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Το καλύτερο δυνατό
για το Αρχοντικό «στολίδι» 

Σαράφογλου
  Σαν βόμβα έπεσε η επιστολή του πρώην διευθυντή 
της ΚΕΠΑ Γιάννη Καμπούρη, αφού τόσο το ύφος, 
όσο και οι καταγγελίες εναντίον του δημάρχου έβαλαν 
φωτιές από χθες το μεσημέρι. Ο δήμαρχος Κώστας  
Βοργιαζίδης απάντησε μέσω της ραδιοφωνικής εκπομπής 
ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6 και στην συνέχεια 
υπήρξε εκ νέου απάντηση Καμπούρη. Ο καθένας 
ρίχνει το μπαλάκι των ευθυνών στον άλλο, με σοβαρές 
προσωπικές μομφές, παρόλο που δηλώνουν ότι εκτιμούν 
ο ένας τον άλλο. Τα λεγόμενα του καθενός στην διάθεσή 
σας για να εξάγετε τα δικά σας συμπεράσματα(σελ. 
3), ωστόσο αυτή η κόντρα ίσως αποτελέσει την αιτία 
να μάθουν οι δημότες της Βέροιας τις παραλείψεις 
και τα λάθη που προηγήθηκαν και από ποιον, για να 
καταλήξει ο δήμος Βέροιας να παραχωρήσει την χρήση 
του Αρχοντικού Σαράφογλου στο Λύκειο Ελληνίδων. 
Σε κάθε περίπτωση αυτό που είναι σημαντικό είναι η 
διατήρηση και αξιοποίηση ενός στολιδιού της πόλης, που 
είναι κρίμα να το βλέπουμε να μένει ανεκμετάλλευτο και 
να το φθείρει ο χρόνος.
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ζαχαρίου Προφ.,

Θεοδώρου του Στρατηλάτ.

του Σαββατοκύριακου

Τέτοια εποχή, το 1934, 
ψήφισαν για πρώτη φορά 
γυναίκες, άνω των 30 ετών

Πέρασαν 86 χρόνια από την ημέραπου για πρώτη φο-
ράστηνΕλλάδαψήφισαν οι γυναίκες.Ήτανστις  δημοτικές
εκλογές της 11ηςΦεβρουαρίου 1934, αλλά το δικαίωμαδεν
αφορούσεόλεςτιςγυναίκεςαλλάμόνοαυτέςπουείχανκλείσει
τα 30 χρόνια τους και διέθεταν τουλάχιστον απολυτήριοΔη-
μοτικού.ΣτουςεκλογικούςκαταλόγουςτηςΑθήναςγράφτηκαν
μόλις2.655κυρίες,απότιςοποίεςψήφισαντελικάμόνο439.

Μεταξύτωνγυναικώνπουδενείδανμεκαλόμάτιτοδικαί-
ωμαψήφουστιςγυναίκεςήτανκαιηηθοποιόςΜαρίκαΚοτο-
πούληπουδήλωσεότιψήφοθέλουνμόνοόσεςείναιάσχημες
καιόσεςαποφεύγουννακάνουνπαιδιά!

Σεεκείνες τιςεκλογέςΔήμαρχοςΑθηναίωναναδείχθηκεο
ΚώσταςΚοτζιάς,γιοςτουαθηναίουεμπόρουΓεώργιουΚοτζιά,
ενός εκ των ιδρυτών τουΕμπορικούΣυλλόγουΑθηνών.Στις,
δε,βουλευτικέςεκλογές,οιΕλληνίδεςψήφισανγιαπρώτηφο-
ράστις19Φεβρουαρίουτου1956.

Κοντοζυγώνειηδιπλήεπέτειος!

Με ηλεκτρονική υπογραφή οι νέες ταυτότητες
Κάτι παραπάνω από ταυτότητες

θα είναι κάρτες τουπολίτη, με ηλε-
κτρονικήυπογραφή,πουθααρκείγια
τις συναλλαγές του με τοΔημόσιο,
αναφέρει τοΥπουργείοΠροστασίας
τουΠολίτη.ΤονΜάρτιο θα ολοκλη-
ρωθεί η κατάθεσηπροσφορώνστον
διαγωνισμό για τις νέες ταυτότητες
τονίζειτουπ.ΠροστασίαςτουΠολίτη,
απαντώνταςσεαιτιάσειςτουΣΥΡΙΖΑ
σχετικά με την ακύρωση του διαγω-
νισμούτου2019,οοποίοςσύμφωνα
με την απάντηση, δενπεριλάμβανε
ρητά,απότηναρχή,τηνηλεκτρονική
διακυβέρνηση.Οινέεςταυτότητεςθα
είναιμελέιζερ,χρώμακαιηλεκτρονι-
κήυπογραφή…

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
σήμερα στη Βέροια,

για τον αγώνα χαντμπολ
μεταξύ Π.Α.Ο.Κ. – Ο.Φ.Ν. 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Γιατηνομαλήκαιασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικής

κυκλοφορίας, τηνπρόληψη τροχαίων ατυχημάτων,
την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, για την
διεξαγωγή του αγώνα χαντμπολ γυναικών μεταξύ
Π.Α.Ο.Κ.–Ο.Φ.Ν.ΝΕΑΙΩΝΙΑ,ηΔιεύθυνσηΑστυνο-
μίαςαποφάσισεγιασήμεραΣάβατο:

-Τηναπαγόρευσητηςστάσηςκαιτηςστάθμευσης
παντόςφύσεως οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται,
απότις14:00΄έωςτις20:00΄,στηνοδό16ηςΟκτω-
βρίου,απότηνσυμβολήτηςμετηνοδόΚ.Βάρναλη
έωςτηνσυμβολήτηςμετηνοδόΒερόης.

Οιρυθμιστικέςπινακίδεςκαιλοιπέςσημάνσειςθα
τοποθετηθούν με ευθύνη και μέριμνα τουΤμήματος
ΤροχαίαςΒέροιας.Αςέχουντονουτουςοιοδηγοί.

Βγήκετοπρώτο
διαφημιστικόγιατην
MEGA-ληεπιστροφή

Ξεκίνησεηντίστροφημέτρησηγιατηνμεγάληεπιστρο-
φήτουMEGA,μετηνπρώτηδιαφήμισηναείναιγεγονός.
Χθες«βγήκεστοναέρα»ηπρώτηδιαφήμισηπουμαρτυ-
ράπωςηεπιστροφήτουMEGA-λουκαναλιούπλησιάζει.
ΠλέονθαείναικαθημερινάταδιαφημιστικάτόσοστοONE
ChannelόσοκαισεεφημερίδεςσυμφερόντωντουΒαγγέ-
ληΜαρινάκη.

ΗπρεμιέρατουνέουMEGAφημολογείταιότιθαπραγ-
ματοποιηθείτηνΔευτέρα17Φεβρουαρίουκαιπροφανώς
τοteamτουκαναλιούδουλεύειπυρετωδώςγιατίοιπροσ-
δοκίες είναι υψηλές για την επιστροφή τουMEGAμετά
απόχρόνια.

Ετοιμάζονταιγια
τιςΑπόκριεςτα

μαγαζιάυγειονομικού
ενδιαφέροντοςτηςΒέροιας
Το Σωματείο

ΚαταστημάτωνΥ-
γειονομικούΕνδι-
αφέροντος, πιστό
στοραντεβούτου,
συμμετέχεικαιφέ-
τοςστις αποκριά-
τικες εκδηλώσεις
των καταστημά-
τωντηςΒέροιας.

Ηπροσπάθεια
στηρίζεται  από
το Επιμελητήριο
Ημαθίας και τους
χορηγούς, οι ο-
ποίοι και φέτος
βρίσκονται κοντά
σε αυτήν τη δρά-
ση!Στοπλαίσιο των εκδηλώσεωνθαστολιστούνσημεία
τηςπόλης(οδόςΕληάς,πεζοδρομημένοεμπορικόκέντρο,
οδόςΚοντογεωργάκη, οδόςΈλλης). Χάλκινασυγκροτή-
ματα θα βρίσκονται τηνΤσικνοπέμπτη και τηνΚυριακή
τηςαποκριάςστοκέντροτηςπόληςγιαναμεταφέρουντο
αποκριάτικοκλίμα!Τοεπίκεντροτοεκδηλώσεωνθαείναι
στονοδόΈλληςμεπολλέςεκπλήξεις.

ΔιακοπέςρεύματοςστηΒέροια
καισεχωριάτηςΗμαθίας

Διακοπέςηλεκτρικούρεύματοςλόγωεργα-
σιώνανακοίνωσεηΔΕΔΔΗΕΑ.Ε.σεπεριοχές
τηςΗμαθίας,όπως:

ΤηνΚυριακή9Φεβρουαρίουαπό8:00πμ
-3:00μμ,στηνΒέροια,στιςοδούςΠΟΛΥΖΩΙ-
ΔΗ,ΙΩΝΟΣ,ΤΥΡΤΑΙΟΥ,ΒΕΡΟΗΣ.

Απότις11:00πμ-12:30μμσχεδόνσεόλο
το χωριό ΣταυρόςΗμαθίας και τα αρδευτικά
καιφωτοβολταϊκάτηςγύρωαπότοχωριόπε-
ριοχής.

ΤηνΔευτέρα10Φεβρουαρίουαπότις8:00
πμ– τις 2:30μμόλο το χωριόΛιβάδιΗμαθί-
ας και τα γύρωαρδευτικά και φωτοβολταϊκά
και τμήμα του χωριούΝεόκαστρο (στο χωριό
Νεόκαστροθα έχει τμηματικές διακοπές κατά
τις08:00 -08:30ΚΑΙ14:15 -14:30λόγωχει-
ρισμών).
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Άναψε φωτιές η παραχώρηση χρήσης του Αρχοντικού 
Σαράφογλου στο Λύκειο Ελληνίδων, από τον Δήμο Βέροιας
PΛάβρες επιστολές του πρ. δ/ντή της ΚΕΠΑ Γ. Καμπούρη PΤι απαντάει ο Δήμαρχος

Την παραίτησή του από αναπληρωματικό μέλος 
του Δ.Σ. της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, ανακοίνωσε με 
ανοιχτή επιστολή του στα τοπικά ΜΜΕ, ο πρώην 
διευθυντής της ΚΕΠΑ Γιάννης Καμπούρης, μετά την 
απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου να 
παραχωρήσει το Αρχοντικό Σαράφογλου, προς χρή-
ση, στο Λύκειο Ελληνίδων της Βέροιας.

Ο κ. Καμπούρης κάνει λόγο για «μυστικοπάθεια» 
επί του θέματος και «σκανδαλώδη» εύνοια του Λυκεί-
ου Ελληνίδων, που κρύβει πίσω της μια προεκλογική 
συμφωνία με τον αντιδήμαρχο Αλ. Τσαχουρίδη. Άμεση 
ήταν η απάντηση του Δημάρχου Κ. Βοργιαζίδη στην 
εκπομπή «Λαϊκά και Αιρετικά» του ΑΚΟΥ 99.6 και 
αμέσως μετά ήρθε μια δεύτερη επιστολή του κ. Κα-
μπούρη που απαντούσε στον δήμαρχο.

Συγκεκριμένα στην πρώτη επιστολή του, με τίτλο, 
«Δήμος Βέροιας, Λύκειο Ελληνίδων και εκλογές, όταν 
«το ‘να χέρι νίβει τ’ άλλο» ο Γ. Καμπούρης αναφέρει:

«Μετά την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής 
του Δήμου  Βέροιας να προχωρήσει σε πρώτο στάδιο 
στην παραχώρηση του κτιρίου  Σαράφογλου στο Λύ-
κειο Ελληνίδων, παραιτήθηκα από αναπληρωματικό 
μέλος του ΔΣ της ΚΕΠΑ.

Σημειώνω ότι κανείς από το ΔΣ δε γνώριζε για 
την απόφαση αυτή και από όσο γνωρίζω ούτε καν ο 
πρόεδρος της, με εξαίρεση τα τρία μέλη του ΔΣ που 
τυχαίνει να είναι αντιδήμαρχοι και μετείχαν στην εν λόγω διαδικασία (το 
συγκεκριμένο κτίριο είναι παραχωρημένο κατά χρήση στην ΚΕΠΑ με 
απόφαση του ΔΣ του Δήμου)

Γιατί όμως αυτή η μυστικοπάθεια και προκλητική έως  «σκανδαλώ-
δης» εύνοια του Λυκείου Ελληνίδων ;

Γιατί πίσω της κρύβεται μια προεκλογική συμφωνία που τώρα υλο-
ποιείται. Απλά να παρατηρήσει κανείς ότι στο ΔΣ της ΚΕΠΑ και συμμέ-
τοχος της απόφασης της εκτελεστικής είναι αντιδήμαρχος, του οποίου 
η σύζυγος δραστηριοποιείται στο Λύκειο. Κάπως έτσι έγινε ο  «αρρα-
βώνας»  και ο εν λόγω αντιδήμαρχος πήρε θέση στο ψηφοδέλτιο του  
νυν δημάρχου κλπ, κλπ για να φτάσουμε στην απόφαση αυτή. Αυτά ως  
απάντηση στην αφελή απορία γιατί αυτή η μυστικοπάθεια και γιατί στο 
λύκειο και όχι σε άλλο σύλλογο.

 Στην ουσία με αυτή την επιλογή η πόλη μας χάνει την τελευταία 
ευκαιρία της να αποκτήσει ένα όχι μόνο τύποις, αλλά και κατ’ ουσία 
λαογραφικό μουσείο. Γεμίζουμε μικρά και χωρίς εμβέλεια  λαογραφικά 
«μουσεία», έτσι το λύκειο θα έχει το δικό του, η Εύξεινος  το δικό της, οι 
Μικρασιάτικες το δικό τους και πάει λέγοντας. Γιατί  ένα μουσείο για να 
είναι μουσείο έχει προϋποθέσεις που δεν μπορεί σε  καμιά περίπτωση 
να σηκώσει το Λύκειο και ας λένε το αντίθετο και δεν  έχω καμιά αντίρ-
ρηση και προκαλώ να το συζητήσουμε δημόσια με βάση το υφιστάμενο 
περί μουσείων νομικό πλαίσιο.

Και είναι τόσο σημαντικό να είναι πραγματικό μουσείο και όχι ένα 
εκθετήριο που θα το ονομάζουμε μουσείο ; Ναι είναι κακό γιατί εν γνώ-
ση μας θα δουλεύουμε τον κόσμο που θα έρχεται να δει ένα μουσείο 
που όμως δεν θα είναι μουσείο. Έτσι το σοβαρό κοινό που σε αυτό 
οφείλουμε να απευθυνόμαστε, θα μας γυρίσει την πλάτη και καλά θα 
κάνει. Και τέλος γιατί η Βέροια μπορεί και πρέπει να έχει επιτέλους ένα 
αξιοπρεπές και καθόλα πλήρες λαογραφικό μουσείο, το οφείλει στην 
ιστορία της !

Και αναρωτιόμουν εγώ ο αφελής τόσο καιρό, μα γιατί δεν αποφα-
σίζουν να δώσουν έστω και τμηματικά κάποια χρήματα για να ολοκλη-
ρωθεί το μουσείο, γιατί είχαν το σκοπό τους και η δική μου παρουσία 
μάλλον τους χαλούσε τα σχέδια. Εδώ αρνούνται πεισματικά να  κάνουν 
μελέτη ολοκλήρωσης του εδώ και χρόνια, για να εκτιμήσουμε το πραγ-
ματικό της κόστος, που εκτιμώ ότι δεν είναι απαγορευτικό για τις  δυνα-
τότητες του Δήμου. Και πρέπει να θυμίσω ότι αυτή η ιστορία κρατά πά-
νω από μια δεκαετία. Ξεκίνησε με την ενέργεια της τεχνικής υπηρεσίας 
του Δήμου να εντάξει το έργο σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, χωρίς 
καμιά  ενημέρωση της - τότε - ΔΕΤΟΠΟΚΑ, με αποτέλεσμα να παραδο-
θεί ένα έργο ημιτελές που δε μπόρεσε να λειτουργήσει ποτέ ως μουσείο 
όπως προέβλεπε η χρηματοδότηση του έργου - αν αναρωτιέστε πως 
«χάνονται» χρήματα.

Και μη γελιέστε, καμιά δημοτική αρχή δεν αγάπησε πραγματικά το 
λαϊκό πολιτισμό και ας κόπτονται για το αντίθετο. Στο σημείο αυτό αν 
χρειαστεί θα πούμε εν καιρώ και άλλα, απλά να θυμίσω ότι το κτίριο 
δωρίθηκε στις 25.10.1973 στο δήμο και στα κοντά 50 χρόνια ο δήμος 
δεν αξιώθηκε να το κάνει μουσείο !

Και κάτι ακόμα που ίσως δεν είναι τόσο γνωστό. Το συγκεκριμένο 
κτίριο είναι με απόφαση του ΥΠΠΟ χαρακτηρισμένο ως  μνημείο. Είναι 
το μοναδικό μνημείο που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος και το μνη-
μείο αυτό εκχωρεί σε τρίτο, στο πλαίσιο μιας προεκλογικής συμφωνίας, 
αν είναι δυνατόν !

 Αν ήξερε η καημένη η γιαγιά Ευδοξία ότι τελικά το κτίριο που δώρι-
σε στο δήμο όχι μόνο μουσείο δεν έγινε αλλά μπήκε και σε προεκλογικό 
πάρε δώσε, δεν θα το έδινε ποτέ. Αν ο δήμος δεν μπορεί να αναλάβει 
και να αξιοποιεί δωρεές ας μην τις δέχεται.  Και ένα ακόμα ερώτημα, η 
συλλογή του λαογραφικού υλικού που έχει στη διάθεσης της η ΚΕΠΑ τι 
θα γίνει, είναι και αυτή μέσα στη συμφωνία να δοθεί στο λύκειο ;

Απορώ ποιος βεροιώτης μετά από αυτά θα εμπιστευτεί ξανά στο 
δήμο οτιδήποτε, μικρό ή μεγάλο.

Αλλά επειδή γεμίσαμε «μετά χριστόν προφήτες» και κάτι με έτρωγε 
εδώ και πολλά χρόνια, για όλα αυτά αλλά και πολλά άλλα και  για όσους 
θα πουν ότι τώρα ανακάλυψα την Αμερική, αυτές αλλά και άλλες θέσεις 
μου είναι καταγεγραμμένες στη μελέτη που κυκλοφόρησα το 2014 με 
τίτλο. «Πολιτιστική Ανάπτυξη η «Εναλλακτική Ανάπτυξη»  - για μια νέα 
αντίληψη και πολιτιστική πολιτική στο Δήμο Βέροιας». Τι έγινε εκείνη η 
μελέτη, μα προφανώς παρέμεινε στα αζήτητα, ποιος βρε αδελφέ σκάει 
για το αύριο.

 Και τι θα γίνει μετά από αυτή την επιστολή ; Μάλλον τίποτα προς 
το παρόν, είναι που η ψήφος μου είναι μία και δε βαραίνει αρκετά, έτσι 
θα ακολουθήσουν τα γνωστά, κάποιες ανακοινώσεις, διαψεύσεις, ανα-
θέματα στον γράφοντα κλπ. Αλλά ειλικρινά όταν το  γεγονός ήρθε σε 
γνώση μου δεν υπήρχε περίπτωση να σιωπήσω και αν το έκανα δε θα 
μπορούσα να ξαναδώ το πρόσωπό μου στον καθρέπτη.

Ένας αγώνας είναι χαμένος αν δε δοθεί, ας δοθεί και ας χαθεί, γιατί 
τουλάχιστον τότε η συνείδηση μας θα είναι ήσυχη και αυτό  κάνω με αυ-
τή την επιστολή και ειλικρινά λυπάμαι για αυτή την εξέλιξη.

Ελπίζω μόνο να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του άτοπου αυτής της 
υπόθεσης και να βρεθεί κάποιος τρόπος να κλείσει κάπου εδώ για να 
μη μας πληγώσει και μας φέρει σε αχρείαστη και επιζήμια για τον τόπο 
μας αντιπαράθεση.

Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε τη συνέχεια, αλλά το τονίζω ας 
λείψουν οι υπεκφυγές και ας μιλήσουν οι ενδιαφερόμενοι - αν μιλήσουν 
- καθαρά και ας δώσουν εξηγήσεις όχι σε εμένα αλλά στους συνδημότες 
μας».

Άμεση απάντηση του Δημάρχου Βέροιας: «Το κάναμε
 για να ξαναζωντανέψει ένα κτίριο που ρημάζει»

Τις πρώτες απαντήσεις στα όσα καταγγέλλει ο πρώην Διευθυντής 
της ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας Γιάννης Καμπούρης έδωσε ο Δήμαρχος Βέροιας 
Κώστας Βοργιαζίδης, μιλώντας στην καθημερινή εκπομπή του ΑΚΟΥ 
99,6 «Λαϊκά και Αιρετικά», με τους Ζήση Μ. Πατσίκα και Νίκο Βουδού-
ρη. 

Ο Κώστας Βοργιαζίδης μίλησε λίγη ώρα μετά την κοινοποίηση της 
επιστολής και επειδή δεν την είχε διαβάσει όλη έμεινε κυρίως στις ερω-
τήσεις που του τέθηκαν.

Ο Δήμαρχος Βέροιας ανέφερε ότι εκτιμά ιδιαίτερα τον Γιάννη 
Καμπούρη και για αυτό δεν θα σχολιάσει όπως θα σχολιάζει για ο-
ποιονδήποτε άλλο. Ωστόσο στα περί «προεκλογικών συμφωνιών» και 
συγκεκριμένα ότι υπήρχε συμφωνία με τον νυν αντιδήμαρχο Τεχνικών 

Αλέξη Τσαχουρίδη να παραχωρηθεί η χρήση του Αρχοντικού Σαράφο-
γλου στο Λύκειο Ελληνίδων για να κατέλθει υποψήφιος με τον συνδυα-
σμό του, τα  χαρακτήρισε «αστεία πράγματα».  

Σχετικά με την «μυστικοπάθεια» της απόφασης ανέφερε ότι τις απο-
φάσεις αυτές τις παίρνει η Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν 
ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και πρόεδροι Δημοτικών Επιχειρήσεων και 
στη συνεδρίαση εκείνη δεν ήταν τυχαία ο Πρόεδρος της ΚΕΠΑ Θεόφι-
λος Κορωνάς, για αυτό και δεν ενημερώθηκε. 

Για το λόγο που αποφασίστηκε να αρθεί η χρήση από την ΚΕΠΑ ο 
Δήμαρχος απάντησε ότι αυτό έγινε «για να ξαναζωντανέψει ένα κτίριο 
που ρημάζει», αφήνοντας σαφή μομφή για τον πρώην διευθυντή της 
ΚΕΠΑ, ότι στο διάστημα που είχε στα χέρια του το συγκεκριμένο κτίριο 
δεν το αξιοποίησε όσο θα έπρεπε. 

Αναφορικά με τον λόγο που επιλέχθηκε να δοθεί στο Λύκειο Ελλη-
νίδων Βέροιας ο κ. Βοργιαζίδης απάντησε ότι τουλάχιστον από το 2011 
που ο ίδιος εμπλέκεται στα αυτοδιοικητικά (αλλά και νωρίτερα), το Λύ-
κειο «ζητούσε επιμόνως την παραχώρηση της χρήσης του Αρχοντικού 
Σαράφογλου», ενώ απαντώντας αν υπήρχαν και άλλοι Σύλλογοι που το 
είχαν ζητήσει ανέφερε ότι δεν έχει υπόψη άλλο αίτημα. 

Δεύτερη επιστολή Καμπούρη:  Ευθύνες δημάρχου
 για κακή  διαχείριση του λαογραφικού μουσείου

Άμεση και η παρέμβαση του πρώην Διευθυντή της ΚΕΠΑ Γιάννη 
Καμπούρη, μετά τις δηλώσεις του Δημάρχου Βέροιας Κώστα Βοργια-
ζίδη στον ΑΚΟΥ 99,6. Με γραπτή του δήλωση αναφέρει:

« Αυτό που δεν επεδίωκα συμβαίνει. Σε καμιά περίπτωση δεν ήθελα 
να εμπλακώ σε μια άγονη και στείρα αντιπαράθεση για το ζήτημα της 
παραχώρησης του κτιρίου Σαράφογλου στο Λύκειο Ελληνίδων, αλλά 
αυτό δεν είναι στο χέρι μου. Και δεν πρόκειται για μια προσωπική, αλλά 
πολιτική διαφοροποίηση και ας μη γίνεται προσπάθεια να περάσει στα 
ψηλά.

Λοιπόν σε ότι αφορά την αδρανοποίηση του κτιρίου μάλλον κάτι 
τους ξεφεύγει. Το κτίριο μέχρι και πριν κοντά τρία χρόνια ήταν σε λει-
τουργία όχι βέβαια ως μουσείο, αλλά ως χώρος εκδηλώσεων.

Αυτό σταμάτησε όταν δημιουργήθηκε μια τρύπα στο λιθόστρωτο, 
σε συνδυασμό με ρωγμές στον τοίχο. Ζητήθηκε από την πλευρά μας 
επανειλημμένα από την τεχνική υπηρεσία, να αξιολογήσει το πρόβλημα 
και να παρέμβει για την αποκατάσταση της ζημιάς. Και βέβαια η παρέμ-
βαση θα σήμαινε και την προστασία του μοναδικού λιθόστρωτου του 
κτιρίου. Καμιά ανταπόκριση, «φωνή βοώντος εν τη ερήμω»  !

Κανείς αρμόδιος δεν υπέγραφε ότι το κτίριο δεν έχει ενδεχόμενα 
στατικό πρόβλημα και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να παρέμβει.

Ας αναζητηθεί η σχετική αλληλογραφία και πόσες φορές ενοχλήσαμε 
την τεχνική υπηρεσία για το θέμα αυτό.

Σημειώνω ότι η ΚΕΠΑ δεν έχει τεχνική υπηρεσία για να παρέμβει 
στο πρόβλημα.

Έτσι και εισηγήθηκα στον τότε πρόεδρο, από τη στιγμή που δεν 
είχαμε μια υπεύθυνη θέση για το ζήτημα αυτό, να μη γίνουν εκεί εκδη-
λώσεις γιατί δεν μπορούσαμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των συμμε-
τεχόντων.

Είναι ο λόγος που αδρανοποιήθηκε το κτίριο και όχι η ανεπάρκεια ή 
η αδιαφορία της ΚΕΠΑ όπως υπονοήθηκε.

Δεν γνωρίζω πως έχει το πρόβλημα σήμερα, αλλά για του λόγου το 
αληθές επισυνάπτω δυο φωτογραφίες από την αρχική κατάσταση.

Αν κάτι έχει γίνει στο ενδιάμεσο ας προσκομιστούν ανάλογες φωτο-
γραφίες.

 Εκτιμώ το δήμαρχο αλλά αυτό δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη 
της κακής κατά τη γνώμη μου διαχείρισης της υπόθεσης λαογραφικό 
μουσείο».
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Ε Ν Ω Μ Ε -
ΝΕΣ  ΠΑΤΟΥ-
ΣΕΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:  
Π α ρ α σ κ ε υ ή 
7/2 – Σάββατο 
8/2 - Κυριακή 
9/2  στις 17.15

Σ κ η ν ο θ ε -
σία: ΡΑ Ϊ -
ΝΧΑΡΤ ΚΛΟΥΣ

Σενάριο: 
ΡΑΪΝΧΑΡΤ ΚΛΟΥΣ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-
ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΤΑΝΙΑ 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΚΑΝΑΣ, ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ   (Συνεχίζει για 7η και τελευταία 

εβδομάδα – προβολές μέχρι Τετάρτη 12/2)
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00

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

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

ΧΑΛΒΑΗ 5-0        (Η πρώτη ταινία του 
ΜΑΡΚΟΥ ΣΕΦΕΡΛΗ)

Προβολές:  Καθημερινά στις 21.30

Σκηνοθεσία: ΜΑΝΟΣ ΚΑΜΠΙΤΗΣ
Σενάριο: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Ηθοποιοί: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ, Ε-

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

ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ  -  BIRDS OF PREY
Προβολές:   Κάθε μέρα στις 19.00 και 

21.30
Σκηνοθεσία: ΚΑΘΙ ΓΙΑΝ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΧΟΝΤΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΚΡΙΣ ΜΕΣΙΝΑ, ΜΑΡΓΚΟ 

ΡΟΜΠΙ, ΓΙΟΥΑΝ ΜακΓΚΡΕΓΚΟΡ , ΜΑΡΙ ΕΛΙ-
ΖΑΜΠΕΘ ΟΥΙΝΣΤΑΝΤ, ΕΛΑ ΤΖΕΪ ΜΠΑΣΚΟ, 
ΡΟΖΙ ΠΕΡΕΖ, ΤΖΟΥΡΝΙ ΣΜΟΛΕΤ-ΜΠΕΛ

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»     6/2/20 - 12/2/20

Δευτέρα  10 Φεβρουαρίου στη Βέροια
Πετρολούκας Χαλκιάς 
και Βασίλης Κώστας 

στο Χώρο Τεχνών με την 
«Ψυχή της Ηπείρου»

Μετά από μια ιδιαιτέρως επιτυχημένη περιοδεία 
στην Αμερική, οι δύο σπουδαίες προσωπικότητες 
της παραδοσιακής μας μουσικής, ο ζωντανός θρύ-
λος Πετρολούκας Χαλκιάς και ο βιρτουόζος λαουτί-
στας Vasilis Kostas, επιστρέφουν στην Ελλάδα για 
να ταξιδέψουν την Ψυχή της Ηπείρου, το καινούριο 
τους album “The Soul of Epirus”, που κυκλοφόρησε 
το φθινόπωρο, στον τόπο γέννησής του! 

Στο πλαίσιο της περιοδείας τους έρχονται στη 
Βέροια, τη Δευτέρα  10 Φεβρουαρίου στις 8.00μ.μ 
, σε μια εκδήλωση που διοργανώνουν η KEΠΑ Δή-
μου Βέροιας και το ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΝ ΑRTWAY. Την 
εκδήλωση υποστηρίζουν το Τμήμα Λαογραφίας της  
ΚΕΠΑ και το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας .

Η μουσική της Ηπείρου είναι ένας πολιτιστικός 
θησαυρός ανυπολόγιστης αξίας. Η συγκεκριμένη 
μουσική παράδοση έχει χαρακτηριστεί από τους 
New York Times ως «The world’s most beguiling 
folk music». Μέσα από το τεράστιο και ποικίλο ρε-
περτόριό της εκφράζει τα συναισθήματα της χαράς 
και της λύπης του λαού, αποδίδει φόρο τιμής στους 
ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή ή που 
ζουν στην ξενιτιά, αλλά και ταυτόχρονα γιορτάζει 
την ίδια τη ζωή και τη φύση.

Σ’ αυτή την παράσταση, το επίκεντρο είναι ένας καινούργιος διάλογος μεταξύ του κλαρίνου 
και του λαούτου, μέσα από τον οποίο μεταφράζεται η μουσική της Ηπείρου. Μια δημιουργική 
προσέγγιση πάνω στα ορχηστρικά κομμάτια και στον τρόπο παιξίματος που καθιέρωσε τη δεκα-
ετία 1920-30 ο Ηπειρώτης κλαρινίστας Κίτσος Χαρισιάδης. Ακόμη, δημιούργησε μία μοναδική και 
παράλληλα πολύπλοκη μουσική γλώσσα πάνω στο ρεπερτόριο της Ηπείρου. Τη συγκεκριμένη 
γλώσσα διατήρησε και εξέλιξε περαιτέρω όλα τα χρόνια της ζωής του ο Πετρολούκας Χαλκιάς και 
αυτή η φιλοσοφία παιξίματος, ύστερα από μελέτη χρόνων, προσαρμόστηκε από το κλαρίνο του 
Πετρολούκα Χαλκιά στο λαούτο του Βασίλη Κώστα.

Δράσεις του Κέντρου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Γυναικών Δήμου Βέροιας
Δράση ενημέρω-

σης και ευαισθητο-
ποίησης πραγματο-
ποίησε το επιστημο-
νικό προσωπικό του 
Κέντρου Συμβουλευ-
τικής Υποστήριξης 
Γυναικών Δήμου Βέ-
ροιας, σε συνεργα-
σία με την 8η ΤΟΜΥ 
(Τοπική Ομάδα Υγεί-
ας) Βέροιας, την Τρί-
τη (04/02/2020) με 
θέμα τις δυσλειτουρ-
γικές σχέσεις στην 
οικογένεια και το ρό-
λο του Συμβουλευ-
τικού Κέντρου στην 
τοπική κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια 
της εν λόγω ενημε-
ρωτ ικής  δράσης, 
η οποία έγινε προς 
τους υπαλλήλους 
των ΤΟΜΥ Βέροιας, αναπτύχθηκαν η έννοια της ενδοοικογενειακής βίας και των μορφών που δύναται αυτή να 
λάβει, ζητήματα σχέσεων γονέων και παιδιών, τρόποι προστασίας των μελών και νομικής αντιμετώπισης και, 
ακόμη, τονίστηκε η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών (ψυχολογικής, κοινωνικής και νομικής στήριξης) 
σε οποιαδήποτε γυναίκα βρίσκεται σε ανάγκη και ανήκει σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα (άνεργη, μονογονέας, 
προσφύγισσα, μετανάστρια, ΑμεΑ κ.α.). 

Αξίζει να σημειωθεί πως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή των επαγγελματιών υγείας στην αντιμετώπι-
ση της ενδοοικογενειακής βίας και στη συνεργασία μεταξύ των φορέων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση, 
με σκοπό την υποστήριξη των θυμάτων της βίας.

Η εν λόγω δράση/Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο).

Εκδήλωση στο Κλειδί
Ενημερωτική εκδή-

λωση με θέμα:  Δυσλει-
τουργικές σχέσεις στην 
οικογένεια,  ο ρόλος 
του Συμβουλευτ ικού 
Κέντρου και οι παρε-
χόμενες υπηρεσίες σε 
γυναίκες κάθε ηλικίας, 
πραγματοποίησε το Σ.Κ 
Γυναικών Βέροιας στους 
κατοίκους της Κοινότη-
τας Κλειδίου Δήμου Αλε-
ξάνδρειας.

Η ενημέρωση πραγ-
ματοποιήθηκε το πρωί 
της Τετάρτης 05/02/2020 
στον χώρο του πολιτιστι-
κού Συλλόγου Κλειδίου 
όπου οι παρευρισκόμε-
νοι-ες ενημερώθηκαν για 
τις παρεχόμενες υπηρε-
σίες του Κέντρου Συμ-
βουλευτικής Υποστήρι-
ξης που αφορούν όλες τις γυναίκες του Νομού Ημαθίας όπως και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις ενδο-
οικογενειακές σχέσεις και την Νομική προστασία των Γυναικών..

 Η εν λόγω δράση/Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο).



Φρόσω Καρασαρλίδου: 
Σε πλήρη αποδιοργάνωση 

η δημόσια υγεία - Συνάντηση 
με τους εργαζόμενους

 του Νοσοκομείου Νάουσας
 
Η βουλευτής 

Ημαθίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Φρόσω Κα-
ρασαρλίδου συ-
ναντήθηκε με τη 
διοίκηση του σω-
ματείου εργαζο-
μένων του Νοσο-
κομείου Νάουσας 
και συζήτησαν για 
τις ελλείψεις και 
τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει 
η τοπική μονάδα. 

Ειδικότερα συ-
ζήτησαν για τον 
αξονικό τομογρά-
φο, ο οποίος πα-
ρότι έχει εγκατα-
σταθεί ακόμη δεν 
λειτουργεί λόγω 
έλλειψης του ανα-
γκαίου προσωπικού, για την επαναλειτουργία της οφθαλμολογικής και της μαιευτικής κλινι-
κής, για τις ελλείψεις στην παιδιατρική κλινική κ.α. Η βουλευτής αναφέρθηκε στις προσπά-
θειες που έγιναν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την εγκατάσταση του αξονικού τομογράφου και 
την κάλυψη των κενών θέσεων, τονίζοντας ότι ενώ είχαν προκηρυχθεί θέσεις την περασμένη 
Άνοιξη από την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η διαδικασία “πάγωσε” στη 
συνέχεια λόγω των εκλογών και έκτοτε δεν έγινε καμία προσπάθεια για την ενεργοποίηση 
του διαγωνισμού. Ενημέρωσε ότι θα απευθύνει ερώτηση στον υπουργό Υγείας για τις κενές 
θέσεις στα δυο Νοσοκομεία Βέροιας - Νάουσας και στα Κέντρα Υγείας Ημαθίας, ζητώντας 
την άμεση κάλυψή τους.

Μετά τη συνάντηση, η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου δήλωσε: Νοσοκομειακές κλι-
νικές και τμήματα που κλείνουν λόγω υποστελέχωσης, αναβολή χειρουργείων, ελλείψεις 
φαρμάκων που ολοένα και πληθαίνουν, πάγωμα των προσλήψεων που ήταν ήδη δρομολο-
γημένες, αυταρχικές και αδιαφανείς μετακινήσεις υγειονομικών από θέσεις ευθύνης σε άλλα 
νοσοκομεία της χώρας, συνθέτουν ένα σκηνικό πλήρους αρρυθμίας και 
αποδιοργάνωσης της δημόσιας υγείας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ “ξηλώνει” όλες τις θετικές παρεμβάσεις που έγι-
ναν τα προηγούμενα χρόνια, υλοποιώντας ένα σχέδιο διάλυσης και απαξί-
ωσης, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την είσοδο 
των ιδιωτικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων στα νοσοκομεία.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την περίοδο 2015-2019, έκανε μια τε-
ράστια προσπάθεια ανάταξης του δημόσιου συστήματος υγείας, παρά το 
αυστηρό δημοσιονομικά πλαίσιο που επέβαλαν τα μνημόνια.

Βασική μας δέσμευση παραμένει: Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρα-
κτήρα της υγείας και η αντίσταση στα σχέδια μετάλλαξης της δημόσιας 
περίθαλψης μέσω των ΣΔΙΤ.

•      Η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ανθρώπινους και 
υλικούς πόρους.

•      Η ενίσχυση της χρηματοδότησης.
•      Η θεσμική ανασυγκρότηση του ΕΣΥ.

Από το Πολιτικό Γραφείο του 
βουλευτή Τάσου Μπαρτζώκα γνω-
στοποιούνται τα εξής:

«Στη μεγαλύτερη έκθεση διε-
θνούς εμπορίου φρούτων «FRUIT 
LOGISTICA» παρευρέθηκε ο Τάσος 
Μπαρτζώκας, αποδεικνύοντας με 
πράξεις ότι βρίσκεται κοντά στον α-
γροτικό και επιχειρηματικό κόσμο 
της Ημαθίας. 

Δηλώνοντας την απερίφρα-
στη στήριξη του στην υγιή επιχει-
ρηματικότητα και τους καλλιεργη-
τές και εμπόρους της Ημαθίας, ο 
Τάσος Μπαρτζώκας δε μπορούσε, 
εκ του θεσμικού του ρόλου πλέον, 
να απουσιάζει από, την κατά κοι-
νή ομολογία, ιδιαίτερα επιτυχημένη 
διοργάνωση, μέσω της οποίας προ-
βάλλεται το συγκριτικό πλεονέκτημα 
της Ημαθίας, δηλαδή τα αγροτικά 
προϊόντα της.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο βουλευτής βρέθηκε στα 
περίπτερα πολλών εκ των συμμετεχόντων Αγροτικών Συνε-
ταιρισμών, καθώς και σε αυτό του Επιμελητηρίου Ημαθίας, 
διαπιστώνοντας και ο ίδιος τη δυναμική παρουσία τους.

Κατά την επαφή μαζί τους, αναδείχτηκαν ξανά τα ζητή-
ματα που θέτουν εμπόδια στην τόνωση της παραγωγικότη-
τας των καλλιεργητών, όπως το ζήτημα των εργατών γης, 
τα δασικά θέματα καθώς και η ανάγκη ανοίγματος νέων 
αγορών.

Πλέον των προαναφερθέντων εμποδίων, τα οποία ο Τά-
σος Μπαρτζώκας, με θεσμικές παρεμβάσεις έχει θίξει ήδη 
στην κεντρική διοίκηση, συζητήθηκε η προοπτική ενίσχυσης 
της προβολής των αγροτικών προϊόντων της Η-
μαθίας, μέσω ολοκληρωμένου σχεδίου. Προς αυ-
τή την κατεύθυνση, ο Τάσος Μπαρτζώκας συμφώ-

νησε ότι είναι απαραίτητο να γίνουν προσεκτικά βήματα, τα 
οποία είναι έτοιμος να συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις.

Με αφορμή τη διοργάνωση «FRUIT LOGISTICA» κ. 
Μπαρτζώκας δήλωσε:

«Το σήμα αναγνωρισιμότητας της Ημαθίας, αλλά και 
όλης της Ελλάδας, είναι το αγροτικό προϊόν της. Χαίρομαι 
ιδιαίτερα που είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω και ο ίδιος 
πόσο δυναμική είναι η παρουσία της Ημαθίας στην έκθεση 
και πόσες ευκαιρίες νέων αγορών για τα εξαιρετικά προϊό-
ντα μας ανοίγονται. Η δύναμη είναι πάντα στο μαζί, και εγώ 
δηλώνω ότι στέκομαι μαζί με τους αγρότες μας και όλους 
τους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής.»
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΚΙΟΡΠΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δη-

μητρίου και της Ιφιγένειας, το γένος Γκα-
τζή, που γεννήθηκε στην Ξάνθη και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΧΑΡΑ του Παναγιώτη και της Μαργαρί-
τας, το γένος Δαμιανίδου, που γεννήθηκε  
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-

ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

Οι Επαγγελματίες
 και Βιοτέχνες Βέροιας 

κόβουν πίτα
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Βέροιας 

κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτας της την Κυριακή 16 
Φεβρουαρίου στη 1.00 το μεσημέρι, στο κέντρο « Α-
ΡΩΜΑ ΠΟΛΗΣ» (πριν την στροφή για νοσοκομείο).   

Έμπρακτα δίπλα στον Ημαθιώτη 
αγρότη, στον επιχειρηματία και 

στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς 
ο Τάσος Μπαρτζώκας
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

8 Φεβρουαρίου 2020 στις 2.30 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Α-
ποστόλων στο Κωστοχώρι Η-
μαθίας η  Σοφία Κοτρίδου σε 
ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

8 Φεβρουαρίου 2020 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Τιμίου 
Προδρόμου Παλαιοχωρίου Ημα-
θίας η  Δήμητρα Γκαγκαλτη σε 
ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

8 Φεβρουαρίου 2020 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δη-
μητρίου Βέροιας η  Γραμματή 
Δημ. Τρομπούκη σε ηλικία 93 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων:

 Το Σάββατο 8 Φε-
βρουαρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό του Αγίου 
Δημητρίου Τρικάλων 
Ημαθίας, όπου θα 
τελεστεί το τεσσαρα-
κονθήμερο μνημόσυ-
νο του μακαριστού 
πατρός Γεωργίου 
Μπιλιούλη. 

 Την Κυριακή 9 
Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ  το 
πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου του Νέου 
Πολιούχου Βεροίας.

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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Φε-

βρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό Α-
γίου Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και αδελφού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά 

Τα αδέλφια

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Φε-

βρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση  
της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΩΝ.
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΤΙΔΗ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια 

Η αδελφή, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Φε-

βρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Απ. Πέτρου και Παύλου Μητρόπο-
λης Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
της αγαπημένης μας συζύγου, μη-
τέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ
ΜΠΙΛΑΔΕΡΗ 

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
Ο αδελφός, Τα ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Βεροίας

Αγρυπνία για την εορτή του 
Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος 

Χαραλάμπους
Την προσεχή Κυριακή 9 Φε-

βρουαρίου, στον Ιερό  Ναό Αγί-
ων Αναργύρων Βεροίας θα τελε-
στεί Αγρυπνία, με την ευκαιρία 
της μνήμης του Αγίου Ενδόξου 
Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους. Η 
Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 9.00 
το βράδυ της Κυριακής και θα 
ολοκληρωθεί στις 12.30 ξημερώ-
ματα Δευτέρας.

Κατά την Αγρυπνία θα τεθεί 
σε προσκύνηση τεμάχιο από το 
ιερό λείψανο του Αγίου Χαρα-
λάμπους, που φυλάσσεται στην 
Ενορία.

Πρόσκληση 
σε τακτική γενική 

συνέλευση 
του «Έρασμου»

Καλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του 
Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με το διακριτικό τίτλο  
«ΕΡΑΣΜΟΣ» στις 10(δέκα) Φεβρουαρίου 2020 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 6.00μ.μ., στην αίθουσα του ημιώροφου 
του εστιατορίου «Παπαγάλος» (Ανοίξεως 104- Βέροια).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:  - Έγκριση απολογισμού 
οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου έτους 2019 και 
ειδικός απολογισμός κρατικής επιχορήγησης.

- Απολογισμός Δράσεων 2019.
- Προϋπολογισμός Δράσεων 2020.
- Διάφορες Προτάσεις.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει α-

παρτία στην παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική 
Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα 
στις 17 (Δεκαεπτά) Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 6.00μ.μ.  στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα.

Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη.

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου



ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής Δήμου Βέροιας, θα γίνει την Τετάρτη  12 Φε-
βρουαρίου στις  11:00 π.μ., με τα εξής θέματα ημερή-
σιας διάταξης:

Επί αιτήματος Γ.Δ. για διαγραφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος από 
χρηματικό κατάλογο του Δήμου Βέροιας.

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστω-
σης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για 
κάλυψη ημερίδας και εκδήλωσης της Αντιδημαρχίας 
Παιδείας.

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πί-
στωσης για «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 
φωτογραφήσεων» για την προμήθεια σημαιών για 
το Δημαρχιακό Μέγαρο και τα κατά τόπους Δημοτικά 
Καταστήματα έτους 2020.

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστω-
σης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για 
προμήθεια στεφανιών καταθέσεων έτους 2020.

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστω-
σης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για 
τη διοργάνωση με την Κοινότητα Μακροχωρίου του 
αποκριάτικου εθίμου του Καρνάβαλου.

Έγκριση ή μη της αριθμ. 1/2020 απόφασης του 
Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης» επί του Απολογισμού της, έτους 2019.

Έγκριση ή μη της αριθμ. 6/2020 απόφασης του 
Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός 
Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου»», επί του Προϋπο-
λογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
(ΟΠΔ) του, έτους 2020.

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδει-
ξη ή μη αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιία στο 
αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας».

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανά-
δειξη ή μη αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιία 
αγροκτημάτων Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας 
Δήμου Βέροιας».

Συγκρότηση ή μη Επιτροπής Παραλαβής Υπηρε-
σιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσι-
ών, για το έτος 2020.

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διάθεσης ή μη των 
απροβλέπτων δαπανών του έργου 
«Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων 
Δ.Ε. Απ.Παύλου».

Έγκριση ή μη 3ου Α.Π.Ε., 2ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διάθεσης ή μη των 
απροβλέπτων δαπανών του έργου 
«Συντήρηση κοινοχρήστων και κοι-
νωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και δι-
άθεσης ή μη των απροβλέπτων δα-
πανών του έργου «Ανακατασκευή 
τοιχίων επί των οδών Επικούρου και 
Λάρνακας».

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και 
διάθεσης ή μη των απροβλέπτων 
δαπανών του έργου «Ηλεκτροφωτι-
σμός γηπέδου Φυτειάς».

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Σύνδεση ε-
ξωτερικού αγωγού αποχέτευσης Πα-
νόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές με 
το δίκτυο της ΔΕΥΑΒ».

Έγκριση ή μη παράτασης της 
προθεσμίας περαίωσης του έργου 

«Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά 
έως οδό Απόλλωνος».

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαί-
ωσης του έργου «Προσαρμογή χώρου και Δημιουργία 
γηπέδου Καλαθοσφαίρισης-Χειροσφαίρισης-Πετο-
σφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας».

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαί-
ωσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων 
Δ.Ε. Απ.Παύλου».

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαί-
ωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα 
Μαυροδενδρίου-Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας».

Έγκριση ή μη της 5ης παράτασης της 4ης ενδεικτι-
κής τμηματικής προθεσμίας (με αναθεωρήσεις) χωρίς 
παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Α-
γροτική οδοποιΐα στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του 
Δήμου Βέροιας».

Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της 
Ελ.Κουλ**** από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθό-
ντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.

Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του 
Ευθ.Σερα**** από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελ-
θόντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού καταλό-
γου.

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 3/
ΤΠ/2020 απόφασης του Πολ. Πρωτοδικείου Βέροιας.

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για 
άσκηση αγωγής κατά Ν.Πίσιου για καταβολή αποζη-
μίωσης υπέρ του Δήμου λόγω πρόκλησης ζημιών.

Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνο-
μα υπαλλήλου του Δήμου για «Έξοδα συμβολαιογρά-
φων και δικαστικών επιμελητών».

Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου διαχειριστή της 
παγίας προκαταβολής έτους 2019.

Έγκριση ή μη χορήγησης Πάγιας Προκαταβολής 
για το έτος 2020 και ορισμός υπαλλήλου του Δήμου 
ως διαχειριστή της.

Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου

Ημερίδα ακουστικής
 και ορθοφωνίας, 

στο Δημαρχείο Βέροιας
Ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με τη Δ/σεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, διοργανώνει Ημε-

ρίδα με θέμα: «Ακουστική και Ορθοφωνία…Να μάθουμε να μιλάμε!»
Μίλησα πολύ και βράχνιασα! Μίλησα πολύ και έκλεισε η φωνή μου! 
Μίλησα πολύ και κουράστηκα!
Συχνά μας προβληματίζει ότι, παρόλο που αναπτύξαμε τα επιχειρήματά μας, τα επαναλάβαμε αρκετές 

φορές, δεν έγινε αποτελεσματική η επικοινωνία με τον συνομιλητή μας. Συχνά οι εκπαιδευτικοί, οι πολι-
τικοί, οι πωλητές, οι εκφωνητές, οι τηλεφωνητές αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη φωνή τους, «κλείνει» η 
φωνή τους στην προσπάθεια να περάσουν την πληροφορία, την οδηγία, τη συμβουλή, το μήνυμα που 
επιθυμούν στο ακροατήριό τους. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Δημοσθένη των αρχαίων χρό-
νων για την εκπαίδευση και εξάσκηση της φωνής του, ο οποίος, αν και τραύλιζε, έφτασε στο σημείο να 

κατακτήσει το βάθρο της ρητορικής. 
Θέματα ορθοφωνίας και διαχείρισης 

της αναπνοής θα αναπτύξει η μουσι-
κός κυρία Ελένη Αναγνώστου με στόχο 
όχι να γίνουμε μουσικοί, αλλά να επι-
κοινωνούμε κατακτώντας τη σωστή εκ-
φορά του λόγου, τη σωστή προφορά 
των λέξεων, την κατάλληλη στάση του 
σώματος, την αβίαστη διαχείριση της 
αναπνοής. 

Και δεν είναι μόνο ζήτημα επικοινωνί-
ας, είναι ζήτημα υγείας και ψυχολογίας, 
αυτοπεποίθησης του ατόμου.

Η Ημερίδα ακουστικής και ορθοφω-
νίας απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευ-
τικούς και σε όσους εκθέτουν τον εαυτό 
τους στον δημόσιο λόγο.

Η Ημερίδα Θα πραγματοποιηθεί 
στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 και 
ώρα 10.30΄-13.00. Πληροφορίες:  Αντι-
δήμαρχος Παιδείας, κ. Τζήμα Συρμούλα: 
2331350511
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ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΧΟΡΟΣ 

και ΚΟΠΗ 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

ΤΟ Κ.Α.Π.Η ΤΟΥ  Ν.Π.ΚΑΠΑ ΔΗ-
ΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ 
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ 
–ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑ-
ΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥ-
ΑΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.00μμ  ΣΤΗΝ 
ΕΛΙΑ.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 15 EYΡΩ 
TO ATOMO ΣTHN TIMH ΠΕΡΙ-
ΛAMBANETAI

ΦΑΓΗΤΟ- ΠΟΤΟ-  ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΑ ΚΑΠΗ

Αποκριάτικη 
εκδήλωση 
του Ομίλου 
Προστασίας 

Παιδιού
Ο Όμιλος Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας πραγματο-
ποιεί αποκριάτικη εκδήλωση 
την Τετάρτη 12 Φεβρουαρί-
ου 2020 στις 7.00 μ.μ. στο 
κέντρο «Ελιά» στη Βέροια. 
Τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ. 
Την εκδήλωση θα πλαισιώνει 
ζωντανή μουσική.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
Αλεξάνδρεια 06/02/2020                                                                                                
Αριθ. Πρωτ.   2041
                                                                               

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

……………………………………………………………………
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ο-
ρίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της προμήθειας κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες 
του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2020, προϋπολογισμού  
208.320,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42  
Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115
Telefax: 2333350159
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr
Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL521
Κωδικοί CPV: 44613800-8 (Κάδοι αποβλήτων). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 

συμμετοχής ύψους δύο (2) επί τοις εκατό (%) της προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), ήτοι 
3.360,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική 
ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφο-
ρές.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομι-
κή άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέ-
σω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016, την 28/02/2020 ημέρα Παρασκευή. Η ημέρα 
έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 07/02/2020 και η ώρα 
έναρξης η 15:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 
η 24/02/2020 και η ώρα λήξης η 15:00. Μετά τη λήξη της παρα-
λαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής απο-
σφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομι-
κοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Η παρούσα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.
gr), στο site του Δήμου http://www.alexandria.gr και στον Ελληνικό 
Τύπο.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

Συνεδριάζει την Τετάρτη
 η Οικονομική Επιτροπή
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Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Του ιερέως Παναγιώτου Σ. Χαλκιά
Η 9η Φεβρουαρίου, φίλοι αναγνώστες, 

έχει καθιερωθεί ως «Παγκόσμια ημέρα 
ελληνικής γλώσσας».

Επί του θέματος αυτού, θα μου επιτρέ-
ψετε να κάνω σήμερα μερικά σχόλια.

Μεταξύ των άλλων αντιφάσεων της 
σύγχρονης εποχής, είναι και τούτη. Μερι-

κοί απ’ αυτούς που κόπτονται για τη γλώσσα μας, την νεοελλη-
νική ή δημοτική, όπως επικράτησε να λέγεται, είναι και οι πιο α-
δίστακτοι δολοφόνοι της. Η γλώσσα μας δεν κινδυνεύει σήμερα 
από τους «καθαρευσιάνους», αλλά από τους «δημοτικιστές». Ο 
εχθρός βρίσκεται «εντός των τειχών».

Πριν από μερικά χρόνια κραύγαζαν, ούρλιαζαν θα έλεγα και 
έδειχναν να αγωνίζονται για την καθιέρωση της δημοτικής ως 
επίσημης γλώσσας. Καθώς υποστήριζαν –πολύ σωστά- ότι η 
«καθομιλουμένη» αποτελεί τη ζωντανή γλώσσα του λαού, που 
δεν καταλαβαίνει άλλες εκτός από εκείνη που ο ίδιος έπλασε. 
Μάλιστα οι φωνές υπέρ της δημοτικής ήταν κάτι σαν μόδα, ένα 
πιστοποιητικό προοδευτικότητας.

Όταν, όμως, ήρθε το «πλήρωμα του χρόνου», τα πράγματα 
ωρίμασαν και η δημοτική καθιερώθηκε ως επίσημη γλώσσα 
στην εκπαίδευση, στη διοίκηση κ.λπ., χάθηκε ένα βασικό «α-
τού» της προοδευτικότητας.

Το να μιλάς ή να γράφεις σήμερα δημοτική, είναι κάτι που 
κάνουν όλοι. Δεν μπορείς, λοιπόν, να υπερηφανευτείς ότι είσαι 

προοδευτικός. Χωρίς, 
όμως, το «μπαϊράκι» 
τι θα γίνει; Η γλώσσα 
ήταν ένα «πανό» στις 
κομματικές ή ιδεολο-
γικές διαμάχες. Σοφί-
στηκαν, λοιπόν, «χω-
ρίς περίσκεψη και αι-
δώ», την αυθαιρεσία, 
τη διαστρέβλωση, τη 

νόθευση της γλώσσας μας, προσφέροντας τελικά μόνο αρνη-
τική υπηρεσία στη διαμόρφωση και τη λειτουργία της. Αυτό το 
φαινόμενο, όμως, δεν αποτελεί προοδευτικότητα, αλλά χείριστη 
μορφή σκοταδισμού και προκλητικότητας. Ο Πλάτων εύστοχα υ-
ποστήριζε ότι η διαστρέβλωση της γλώσσας, οδηγεί μοιραία στη 
στρέβλωση του λογικού.

Θα χώριζα σε τρεις κατηγορίες τους «δολοφόνους» της 
γλώσσας μας.

Σε εκείνους που θεωρούν πρόοδο κάθε εξωφρενισμό. Π.χ. 
στις 12 του Ιούνη ή Ιούλη.

Σε αυτούς που από άγνοια ή γλωσσική φτώχεια ζευγαρώ-
νουν ή εφευρίσκουν λέξεις, παριστάνοντας τους γλωσσοπλά-
στες. Εδώ θα πρέπει να αναφέρω εκείνη την εκτός ελέγχου και 
ακατάσχετη παραγωγή σύνθετων λέξεων, με δεύτερο συνθετικό 
τη λέξη –ποίηση.

Π.χ. ιδρυματοποίηση, ανωτατοποίηση, πυραυλοποίηση, 
χαφιεδοποίηση… χαλβαδοποίηση… και άλλα τέτοια «αντιπολιτι-
κά» κατασκευάσματα.

Τέλος, σε όσους νομίζουν πως η δημοτική δεν έχει κανένα 
όριο ή κανόνα. Είναι οι μανιακοί των καταργήσεων!

Αναρωτιέται κανείς, αν τεθεί κάποιος φραγμός τέλος πάντων 
στη νεοελληνική γλωσσική ανευθυνότητα και επιδειξιμανία.

Στο σημείο αυτό, φίλοι αναγνώστες, θα σας γράψω μερικά 
μαργαριτάρια ανθρώπων της… δημοτικής. Προοδευτικών, βέ-
βαια:

«…Ο Άλεξ. Υψηλάντης πρότρυνε τους Έλληνες να εξεγερ-
θούν κατά των Τούρκων…» (Καθηγήτρια Λυκείου).

«…Θα σας πω τί λέει ο κόσμος για την πανδημία του Αρχιε-
πισκόπου…» (δημοσιογράφος από τα Ιωάννινα).

«…Τα στοιχεία που προκύπτουν δεν… καλύβουν το κενό της 
ροζ ιστορίας!...» (Δημοσιογράφος κάποιου… επιπέδου!).

Φτάνουν αυτά τα μαργαριτάρια των… προοδευτικών!
Ας σταματήσει, επιτέλους, ο γλωσσικός τσαρλατανισμός και 

η συνθηματολογία, για να προχωρήσουμε στα ουσιώδη. Δεν 
καταλαβαίνουν μερικοί, ότι ο χώρος της γλώσσας είναι ιερός 
και ευαίσθητος και δεν μπορούν ανεύθυνα και ετσιθελικά να τον 
ρυπαίνουν; Μα και οι άλλοι, όσοι στ’ αλήθεια πονούν, δεν θα 
διαμαρτυρηθούν έντονα για το έγκλημα αυτό; Δεν θα διδάξουν, 
τους νέους κυρίως, το σεβασμό απέναντι στη γλώσσα;

Για να σταματήσει πια αυτή η 
γλωσσική ασυδοσία και να μάθει 
ο πρώην υπουργός (και όχι μό-
νον αυτός) πως η γλώσσα δεν 
σημαίνει… σαλταδορισμούς!

«…Σας είπα: Η εκδήλωση θα 
γίνει στις δεκαοχτώ του Γεναρί-
ου, κι είστε όλες σας καλεσμέ-
νες!».

 

ΓΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ  
ΝΟΥ ΜΟΥ…
Νόμιζα πως ο κόσμος τελειώνει
 στην αυλή του σπιτιού
κι` έπειτα στη αυλή του σχολείου,
στα όρια της πόλης τέλος πάντων.

Μετέπειτα είπα
μέχρι τα σύνορα του κράτους,
μέχρι το εμβαδόν της Ευρώπης,
μέχρι τις Αφρικάνικες εκτάσεις,
τον παράλληλο της Ασίας,
τη γεωγραφία των Ηπείρων.

Πόσους υπολογισμούς 
για το που τελειώνει ο κόσμος έκανα!

Σκεφτόμουν 
τα μέρη των ευχών, 
τους ήχους της νύχτας, 
τις «συναυλίες» των παραμυθιών, 
το μπλε του κοβαλτίου,
τους εφτά ουρανούς, 
τα προτελευταία κύματα ,
την σουίτα «νύχτωσε χωρίς φεγγάρι»,
την γεωγραφία της Προποντίδας…

Ώσπου, 
πολύ αργότερα κατάλαβα,
πολύ αργότερα,

πως ο Κόσμος τέλειωνε 
εκεί που τέλειωνε η ΑΓΑΠΗ!!!

   Γιάννης Ναζλίδης

Ο χώρος της γλώσσας είναι ιερός!

Ετήσιος 
χορός του 

Πολιτιστικού 
Συλλόγου 

Αγίας 
Βαρβάρας 
Ο πρόεδρος και τα μέλη του 

Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αγίας Βαρβάρας, διοργανώ-
νουν τον ετήσιο χειμερινό χορό 
του συλλόγου, στις 8 Φεβρου-
αρίου 2020 και ώρα 8:30μ.μ. 
στην αίθουσα εκδηλώσεων 
«ΣΕΙΡΙΟΣ» στο Μακροχώρι, 
Ημαθίας.

Τιμή εισόδου: ενήλικες 15€ , 
παιδιά 7€

(Πλήρες μενού και απεριόρι-
στο ποτό)...

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
Ριζώματα 7 Φεβ. 2020
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 19

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ-
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Ριζωμάτων Η-
μαθίας διακηρύττει ότι:

Την Παρασκευή 14 του μηνός Φεβρουαρίου 2020 και 
ώρα 11 – 12 π.μ. στο Γραφείο του Συν/σμού διενεργεί 
φανερό Μειοδοτικό Διαγωνισμό Τελειωτικό για ανάδειξη 
συνεργείων Υλοτομίας-Μεταφοράς-Συγκέντρωσης ξυλείας 
του Δ.Τ. 8ε και 21α δρυός Πεύκης και οξιάς του Δάσους 
Ριζωμάτων.

Τα προς υλοτομία δασικά προϊόντα είναι:
Το Δ.Τ. 8ε ξυλεία οξιάς και Πεύκης 361 κυβικά ξυλ. ό-

γκος.
Το Δ.Τ. 21α ξυλείας δρυός – οξιάς και Πεύκης 2866 κυβι-

κά ξυλ. όγκος.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 300 ευρώ 

μετρητά για  κάθε Δασικό Τμήμα.
Ο Πρόεδρος

Βαϊνάς Θεοφάνης

Ξεκινούν 
πρόβες στις

 «Αλησμόνητες 
πατρίδες»

Νέο Δ.Σ. του Συλλόγου
Η χορωδία του Συλλόγου με την επω-

νυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟ-
ΣΗΣ ΠΟΝΤΟΥ, Μ. ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ν. 
ΗΜΑΘΙΑΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΟΙ 
ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ» ξεκίνησε τις 
πρόβες του, υπό την αιγίδα το χοράρχη 
Βασίλειου Φωτιάδη, στον πολυχώρο του 
Συλλόγου Καλλιθέας (Κομνηνών 42) από 
τις 23-1-2020.

Όσα καινούργια μέλη επιθυμούν, μπο-
ρούν να συμμετάσχουν.

Επίσης, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο 
Δ.Σ. ως εξής:

1. Ιωάννης Μιχαηλίδης, 
Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Βασίλειος Φωτιάδης, 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Λάζαρος Πουλασουχίδης,
 Γ. Γραμματέας του Δ.Σ.
4. Πολυχρόνης Μουρατίδης,
 Ταμίας του Δ.Σ.
5. Σωτηρία Απλακίδου, Μέλος του Δ.Σ.
Έγινε επίσης και η κοπή της βασιλόπι-

τας και ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι 
με πολύ κέφι και χορό. Τυχερή από την 
κοπή της βασιλόπιτας ήταν η κ. Ιωάννα 
Παπαδοπούλου.
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

 
  Χειμώνας. 20 Δεκεμβρί-

ου 1821. Το κρύο έξω στην 
Αργολίδα είναι τσουχτερό. 
Κάπου-κάπου άρχισαν να πέ-
φτουν και οι πρώτες νιφάδες 
του χιονιού. Πέρασαν εννέα 

μήνες από την έναρξης της Επανάστασης 25 Μαρτίου 
1821 γεμάτοι, θυσίες,  πόνος και δάκρυα.  Ο πόλεμος  
στα πεδία των μαχών συνεχίζεται αμείωτος. Ο λαός 
έχει μεθύσει από τις πρώτες επιτυχίες στις συγκρούσεις 
με τους Τούρκους και προσπαθεί να κατοχυρώσει τις 
πρώτες κατακτήσεις του. Ελπίζει στο Θεό να δει την 
πατρίδα του ελεύθερη. 

    Μέσα σε μια αχυρώνα στα χαλάσματα  της  πα-
ραθαλάσσιας  περιοχής στην Αργολίδα  της Πελοπον-
νήσου στην Πιάδα, εκεί όπου ήταν  άλλοτε η Αρχαία 
Επίδαυρος  γεννιέται η νέα Ελλάδα. Οπλαρχηγοί με 
τις μουστάκες και τα σπαθιά ζωσμένα στη μέση, με 
βλέμμα κοφτερό παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις. 
Αυτοί είναι η φλόγα της Επανάστασης και η ακούραστη 
ελληνική ψυχή. Εκεί μέσα έφτασαν από το εξωτερι-
κό Έλληνες διανοούμενοι για να καταλάβουν μαζί με 
τους τοπικούς άρχοντες. και τους εκπρόσωπους των 
επαναστατημένων περιοχών την εξουσία. Δίπλα και ο 
κλήρος δια του εκπροσώπου του συμμετέχει στις εξελί-
ξεις ως σύμβουλος και παραστάτης σε όλες τις μάχες. 
Στα βλέμματα όλων είναι ζωγραφισμένη η αγωνία και 
η αποφασιστικότητα.  Μαζί θα  υποδεχτούν το βρέφος 
της νέας αναγεννημένης Ιστορίας. Εκεί μέσα σε μια 
παράγκα που αποτέλεσε το λίκνο της επαναστατημένης 
Ελλάδας ύστερα από εννέα μήνες αγώνα  γεννήθηκε Η 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Την 1η Ιανουαρίου 1822, πρωτοχρονιά 
της ελληνικής ιστορίας θα γνωστοποιήσουν το γεγο-
νός με το πρώτο Σύνταγμα που υπέγραψαν. Ύστερα 

από πολλά χρόνια  η Ελλάδα δηλώσει παρούσα στην 
ιστορία  δίπλα στα ελεύθερα κράτη του κόσμου για να 
συνεχίσει τον πολιτιστικό και ιστορικό της ρόλο. Όλα τα 
χρόνια  της επώδυνης σκλαβιάς που πέρασαν με αίμα 
με πόνο και δάκρυα τελείωσαν. Πιστεύουν  ότι το δίκαιο 
είναι με το μέρος τους. 

   Την ημέρα εκείνη  Ψηφίστηκε το Σύνταγμα της Ελ-
λάδας. Ο Καταστατικός Χάρτης του Νέου Κράτους. Το 
κείμενο εκείνο αποτέλεσε  το θεμελιώδη θεσμό επάνω 
στον οποίο θα βασίζεται η διαμόρφωση ολόκληρης 
της νομοθεσίας της Ελλάδας. Θα  αφορά τα δικαιώμα-
τα και τις υποχρεώσεις του πολίτη, την οργάνωση και 
τους  βασικούς κανόνες λειτουργίας της κοινωνίας και 
του ελληνικού κράτους. Το Σύνταγμα της Επιδαύρου 
συμπεριέλαβε και τους πολιτικούς σχηματισμούς που 
υπήρχαν μέχρι τότε.(Πελοποννησιακή Γερουσία, Άρει-
ος Πάγος της Αθήνας και οργανισμός Δυτικής Χέρσου 
Ελλάδος. Το δημοκρατικό Σύνταγμα της Επιδαύρου 
διέκρινε τρεις εξουσίεςτη βουλευτική,την εκτελεστική και 
τη δικαστική.1

    « ΕΝ  ΟΝΟΜΑΤΙ  ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
 ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ

   Το Ελληνικόν Έθνος το υπό τη φρικώδη Οθωμα-
νικήν  δυναστείαν, μη δυνάμενον να φέρει τον βαρύτα-
τονκαι απαραδειγμάτιστον ζυγόν της τυραννίας και απο-
σείσαν αυτόν με μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον δια 
των νομίμων παραστατών του εις εθνικήν συνηγμένων 
Συνέλευσιν, ενώπιον Θεού και ανθρώπων την Πολιτι-
κήν αυτού ύπαρξιν και ανεξαρτησίαν»

Εν Επιδαύρω, την α’ Ιανουαρίου, έτει α’ωκβ’ και 
Α’της Ανεξαρτησίας 

Το Σύνταγμα αυτό ονομάστηκε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΟΛΙ-
ΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και είχε ενιαύσια ισχύ. Βασικοί 
άξονες του Πρώτου Ελληνικού Συντάγματος της Επι-
δαύρου ήταν ότι η Χριστιανική θρησκεία ήταν η «επι-
κρατούσα εις την Ελληνικήν επικράτειαν». Οι εξουσίες 
είναι τρεις ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ  
«Όλοι οι Έλληνες εισίν όμοιοι  ενώπιο των νόμων, και 
εις όλα τα αξιώματα και τιμάς έχουσι το αυτό δικαίωμα» 2

Σε διάγγελμά του την 25 Μαρτίου 1977 ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας  Κ. Τσάτσος είπε μεταξύ 
άλλων. «Προ 155 ετών την 1η Ιανουαρίου 
1822 με το Σύνταγμα της Επιδαύρου, οι 
Έλληνες συγκροτούσαν τη νέα πολιτεία 
τους. Οι από πάντα ελεύθεροι άνθρωποι 
γίνονται και ελεύθεροι πολίτες μιας κοινής 
πατρίδας.»3

Με το άρθρο ρδ’ του Προσωρινού Πολι-
τεύματος ορίστηκε η νέα σημαία να φέρει 
το σύμβολο του Σταυρού και τα χρώματα 
κυανό και λευκό. Στις 15 Μαρτίου 1822 το 
εκτελεστικό σώμα συνεδρίασε στην Κόριν-
θο και με το διάταγμα καθόρισε το σχήμα 
και τις λεπτομέρειες της σημαίας.4

«Η πρώτη Ελληνική σημαία ως επίση-
μη σημαία (σταυρός στην πάνω εσωτε-
ρική γωνία και εννέα γαλανόλευκες λω-
ρίδες αναρτήθηκε το 1823 στην Κόρινθο, 
που έγινε η πρώτη πρωτεύουσα του νέου 
ελληνικού κράτους. Οι εννέα λωρίδες α-
ντιστοιχούν στις συλλαβές της ιστορικής 
φράσης “Ελευθερία ή θάνατος»4 Μετά 
από το Δημοψήφισμα του 1974 που πραγ-
ματοποιήθηκε την 8η Δεκεμβρίου 1974, το 
πολίτευμα της Ελλάδας μετατράπηκε ξανά 
σε αβασίλευτη δημοκρατία και συντάχθηκε 
νέο σύνταγμα από την πέμπτη Αναθε-
ωρητική Βουλή και τέθηκε σε ισχύ στις 
11 Ιουνίου 1975, το οποίο ισχύει σήμερα 
όπως αναθεωρήθηκε το 1986, το 2001, το 
2008 και το 2019..Βιβλιογραφία1.Κ.Βακα-
λόπουλος.» Νεοελληνική Ιστορία (1204-
1940) σελ.126. εκδ. Αδ/φοί Κυριακίδη 2Ε-
πιλεκτικά λογοτεχνικά κείμενα ης Εθνικής 
Παλιγγενεσίας Εκδόσεις ταμείου Νομικών 
1971.3 3.Κωνσταντίνος Τσάτσος .»Ομιλίες 
1975-1977.ΑΘΗΝΑ»4.Η Ελληνική Σημαί-
α»Αθήνα 2005.Εκδόσεις ΓΕΣ  4.Κοινωνική 
δικτύωση. 

συνεχίζεται

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
ΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 1821 

Όλα τα άνομα και τα παράνομα και τα ά-
τιμα γίνονται εκεί που υπάρχει πολύ χρήμα.
Γι αυτό ορκίστηκα απο μικρός στην ζωή μου 
να μην δεχτώ χρήματα που δεν δικαιούμαι.
Με αυτά τα λόγια άνοιξε η κουβέντα μου με 
τον παππού Ευριπίδη.

-Πόσα χρόνια υπηρέτησες την πατρίδα 
παππού:τον ρώτησα

-Δύο χρόνια κορίτσι μου.Ήμουν 22 χρο-
νών όταν παρουσιάστηκα στο Χαλάνδρι 
στην Αθήνα,στο κέντρο Διαβιβάσεων.Μετά 
έφυγα στην Ξάνθη και ξαναγύρισα στην 

Αθήνα στο επιτελείο Καταδρομών στην Οδό Μέρλιν. Πολύ ξακουστός 
δρόμος γιατί στην κατοχή είχαν εκεί οι Γερμανοί το επιτελείο τους! 
‘Εδωσα εξετάσεις για χειριστής ασύρματου στα σήματα Μορς.Βγήκα 
δεύτερος με 19,9

-Ποιός βγήκε πρώτος;τον ρώτησα 
-Ένα παιδί από την Κέρκυρα
-Εξόδους είχατε;
-Ναι βγαίναμε.Εγώ επειδή ήμουν μακρυά από τον τόπο μου ,δεν 

έβγαινα συχνά.Άφηνα να βγαίνει ένας συνάδελφος που ήταν Πειραιώ-
της.

-Ούτε μια βόλτα δεν έκανες,να γνωρίσεις την Αθήνα:Τώρα θυμήθηκα 
ένα περιστατικό να σου διηγηθώ

-Κάντε ένα διάλειμμα να φάτε μανταρίνι και μετά συνεχίζεται είπε η 
γιαγιά Ανθούλα.Όμως εγώ δεν θέλησα να διακόψω τον ειρμό του παπ-
πού Ευριπίδη και η κουβέντα συνεχίστηκε...

-Λοιπόν για πες μου για την βόλτα σου στην πρωτεύουσα
-Περπατούσα εί της οδού Μέρλιν ,από την αντίθετη κατεύθυνση 

έρχονταν 2 άντρες από την ΕΣΣΔ τους οποίους προσπέρασα .με στα-
μάτησαν και μου ζήτησαν τον λόγο γιατί δεν χαιρέτησα.Απάντησα ότι 
δεν το έκανα επίτηδες .Με πήγανε στην μονάδα τους και μπροστά στον 
στρατηγό τους έδωσα εξηγήσεις .Αυτός πήρε τηλέφωνο στην δική μου 
μονάδα και επιβεβαίωσε τα στοιχεία μου ,τελικά με άφησαν ελεύθερο! 
Βγήκα έξω και προσπαθούσα να προσανατολιστώ,ήμουν στην οδό 
Πατησίων και αντί να πάρω το λεωφορείο για το Σύνταγμα πήτα την 
γραμμή για το τέρμα Πατησίων.Ο οδηγός φώναζε τέρμα και εγώ δεν 
τον άκουγα.Στο τέλος σταμάτησε και μου εξήγησε τι έπρεπε να κάνω....
Με τα πολλά και τα λίγα έφτασα στην μονάδα μου

-Για πόσο καιρό πήγες στην Ξάνθη παππού;
-Για 3 μήνες μπορεί και περισσότερο μου είπε.Όμως θυμάμαι την 

τρίτη μέρα του μεγάλου σεισμού στα Επτάνησα μας έβαλαν σε ένα 
πλοίο 7 τάγματα και μας οδήγησαν στην Κεφαλλονιά όπου ήταν το 
επίκεντρο.Πρώτη φορά ανέβαινα σε πλοίο ,φοβήθηκα πού ένιωθα 
ναυτία και καθόμουν στο κατάστρωμα .Όταν φτάσαμε στο νησί αυτό 
που είδαμε δεν περιγράφεται ..Φόβος,τρόμος και πολλοί νεκροί Ο κα-
τακλυσμός μας ήτανε κοντά στο βουνό ,φοβόμασταν να κοιμηθούμε.
Κάθε φορά που γινόταν μετασεισμός πέτρες κατρακυλούσαν πάνω μας 
.2 μήνες μείναμε στο νησί κάναμε ότι μπορούσαμε για να βοηθήσουμε 
τον κόσμο,στεναχωριόμουν πολύ.Μετά φύγαμε και πήγαμε στην Στίψη 
Μυτιλήνηςγια 3-4 μήνες.Η δική μου όμως ομάδα πήγε γι άσκηση στην 
Θάσο πιο μπροστά.Κουρασμένος και ταλαιπωρημένος έφτασα εκεί που 
ήταν και από την πολύ κούραση έπεσα να κοιμηθώ,το έδαφος όμως 
ήταν απότομο σε πλαγιά και χωρίς να το καταλάβω κατρακύλησα και 
έπεσα πάνω στον συναγερμό! Τα έλεγε και γελούσε ο παππούς ο Ευ-
ριπίδης.Μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια γνώρισε πολλούς ανθρώπους έκανε 
μάλιστα και Πάσχα με τον Παύλο γιό του βασιλιά Κων\νου.Τον εκπαί-
δευσαν σε όλα τα σώματα ,ήταν ομορφάντρας με μεγάλες παλάμες

-Σε αυτά τα 2 χρόνια δεν ήρθε ποτέ στο σπίτι σου;τον ρώτησα
-Ήμουν πολύ μακρυά κορίτσι μου.Και ότι μας έδιναν απο χρήματα 

και τσιγάρα τα έστελνα με δέμα στον πατέρα μου
-Μετά την Θάσο τι έγινε;Πού πήγες;
-Γύρισα για λίγο στην Ξάνθη και μετά στην Αθήνα.Από εκεί πήρα 

απολυτήριο μου 
-Φαντάζομαι τί χαρά έκαναν οι δικοί σου όταν γύρισες και προπά-

ντων η Ανθούλα Ε! παππού;
-Έτσι είναι δεν ήταν λίγα και τα 2 χρόνια,όμως μου έμαθε πολλά ο 

στρατός .Έμαθα στην υπακοή ,στην πειθαρχία,πως είναι να συγκα-
τοικείς με άλλους,γνώρισα καινούργιους για εμένα τόπους που υπό 
άλλες συνθήκες δεν θα γνώριζα..ποτέ.Μεγάλο σχολείο ο στρατός..Εκεί 
έκλεισε και η κουβέντα μας ,μια ακόμη ιστορία του παππού Ευριπίδη ει-
πώθηκε,μια ακόμη ιστορική αναδρομή γράφτηκε για να μείνει στο χαρτί 
αλλά και στις καρδιές μας!

Η συγγραφέας 
Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά

Οι Ιστορίες 
του Παππού

Γενική συνέλευση και εκλογές 
στο σύλλογο «Φίλοι του 

ποταμού Τριποτάμου Βέροιας»
Ο Σύλλογος «Φίλοι του ποταμού Τριποτάμου Βέροιας» καλεί τα μέλη του 

αλλά και σε όλους όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, σε απολογιστική τακτική 
γενική συνέλευση και εκλογές την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 
17:00 στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. 

Ελάτε κοντά μας στην προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης αυτού του 
μοναδικού περιβαλλοντικού θησαυρού της πόλης μας! 

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης έχει ως εξής:
17:00 - 18:00 Προσέλευση-Εγγραφές
18:00 - 18:15 Απολογισμός των δράσεων για το περασμένο έτος
18:15 - 18:20 Ισολογισμός
18:20 - 18:30 Υποβολή υποψηφιοτήτων, Προεδρείο 
18:45 - 19:45 Ψηφοφορία  

 Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Του Πάρη Παπακανάκη

 
Η ανάρτηση του πρώτου 

σχεδίου πόλης της Βέροιας, 
τον Ιανουάριο του 1925, στο 
Δημαρχείο σηματοδότησε ταυ-
τόχρονα την έναρξη του πα-
ραγκωνισμού του Τριποτάμου 
από το σύνολο σχεδόν των με-
τέπειτα τοπικών αρχόντων της 

πόλης... 
Όπως έχει επισημάνει ο συντοπίτης μας αρχιτέ-

κτονας-πολεοδόμος καθηγητής κ. Δημήτρης Μάρ-
τος, ενώ η οργάνωση των ιστορικών ευρωπαϊκών 
πόλεων ξεκινούσε τη σημειολογία του σχεδίου πό-
λης της καθεμιάς από το ποτάμι της (αν υπήρχε), 
στο προτεινόμενο σχέδιο των Έρτσου-Μακρυδήμα 
για τη Βέροια, ο Τριπόταμος αγνοήθηκε παντελώς, 
καθώς το σχέδιο ήταν αυστηρά προσηλωμένο στην 
ιδεολογία του Αθηναϊσμού*.

[ *Ο Αθηναϊσμός εν συντομία μπορούμε να πούμε 
ότι είναι ένα σύνθετο πλέγμα πολιτικών, ιδεολο-
γικών, αισθητικών και γεωγραφικών κανόνων, το 
οποίο ευθυγραμμίζεται με την δυτικοευρωπαϊκή ά-
ποψη για τον ελληνισμό.]

Έτσι η πρόταση των δύο μηχανικών επεδίωκε με 
ιδιαίτερη ένταση την απάλειψη όλων των στοιχείων 
που (κατά την άποψή τους) θύμιζαν το οθωμανικό 
παρελθόν της και την αναβίωση του πνεύματος της 
αρχαιότητας. Αυτό θα επιτυγχανόταν δια μέσου: 

α) της κατάργησης της οδού 26ης Οκτωβρίου (της 
σημερινής Κεντρικής Οδού) 

β) της δημιουργίας ενός οδικού «ομφαλού» με τη διάνοιξη των δύο αρχαίων δρόμων (ση-
μερινές Μητροπόλεως-Βενιζέλου) και τη συμβολή τους με την υπό διαμόρφωση τότε οδό 
Εληάς, 

γ) του καθαρισμού του χώρου (πετρόχτιστοι αυλόγυροι-σαχνισιά κλπ) ως προϋπόθεση για 
τον εκσυγχρονισμό της νέας κοινωνίας.

Το αναθεωρημένο σχέδιο πόλης του 1936 (στο οποίο οφείλεται η σημερινή πολεοδομική 
πραγματικότητα της Βέροιας), αν και διαμορφώθηκε ως έκφραση των συμφερόντων των οι-
κοπεδούχων, ουσιαστικά διατήρησε την ίδια πολεοδομική φιλοσοφία. Διέσωσε μόνο κάποιες 
παραδοσιακές οδούς (μεταξύ αυτών την “Κεντρική Οδό”) προωθώντας τη διαπλάτυνσή τους.

 Τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της πολεοδομικής φιλοσοφίας, την οποία πολύ εύστοχα ο 
Δημήτρης Μάρτος αποκαλεί “πολεοδομική καθαρεύουσα”,  ήταν ο λεγόμενος “μακεδονικός 
αρχιτεκτονικός ρυθμός” (έχουμε ήδη κάνει λόγο γι’ αυτόν) και, ως παράπλευρη απώλεια, ο 
Τριπόταμος, γιατί αντιπροσώπευαν (υποτίθεται) την οθωμανική κοινωνική και πολεοδομική 
δομή. 

Η εφαρμογή στην πράξη αυτής της ιδεοληψίας φαίνεται ξεκάθαρα στην προχειρότητα με 
την οποία αντιμετώπισε ο επίσημος Δήμος Βέροιας την αποκατάσταση των καταστραμμένων 
από την πλημμύρα του 1935 γεφυριών. 

[Να σημειώσουμε επιπλέον ότι από το 1914 είχε ήδη αρχίσει η προσωρινή εγκατάσταση 
προσφύγων (κυρίως από τον Πόντο και τη Βόρεια Θράκη) δίπλα από τον “Καρσί μαχαλά” 
(στη σημερινή συνοικία του Προμηθέα) και κατά τη χρονική περίοδο στην οποία αναφερόμα-
στε, βρισκόταν στην κορύφωσή της η προσπάθειά τους για αξιοπρεπή μόνιμη εγκατάσταση.]   

 
Η αναπλήρωση των κατακρημνισμένων γεφυριών του Χατζηκάβουρα ή Σταυρού (αριστε-

ρά) και του Φούρναρη (δεξιά). 

Η ιδέα της ανάπλασης και αξιοποίησης του Τριποτάμου έκανε για πρώτη φορά με σο-
βαρότητα την εμφάνισή της περί το 1970, επί δημαρχίας Γιώργου Τσαλέρα. Τότε ανατέθηκε 
στον καθηγητή αρχιτεκτονικής τοπίου κ. Νικόλαο Κανταρτζή η σύνταξη ενός σχετικού σχεδί-
ου μελέτης. Πράγματι εκπονήθηκε ένα μεγαλόπνοο προσχέδιο, το οποίο με το προσωπικό 
ενδιαφέρον του Δημάρχου, αλλά και την ακαταπόνητη-πολυσχιδή εργασία του κ. Γιώργου 
Μωυσιάδη, τότε προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Βέροιας, έγιναν τα πρώτα βήμα-
τα υλοποίησής του. 

Συγκεκριμένα μεταξύ 1970-74, ανοικοδομήθηκε η σημερινή γέφυρα Σταυρού, διανοίχθηκε 
η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου, οικοδομήθηκε το αμαξιτό σήμερα τμήμα της γέφυρας της οδού 

Θερμοπυλών, συνδέοντας την αποκομμένη ως τότε 
συνοικία του Προμηθέα (αποκαλούμενη “τα μαντζίρικα”) 
με το κέντρο της Βέροιας, και έγιναν τα πρώτα έργα 
ανάπλασης-ανάδειξης του Τριποτάμου με βάση το σχέ-
διο Κανταρτζή, απέναντι από το εξοχικό κέντρο “Μπαρ-
μπούτα” και την ομώνυμη εβραϊκή συνοικία. 

Όμως στη συνέχεια το εγχείρημα “πάγωσε” και για τα 
επόμενα 20 χρόνια γινόταν μόνο από καιρού εις καιρόν 
λόγος για “ένα σχέδιο Κανταρτζή”, χωρίς ποτέ να διαφαί-
νεται κάποια πράξη, η οποία να προωθεί την υλοποίηση 
έστω και μέρους του. 

Την άνοιξη του 1993, επί δημαρχίας Ανδρέα Βλα-
ζάκη, το Δημοτικό Συμβούλιο κάλεσε τον κ. Κανταρτζή 
αυτοπροσώπως για ενημέρωση επί του σχεδίου του. Ο 
τελικός καρπός της προσπάθειας αυτής ήταν η ομολο-
γουμένως καλαίσθητη ανακαίνιση του μικρού ήδη ανα-
δειχθέντος τμήματος της δυτικής όχθης του ποταμού, 
αξιοποιώντας κονδύλια από το περιφερειακό πρόγραμ-
μα ΣΠΑ.

 
 
Από τότε πέρασαν ακόμη 25 χρόνια κατά τα οποία 

οι πολίτες της Βέροιας έχουμε “χαθεί σε έναν λαβύριν-
θο” καλοδιατυπωμένων διαπιστώσεων και εκθέσεων, 
στο γενικό πλαίσιο: «Η ανάπλαση και αξιοποίηση της 
περιοχής του ρέματος είναι επιβεβλημένη καθώς στην 
πόλη της Βέροιας είναι ιδιαίτερα έντονη η έλλειψη κοινο-

Τριπόταμος: η παραμελημένη προίκα της φύσης στη Βέροια…
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Τριπόταμος: η παραμελημένη προίκα της φύσης στη Βέροια…
χρήστων χώρων και ο κατακερματισμός του αστικού πρασίνου… Ο 
χώρος είναι σε μεγάλο ποσοστό εγκαταλελειμμένος, μη ασφαλής για 
τους επισκέπτες, ενώ τμήματα του λειτουργούν ως χωματερές... Με 
τον κατάλληλο σχεδιασμό ο χώρος θα μπορούσε να ανακτήσει τον 
αρχικό του ρόλο, να αποτελεί δηλαδή χώρο “αναπνοής” της πόλης 
της Βέροιας και χώρο συνάντησης των κοινωνικών της ομάδων…».  
Με τις οποίες διαπιστώσεις ασφαλώς κανείς δεν μπορεί να διαφωνή-
σει, αλλά το θέμα πάντοτε σταματά εκεί… 

Δυστυχώς επί 45 χρόνια (ήμουνα νιος και γέρασα δηλαδή, στην 
καλύτερη των περιπτώσεων…) παρακολουθούμε να επαναλαμβά-
νεται ο φαύλος κύκλος: ένθερμες προεκλογικές υποσχέσεις, που 
μετατρέπονται σε επίρριψη ευθυνών προς τους “προηγούμενους” 
μετά την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου και (φτου! απ’ την αρχή) 
έναρξη σοβαρών προσπαθειών, οι οποίες όμως προσκρούουν στο 
“δαιδαλώδες νομοθετικό πλαίσιο” και…    όλο πάλι από την αρχή!!! 

Είναι κατανοητές οι δυσκολίες ενός μεγάλου έργου και η πολυπλο-
κότητα του θέματος, καθώς αναφερόμαστε σε μια περιοχή χαρακτη-
ρισμένη ως “ιδιαίτερου φυσικού κάλλους”, οπότε απαιτούνται λεπτοί 
χειρισμοί. Οι όποιες ιδιαιτερότητες όμως, δεν μπορούν να δικαιολο-
γούν για “έτη και έτη”  την…  εγκατάλειψη.

Τα συμπεράσματα από αστικές παρόχθιες αναπλάσεις ανά τον 
κόσμο (μεταξύ πολλών άλλων ωφελειών) δείχνουν: σημαντικότατη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων (το ποτάμι έγινε τόπος 
συνάντησης ανθρώπων και χώρος μεγάλης ποικιλίας δραστηριοτή-
των), αύξηση τουριστών, αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην 
περιοχή, βελτίωση γενικότερα της οικονομίας της πόλης, αλλά και 
μείωση της ρύπανσης και αύξηση της βιοποικιλότητας του ίδιου του 
ποταμού!!!  

Σταθερή βούληση, μελέτη σε βάθος, λεπτομερής σχεδιασμός, επι-
μονή στην υλοποίηση του οράματος είναι μια δοκιμασμένη συνταγή 
επιτυχίας (βλέπε Ληθαίος Τρικάλων, Πηνειός Λάρισας, Εδεσσαίος 
Έδεσσας, Αλιάκμονας στο ύψος του Άργους Ορεστικού, κλπ. κλπ.). 

 Φωτεινή εξαίρεση-παράδειγμα προς μίμηση, πολύ μακριά από το 
γαϊτανάκι απέκδυσης ευθυνών του επίσημου Δήμου Βέροιας, οι φιλό-
τιμες προσπάθειες απλών πολιτών της στην αρχή (με πρωτοστάτη 
τον γιατρό Θεόδωρο Πολυχρονιάδη) και ως φορέας “φίλοι του Τριπο-
τάμου” από το 2013, οι οποίοι κάνουν το ειλικρινές ενδιαφέρον τους 
πράξη, σε συνεργασία και με άλλους φορείς (ιδιαίτερη μνεία πρέπει 
να γίνει στο 3ο Σύστημα Δασοπροσκόπων). Υποβάλλουν προτάσεις 
προς τις αρχές, διοργανώνουν προγράμματα ευαισθητοποίησης των 
παιδιών και των πολιτών, διοργανώνουν εκδηλώσεις ενημέρωσης κι 
ανάδειξης της ομορφιάς και των ωφελημάτων του ποταμού, φροντί-
ζουν για τον καθαρισμό και την προσβασιμότητα ενός σημαντικού 
μήκους της όχθης του και πολλά άλλα…  

 
Ως “από μηχανής θεός”, γράφοντας τις συγκεκριμένες γραμμές, 

προέκυψε η είδηση της εξαγγελίας του ΕΣΠΑ 2021-27!!! Ευκαιρία 
λοιπόν για τη Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιό μας σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, εμπλεκόμενους 
φορείς κλπ. να ενεργοποιηθούν δεόντως και να σπάσουν επιτέλους 
τη μακρόχρονη, δυσμενέστατη παράδοση απαξίωσης του ποταμού που “γέννησε” τη Βέροια!  

Ελπίζουμε και περιμένουμε…    



14 5-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 του Σαββατοκύριακουwww.laosnews.gr 8-9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Που μπορούμε να δούμε μαζί μια 
κατασκήνωση Προσκόπων από την 
Αργεντινή, έναν σταυρόκομπο από τις 
Αζόρες, έναν Ναυτοπρόσκοπο από την 
Κύπρο, έναν Πρόσκοπο από την Λιβε-
ρία, από τις Φιλιππίνες, από τη Νιγηρία, 
από την Ταϊλάνδη, τις Ηνωμένες Πολι-
τείες, τη Σρι Λάνκα, τη Νέα Ζηλανδία, 
την Βουλγαρία, το Κονγκό,  τα νησιά 
Σαμόα, τον Καναδά, την Σιγκαπούρη, 
την Τσεχία, την Αγγλία…..; 

Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέ-
ροιας για να τιμήσει την 22α Φεβρουα-
ρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης και Φι-
λίας, θα πραγματοποιήσει έκθεση Προ-
σκοπικών Γραμματοσήμων στην Αντω-
νιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. 
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν, την 
Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στις 18:00 και 
θα διαρκέσει έως τις 29 Φεβρουαρίου.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία 
να δουν 5500 Προσκοπικά γραμματό-
σημα και  φακέλους από Προσκοπικά 
Jamboree, απολαμβάνοντας ένα μονα-
δικό ταξίδι σε όλον τον κόσμο! Τα σπά-
νια αυτά αντικείμενα αποτελούν μέρος 
της προσωπικής συλλογής του Παλαιού  
Προσκόπου και φιλοτελιστή κ. Τριαντά-
φυλλου Μεταξά.

Η έκθεση, με την συνδρομή του Σώ-
ματος Ελλήνων Προσκόπων, θα φιλο-
ξενήσει την στολή του Αθανάσιου Λευ-

καδίτη, ιδρυτή του Ελληνικού Προσκο-
πισμού που αποτελεί μοναδικό ιστορικό 
Προσκοπικό κειμήλιο.

Ταυτόχρονα στον ίδιο 
χώρο, θα γίνεται συλλογή 
φαρμακευτικού υλικού, το ο-
ποίο θα διατεθεί στο κοινω-
νικό φαρμακείο της Βέροιας.

Ώρες επισκέψεων:
Καθημερ ινές :  10 :00 

- 14:00 και 17:00 - 20:30, 
Σάββατο: 16:00 - 20:00, Κυ-
ριακές: κλειστά

Για οργανωμένα τμήματα (σχολεία, 
συλλόγους κλπ) υπάρχει η δυνατότητα 
ξενάγησης κατόπιν τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας στο 6987170785 (Σωτήρης 
Τσέλιος).

Το 2020 οι Πρόσκοποι περήφανα 
γιορτάζουν 110 χρόνια εθελοντισμού 
και αδιάλειπτης κοινωνικής προσφο-
ράς και αλληλεγγύης. Μέσω των προ-
γραμμάτων, των δράσεων και των δι-
αχρονικών αξιών τους, για 110 χρόνια 
εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε, συμ-
βάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτε-
ρου κόσμου!

Στόχος 10: Μειώνουμε την ανισότη-
τα εντός και μεταξύ των χωρών.

  
Για την ΕΠΠ Βέροιας

Ο αρχηγός

Πρόσκληση 
σε κοπή πίτας

Η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του Μορ-
φωτικού Συλλόγου Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ» σας 
προσκαλούν στην Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
Βασιλόπιτας, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 
και ώρα 5μμ, στην φιλόξενη αίθουσα του συλλό-
γου μας στην Κεντρική Πλατεία Κοπανού.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τον χαιρετισμό 
της προέδρου του συλλόγου, στην συνέχεια θα 
πραγματοποιηθούν οι βραβεύσεις νέων του συλ-
λόγου Επιτυχόντες- Αριστεύσαντες στον Εκπαι-
δευτικό και Αθλητικό Τομέα, ευχές και Κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας καθώς και πα-
ραδοσιακοί χοροί από τα τμήματα του συλλόγου 
μας. Στο τέλος θα ακολουθήσει γλέντι.

Σας περιμένουμε όλους!  
Με εκτίμηση,
η Πρόεδρος

Στάρχου Παναγιώτα

Από τον «Έρασμο»
Νέος Κύκλος της «Ομάδας 
ελεύθερης συζήτησης και 

έκφρασης για την 3η ηλικία» 
Από την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 

και κάθε Τετάρτη στις 10.30π.μ., για 10 συνα-
ντήσεις,  ξεκινά ο νέος Κύκλος της «Ομάδας 
ελεύθερης συζήτησης και έκφρασης για την 3η 
ηλικία» του «Έρασμου», στα γραφεία του Συλ-
λόγου, Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια. Πρό-
κειται για μια δράση δικτύωσης ηλικιωμένων 
ανθρώπων της τοπικής μας κοινωνίας, που 
συμμετέχουν σε συναντήσεις ποικίλης θεμα-
τολογίας βιωματικού χαρακτήρα, με πρωταγω-

νιστές τους ίδιους, υπό την επιμέλεια της Συστημικής - Οικογενειακής 
Ψυχοθεραπεύτριας Έμυς Μήτσιου.

Με τη συγκεκριμένη  δράση, που γνώρισε μεγάλη αποδοχή συμ-
μετοχών το 2019, ο «Έρασμος» τιμά την 3η ηλικία, κοινωνώντας 
με τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις αγωνίες της, αναγνωρίζοντας ότι 
αποτελεί αστείρευτο κεφάλαιο σοφίας και άντλησης εμπειρίας, κεφά-
λαιο γνώσης προς αξιοποίηση και πηγή συνειδητοποίησης ότι η ζωή 
δεν ήλθε μόνη, αλλά κάποιοι την έφεραν και μας την παρέδωσαν, ως 
μια σκυτάλη ευθύνης, αγάπης, προσφοράς και συνέπειας προς τις 
επόμενες γενιές. Η ομάδα φιλοδοξεί να εμπνεύσει την αισιοδοξία και 
την αγωνιστικότητα για μια δυναμική παρουσία των ηλικιωμένων στην 
καθημερινότητα τους με το σύνθημα: «Το να γερνά το σώμα είναι ανα-
πόφευκτο. Το να γερνά η ψυχή, όχι»!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πλη-
ροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. 
Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00.
Στο τηλ. 23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com

Σε Φυτειά και στο Δάσκιο το 
3ο Σύστημα Δασοπροσκόπων

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε η Αγέλη και η Ομάδα , του 3ου Συστήμα-
τος Δασοπροσκόπων πραγματοποίησαν τις χειμερινές τους εκδρομές , στη 
Φυτειά και στο Δάσκιο αντίστοιχα !!

Ο καιρός σύμμαχος τους! Το παιχνίδι πολύ!! Η περιπέτεια άφθονη!!! Οι 
μνήμες χαραγμένες για πάντα στο μυαλό και στην ψυχή τους!!!!

Λυκόπουλα και Πρόσκοποι έζησαν το Προσκοπικό όνειρο για άλλη μια 
φορά! Οι Βαθμοφόροι πάντα δίπλα τους, οδηγοί, σε αυτό το όμορφο ταξίδι!!

Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο της Φυτειάς κ. Βύζα , όπως και τον πα-
πά Φώτη του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, στην Φυτειάγια τη ζέστη φιλοξενία 
τους, όπως επίσης και τον πρόεδρο του Δασκίου κ. Παγούρα , για την αμέρι-
στη συμπαράσταση του για την πραγματοποίηση της εκδρομής μας!!

Υπαρχηγός 3ου Συστήματος Προσκόπων Βέροιας 
 Μαρία Γκασνάκη (ΛΟΡΙ)

Ετήσιος χορός 
και κοπή πίτας του ΠΟΞ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΕΡΟΛΙΒΑΔΟΥ προσκαλεί όλα τα μέλη 
του, τους κατοίκους και τους φίλους του χωριού στον Ετήσιο Χορό του 
και την Κοπή της Πίτας που θα γίνει το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 
(μετά την Τσικνοπέμπτη) στον πολυχώρο «ΕΛΙΑ» στη Βέροια, με τη συ-
νοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας του Δημήτρη Παράσχου.

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:30. Η πρόσκληση κοστίζει 20 Ευρώ και 
περιλαμβάνει πλήρες μενού, ποτό, γλυκό και συμμετοχή στην κλήρωση 
των δώρων με τον αριθμό της κάρτας (δε θα διατίθενται λαχεία).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των φίλων και μελών, παρακα-
λούμε να προμηθευτείτε εγκαίρως τις προσκλήσεις σας.

Κρατήσεις προσκλήσεων γίνονται από τα μέλη του Δ.Σ. του Ομίλου.
Το Δ.Σ.

Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου
Έκθεση 5500 Προσκοπικών 

γραμματοσήμων στη «Στέγη»
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Έναακόμηδύσκολοεκτός έδραςαγώναθαδώ-
σει την Κυριακή η Βέροια αντιμετωπίζοντας στην
ΑθήνατηνομάδατουΑιγάλεω.

ΟΠροπονητής τηςομαδαςΚώσταςΓεωργιάδης
δεν θα έχει στην διάθεση του τονΛάμπροΤαίρη
παρότι έβγαλε κανονικά την προπόνηση της Πα-
ρασκευής αλλά θα τον διαφυλάξει για τα επόμενα

παιχνίδια
Αντίθετα τέθηκεστηνδιάθεση

του προπονητού ο Νίκος Γεω-
γιάδηςπου είνια πλέον έτοιμος
να βοηθήσει την βασίλισσα του
βορά και κατάπάσαπιθανότητα
θα είνια για πρώτη φορά στην
αποστολή.

ΔενανησυχείηΒέροια
Μπορεί ναμηνβγήκε κάποια

απόφαση για το θέμα της αφαί-
ρεσης βαθμών από την Βέροια
αλλάοιδιοικούντεςείναιαπόλυτα
βέβαιοι οτι η απόφαση τουΔιαι-
τητικούΔικαστηρίου είνια λάθος.
και η ομάδα δενπρόκειται ούτε
να πληρώσει χρέη άλλων αλλά
καιουτεθατηςαφαιρεθούνβαθ-
μοί.

ΜεταγραφήΝίκουΓεωργιάδη
στηνβασίλισσατουβορά

ΗΠΑΕΝΠΣΒέροια ανακοινώνει την απόκτηση
του δεξιούπλάγιου αμυντικούΝίκου Γωργιάδη.Ο
αθλητήςτατελευταίαχρόνιααγωνιζότανστονΑπόλ-
λωναΠόντουενώέχεικαιπολλέςσυμμετοχέςστην
Superleague.

ΝίκοκαλώςόρισεςστηνΠΑΕΝΠΣΒέροια.

ΗΑισθητική Ο-
μαδική Γυμναστική
τουΑ.Π.ΣΦίλιππος
Βέροιας, συνεχίζο-
ντας τηνπαράδοση
για μια ακόμη χρο-
νιά επέστρεψε έχο-
ντας  στις βαλίτσες
της 3 ΧΡΥΣΑ και
1 ΧΑΛΚΙΝΟ από
το 5ο πανελλήνιο
πρωτάθλημα Αι-
σθητικήςΟμαδικής
Γυμναστικής που
διεξήχθησταΤρίκα-
λαστις1/2Φεβρου-
αρίου2020.

Συγκεκρ ιμένα
η μικρή ομάδα 8-
10 χρονών στην
οποία συμμετείχαν
οι αθλήτριες Γερο-
ντίδου Κέλλυ, Γρη-
γοριάδουΚατερίνα,
ΕλμασλάριΜαρίλια,
Μαλογιάννη Κα-
τερίνα, Μπαρμπα-
ρούση Αθηνά και
ΝατσούραΚλεονίκη
και προπονήτρια
την ΠαυλίδουΜα-
ρία κατέκτησαν το
πρώτο ΧΡΥΣΟ με-
τάλλιο για τον Φί-
λιπποκαιτηνπόλητηςΒέροιας!

Επόμενη αγωνίστηκε η ομάδα 10-12 χρονών
στην οποία συμμετείχαν οι αθλήτριες Ηλιάδου
Ελένη, ΙωάννουΓαλήνη,ΚιάτσηΧρύσα,Λουκίδου
Ράνια,ΠαπαζλήΔέσποινα,ΠαπαζλήΘωμαή και
ΣούληΑλέσια και προπονήτρια τηνΗρώΧαβια-
ροπούλου καιπαρ όλοπου ήταν ηπιο δύσκολη
κατηγορία,τακορίτσιακατάφερανναανέβουνστο
βάθροκαιναφέρουνΧΑΛΚΙΝΟμετάλλιο.

Επόμενη αγωνίστηκε η ομάδα 12-14 χρονών
στην οποίασυμμετείχαν οι αθλήτριεςΚριαράΕλ-
πίδα,ΜοτσιοπούλουΧάιδω,ΝικόλτσηΈλλη,Πα-
παζλή Σταυρούλα, ΣαριόγλουΔανάη, Φασίδου
ΞένιακαιαναπληρωματικήηΚατσικάρηΣοφίακαι
προπονήτριατηνΗρώΧαβιαροπούλου,έφεραντο
δεύτεροΧΡΥΣΟμετάλλιογια τονΦίλιπποκαι την
πόλητηςΒέροιας!

Και τέλος αγωνίστηκε η μεγάλη ομάδα των
Γυναικώνπου κατέκτησε το 3οΧΡΥΣΟμετάλλιο
για τονΦίλιππο και τηνπόλη τηςΒέροιας, με τις
αθλήτριεςΓερακοπούλουΚατερίνα,Ζουμπουλίδου
Ευγενία,ΚαγκελίδουΝάντια,ΠαπανώταΔήμητρα,
ΠατσιαβούραΜερόπη, Πινακούδη Ροδούλα και
προπονήτριες τηνΜωυσιάδου Κατερίνα και την
ΤζίμπουλαΔέσποινα, οι οποίες μάγεψαν το κοινό
παρ όλη την ατυχία και το σοβαρό τραυματισμό
που είχε η Πινακούδη Ροδούλα στην τελευταία
κίνησητουπρογράμματοςκαιάφησεπικρήγεύση
στοκατάμεστοστάδιο!

Πολλάσυγχαρητήρια έδωσεστα κορίτσια μας
και στις προπονήτριες τους και οπρόεδρος του
τμήματοςΝίκοςΠαπανώταςπου δήλωσεπερή-
φανος για την σοβαρή καιποιοτική δουλειάπου
γίνεταιστονσύλλογότου!!

ΧωρίςτονΛάμπροΤαίρη
ηΒέροιαστοΑιγάλεω

Υπάρχουν περιθώρια να διορθωθεί η απόφαση
Μεταγραφή Νίκου Γεωργιάδη στην βασίλισσα του βορά

Τρια χρυσά και ένα χάλκινο για την 
Αισθητική Γυμναστική του Φιλίππου

Με ταπαιχνίδια της 22ης αγωνιστικής θασυ-
νεχιστεί τοΣάββατο  8/2 τοπρωτάθλημαστηνΑ’
ερασιτεχνική.ΟπρωτοπόροςΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
θαφιλοξενήσειτονΆρηΠαλαιοχωρίουκαιοΦΑΣ
ΝάουσατηνΑΕΠΒέροιας.Ποίοδύσκοληαποστο-

λή έχει η ομάδα
του Ροδοχωρίου
που θα παίξει
στηνΑγ.Μαρίνα.

Αναλυτικά το
πρόγραμμα:

Α Σ Τ Ε Ρ Α Σ
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ -
ΧΑΡΙΕΣΣΑ

Μ . Α Λ Ε Ξ .
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ -
ΡΟΔΟΧΩΡΙ

ΝΑΟΥΣΑ-ΑΕ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ

Θ Υ Ε Λ Λ Α
ΣΤΑΥΡΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ

ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΟΠΑΝΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΠΣΗμαθίας

Εντός έδρας ΠΑΟΚ Αλεξ.
και Νάουσα ΞανάσεαγωνιστικούςρυθμούςοιΑετοίΒέροιας,

που μετά το ρεπό της 16ης αγωνιστικής θα υπο-
δεχτούν την Κυριακή (9/2) στοΔΑΚ “Βικέλας” την
ΑναγέννησηΚαρδίτσας.Μετάαπόδύο εβδομάδες,
οΜάριος Γεωργιάδης είχε την ευκαιρία αφενός να
προετοιμάσει τηνομάδαενόψει τουδύσκολουαγώ-
νακαιαφετέρουναδουλέψειμετουςπαίκτεςκαθώς
ανέλαβε την ομάδα λίγοπριν την αναμέτρηση της
15ηςαγωνιστικήςμεαντίπαλοτονΑριστοτέληΦλώ-
ρινας. Στη σημερινή προπόνηση θα μπουν και οι
τελευταίες…πινελιέςγιατοματςτηςΚυριακής,όπου
διοίκηση,τεχνικόεπιτελείοκαιαθλητέςαναμένουντη
στήριξητουκόσμου,μεστόχοτην7ηνίκηστοφετινό
πρωτάθλημα.Προβλήματατραυματισμώνήαπουσι-
ώνδενυπάρχουνγιατονέμπειροτεχνικό,πουέδω-
σε ιδιαίτερηβαρύτηταστηψυχολογία τωνπαικτών,
παρουσιάζοντας ωστόσο σταδιακά τη φιλοσοφία
τουόσοναφοράτοντρόποπαιχνιδιούαλλάκαιστην
προσαρμογήτηςτακτικήςανάλογατοναντίπαλο.

Οαγώναςμε τηνΑναγέννησηΚαρδίτσας (μετρά
8 νίκες και 6 ήττες φέτος) διεξάγεται την Κυριακή
(9/2)καιώρα17.00στοΔΑΚ“Βικέλας”.

Τοπρόγραμματης16ηςαγωνιστικής:
ΊκαροιΤρικάλων–ΟλυμπιακόςΒόλου
ΓΑΣΜελίκης–ΤιτάνεςΠαλαμά

ΑΓΣΙωαννίνων–ΣΚΙωάννινα
ΝίκηΒόλου–ΦαίακαςΚέρκυρας
ΑριστοτέληςΦλώρινας–ΑίολοςΤρικάλων
ΑετοίΒέροιας–ΑναγέννησηΚαρδίτσας
Ρεπό:ΦΟΑριδαίας

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

Επιστροφήστηδράσηγιατους
ΑετούςΒέροιαςμεσπουδαίο
παιχνίδιστοΔΑΚ“Δ.Βικέλας”
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Είναι γνωστή η περιπέτεια που 
περνάει ιδιαίτερα φέτος το χαντ 
μπολ του Φιλίππου  Βέροιας  

όπου μετά την αποχώρηση από το 
πρωτάθλημα της Α1 γυναικών της 
ομάδας του Φιλίππου , ένα βήμα πριν 
την ..έξοδο βρέθηκε και ιστορική 
ανδρική ομάδα λόγο σοβαρών προ-
βλημάτων κυρίως οικονομικών. Όμως 
δύο πρώην τερματοφύλακες της ομά-
δας οι Γιώργος Τάκης και Στέργιος 
Παπαδημητρίου ....κατέβασαν ρολά 
και είπαν στοπ σε αυτή την κατρακύ-
λα. Μετά από συνεργασία με τον πρέο-
δρο της ομάδας ανέλαβαν να σώσουν 
την ιστορία και την αξιοπρέπεια του 
Φιλίππου.

Στο laosnews.grμίλησε  ένας από τους κορυ-
φαίουςΈλληνεςτερματοφύλακεςτουχαντμπολπου
φόρεσεγιαπολλάχρόνια τηνφανέλα τουΦιλίππου
και όλων τωνΕθνικών ομάδων ,ο ΣτέργιοςΠαπα-
δημητρίουπου το 1994 κατέκτησε την τρίτη θέση
στοΠαγκόσμιοΣχολικόπρωτάθλημαχαντμπολπου
ήτανκαιχρυσήχρονιάτουβεροιώτικουχαντμπολ

Επίσης ήταν βασικός τερματοφύλακας στην

χρυσή γενιά του 1994 όπου με τηνΕθνική ομάδα
παίδων κατέκτησε το πρώτο χρυσό παίδων στην
Βαλκανιάδα στηνΆγκυρα επίσης χρυσό και στην
Βαλκανιάδα τηςΘεσ/νίκης όπου  κράτησε για 22’
λεπτάανέπαφη την εστία τουαπέναντιστην εθνική
Τουρκίαςέναμεγάλορεκόρ

Καλύτερος τερματοφύλακαςσταμίνι,παίδων και
εφήβων , καλύτερος τερματοφύλακαςστηνΒαλκα-
νιάδα , βασικόςστηνπρόκρισηστουςΠανευρωπα-
ϊκούςπουέγινανστο Ισραήλ .Ήτανηπρώτηφορά
πουαποχώρησεομάδα τηςΕλλάδαςαφούοι Σκο-
πιανοίφορούσανφανέλεςμετοόνομαΜακεδονία.

Καιπολλές άλλες μεγάλες διακρίσεις μιλάμε για
έναάνθρωπο του χαντμπολπου επωμίσθηκεμαζί
με τον κ.Τάκη νασηκώσουνψηλά τηνσημαία του
Φιλίππου.

Σήμερα είναι γιατρός στηνΔιεύθυνσηΔημόσια
υγείας τουΝομούΗμαθίας  ειδικότηταΑιματολόγος
μεειδίκευσηστιςμεταμοσχεύσειςτουμυελούτωνο-
στών.!!καιτοκαλοκαίριτελειώνειτηνεξειδίκευσηστο
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Αρχίσαμε τηνσυζήτησημε το ΣτέργιοΠαπαδη-
μητρίουμε τοερώτημαπωςθαμπορέσεινα τακα-
ταφέρειμεένατόσοβαρύκαιδύσκολοωράριοαφού
μετακινείταικαθημερινάστηνΘεσ/νίκη.

-Τηναφορμήναασχοληθώμεταδιοικητικάπλέ-
οντουΦιλίππουμουτηνέδωσεογιοςμουομεγά-
λος, όταν κάποια μέραμου είπε. «Μπαμπάακούω
στοσχολείοότιοΦίλιπποςΒέροιαςδιαλύεται».

Εγώέχωμέσαμουμίααρχήπουλέει.»Καλύτερα
να το μετανιώσειςπαρά ναμη το
προσπαθήσεις «Αυτό ακολουθώ
και στην ζωήμου και την Ιατρική.
Εμείς είμαστε το αποτέλεσμα της
Ιστορίαςαλλά εμείς την γράφουμε
ταυτόχρονα.

Έτσι βρήκα συνοδοιπόρο μου
τονΓιώργοτονΤάκηοοποίοςπα-
ρεμπιπτόντως είναι ο μικρότερος
παίκτηςμαζίμετονΣτέλιοτονΒε-
νιόπουλοπαίκτηςτουΦιλίππουα-
φούέπαιξανχαντμπολαπόηλικία
8χρόνων .Τερματοφύλακεςκαιοι
δύοσυζητούσαμεμε τονπρόεδρο
αρκετόκαιρό,καιτελικάβρέθηκαν
οικατάλληλεςσυνθήκεςνααναλά-
βουμετηνδιοίκησηκαιτατμήματα
χαντμπολανδρώνκαιγυναικών.

Ήδη έχουμε μία ομάδα πέντε
ατόμων με αξιόλογες θέσεις στην
κοινωνία τηςΒέροιας,αγαπούντο
χαντμπολκαιτονΦίλιππο.Έχουν
την ίδια φιλοσοφία με εμάς τους
ίδιους στόχους . Πρώτη μέριμνα
μας είναι η αξιοπρέπεια τουΦι-
λίππου

Φυσικά και τα πράγματα δεν
είνια εύκολα , γιατί ηαλλαγήστην
ηγεσία είνια η κορυφή τουπαγό-
βουνου . Υπάρχουν πολλά προ-
βλήματα και είμαστε έτοιμοι να τα
λύσουμεσεβάθουςχρόνου.Υπο-
σχέσεις δεν δίνουμε , απλά αυτό
που θα υποσχεθούμε θα τα λύ-
σουμε.

Άμεσος στόχος είνια η ανδρική ομάδαπου θέ-
λουμε να τερματίσει αξιοπρεπώς τοπρωτάθλημα.
Είνιαγνωστόεπίσηςοτι τοπρωτάθλημαέγινεπολύ
ανταγωνιστικό  αλλά εμείς θαπροσπαθήσουμε με
τοβαρύόνομαπουκουβαλάμενατακαταφέρουμε.
Πιθανότητες να σωθούμε έχουμε και πιστεύω οτι
όλα τα κριθούνμέσαστα γήπεδα και τηναγωνιστι-
κότηταπουθαδείξουμεστηνσυνέχεια.Θέλουμενα
στηρίξουμετοτμήμαπουτοντελευταίοκαιρόβάλετε
απόπαντού , μεπρώτο βήμα την μετακίνηση των
παικτώνσταυπόλοιπαπαιχνίδιαμεπούλμαναφού
έχουμεεξασφαλίσειτηνχρηματοδότηση

Νατονίσωεπίσηςοτιόλατατμήματαχαντμπολ
τουΦιλίππουείνιαπλέονκαιμετηνσύμφωνηγνώμη
τουπρόεδρουστηνδικαιοδοσίαμας

Σε ένα κομμάτιπουθαδώσουμεβαρύτητα είναι
να κρατήσουμε τις ρίζες τουΦιλίππουστέρεες δη-
λαδήτιςΑκαδημίεςκαιόλατατμήματατουνεανικού
αθλητισμού.

Έχουμε ένα σοβαρόπρόβλημα με την εξεύρε-
σηπροπονητώνστο ανδρικό τμήμα. Για μένα δύο
πρέπειναείναιοιπροπονητέςστονπάγκο.Κάναμε
κάποιεςπροτάσεις αλλά αρνήθηκαν..Η ομάδα αν
υποβιβαστεί θαφταίει το αγωνιστικό.Από τονΔε-
κέμβριο είνια χωρίςπροπονητή, και αυτό σημαίνει
οτι χωρίςπροπονήσειςσωστές ναανταγωνιστεί τις
ομάδεςτουπρωταθλήματος.Κάνωέκκλησηναέρ-
θεικάποιοςπροπονητήςκαιθατονστηρίξουμεόλοι,
διοίκηση,παίκτεςκαιοιφίλαθλοι.Δενδέχομαιοτιθα
πείκάποιοςοτιθασυνδέσουντοόνοματουςμετον
πρώτο υποβιβασμό τουΦιλίππου
στηνΑ2, ίσασαι θαπαλέψουν και
ποιος ξέρει αν στο τέλος σωθεί ο
Φίλιπποςναγίνουνκαιήρωες.

Συναντηθήκαμεμε τουςπαίκτες
ακούσαμε ταπροβλήματα τουςκαι
είπαμε σιγά σιγά να λύσουμε τα
ποιόαπαραίτητα.

Επίσηςστουςστόχουςμαςείνια
ναβρεθούν κάποιοι μεγάλοι χορη-
γοί,καικάναμεκάποιεςεπαφέςμε
εταιρείες τηςΑθήνας και τηςΘεσ/
νίκης ( COSMOTE, ΙΑΤΡΙΚΌΚΕ-
ΝΤΡΟΑΓ.Λουκά ) ξέρουμε οτι  οι
επιχειρηματίεςτηςΗμαθίαςκαι της
Βέροιας δεν μπορούν να βοηθή-
σουν λόγο της μεγάλης οικονομι-
κής κρίσης .. Θέλουμε πρώτα να
δείξουμε ένα υγιές σωματείο που
θατραβήξειτοενδιαφέρονενόςχο-
ρηγούεπενδυτή,καιπρώτοκαικα-
λύτερο είνια οτι έχουμε300παιδιά
στιςΑκαδημίες και πολύ νεανικό
αθλητισμό .Θέλουμε ναανοίξουμε
τασύνορα τουΦιλίππουόλοι είνια
ευπρόσδεκτοιναανοίξουμεπόρτες
και διαύλους επικοινωνίας με τις
κοινωνικέςομάδες,νακάνουμεξα-
νάτογραφείοτύπου,νααναβαθ-
μίσουμε το site, και γενικά οτι έχει
σχέση με τα sosialmedia  αφού
το 62% τωνανθρώπωνστιςΗΠΑ,
που τους αρέσει ο αθλητισμός α-
πευθύνεταισεαυτάταμέσα

.Οι εκλογές στον σύλλογο θα

γίνουν μάλλον το καλοκαίρι γιατί δεν θέλουμε να
φέρουμε κάποιααναστατώσειστηνομάδα .Επίσης
πρέπει να αναπροσαρμοστεί το καταστατικό του
συλλόγουσύμφωναμετονκαινούργιονόμο

Τελειώνονταςαπευθύνωέκκλησηστονκόσμονα
σεβαστεί την ομάδα γιατί οιΒεροιώτες ξέρουναπό
χαντ μπολ έχουν ζήσει τον χρυσή εποχή και τώρα
τουςστεναχωρείαυτήηκατάσταση.

Εμείς δεν ήρθαμε να λύσουμε τα προβλήματα
τουπαρελθόντοςαλλάναβάλουμετιςβάσειςγιαένα
σύγχρονοΦίλιππο,μίασύγχρονηοργανωμένηομά-
δασεόλατατμήματαπουδιαθέτει.

Θεωρώ οτι υπάρχουνε κάποιες δυνάμεις μέσα
στηνΒέροιαπουγιακάποιολόγοέχουνεμείνειανε-
νεργήγιααρκετόδιάστημα.Εγώαυτόπουθέλωνα
τουςπωείνιαοτιοΦίλιπποςαλλάζειγίνεταιμίαοικο-
γένειαΜαςαρέσειοσεβασμός,ηαξιοπρέπειακαι
αυτό θα είναι τοσύνθημα τουΦιλίππου, γιατί ήταν
απόπάντααυτό τομήνυμα καιπήγαμεπολύψηλά
.Αυτές είνιαοι αξίεςμας και αυτόθα ξανακτίσουμε
.Πιστεύωοτι σε βάθους χρόνου θα έχουμεαποτε-
λέσματα  Είμαστε ανοικτοί για ένα γόνιμο διάλογο
καιναλύσουμεταπροβλήματατηςομάδαςπουέχει
κατακτήσει 54 τίτλους ρεκόρπου δενπρόκειται να
καταρριφθεί

Όμωςμετηνευκαιρίατηςσυνέντευξηςφέτοςγια
πρώτηφορά τοΦΙΛΙΠΠΕΙΟ χάρις στο ενδιαφέρον
τουΣτέργιουΔιαμάντη και τουΔιευθυντούΔημήτρη
Τζιμούρτουδιαθέτειαπινιδωτή.

ΣτέργιοςΠαπαδημητρίου:»Θαπροσπαθήσουμε
γιατηνσωτηρίακαιτηναξιοπρέπειατουΦιλίππου»



Σάββατο 8-2-2020
08:00-14:30ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355
08:00-14:30ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩ-

ΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
23310-25000

08:00-14:30ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ26 (6οΔημοτικόσχολείο)
23310-29101

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

19:00-21:00ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών, δίπλα
ΚΤΕΛ23310-63620

21:00-08:00ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών, δίπλα
ΚΤΕΛ23310-63620

Κυριακή 9-2-2020
08:00-14:30ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ1823310-23132
14:30-21:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΑΠΑΠΑΓΟΥ-ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ23310-23200

19:00-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩ-
ΝΟΣ1-3ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-
72677

21:00-08:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩ-
ΝΟΣ1-3ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-
72677

Δευτέρα 10-2-2020
14:30-21:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 &ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ23310-66812

14:30-21:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ2023310-23416

19:00-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑΒΑ1 (δίπλαστο ΙΚΑ) 23310-
66649

21:00-08:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗΜΟΡΑΒΑ1 (δίπλαστο ΙΚΑ) 23310-
66649
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Φεβρουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό10-2-2020 μέχρι16-2-
2020 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

Στην αίθουσα της Ένωσης
ΣωματείωνΧειροσφαίρισης Κε-
ντρικής Μακεδονίας δόθηκε η
πρώτηπράξη του 34ου τελικού
του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναι-
κών,μετηνεπίσημησυνέντευξη
Τύπου.Τοπαρώνέδωσανοιεκ-
πρόσωποιτηςΟΧΕ,τηςΕΣΧΚΜ
και των δύοφιναλίστ, τηςΝέας
ΙωνίαςκαιτουΠΑΟΚ.

ΑναλυτικάόσαΔήλωσαν
Κώστας Βιολιτζής (μέλος

Δ.Σ.ΟΧΕ):“Βρισκόμαστεστημη-
τρόπολητουελληνικούχάντμπολ
και είμαστεπολύ χαρούμενοι γι’
αυτό.  Εύχομαι να έχουμε έναν
αγώναπαρόμοιομε εκείνονπου
είδαμε πριν λίγες ημέρες στην
Αθήνα, με σασπένς και πάθος.
Προσωπικά θα ήθελα να δώσω
συγχαρητήρια σε δύο ανθρώ-
πους, τηΣοφίαΝαϊσίδουκαι τον
ΔημήτρηΧασεκίδη για τηνπρο-
σπάθειαπου έχουν κάνει για το
γυναικείο χάντμπολ και ευχαρι-
στώθερμάτονδήμαρχοΒέροιας,
ΚώσταΒοργιαζίδηγιατηδιαχρο-
νικήστήριξήτουστοάθλημα”.

Διονύσης Ντόβας (Πρόε-
δροςΈνωσηςΣωματείωνΧει-
ροσφαίρισηςΚεντρικήςΜακε-
δονίας): “Καλωσορίζουμε τις α-
ποστολέςστηφιλόξενηπόλητης
Βέροιας.Είναι τιμήμαςναφιλο-
ξενούμετοντελικό.Γιαεμάςστη
Βέροιατοχάντμπολείναιτρόπος
ζωής,ηπόληκαιτοάθλημαείναι
έννοιεςαλληλένδετες.Ότανλέμε
χαντ μπολ εννοούμεΒέροια και

ότανλέμεΒέροια εννοούμεχαντ
μπολΕυχόμαστεαπόκαρδιάςνα
γίνειέναςκαλόςαγώνας,οιομά-
δες και οι αθλήτριες είναι ο κα-
θρέφτηςτουαθλήματοςκαιαπο-
τελούνταζωντανάπαραδείγματα
για τις επόμενες γενιές.Με την
αγάπημαςγιατοάθλημαπαλεύ-
ουμεόλοιγιατονίδιοσκοπό.Εύ-
χομαινακερδίσειοκαλύτερος”

ΜενέλαοςΔανήλος (Προ-
πονητής ΟΦ Νέας Ιωνίας):
“Ευχαριστούμε το δήμοΒέροιας
για τηφιλοξενία του τελικού.Εί-
μαστε ευτυχισμένοιπου είμαστε
για μία ακόμη φορά σε τελικό.
Μετά τηνπερσινήαπουσίαμας,
βρισκόμαστε σε μία φάση που
αυτήησυμμετοχήμαςβοηθάνα
εξελιχτούμε.Φαβορί είναι οΠΑ-
ΟΚ, αλλά αυτό δεν μας απαγο-
ρεύει να δώσουμε κάθε ικμάδα
τηςδύναμήςμαςκαιμεόλομας
τοπάθοςκαιτοθάρροςναδιεκ-
δικήσουμετοτρόπαιο”.

Δημή τρης  Π ε λ ε κ ί δη ς
(προπονητής ΠΑΟΚ): “Ευχα-
ριστούμε το δήμο Βέροιας για
τηφιλοξενία του τελικού, καθώς
και τονπρόεδρόμας τον κ.Κα-
τσαρή για την αμέριστηβοήθειά
τουπρος την ομάδα.Εμείς συ-
νεχίζουμε μία πορεία που ξεκι-
νήσαμε πέρσι, με στόχους την
κατάκτηση των εγχώριων τίτλων
και την ευρωπαϊκήπορεία. Στον
τελικόβρίσκονται οι δύο καλύτε-
ρεςομάδεςτουπρωταθλήματος,
περιμένω ένα ματς αντάξιο της

ιστορίαςτωνδύοομάδων.Δενε-
ξετάζουμεποιοςείναιφαβορί,σε
έναν τελικόπολλοί παράγοντες
παίζουνρόλο.Αύριοπιστεύωότι
θα έχουν τη δική τους σημασία
οι άμυνες και η παρουσία των
τερματοφυλάκων. Εύχομαι να
έχουμε έναν τελικό χωρίς τραυ-
ματισμούς”

Μάγδα Κεπεσίδου (αθλή-
τριαΝέαςΙωνίας):“Σεμίαπερί-
οδοανανέωσηςηΝέα Ιωνίακα-
ταφέρνεικαιπάλιναπρωταγωνι-
στεί.Από τηναρχή της χρονιάς,
δενσκεφτόμαστεποιοςείναιφα-
βορί. Εμείς σκεφτόμαστε μόνο
τη δική μας απόδοση και πώς
θα φτάσουμε σε νέους τίτλους.
Περιμένουμε έναν τελικό με δυ-
ναμική, ανάλογη εκείνης της του
πρόσφατου μεταξύ μας αγώνα
πρωταθλήματος”.

Αγνή Ζυγούρα (αθλήτρια
ΠΑΟΚ): “Ευχαριστούμε τηνπό-
λη τηςΒέροιας για τηφιλοξενία,
καθώςκαιτηδιοίκησητουΠΑΟΚ
και τονπρόεδρόμας τον κ.Κα-
τσαρή,πουμαςδίνουντηδυνα-
τότητα ναπροσπαθούμε για την
κατάκτηση των τίτλων. Στόχος
μαςείναικαιπάλιτονταμπλ,ώ-
στε ναφανεί ότιπέρσι δενφτά-
σαμε τυχαία στην κορυφή.Δεν
μας νοιάζει αν υπάρχει φαβορί
στον αγώνα, δεν δίνουμεσημα-
σία σε αυτό.Ένας τελικός πά-
ντα κρύβει παγίδες. Εύχομαι ο
αυριανόςαγώνας νααποτελέσει
διαφήμισηγιατοάθλημα”.

ΣτηνμητρόπολητουΧάντμπολ
τηνΒέροια,έναςακόμη

τελικός,ΠΑΟΚ-ΟΦΝ.Ιωνίας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Α Σ ,

κοντά στα Σχολεία,
πωλείται διαμέρισμα
περίπου 90 τ.μ., 3Δ-
ΣΚWC, 1ος όρ., υ-
περυψωμένος, θέση

πάρκιγκ, διαμπερές
και θέα, ατομικό κα-
λοριφέρ. Τηλ.: 6957
387555.

ΣΤΑΥΡΟΣπωλείται
διόροφη μονοκατοι-
κία περίπου 175 τ.μ.,
το πάνω κατοικήσιμο
και το ισόγειο αποθή-
κες, σε οικόπεδο 1,5
στρέμμα,θερμοκήπιο,
αμπελώνας ,  περ ι -
φραγμένο, 3ΔΣΚWC.
Τηλ.:6987473349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-
κατοικία κοντά στο
7οΔημοτικό, 75 τ.μ.,
με υπόγειο 75 τ.μ.
κα ι  ο ικόπεδο 200
τ.μ. ,  48.000 ευρώ.

Τηλ.:  6945 122583
Euromesitiki.

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

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πω-
λείται  μονοκατοικία
δύο διαμερίσματα α-
πό 70 τ.μ. ισόγειο και
70 τ.μ. 1ος όρ., με ε-
ξωτερική σκάλα, σε
οικόπεδο 595 τ.μ. ,
πάνω στον κεντρικό
δρόμο, 10 λεπτά α-
πό τη Βέροια, δίπλα
από τονΑγ. Γεώργιο.
Τιμή 85.000 ευρώ,

συζη τήσ ιμη .  Τηλ . :
2310 864983 & 6941
422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτ ική  θέα ,
ανακαινισμένο, χω-
ρίς ασανσέρ, ατομική
θέρμανση, κουφώμα-
τα ενεργειακά, μπαλ-
κόνια γύρω-γύρω. Τι-
μή 45.000 ευρώ, συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6992
769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ ,
πωλείται χωράφι 13,7
στρέμματα,μεροδακι-
νιές, πάνω στο δρο-
μο. Τιμή 2.500 ευρώ
το στρέμμα. Τηλ. :

6973339030.
ΓΕΩΡΓ ΙΑΝΟ Ι ,

μεγάλη  ευκα ιρ ία
πωλείται οικόπεδο
2 στρέμματα, άρτιο
καιοικοδομήσιμο,με
νερό, ρεύμα,σεπο-
λύωραίαθέση.Τιμή
ΜΟΝΟ30.000ευρώ.
Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 1.085 τ.μ. στη
Βεργίνα, έναντι πα-
ραδοσιακούξενώνα,
πλησίον Γυμνασί-
ου Βεργίνας. Τηλ.:
6974792021.

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

του Σαββατοκύριακου

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μη-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

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

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

ΝΑΟΥΣΑπωλεί-
ται το παλαιότερο
καφεκοπτείο στο
κέντρο της πόλης,
λόγω συνταξιοδό-
τησης. Τηλ.: 6997
026390.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστη
ΜέσηΒέροιας,6στρέμματα,
τιμή130.000ευρώ(συζητή-
σιμη).Κιν.: 6972913645κ.
Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο
του Διαβατού οικόπεδο
205 τ.μ., αξία 7.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6942067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με
συμπύρηναροδάκινα (Άν-
δρος καιΈβερτ) 9 στρέμ-
ματα στο ΠΑΛΙΟ ΣΚΥΛΙ-
ΤΣΙ.Τηλ.:6972237102.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην
πλατείαΚαπετανίδη λόγω
συνταξιοδότησης. Τηλ.:
6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ πα-
ραδοσιακές τουριστικές
κατοικίες στην π. Ελαφί-
να για χειμερινή και θε-
ρινή περίοδο. Τηλ.: 6972
314717, E-mail: info@
mousonmelathron.gr.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, στοστε-
νό τηςΛέσχηςΑξιωματι-
κών, ενοικιάζεται studio
επιπλωμένο, 1ος όρο-

φος.Τηλ.:6949408554&
6948726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επι-
πλωμένη μεζονέτα με
4ΔΣΚ, αυτόνομη θέρμαν-
ση, γκαράζ, αποθήκη.
Νεόδμητη με θέα, περι-
οχή Καλλιθέας, 500 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki/

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 2, ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα 45 τ.μ.,
ημιόροφος.Τιμή 150  ευ-
ρώ.Τηλ.:2331022063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισό-
γειο διαμέρισμα 76 τ.μ.,
πραγματικός λουλουδό-
τοπος με κλιματισμό, κα-
λοριφέρ, πάρκιγκ, χωρίς
κοινόχρηστα, Γρεβενών
11καιΕρμούγωνία.Τηλ.:
6949215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύ-

χωροι χώροι για γραφεία,
φροντιστήριο, ή εργαστή-
ριο και υπηρεσίες. Είναι
ανακαινισμένοι, 2WC και
λογικό ενοίκιο. Αριστο-
τέλους 18. Τηλ. 23310
23140&6949087741.

ΠΙΕΡΙΩΝ 32, ενοικιά-
ζεται κατάστημα 32 τ.μ.,
με πατάρι περίπου 15

τ.μ., μεW.C. Τηλ.: 6979
464235.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-
γελματικός χώρος επί της
Βενιζέλου 7 στη Βέροια,
καθαρούεμβαδού42τ.μ.,
στον 2ο όροφο. Περιλαμ-
βάνει 3 χώρους καιW.C.
Τηλ.:2331021106.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29  ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος, 1ος όρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστικά.
Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλλη-
λοι γραφείου με γνώσεις
Η/Υ και επιπλέον άτομα
για την παραγωγή ιδιωτι-
κής εταιρίας. Τηλ.: 6974
312313,6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσεφ,ψήστης
και σερβιτόρος για γνω-
στό ψητοπωλείο της Βέ-
ροιας.Τηλ.:2331025178,
ώρες 11.00 π.μ.  έως
13.00μ.μ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

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

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

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

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

πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος ,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλησίον

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΑ.Σ.Βέροιας“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεταιγιατηνπρόσληψητεχνικών

τωνπαρακάτωειδικοτήτωνγιααπασχόληση
τουςστα εργοστάσιαΑλεξάνδρειας καιΒέ-
ροιας:
1)ΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγός Μηχανικός

εγκαταστάσεων2ηςειδικότητας
2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσε-

ων4ηςειδικότητας-Θερμαστής
3)ΑρχιτεχνίτηςήΕγκαταστάτηςΗλεκτρο-

λόγοςΑ΄Ειδικότητας

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

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

τερικό141ή147



ΖΗΤΕΙΤΑΙ  βοηθός
κομμωτηρίου για πλή-
ρη απασχόληση, χωρίς
υποχρεώσεις, έχοντας

τις βασικές γνώσεις κομ-
μωτικής. Τηλ. επικοινωνί-
ας:6974648212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με

δίπλωμα Γ΄ καιΔ΄ κατη-
γοριας για μόνιμηπρωινή
απασχόληση.Τηλ.:κ.Κώ-
στα2331021904.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  ε ρ γ ά -
της για εμπορία κρεά-
των.Πληρ. τηλ.: 23320
42608.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ζητάναπροσλά-
βει2άτομα,ένανοδηγό
με δίπλωμα Γ΄ κατη-
γορίας και έναν απο-
θηκάριο έως 45 ετών.
Πληροφορίες στο 6947
021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερ-
μανία κυρία χωρίς οι-
κογενειακές υποχρε-
ώσεις για εργασία σε
ελληνικό εστιατόριο.
ΜΙσθός,ασφάλεια,δια-
μονή.Πληρ. τηλ.:6972
816816.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  ο δ η -
γός-πωλητής  σε  ε -
μπορική επιχείρηση.
Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχος διπλώματος
Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι.
και κάρταηλεκτρονικού
ταχογράφου, έως38 ε-
τών.Βιογραφικάστοe-
mail: vbotzori@otenet.
gr και στοΦαξ: 23310

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.,βιο-
μηχανίαπαραγωγήςειδών
διατροφήςμε έδρα τηνΑ-
λεξάνδρειαΗμαθίας, ζητά
εποχικόπροσωπικόγιατις
ανάγκεςτουτμήματοςπα-
ραγωγής.Οιενδιαφερόμε-
νοι / ενδιαφερόμενεςμπο-

ρούννακαταθέτουναίτησηστηνέδρατηςεπιχείρησης,
στο5ο χλμ.Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτηση
θαπρέπει νασυνοδεύεταιαπόφωτοτυπία ταυτότητας
ήδιαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



91610.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρί-

ζει μισθοδοσία κατά προτίμηση του
προγράμματος Epsilon γιαΛογιστικό
Γραφείο. Τηλ.: 23310 76870 & 6932
245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη

μικρών παιδιών. Πληρ. τηλ.: 6973
680844.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφο-
ρείων με πολυετή εμπειρία και χειρι-
στής γερανών, με όλα τα επαγγελμα-
τικά διπλώματα και Π.Ε.Ι. και πτυχίο
ΜηχανικούΑυτοκινήτων ζητάανάλογη
εργασία.Τηλ.6909403655.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περιοχήΑιγιάλει-

ας, ποσότητα 120 κιλά, τιμή 4,00 ευ-
ρώ το κιλό που βγήκε 24-12-2019.
Πληρ. τηλ.: 6993 546941 κος Πανα-
γιώτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τραπεζα-
ρίας ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 κατα-
ψύκτηςDELONGHI150ευρώ,1μπα-
ούλο ψυγειοκαταψύκτης DELONGHI
καινούργιο 250 ευρώ, 1 τραπέζι σα-
λονιού μαύο 49 ευρώ. Τηλ.: 6930
388884.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματι-
κό γερμανικής κατασκευής με φορι-
αμό και τρεις πολυθρόνες σε άριστη
κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973
827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά,
μοντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χι-
λιόμετρα, μαύρο χρώμα. Τηλ.: 6973
473304..

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα
με ζάντες αλουμινίου 205x55x16
σε άριστη κατάσταση. Τιμή ευ-
καιρίας λόγωαλλαγής Ι.Χ.Τηλ.:
6945495566κ.Βασίλης.
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Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα στο γραφείο 
του στην Περιφέρεια, είχε σήμερα το πρωί ο 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος 
στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης (EPP-CoR) Olgierd Geblewicz.

Η συνάντηση έγινε με αφορμή την ομόφωνη 
εκλογή του κ. Τζιτζικώστα ως του υποψήφι-
ου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την 
προεδρία της Επιτροπής των Περιφερειών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν όψει των εκλο-
γών της ερχόμενης Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου 
2020, στις Βρυξέλλες για την ανάδειξη του νέου 
Προέδρου του «Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Αυτοδιοίκησης».

Ο κ. Τζιτζικώστας υποδέχτηκε τον κ. 
Geblewicz, που είναι Περιφερειάρχης στη Βό-
ρεια Πολωνία και Πρόεδρος των Περιφερειών 
της Πολωνίας και ευχαρίστησε το Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόμμα, που την προηγούμενη Παρα-
σκευή τον ανέδειξε ομόφωνα ως υποψήφιο 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Πε-
ριφερειών.

«Είναι για μένα μια πολύ μεγάλη ευθύνη, 
αλλά είναι και τεράστια τιμή για την Κεντρική 
Μακεδονία και τη χώρα μας. Η συνάντησή μας 
γίνεται στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου 
για τις εκλογές της Τετάρτης, στις Βρυξέλλες. Η 

Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα εξαιρετικά 
σημαντικό όργανο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Συμμετέχει στη νομοθετική διαδικασία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, απαρτίζεται από 320 μέλη, 
Περιφερειάρχες και Δημάρχους των 27 χωρών 
μελών της. Στόχος μου τις επόμενες μέρες είναι 
να επικοινωνήσω προς όλα τα μέλη το όραμά 
μου για την Επιτροπή των Περιφερειών τα επό-
μενα χρόνια. Όραμα ξεκάθαρο, που σχετίζεται 
με την ενδυνάμωση του ρόλου και του λόγου 
των Περιφερειών και των Δήμων όλης της ΕΕ, 
τόσο σε τοπικό επίπεδο, στις 27 χώρες, όσο 
και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και υ-
πόλοιπων θεσμών. Να φέρουμε δηλαδή την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες. 
Τα επόμενα χρόνια θα συνεργαστούμε πολύ 
στενά με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τον 
Πρόεδρό του, καθώς πρόκειται για τη μεγα-
λύτερη πολιτική δύναμη στην ΕΕ και οι στόχοι 
μας είναι κοινοί. Η προσπάθειά μας είναι να 
ενδυναμωθεί ο ρόλος των Περιφερειών και των 
Δήμων για να βελτιωθεί τελικά η ζωή των πολι-
τών της ΕΕ και να γίνει πιο ισχυρή η φωνή και 
η παρέμβαση της Περιφερειακής και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε όλη την Ευρώπη», τόνισε σε 
δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης ο 
κ. Τζιτζικώστας.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 

επισήμανε ότι και ως Αντιπρόεδρος της Επιτρο-
πής των Περιφερειών, τα προηγούμενα χρόνια 
ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την 
προώθηση του ρόλου της Επιτροπής και στη 
Θεσσαλονίκη, με τη διοργάνωση γεγονότων για 
τη μετανάστευση, για περιβαλλοντικά ζητήματα 
και για το μέλλον της Ευρώπης.

«Εφόσον την επόμενη Τετάρτη με εμπιστευ-
τούν οι συνάδελφοί μου, Δήμαρχοι και Περιφε-
ρειάρχες από όλη την Ευρώπη, ως Πρόεδρος 
της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, είμαι αποφασισμένος να αναδεί-
ξω τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τους 
πολίτες της Ευρώπης αυτή την περίοδο. Να 
μην ξεχνάμε ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία 
για τη χώρα μας να κατέχει την προεδρία ενός 
επίσημου θεσμικού οργάνου στην ΕΕ, ιδιαίτερα 
σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο», επισήμανε ο κ. 
Τζιτζικώστας.

Οι κ.κ. Τζιτζικώστας και Geblewicz επισκέ-
φτηκαν μάλιστα και το νέο κτίριο της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας, στην παλιά δυτική 
είσοδο της Θεσσαλονίκης, όπου έγινε παρουσί-
αση των χαρακτηριστικών και των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας από στελέχη.

Σε εκδήλωση για 
τον Περιφερειακό 
Τύπο ο Λάζαρος 

Τσαβδαρίδης

Στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση «Περιφερειακός 
Τύπος - Η νέα δεκαετία των στόχων και των προκλήσεων» που 
διοργανώθηκε στην Αθήνα από την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχι-
ακού Τύπου (Ε.Ι.Ε.Τ.), παρευρέθηκε ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ 
της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης. 

Στον χαιρετισμό του υπογράμμισε ότι οι λειτουργοί του πε-
ριφερειακού τύπου, παρά τις δυσκολίες, εργάζονται με μεράκι, 
ζήλο και υπευθυνότητα, τιμούν τις αρχές της δημοσιογραφικής 
δεοντολογίας και σέβονται τις αξίες του δημοσιογραφικού λει-
τουργήματος.

Με μόνο όπλο την αλήθεια, αγωνίζονται ενάντια στα fake 
news, ενάντια στην καχυποψία, ενάντια στην εύκολη πληροφό-
ρηση χωρίς διασταύρωση, χωρίς εγκυρότητα.

Και προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες, κρατώντας με την 
μαχητικότητα και την αξιοπιστία τους τον Τύπο ως ένα ολοζώ-
ντανο κύτταρο της Δημοκρατίας μας.

Α. Τζιτζικώστας: «Στόχος μας είναι να δυναμώσει 
η φωνή των Δήμων και των Περιφερειών
 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βελτιωθεί 

τελικά η ζωή των Ευρωπαίων πολιτών»

Κ. Χατζηδάκης από Πτολεμαϊδα: Μαζί θα συνδιαμορφώσουμε 
το πλαίσιο για την επόμενη μέρα της περιοχής

Μήνυμα για την επόμενη ημέρα προε-
τοιμασίας της μεταλιγνιτικής περιόδου α-
πηύθυνε σε πολίτες και εργαζόμενους της 
ΔΕΗ που είχαν συγκεντρωθεί  με σημαίες 
και πανό έξω από το εργοτάξιο της νέας 
υπερσύγχρονης μονάδας Πτολεμαΐδα 5 που 
κατασκευάζεται στην περιοχή, ο υπουργός 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κωστής Χα-
τζηδάκης.

«Μαζί θα προχωρήσουμε και μαζί θα 
συνδιαμορφώσουμε το καινούργιο πλαίσιο, 
δεν ήρθαμε εδώ να σας φέρουμε τις πλά-
κες της αλήθειας», σημείωσε ο υπουργός 
και πρόσθεσε ότι  «ετοιμάζουμε ένα πρό-
γραμμα που θα σας εκπλήξει ευχάριστα, 
να έχετε υπομονή». Προέτρεψε  δε τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων και της 
αυτοδιοίκησης στην ημερίδα που θα γίνει το 
Σάββατο όπου θα υπάρξουν και οι σχετικές 
ανακοινώσεις.

Στη μαντινάδα που του απήγγειλε ο 
γραμματέας του σωματείου «Σπάρτακος» 
Σάκης Μάστορας ότι «εμείς οι εργαζόμενοι 
δεν θα χάσουμε αυτή την μάχη, θα νικήσουμε και ότι αυτό είναι το 
μήνυμα που στέλνουμε σήμερα από την Πτολεμαΐδα» ο υπουργός 
απάντησε με το δικό του δίστιχο «ποτέ σου να μην λησμονείς τα 
κάτω σκαλοπάτια γιατί εκεί μπροστά πατείς και μπαίνεις στα πα-
λάτια», εξηγώντας ότι «πρέπει κανείς να νοιάζεται για τους ανθρώ-
πους, δεν μπορεί να συμπεριφέρεσαι αυταρχικά, δικτατορικά και 
ερήμην της κοινωνίας».

Από το παρατηρητήριο της νέας μονάδας ο υπουργός Κωστής 

Χατζηδάκης ενημερώθηκε από τον αναπληρωτή διευθύνοντα Σύμ-
βουλο της ΔΕΗ Ιωάννη Κοπανάκη για τις τεχνολογίες της νέας μο-
νάδας, την απόδοση της, τις εκπομπές CO2 και τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που έχει σε σχέση με άλλες μονάδες της ΔΕΗ. Ο 
κ. Κοπανάκης ενημέρωσε τον υπουργό ότι η μονάδα θα τεθεί σε 
λειτουργία το 2021 και εκτός από τα 600 MW που θα προσφέρει 
στο σύστημα ηλεκτροδότησης της χώρας θα δίνει και 140 θερμικά 
MW στην τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε 
ότι «θα κάνουμε ότι μπορούμε ώστε η νέα μονάδα να λειτουργήσει 

στο χρόνο που πρέπει και να μην υπάρξει πρόβλημα με τους αν-
θρώπους της Πτολεμαΐδας και την τηλεθέρμανση της πόλης όταν 
αποσυρθούν οι παλιές μονάδες».

Στο εργοτάξιο της 5ης μονάδας περίμεναν τον υπουργό εργα-
ζόμενοι και συνδικαλιστές για να διαμαρτυρηθούν στις αποφάσεις 
της κυβέρνησης και της ΔΕΗ για το κλείσιμο των μονάδων το 2023. 
Ο δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς ανακοίνωσε στον 
Κωστή Χατζηδάκη την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του 
δήμου και ζήτησε από τον υπουργό να υπάρξει παράταση ως προς 
το χρόνο λειτουργίας των μονάδων ώστε η περιοχή να καταφέρει να 
προετοιμαστεί κατάλληλα. 

«Όταν οι θέσεις της κυβέρνησης γίνουν  κατανοητές οι περισσό-
τεροι από εσάς που τώρα αντιδράτε θα αλλάξετε γνώμη» ήταν το 
μήνυμα του κ Χατζηδάκη προς του εργαζόμενους της ΔΕΗ. Σε κάθε 
περίπτωση είμαι εδώ,πρόσθεσε, γιατί η κυβέρνηση είναι έτοιμη να 
εμπλουτίσει τις δικές της θέσεις με τις προτάσεις της τοπικής κοι-
νωνίας και των εργαζομένων. Και τελικά το πρόγραμμά της θα είναι 
πρόγραμμα που θα στηρίξει την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονί-
ας και τους εργαζόμενους είτε στη ΔΕΗ είτε στις επιχειρήσεις που 
συνδέονται με τη ΔΕΗ».

Νωρίτερα ο υπουργός συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της 
ΔΕΗ Γιώργο Στάσση, τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της 
ΔΕΗ Ιωάννη Κοπανάκη και στελέχη της επιχείρησης, επισκέφτηκε 
το ορυχείο του Νοτίου πεδίου που είναι το μεγαλύτερο ορυχείο των 
Βαλκανίων και ενημερώθηκε για την εξορυκτική δραστηριότητα της 
επιχείρησης. 

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου δήλωσε ότι «η παρου-
σία μας εδώ στο ορυχείο μας βοηθά να καταλάβουμε το πρόβλημα  
καθώς και η επαφή με τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό σε 
βοηθά να καταλάβεις τι γίνεται».

Πηγή ΑΠΕ
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