ νεό-

δμητογραφείοδύοχώρων ,μεγάληςπρο-
βολήςκαισυνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.στον
2οόροφο.Είναικατασκευασμένο το1991
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,
καιΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάτζάμια
, καθώς και μία θέσηστάθμευσης.Τιμή:
50.000€.

Κωδ.12948ΣτοΚΕΝΤΡΟ τηςΒΕΡΟΙ-
ΑΣ,Γραφείομε80τ.μ.,καθ.και92τ.μ.μικτά
,κατασκευή1991,2χώροι,1οςόροφος,
μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέε-
ταιστονχώρο,σεεξαιρετικήκατάστασηκαι
σεπολυκατοικίααξιώσεων,διαθέτειατομική
θέρμανσημε κλιματιστικά και ανελκυστή-
ρα καινούργιο, ευρίσκεται σεπρονομιακή
τοποθεσία καιμάλισταυψηλήςπροβολής.
Διαθέτεικαιμίαθέσηστάθμευσηςδικήτου,
Τιμή99.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13672Κατάστημα26 τ.μ., κατα-

σκευή70,Ισόγειο,εκπληκτικόκαιμεάριστη
προβολή , αυτοτελές , γωνιακό, σεπολύ
καλόσημείοκαισεαπίστευταχαμηλήτιμή,
μόνο10.000€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗΑ-
ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:13511 -πλησίονΔΕΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
95 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένοτο1996καιδιαθέτει
Αποθήκη123τ.μ.-Τιμή:40.000€

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

οικόπεδο5.000 τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίση-
μο , με εκπληκτική καιανεμπόδιστηθέα ,
αμφιθεατρικό ,σεμοναδική τοποθεσία και
σίγουρασεπρονομιακήθέση, κατάλληλο
γιαανέγερσηΒίλλας,τιμή130.000€.

Κωδ: 12931. ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ, πωλείται
Ελαιώναςσυνολικά11,5στρ.σεπλήρηπα-
ραγωγήγιαοικονομικούςλόγουςτιμήτελική
26.500€,συνολικά , εξαιρετική ευκαιρία .
Μαζί με κοινόχρηστοαλλάδικό του  είναι
σήμεραστα20στρ.Υπόδειξημόνοσεσο-
βαράενδιαφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13571 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, Οικόπεδο

170τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεμοναδικήθέα
στονκάμπο,άρτιοκαιοικοδομήσιμομεσ/δ
0,8,τιμήευκαιρίαςμόνο35.000€.

Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382

τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,πρό-
κειταιγιαγωνιακόοικόπεδοτοοποίοπροσφέ-
ρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας,15.000€.

Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-
λείται οικόπεδο400 τ.μ., μεσ/δ0,8 εντός
σχεδίουπόλεως ,άρτιοοικοδομήσιμο ,με
γύρω-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτου
τιμήείναι83.000€αποδεδειγμέναηδετιμή
πώλησης τουαπό80.000€ τώραπροσφέ-
ρεταιστα32.000€ ,ευκαιρίαάριστη.Διαθέ-
τουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντόςζώνης ,μεεκπληκτικήθέαστον
κάμπο,αξίζει να τοδει κανείς, γιαπολύα-
παιτητικούς αγοραστές φυσιολάτρες , σε
τιμήπροσφοράς.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιοι-
κόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήευκαιρίας
,μόνο30.000€.μόνο35.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105285ΠΑΠΑΚΙΑ,πωλείταιπάρ-

κινγκ144  τ.μ.,4 θέσεωναυτοκινήτωνμε
δικήτουείσοδοσεισόγειοχώροοικοδομής
,μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη
,τιμή21.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ105119ΣΤΗΒΕΡΟΙΑ ,πωλείται

Γυμναστήριο , λόγωάλληςδραστηριότητας
.Πρόκειται για έτοιμη και λειτουργούσα ε-
πιχείρησηστοχώρο σεσύνολο385 τ.μ.,
μεενοίκιο550€καιάμεσαδιαθέσιμη , τιμή
μόνο55.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενοαγοραστήκαισχετικόμε το
αντικείμενο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ: 13295 -ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

πολύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτου
χωριού.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας65 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροενιαίο,ειναιφωτεινόκαιέχειμεγάλη
βιτρίνα.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110
€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδο584τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8
ελαφρώςεπικλινές,πάνωσεκεντρικόδρό-
μοκαιμε νότιοπροσανατολισμό ,σπάνιο
οικόπεδοσίγουρα,τιμήαπό70.000€τώρα
μόνο55.000€.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημα λέβητα πέλετ,
μάρκαςTOPLING, ισχύς
30 KW, ελαφρώς μετα-
χειρισμένο, σε άριστη
κατάσταση, μαζί με δο-
χείο αδρανείας [μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6944997269.

Hεταιρία«ΡΑΝΙΝΙ ΑΕ»ΖΗ-
ΤΑ υπάλληλο γραφείου.Απαραί-
τηταπροσόντα:

1) Άριστη γνώση προγραμ-
μάτων Εμπορικής Διαχείρισης
ERP (BusinessValue, Pylon της
EPSILONNET).

2)Άριστη γνώσηΜs WORD,
MsExcell.

3)Προηγούμενηεμπειρίασεα-
ντίστοιχηθέσηθεωρείταιαπαραίτητη.

e-mail:info@panini-foods,gr
ΤΗΛ:2331077740-41,FAX:2331077467

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κά-
τοχοςπτυχίουProficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλώνBraille, τελειόφοιτος της ΕλληνικήςΝοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτριαΜεταπτυχιακούΠρογράμματος
ΕιδικήςΑγωγής,παραδίδειιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησι-
ακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια,
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477κ.Δημήτρης.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης ο-
χημάτωνμεπροϋπηρεσία
για εργασία σε συνεργείο
στη Βέροια. Τηλ.: 6977
425077.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγος και μηχανικός αυ-
τοκ ινήτων και  βοηθός
μηχανικού από συνεργείο
στη Βέροια. Τηλ.: 23310
71553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανδρόγυνο

για τη Γερμανία, να δου-
λέψει σε κουζίνα ελληνι-
κού εστιατορίου. Παρέχε-
ται διαμονή και διατροφή.
Τηλ.:2331041728.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία έως
60 ετών, για βοήθεια ηλι-
κιωμένου 87 ετών ως ε-
σωτερική και για δουλειές
σπιτιού. Παρέχεται διαμο-
νή και διατροφή. Μισθός
συζητήσιμος. Τηλ.: 6949

849305.
ZHTEITAI  φαρμακο-

ποιός (άντρας ή γυναίκα)
ή βοηθός φαρμακείου
για φαρμακείο στο χωριό
ΞΕΧΑΣΜΈΝΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Δήμος αντιγονιδων). Α-
ποστολή β ιογραφικού

με φωτογραφία στο mail
ksexasmenipharm@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία, χω-
ρίς οικογενειακές ή άλλες
υποχρεώσεις για να ερ-
γασθεί σε κουζίνα εστια-
τορίου στη Γερμανία.Μι-

σθός, ασφάλιση, διαμονή
και διατροφή. Τηλ.: 6972
816816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  καμαρ ιέ -
ρα σε ξενοδοχείο της
Βέροιας με γνώση βα-
σικών Αγγλικών. Τηλ.:
6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
deliveryμε δικό τουμη-

χανάκι για τοψητοπωλείο
Γ ΙΑΝΝΗΣ.  Τηλ. :  6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για

εργασία στο ψητοπωλείο
«ΓΙΑΝΝΗΣ». Τηλ.: 6984
472747κ.Γιώργος.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ28τ.μ.LUXανακαινισμένο&επιπλωμένο19.000€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.20ετίαςκαλό16.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό27.000€

ΡΟΛΟΪ70τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ευκαιρία15.500€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ90τ.μ.ανακαινισμένοκαλό38.000€
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.θέακαλό50.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110 τ.μ. καλόανακαινισμένοντουλάπες
80.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.ευκαιρία27.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. 10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ170τ.μ.μεζονέτα58.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180 τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ75τ.μ.καλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΓΗΠΕΔΟ100τ.μ.καλό320€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ220τ.μ.ισόγειο+220τ.μ.υπόγειοκαλό
1.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλα-
σικήςΦιλολογίας τουΑρι-
στοτελείουΠανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,μεεξειδίκευ-
σηστηνΕιδικήΑγωγή,πα-
ραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα
σεπαιδιάΓυμνασίουκαιΛυ-
κείοιυσεΑρχαίαΕλληνικά,
Έκθεση,Λατινικά καιΝεο-
ελληνικήΛογοτεχνία.Πολύ
προσιτές τιμές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΕΜΠΕΙΡΗ νοσηλεύ-
τρια ζητά εργασία σε ια-
τρείο της Βέροιας ή της
Νάουσας. Πληρ. τηλ.:
6970123208.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγοςγια
συνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομηχανολο-
γικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρία
μηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ για
άμεση ενοικίαση διαμερί-
σματοςκαιμελλοντικάγια
την αγορά του εν λόγω
χώρου. Ζητάω διαμέρι-
σμα άνω των 100 τετρα-
γωνικών, ανακαινισμένο
φουλ έξτρα και μεγάλες
βεράντες. Τηλ. επικοινω-
νίας:6937226565.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΚΡΟΠΟΛΗκαιν.ΜεΘέα,2ΔΣΚ+Γκαράζ4ος85000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.ΣτοκεντροΕυκαιριες
ΑΝΟΙΞΕΩΣ4οςδιαμπερεςμεθεαΑ.Θ70τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟκαινουριορετιρε4ΔΣΚ2WCτζακι+παρκιγκ
170000€
ΚΕΝΤΡΟΜον/κια90τ.μτου200675000€
MONOKATOIKIA150τ.μστηνΚαλλιθεα180000€
ΠΑΖΑΡΙ120Τ.Μ4ος,μεθεα,Α.Θγκαραζ140000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚ110τ.μ1οςοικοδ.75,45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥπλησιον85τ.μ2οςχ.ασαν.διαμπερεςΑ.Θ
35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1ος120τ.μμεθεσηπαρκιγκ,οικ.του85,
67000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜον/κιαδιατηρ.100τ.μμεοικ.190τ.μ
0001€
ΑΓΟΡΑΠρ.Ηλια,3οςμεασανσερ85τ.μεπαγγελματικο
70000€
ΙΣΟΓΕΙΟΚΑΛΛΙΘΕΑ70τ.μκαλο20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκατοικια67τ.μμεοικοπ.160τ.μ
35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100τ.μ+καταστημα100τ.μ+οικ2500τ.μ
90000€
AΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.ΜανωγειοανακαινισμενοΛουξ
26000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριο85τ.μ2ΔΣΚ+παρκιγκ73000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
KENTΡΟεπιπλωμ.2ΔΣΚ250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ2ΔΣ-Κανακαινισμενοκοπλαμ,250€
ΠΙΝΔΟΥ50τ.μ1ΔΚανακαινισμενο170€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣΚεπιπλωμενομεανεξ.Θερμ.200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ45Τ.ΜΘερμ/τες1ΔΣ-Κ180€
Π.ΜΕΛΑ4ΔΣΚΑνεξ.Θερμανση4ος300€
ΕΜ.ΠΑΠΑ4οςρετ.2ΔΣΚχωριςθερμ220€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣ-ΚΘερμ/τες170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚWCχωριςθερμανση120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚχωριςασανσερΑ.Θ160€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδασεεξαιρετικάχαμηλέςτιμες.
ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0200510€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑκονταστηνασφ.12στρ.ακτινιδια23000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μφως,νεροσεκαληθεσηΕυκαιρια13000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7,5στρστρ.στηνασφαλτο35000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρμεροδακ.πομονα,μπεκακια2800τοστρ.
ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεθεα25000€
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρμεροδ.+πομονασυν.50000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ40στρμεεπιτραπεζια120000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ6,5στρ.διπλαστηνΝ.Εγνατια24000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μ25.000€
ΓΚΑΡΑΖστοΓηπεδοκΩρολοι6500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ3οροφοστοκεντροκατάλληλογια6Ιατρεια
ΓΚΑΡΑΖκονταστοΦιλιππειο50€
ΚΟΜΒΟΠιεριωνκαταστημα400τ.μμευπογειο2000€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓραφειομεκοινητουαλεττα80€
ΚΕΝΤΡΟ350τ.μ+Αριστηςπροβολής.4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥγραφείο50τ.μ,300€,
ΑΠΟΘΗΚΗ300τ.μμεαυλή250€,
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣαποθηκευτικοςχωρος1500τ.μ
ΑΝΟΙΞΕΩΣΑποθηκηισογεια180τ.μ200€
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙΧΩΡΟΙκονταστηνΒεροια600τ.μ-1300τμ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπ.χωρο150τμ+υπογειο150τ.μ,
+παταρ1800€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120Τ.Μ1ος,για2Ιατρεια550€
ΑΠΟΘΗΚΗ50τμστοκεντρο100€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40Τ.Μ+υπογειο80τ.μ+παταρι550€
ΚΤΕΛ60Τ.Μ+υπογειο350€
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ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑζητεί24ωρηεργασία,ωςεσω-

τερική, γιαφροντίδαηλικιωμένων.Τηλ.:
6993678697.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΙ, α-
ναλαμβάνειπεριποίησηκαιφύλαξηαρ-
ρώστωνήηλικιωμένωνκατ’οίκον.Τηλ.:
2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπεριποίηση
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα,
καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες.Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτοςΑΠΘ,

μεμεταπτυχιακέςσπουδέςστηνΕιδική
Αγωγή και μαθησιακές δυσκολίες,πα-
ραδίδει μαθήματαΜαθηματικών,Φυσι-
κής&Χημείας σε μαθητέςΔημοτικού,
Γυμνασίου,Λυκείου.Τηλ.:6978003217.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδαγωγικού
ΤμήματοςΔημοτικήςΕκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναλαμ-
βάνειτηνπροετοιμασίακαιμελέτημα-
θητών τουΔημοτικού.Αναλαμβάνεται,
επίσης, η φύλαξη και δημιουργική α-
πασχόλησηπαιδιώνπροσχολικής και
σχολικήςηλικίας.Τηλ.:6981843099.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα Βιολογίας σε μαθητέςΛυ-
κείου.Τηλ.:6972334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή εμπειρία
και εξειδίκευση στις μαθησιακές δυ-
σκολίεςκαθώςκαι κάτοχοςάδειαςδι-
δασκαλίας αγγλικώνπαραδίδει μαθή-
ματα ελληνικών και αγγλικών σε μα-
θητέςδημοτικούκαιγυμνασίου.Τιμές
πολύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας:
6980973819.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπειρος κα-
θηγητήςπαραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα
Αγγλικών και Ιταλικών. Τιμές φιλικές.

Τηλ.:6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτητικό δωμάτιο

λευκό με στρώμα, πλυντήριο ρούχων 45ά-
ρι, διπλή ντουλάπα,
καναπές που γίνεται
διπλό κρεβάτι, γρα-
φείο με λευκό τζάμι
αμμοβολή και συρ-
ταριέρα γραφείου.
Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβά-
τι μονό με το στρώ-
μα.Πληρ. τηλ.:6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπι-
πλα γραφειου, σα-
λόνι SATO μπλε, 4
καρέκλες, τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενο συσκέ-
ψεων, ντουλάπα με
κλειδαριά (κερασί),
ν τ ο υ λ ά π α - ρ ά φ ι α
(μελί) ,  καναπέδες,
όλα σε άριστη κατά-
σταση. Τηλ.: 23310
21210, Κιν. :  6978
004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός

χωρίς υποχρεώσεις

ζητά κυρία έως 50 ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνωριμία κυρία από 50
έως 55 ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6974
862936.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζίπολύιδιαίτερο,γωνιακό,48τμισό-
γειοκαι1οςόροφοςμεεσωτερικήσκάλα,στοκέντροτηςα-
γοράςστονπεζόδρομο.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις(κωδ423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοστοκέντρο,1ουορ.στονπεζόδρομο,
ανακαινισμένοπλήρως,λουξ,2χώροιwc.Τιμη250€.(κωδ127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοανακαινισμένολουξ,τρείςυπέροχοι
χώροι,κουζίνα2μπάνιαβεράντα.Κατάλληλογιαιατρείο,δι-
κηγορικό,λογιστικόηοποιοδήποτεάλλογραφείο.Τιμή450€
(κωδΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
ΛεωφόροςΑνοίξεως.Πωλείται,δύοδωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο(μπορείναγίνεικαι3οδωμάτιο)4ουορόφου
διαμπερές.μεμόνωσηκαιαντλίαθερμότητας,ανακαινισμένο
πλήρωςμεθέα.Τιμή125000€(κωδΠ2Δ8)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
ΠεριοχήΤσερμένι..Οροφοδιαμέρισμα130τ.μ,διαμπερές,
1οςόροφος,2ΔΣΚΜπάνιο,WC.Ωρομέτρηση.Πολύάνετοιχώ-
ροι(δυνατότητα3ουδωματίου)Τιμή75000€(κωδΠΔ35)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα

μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.
ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα2ουορ.χωρίςασανσέρμε2δωμάτιασαλοκουζί-
ναμπάνιοατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή220€.(κωδ2Δ14)
Περιοχήγιοντζαλίκια.Ενοικιάζεταιγιαμεγάληοικογένεια.Τρια
δωμάτιασαλόνικουζίναμπάνιο1ουορόφουδιαμπερές.Τιμή
260€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)
Ενοικιάζεταιδιαμέρισμα2ουορόφου,κονταστηνπεριφερει-
ακή,δύοδωμάτιασαλοτραπεζαρίακουζίναμπάνιοατομική
θέρμανσηπετρελαίου,χωρίςασανσέρ,ελάχιστακοινόχρη-
στα.Τιμή190€!!!(Ε2Δ13)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο,περιοχήΛευκόπετρα,2,5στρεμματα,
εντόςσχεδίου,μεμήλαστάρκιν.Άρτιοκαιοικοδομήσιμομε
θέαΤιμή16000ευρώ(κωδΧΠ5)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύ καλή τοποθεσία
μόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σαλοκοζίνα,
W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,
W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,ασαν-
σέρ28.000ευρώ.
-ΠωλείταιστοκέντροτηςΘεσ/νίκηςκοντάστοΤουρκικόΠροξενείο
γωνιακό κατάστημα190 τ.μ. με 190 τ.μ.πατάρι, νοικιασμένο600
ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείταιοικόπεδο1.200τ.μ.στηΛευκόπετραεντόςοικισμού,τιμή
9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείταιγιαεπένδυση3στρ.προςΛαζοχώριπριντιςγραμμέςμε
πολύμεγάληπρόσοψηστονκεντρικόδρόμο.Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο κέντρο
65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακόστηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος όροφος,
2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατάστασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανακαίνισης
ΠΔ150Β
-Πωλείταικατάστημα150τ.μ.στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου120.000
€ΠΚ169
-Πωλείταικατάστημα148τ.μ.επίτηςΘεσσαλονίκης,120.000€ΠΚ
172
-ΠωλείταιχωράφιστοτρίτοπόδιΧαλκιδικής3.780τ.μ.πρώτοστη
θάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι120τ.μ.σε1.250τ.μ.οικό-
πεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΕνοικιάζεταικατάστημαΚαρακωστή16,38τ.μ.ισόγειοκαι18τ.μ.
πατάρι400ευρώΕΚ98
-ΕνοικιάζεταιγραφείοΒερόης3,1οςόρ.,80τ.μ.,ατομ.θέρμανση,
καινούργιακουφώματα,πλήρωςανακαινισμένο,240ευρώΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμεεξοπλι-
σμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό200έως
300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεταιγραφείοστοκέντρο27τ.μ.,2οςόροφοςμεW.C.150
€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως60 τ.μ. και42 τ.μ.
ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέλου200
€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνιακό.
Τιμή35.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή32.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα85τ.μ.επότηςΘεσ/νίκης30.000ευρώ.
-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

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

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

www.mesitikoveria.gr
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Τίτλοι τέλους για το Μέγκα
Η απόφαση του ΕΣ Ρείχε ανασταλεί προσωρινά από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας και χθες εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις της Ολομέλειας
Τίτλοι τέλους για το Μέγκα. Αυτό  σηματοδοτεί η από-

φαση που εξέδωσε η Ολομέλεια του Συμβουλίου καθώς 
η μη συμμετοχή του σταθμού στην τελευταία αδειοδοτική 
διαδικασία αυτόματα είχε ως συνέπεια τον τερματισμό 
της λειτουργίας του.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου 
με προεδρεύοντα τον αντιπρόεδρο Γεώργιο Παπαγεωρ-
γίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ηλία Μά-
ζο,με δύο αποφάσεις της (2018-2019) απέρριψε τόσο 
την αίτηση ακύρωσης του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα 
όσο και 112 εργαζομένων στον εν λόγω σταθμό.

Κοινός παρονομαστής των προσφυγών να ακυρωθεί 
η υπ΄ αριθμ. 18/2018 απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης με την οποία διατάχθηκε ο τερματι-
σμός λειτουργίας του Μέγκα, σύμφωνα με τις επιταγές 
του νόμου 4496/2017.

Η απόφαση του ΕΣΡ είχε ανασταλεί προσωρινά από 
το Συμβούλιο της Επικρατείας και σήμερα εκδόθηκαν οι 
σχετικές αποφάσεις της Ολομέλειας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν στις απο-
φάσεις τους, ότι «μετά την εφαρμογή του Ν. 4496/2017 
οι τηλεοπτικοί σταθμοί εξαρτούν τη συνέχιση της λει-
τουργίας τους από τη συμμετοχή τους σε προκηρυχθεί-
σα διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης».

Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν 
ότι «στην περίπτωση μη συμμετοχής ή απαράδεκτης ή 
ανεπιτυχούς συμμετοχής τηλεοπτικού σταθμού σε προ-
κηρυχθείσα διαδικασία αδειοδότησης επιβάλλεται κατά 
δέσμια αρμοδιότητα ο τερματισμός λειτουργίας του μετά 
την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας, χωρίς να 
καταλείπεται στάδιο εκτίμησης των κατ’ ιδίαν περιστά-
σεων».

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, επισημαίνει ότι «σύμφωνα με 
τη συνταγματική αρχή τους κράτους δικαίου που επιβάλ-

λει τη διαφύλαξη του κύρους του νόμου, ως τύπος προ-
γράμματος που αφορά την ενεστώσα λειτουργία τηλεο-
πτικού σταθμού, νοείται ο δηλωθείς κατά την προβλεπό-
μενη από το νόμο διαδικασία τύπος του προγράμματος, 
ο οποίος και προσδιορίζει το χαρακτήρα του σταθμού 
ως ενημερωτικού ή μη και όχι ο τύπος προγράμματος ο 
οποίος έχει τυχόν δημιουργηθεί αυθαιρέτως με τη μετα-
βολή της φυσιογνωμίας του δηλωθέντος προγράμματος 
του σταθμού, κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων 
με τις οποίες κρίθηκε νόμιμη η επιβολή διοικητικών κυ-
ρώσεων σε τηλεοπτικούς σταθμούς για μη νόμιμη μετα-
τροπή του προγράμματός τους από ενημερωτικό, όπως 
είχε δηλωθεί, σε μη ενημερωτικό».

Τέλος, με 4 άλλες αποφάσεις της Ολομέλειας (2014-
2017) απερρίφθησαν οι αιτήσεις ακύρωσης της Ένωσης 
Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας και 
των τηλεοπτικών σταθμών Σκάι, Σταρ και Αντένα που 
στρέφονταν κατά της τελευταίας αδειοδοτικής διαδικα-
σίας.

Ο γυναικολόγος 
Denis Mukwege α-
πό το Κονγκό και η 
γιαζίντι Nadia Murad 
τιμώνται με το Νό-
μπελ Ειρήνης 2018 
για τις προσπάθειές 
τους κατά της χρή-
σης σεξουαλικής 
βίας ως πολεμικού 
όπλου.

Η απονομή του 
βραβείου Νόμπελ 
Ειρήνης, που συ-
νοδεύεται από πο-
σόν ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων 
θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια 
τελετής στο Οσλο στις 10 Δεκεμβρίου.

«Και οι δύο έθεσαν σε κίνδυνο την 
προσωπική τους ασφάλεια αγωνιζόμενοι 
με θάρρος κατά των εγκλημάτων πολέ-
μου και διασφαλίζοντας δικαιοσύνη για 
τα θύματα», ανακοίνωσε η νορβηγική Ε-
πιτροπή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης.

Η Επιτροπή δεν κατόρθωσε να επι-
κοινωνήσει με τους δύο βραβευόμενους 
για να τους ενημερώσει.

«Εάν παρακολουθούν, τα συγχαρητή-
ριά μου από καρδιάς», δήλωσε η εκπρό-
σωπος της Επιτροπής.

Ποιος είναι ο Denis Mukwege
Ο Denis Mukwege είναι Κονγκολέζος 

γυναικολόγος, ο οποίος είναι γνωστός 
για την προσφορά του στα θύματα βια-
σμών στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κον-
γκό.

Γεννήθηκε την 1η Μαρτίου του 1955 
στην πόλη Μπουκάβου, στην Λαϊκή Δη-
μοκρατία του Κονγκό. Σπούδασε ιατρική 
και αρχικά εργάστηκε σε ένα νοσοκομείο 
σε αγροτική περιοχή στην πατρίδα του. 
Βλέποντας τις επιπλοκές στις μητέρες 
και στα νεογνά, στη διάρκεια του τοκε-
τού, λόγω της έλλειψης εξειδικευμένης 
υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα, α-
ποφάσισε να σπουδάσει γυναικολογία 
στη Γαλλία. 

Είναι διευθυντής στο Νοσοκομείο 
Panzi, στην πόλη Μπουκάβου και ει-
δικεύεται στις εγχειρήσεις σε γυναίκες 
που έχουν πέσει θύματα βιασμού (που 
είναι χιλιάδες στην Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό) προκειμένου να επιδιορθωθούν 
καταρχήν τα φυσικά τραύματα που τους 
έχουν προκληθεί από τους δράστες. Στο 
εν λόγω νοσοκομείο παρέχεται και ψυχο-
λογική υποστήριξη στις γυναίκες θύματα 
βιασμού, που πολλές φορές φτάνουν 
εκεί γυμνές και σε άθλια κατάσταση.

Το Σεπτέμβριο του 2012 σε ομιλία 
του στα Ηνωμένα Έθνη, ο Mukwege 
κατήγγειλε την ατιμωρησία που επικρα-
τεί σχετικά με τους μαζικούς βιασμούς 
στη χώρα του και άσκησε κριτική στη 
διεθνή κοινότητα και στην κυβέρνηση 
της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για 
την αδράνειά τους σχετικά με τις σφαγές 
στην περιοχή Κίβου, στα ανατολικά της 
χώρας.

Στις 25 Οκτωβρίου του 2012 τέσσερις 
ένοπλοι επιτέθηκαν στο σπίτι του ενώ 
αυτός έλειπε, έπιασαν ομήρους τις κόρες 
του και περίμεναν να γυρίσει για να τον 
δολοφονήσουν. Ο Denis Mukwege τελι-
κά γλίτωσε αλλά σκοτώθηκε ο φρουρός 
του. Μετά από αυτή την επίθεση έφυγε 
με την οικογένειά του στην Ευρώπη. Ε-
πέστρεψε στο Bukavu, τον Ιανουάριο 
του 2013, και έγινε δεκτός με ιδιαίτερη 
θέρμη από τους κατοίκους. 

Για τη προσφορά στα θύματα βια-
σμού έχει τιμηθεί επανειλημμένα. Το 
2008 του απονεμήθηκε το Βραβείο των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δι-

καιώματα και το 2009 το Βραβείο Ούλοφ 
Πάλμε. Την ίδια χρονιά του απονεμή-
θηκε από τη Γαλλική κυβέρνηση ο τίτ-
λος του Ιππότη της Λεγεώνας της Τι-
μής(Chevalier de la Légion d’Honneur). 
Το 2010 ανακηρύχτηκε επίτιμος διδά-
κτορας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
στημίου του Ούμεο, στη Σουηδία (Umeå 
University). Το 2011 έλαβε το Διεθνές 
Αναπτυξιακό Βραβείο Βασιλιάς Μπο-
ντουέν από το βασιλιά του Βελγίου, Αλ-
βέρτο το Β’ και το 2013 το Βραβείο Right 
Livelihood. Το 2014 τιμήθηκε με το βρα-
βείο Ζαχάροφ.

Ποια είναι Nadia Murad
Η Nadia Murad ήταν θύμα σεξουαλι-

κής δουλείας του Ισλαμικού Κράτους η 
οποία μαζί με την Λαμίγια Χατζί Μπασάρ 
επέζησε και έγινε εκπρόσωπος των γυ-
ναικών που έχουν υποστεί σεξουαλική 
βία από το Ισλαμικό Κράτος. Είναι δη-
μόσια υποστηρικτής της κοινότητας των 
Γεζίντι του Ιράκ, μιας θρησκευτικής μειο-
νότητας κατά της οποίας οι μαχητές του 
Ισλαμικού Κράτους έχουν εξαπολύσει 
εκστρατεία γενοκτονίας και της έχει απο-
νεμηθεί το Βραβείο Ζαχάρωφ το 2016.

Στις 3 Αυγούστου 2014 το Ισλαμικό 
Κράτος δολοφόνησε όλους τους άντρες 
του χωριού Κότσο (Kocho), στην περιο-
χή Σιντζάρ (Sinjar) του Ιράκ, τόπο κατα-
γωγής της Χατζί Μπασάρ (Aji Bashar) 
και της Μουράντ. Μετά τη σφαγή αυτή, 
το Ισλαμικό Κράτος προχώρησε στην υ-
ποδούλωση γυναικών και παιδιών. Όλες 
οι γυναίκες, μεταξύ αυτών η Χατζί Μπα-
σάρ, η Μουράντ και οι αδελφές τους, 
απήχθησαν, αγοράστηκαν και πουλήθη-
καν επανειλημμένα και χρησιμοποιήθη-
καν ως σκλάβες του σεξ. Στη σφαγή στο 
Κότσο η Μουράντ έχασε έξι από τους 
αδερφούς της και τη μητέρα της, η οποία 
δολοφονήθηκε μαζί με άλλες 80 μεγαλύ-
τερης ηλικίας γυναίκες που κρίθηκε ότι 
δεν είχαν σεξουαλική αξία.

Τον Νοέμβριο του 2014 η Μουράντ 
κατόρθωσε να δραπετεύσει με τη βοή-
θεια γειτόνων της, οι οποίοι την έβγαλαν 
από την περιοχή που ελεγχόταν από 
το Ισλαμικό Κράτος, και έτσι έφτασε σε 
καταυλισμό προσφύγων στο βόρειο Ι-
ράκ και έπειτα στη Γερμανία. Ένα έτος 
αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2015, η 
Μουράντ μίλησε για την εμπειρία της 
στην πρώτη στην ιστορία σύνοδο του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για 
την εμπορία ανθρώπων. Τον Σεπτέμ-
βριο του 2016 έγινε η πρώτη πρέσβειρα 
καλής θέλησης του UNODC (Γραφείο 
των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο 
των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του 
Εγκλήματος) για την αξιοπρέπεια των 
επιζώντων από εμπορία ανθρώπων και 
συμμετείχε σε παγκόσμιες και τοπικές 
πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης σχετι-
κά με τη δεινή θέση αναρίθμητων θυμά-
των εμπορίας. Τον Οκτώβριο του 2016 
το Συμβούλιο της Ευρώπης την τίμησε 
με το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Βάκλαβ Χάβελ.

Νόμπελ Ειρήνης 2018 
στον Denis Mukwege 
και τη Nadia Murad

Την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 
οι σειρήνες συναγερμού, της 

άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2018»
Την Τρίτη  9 Οκτωβρίου 2018  στα πλαίσια της 

Άσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2018», στις 11:00 
π.μ.  θα πραγματοποιηθεί, σε όλη την επικράτεια, 
δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των Συ-
στήματος Αυτόματου Τηλεχειρισμού των Σειρή-
νων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, με σήμανση 
συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για εξήντα 
(60) δευτερόλεπτα  (διακοπτόμενος ήχος διαφο-
ρετικής έντασης).

Στις 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για 
χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής 
ήχος σταθερής έντασης).

Η ήχηση  των Σειρήνων συναγερμού Πολιτικής 
Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επο-
μένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

«Προγράμματα ενίσχυσης ΜμΕ 
για την καλύτερη εξοικείωση 

τους στο ψηφιακό περιβάλλον»
«Χρειάζονται προσεκτικά βήματα για να μην εκτροχιαστεί η οικονομία» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός 

Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρλας στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρί-
ου Αθήνας.

Όπως ανάφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, η διοι-
κητική επιτροπή και τα μέλη του ΔΣ αναφέρθηκαν αναλυτικά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το σύνολο της 
επιχειρηματικής κοινότητας εξαιτίας της υψηλής φορολογίας, των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών, των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων της, των προβλημάτων που εμποδίζουν την άμεση απορροφητικότητα κοινοτικών 
κονδυλίων, της φοροδιαφυγής και άλλων παραβατικών συμπεριφορών που προκαλούν συνθήκες αθέμιτου α-
νταγωνισμού στο επιχειρείν και ζήτησαν από τον κ. Πιτσιόρλα την άμεση εφαρμογή των εξαγγελιών που έκανε ο 
πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ σχετικά με τις ελαφρύνσεις των βαρών που επωμίζονται επιχειρήσεις και ελεύθεροι 
επαγγελματίες.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι κεντρικό θέμα για την κυβέρνηση είναι η μη εφαρμογή της μείωσης των συντάξεων, 
κάτι που εκτιμά ότι μπορεί να επιτευχθεί. Τόνισε ότι αυτή τη χρονική στιγμή απαιτούνται προσεκτικά βήματα για να απο-
φευχθεί η πιθανότητα εκτροχιασμού της ελληνικής οικονομίας, για αυτό και οι όποιες ελαφρύνσεις θα γίνουν με όριο τα 
800 - 900 εκ ευρώ, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Διαβεβαίωσε πάντως ότι υπάρχει ξεκάθαρη διάθεση να ενισχυθούν οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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