
CMYK

ΣΑΒΒΑΤΟ-KYΡΙΑΚΗ 7-8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 • Αρ. Φύλλου 12.324 • Τιμή 0,60 ευρώ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Στο Δημαρχείο της Βέροιας χθες 
η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Σελ. 3

Σήμερα Σάββατο 
στη «Στέγη»

Ημερίδα
 του Δήμου 

Βέροιας για την 
επιθετικότητα 
των παιδιών

5,6 εκ. ευρώ 
στην Κεντρική Μακεδονία για 

αποκατάσταση οδικών δικτύων

Σελ. 3

Σελ. 3

Σελ. 3

Σελ. 7

Σελ. 10

SPORTSPORT

29χρονος από τον 
Τριπόταμο Βέροιας έχασε τη 

ζωή του σε ατύχημα σε Λατομείο 
των Γεωργιανών

Υπογράφτηκε η σύμβαση μεταξύ 
Δήμου Αλεξάνδρειας και ΑΝΗΜΑ Α.Ε. 

για την Κινητή Βιβλιοθήκη

Εκδήλωση της Συντεχνίας Κρεοπωλών 
Βέροιας στο Επιμελητήριο

, για την προέλευση του κρέατος και 
τους ελέγχους στα κρεοπωλεία

Νέος συνεργάτης του Κώστα Γεωργιάδη 
στη Βέροια ο Βαγγέλης Ντίτσιος
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Θα ανασάνει ο πολίτης
με το νέο φορολογικό; 

 Δεν είναι πανάκεια το φορολογικό νομοσχέδιο που 
ψηφίστηκε, ωστόσο όπως δήλωσε ο Υφ. Οικονομικών 
Απ. Βεσυροπουλος είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα 
για την ανάπτυξη. Η διαφαινόμενη χαλάρωση στην 
μέχρι τώρα ασφυκτική φορολογία και η προσπάθεια 
ενίσχυσης των μικρομεσαίων ίσως είναι το κλειδί για 
να πάρει μπρος η οικονομία και να κυκλοφορήσει 
χρήμα στην αγορά.  Οι προσδοκίες της κοινωνίας 
είναι υψηλές, η συγκοιρία καλή αφού έχονται 
θετικές αξιολογήσεις για την οικονομία  και ίσως 
είναι θέμα χρονου να αλλάξει και η ψυχολογία 
και η πραγματικότητα στα οικονομικά του τοπου. 
Βασικό στοιχείο πάντως θα ήταν να υπήρχε η 
μέγιστη δυνατή σύγκληση των κομμάτων για να μην 
μπαίνουν τρικλοποδιες. Στα θετικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
ψήφισε κάποια από τα άρθρα του φορολογικού 
νομοσχεδίου, ενώ ο εκπρόσωπός του, δήλωσε ότι υπό 
προϋποθέσεις θα μπορούσαν να συμφωνήσουν σε 
ακόμη περισσότερα.
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Αμβροσίου Μεδιολάνων,

Γερασίμου Ευβοίας

του Σαββατοκύριακου

5.670.000 ευρώ
στην Κεντρική Μακεδονία

για αποκατάσταση
οδικών δικτύων

70.000.000,00 ευρώαπό τουςΚεντρικούςΑυτοτελείςΠό-
ρουςκατανέμονταιστιςΠεριφέρειες τηςΧώρας,μεΑπόφαση
τουΥπουργούΕσωτερικών,πουδημοσιεύθηκεστις5Δεκεμ-
βρίου.

Τα χρήματα δίνονται αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη
επενδυτικώνδαπανώντουςκαιδαπανώνβελτίωσης,συντήρη-
σηςκαιαποκατάστασηςτουοδικούδικτύου.

ΣτηνΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίαςαντιστοιχεί τοπο-
σότων5.670.000,00ευρώ.

Σεκαλήμεριά!

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας για το Άναμμα
του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Αλεξάνδρεια 

Για τηνασφαλήδιε-
ξαγωγή της οδικής κυ-
κλοφορίας, τηνπρόλη-
ψη τροχαίων ατυχημά-
των, την εξυπηρέτηση
και ασφάλεια του κοι-
νού σταπλαίσια έναρ-
ξης των χριστουγεν-
νιάτικων εκδηλώσεων
πουθαπραγματοποιη-
θούνστηνΑλεξάνδρεια,
μπροστάστο Πνευμα-
τικόΠολιτιστικόΚέντρο,
ηΔιεύθυνσηΑστυνομί-
αςαποφάσισετηνΔευ-
τέρα 9-12-2019, απο
τις 11:00΄ έως 23:00,
την απαγόρευση της
κυκλοφορίας, παντός
είδους οχημάτων, της
στάσηςκαιτηςστάθμευσης,όπουαυτήεπιτρέπεται,στηνοδόΔ.Βετσοπούλου,απότησυμβολήτηςμετηνοδόΤαγ-
ματάρχουΓεωργούληέωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΑριστοτέλους.

Επίσηςαπαγορεύεταιηκυκλοφορία,παντόςείδουςοχημάτων,στηνοδόΝαούσης,απότησυμβολήτηςμετηνο-
δόΒιζυηνούέωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΔ.ΒετσοπούλουκαιστηνοδόΕθνικήςΑντιστάσεως,απότησυμβολήτης
μετηνοδόΓεωργίουΒιζυηνούέωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΔ.Βετσοπούλου.

Ηκυκλοφορίατωνοχημάτων,κατάτιςώρεςτηςαπαγόρευσηςκυκλοφορίαςστιςπαραπάνωοδούς,θαδιεξάγεται
μέσωπαρακαμπτήριωνοδών.

Στολίζεται
το

Εμπορικό
κέντρο

Μπαίνουμε σε χρι-
στουγεννιάτικο κλίμα
σιγά-σιγά, ηΒέροιαστο-
λίστηκε, ηΑγορά και το
Εμπορικό κέντρο γέμισε
φωτάκια, λαμπάκια, στο-
λίδια και ομπρέλες που
είναι νέα τάση εξωτερι-
κής διακόσμησης και σε
ευρωπαϊκές πόλεις, και
από τις 18Δεκεμβρίου
ξεκινάεικαιτοεορταστικό
ωράριο των καταστημά-
των.

Ακόμα και μία βόλτα
τοβράδυμέσαστηνπό-
λη, σου αλλάζει τη διά-
θεση!

Τριήμεροχριστουγεννιάτικοπαζάρι
τουΚΕΜΑΕΔστοΔημαρχείο

ΤοχριστουγεννιάτικοπαζάριτουΚέντρουΜέριμναςΑμΕΑτουΔήμουΒέροιας,άνοιξεχθεςτοαπόγευμαστο ισόγειο
τουΔημαρχείου,γεμάτοκαλαίσθητεςγιορτινέςκατασκευέςκαιεντυπωσιακέςχριστουγεννιάτικεςσυνθέσεις.

ΗέκθεσηθαδιαρκέσειμέχριτηνΚυριακήκαιθαείναιανοιχτή,σήμεραΣάββατοαπότις9.30π.μ.έωςτις9.00τοβρά-
δυκαιαύριοΚυριακήαπότις9.30π.μ.έωςτις3.00μ.μ.

ΤαέσοδαθακαλύψουνανάγκεςτωνπαιδιώνπουφιλοξενούνταιστοΚΕΜΑΕΔ.
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29χρονος από τον Τριπόταμο Βέροιας έχασε τη ζωή του 
σε ατύχημα σε Λατομείο 

των Γεωργιανών
Δυστύχημα με θύμα 29χρονος από τον Τριπόταμο Βέροιας, συνέβη χθες Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, 

στη 1.30 το μεσημέρι, σε λατομείο ιδιωτικής χρήσης στην περιοχή «Τουρμάνι» στους Γεωργιανούς Βέροι-
ας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκομιδής αδρανών υλικών από 
φορτωτή, 0 29χρονος κινήθηκε πεζός μπροστά στο χωματουργικό μηχάνημα, με αποτέλεσμα να παρα-
συρθεί και να τραυματισθεί θανάσιμα.

Επί τόπου κατέφθασε για αυτοψία η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας καθώς και η Επιθεώρηση Ερ-
γασίας ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος του λατομείου και ο χειριστής του φορτωτή.

Εξιχνίαση κλοπών
 και συλλήψεις

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας, 
εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις κλοπών 
πορτοφολιών, που έλαβαν χώρα προ-
χθές (4 Δεκεμβρίου 2019) το μεσημέρι 
στην Βέροια. Ειδικότερα, όπως προέκυ-
ψε από την έρευνα, δύο ημεδαπές ηλι-
κίας 37 και 21 ετών, αφού εισήλθαν σε 

επιχείρηση και εκμεταλλευόμενες την ολιγόλεπτη απουσία 
των υπαλλήλων, αφαίρεσαν από κοινού από τις τσάντες 
τους δύο πορτοφόλια που περιείχαν συνολικά το χρηματικό 
ποσό των 40 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και διάφορα προ-
σωπικά έγγραφα. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 
από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, συ-
νελήφθη  την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου η 37χρονη ημεδαπή.

Συνελήφθη επίσης  το απόγευμα της ίδιας ημέρας, α-
πό αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, στην 
Βέροια, 35χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρε-
μούσαν 2 καταδικαστικές αποφάσεις του Β΄ Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Βέροιας και του Τριμελούς Εφετείου 
Πλημμελημάτων, σύμφωνα με τις οποίες του επιβλήθηκε 
συνολική ποινή φυλάκισης 9 μηνών και 10ημερών για πα-
ράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Υπογράφτηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου 
Αλεξάνδρειας και της ΑΝΗΜΑ Α.Ε. για την 

προμήθεια και τη λειτουργία Κινητής Βιβλιοθήκης
 
Την υλοποίηση ενός νέου έργου υπέ-

γραψαν χθες ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κος 
Παναγιώτης Γκυρίνης και ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος 
LEADER Νομού Ημαθίας κι εκπρόσωπος 
της ΑΝΗΜΑ Α.Ε., κος Θεόφιλος Τεληγιαννί-
δης, στο δημαρχείο Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα η πράξη με τίτλο “Προώ-
θηση αναγνωσιμότητας στο Δήμο Αλεξάν-
δρειας μέσω της προμήθειας και θέσης σε 
πλήρη λειτουργία Κινητής Βιβλιοθήκης” ε-
ντάχθηκε στο Υπομέτρο 19.2 του Μέτρου 19 
«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων» (Leader) του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

 Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του 
έργου ανέρχεται σε 163.612,99 ευρώ με το 
ΦΠΑ και περιλαμβάνει την προμήθεια ενός 
φορτηγού – οχήματος ειδικού τύπου για χρή-
ση από Κινητές βιβλιοθήκες, την προμήθεια 
βιβλίων προς δανεισμό στα μέλη και τέλος, 
τον απαιτούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την εύρυθμη λειτουργία της και την εξυπηρέτηση του κοινού.

Στο Δημαρχείο της Βέροιας χθες 
η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Την έναρξη των τριήμερων εκδηλώσεων 
«Ημαθείν» που διοργανώνει η Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Ημαθίας στο νέο Μουσείων των Αιγών, 
χαιρέτησε η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μεν-
δώνη, η οποία στο πλαίσιο της επίσκεψής της 
στη Βεργίνα, ήρθε και στη Βέροια και συναντή-
θηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Δημαρχείο 
με τον δήμαρχο Κώστα Βοργιαζίδη, την πρό-
εδρο του ΔΗΠΕΘΕ Γεωργία Μπατσαρά και 
τον πρόεδρο της ΚΕΠΑ Θεόφιλο Κορωνά. Στη 
διάρκεια της άτυπης συνάντησης συζητήθηκαν 
θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της 
Υπουργού καθώς και ζητήματα που αφορούν 
στην ΚΕΠΑ και το ΔΗΠΕΘΕ, αλλά και ειδικότε-
ρα θέματα που έθεσε ο δήμαρχος.

Η κα Μενδώνη, συνοδευόταν από την δη-
μοσιογράφο Άννα Παναγιωταρέα, και απο-
χωρώντας από το Δημαρχείο για να πάει στο 
Μουσείο των Αιγών, πέρασε από την έκθεση 
χριστουγεννιάτικων ειδών και δώρων του ΚΕ-
ΜΑΕΔ Δήμου Βέροιας, που λειτουργεί από 
χθες στο ισόγειο του Δημαρχείου.

Απλή, φιλική και ανθρώπινη, έκανε τις χρι-
στουγεννιάτικες αγορές της, εντυπωσιασμένη 
από τις χειροποίητες κατασκευές του ΚΕΜΑΕΔ 
και φωτογραφήθηκε, με τον δήμαρχο, την κα 
Μπατσαρά και την υπεύθυνη του Κέντρου Μ. 
Δαμιανίδου.
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ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ ΙΙ (ΜΕΤΑΓΛ.) - FROZEN 
II

Προβολές:   Καθημερινά στις 18.00

Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ ΜΠΑΚ
Σενάριο: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΙ & ΑΛΙΣΟΝ 

ΣΡΟΪΝΤΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ 
ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΤΑΜΤΑ, ΦΟΙ-
ΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ, ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΣΙΑ ΚΟΣΚΙ-
ΝΑ, ΒΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥ-
ΦΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ

ΟΙ ΣΚΙΕΣ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ
MOTHERLESS BROOKLYN
Προβολές:  καθημερινά στις  20.30
Σενάριο/ Σκηνοθεσία: Ε Ν Τ Ο Υ Α Ρ Ν Τ 

ΝΟΡΤΟΝ
Ηθοποιοί: ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΝΟΡΤΟΝ, 

ΜΠΡΟΥΣ ΓΟΥΙΛΙΣ, ΤΣΕΡΙ ΤΖΟΟΥΝΣ, ΦΙΣΕΡ 
ΣΤΙΒΕΝΣ, ΓΟΥΪΛΕΜ ΝΤΑΦΟΕ, ΜΠΟΜΠΙ ΚΑΝΑ-
ΒΑΛΕ, ΑΛΕΚ ΜΠΑΛΝΤΟΥΙΝ, ΓΚΟΥΓΚΟΥ ΜΠΑ-
ΤΑ-ΡΟ

 
ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Μεταγλ.)

REMI SANS FAMILLE  Προβολές:  Καθημερι-
νά στις 18.00

Σκηνοθεσία: ΑΝΤΟΥΑΝ ΜΠΛΟΣΙΕ
Σενάριο: ΑΝΤΟΥΑΝ ΜΠΛΟΣΙΕ
Ηθοποιοί: ΛΟΥΝΤΙΒΙΝ ΣΑΝΙΕ, ΒΙΡΖΙΝΙ 

ΛΕΝΤΟΥΑΓΙΕΝ, ΝΤΑΝΙΕΛ ΟΤΕΪΓ, ΜΑΛΟΜ ΠΑ-
ΚΕΝ, ΤΖΟΝΑΤΑΝ ΖΑΚΑΪ, ΖΑΚ ΠΕΡΕΝ

Trai ler :   h t tps: / /www.youtube.com/
watch?v=XiK9U4Cuhqw 

  
LAST CHRISTMAS 
Προβολές:  Καθημερινά στις 20.00

Σκηνοθεσία: ΠΟΛ ΦΙΓΚ
Σενάριο: ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ & ΓΚΡΕΓΚ 

ΓΟΥΑΪΖ
Ηθοποιοί: ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ, ΕΜΙΛΙΑ 

ΚΛΑΡΚ, ΧΕΝΡΙ ΓΚΟΛΝΤΙΝΓΚ, ΜΙΣΕΛ ΓΙΟ

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     5/12/19 - 11/12/19

Την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικη συνάντηση 
χορωδιών 

στη «Στέγη»
Την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου στις 7.00 μ.μ. 

θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πλέον 
Χριστουγεννιάτικη χορωδιακή συνάντηση η 
οποία γίνεται επί σειρά ετών, αποτελεί θεσμό 
για τη Βέροια και τελεί  υπό την καλλιτεχνική 
διεύθυνση της Μουσικολόγου και Μαέστρου 
Δήμητρας Ζησέκα .

Οι χορωδίες θα ερμηνεύσουν κλασσικά 
χριστουγεννιάτικα έργα από την αναγέννη-
ση, τον κλασικισμό και τον 20ο αιώνα καθώς 
και παραδοσιακά κάλαντα από την Ελλάδα 
και τον κόσμο

Συμμετέχουν οι Χορωδίες
Μεικτή Χορωδία Ενηλίκων Λυδικού Ωδεί-

ου και Π.Σ. ΑΛΚΥΩΝ Πευκοχωρίου, 
Μεικτή χορωδία του Προμηθέα Βέροιας 
Μεικτή Χορωδία Χορωδία Νέων Μουδα-

νίων Δήμου Νέας Προποντίδας
 Μεικτή Χορωδία ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην 

Αντωνιαδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Είσοδος ελεύθερη

Έρευνα – Επιμέλεια: 
Μάκης Δημητράκης

Σύμφωνα με την Ορθό-
δοξη παράδοση η Αγία Άννα 
ήταν η μητέρα της Παναγίας 
και το εβραϊκό της όνομα Χά-
να σημαίνει εύνοια – χάρη.

Παντρεύτηκε στη Γαλιλαία 
τον Ιωακείμ και αξιώθηκε να 
έχει την μεγάλη τιμή και ευτυ-
χία να αποκτήσει τη Μητέρα 
του Σωτήρα του Κόσμου.

Λείψανό της βρίσκεται στην αγιορείτικη σκήτη της 
Αγίας Άννας καθώς και στο ναό της στην πόλη της 
Κατερίνης.

Η σύλληψη της Αγίας γιορτάζεται στις 9 Δεκεμ-
βρίου και η Κοίμησή της στις 25 Ιουλίου ενώ άξιο 
αναφοράς είναι το γεγονός ότι τιμάται και από τη Μου-
σουλμανική θρησκεία όπου αναφέρεται σεβάσμια και 
πνευματική γυναίκα, μητέρα της Παναγίας.

Στη μνήμη της υπάρχουν σήμερα στη Βέροια δύο 
εκκλησίες.

Αγία Άννα 
στην αγορά στην οδό Προφήτη Ηλία
Ανήκει στην ενορία του Αγίου Ιωάννη του Ελεή-

μονα (;) και είναι από τους αρχαιότερους σωζόμε-
νους ναούς της Βέροιας. Κτίστηκε πάνω στα ερείπια 
παλαιοχριστιανικής εκκλησίας του 6ου αιώνα. Έχει 
τοιχογραφίες του 15ου -16ου αιώνα και όπως μας 
πληροφορεί ο βυζαντινολόγος Θ. Παπαζώτος – από 
κτιτορική επιγραφή που υπάρχει πάνω από την κύρια 
είσοδο – ο ναός είναι έργο του διακόνου Θεόφιλου 
Παπαθεοδώρου που ήταν ανεψιός του επισκόπου 

Βεροίας κυρού Βασιλείου και ιδρύθηκε το 1216-17 
δηλαδή στις αρχές του 13ου αιώνα.

Από τις τοιχογραφίες του ναού εντυπωσιάζει η πα-
ράσταση της Ανάστασης του Χριστού και η εικόνα της 
Αγίας Άννας με τη μικρή Μαρία – την Παναγία κόρη 
της – στην αγκαλιά της.

Η Αγία Άννα
της ενορίας Αγίων Αναργύρων

Ο ναός βρίσκεται στην οδό Ήρας – κοντά στο 
ΚΤΕΛ- και πολύ κοντά στο ναό του Αγίου Παταπίου. 
Είναι ένα καλοφτιαγμένο κτίσμα από πουρόπετρα 
και το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε φάση 
αποκατάστασης και συντήρησης. Στις μέρες μας δεν 
λειτουργεί ούτε είναι επισκέψιμος.

Από το βιβλίο του καθηγητή – ερευνητή Θωμά 
Γαβριηλίδη πληροφορούμαστε ότι ο ναός κτίστηκε τον 
18ο αιώνα αλλά δεν διαθέτει τοιχογραφίες. Αξιόλογες 
είναι πολλές από τις φορητές εικόνες, μερικές από 
τις οποίες θεωρούνται παλαιότερες και του ίδιου του 
ναού.

Η Αγία Άννα
της Μητροπόλεως

Από το βιβλίο του καθηγητή – ερευνητή Θωμά 
Γαβριηλίδη «Προσκύνημα στα ιερά της Θεοσώστου 
πόλεως Βεροίας» που εκδόθηκε από τη Θρακική 
Εστία Βέροιας πληροφορούμαστε ότι ναός προς τιμή 
της Αγίας Άννας υπήρχε στο προαύλιο του Μητρο-
πολιτικού ναού των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
ο οποίος κατεδαφίστηκε κατά τις εργασίες ανέγερσης 
του Μητροπολιτικού Μεγάρου (Δεσποτικού) επειδή 
θεωρήθηκε ως μη αξιόλογο κτίσμα. Οι τοίχοι του ήταν 
ασβεστωμένοι και δε φαινόταν να έχει ίχνη από τοιχο-
γραφίες – αγιογραφίες.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση 

στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Η λέσχη μας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά της, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 το με-

σημέρι θα έχει συνεστίαση στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην περιοχή Εληάς.
Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει  ουζάκι με μεζέ, κρεατικό, ώρα προ-

σέλευσης 13.00 το μεσημέρι, για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε μας ή περάστε από τα γρα-
φεία μας Ανοίξεως 90. Η λέσχη είναι ανοικτή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ώρες 10-12 το πρωί. 
Τηλ.: 23310 25654, κιν.: 6976 953683.

Το Δ.Σ.

Βεροιώτικα και Λαογραφικά
Της Αγίας Άννας

Δύο ναοί στη μνήμη της
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Εκλογές την Κυριακή στην Κοινότητα 
Λυκογιάννης του Δήμου Βέροιας

Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 από τις 07.00 π.μ έως τις 7.00 μ.μ. θα διεξαχθεί στο εκλογικό τμήμα της Κοινότητας Λυκο-
γιάννης του Δήμου Βέροιας η ψηφοφορία για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Συμβούλου της Κοινότητας 
Λυκογιάννης του Δήμου Βέροιας, με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, 

Από τον πίνακα υποψηφίων όπως αυτοί ανακηρύχθηκαν με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και θεωρήθη-
καν με την απόφαση του Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας, υποψήφιοι είναι : 

1. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
2. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Την ανάγκη αλλα-
γής του Νομοθετικού 
πλαισίου έτσι ώστε 
να αρθεί το αδιέξοδο 
στο οποίο βρίσκονται 
εκατοντάδες μεταφο-
ρείς οχημάτων δημο-
σίας χρήσης ζητά ο 
Αν. Γεν. Γραμματέας 
ΚΟ της ΝΔ και Βου-
λευτής Ημαθίας κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
από τους αρμόδιους 
Υπουργούς Εργασί-
ας και Μεταφορών με 
σχετική Ερώτησή του. 

Όπως υπογραμμί-
ζει ο κ. Τσαβδαρίδης 
πολλοί ιδιοκτήτες ε-
πιβατικών (ταξί) και 
φορτηγών οχημάτων 
δημοσίας χρήσεως 
λόγω οικονομικών 
δυσκολιών αδυνατούν 
να ασκήσουν το επάγ-
γελμα του μεταφορέα 
με αποτέλεσμα να ε-
πιδιώκουν να θέσουν τα οχήματά τους 
σε προσωρινή ακινησία ή ακόμα και 
να παραδώσουν τις άδειές τους ορι-
στικά.

Η επιθυμία τους εντούτοις προ-
σκρούει στο νομοθετικό πλαίσιο κα-
θώς προβλέπεται από τις κείμενες δι-
ατάξεις ότι για την παράδοση προσω-
ρινά ή οριστικά της άδειας δημοσίας  
χρήσεως πρέπει να εξαιρεθούν από 
την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ 
(τέως ΟΑΕΕ) και για να συμβεί αυτό, 
προϋπόθεση είναι να έχουν ήδη εξο-
φλήσει μέχρι κεραίας τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές ή αυτές να έχουν μπει 
σε καθεστώς ρύθμισης (Άρθρο 13 του 
Προεδρικού Διατάγματος 258/2005 και 
Άρθρο 121 του Ν. 4199/2013).

Ως εκ τούτου, τονίζει ο Βουλευτής 
Ημαθίας, πολλοί επαγγελματίες του 
κλάδου βρίσκονται μπροστά σε αδιέ-
ξοδο καθώς αφενός δεν μπορούν να 
είναι ασφαλιστικά συνεπείς λόγω οικο-
νομικών δυσχερειών στο επάγγελμά 
τους αφετέρου η αναγκαστική παρα-

μονή στο επάγγελμα τούς επιβαρύνει 
έτι περαιτέρω με νέες ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις. 

Ο κ. Τσαβδαρίδης σημειώνει ότι 
αναδεικνύεται έτσι ως επιτακτικό να 
επιτραπεί το φυσικό πρόσωπο πού 
ασκεί το επάγγελμα του μεταφορέα να 
θέτει σε προσωρινή ακινησία ή οριστι-
κή παράδοση της άδειας σε όχημα δη-
μοσίας χρήσεως χωρίς να απαιτείται 
η προηγούμενη εξόφληση ασφαλιστι-
κών εισφορών.

Παράλληλα όμως εξίσου επιτακτική 
είναι η ανάγκη να διεκδικείται με άλ-
λους τρόπους από τον ΕΦΚΑ η απο-
λύτως δικαιολογημένη απαίτηση των 
ασφαλιστικών εισφορών των μεταφο-
ρέων, χωρίς να αναγκάζονται αυτοί 
να συνεχίσουν το επάγγελμα παρά τη 
θέλησή τους.

Ως εκ τούτου ο κ. Τσαβδαρίδης ρω-
τάει τους αρμόδιους υπουργούς εάν 
προτίθενται  να αλλάξουν το νομοθε-
τικό πλαίσιο  έτσι ώστε να αρθεί το 
αδιέξοδο για χιλιάδες επαγγελματίες 
του κλάδου.

Αλλαγή πλαισίου για την άρση 
του αδιεξόδου εκατοντάδων 

μεταφορέων οχημάτων Δ.Χ. λόγω 
ανεξόφλητων ασφαλιστικών

εισφορών, ζητά
 ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Από το Πολιτικό Γραφείο του βουλευ-
τή Τάσου Μπαρτζώκα γνωστοποιούνται 
τα εξής:

Με την υπερψήφιση του φορολογι-
κού νομοσχεδίου, την Παρασκευή στις 6 
Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η συζήτηση 
στην Ολομέλεια της Βουλής, επί της φο-
ρολογικής μεταρρύθμισης. Η φορολογική 
μεταρρύθμιση που εισάγεται,  αποδει-
κνύει ότι η  κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας, μόλις λίγους μήνες μετά την 
ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας, 
υλοποιεί τις δεσμεύσεις της με συνέπεια.

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το βα-
σικό ανάχωμα στην οικονομική πρόοδο 
των Ελλήνων πολιτών είναι η ασφυκτική 
φορολογία. Ωστόσο, η φορολογική επι-
δρομή στις ελληνικές τσέπες, ιδιαίτερα 
κατά την προηγούμενη πενταετία που 26 
νέοι φόροι εισήχθησαν, επιτέλους τερ-
ματίζεται. Ξεκινάει πλέον μία νέα εποχή 
για την ελληνική κοινωνία, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την έννοια 
της ευκαιρίας. Ευκαιρία και χώρος για κάθε Έλληνα να αναδείξει 
την ικανότητα του να προοδεύει.

Ο νέος φορολογικός νόμος, ο πρώτος των τελευταίων ετών 
που μειώνει τη φορολογία καθολικά, επιδιώκει να είναι ο βασικός 
μοχλός ανάπτυξης στη νέα εποχή. Με εμφανή και την κοινωνική 
του στόχευση, θα αποτελέσει το εργαλείο, τόσο για την τόνωση 
της επιχειρηματικότητας, άρα και τη μείωση της ανεργίας, όσο και 
την ανακούφιση από τα οικονομικά βάρη για τα χαμηλά κοινωνικά 
στρώματα.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν πλείστες εκδοχές της οικονομικής 
ζωής. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

• Μείωση του φόρου εισοδήματος στις επιχειρήσεις, από 28% 
σε 24%

• Καθιέρωση εισαγωγικού φορο-
λογικού συντελεστή 9% για φυσικά 
πρόσωπα, από 22 % που ίσχυε

• Καθιέρωση φορολογικού συντε-
λεστή 10% για αγροτικά συνεταιρι-
στικά σχήματα

• Μείωση προκαταβολής φόρου 
εισοδήματος νομικών προσώπων 
κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες

• Αύξηση του αφορολόγητου κατά 
1000 ευρώ για κάθε προστατευόμε-
νο τέκνο

• Απαλλαγή από την εισφορά αλ-
ληλεγγύης όλων των Αμεα, με ανα-
πηρία πλέον του 80%

• Μείωση ΦΠΑ για τα βρεφικά εί-
δη, τα κράνη των μοτοσικλετιστών 
και τα παιδικά καθίσματα

• Αναστολή του ΦΠΑ στις οικο-
δομές και την αντιπαροχή, με άδεια 
από 1-1-2006, καθώς και αναστολή 

στην επιβολή του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων
Επί της ευκαιρίας της ομιλίας του για τη φορολογική μεταρρύθ-

μιση, ο βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας δήλωσε:
«Η εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό για μείωση της 

φορολογίας γίνεται πράξη για 2η φορά, σε διάστημα λιγότερο α-
πό 5 μήνες.  Μειώσαμε οριζόντια σε πρώτη φάση τον ΕΝΦΙΑ, και 
περάσαμε στο δεύτερο, πιο ολοκληρωμένο, επίπεδο μείωσης της 
φορολογίας. Δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε με τόλμη.

Δείχνουμε την ετοιμότητα και την κοινωνική ευαισθησία μας. 
Απορρίπτουμε τα μονοπώλια της κοινωνικής ευαισθησίας, γιατί ό-
πως συμβαίνει πάντα με τα μονοπώλια, τα πληρώνεις πολύ ακρι-
βά. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη. Έχουμε, όμως, και τη στήριξη 
της  ελληνικής κοινωνίας. Συνεχίζουμε!»

Για το  φορολογικό νομοσχέδιο
Τάσος Μπαρτζώκας «Με προσεκτικά 

αλλά γοργά βήματα, δίνουμε 
στην ελληνική κοινωνία το οξυγόνο 

που της έλειψε τα προηγούμενα χρόνια» 
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Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γη-

ροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας 
γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν 
να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να 
περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό 
διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
 Ο Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

 Το Σάββατο 7 Δεκεμ-
βρίου στις 8:00 μ.μ. στο 
Δημοτικό Θέατρο Ναούσης 
θα παραστεί και θα χαιρε-
τίσει την εκδήλωση του Ω-
δείου της Ναούσης με τίτλο 
: «Ξενιτιά-Ο μισεμός είναι 
καημός», στην οποία θα 
τιμηθεί από το σωματείο 
για την επέτειο του Χρυσού 
Ιωβηλαίου (50 χρόνια) Ιε-
ρωσύνης και του Αργυρού 
Ιωβηλαίου (25 χρόνια) Αρ-
χιερωσύνης του.

 Την Κυριακή 8 Δεκεμ-
βρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στο βυζαντινό παρεκ-
κλήσιο του Αγίου Παταπίου 
στη Βέροια.

 Την Κυριακή 8 Δεκεμ-
βρίου στις 6:00 μ.μ. στο 
Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας θα παραστεί και θα χαιρετίσει την 
εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως με τίτλο «Ιωβηλαίον Εργογραφίας» 
όπου θα παρουσιασθούν οι εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως και θα 
ακολουθήσει Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής από τον Μουσικολογιώτατο 
Αρχιμ. Νικόδημο Καβαρνό με την συνοδεία Βυζαντινού Χορού του Ωδεί-
ου της Ιεράς Μητροπόλεως μας. 

 Την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρί-
ζοντα Ιερό Ναό Αγίας Άννης Κατερίνης, όπου και θα τελεστεί χειροτονία 
διακόνου.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 7 Δεκεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Σπυρίδωνα Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελ-
φής και θείας

ΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΓΚΑΒΑΝΑ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια
 Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Δεκεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγί-
ας Παρασκευής Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, αδελφής και 
θείας

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΛΑΖ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, 

Η αδελφή, Τα ανήψια
 Οι λοιποί συγγενείς

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Δεκεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Α-
ποστόλων στον Τριπόταμο Ημα-
θίας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας γιου, αδελφού, 
ανηψιού και εξαδέρφου

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΤ.
ΧΙΟΝΙΔΗ 

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

Η μητέρα, Ο αδελφός 
Οι θείοι, Οι θείες 

Τα ξαδέρφια
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Δεκεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελ-
φής και θείας

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΩΝ.
ΚΑΡΑΦΩΛΑ 

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, Τα ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Θεία Λειτουργία 
στο ΠΕΛΕΚΑΝ

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 εορτή του Αγ. 
Αμβροσίου, θα τελεστεί θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. 
Τριάδος ΠΕΛΕΚΑΝ, στο Κομνήνιο, από 7.30 π.μ. 
έως 10.00 π.μ.

«Ἰωβηλαῖον 
Ἐργογραφίας»

 Ἡ  Ἱ ερά 
Μ η τ ρ όπολ η 
σᾶς προσκα-
λεῖ στήν ἐκδή-
λωση μέ τίτλο 
«Ἰωβηλα ῖον 
Ἐργογραφί -
ας» πού θά 
λάβει  χώρα 
τήν Κυριακή 
8 Δεκεμβρίου 
2019 καί ὥρα 
6.00 μ.μ. στόν 
Χῶρο Τεχνῶν 
το ῦ  Δ ή μ ο υ 
Βεροίας. Στήν 
ἐκδήλωση θά 
π α ρ ο υ σ ι α -
σθοῦν ἔργα 
τῆς Ἱερᾶς μας 
Μ η τ ρ ο π ό -
λεως καί θά 
ἀκολουθήσει 
συναυλία Βυ-
ζαντινῶν Ὕ-
μνων ἀπό τόν 
Μουσικολογι-
ώτατο Ἀρχιμ. 
Νικόδημο Καβαρνό μέ τή συνοδεία Βυζαντινοῦ Χοροῦ τοῦ Ὡδείου 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Μητρόπολη διοργανώνει Ἔκθεση παιδικοῦ 
καί ἐφηβικοῦ χριστιανικοῦ βιβλίου γιά παιδιά Δημοτικοῦ καί Γυ-
μνασίου ἀπό τό Σάββατο 7 Δεκεμβρίου ἔως καί τή Δευτέρα 16 
Δεκεμβρίου στό Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο. Ἡ Ἔκθεση θά εἶναι 
ἀνοικτή καθημερινά 9-1 τό πρωί καί 5-8 τό ἀπόγευμα.

Τέλος, τὴν Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸ 
Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29) 
ὁμιλητής στή Σχολή Γονέων θὰ εἶναι ὁ Ἀρχιμ. Εὐσέβιος Τέλειος 
μέ θέμα: «Ἐκκλησιολογικές ἐπισημάνσεις στό ἱ. μυστήριο τοῦ γά-
μου». Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη.



Εκδήλωση της Συντεχνίας Κρεοπωλών 
Βέροιας, για την προέλευση 

του κρέατος και τους ελέγχους
 στα κρεοπωλεία

Εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση για την προέλευση καταγωγής κρέατος 
και τους ελέγχους στα Κρεοπωλεία, διοργανώνει 
η  Συντεχνία Κρεοπωλών Βέροιας «Ο Αρχάγγελος 
Μιχαήλ», σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 
Ηεκδήλωση θα γίνει  την Τετάρτη 11  Δεκεμβρίου 
στις 7:30 το απόγευμα στο Εμπορικό Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο Ημαθίας. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα 
του παιδιού, ο Δήμος Βέροιας και η Αντιδημαρχία Παιδεί-
ας διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα:

Πώς μεγαλώνουμε ένα ευτυχισμένο παιδί;
Τεχνικές διαχείρισης βίας, επιθετικότητας και αποκλί-

νουσας συμπεριφοράς για γονείς και εκπαιδευτικούς.
Η επιθετικότητα και η αντικοινωνική συμπεριφορά 

των παιδιών είναι ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζουν 
συχνά οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Δε-
δομένης της σύγχρονης συγκυρίας, των πολεμικών 
συγκρούσεων και της οικονομικής ύφεσης, αλλά και 
της εξέλιξης της τεχνολογίας παρατηρούνται κοινωνικές 
αλλαγές που έχουν τον αντίκτυπό τους στην εκπαίδευ-
ση και στα ίδια τα παιδιά μας. Η ανάπτυξη της υγιούς 
προσωπικότητας και της κοινωνικοποίησης, η εκμάθηση 
καλών συμπεριφορών και η συναισθηματική εκπαίδευση 
με την αποτελεσματική διαμεσολάβηση και καθοδήγηση 
των ενηλίκων θα συμβάλλει στην αποτροπή και επίλυση 
των συγκρούσεων και στην καλλιέργεια ηθικού κώδικα 
συμπεριφοράς των παιδιών.

Η παρούσα ημερίδα ανιχνεύει προβλήματα βίας, επι-
θετικότητας και αποκλίνουσας συμπεριφοράς αλλά και 
τρόπους διαχείρισης από την πλευρά του σχολείου, της 
οικογένειας και υπηρεσιών της Πολιτείας.

Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς 
και σε όσους αγαπούν και νοιάζονται για τα παιδιά. 

Ομιλήτριες:
• Τζήμα Συρμούλα, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Ισό-

τητας Φύλων - Νομικός (χαιρετισμός) 
• Παπαγεωργίου Αικατερίνη, Συντονίστρια Εκπαι-

δευτικού  Έργου του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδο-
νίας: “Πρακτικές διαχείρισης της παιδικής επιθετικότητας 
στο σχολείο”.

• Αθανασοπούλου Λίλιαν, Ψυχίατρος Παιδιών-Εφή-
βων, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνη Κοινοτικού Κέντρου 
Ψυχικής Υγείας Παιδιών-Εφήβων, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολά-
ου»: “Το παιδί στην οικογένεια και το σχολείο: Από τις 
φυσιολογικές εκφάνσεις στις συμπεριφορές που προ-
βληματίζουν. Διαπιστώσεις, σκέψεις και προβληματισμοί 
από την κλινική εμπειρία και οι δυνατότητες των γονιών 
και των εκπαιδευτικών”. 

• Αναγνώστου-Κελεπούρη  Ειρήνη, Σχολική ψυχο-
λόγος: 

«Οι σεισμικές δονήσεις στα σχολεία μας: η ομίχλη της 
επιθετικότητας»

• Αγγελή Παρασκευή, Ψυχολόγος Δήμου Βέροι-
ας-Μέλος Ομάδας Προστασία ανηλίκων: «Ομάδα προ-
στασίας ανηλίκων ως μηχανισμός άμεσης κοινωνικής 
παρέμβασης»

• Πανταζή Μαρία, Ψυχολόγος Συλλόγου «Πρωτο-
βουλία για το Παιδί»: 

«Οριοθέτηση, ψυχική ανθεκτικότητα, υγιείς διαπρο-

σωπικές σχέσεις»
  Θα δοθούν Βεβαιώσεις συμμετοχής – Είσοδος Ε-

λεύθερη 
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η Σχολική Χορωδία 

Βέροιας υπό τη διεύθυνση της κ. Ελένης Αναγνώστου. 
Η Ημερίδα Θα πραγματοποιηθεί στην Αντωνιάδειο 

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέροια, το Σάββατο 7 
Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00΄-13.00΄.

Συνδιοργάνωση:
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙ-

ΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ. 
   Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων.
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  Π/ΘΜΙΑΣ και Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
3. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για το ΠΑΙΔΙ     
Πληροφορίες:   Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Τζήμα 

Συρμούλα: 2331350511
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας καλεί τα μέλη του Συλλόγου στην ετή-

σια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 
και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Βερόης & Εβραίων Μαρτύρων 1), με 
θέματα:

1.Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός
2.Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
3.Εκλογή αντ/πων για ΠΟΠΣΒ
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία και την περαιτέ-

ρω ενδυνάμωση του Συλλόγου.
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος   Ο γραμματέας

Δημήτρης Πίσκος   Γιώργος Τσίρης

κ. Δήμαρχε ,

Ήθελα και δημόσια  να  
συγχαρώ  εσάς [ ιδιωτικά το 
έχω πράξει ήδη εδώ και μή-
νες  ] και τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες   [ από τον αρμόδιο 
αντιδήμαρχο μέχρι και τον 
χειρωνακτικά εργασθέντα  ] 
για το έργο « διαπλάτυνση 
της οδού Πιερίων» .

Ένα έργο που θα έπρεπε 
, να είχε εκτελεστεί τουλάχιστον πριν α-
πό20-30 χρόνια.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να θέσω και 
2 ερωτήματα [δεν θα έχανα την ευκαιρία 
και το  γνωρίζετε καλά].

α) γιατί  η διαπλάτυνση σταματά  , 
σχεδόν απέναντι από το διαγνωστικό κέ-
ντρο ΠΑΝΑΓΙΑ ?

Εκεί ο πολίτης πρέπει να κατέβει πάλι 
στον δρόμο με τους γνωστούς κίνδυνους. 

β) γιατί δεν μελετάται ανάλογο πρό-
βλημα απέναντι από  τα ψυγεία ΜΑΥΡΙ-
ΔΗ Εκεί υπάρχει ένα πεζοδρόμιο φαρδύ  
που ξεκινά από την  πολυκατοικία ΙΩΣΗ-
ΦΙΔΗ  ξαφνικά διακόπτεται και υποχρε-
ωτικά ο  πολίτης κατεβαίνει και πάλι σε 

δρόμο όπου τα οχήματα λό-
γω της κατωφέρειας κινού-
νται με μεγάλη ταχύτητα .

Θεωρώ ότι με τα επι-
στημονικά στελέχη , που 
υπηρετούν στον Δήμο  τα 
όποια προβλήματα  μπο-
ρούν και πρέπει  να λυθούν 
άμεσα

Κάθε απάντηση – όχι δι-
καιολογία  - δεκτή .

Υστερόγραφο :  Χαίρομαι που αποφύ-
γατε να φωτογραφηθείτε  με την ολοκλή-
ρωση του  έργου, όπως πράττουν άλλοι 
,  διότι ως πολίτης θεωρώ  πολύ «κουτό» 
ένας αιρετός να φωτογραφίζεται όταν στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων του , πράττει 
το αυτονόητο , π.χ. βλέπουμε αιρετούς 
να φωτογραφίζονται και να αναρτούν σε 
εφημερίδες  και στο  διαδίκτυο [!!] φωτο-
γραφίες επειδή ασφαλτοστρώθηκε ένα  
τμήμα δρόμου ή   κάποιες λακκούβες ή 
έπραξαν κάτι το αυτονόητο . 

Με την δέουσα εκτίμηση 
ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

Δημότης Βέροιας 

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στη «Στέγη»
Ημερίδα για την 

επιθετικότητα των παιδιών 
από τον Δήμο Βέροιας 

Επιστολές
«Κάλιο αργά παρά ποτέ»
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Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Η πολιτισμική κρίση που διέρχεται η νεο-
ελληνική κοινωνία, φίλοι αναγνώστες, εκφρά-
ζεται δυστυχώς, με την καταρράκωση των 
αξιών, των ιδανικών, των θεσμών και την 
απροκάλυπτη περιφρόνηση των νόμων. Και 
όταν, βέβαια, λέμε νόμο, εννοούμε τον κανόνα 
δικαίου, που ρυθμίζει τις κοινωνικές σχέσεις 
και οργανώνει την πολιτεία.

Με τους νόμους αναγνωρίζεται το πλαίσιο δικαιωμάτων και υπο-
χρεώσεων των πολιτών. Μ’ αυτούς κατοχυρώνονται οι ελευθερίες και 
ομαλοποιείται η κοινωνική και πολιτική ζωή.

Γι’ αυτούς τους λόγους, οι αρχαίοι πρόγονοί μας είχαν ανυπόκριτο 
δέος απέναντι στους νόμους, ο δε Θουκυδίδης, τονίζοντας τη μεγάλη 
σημασία τους έλεγε: «Είναι καλύτερη η πόλη που έχει κακούς νόμους 
και τηρούνται, παρά αυτή που έχει καλούς και δεν τηρούνται».

Στην εποχή μας, είναι χαρακτηριστικό το φαινόμενο, της ανυπακο-
ής και συνδέεται με την έκπτωση των αξιών και την έλλειψη ηθικών 
αναστολών. Απόρροια αυτού, η δυσλειτουργία του θεσμού της δικαιο-
σύνης, αλλά και των άμεσων ή έμμεσων παρεμβάσεων της πολιτικής 
εξουσίας, που ενισχύει την καχυποψία και την έλλειψη εμπιστοσύνης 

του πολίτη προς το κράτος. Επακόλουθο, η έλλειψη πολιτικού ήθους 
κάποιων φορέων της εξουσίας, που περιφρονούν τους νόμους και 
καταχρώνται την εξουσία, δίνοντας αρνητικό παράδειγμα στους πο-
λίτες.

Στη συνέχεια καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ατο-
μικές ελευθερίες, διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες, δυσλειτουρ-
γούν οι θεσμοί, ελαχιστοποιείται ο κοινωνικός έλεγχος και συνδιοργα-
νώνεται το κοινωνικό σύνολο.

Πολιτιστικά, οι μακρινές ρίζες της σημερινής κρίσης, που δεν είναι 
μόνο οικονομική, αλλά, κυρίως, κοινωνική και πολιτισμική, βρίσκεται 
στην εμφάνιση του αυριανισμού. Η παρακμή άρχισε στη δεκαετία του 
’80. Από τότε άρχισε η περιφρόνηση των νόμων, ο εκχυδαϊσμός και 
ευτελισμός της πολιτικής και κοινωνικής ζωής και συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα, Ο καθένας αγνόησε τον νόμο και πολέμησε αποκλειστικά για 
το δικό του συμφέρον. Αυτό οδήγησε στον χωρίς μέτρο πελατειασμό 
και καταναλωτισμό. Άφθονες παροχές, θέσεις στο δημόσιο, επιδόμα-
τα, παράνομες συντάξεις, λαμογιές, μίζες και καταχρήσεις. Όλα αυτά 
μας χρεωκόπησαν.

Πρέπει, λοιπόν, να αναθεωρήσουμε αυτή τη συμπεριφορά μας και 
προπάντων να σεβαστούμε τους νόμους. Και αυτό δεν επιτυγχάνεται 
με ηθικές εκκλήσεις. Απαιτείται ο σεβασμός του εαυτού μας και των 
άλλων, η πιστή τήρηση των νόμων και η επιβολή ποινής στους πα-
ραβάτες, ανεξαρτήτως του αξιώματός των. Όχι να λειτουργεί ο νόμος 

μόνο με τον αδύνατο και να καλύπτεται με το αξίωμά τους 
ο ισχυρός ή με την ασυλία ο πολιτικός (ο νοών, νοείτω).

Η τήρηση, λοιπόν, των νόμων είναι καθήκον όλων και 
οφείλουμε να το εκπληρώσουμε στο ακέραιο. «Πρέπει όλοι 
να σεβόμαστε τους νόμους, για να είμαστε ελεύθεροι», 
όπως έλεγε ο Ελληνομαθής ρήτορας και νομομαθής Κικέ-
ρων (106-43 π.Χ.).

 

ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΘΛΙΨΗΣ…
Τα μάτια που έβλεπα με ξέχασαν...
ΤΙΠΟΤΑ δεν φαίνεται πια μέσα σε τόσα ΤΙΠΟΤΑ.
Κι` αν το πεις,
μην το πεις.
Φανάρια που έσβησαν,
στις λεωφόρους των ΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ
 του Κόσμου.

«Εμφιαλωμένες μέρες» στέκουν απέναντι.
Περιμένουν τις απαρηγόρητες δεκαετίες,
μπρος στα γραφεία παραπόνων.
Ζητούν αποζημίωση για την πικρή τους μνήμη.
Λέγανε,
ποιός φταίει που ζει μόνο μια μέρα η μέρα,
πριν προλάβει να δώσει
διεύθυνση, θρήσκευμα, έτος γεννήσεως;
που λέει η Κική,
…ποιος διευθύνει τον ανεμιστήρα 
της πραγματικότητας; λέγανε..

Τι είναι κι` αυτό!
Να πηγαίνεις εσύ διαβασμένος στην Άνοιξη
κι` αυτή νάχει ξεχαστεί στην Ιλιάδα της.
Κι` έπειτα
όλοι αυτοί ,
οι εξημερωμένοι, οι νομοταγείς,
οι απερίσκεπτοι, οι φουκαράδες, οι επιπλοποιοί,
τι να κάνουν μπρος στα «ΑΥΡΙΑΝΑ
 του ΚΟΣΜΟΥ»;

Βρήκα τον Στέφανο που ήθελε να ξεχάσει την 
Χριστίνα
τον Πάνο που ήθελε να θυμηθεί την Φωτεινή
την Βεατρίκη που ήθελε να «εξορίσειι» 
τη μνήμη της.
Μια πίκρα ταξιδεύει τα βλέμματα της Κυριακής,
μια καληνύχτα στο πρόσωπο του Κόσμου.
Εξείχε αυτός απ` τους άλλους λέγανε . Εξείχε !
Γι` αυτό και τον έπιανε η βροχή…

   Γιάννης Ναζλίδης

Μήπως περιφρονούμε τους νόμους;

Γενική Συνέλευση 
και Εκλογές στον 

Τουριστικό Όμιλο Βέροιας
Ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας καλεί όλα τα μέλη του, 

στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. 
στο παραδοσιακό καφέ «ΣΕΡΕΜΕΤΑ». Σε περίπτωση 
μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη 
Κυριακή 22/12 στις 11:00 π.μ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός απερχό-

μενου Δ.Σ.
2. Εκλογές για ανάδειξη Εξελεγκτικής Επιτροπής και 

νέου Δ.Σ.
Κατάθεση υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ, συν-

δρομές μελών και νέες εγγραφές με δικαίωμα ψήφου 
θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τηλ.: 6942055079 (Πατσίκας Ζήσης), 
6947814704 (Πιλιτσίδου Γιάννα)

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας, στα πλαίσια του κοινωνικού και φι-
λανθρωπικού χαρακτήρα, διοργανώνει συγκέντρωση τροφίμων στα 
γραφεία της Λ. Ανοίξεως 90, για να τα προσφέρει στην Φιλόπτωχο 
Αδελφότητα Βέροιας, η οποία προσφέρει καθημερινά συσσίτιο σε 
άπορες οικογένειες.

 Η συγκέντρωση θα γίνεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 
ώρα 10-12 το πρωί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23310 25654 κιν. 
6976953683.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ   
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Η συγκινητική προσφορά των μελών και φίλων του Συνδέσμου 
μας στο κοινωνικό παντοπωλείο  που δημιουργήσαμε τα προηγού-
μενα χρόνια. Η σημαντική βοήθεια που προσφέραμε σε τριάντα (30)  
οικογένειες, που   στερούνταν  βασικών αναγκών.   Οι δύσκολες  ημέ-
ρες  που περνά η  χώρα μας.  Όλα αυτά μας υποχρεώνουν και φέτος 
με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων να δημιουργήσουμε 
παρόμοιο παντοπωλείο.

Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου μας να 
δείξουν για μια ακόμη φορά τα αλτρουιστικά τους αισθήματα και να 
προσφέρουν  ό,τι μπορεί ο καθένας, έστω και από το υστέρημά του, 
ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία  να  καλύψουμε, έστω τις στοιχειώδεις 
ανάγκες  των συνανθρώπων μας, που  αντιμετωπίζουν  προβλήματα 
επιβίωσης και στερούνται ακόμη και στοιχειωδών αγαθών  για μια 
αξιοπρεπή διαβίωση.

Η επιλογή των οικογενειών που έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας θα 
γίνει από τους  Δ/ντές και τους δασκάλους  κάποιων  σχολείων της 
πόλης μας, διότι αυτοί ζουν και αντιμετωπίζουν καθημερινά τα προ-
βλήματα των μαθητών τους.

Το  κοινωνικό παντοπωλείο θα λειτουργεί από 1  έως 17 Δεκεμβρί-
ου 2019. Το  γραφείο θα είναι ανοιχτό: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη 
– Παρασκευή , το πρωί από 10:30  έως 12:30.

Τα είδη να είναι  μακράς διάρκειας (γάλα,  λάδι,  ζάχαρη, όσπρια, 
ζυμαρικά κονσέρβες κ.λ.π.)

Επειδή πέρυσι κάποια μέλη μας έφεραν δοχεία λάδι 5 λίτρων, πα-
ρακαλούμε οι συσκευασίες  να είναι του ενός ή δύο λίτρων, για  την 
ίση και δίκαιη κατανομή.

Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 

Μιχάλης Βιολάρης και τι Λωζάνη, τι Κοζά-
νη, χιόνια η μιά και χιόνια η άλλη!

Τον Μιχάλη, ζήλεψε η βουλευτής της ΝΔ, 
κ. Ντόρα και απευθυνόμενη στον πρώην 
πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, (εσύ δεν 
θα γίνεις ποτέ!), μέσω ραδιοφωνικού σταθ-
μού τόνισε με δικά της λόγια, πως, «οι Πρέ-
σπες δεν αλλάζουν! 

“Τι μετανάστης, τι λαθρομετανάστης”, οι λέξεις αλλάζουν μόνο»!

Κατάλαβες φίλε και φίλη, της ΝΔ. 
Εάν κάποιος εισβάλει στη χώρα σου, χωρίς χαρτιά, στα κρυφά, 

στα μουλωχτά, δεν έχει σημασία.
Τι μετανάστης, τι λαθρομετανάστης,
Τι βλέπω, τι δεν βλέπω, τι ακούω, τι δεν ακούω, το ίδιο και το 

αυτό.
Η γνωστή ισοπέδωση των αναρχοφιλελεύθερων, των αναρχοκα-

πιταλιστών, των οπαδών του άγριου - ισοπεδωτικού καπιταλισμού!
Δυστυχώς φίλοι μου, όταν οι ιδέες σου, οι απόψεις σου, μετα-

τρέπονται σε εμμονές, τότε είτε ακούς είτε δεν ακούς, το ίδιο και το 
αυτό.

Τι πάει να πει βλέπω και τι πάει να πει, δεν βλέπω. 
Οι λέξεις αλλάζον μόνο!

Πριν από αιώνες, οι πόλεμοι γινόταν με μαχαίρια, πέτρες, σπα-
θιά, άλογα, γαιδούρια. 

Στη συνέχεια προκύψανε, τα όπλα, τα αεροπλάνα, τα ελικόπτε-
ρα, τα υποβρύχια, οι ατομικές βόμβες.  

Τώρα μας λένε οι αρμόδιοι, οι στρατιωτικοί, οι πόλεμοι λέγονται 
υβριδικοί και πραγματοποιούνται με ανθρώπους, με είσοδο λαθρο-
εισβολέων, παρέα με κάποιους ταλαιπωρημένους, για ξεκάρφωμα! 

Πριν λίγες ημέρες, παραιτήθηκε ο διοικητής της 114 πτέρυγας 
μάχης, επειδή δεν είχε διαθέσιμα αεροσκάφη και του ζητούσαν να 
ασχοληθεί με το μεταναστευτικό, αντί για το στράτευμα.

Δεν απέχουμε και πολύ, από τη μετατροπή των αξιωματικών, σε 
κλόουν περιοδεύοντος τσίρκου!

Ο πρώην πρωθυπουργός, κ. Σαμαράς, επεσήμανε ότι «η Ελλά-
δα υφίσταται πλέον έναν άτυπο λαθροεποικισμό.

Δεν είναι ρατσιστές και ξενόφοβοι, στις τοπικές κοινωνίες. 
«Η κοινωνία βράζει, δεν την ακούτε, δεν την νιώθετε;», ρώτησε 

χαρακτηριστικά.

Και μας «προέκυψε», η πρώην πρόεδρος της ΔΡΑΣΗΣ, κ. Ντό-
ρα, η οποία τόνισε, ότι ο κ. Σαμαράς δεν κατέθεσε συγκεκριμένη και 
ουσιαστική πρόταση για το μεταναστευτικό.

«Λεξιλόγιο χρησιμοποίησε διαφορετικό ο κ. Σαμαράς, λεξιλό-
γιο το οποίο στην πολιτική -ξέρετε- είναι πάντοτε εύπλαστο», είπε 
χαρακτηριστικά η πρώην πρόεδρος, προσθέτοντας ότι και εκείνη 
χρησιμοποιεί το δικό της, εδώ και 30 χρόνια.

Ακριβώς αυτό, ισχυριζόμαστε και εμείς, τα απλά γίδια.
Το δικό σας λεξιλόγιο, χρησιμοποιείται χρόνια τώρα, για αυτό, 

όταν δημιουργήσατε τη ΔΡΑΣΗ, ο κόσμος πολύ γρήγορα, σας ανά-
γκασε να δημιουργήσετε και την ΑΠΟΔΡΑΣΗ!

Όσον αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών, ο πρώην πρωθυ-
πουργός, επέμεινε ότι «η Ελλάδα πρέπει να αποδεσμευτεί με όποιο 
τρόπο από τη συμφωνία, τονίζοντας πως «όταν δίνεις μια μάχη, δεν 
έχει σημασία εάν δίπλα σου πολλοί έχουν κουραστεί.  Σημασία έχει, 
αν εσύ συνεχίζεις να νοιάζεσαι για μια μάχη, που ξέρεις ότι έχει με-
γάλη αξία».

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενη στη Συμφωνία 
των Πρεσπών και τη δήλωση του κ. Σαμαρά περί αποδέσμευσης 
από αυτήν, παρατήρησε ότι η ίδια δεν γνωρίζει να υπάρχει τρόπος 
αποδέσμευσης, με βάση το Διεθνές Δίκαιο!

Γιατί τότε προεκλογικά, ο Κυριάκος είχε δηλώσει, ότι μπορούμε 
να ασκήσουμε βέτο, για την ένταξη του κράτους των Σκοπίων, στην 
Ευρωπαική Ένωση.

Και ενώ άσκησε η Γαλλία, εμείς αντί να την υποστηρίξουμε, στα 
τέσσερα, παρακαλάμε, τι άραγε!

Σε κάποια δήλωσή του, ο πρώην υπουργός Εθνικής Αμύνης, κ. 
Καμμένος, είχε τονίσει, ότι η ανακήρυξη της ΑΟΖ, γίνεται σε μία νύ-
χτα και μετά την υποστηρίζεις! 

Ότι ακριβώς έκανε και η Τουρκία και εμείς τώρα τρέχουμε για να 
συζητήσουμε μαζί της και ζητάμε και την υποστήριξη της διεθνής 
κοινότητας, στα λογάκια, στην εκθεσούλα ιδεών!

Όσον αφορά το υπουργείο εξωτερικών της πατρίδας μας, το 
οποίο προσπάθησε να υποτιμήσει το ζήτημα με την Τουρκία και 
τη Λιβύη, μιλώντας για φαιδρότητες, να θυμίσουμε ότι φαιδρότητα 
είναι να απελαύνεις τον πρέσβη τη μιας χώρας, της Λιβύης και να 
διατηρείς τον άλλο, της Τουρκίας, στη θέση του.

Ψευτομαγκιές, άνευ ουσίας, αλλά εάν δεν θέλεις να ζυμώσεις, 
δέκα ημέρες κοσκινίζεις και μετά κυνηγάς τα ψάρια που σου φάγα-

νε το Αιγαίο!

Κυριάκο, εάν δεν αλλάξετε γραμμή πλεύσης, πολύ γρή-
γορα θα εισέλθετε, σε κατάσταση ΔΡΑΣΗΣ και  ΑΠΟΔΡΑ-
ΣΗΣ, ταυτόχρονα!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΤΙ ΛΩΖΑΝΗ, ΤΙ ΚΟΖΑΝΗ! Αναπολώντας....
Όλγα Κοτμηρίδου-Μεταξά

Ενώ το σώμα περπατά
η ψυχή αναζητά

το φως για να ξαναβρεί
σε λάθος δρόμους

 Είπα να κάνω μια ευχή 
καλύτερα μια προσευχή

βοήθεια να ζητήσω

Ξάφνου έγινε μέσα μου μια γιορτή
γλυκά με πλημμυρίζει

και της αγάπης η φωτιά 
εμέ με κατακλύζει.

Βάδιζα στον δρόμο ένα πρωί ..Ο νους ταξίδευε και έπλε-
κε τους στίχους.Ο κρύος χειμωνιάτικος αέρας χτυπούσε το 
πρόσωπο μου.Πλησιάζουν Χριστούγεννα...Μελαγχόλησα α-
ναπολώντας τα οικογενειακά μαζέματα γύρω από το γιορτινό 
φιλόξενο τραπέζι της μαμάς.Προσπάθησα να διώξω τις σκέ-
ψεις μου,μα οι αναμνήσεις ήτανε έντονες και μόνο πόνο μου 
προκαλούν.όμως αυτά περάσαν..Η ζωή κύλησε ..Καινούργιοι 
άνθρωποι ήρθαν στην ζωή μου .Τα Χριστούγεννα σημαίνουν 
κάτι πιό βαθύ κάτι πιό ουσιαστικό .Σημαίνουν θαύμα,αλλα-
γή,αγάπη αληθινή,αλληλεγγύη,συμπόνια,συμπαράσταση,κα-
τανόηση σημαίνουν στροφή μέσα μας!

Κυκλοφόρησε 
το νέο βι-

βλίο των Δ. 
Στυλιανίδη, 
Θ. Σωτηρό-
πουλου, Α. 
Σιμώνη και 
Δ. Αλμαλιώ-
τη «Η συμ-
β ο λ ή  τ η ς 
Δ ιατροφής 
στην υγεία 
των ανθρώ-
πων», από 
τις εκδόσεις 
« Α Γ Ρ Ο Τ ύ -
πος α.ε.».

Το βιβλίο 
διατίθεται α-
πό το βιβλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο» της Βέροιας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διη-
μέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρ-
τισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι και το 
προσωπικό, ευχαριστούν θερμά: 

-Το εργοστάσιο γκοφρετοποιϊας CON ROL για την προ-
σφορά εδεσμάτων προς τους ωφελούμενους.

-Την Ελληνική Βιομηχανία χυμών ΑΣΠΙΣ Α.Ε. για την 
προσφορά χυμών προς τους ωφελούμενους.

-Ανώνυμη κυρία από τη Βέροια για την προσφορά γευμά-
των για τη σίτιση των ωφελουμένων.

-Ανώνυμο κύριο από την Αλεξάνδρεια για τη δωρεά χρη-
ματικού ποσού εις μνήμη αποθανόντος φίλου του.

-Την οικογένεια της εκλιπούσης Μανδρά Ευθυμίας για την 
προσφορά γεύματος προς τους ωφελούμενους.

-Την Εταιρεία τροφίμων & ποτών ΕΔΩΔΙΜΟΝ από την 
Αλεξάνδρεια για την προσφορά ζαχαρωτών ειδών προς τους 
ωφελούμενους.

-Ανώνυμο κύριο από την Αλεξάνδρεια για τη δωρεά χρη-
ματικού ποσού.

-Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάνδρεια για τη συνεχή 
προσφορά γευμάτων  προς τους ωφελούμενους.

-«Στηρίζουμε το έργο μας στην συμμετοχή σας»

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Ο Ν.Π.Σ ΒΕΡΟΙΑ είναι στην ευχά-
ριστη θέση να ανακοινώσει 
την έναρξη της συνεργασίας 

του με τον προπονητή Ντίσιο Ευάγγε-
λο ο οποίος είναι κάτοχος διπλώματος 
UEFA PRO. Ο κ. Ντίσιος έχει εργαστεί 
στον Αστέρα Τρίπολης και στη Δόξα 
Δράμας ως συνεργάτης του Στάικου 
Βεργέτη. Διετέλεσε πρώτος προπονη-
τής στις ομάδες ΦΑΣ Νάουσας, Αλμω-
πό Αριδαίας, Αετό Σκύδρας, Εδεσσαϊ-
κό και Απόλλων Κρύας Βρύσης.

Τηθέση τουπροπονητήφυσικήςκατάστασηςα-
ναλαμβάνειοΈλκαςΠασχάληςκαθώςοΑπόστολος
Χατζάρας θαμετατεθείωςάμεσοςσυνεργάτης του
ΑναστάσιουΑνθυμιάδη στην Κ17που αγωνίζεται
στοπρωτάθληματηςFootballLeagueΝέων.

Μεαυτέςτιςπροσθήκεςολοκληρώνεταιτοτεχνι-

κόεπιτελείοτουΝ.Π.ΣΒΕΡΟΙΑ

ΗαποστολήγιατηνΡόδομεαπουσίες
Ολοκληρώθηκεο εβδομαδιαίος κύκλος τηςπρο-

πόνησης τουΝΠΣΒΕΡΟΙΑ. Η προπόνηση ενερ-
γοποίησης θαπραγματοποιηθεί  στηΡόδο με την
άφιξη της αποστολής στο σμαραγδένιο νησί. Στη
διάθεση του τεχνικού τιμ βρίσκονται οι Στάμου και
Μουχάλης καθώς ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις που
αντιμετώπισαν. Ιωάννου καιΛεφίδης συμμετέχουν
κανονικά στηνπροπόνηση της ομάδας ενώ οΚα-
νούλαςακολουθείατομικόπρόγραμμα.Οκόουτςδεν
μπορεί να υπολογίζει στονΜουρατιδη καθώς είναι
κλινήρης.Τελευταία στιγμή αποκλείστηκε από την
αποστολή ο Σκαθαρούδης ο οποίοςπροσβλήθηκε
απόγαστρεντερίτιδα

Αναλυτικά
Βοσνιάδης,Μπλατσιώτης,Μαραγκός, Στάμου,

Πέντα, ΖούρκοςΝ. καιΑ.Μεληκιώτης,Ταίρης,Χα-
ντζάραςΜανιώτης,ΣιμόνιΠασάςΒεργώνηςΜουχα-
λης,ΠολύζοςκαιΜπλέτσας

Την Πρόξενο της Κένυας στην 
Ελλάδα, κ. Βίκυ Πανταζοπού-
λου και τον Κενυάτη Μαρα-

θωνοδρόμο,Amos Koech Limakori 
ο οποίος βρίσκεται στην πόλη μας 
ύστερα από πρόσκληση του Συλ-
λόγου Δρομέων Βέροιας να συμμε-
τάσχει στον 8Ο Φιλίππειο Δρόμο, 
υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Βέροιας 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, την 
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019.

Οκ.Βοργιαζίδης υποδέχθηκε θερμά τουςδυο
φιλοξενούμενους,  σημειώνοντας ότι είναι μεγάλη
τιμήγιατηΒέροιατόσοηπαρουσίατηςπροξένου
όσο επίσης και η συμμετοχή ενός διακεκριμένου
ΜαραθωνοδρόμουόπωςοLimakoriστον8οΦιλίπ-
πειοΔρόμο, γεγονόςπου όπως τόνισε αποτελεί
μιαπολύ καλή διαφήμιση για τον ίδιο τον αγώνα
καιτηνπόλη.

OAmosCoechLimakoriείναιδρομέαςπουανή-

κειστηνελίττωνδρομέωναντοχήςτουκόσμουμε
ατομικές επιδόσειςστονΜαραθώνιο 2:11:45,στα
10χλμ 28:00 και στονΗμιμαραθώνιο 1:02:50, γε-
γονόςπουπροσδίδειμεγαλύτεροκύροςστηφετινή
διοργάνωση.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης
στηνοποίαπαραβρέθηκανεπίσηςοΠρόεδροςτου
ΚΑΠΑΔήμουΒέροιας,ΛεωνίδαςΑκριβόπουλοςκαι
οΠρόεδρος τουΣυλλόγουΔρομέωνΒέροιας,Βα-
σίληςΤσιάρας,συζητήθηκανθέματαπουαφορούν
την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο
χωρών, εστιάζοντας κυρίωςσε θέματα τουρισμού
όπωςηαξιοποίηση τωνΒημάτων τουΑποστόλου
Παύλου καθώς υπάρχειπολύμεγάλο ενδιαφέρον
απότουςΚενυάτεςγιατονΑπόστολοΠαύλοόπως
υπογραμμίστηκεαπότηνκ.Πανταζοπούλου.

Τέλος, οΔήμαρχος ευχήθηκε υγεία και καλή
επιτυχία στονΜαραθωνοδρόμο ενώπροσέφερε
στους δυο επισκέπτες από ένα λεύκωμα τηςπό-
λης, ελπίζοντας όπως τόνισε ότι ηπαρουσία της
ΠροξένουστηΒέροιαμεαφορμήτον8οΦιλίππειο
Δρόμο να είναι ηαρχήμιας γόνιμηςσυνεργασίας
στομέλλον.

ΝέοςσυνεργάτηςτουΚώστα
ΓεωργιάδηοΒαγγέληςΝτίτσιος

Η αποστολή για την Ρόδο

Συνάντηση του Δημάρχου Βέροιας
με την Πρόξενο της Κένυας

στην Ελλάδα

Επιστροφήστις υποχρεώσεις τουπρωτα-
θλήματος για τις ομάδες τηςΑ2ανδρώνστο
βόρειοόμιλομετάτουςαγώνεςγιατοκύπελ-
λοΕλλάδος.

ΧΑΝΘ, ΖαφειράκηςΝάουσας καιΦοίβος
έδωσαν δυνατάπαιχνίδια καιπραγματοποί-
ησανπολύ καλές εμφανίσεις κόντρα στους
αντιπάλουςτου,χάνονταςίσωςστιςλεπτομέ-
ρειεςτηνπρόκριση.

Γιατην6ηαγωνιστικήτουπρωταθλήματος
οιαγώνεςθαπραγματοποιηθούντοΣάββατο
7Δεκεμβρίου.

Ηαγωνιστικήαυτήέχειαρκετάενδιαφέρο-
νταιπαιχνίδια.ΟΦοίβοςθαυποδεχθείστην
έδρα του τονΖαφειράκηΝάουσαςστο ντέρ-
μπι κορυφής τουπρωταθλήματος καθώς και
οιδύοομάδεςέχουναπό8βαθμούς.

ΣτηνΑξιούποληο τοπικόςΑλέξανδροςθα
υποδεχθείστο ντέρμπι του νομούΚιλκίς τον
ΓΑΣ σε έναπαιχνίδι με έντονο βαθμολγικό
ενδιαφέρον.έλος, οΑρχέλαοςΚατερίνης θα
υποδεχθείτιςΕλπίδεςΑμυνταίουέχονταςτην
ευκαιρίαναπάρειάλλους2πόντους ενόψει
τηςσυνέχειας.

Θυμίζουμε ότι η ΧΑΝΘ θα κατακτήσει 2
βαθμούς άνευ αγώνα καθώς ηΑναγέννηση
Άρτας έχει αποχωρήσει από τοπρωτάθλημα

καιοιΚύκλωπεςΑλεξ/ποληςέχουνρεπό.
Αναλυτικά τοπρόγραμμα στον 2ο όμιλο

τηςΑ2ανδρών:
Σάββατο7/11/19
ΣυκεώνΔΑΚ 18.00,Φοίβος Eurolamp –

ΖαφειράκηςΝάουσας
ΔΑΚΚατερίνης 18.00,ΑρχέλαοςΚατερί-

νης–ΕλπίδεςΑμυνταίου
Αξιούπολης 18.00,ΑλέξανδροςΑξιούπο-

λης–ΓΑΣΚιλκίς

ΗΒαθμολογία
1)ΧΑΝΘ...............................................8
-ΖαφειράκηςΝ......................................8
-Φοίβος.................................................8
4)ΑλέξανδροςΑξ..................................4
5)Κύκλωπες.........................................4
6)ΑρχέλαοςΚατ...................................4
7)ΓΑΣΚιλκίς.........................................2
-)ΑναγέννησηΑρτας............................2
9)ΕλπίςΑμυνταίου...............................0

ΧαντμπολΑ2Βορράς
Επιστροφή στο πρωτάθλημα Φοίβος-Ζαφειράκης
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Επίσημη ανακοίνωση με αφορμή 
κάποια δημοσιεύματα για την 
κατάσταση της ομάδας εξέδωσε 

η Βέροια 2017. Αναλυτικά η ανακοί-
νωση του συλλόγου:

 «Σε επίσημηανακοίνωση της ομάδαςμας,σας

ενημερώνουμεπως ουδέποτε είχαμε κανέναπρό-
βλημαμεκαμίααθλήτριαπουβρίσκεταιστοσύλλογό
μας.Ήμαστανκαιείμαστεμιαυγιής,αγαπημένηκαι
ενωμένηομάδα.Όλααυτάταγράφουμεγιατίέχουμε
μείνειέκπληκτοιδιαβάζονταςκάποιοδημοσίευμα,το
οποίο δεν αντιπροσωπεύει κάτι τέτοιο και μας βρί-
σκειάκρωςαντίθετους.

Μεεκτίμησησύσσωμοκαιενωμένοτοδιοικητικό
συμβούλιοτηςΒέροια2017

Με παιχνίδι στο ΔΑΚ  Βικέλας 
ξεκινούν τις αγωνιστικές υποχρε-
ώσεις για τον Δεκέμβριο οι Αετοί 

Βέροιας. Αντίπαλος των “ασπρόμαυρων” 
ο Ολυμπιακός Βόλου, μία ομάδα που από 
τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα φανερώ-
νει πως θα δώσει (και αυτή) τη δική της 
μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.

Εκ των πραγμάτων λοιπόν, το παιχνίδι της
Κυριακής (8/12)αποκτά ιδιαίτερησημασία και για
τολόγοαυτό τοπροπονητικό teamκαιοιπαίκτες
προετοιμάστηκαν κατάλληλα, χωρίς αγωνιστικά
προβλήματακαιμεπολύκαλήψυχολογίαμετάτις
νίκεςμεΣΚΙωάννινακαιΤιτάνεςΠαλαμά.

Η διοίκηση της ομάδας απευθύνει κάλεσμα
στουςφιλάθλους τηςπόλης, να δουν από κοντά

τιςπροσπάθειεςτωνΑετώνΒέροιας,τονμοναδικό
εκπρόσωποτηςπόληςστηΓΕθνικήκατηγορία.

ΝασημειώσουμεπωςστηνείσοδογιατοΚλει-
στό τουΔΑΚ “Βικέλας” θα υπάρχουν και τα ημε-
ρολόγιατουσυλλόγου,ταοποίατιμώνταιπρος5€
τοκαθένα.ΔιαιτητέςτουαγώνατηςΚυριακήςείναι
οι κ.κ.Αγραφιώτης καιΔέλλαςαπό τονΣύνδεσμο
Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικάτοπρόγραμματης8ης
αγωνιστικήςστον3οόμιλοτηςΓΕθνικής

ΑετοίΒέροιας–ΟλυμπιακόςΒόλου
ΑναγέννησηΚαρδίτσας–ΤιτάνεςΠαλαμά
ΑίολοςΤρικάλων–ΣΚΙωάννινα
ΑριστοτέληςΦλώρινας–ΦΟΑριδαίας
ΝίκηΒόλου–ΊκαροιΤρικάλων
ΑΓΣΙωαννίνων–ΓΑΣΜελίκης
Ρεπό:ΦαίακαςΚέρκυρας

«Είμαστεμιαυγιής,αγαπημένη
καιενωμένηομάδα»

Επίσημη ανακοίνωση από την Βέροια 2017

ΜπάσκετΓ’εθνική

Δύσκολος εντός έδρας αγώνας
για τους Αετούς Βέροιας

Την ισόβαθμη στην 7η θέσηΔάφνηΔαφνίου,
υποδέχεται οΦίλιππος Βέροιας, σε ένα ακόμη
παιχνίδιυψηλώναπαιτήσεωνγιατουςΗμαθιώτες.

Ηομάδα τουΔημήτρηΓκίμαθέλει να επιστρέ-

ψει στις νίκες κόντρα στους επίσης νεοφώτι-
στους από τηνΑθήνα,που ξεκίνησαν δυνατά
στοφετινόπρωτάθλημακαιθέλουνναβάλουν
τιςβάσειςγιαπαραμονή.Τοπαιχνίδιδιεξάγεται
Σάββατο(7/12)στοΔΑΚ«Βικέλας»τουΜακρο-
χωρίουκαιέχειώραέναρξηςστις17.00.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
της10ηςαγωνιστικής

ΑπόλλωνΠάτρας–Ανατόλια
ΓΣΕλευθερούπολης–Καρδίτσα
Ολυμπιακός–ΑΟΑγρινίου
ΔιαγόραςΔρυοπιδέων – ΚόροιβοςΑμαλι-

άδας
Αμύντας–Παγκράτι
ΟίαξΝαυπλίου–Ψυχικό
ΦίλιπποςΒέροιας–ΔάφνηΔαφνίου
ΧαρίλαοςΤρικούπης–ΑΟΤρίτων

Α2Μπάσκετ
Φίλιππος-Δάφνη Δαφνίου

Μεταπαιχνίδιατης14ηςαγωνιστικήςσυνεχίζεται
τοπρωτάθληματηςΑ1κατηγορίαςτηςΕΠΣΗμαθίας
τοΣάββατο7/12/2019Απόταπαιχνίδιαξεχωρίζειτο
γειτονικό ντέρμπι μεταξύ του ΓΑΣΡοδοχωρίου και
τηςΝάουσας .Ενώκαι οπρωτοπόροςΠΑΟΚΑλε-
ξάνδρειαςδοκιμάζεταιστογειτονικόΠλατύόπουθα
αντιμετωπίσειτονισχυρόΑγροτικόΑστέρα

Αναλυτικάτοπρογραμμα
Σάββατο7/12/ωρα15.00μ.μ

ΓΑΣΡοχδοχωρίου-ΦΑΣΝάουσας
Αγρ.ΑστέραςΠλατέως-ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
ΑχιλλέαςΝ-ΟλυμπιακόςΝ.
ΑΕΠΒέροιας-ΘύελλαΣταυρού
Μακροχώρι-ΦίλιπποςΜελίκης
Παλαιοχώρι-ΠΑΟΚΚουλούρας
ΑστέραςΤριποτάμου-Αγ.Μαρίνα
Κοπανός-Χαρίεσσα

ΕΠΣ Ημαθίας
ΓΑΣΡοδοχωρίου-ΦΑΣΝάουσας

στογειτονικόντέρμπι

A2 Βόλει
ΣτηνΚαρδίτσα

οΦίλιπποςΒέροιας
(Σάββατο7/126μ.μ.)
ΣτηνΚαρδίτσααγωνίζεταιηπρωτοπόροςτηςβαθμολογίαςομά-

δατουΦίλιππουΒέροιαςμεστόχομίαακόμηνίκη
Ιδιαίτεραπροβλήματαδεν υπάρχουν και  οΦίλιπποςθαπρο-

σπαθήσει ναπάρει την νίκη και νασυνεχίσει αήττητοςστην κατά-
κτησητηςπρώτηςθέσηςπουοδηγείστηνΑ1.

Αναλυτικάτοπρογραμμα
Σάββατο7/12
ΣΠΑΚαρδίτσας-ΦίλιπποςΒέροιας(18.00)
ΦΕΣΑριστοτέλης-ΑΣΕρμογένης
ΜΓΣΑΕΚομοτηνής-ΠήγασοςΠολίχνης
ΑΣΜακεδονικός-ΣΦΚΠιερικός(19.00)
ΧΑΝΘ-ΑΕΝΠανοράματος(20.45)

Κυριακή8/1217.30
ΑΣΆρης-ΑΣΆθλος

Κλήρωσηκυπέλλου
Με την ομάδα τουΠιερικού κληρώθηκε οΦίλιππος για την 1η

αγωνιστικήστηνα’φάση.Οαγώναςθαδιεξαχθείστις 11/12/2019
στις20.30μ.μστηνΚατερίνη.



Η ομάδα «Έκφραση B’» του θεα-
τρικού εργαστηρίου ενηλίκων του  ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας θα  παρουσιάσει 
την παράσταση “Η Ποντικοπαγίδα“ 
της Αγκάθα Κρίστι σε σκηνοθεσία του 
Κωνσταντίνου Αποστολίδη.

 Θα δοθούν τέσσερις παραστάσεις, 
το Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Δεκεμβρί-
ου, στις  6μ.μ. απογευματινή και στις 
9.00μ.μ. βραδινή με γενική είσοδο 8€ 
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων 
& Τεχνών 

Προπώληση εισιτηρίων: γραφεία 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 3ος όροφος Χώ-
ρου Τεχνών, τηλ. 2331078140.

Συντελεστές Παράστασης
Κείμενο: Αγκάθα Κρίστι
Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Απο-

στολίδης
Σκηνογραφία:  Πασχάλης Γαβρηι-

λίδης 
Ενδυματολογία:  ομάδα  Έκφραση 

Β’
Κατασκευή Σκηνικών:  Πασχάλης 

Γαβρηιλίδης, Γιώργος Βέγκος
Πρωτότυπη Μουσική: Αλέξανδρος 

Ιωσηφίδης/ Λάζαρος Μπίντσης
Πιάνο: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης / 

Σαξόφωνο- Sound Fx:: Λάζαρος Μπί-
ντσης

Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέ-
ρης

Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος / Κων-
σταντίνος Αποστολίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ζωή Τσαγκα-
λίδου

Τεχνικός Σκηνής: Γιώργος Σαββί-
δης

Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: 
Κατερίνα Γρηγοριάδου

Τους ρόλους ερμηνεύουν:
Υπαστυνόμος Τρότερ: Λευτέρης 

Κορυφίδης
Μόλυ: Χαρά Κοντού
Τζάιλς: Αλέξανδρος Μανούδης
Κρίστοφερ: Γαβριήλ Μιχαηλίδης
Μπόηλ: Έφη Κουσίδου
Ταγματάρχης Μέτκαλφ: Δημήτρης 

Τελλίδης
Παραβιτσίνι: Μαρία Στόκα
Κέηζγουελ: Γιώτα Σπυρίδου
Φωνή στο ραδιόφωνο: Σοφία Γκα-

γκούση
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Εκδήλωση προς τιμή των
 μοναχών της Μονής Αγίου 
Γεωργίου Περιστερεώτα, 

με ομιλητή τον 
Μητροπολίτη Δράμας

Εκδήλωση προς τιμή των μοναχών της ιστορικής Ιεράς Πατριαρ-
χικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί την 
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου στις 6.00 μ.μ. στην Ιερά Πατριαρχική Μονή 
Βλατάδων, θα είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ.κ. 
Παύλος, ενώ θα μιλήσουν για τους μοναχούς που ήρθαν στην Ελ-
λάδα και συνέχισαν τη διακονία τους ως εφημέριοι και δάσκαλοι, οι 
κάτοικοι των χωριών και των πόλεων 
στις οποίες εγκαταστάθηκαν. Παράλ-
ληλα θα πραγματοποιηθεί και έκθεση 
ιστορικών φωτογραφιών και κειμηλί-
ων της Μονής του Περιστερεώτα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ο.Α.Ε.Δ.

                                      
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΣΟΧ 2 / 2019  

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για την κάλυψη των εποχικών 
ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών 
του Ο.Α.Ε.Δ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμ-
βασης και όχι πέραν της 31-07-2020, συνολικά ενενήντα ένα 
(91) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών 
των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ εντός  του 
Νομού Αττικής(30)  και των Νομών Αιτωλ/νίας(6) Άρτας(1), 
Αχαϊας(4), Δράμας(1), Ευρυτανίας(2), Ημαθίας(5), Πυλαίας- 
Θεσσαλονίκης(4) Θεσπρωτίας(1), Ιωαννίνων(4), Καρδίτσας(9), 
Λάρισας(4), Μεσσηνίας(1), Ξάνθης(8), Ροδόπης(5), Σερρών(1) 
και  Τρικάλων(5) .

 *Η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός εκάστου Νο-
μού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2019) που 
είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ: www.oaed.
gr

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας 
από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΠΕ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ- ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ - ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ -  ΥΕ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: αναγράφονται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 
2/2019) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑ-
ΕΔ: www.oaed.gr

Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 

με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή 
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ., Εθνικής Αντίστασης 
8, ΑΛΙΜΟΣ, Τ.Κ.17456 (τηλ. επικοινωνίας: 210- 9989196, 
210-9989605 ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) 
ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε 
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της που θα  γίνει στο κα-
τάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των βρεφο-
νηπιακών παιδικών σταθμών αυτής, όπου προκηρύσσονται 
οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των 
δημοτικών καταστημάτων  των δήμων,  στους οποίους αυτά 
εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με 
την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή 
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. 

• Υποβολή αιτήσεως  μετά την καταληκτική ημερομηνία που 
θα ορισθεί με Ανακοίνωση του Διοικητή του ΟΑΕΔ (www.
oaed.gr)  δεν είναι δυνατή. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ  ΟΑΕΔ
ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ 

Συγκέντρωση 
τροφίμων στη 

Φιλόπτωχο Βέροιας
Τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως όσπρια, ζυμαρικά, ζάχαρη αλεύρι, γάλα, λάδι 

κ.τ.λ ξεκίνησε να συγκεντρώνει η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας.   Στα 
γραφεία μας Κωτουνίου και Μερ.Καρακωστή 3 , δεχόμαστε τις προσφορές των συ-
μπολιτών μας, καθημερινά από τις 8.00΄-12.00΄, προκειμένου να ετοιμαστούν  δέματα 
που θα διανεμηθούν σε 120 άπορες οικογένειες της πόλης μας, για τις γιορτές των 
Χριστουγέννων.

ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ 

To KAΠΗ του  Ν.Π.ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας διοργανώνει την Πέμπτη 12 Δε-
κεμβρίου μονοήμερη εκδρομή στην Ονειρούπολη Δράμας. Τιμή εισιτηρίου 12 
ΕΥΡΩ.

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 7.00 πμ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛHΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΕΛΙΟΥ

Έναρξη 
χορευτικού 
τμήματος

Το Δ. Σ. του Τουριστικού Ο-
μίλου Σελίου, με χαρά ανακοι-
νώνει στα μέλη του την έναρξη 
του χορευτικού τμήματος πα-
ραδοσιακών χορών από όλη 
την Ελλάδα , κάθε Τετάρτη στις 
8.00μμ, στο κλειστό γυμναστή-
ριο του 1ου Δημοτικού Σχολεί-
ου Βέροιας, στην οδό Κοντογε-
ωργάκη.

Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 
στη Λέσχη Αξιωματικών 

Διασκέδαση με τσίπουρο, 
φαγητό και χορό από την 

Ένωση Παλαιών 
Προσκόπων Βέροιας

 
Η Ένωση Παλαιών Προ-

σκόπων Βέροιας, διοργα-
νώνει για 6η χρονιά μια 
βραδιά αφιερωμένη στο τσί-
πουρο, τον μεζέ του και τη 
διασκέδαση, την Κυριακή 8 
Δεκεμβρίου 2019 στις 7.00 
μ.μ. στη Λέσχη Αξιωματικών 
Φρουράς Βέροιας.

Η εκδήλωση είναι αφιε-
ρωμένη και φέτος στη χαρά 
της δημιουργίας μιας μεγά-
λης παρέας, της γευστικής 
απόλαυσης του τσίπουρου 
και των μεζέδων, στο χορό 
και το τραγούδι με τη συνο-
δεία ζωντανής μουσικής.

Το τσίπουρο όπως κάθε 
χρονιά και φέτος προσφέ-
ρεται από μικρούς και με-
γάλους παραγωγούς τους 
οποίους καλούμε και φέτος να συνδράμουν με την παράδοση απο-
σταγμάτων τους στη Λ.Α.Φ. Βέροιας μέχρι το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 
2019.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους με προσκλήσεις και τιμή συμ-
μετοχής 10 €, που περιλαμβάνει το τσίπουρο, νηστίσιμους και μη 
μεζέδες και ελαφρύ φαγητό.

Στην διάρκεια της εκδήλωσης θα εκτίθεται μικρής κλίμακας άμβυ-
κας (καζάνι), ο οποίος και θα κληρωθεί σε λαχειοφόρο αγορά.

Τα καθαρά έσοδα από την εκδήλωση, όπως κάθε χρόνο θα διατε-
θούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Για κάθε πληροφορία – ενημέρωση – κράτηση προσκλήσεων 
επικοινωνήστε: Οικονομίδης Κώστας: 6932603050, Θανάσης Στά-
ντζος: 973863725, Τσέλιος Σωτήρης 6987170785

Το Σάββατο 7 και Κυριακή 8 
Δεκεμβρίου στη Στέγη

 «H Ποντικοπαγίδα» 
της Αγκάθα Κρίστι, από την 

Ομάδα «Έκφραση B’»
του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

 Αποφασιστικότητα και 
πίστη στο Θεό ήταν τα ι-
σχυρά όπλα των Ελλήνων 
αγωνιστών. Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης, Μεγάλος 
πολέμαρχος στην Επα-

νάσταση του 1821. Το όνομά του την εποχή της 
Επανάστασης του 21 προκαλούσε δέος στους 
συμπολεμιστές του. Ο μεγάλος αρχηγός της μαχό-
μενης Ελλάδας που με τα ηγετικά του προσόντα και 
με τον επιβλητικό του παρουσία προκαλούσε τον 
φόβο στους Τούρκους και αποτελούσε την εγγύηση 
της νίκης για τους Έλληνες στη μάχη. Φορούσε 
τη στολή του πολεμιστή και την περικεφαλαία του 
από  τον Αγγλικό στρατό. Εντυπωσίαζε πάντα τους 
αγωνιστές με τις φωνές του και  καβάλα πάνω στο 
άλογό του,  πήγαινε στη μάχη. Έλαβε μέρος σε 
πολλές μάχες την περίοδο της Επανάστασης του 
1821-1828 στην Πελοπόννησο. Κάποια γεγονότα 
που έκριναν την έκβαση της Επανάστασης  τον α-
νάδειξαν ως τον αρχιστράτηγο των Ελλήνων. Ήταν 
προικισμένος με στρατηγικές ικανότητες και με τις 
επιλογές του στις συγκρούσεις με τους Τούρκους, 
που έκριναν την πορεία   του πολέμου, δοξάστηκε 
από την ιστορία. 

  Επικράτησε η προσωνυμία του Γέρου του Μο-
ριά.  Μόνο γέρος δεν ήταν αφού όταν κηρύχτηκε 
η Επανάσταση ήταν  51 ετών. Ήταν γόνος παλιάς 
οικογένειας Κλεφτών1.Καταγόταν από το Λιοντάρι 
της Αρκαδίας. Γεννήθηκε το 1770 τη δεύτερη ημέ-
ρα της Λαμπρής (3 Απριλίου) στο Ραμαβούνι της 
Μεσσηνίας σε ένα ρέμα όπου η οικογένειά του είχε 
βρει καταφύγιο. Ο πατέρας του Κωνσταντίνος, δι-
απρεπής Κλέφτης σκοτώθηκε σε πόλεμο εναντίον 
των Τούρκων. Τότε ο μικρός Θεοδωράκης, όπως 
τον αποκαλούσαν, έγινε Κλέφτης σε ηλικία μόλις 14 
ετών. Ύστερα από λίγα χρόνια είχε αποκτήσει και 
δική του ομάδα πολεμιστών.2 

 Ο Κολοκοτρώνης ήταν παντρεμένος από το 
1790 με την Αικατερίνη Καρούτσου με την οποία 
απόκτησε 5 παιδιά : το Γενναίος(Ιωάννη), που 
έγινε στρατιωτικός και μετέπειτα πρωθυπουργός, 
τον Κωνσταντίνο, τον Πάνο, που δολοφονήθηκε το 
1824, και την Ελένη, σύζυγο του Νικήτα Δικαίου. Ο 
Κολοκοτρώνης είχε και έναν ακόμη γιο τον επίσης 
Πάνο Κολοκοτρώνη που τον απόκτησε εκτός γάμου

Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες εναντίον των 
Τούρκων, πριν ακόμη αρχίσει η Επανάσταση. Το 
1810  εξ αιτίας της πολεμικής του  δραστηριότητας 
που επέδειξε στη Μάνη εναντίον των Τούρκων, α-
πειλήθηκε η ζωή του, Αναγκάστηκε να φύγει με την 
οικογένειά του, στην Άγγλο-κρατούμενη  Ζάκυνθο. 
Εκεί κατατάχτηκε στον Αγγλικό στρατό και πολέμη-
σε εναντίον των Γάλλων. Έτσι με την ανδρεία του  
έφτασε στο βαθμό του Ταγματάρχη. Όταν  παραι-
τήθηκε και παρέδωσε τον οπλισμό του κράτησε, 
όμως,  την περικεφαλαία την οποία φορούσε την 
περίοδο του πολέμου. Εκεί έκανε τη δουλειά του 
κρεοπώλη για να ζήσει την οικογένειά του. Στη Ζά-
κυνθο το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Ήταν 
πολύ συγκινητική η στιγμή, όταν με δάκρυα στα 
μάτια ,στην εκκλησία έβαλε το χέρι του επάνω στο 
ευαγγέλιο, και παρουσία του παπά και του αντι-
προσώπου της ΦΕ. σε κατανυκτική ατμόσφαιρα, 
επαναλάμβανε τα λόγια της ορκωμοσίας για τη 
σωτηρία της πατρίδας του. Τον Ιανουάριο του1821 

θα επιστρέψει στη Μάνη για να συντονίσει με τις 
ενέργειές του  την προετοιμασία του αγώνος..3

   Η Άλωση της Τρίπολης ήταν βασικός στόχος 
των πολεμιστών. Πίστευαν, σύμφωνα με το σχέδιο 
του Κολοκοτρώνη, ότι θα στερεωθεί η Επανάστα-
ση στο Μοριά αλλά θα εξασφάλιζαν τρόφιμα και 
πολεμικά εφόδια. Να θυμίσουμε εδώ ότι από την 
Τρίπολη κατά το διάστημα των επιχειρήσεων έ-
λειπε ο Τούρκος Στρατηγός Χουρσίτ Πασάς από 
την Τρίπολη με το στρατό του στην Ήπειρο στον 
πόλεμο κατά του Αλή Πασά. Αυτός ήταν και ένας 
σοβαρός λόγος η Επανάσταση να αρχίσει από 
την Πελοπόννησο. Βέβαια ο Χουρσίτ άφησε  ικανό 
αριθμό(10000) στρατού για την φύλαξη της πό-
λης και τις περιουσίες των Τούρκων. Η εφαρμογή 
του σχεδίου απαιτούσε χρόνο, πολεμοφόδια και 
τροφές. Τοποθέτησε γύρω από την Τρίπολη, ο 
Κολοκοτρώνης, σε μεγάλη ακτίνα, αργότερα θα 
μικρύνει, τους οπλαρχηγούς με τις ομάδες τους, 
Για την επικοινωνία τους θα χρησιμοποιούσαν τις 
φρυκτωρίες(φωτιές) Με την πολιορκία ήλπιζαν  να 
στερηθούν οι Τούρκοι τροφές και πολεμοφόδια και 
θα αναγκαστούν  να υποκύψουν.

  Στη Δημητσάνα  κατά το τέλος της Τουρκοκρα-
τίας άρχισαν να λειτουργούν βιοτεχνίες κατασκευής 
πυρίτιδας(μπαροτόμυλοι) των Αδελφών Σπηλιωτό-
πουλοι. Από τις βιοτεχνίες αυτές εφοδιάζονταν οι 
αγωνιστές του 1821 την πολύτιμη μπαρούτι τους. 
Από εκεί θα φροντίσει ο Κολοκοτρώνης την μπα-
ρούτι. 

Η Δημητσάνα έχει πολλούς ιστορικούς χώρους 
Η ίδρυσή της φτάνει μέχρι τους Βυζαντινούς χρό-
νους. Υπάρχει το Εκκλησιαστικό Μουσείο που ήταν 
το σπίτι του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε’ και  η 
πλούσια  βιβλιοθήκη που διαθέτει με περισσότερες 
από 35000 τόμους ιστορικής αξίας. Η Σχολή της 
Δημητσάνας η οποία ανέδειξε στην εκκλησία Πατρι-
άρχες, Μητροπολίτες(Μητροπολίτης Γερμανός) και 
πολλές άλλες προσωπικότητες.  Κατά την επίσκεψή 
του στην πόλη της Δημητσάνας, ο Κολοκοτρώνης 
πήγε στη βιβλιοθήκη. Άκουσε από έξω το δάσκαλο 
να κάνει το μάθημα. Ξαφνικά μπήκε μέσα και με 
οργή είπε στο δάσκαλο τι είναι αυτά που λες, δά-
σκαλε? Αμέσως άρπαξε ένα βιβλίο και αφού το ξέ-
σχισε μπρος στα έκπληκτα μάτια των παιδιών είπε: 
Έτσι να μάθεις τα παιδιά να κάνουν μπαρουτόβολα. 
Αυτά τώρα χρειάζεται το γένος. Βιβλία θα ξαναγρά-
ψουν οι Έλληνες περισσότερα. Και στο Μοναστήρι 
της Παναγίας στην Κανδήλα (υπηρέτησα 4 χρόνια) 
υπάρχει ένα βαρέλι μεγάλων διαστάσεων, Το μή-
κος του έφτανε τα 20 περίπου μ. και διάμετρο 1μ. 
Σε έγγραφο του Κολοκοτρώνη(υπάρχει στη Μονή) 
ζητούσε να του στείλουν από το καλό κρασί. Εκείνο 
όμως περιείχε μπαρούτι και στις δύο όψεις του είχε 
λίγο κρασί. Έτσι σκέφτονταν. Άγιες μορφές πόσο 
μας λείπουν τώρα. 5

Βιβλιογραφία 
1.Η λέξη« κλέφτης» ήταν δικαιολογία των Ελλή-

νων  προς τους Τούρκους για την τροφοδοσία των 
πολεμιστών . Ο λαός τη κλέφτη την αγιοποίησε , 
ώστε η λέξη Κλέφτης να σημαίνει τον πολεμιστή..

2.Σαράντος Καργάκος. «Η Ελληνική Επανά-
σταση του 1821» τ.Β’ σελ.108-9 εκδ. Realnews 
2014.3.Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Βικιπαίδια-Μή-
νας Ασίας.4.ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ-ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ.  Τ. 
20,Σελ.190 

5.Διηγήσεις των κατοίκων από την επίσκεψή μου

συνέχεια για την Άλωση της Τρίπολης

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ ΤΟΥ 1821

«Ο Θεός υπόγραψε την ελευθερία της 
Ελλάδος και την υπογραφή του δεν 
την παίρνει πίσω» Θ. Κολοκοτρώνης

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το σχέδιο 
νόμου «Φορολογική μεταρρύθμιση με α-
ναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του 
αύριο». Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου 
τάχθηκαν οι βουλευτές της πλειοψηφίας 
και η Ελληνική Λύση. Κατά της αρχής 
ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής, 
το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25.

 Πολλά άρθρα του νομοσχεδίου ωστό-
σο έτυχαν διακομματικής στήριξης. Εν-
δεικτικά, πριν την έναρξη της ψηφοφορί-
ας ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι υπερψηφίζει 26 
άρθρα, σε 20 άρθρα δηλώνει «παρών» 
και 21 άρθρα τα καταψηφίζει. «Αν είχαμε 
την τεκμηρίωση και τις απαντήσεις που 
ζητήσαμε θα είχαμε ψηφίσει και περισσό-
τερα», είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Τρ. 
Αλεξιάδης.

 «Δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα της 
χώρας με αυτό το φορολογικό νομοσχέ-
διο. Όμως με αυτό το νομοσχέδιο είμα-
στε απολύτως συνεπείς σε όσα είχαμε 
πει προεκλογικά», ανέφερε ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας που 
πρόσθεσε ότι «όλα τα νοικοκυριά θα 
δουν μειώσεις φόρων» ενώ επικαλέστηκε 
τα στοιχεία του Συμβουλίου Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων, ότι, με το σχέδιο νό-
μου και τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, τα χαμη-
λότερα εισοδήματα θα δουν μείωση της 
φορολογικής επιβάρυνσης κατά 23%, τα 
μεσαία εισοδήματα κατά 16% και τα υψη-
λότερα εισοδήματα κατά 7%.

 «Η δική μας φορολογική και οικο-
νομική πολιτική δεν έχει ταξικό πρόση-
μο, είναι για όλη την κοινωνία, είναι α-
νάπτυξη για όλους, κυρίως όμως για τα 
χαμηλότερα και τα μεσαία εισοδηματικά 
στρώματα», είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας 
και πρόσθεσε ότι ο ΕΝΦΙΑ θα είναι δημο-
σιονομικά ουδέτερος το 2020.

 Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι 
στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση 
των πρωτογενών πλεονασμάτων και αυ-
τό θα γίνει με τους υψηλότερους ρυθμούς 
οικονομικής μεγέθυνσης, με το χαμηλότε-
ρο κόστος δανεισμού με την αξιοποίηση 
των ANFAs και των SNPs, των κερδών 
από τη διακράτηση των ευρωπαϊκών ο-
μολόγων, για αναπτυξιακούς λόγους και 
με την αποπληρωμή του πιο ακριβού 
τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Τα-
μείου.

 «Δεν υποστηρίζουμε ότι με αυτό το 
νομοσχέδιο λύνουμε όλα τα προβλήματα 
αλλά είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για 
την αποκλιμάκωση της υπερφορολόγη-
σης που καθηλώνει την ανάπτυξη», είπε 
ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος 
Βεσυρόπουλος.

 «Δική μας συνειδητή πολιτική είναι η 
μείωση των φόρων», είπε ο υφυπουργός 
που απάντησε και στις ενστάσεις της Ε-
πιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής για 
το ζήτημα της υποχρεωτικότητας μέρους 
δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρω-
μής ότι δεν υφίστανται θέματα αντισυ-
νταγματικότητας γιατί τηρείται η αρχή της 
αναλογικότητας. «Είναι μέτρο που αντιμε-
τωπίζει την φοροδιαφυγή και την καθιστά 
αντικίνητρo», είπε ο κ. Βεσυρόπουλος.

 «Όποιος φορολογείται στην Ελλάδα 
θα πληρώσει λιγότερο φόρο, χάρη σε 
αυτό το νομοσχέδιο. Λιγότερο φόρο, για 
πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια», είπε 
ο εισηγητής της ΝΔ Γιώργος Αμυράς και 
πρόσθεσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει σήμερα 
για τη μεσαία τάξη αλλά επί των ημερών 
του οι φτωχοί γίνανε φτωχότεροι και πε-
ρισσότεροι».

 «Κάνετε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για την 
υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης 
αλλά εσείς ακόμα δεν την έχετε ορίσει. 
Ποιος πρότεινε την τροπολογία που μει-
ώνει την επιβάρυνση της μεσαίας τάξης 
των ιδιοκτητών ΠΑΕ και ΚΑΕ; Αποσύρετε 
την τροπολογία για τις ΠΑΕ και ΚΑΕ για 
να δώσετε μέρισμα σε 400 ακόμα οικογέ-
νειες», δήλωσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ 
Τρύφων Αλεξιάδης.

 «Άλλοι έφερναν φωτογραφικές τρο-
πολογίες για επιχειρηματία. Η ρύθμιση εί-
ναι οριζόντια για τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ άρα 
δεν ευνοεί έναν», σχολίασε ο υπουργός 
Οικονομικών.

 «Για μια ακόμη φορά οι πολίτες θα 
σηκώσουν στις πλάτες τους τα υπερπλε-
ονάσματα, θα πληρώσουν τα αυξημένα 
έσοδα που προβλέπει και ο νέος προϋ-
πολογισμός», δήλωσε ο ειδικός αγορητής 
του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Αρβανι-
τίδης.

 «Από τη στιγμή που ένα νομοσχέδιο 
αφήνει στο απυρόβλητο τους εφοπλιστές 
και φορολογεί τους παράκτιους αλιείς, 
δείχνει σε ποια λογική κινείται και η οικο-
νομική πολιτική της κυβέρνησης», είπε 
ειδικός αγορητής του ΚΚΕ ο Νίκος Καρα-
θανασόπουλος. «Υπάρχει επιστολή από 
την οποία προκύπτει ότι ο κ. Τσακαλώτος 
θα φορολογούσε περισσότερο τους αλι-
είς», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

 «Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται 
υπό καθεστώς μνημονίων. Δεν είναι σω-
στό να θριαμβολογεί λοιπόν κανείς σή-
μερα», δήλωσε ο ειδικός αγορητής της 
Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος. 

«Με αυτό το νομοσχέδιο δίνετε δια-
πιστευτήρια υποταγής στους δανειστές 
και στην ολιγαρχία», επανέλαβε ο ειδικός 
αγορητής του ΜέΡΑ25 Κρίτων Αρσένης.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το φορολογικό νομοσχέδιο 
Υπουργός Οικονομικών 

Χρ. Σταϊκούρας: «Όλα τα νοικοκυριά 
θα δουν μειώσεις φόρων»

-Απ. Βεσυρόπουλος: «Ένα σημαντικό πρώτο βήμα 
για την αποκλιμάκωση της υπερφορολόγησης»
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Tου Κώστα Μίζα
Επιμελητής 
Ανηλίκων Βέροιας

Για χρόνια έζησε μέσα 
στη χώρα της σιωπής. Οταν 
κάποτε αποφάσισε να μιλή-
σει, εξορίστηκε. Εφυγε μα-
κριά. Πέρασε από μέρη που 

τα χώριζαν ποτάμια. Εκεί έζησε χρόνια. Σε πόλεις όπου 
όλα τα σπίτια έμοιαζαν μεταξύ τους. Χαμηλά σπίτια που 
ανήκαν σε ηλικιωμένους άτεκνους ιδιοκτήτες.

Γνώρισε κόσμο από μέρη που δεν είχε επισκεφθεί 
ποτέ. Ακουσε τις ιστορίες τους. Αφέθηκε με εμπιστο-
σύνη σε ανθρώπους που δεν ήξερε. Ρίσκαρε, για να 
μάθει τί σημαίνουν οι λέξεις προδοσία και ανθρώπινη 
φύση. Οταν πλέον νόμισε ότι τις έμαθε,γύρισε πίσω. Η 
χώρα που αντίκρισε του φάνηκε ίδια. Ο ίδιος όμως ήταν 
άλλος.

Οι λέξεις τους έμεναν ξένες στο βάθος,κι όταν τύχαι-

νε να συναντηθούν,μπερδεύονταν και συγκρούονταν 
μεταξύ τους. Στο πάτωμα έπεφταν τα υπολείμματα της 
σύγκρουσης. Κάθε φορά προσπαθούσαν να κρατή-
σουν καθαρή την επιφάνεια,σκουπίζοντας τα υπολείμ-
ματα,αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

Από τότε, καθώς περνούν τα χρόνια, και συνηθί-
ζοντας σιγά σιγά τις λέξεις τους ,λέει στους άλλους ότι 
ζει με την ελπίδα πως κάποτε θα φύγει, εξαπατώντας 
διαρκώς τον εαυτό του.

ΥΓ.  Σαν αντίδοτο στην δυσαρμονία που προκαλεί η 
σύγκρουση των λέξεων, λειτουργεί η ομορφιά και η αρ-
μονία που προσφέρουν οι μουσικές νότες. Ενα δείγμα 
αυτής της ομορφιάς αποτελούν οι παρακάτω δίσκοι του 
σπουδαίου μουσικού της τζαζ  Charlie  Haden.

1.  The art of the song.
2.  Night and the city.
3.  Nocturne.
4.  Haunted Heart.
5.  Steal away- Spirituals,Hymns and folk songs.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας με-
τακαλεί την παράσταση των No 
Man’s Land Rabbits  «ΑΣΧΗ-
ΜΟΙ – UNSHAPED» τη Δευτέ-
ρα 9 Δεκεμβρίου, στις 9.15μ.μ. 
στο φουαγιέ της  Αντωνιάδειας 
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών. 
Είσοδος 10€, εκπτωτικό εισι-
τήριο 8€ (ανέργων, μαθητών, 
φοιτητών, ΑμΕΑ, μαθητών των 
ομάδων των εργαστηρίων του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας»). 

Προπώληση εισιτηρίων από 
την Τετάρτη 4.11.2019

γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-
ροιας, 3ος όροφος Χώρου Τε-
χνών, τηλ. 2331078140

καφέ Βάτραχος, Μ. Καρα-
κωστή 13, τηλ. 2331020282

Στην πρώτη τους παράστα-
ση “ΑΣΧΗΜΟΙ (UNSHAPED)” 
οι “No Man’s Land Rabbits”, 
πειραματίστηκαν αντλώντας υλικό από τη θεματική των 
κοινωνικών στερεοτύπων.

“Πώς επιβιώνουμε στη σύγχρονη κοινωνία όταν αι-
σθανόμαστε ότι δεν χωράμε στο πλαίσιό της; 

Εκφράζουμε τη διαφορετικότητά μας; Κι αν την εκφρά-
σουμε, αλλάζει το βλέμμα της κοινωνίας; Αποδεχόμαστε, 
ανεχόμαστε ή υποκρινόμαστε ότι αποδεχόμαστε το δια-
φορετικό; Τι σχήμα παίρνει τελικά ο καθένας μας, για να 
μπορεί να είναι κοινωνικά αποδεκτός;”

Το κείμενο πρόκειται για μια devised σύνθεση από τα 
μέλη της ομάδας. Μια σπονδυλωτή αφήγηση τεσσάρων 
χαρακτήρων, που έτυχε να βρεθούν ένα βράδυ στο ίδιο 
μπαρ. Εκεί ξεπηδάν οι ιστορίες τους και μέσα από το 
παρελθόν τους και τις εμπειρίες που τους σημάδεψαν, 
φωτίζεται η δυσκολία που κάθε ένας αντιμετωπίζει όταν 
δεν γίνεται αποδεκτός από την κοινωνία για αυτό που 
είναι. Πόσο αποδεχόμαστε ως κοινωνία έναν ομοφυλόφι-
λο, έναν καταθλιπτικό, έναν ξένο, έναν οροθετικό; Πόσο 
μπορούμε να επιβιώσουμε μέσα στο δικό μας σχήμα και 
πόσο μας το αλλάζει η κοινωνία;

Η παράσταση είναι “Devised” και δημιουργήθηκε εξ 
ολοκλήρου από την ομάδα (συγγραφή, σκηνοθεσία, 
χορογραφία/κινησιολογία, σκηνογραφία, ενδυματολογία, 
μουσική σύνθεση και διασκευή) χωρίς εξωτερική χρημα-
τοδότηση.

Διάρκεια: 70’
Η ομάδα: Ρομπίσα Γκαλ-Αβραάμ, Ροΐδης Δημήτρης, 

Σέυμουρ-Σταθόπουλος Νίκος, Σιούντας Περικλής
Φωτισμοί & Βιντεοσκόπηση teaser: Κόσσυβας Δημή-

τρης

Από τους «No Man’s Land Rabbits»  
με την υποστήριξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας 

Τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου,
η παράσταση “ΑΣΧΗΜΟΙ 

(UNSHAPED)” στο φουαγιέ της Στέγης

Ξηροί Καρποί- Ακρόδρυα-
Σπόροι, στη διατροφή και 
στην υγεία των ανθρώπων

Δ.Κ. Στυλιανίδης,  
Γεωπόνος, Επ.Δ/ντής
Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων
Συνεργασία: Δήμητρα Μουρατίδου.

 Ο όρος «ακρόδρυα», αφού πέρασε από πολλές δοκιμα-
σίες, κατέληξε στη σημερινή του μορφή. Περιλαμβάνει όλους 
εκείνους τους καρπούς τους οποίους οι Αρχαίοι Έλληνες απο-
καλούσαν «κάρυα». Προέρχονται από δέντρα, έχουν ξυλώδες 
κέλυφος και εδώδιμη σάρκα. 

Στα ακρόδρυα υπάγονται όλοι οι ξηροί καρποί, αλλά όλα 
τα ακρόδρυα δεν είναι ξηροί καρποί.. Οι ξηροί καρποί, μέρος των ακροδρύων, προέρ-
χονται από δέντρα, συντηρούνται με υγρασία μέχρι 7%, για να βλαστήσουν πρέπει να 
ενυδατωθούν και έχουν υψηλή περιεκτικότητα λιπαρών οξέων. 

 Τα ακρόδρυα, χαρακτηρίζονται ως οι καρποί της υγείας. Ολοένα περισσότε-
ρες επιστημονικές μελέτες ανακαλύπτουν τις εξαιρετικές τους ιδιότητες.

Ακόμη και η Υπηρεσία Τροφίμων και Ποτών των Η.Π.Α. (E.D.A.) έχει ανακοινώσει 
ότι, όποιος τρώγει γύρω στα 40 γραμ. ξηρούς καρπούς την ημέρα, μειώνει τον κίνδυνο 
να εμφανίσει καρδιαγγειακά νοσήματα.

 Επί πλέον, επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Harvard υποστηρίζουν ότι η κατα-
νάλωση ξηρών καρπών μειώνει και τις πιθανότητες ανάπτυξης διαβήτη. 

Στο διεθνές διατροφικό συνέδριο που έγινε στην Αυστραλία, οι ανακοινώσεις για τα 
οφέλη των ξηρών καρπών κυριάρχησαν.

Παράλληλα το μοντέλο της Μεσογειακής Διατροφής του οποίου τα οφέλη στην υ-
γεία είναι αδιαμφισβήτητα, προτείνει τους ξηρούς καρπούς ως μέρος του εβδομαδιαίου 
πλάνου. 

Το Harvard αφού αναφέρει τις ευεργετικές επιδράσεις των ξηρών καρπών στα 
καρδιαγγειακά και στην πρόληψη του διαβήτη, διερωτάται, ποιοι από τους ξηρούς καρ-
πούς είναι καλύτεροι; Στο ερώτημα αυτό δίνεται η παρακάτω απάντηση

Οι ξηροί καρποί πρέπει να τρώγονται:
-Άψητοι
-Ανάλατοι
-Ανοξείδωτοι (όχι ταγγισμένοι)
-Ανάμικτοι.

Με την ανάμιξη διαφόρων ξηρών καρπών, αλληλοσυμπληρώνονται τα διάφορα 
θρεπτικά και βιοενεργά στοιχεία και το μίγμα καθίσταται πλήρες. 

Παράδειγμα: Τα καρύδια και ο λιναρόσπορος περιέχουν τα εξαιρετικής βιολογικής 
αξίας ω-3 λιπαρά.

Τα αμύγδαλα είναι πλούσια πηγή μονοακόρεστων λιπαρών οξέων και βιταμίνης Ε, 
πλούσια σε ασβέστιο και στη φλούδα τους περιέχουν αντι-ιικές ουσίες.

Τα λεπτόκαρα (φουντούκια), ο κολοκυθόσπορος και τα φιστίκια, περιέχουν το αμι-
νοξύ «αργινίνη», το οποίο με το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) που δημιουργείται κατά 
τον μεταβολισμό τους στον οργανισμό των ανθρώπων, διευρύνει τα αιμοφόρα αγγεία 
και αποτρέπονται τα καρδιαγγειακά επεισόδια. 

Τα Brazil Nuts (βραζιλιανά ακρόδυα) περιέχουν σε πολύ υψηλό ποσοστό το στοι-
χείο «σελήνιο», το οποίο επιδρά στα καρδιαγγειακά και κατά το Harvard ασκεί προστα-
σία κατά του καρκίνου του προστάτη των ανδρών.

Η αραχίδα περιέχει σε μεγάλη ποσότητα φυλλικόν οξύ καθώς και ιώδιο. Το ιώδιο 
αποτρέπει την εκδήλωση της βρογχοκήλης.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η κακή χρήση των ξηρών καρπών, ήτοι σαν συνοδοί 
των αλκοολούχων ποτών, ψημένοι με άφθονο αλάτι, για να διεγείρουν την όρεξη για 
ποτό.

Αποτελεί τραγική σπατάλη ενός φυσικού προϊόντος πλούσιου σε θρεπτικά και βιοε-
νεργά στοιχεία!

Οι ξηροί καρποί και σπόροι που έχουν μεγάλη ποσότητα πολυακόρεστων λιπαρών 
οξέων (ω-3 και ω-6) οξειδώνονται γρήγορα, ταγγίζουν και καθίστανται βλαβεροί για 
την υγεία των ανθρώπων, για το λόγο αυτό πρέπει να καταναλώνονται πριν αρχίσει 
η οξείδωση και το τάγγισμα.  Τα ταγγισμένα λίπη, εκτός των άλλων, επεμβαίνουν στη 
δράση της βιταμίνης «Ε» με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος θρομβώσεων.

Έχει βρεθεί σχέση μεταξύ της υψηλής κατανάλωσης ταγγισμένων ελαίων και αύξη-
σης καρκίνου του στομάχου.

Μία μικρή εικόνα της διατροφικής αξίας επτά ειδών ξηρών καρπών δίνει το Πανε-
πιστήμιο του Harvard με τα παρακάτω στοιχεία. Οι τιμές που παρατίθενται είναι βασι-
σμένες σε μία ουγγιά, ήτοι 28.3 γραμμάρια. 

Διατροφικά στοιχεία ξηρών καρπών.

Δ ι α δ ρ ο μ ή



Σάββατο 7-12-2019
08:00-14:30 ΤΥΡΙ-

ΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ Ε-
ΞΩΘΕΝΓΕΝΙΚΟΥΝΟ-
ΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ23310-25000

08:00-14:30 ΝΕ-
ΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑΒΑ1
(δίπλαστοΙΚΑ)23310-
66649

08:00-14:30ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περ
ΚΤΕΛ)23310-62163

14:30-21:00ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ-
ΛΙΑΠΙΕΡΙΩΝ5323310-26789

19:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Κυριακή 8-12-2019
08:00-14:30ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑ-

ΚΩΣΤΗ18(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-
63102

14:30-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ4523310-26757

19:00-21:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 &ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ23310-66812

21:00-08:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 &ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ23310-66812


Δευτέρα 9-12-2019

14:30-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ1823310-23132

14:30-21:00 ΠΟΡΦΥΡΗ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6οΔημοτικό σχολείο)
23310-66755

19:00-21:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑ-
ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759

21:00-08:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑ-
ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Δεκέμβριος 2019
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό9-12-2019 μέχρι15-12-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία

Ο ΠΑΟΚ έχει να 
δώσει ακόμα 
τέσσερα παι-

χνίδια τον Δεκέμβριο 
και στόχος του Δικε-
φάλου είναι να κλεί-
σει το 2019 κάνοντας 
το «4 στα 4» που θα 
τον κρατήσει στην 
κορυφή της βαθμο-
λογίας.

OΠΑΟΚολοκληρώνει την
προετοιμασία του για τον α-
γώνα με την Ξάνθη με μια
προπόνηση στο γήπεδο της
Τούμπας. Στόχος για τους
πρωταθλητές είναι το 4στα 4
σταπαιχνίδιαπουαπομένουν
μέσαστο2019.

Στο πρόγραμμα τουΔικε-
φάλου υπάρχουν ταπαιχνίδια
με τουςΑκρίτεςστηνΤούμπα,
Παναιτωλικό και Πανιώνιο ε-
κτόςκαιπρινταΧριστούγεννα
ο εντός έδραςαγώναςμε τον
Ατρόμητο.

Ενόψει του αυριανού αγώ-
ναοΑμπέλΦερέιραδενμπο-
ρεί να υπολογίζει εκτός από
τους τραυματίες Ζαμπά και
Βέρνμπλουμ καιστον τιμωρη-
μένοΝτόουγκλαςΑουγκόστο
πουέχεισυμπληρώσεικάρτες.

ΗαπουσίατουΒραζιλιάνου
δημιουργεί ζητήματα στη με-
σαία γραμμή τουΔικεφάλου.

Από τηνστιγμήπου οΆντερ-
σονΕσίτιείναι,εδώκαικαιρό,
μακριάαπό τιςβασικές επιλο-
γέςτουΑμπέλΦερέιρα,τοπιο
πιθανόσενάριο είναι οΠΑΟΚ
νααγωνιστείμεδύο«οκτάρια»
τοΜίσιτς και έναν από τους
ΕλΚαντουρί ήΜαουρίσιοστο
πλευρότου.

Λογικάαυτόςπουθααγω-
νιστεί δίπλα στον Κροάτη θα
είναι οΟμάρΕλΚαντουρί και
το κενόπου θα δημιουργηθεί
στοαριστερόάκρο τουΠΑΟΚ
θα καλυφθεί από τοΒιεϊρίνια,
πουδεναγωνίστηκεστοντέρ-
μπιμετονΟλυμπιακό.

Ενδιαφέρον υπάρχει και
στη θέσηπίσω από τον επι-
θετικό με τονΝτιέγκοΜπίσε-
σβαρ ναμην είναι στην καλύ-
τερη του κατάσταση εδώ και
μερικές εβδομάδες. Το θέμα
είναιανοπροπονητήςτουΠΑ-
ΟΚαφήσειτονΣουριναμέζοε-

κτόςδίνονταςτουτηνευκαιρία
στονΠέλκα ναπάρει φανέλα
βασικού.

ΟΠορτογάλος τεχνικός έ-
χει υπερασπιστεί δημόσια την
επιμονή τουστονΜπίσεσβαρ
δηλώνταςπως είναι ο ποδο-
σφαιριστής που παίζει καλύ-
τερααπό κάθεάλλονστορό-
στερ του, ανάμεσαστις γραμ-
μέςάμυναςτωναντιπάλωνκαι
πωςακόμηκαιστηνκακή του
βραδιά δεν διστάζει να ζητά
τηνμπάλακαιναπαίρνειπρω-
τοβουλίες.

Κανείςδενμπορείνααμφι-
σβητήσει τηνάποψητουπρο-
πονητήτουΠΑΟΚ,ωστόσοο
ΝτιέγκοΜπίσεσβαρβρίσκεται
σε περίοδο ντεφορμαρίσμα-
τος, γεγονός που αφήνει  α-
νοικτό το ενδεχόμενο να μην
βρίσκεται στην ενδεκάδα του
αγώναμετηνΞάνθη.

ΠΑΟΚ: Στόχος το απόλυτο
μέχρι τη διακοπή
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της

Β.Όλγας κοντά στηνΑ-
νάληψη διαμέρισμα 3ου
ορόφου,80τ.μ.καθαρό,
78.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικία κοντά στο 7οΔη-
μοτικό, 75 τ.μ., με υπό-
γειο75τ.μ.καιοικόπεδο
200 τ.μ., 48.000 ευρώ.
Τηλ . :  6945 122583
Euromesitiki.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ πω-
λείται μονοκατοικία 80
τ.μ. σε οικόπεδο 1000
τ.μ., με θέα το ποτάμι,
και τα δύο μαζί ή με-
μονωμένα. Τηλ.: 6981
058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλεί-
ται μονοκατοικία δύο δι-
αμερίσματα από 70 τ.μ.
ισόγειο και 70 τ.μ. 1ος
όρ., με εξωτερική σκά-
λα,σεοικόπεδο595τ.μ.,
πάνωστονκεντρικόδρό-
μο,10λεπτάαπότηΒέ-
ροια, δίπλααπό τονΑγ.
Γεώργιο. Τιμή 85.000
ευρώ,συζητήσιμη.Τηλ.:
2310 864983 & 6941
422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ-
ρισμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτική θέα, ανα-
καινισμένο,χωρίςασαν-
σέρ, ατομική θέρμανση,
κουφώματα ενεργειακά,
μπαλκόνια γύρω-γύρω.
Τιμή 45.000 ευρώ, συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6992
769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
στη Μέση Βέροιας, 6
στρέμματα,τιμή130.000
ευρώ(συζητήσιμη).Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο τουΔιαβατού οι-
κόπεδο 205 τ.μ., αξία
8.000 ευρώ.Τηλ.: 6942
067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμε
συμπύρηναροδάκινα(Άν-
δροςκαιΈβερτ)9στρέμ-
ματαστοΠΑΛΙΟΣΚΥΛΙ-

ΤΣΙ.Τηλ.:6972237102.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι

20,5στρέμματα,περιοχή
Αγ.Αικατερίνης Επισκο-
πήςΑλεξάνδρειας, 150μ.
απότονάξοναΒέροιας-Α-
λεξάνδρειας στο ύψος
Καλοχωρίου. Τηλ.: 6994
202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη
Βεργίνα με ακτινίδια 4,3
στρέμ. σε πλήρηπαρα-
γωγή στην περιοχή Ξη-
ρόκαμπος. Πληρ. τηλ.:
6932 526408 κος Γιώρ-
γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ κτήμαστηΒερ-
γίνα 10 στρέμ. στηνπε-
ριοχή Σάδηνα, 5 στρέμ.
ακτινίδια και 5 στρέμ.
χέρσομεδικήτουπομώ-
να.Τηλ.:6932526408κ.
Γιώργος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρη-
σηκομμωτηρίουστοκέ-
ντρο της Βέροιας, λόγω
συνταξιοδότησης. ΜΟ-
ΝΟσοβαρέςπροτάσεις.
Τηλ.: 6976 587232 &
2331023206.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην
πλατεία Καπετανίδη λό-
γω συνταξιοδότησης.
Τηλ.:6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισό-
γειο διαμέρισμα 76 τ.μ.,
πραγματικός λουλουδό-
τοποςμεκλιματισμό,κα-
λοριφέρ,πάρκιγκ, χωρίς
κοινόχρηστα, Γρεβενών
11 και Ερμού γωνία.
Τηλ.:6949215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μο-
νοκατοικία κοντάστο 4ο
Δημοτικό Σχολείο, ηλιό-
θερμο, καλοριφέρ. Τηλ.
23310 65299 & 6979
078679.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙμονο-
κατοικία πανέμορφη με
όλα τα έπιπλα και ηλε-
κτρικά, με αυλή,ΛΟΥΞ,
250 ευρώ. Euromesitiki
6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-

γελματικόςχώροςεπίτης
Βενιζέλου 7 στηΒέροια,
καθαρού εμβαδού 42
τ.μ., στον2οόροφο.Πε-
ριλαμβάνει 3 χώρους και
W.C.Τηλ.:2331021106.

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ, Κε-

ντρικής 10, ενοικιάζεται
κατάστημα 30 τ.μ., δια-
μπερές,μεπατάρι.Τηλ.:
6949 408554 & 6948
726845.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος,1οςόρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστι-
κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΕΤΑΙΡΙΑΦυλάξεων
‘’TSIFLIDISSECURITY’’
ζητάει Προσωπικό Α-
σφαλείας για την περι-
οχή της Αλεξάνδρειας,
αποστολή βιογραφικών
με πλήρη στοιχεία στο
sales@securitytsiflidis.
gr, και στην διεύθυνση
Θεσσαλονίκης 45, Βέ-
ροια 59131, τηλεφωνικό
κέντρο: 2331027102 - κ.
Κατερίνα.

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι  ο δ η -
γός-πωλητήςσε εμπορι-
κή επιχείρηση.Απαραί-
τηταπροσόντα:Κάτοχος
διπλώματοςΓ΄κατηγορί-
ας,Π.Ε.Ι. και κάρταηλε-
κτρονικού ταχογράφου,
έως 38 ετών. Βιογρα-ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

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

του Σαββατοκύριακου

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πωλείται στονΆγιο Γεώργιο
Βέροιας εκτάσεως 10 στρεμμάτωνπερίπου σε
προνομιακήθέση.Πληρ.τηλ.:6978335127.

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ28,πωλείται ή ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 72 τ.μ., 4ος όρ., με
θεα, διαμπερές, πλήρως ανακαινισμένο,
μεθέσηπάρκιγκ.Τηλ.:6984145267.
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φικά στο e-mail: vbotzori@
otenet.grκαιστοΦαξ:23310
91610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία
στο χώρο της διαφήμισης

άνδρας μακετίστας από 20-
35 ετών. Πληρ. τηλ.: 23310
66993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία
ζευγάρι από επιχείρηση ε-

στίασηςμεεμπειρίαήχωρίς
γιακουζίνακαιψήσιμο.Τηλ.:
004915739317512.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκρεοπώληςγια
κατάστημαστηΒέροια.Τηλ.
επικοινωνίας: 23320 41875
ώρεςγραφείου.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  τζά-

κιαΦωτιάδης στηνΠατρίδα
Βέροιας ΖΗΤΑ ηλεκτροσυ-
γκολλητή. Πληρ. τηλ.: 6976
791774.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑ «Εργοηλεκτρ ική
Ο.Ε.» ζητούνται Ηλεκτρολό-
γοι&ΒοηθοίΗλεκτρολόγου.

Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail:info@ergoilektriki.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με
δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και
εμπειρία στις πωλήσεις.Α-
ποστολή βιογραφικών στο
sta-afoi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία/κοπέλα
για να φροντίζει ζευγάρι η-
λικιωμένων και να μένει
εσωτερική. Μισθός ικα-
νοποιητικός.Πληρ.:6974
938099&6976838881.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ ζητά να προσλάβει ε-
πιθεωρητή πωλήσεων, για
να αναλάβει το τμήμα πω-
λήσεων.Ηεταιρίαπροσφέ-
ρει μισθό, αυτοκίνητο και
κινητό. Θα ληφθεί υπόψη
προϋπηρεσία. Πληροφορί-
εςστο:6976777999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικός

αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος
και οδηγός ΤΑΧΙ για συ-
νεργείο αυτοκινήτων. Τηλ.:
2331062900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να
γνωρίζει μισθοδοσία κατά
προτίμηση του προγράμ-
ματος Epsilon γιαΛογιστικό
Γραφείο.Τηλ.: 23310 76870
&6932245383.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

Κωδ:22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης,Διαμπε-
ρέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,αποτελού-
μενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημε
σόμπαπέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευ-
σηςστοναύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,
απεριόριστηθέαστονκάμποκαιτακουφώματα
τουείναιμεδιπλάτζάμια ,Τιμή:300€.Απο-
κλειστικήδιάθεση-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
,είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαό-
μορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαι
μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλάκαιμε
δύοαποθήκες,σεθέσηπεριοπήςσίγουρα,με
θωρακισμένηπόρτα ,ενοίκιο250€,.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106331 -ΠατρίδαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Μονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας108τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλό-
νι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΞύλινα,Κήπο,Έπιπλα,Ηλ.Συ-
σκευές,Σκαλιάεισόδου,Ανοιχτωσιά,Μπαλκό-
νια30τ.μ.-Τιμή:200€

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζά-
κικαιέναμπάνιο .Είναικομπλέεπιπλωμένο

μαζίμεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομική
θέρμανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινό-
χρηστηαυλή.Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικα-
τασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα -Τιμή:
100€.

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
35τ.μ.1οςόροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από1ενιαίοχώροκαιWCκαιδιαθέτειθέρμαν-
σημεΚλιματιστικό,μεΑνελκυστήραΤιμή:120€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελ-
κυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:230€.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευασμένο
το1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι
Ανελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

κήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ. -Τιμή:
140€.

Κωδ:105031-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίου,-Τιμή:150€.

Κωδ:105035-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκαι
στηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικότητα
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ. ισό-
γειο.ΑποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαιWC
,ενοίκιο200€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:105041ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Κατάστημα
80τ.μ.,κατασκευή70, Ισόγειο,ανακαινισμένο
μερικώς,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις
,μεμεγάληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην

ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,250€.
Κωδ.105039ΣτονΆγιοΑντώνιοκοντάκα-

τάστημα101τ.μ.,ισόγειοκαιμε110τ.μ.υπόγειο
τοοποίοεπικοινωνείμεεσωτερικόυδραυλικό
ανελκυστήρακαιμεδικότουςWC,σεεξαιρε-
τικάκαλήκατάστασηκαικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,άριστηκατασκευή
καιατομικήθέρμανσηπετρελαίου,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μίσθωμα450€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

ΚΩΔ.23061ΕΡΓΟΧΩΡΙ,νεοαναγειρόμενο
διαμέρισμα96τ.μ.,κατασκευή2006,2υ/δ,1ος
όροφος,τεράστιαβεράντα,ανοιχτωσιάμεγάλη
,απίστευταεργονομικό,πράγματιεπιμελημένης
καιποιοτικήςκατασκευής,υπερσύγχρονοαπό
κάθεάποψη,διαθέτειανεξάρτητηθέρμανσηκαι
θωρακισμένηπόρταεισόδου,έχειδυνατότητα
στάθμευσηςκαι είναισεπράγματιπερίοπτη
θέση,τιμήτελική96.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτάκαι83
τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυνιδιοκτήτη
,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαιγια
3ου/δ,βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,διαθέτει
πολύμεγάληκουζίνα ,ατομικήθέρμανσημε

αντλίαθερμότηταςκαιμεγάλοκλειστόγκαράζ,
αποθήκηστοισόγειο, σεαμφιθεατρικήθέση,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφοράσετιμή
εκπληκτικάσυμφέρουσα110.000€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104890 -ΤΣΕΡΜΕΝΙΚέντροΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας104
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνο-
δωμάτια,Σαλοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1995χωρίςασανσέρκαι
διαθέτειθέρμανσηΚεντρικήΠετρελαίου,Ηλιακό
θερμοσίφωνακαιαπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΠάρκινγκΠυλωτής23τ.μ.,
Αποθήκη6τ.μ.,Διπλάτζάμια,Ανοιχτωσιά-Τιμή:
75.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1960και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο
-Τιμή:80.000€.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικίαη
οποίααποτελείταιαπόένα ισόγειοκατάστημα
210τ.μ.,1οκαι2οόροφοαπόδυοδιαμερίσματα
των150τ.μ.οκάθεόροφος,ταοποίαβρίσκονται
σεοικόπεδο744τ.μ., είναικατασκευή1992,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,μεπολύωραίο
κήπο,οιχώροιτουλειτουργικοί,σεαμφιθεατρική
θέση,διαμπερές,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
θασυζητηθούν.,σεπολύκαλήτιμήμόνοόλο
μαζίμόνο120.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκατοι-
κίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα220
τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευήτης
έγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλστον
πρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικήςκατα-
σκευής,γεωμετρικάδομημένο ,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή

τιμήμόνο:340.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ.12776ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι
γραφειακοίχώροι63τ.μ.,μικτάκαι40τ.μ.καθ.
καινούργιακατασκευήτου2000,με2χώρους
καιWCστον2οόροφο,πολύκοντάστονΆγιο
Αντώνιο,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο32.000€.

Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
γραφείοδύοχώρων,μεγάληςπροβολήςκαι
συνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.στον2οόρο-
φο.Είναικατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Ηλεκτρικό,καιΚουφώματα
Αλουμινίουμε Διπλάτζάμια ,καθώςκαιμία
θέσηστάθμευσης.Τιμή:45.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13672Κατάστημα26τ.μ.,κατασκευή

70,Ισόγειο,εκπληκτικόκαιμεάριστηπροβολή
,αυτοτελές ,γωνιακό,σεπολύκαλόσημείο
καισεαπίστευταχαμηλήτιμή,μόνο10.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο
1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα.Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.και
υπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

σηκαφενείουηοποίαβρίσκεταισελειτουργία,
μαζίμετονεξοπλισμόκομπλέκαιτοπελατολό-
γιο.Δίνεταισεχαμηλήτιμήμόνο20.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.116008Πωλείταιαγροτεμάχιοάδειο

κοντάστασφαγείατηςΒέροιαςμε6.937τ.μ.και
άλλα3στρ.κατεχόμενοδηλ.συνολικά10στρ.
στηντιμήτων21000€τελική.σπάνιαευκαιρία
.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12740ΣτηνΕγνατία δεξιάπρος

τα έπιπλα τουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο
7.677 τ.μ. εντός ζώνηςοικιστικού ελέγχου
στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€.
.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο

120 τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς
επικλινές , σε απίστευτα χαμηλή τιμή,Α-
ποκλειστική διάθεση από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,μό-
νο15.000€.

Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,μόνο
60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέγερσης
γιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαιείναιεκτός
τιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναω-
ραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή , τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12734ΑΓΚΑΘΙΑΗΜΑΘΙΑΣπωλείται
οικόπεδο4.420τ.μ.τ.μ.,μέσαστοχωριό,εντός
σχεδίουάρτιοκαιοικοδομήσιμο,με ,σεπολύ
καλήγειτονιάμόνο45.000€όλομαζί.Πωλείται
καιτομισόστις25.000€Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγάλο
χωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρίσκε-
ταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλισταστο
2οστάδιο ,μετατρέπεταισεδύοοικοδομικά
τετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρίσκεται
σεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο,τιμή
όλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λοκουζίνα,έναμπάνιοπολυτελείαςκαθώςκαι
αποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,μεθωρακι-
σμένηπόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,τιμή:98.000€.Ιδανικόακίνητο
γιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστην
καρδιάτηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην
οδό Πολυζωΐδη, κοντά
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6949981810.

του Σαββατοκύριακου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Απόεταιρεία:
•ΥπάλληλοςΓραφείου
•Συντονιστήςμεταφορώνσεμεταφορικήεταιρεία
•ΟδηγόςΦορτηγούΕ’κατηγορίας
•ΟδηγόςΛεωφορείου
•ΟδηγόςμεάδειαΑDR
•Συντηρητήςμηχανημάτωνεργοστασίου
•ΥπάλληλοςΠρατηρίουΚαυσίμων
Πληροφορίεςστο τηλέφωνο6948613718.Αποστολή

βιογραφικώνστοergasiamrk@gmail.com.
Σχετικήπροϋπηρεσίαθαληφθείσοβαράυπ’όψιν.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανο-
μεις και κυρία για κου-
ζινα από την PIZZA
ROMA. Τηλ.:  23310
61515.

Η εταιρείαΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΑΒΕΕ - Ξυλοκιβώτια
ΑγροτικώνΠροϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέ-
ροιας, ζητά ναπροσλάβειΥπάλληλο Γραφείου με
γνώσειςστηνδιαχείρισηκαιέκδοσηΜισθοδοσίας.Θα
προσμετρηθούνσχετικέςσπουδέςHumanResource
Managementκαιπροϋπηρεσία.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας6942-808851

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
διαμέρισμαστηνπο-
λυκατοικία Μ. Μπό-
τσαρη77,καινούργιο,
2 δωμάτια, τραπεζα-
ρία, κουζίνα, σαλόνι,
καθιστικό, λουτρό,
βεράντα μεγάλη με
θέαανατολικά,ατομι-
κήθέρμανση,ηλιακό,
κλιματιστικό καιπολ-
λά έξτρα, άνετηθέση
πάρκιγκ. Πληρ. τηλ.:
23310 24939, 6973
015833.

Από την Κατασκευαστική Εταιρία«ΜΑΤΣΑ-
ΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ζητείταιΠΩΛΗΤΗΣ απόφοι-
τοςΛυκείου.Απαραίτητηπροϋπόθεσηκαλήγνώση
ΑγγλικώνκαιΗ/Υ.ΠτυχίοΤεχνικώνΕπαγγελμάτων
όπωςΗλεκτρολόγουΜηχανολόγου&Ηλεκτρονικού
θα εκτιμηθεί.Ηλικία έως 35 ετών.Αποστολή βιο-
γραφικώνστο: info@matsalas.gr ή τηλεφωνικά
στο:6936 805053.



ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτην

περιποίησηηλικιωμένων,
καθαριότητασπιτιών,σκά-

λες, γραφείων, σιδέρωμα.
Τηλ.: 6989 070801 καΔέ-
σποινα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδη-
γός λεωφορείων μεπολυ-

ετή εμπειρία και χειριστής
γερανών, με όλα τα επαγ-
γελματικά διπλώματα και
Π.Ε.Ι. και πτυχίοΜηχανι-
κούΑυτοκινήτων ζητάανά-

λογηεργασία.Τηλ.6909
403655.

ΚΥΡΙΑ σοβαρή ανα-
λαμβάνει φροντίδα και
περιποίηση ηλικιωμέ-
νωνκαιπαιδιώνγιακά-
ποιεςώρες.Τηλ.: 6983
435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
τηφροντίδακαιπεριποί-

ησηηλικιωμένωνγιαόλοτο
24ωρο.Τηλ.:6986276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  6  κα-

ρέκλες τραπεζαρίας ξύ-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ2WC+παρκινγκΘεα,καινουριο170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκινγκ3ΔΣΚ140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ,85τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ3ος40τ.μ1ΔΣΚWC,προσοψηςμεΑυτ.Θ.Α/C26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΜονοκατοικιαμε600τ.μοικοπεδο,ανακαινι-
σμενη45000€
ΠΑΠΑΓΟΥ100τ.μ2ΔΣΚ2WCΑν.ΘερμΚοπλαμ,45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας300€
ΠΑΤΡΙΔΑΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ100τ.μμεμπαξεΑ.Θκοπλαμ250€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.
Τζακιεπιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
ΣΚΡΑ1ΔΣΚWC,μεπομπουςκαιΑ/Cανακαινισμενο,220€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο800μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσι-
ανο13000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαΙατρουςΒενιζελουκοντα
4χωρα400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟοσβαρεςπροτασεις
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια,
μεπείρα στις πωλήσεις
ενδυμάτων, για 4ωρηα-
πασχόληση.Τηλ.:23310
67740&6976745551.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώ-
σεις λογιστικής) γιαμόνι-
μηαπασχόλησησεεμπο-
ρική επιχείρησηπεριοχή
Νάουσας. Να έχουν εκ-
πληρωθειοιστρατιωτικές
υποχρεώσεις και να δια-
θέτειδίπλωμαοδήγησης.
Βιογραφικά θα γίνονται
δεκτά στο κάτωθι email:
papioab@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

πεύτριες - αισθητικοί για
εργασία σε νεοσύστατη
επιχείρηση μασάζ-ονυ-
χοπλαστικής.Τηλ.: 6956
483486&2331060795.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Aπό την εταιρία ταχυμεατφορώνACS ζητείται
κοπέλαγιαναεργαστείσταγραφείατηςΒέροιας.
Πληρ.τηλ.:23310 75400.



λινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύκτης
DELONGHI150ευρώ,1μπαούλοψυ-
γειοκαταψύκτηςDELONGHIκαινούργιο
250ευρώ,1τραπέζισαλονιούμαύο49
ευρώ.Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%άδειαςΤΑΧΙστη
Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 & 6946
660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρόφυγκα διβαθμια
«Χρυσάφης»αδούλευτηκαισετιμήευ-
καιρίας.Τηλ.:6942067283κ.Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβηταςπέλλετ καινούρ-
γιος, ιταλικός, μάρκαςKARMEKONE,
ιδανικός για εσωτερικούς χώρους, για
80τ.μ.Τηλ.:6931811122.

ΠΩΛΕΙΤΑΙROVER400με108.000
χλμ., σε πολύ καλή κατάσταση.Τηλ.:
6994202074.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά
καιθηλυκά.Τηλ.:2331062900.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό
γερμανικήςκατασκευήςμεφοριαμόκαι
τρειςπολυθρόνες σε άριστη κατάστα-
ση.Τηλ.επικοινωνίας:6973827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-

σειςζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβα-
ρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕολοκληρωμέ-
νεςανακαινίσειςσπιτιών, καταστημά-
τωνμεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πο-
λύκαλές τιμές καισυνέπειαστοχρό-
νο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ, Έπι-
πλα-Φωτιστικά, στο 7ο χιλ. Βέροιας-Νάουσας, ζητείται
πωλήτρια για εργασίαστο κατάστημα επίπλου.Προϋ-
πηρεσία στο είδος θα θεωρηθεί προσόν.Απαραίτητο
μέσομεταφοράς.Τηλ. επικοινωνίας: 2331093205κ.
ΚΩΣΤΑΣ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχαμε
ζάντες αλουμινίου 205x55x16 σε
άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρί-
ας λόγωαλλαγής Ι.Χ.Τηλ.: 6945
495566κ.Βασίλης.

Η βιομηχανία
τροφίμων ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. στην Α-
λεξάνδρειαΗμαθί-
ας ζητά απόφοιτο
Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οι-
κονομικώνσχολών
για το τμήμαΛογι-
στηρίου–Εισαγωγών/Εξαγωγών.

Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΕμπειρίακαιπροϋπηρεσίασεβιβλίαΓ’

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές –

εκτελωνισμούς
-ΆριστοςχειρισμόςΗ/Υ
-Γνώσειςπρογράμματοςμισθοδοσίας
-Γνώσειςγενικήςλογιστικής/εμπορικού
-Γνώση λογιστικών προγραμμάτων

(ERP)
-Πολύκαλήγνώση τηςΑγγλικήςγλώσ-

σας (γνώση γερμανικής γλώσσαςθα εκτι-
μηθείωςεπιπρόσθετοπροσόν)

-Ηλικίαέως40ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες

μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό
τουςστοemailinfo@almifoods.grήστοfax
2333027806μέχριτις30Νοεμβρίου2019.

Μετά τη συγκέντρωση και πρώτη αξι-
ολόγηση των βιογραφικών θα οριστούν
συνεντεύξειςτωνενδιαφερομένων.

(ΚΩΔ.ΑΓΓΕΛΙΑΣ201911_1)
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Του Πάρη Παπακανάκη
 

Σας το είχα υποσχεθεί και πιστός στον λόγο μου έρ-
χομαι να ασχοληθούμε, αρχής γενομένης από σήμερα, 
με κάποια χωροταξικά θέματα της πόλης μας. Ας αρχί-
σουμε λοιπόν με μια γενική «φωτογραφική» άποψη της 
Βέροιας στις αρχές του 18ου αιώνα …

Αντικρίζοντας  για πρώτη φορά τη Βέροια ο  Adolf 
Hermann Struck το 1902 εντυπωσιάστηκε από την 
πανοραμική θέση της, τα τρεχούμενα νερά και την ιδι-
όμορφη οικοδομική  διαμόρφωσή της: «Από το σημείο 
που βρισκόμαστε βλέπει κανείς να  ξαπλώνεται προς 
τα κάτω δεξιά και αριστερά μας ένα πολυδαίδαλο δίκτυο 
από στενά σοκάκια. Τα δε σπίτια κολλητά το ένα με το 
άλλο, με τον επάνω όροφο να προεξέχει, μας προκα-
λούν ιδιαίτερη εντύπωση σε ότι αφορά την σταθερότητά 
τους. Αυτό πάλι οφείλεται στο γεγονός ότι οι χαμηλοί 
όροφοι είναι χτισμένοι από κίτρινη χονδρόκοκκη πο-
ρόπετρα…». Περιγράφει εντυπωσιασμένος, όπως θα 
καταλάβατε, τον μακεδονικό ρυθμό αρχιτεκτονικής, ο 
οποίος, σύμφωνα με ειδικούς του θέματος, πρωτοεμφα-
νίστηκε στα τέλη του 17ου  αιώνα στην Βέροια και την 
Καστοριά, ενώ αργότερα επηρέασε και τα υπόλοιπα 
μεγάλα αστικά κέντρα της Μακεδονίας. 

Τα βασικά στοιχεία ενός σπιτιού ήταν το ισόγειο, 
χτισμένο με χοντρούς πέτρινους τοίχους, πάχους έως 
1 μέτρο, με λιγοστά μικρά ανοίγματα και οι φτιαγμένοι από ελαφρύ-
τερα υλικά όροφοι (ένας ή και δύο), που είχαν μεγάλα ανοίγματα 
και στηριζόταν με ξύλινους δοκούς στο ισόγειο, προεξέχοντας προς 
τον δρόμο (τα «σαχνισιά»). Η εξωτερική τοιχοποιία των ορόφων 
συνήθως γινόταν με ωμόπλινθους, ενώ η εσωτερική με διπλό ξύ-
λινο πλέγμα που γέμιζε με λάσπη (ο λεγόμενος «τσατμάς»). Στην 
εξωτερική αρχιτεκτονική ξεχώριζαν ακόμη οι φαλτσογωνίες με τους 
σταλακτίτες, τα «μπουχαριά», η εξωτερική δηλαδή διαμόρφωση 
των τζακιών, οι προεξέχουσες με ξύλινα φορούσια «αστραχές» της 
στέγης και τα ιδιόρρυθμα «ηλιακά» (υπερυψωμένα τμήματα της 
στέγης ανοιχτά τριγύρω), που μαζί με τα τεράστια σιδερόφραχτα 
παράθυρα ήταν για το σιργιάνι των γυναικών, των οποίων η κοσμι-
κή ζωή περιοριζόταν μεταξύ σπιτιού και εκκλησίας. 

Τα υπόγεια χρησίμευαν κυρίως ως αποθηκευτικοί χώροι. Στο 
ισόγειο βρισκόταν απαραιτήτως η εσωτερική αυλή με βοτσαλό-

στρωτα δάπεδα και διαδρόμους (παρέπεμπαν στα αρχαία μακεδο-
νικά ψηφιδωτά δάπεδα), ο χώρος εργασίας και κάποιοι βοηθητικοί 
χώροι, στάβλοι και αποθήκες. 

 Στους ορόφους υπήρχαν οι «οντάδες» τα δωμάτια διαμονής-ύ-
πνου με τις χαρακτηριστικές «μουσάντρες» (μεγάλες εντοιχισμένες 
ντουλάπες), περιφερειακά ενός ανδροκρατούμενου κατά κύριο λόγο 
μεγάλου κεντρικού χώρου υποδοχής και διασκέδασης, το «τζαμε-
κιάν» ή ο «δοξάτος». Οι καθημερινές οικογενειακές συγκεντρώσεις 
γινόταν σε ένα υπερυψωμένο δευτερεύον καθιστικό (το «μιντέρι»), 
συνήθως διαχωρισμένο από τον «δοξάτο» με ξύλινα κιγκλιδώματα 
και καφασωτά πλέγματα, πίσω από τα οποία κρυφοκοιτούσαν τα 
κορίτσια τα απαγορευμένα γι’ αυτά γλέντια των ανδρών. Μια ξύλινη 
φαρδιά σκάλα, η οποία κατέληγε πάντοτε στον κεντρικό χώρο υπο-

δοχής, ήταν ο σύνδεσμος ισογείου και ορόφων.

 

Σε αντίθεση με την απλότητα όσον αφορά 
στη λειτουργία των χώρων, όλα τα δωμάτια 
είχαν ιδιαίτερη διακόσμηση με τοιχογραφίες, 
ξυλόγλυπτες οροφές και εξίσου περίτεχνα 
έπιπλα.

Είναι ευνόητο ότι σ’ αυτήν την πολύ γενική 
περιγραφή του βεροιώτικου σπιτιού θα πρέ-
πει να συνυπολογίσει ο κάθε αναγνώστης τη 
σχετική διαφοροποιητική διαβάθμιση ανάλογα 
με την οικονομική κατάσταση του κάθε ιδιο-
κτήτη. Τα «αρχοντικά» ανήκαν σε μεγαλέμπο-
ρους ή μεγαλοκτηματίες, ενώ τα «νοικοκυρό-
σπιτα» σε βιοτέχνες, μικρομεσαίους κτηματίες 
και εμπόρους τοπικής εμβέλειας.

Φτωχότερα ή πλουσιότερα στην κατα-
σκευή τους τα σπίτια, ήταν χτισμένα σε πυ-
κνές ομάδες γύρω από κάποια εκκλησία και 
όπου στα ενδιάμεσα δεν υπήρχε τοίχος σπι-
τιού, υψωνόταν ψηλός πετρόχτιστος αυλόγυ-
ρος. Το οικοδομικό σύνολο απέπνεε  εξωτερι-
κά μια φρουριακή ατμοσφαιρική αίσθηση, την 
οποία επέτειναν οι ενισχυμένες με πλατυκέ-
φαλα «γυφτόκαρφα» πολύ βαριές, δίφυλλες 
πόρτες, με τις εσωτερικές σιδερένιες αμπάρες 
τους και τα παραπόρτια της κρυφής εσωτερι-
κής επικοινωνίας από αυλή σε αυλή, οι περι-
βόητες «απάνοιξες».   

 

Επιβάλλεται 
λοιπόν να «δού-
με» το βεροιώ-
τικο σπίτι ενταγ-
μένο μέσα στο 
γενικότερο περι-
βάλλον του, σε 
συνδυασμό ακό-
μη και με το επί-
σης πετρόχτιστο 
απέναντι γειτονι-
κό του σπίτι, του 
οποίου τη στέγη 
μοιάζει να ακου-
μπά, αφήνοντας 
ορατή στον οδοι-
πόρο του ενδι-
άμεσου στενού 
καλντεριμιού μό-
νο μια στενή λω-
ρίδα ουρανού …

 

 (Συνεχίζεται)

Η ιδιαίτερη, φρουριακή αρχιτεκτονική της Βέροιας!!!

Άποψη από το εσωτερικό του αρχοντικού Σαράφογλου

Άποψη από το εσωτερικό του αρχοντικού
 της Ρακτιβανούδας

Απόψεις από την αυλή του αρχοντικού Σαράφογλου

Στην είσοδο της οικίας Βλαχογιάννη - κατ’ άλλους οικίας 
Χριστοδούλου. (Αρχείο: Ελ. Ρέπα)
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