
CMYK

ΣΑΒΒΑΤΟ-KYΡΙΑΚΗ 11-12 IANOYAΡΙΟΥ 2020 • Αρ. Φύλλου 12.343 • Τιμή 0,60 ευρώ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Γνωριμία με το ποτάμι
 της Βέροιας

Του Πάρη Παπακανάκη

Αιφνίδιος 
θάνατος 

24χρονης 
από τη Ν.

Νικομήδεια

Πάνω από 
520 εκ. ευρώ 

απορρόφησαν οι 
Έλληνες αγρότες

 από το ΕΣΠΑ 
επί υπουργίας 
Μάκη Βορίδη

Σελ. 3

Σελ. 3Σελ. 9



2 www.laosnews.gr 11-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Μην ευτελίζετε άλλο
τον θεσμό του προέδρου

της Δημοκρατίας!
  Πάνω που η χώρα άρχισε να παίρνει τα πάνω της στα 
οικονομικά σύμφωνα με τα στοιχεία και τις αξιολογήσεις 
των δανειστών και μας χαλαρώνουν λίγο τα λουριά, την 
ώρα που η Τουρκία φτάνει τα πράγματα στα άκρα με 
κίνδυνο θερμού επεισοδίου, τα πολιτικά κόμματα στην 
Ελλάδα δεν λένε έστω και για κάποια βασικά πράγματα 
να συμφωνήσουν. Γκρίνιες για την επίσκεψη στον Τραμπ 
και τους χειρισμούς Μητσοτάκη, αλλά και απ’ ότι φαίνεται 
πλήρης διάσταση και χάσμα στο θέμα του εκλογικού 
νόμου και του προέδρου της Δημοκρατίας. Επιτέλους 
ας συναισθανθούν άπαντες την κρίσιμη συγκυρία και 
ας υπάρξει μια κοινή εθνική γραμμή χωρίς φάλτσα και 
γκρίνιες προς τα έξω. Επιπλέον ας καταλάβουν ότι οι 
θυσίες του ελληνικού λαού επί μια δεκαετία, δεν αξίζει 
να μαλώνουν για τον εκλογικό νόμο που επιτέλους θα 
πρέπει να καταλήξει κάπου σταθερά και όχι να αλλάζει 
ευκαιριακά ανάλογα με το πώς βολεύει την πλειοψηφία. 
Τέλος, ας σταματήσει αυτός ο διασυρμός του θεσμού του 
Προέδρου της Δημοκρατίας. Η ακατάσχετη ονοματολογία, 
η αναποφασιστικότητα Μητσοτάκη που αφήνει το θέμα 
να «ξεχειλώνει» και το μικροκομματικό παιχνίδι είναι 
πλήγματα προς το πρόσωπο του Προκόπη Παυλόπουλου, 
αλλά κυρίως προς τον ίδιο τον θεσμό. Αν και η κυβέρνηση 
έχει την επιλογή μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος να 
εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας με σχετική πλειοψηφία, 
χωρίς να οδηγηθούμε σε εκλογές, θα πρέπει για καθαρά 
πολιτικούς και εθνικούς  λόγους να υπάρξει η μέγιστη 
δυνατή συναίνεση για να μην ευτελιστεί ο θεσμός.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου,

Αγαπίου

του Σαββατοκύριακου

Οχαλαρόςδιάλογος
πρινκλείσουνοικάμερες

Ανδεν ήτανπολιτικοί αντίπαλοι, θαμπορούσαν να έχουν
μέχρικαιτρυφεράφιλικάσυναισθήματα!

-Τσίπρας:Πότεεπέστρεψες;
-Μητσοτάκης:Χθεςτοβράδυ
-Τσίπρας:Πρόλαβεςναξεκουραστείςαπότοτζετλαγκ;
-Μητσοτάκης:Συνηθισμένοτοβουνό...
-Τσίπρας:Πόσομείνατε;
-Μητσοτάκης:Δύομέρες,τααπολύτωςαπαραίτητα
-ΤσίπραςΝαπίνειςπολύνερόκαινακάνειςγυμναστική
-Μητσοτάκης:Νερόπολύπίνωκαικάνωκαιγυμναστική

Επίδομα θέρμανσης:
Παράταση για την αγορά πετρελαίου

Στις30Δεκεμβρίου2019χο-
ρηγήθηκε το πλήρες επίδομα
θέρμανσης σε περισσότερους
από 600.000 δικαιούχους που
είχανυποβάλει τησχετικήαίτη-
ση (οι αιτήσεις υποβάλλονταν
μέχρι τις 20Δεκεμβρίου 2019).
Ηχορήγησηαυτήέγινευπότην
προϋπόθεση οι δικαιούχοι να
πραγματοποιήσουν αγορέςπε-
τρελαίου υπολογισθείσαςαξίας,
μεγαλύτερης ή ίσης με το δι-
πλάσιο τουανωτέρου επιδόμα-
τος, έως 31Δεκεμβρίου 2019.
Σε διαφορετική περίπτωση θα
βεβαιωνόταν επιστροφήποσού
ύστερα από διασταύρωσηπου
θαέκανεηΑΑΔΕμέχρι31Μαρτίου.Μευπουργικήαπόφασηπαρατείνεταιηυποχρέωσηαγοράςπετρελαίουεσωτε-
ρικήςκαύσηςθέρμανσης,κατάέναμήνα,έως31Ιανουαρίου2020.Παράλληλα,μεταφέρεταικατά1μήνααργότεραη
διαδικασίαδιασταύρωσηςτωνστοιχείωναπότηνΑΑΔΕ.Διαδικασίαηοποίαθαολοκληρωθείστις30Απριλίου2020,
σημειώνεταιστηνανακοίνωσητουυπουργείουΟικονομικών.

Πάνω από 300.000 εισιτήρια έκοψε η «Ευτυχία»
μέχρι σήμερα στους κινηματογράφους

Η«Ευτυχία», η ταινία του
ΆγγελουΦραντζή,γιατηζωή
της στιχουργού Ευτυχίας
Παπαγιαννοπούλου αποδεί-
χθηκε ένα ακόμη φαινόμενο
για τον Ελληνικό κινηματο-
γράφο,αφούαπότηνπρώτη
εβδομάδα προβολής της έ-
κοψεπανελλαδικάπάνωαπό
80.000 εισιτήρια και συνεχί-
ζει ακάθεκτη αγγίζοντας τα
330.000 εισιτήρια μέχρι σή-
μερα, μεπροοπτική ναφτά-
σεικαιναξεπεράσειίσωςτον
αριθμότων500.000.

ΣτηΒέροια, στον μοναδι-
κό κινηματογράφο τηςπόλης
(ΣΤΑΡ),ηπροβολή της ταινί-
ας θαπάει και 4η εβδομάδα
χαρίζονταςδύοαπολαυστικέςώρεςστουςχιλιάδεςθεατέςπουαπολαμβάνουνστηναίθουσαδύοώρεςγεμάτεςμε
έντονασυναισθήματαπουμετατοπίζονταιαπότησυγκίνησηστοχαμόγελοκαιαπότηχαράστηλύπη.

ΟπότεγιαόσουςδενπρόλαβανέχουνκάποιεςημέρεςακόμαναμπουνστησκοτεινήαίθουσατουΣΤΑΡκαιναχα-
θούνστουςδρόμουςκαιστηνταραχώδηζωήτηςΕυτυχίαςΠαπαγιαννοπούλου.

Τι προβλέπει το νέο εκλογικό σύστημα;
Σεδιαβούλευσημπαίνειτονέοεκλογικό

σύστημαπουπροτείνειηΝ.Δ,ηοποίαφαί-
νεταιπωςμόνητηςθατοψηφίσειμετάτις
αρνητικές αντιδράσεις των κομμάτων. Για
να έχουμε μια ιδέα, το νέο σύστημα δίνει
κλιμακωτάμπόνουςεδρών,ανάλογαμετις
εκλογικέςεπιδόσειςτουπρώτουκόμματος,
καιστο τέλοςδίνει 50 έδρες,αν τοπρώτο
κόμμα πιάσει το 40%ώστε να υπάρχει
αυτοδυναμία.Ηπρόταση της κυβέρνησης
προβλέπειμπόνους50εδρώνγιατοπρώ-
το κόμμα εφόσον ξεπεράσει το 40%αλλά
για μικρότεραποσοστά το μπόνους είναι
μικρότερο.Ετσι τοπρώτο κόμμαθαπαίρ-
νειbonus20έδρεςαν έχειποσοστό25%,
ενώκάτωαπότο25%δενυπάρχεικανένα
bonus.

Απότοποσοστόαυτόκαιμετά,γιακάθε0,5%τοπρώτοκόμμαθαπαίρνειbonusένανβουλευτή.Πουσημαίνειότιτο
μάξιμουμbonusτων50εδρών,θατολαμβάνειανέχειεπίπλέον15%απότοαρχικό25%.

ΜετονέοσύστημαδιαφωνούνκαιοΑλέξηςΤσίπραςκαιηΦώφηΓεννηματά,γεγονόςπουσημαίνειότιείναιαδύνατον
νασυγκεντρωθούνοι200ψήφοιπουαπαιτούνται,ώστετονέοεκλογικόσύστημαναισχύσεικαιναεφαρμοστείαπότην
επόμενηεκλογικήαναμέτρηση.ΔηλαδήοιεπόμενεςεκλογέςθαγίνουνμετηναπλήαναλογικήπουψήφισεοΣΥΡΙΖΑκαι
εφόσονδενσχηματιστείκυβέρνηση-γεγονόςαναπόφευκτο-οιεκλογέςθαεπαναληφθούνμετοσύστημαπουθαέχειψη-
φίσειηΝέαΔημοκρατία.

ΜπήκανεπιτέλουςταμπέλεςστηνπλατείαΩρολογίου
Έστωκαι με καθυστέρησηαρκετών ετών, νω-

ρίς τοπρωί τηςΠαρασκευήςσυνεργείο τηςΔιεύ-
θυνσηςΤεχνικώνΥπηρεσιών τουΔήμουΒέροιας
τοποθέτησε ταμπέλεςπου κατευθύνουν τους ο-
δηγούς στην πλατείαΩρολογίου. Συγκεκριμένα
στην διασταύρωση, ακριβώς απέναντι από την
«Χαβάη»στήθηκεμιαμεγάληταμπέλαπουδείχνει
την κατεύθυνση για Κοζάνη, Νοσοκομείο, αλλά
και τοΒήμα τουΑπ.Παύλου.Επίσης αντίστοιχη
ταμπέλα τοποθετήθηκε δίπλααπό τοπαλιό δικα-
στικόμέγαρογιατουςοδηγούςπουέρχονταιαπό
την οδόΚεντρικήςπρος τηνπλατεία.Ήταν κάτι
επιβεβλημένο,πουάργησεκιόλας,αφούμετάτην
ολοκλήρωση τηςανάπλασηςδεν είχαν τοποθετη-
θείοιανάλογεςταμπέλεςγιαναδιευκολύνουντους
οδηγούς.Κάλλιο αργάπαράποτέ λέει ο λαός…
πόσοδεμάλλονγιαπράγματαπουβοηθούνστην
ασφάλειακαιδιευκόλυνσητηςκαθημερινότητας.
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Με διάσταση απόψεων μεταξύ των κομμάτων, 
έρχεται στη Bουλή ο νέος εκλογικός νόμος 

 Ψηφίζεται στις 22 Ιανουαρίου, με ανοιχτά τα σενάρια ακόμα και διπλών εκλογών

Υπ.Α.Α.Τ: Πάνω από 520 εκατομμύρια 
ευρώ απορρόφησαν οι Έλληνες αγρότες 

από το ΕΣΠΑ επί υπουργίας Μάκη Βορίδη

Αιφνίδιος θάνατος 
24χρονης από τη 

Ν. Νικομήδεια

Στα 24 χρόνια της έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, η Σταυρούλα 
Σδράκα Πασχαλίδου από τη Ν. Νικομήδεια Βέροιας η οποία το 
τελευταίο διάστημα ζούσε και εργαζόταν στην Κύπρο.

Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της έπεσε σαν κεραυνός 
στην οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους και στον τόπο της, 
αφού επρόκειτο για ένα κορίτσι γεμάτο ζωντάνια, χαμόγελο και 
ενέργεια.

Για τα αίτια του θανάτου της που διαπιστώθηκε από γιατρούς 
του Νοσοκομείου Αμμοχώστου όπου μεταφέρθηκε, διενεργείται 
νεκροψία.

Η κηδεία της θα γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, λόγω 
των χρονοβόρων διαδικασιών μεταφοράς της σωρού της.

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το εκλογικό νομοσχέδιο 
της κυβέρνησης με στόχο τη Δευτέρα να κατατεθεί στη βουλή 
και στις 22 Ιανουαρίου να έχει ψηφιστεί.

Η κυβέρνηση προχωρά άμεσα τις κοινοβουλευτικές διαδι-
κασίες για την ψήφιση του εκλογικού νόμου διαβλέποντας ότι 
δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης ούτε με το ΚΙΝΑΛ.

Η Φώφη Γεννηματά επανέλαβε χθες στη συνάντηση  με 
τον  κ. Μητσοτάκη, τη διαφωνία της με το ανώτατο όριο των 
50 εδρών μπόνους στο πρώτο κόμμα αν συγκεντρώσει 40%. 
Μάλιστα η κα Γεννηματά επέμεινε στη θέση για κλιμακωτό 
μπόνους με ανώτατο όριο τις 35 έδρες στο πρώτο κόμμα 
εφόσον συγκεντρώσει 40% και πάνω.

Από την πλευρά του μάλιστα ο πρωθυπουργός εμφανί-
στηκε αμετακίνητος στην κυβερνητική θέση για τις 50 έδρες 
μπόνους.

Κατά της αλλαγής του εκλογικού νόμου και της επαναφο-
ράς της ενισχυμένης αναλογικής τάχθηκε και ο κ. Τσίπρας 
και κάλεσε τον πρωθυπουργό  να επισπευστεί την ανανέωση 
της θητείας του Προκόπη Παυλόπουλου και αμέσως μετά να 
συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών για τη χά-
ραξη εθνικής στρατηγικής.

Στην ίδια γραμμή πλεύσης το ΚΚΕ και τα άλλα κόμματα 
της βουλής και όπως όλα δείχνουν, εκτός συγκλονιστικού 
απροόπτου, ο νέος εκλογικός νόμος θα ψηφιστεί μόνο με τις 
ψήφους των βουλευτών της ΝΔ. Αυτό σημαίνει ότι από τη 
στιγμή που δεν συγκεντρώνει τις 200 ψήφους, οι επόμενες 
εκλογές θα γίνουν με την απλή αναλογική και ο νέος νόμος 
θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές.

Ταυτόχρονα όμως η ψήφιση στη βουλή του νέου εκλογι-
κού νόμου ως τις 22 Ιανουαρίου, δείχνει ότι βαδίζουμε και 
στην αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του υποψη-
φίου προέδρου της Δημοκρατίας ο οποίος θα έχει εκλεγεί ως 

τις 13 Φεβρουαρίου και σύμφωνα με τις ως τώρα κυβερνητι-
κές προθέσεις αναμένεται να ανακοινωθεί μόλις ψηφιστεί ο 
εκλογικός νόμος.

Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες δημοσιογραφικές εκτι-

μήσεις, είναι ανοιχτά όλα τα σενάρια, ακόμη και αυτό των 
διπλών εκλογών, μετά τη διάσταση απόψεων των κομμάτων 
γύρω από τον εκλογικό νόμο που πρότεινε η κυβέρνηση.

Άκρως εντυπωσιακά είναι τα απο-
τελέσματα που κατέγραψε το δεύτερο 
εξάμηνο του 2019, το Πρόγραμμα Α-
γροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 
έπειτα από τις σημαντικές πρωτοβου-
λίες που αναλήφθηκαν από τον Υπουρ-
γό, Μάκη Βορίδη για την επιτάχυνσή 
του και τη βελτίωση των βασικών δει-
κτών υλοποίησής του. 

Αποτέλεσμα των εντατικών και συ-
ντονισμένων προσπαθειών που κατα-
βλήθηκαν από την ηγεσία του Υπουρ-
γείου είναι το γεγονός ότι η απορρόφη-
ση των πόρων του ΠΑΑ ξεπέρασε σε 
ποσοστό το 50%. Συγκεκριμένα έφτασε 
στο 50,55%, με ετήσιες πληρωμές δη-
μόσιας δαπάνης της τάξης των 620 εκ. 
€, επίδοση εξαιρετικά υψηλή σε σχέση και με τη συνολικότερη πρόοδο 
υλοποίησης των υπόλοιπων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, 
ο μέσος όρος των οποίων ανέρχεται σε 32,7%.

Ενδεικτικά, επισημαίνεται ότι στο διάστημα από τον Αύγουστο έως και 
τον Δεκέμβριο 2019, δηλαδή σε ένα μόλις πεντάμηνο, επετεύχθη αύξηση 
7 ποσοστιαίων μονάδων απορρόφησης. Στο ίδιο διάστημα, πραγμα-
τοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 520 εκ. € σε Μέτρα του ΠΑΑ, όταν στο 
πρώτο εξάμηνο του έτους οι πληρωμές ήταν της τάξης των 100 εκ. €, 
δηλαδή άνω του 80% των ετήσιων πληρωμών του Προγράμματος πραγ-
ματοποιήθηκε στο δεύτερο εξάμηνο του 2019. 

Με τις επιδόσεις αυτές το ΠΑΑ υπερκάλυψε το στόχο του ΕΣΠΑ για το 
έτος 2019, συνεισφέροντας με το μεγαλύτερο ποσό απορρόφησης πό-
ρων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και κατ΄ επέκταση εισροής 
κοινοτικών πόρων στη χώρα μεταξύ των είκοσι Επιχειρησιακών Προ-
γραμμάτων του ΕΣΠΑ. Επίσης, υπερκάλυψε τις υποχρεώσεις του κανόνα 
ν+3, τον στόχο πληρωμών που θέτει η Ε.Ε., για το έτος 2019, ενώ ήδη 
έχει καλυφθεί ο στόχος πληρωμών και για το έτος 2020.

Στην επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό 
επίπεδο αναφέρθηκαν τον Δεκέμβριο 2019, τόσο στην Ετήσια Συνάντηση 

των Επενδυτικών και Διαρθρωτικών 
Ταμείων της Ε.Ε. για το ΕΣΠΑ όσο 
και στην 8η Συνεδρίαση της Επι-
τροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ, 
οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του συντονιστικού 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων του ΕΣΠΑ.  

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων κ. Μ. Βορίδης 
δήλωσε:

«Οι σημαντικές πρωτοβουλίες 
που αναλάβαμε από την πρώτη 
στιγμή ανάληψης των καθηκόντων 
μας στην πολιτική ηγεσία του Υ-
πουργείου, στο πλαίσιο ενός ολο-
κληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου 

ανάταξης της αγροτικής μας οικονομίας, αποδίδουν καρπούς και σηματο-
δοτούν την ισχυρή πολιτική μας βούληση να αντιπαρέλθουμε αδυναμίες 
και καθυστερήσεις του παρελθόντος και να υπερβούμε προβλήματα και 
λογικές που δρούσαν ανασταλτικά στην υλοποίηση του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Μέσα από μια σειρά στοχευμένων και καλά σχεδιασμένων ενεργειών 
καταφέραμε να επανεκκινήσουμε την αναπτυξιακή διαδικασία, προσδίδο-
ντας νέα δυναμική στον αγροδιατροφικό μας τομέα αξιοποιώντας με τον 
καλύτερο δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο τους σημαντικούς πόρους 
που το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης διαθέτει. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτι-
κής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κο Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, και 
το προσωπικό των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην διαχείριση και 
εφαρμογή του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς εργάστηκαν σκληρά όλο αυτό το 
διάστημα για την επίτευξη των στόχων που θέσαμε και τα πολύ καλά 
αποτελέσματα. Δεσμεύομαι ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί και το 2020 
ακόμη πιο εντατικά, καθώς έχουμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε στις 
υψηλές προσδοκίες του παραγωγικού κόσμου της χώρας μας για ανά-
πτυξη, πρόοδο και ευημερία». 
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ΟΥΠΣ! Ο ΝΩΕ ΕΦΥΓΕ… 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:   Πέμπτη 9/1/20 – 
Παρασκευή 10/1/20 – Σάββατο 
11/1/20– Κυριακή 12/1/20 στις 
17.30 

JUMANJI: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙ-
ΣΤΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:   Πέμπτη 9/1/20 – Παρασκευή 
10/1/20 – Σάββατο 11/1/20– Κυριακή 12/1/20 
στις 17.15

Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪΚ ΚΑΣΝΤΑΝ
Σενάριο: ΤΖΕΪΚ ΚΑΣΝΤΑΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΤΖΑΚ 

ΜΠΛΑΚ, ΝΤΑΝΙ ΓΚΛΟΒΕΡ, ΝΙΚ ΤΖΟΝΑΣ, ΚΑ-
ΡΕΝ ΤΖΙΛΑΝ, ΑΛΕΞ ΓΟΥΛΦ, ΝΤΟΥΕΪΝ ΤΖΟΝ-
ΣΟΝ (ΤΗΕ ROCK), ΜΟΡΓΚΑΝ ΤΕΡΝΕΡ

ΕΥΤΥΧΙΑ
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.45

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

1917 
Προβολές:  Πέμπτη 9/1 – Παρασκευή 10/1 

– Σάββατο 11/1  - Κυριακή 12/1 στις 19.00 και 
21.30

Δευτέρα 13/1 – Τρίτη 14/1 – Τετάρτη 15/1 

στις 20.30

Σενάριο/ Σκηνοθεσία: ΣΑΜ ΜΕΝΤΕΣ
Ηθοποιοί: ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ,  ΜΑΡΚ 

ΣΤΡΟΝΓΚ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, 
ΑΝΤΡΙΟΥ ΣΚΟΤ, ΝΤΙΝ ΤΣΑΡΛΣ ΤΣΑΠΜΑΝ, 
ΤΖΟΡΤΖ ΜακΚΕΪ

Προβολές:  Καθημερινά στις  22.00   

Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
Σενάριο: CAGAN IRMAK | Δια-

σκευή σεναρίου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
Ηθοποιοί: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ, ΧΑ-

ΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΡΕΠΠΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΜΟΥΡΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, 
ΟΛΓΑ ΔΑΜΑΝΗ, ΠΕΝΥ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ, ΑΝΤΙ-
ΓΟΝΗ ΝΑΚΑ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΣΤΕΡΓΙ-
ΟΣ ΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΥΡΩ ΛΟΥΠΗ, ΣΑΚΗΣ ΝΤΑ-
ΝΤΟΥΛΑΣ

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»     9/1/20 - 15/1/20

Η φιλόπτωχος 
κόβει τη βασιλόπιττά της

   Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.  της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, προ-
σκαλούμε τις φίλες και συνδρομήτριες  να καλωσορίσουμε τον καινούριο χρόνο χορεύοντας με 
διαλεκτή ζωντανή μουσική και να ανακαλύψουμε την τυχερή της χρονιάς στην κοπή της Πρωτο-
χρονιάτικης πίτας, τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 5.00΄- 8.30΄μ.μ στη Λέσχη Αξιωμα-
τικών Φρουράς Βέροιας.  Προσκλήσεις διατίθενται από τα γραφεία της Φιλόπτωχου καθημερινά  
8.00΄-12.00΄π.μ. τηλ.2331064731, από το «ΣΤΑΡ» κ.Βλαχογιάννη 6944311079 και από τα μέλη 
του Δ.Σ.

«Απ΄ το 
Σκοτάδι στο 

Φως»: 
Συναυλία του 

Μουσικού 
Σχολείου 

Βέροιας στο 
Χώρο Τεχνών 
Το σύνολο Έκφρασης και Δημιουργί-

ας του Λυκείου του Μουσικού Σχολείου 
Βέροιας, θα πραγματοποιήσει συναυλία 
με τίτλο: «Απ΄ το Σκοτάδι στο Φως», την 
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 στις 9:00 
μ.μ. στο Χώρο Τεχνών Βέροιας.

Χάος, Γέννηση, Όνειρα, Επαφή, Μορ-
φή, Αναγέννηση

Ο Χρόνος. Αρχή, μέση και τέλος κι 
αρχή.Μια ατέρμονη εναλλαγή Σκότους και Φωτός. Σούρουπο και Αυγή. Καταστροφή και Δημιουργία. 
Κι ανάμεσα τους τι;

Η ομάδα «Duende» του θεατρικού εργαστηρίου ε-
νηλίκων του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας θα παρουσιάσει το 
«Ελεύθερο ζευγάρι» των Ντάριο Φο – Φράνκα Ράμε 
σε σκηνοθεσία Πέτρου Μαλιάρα.

 Θα δοθούν δύο παραστάσεις, το Σάββατο 11 και 
την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 στις 8.00μ.μ. με 
γενική είσοδο 8€ στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων 
& Τεχνών 

Προπώληση εισιτηρίων: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-
ροιας, 3ος όροφος Χώρου Τεχνών, τηλ. 2331078140.

Συντελεστές Παράστασης
Κείμενο: Ντάριο Φο – Φράνκα Ράμε
Μετάφραση: Άννα Βαρβαρέσου-Τζόγια
Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας
Σκηνογραφία- Ενδυματολογία:  Δημήτρης Γεωργό-

πουλος – Δαμιανός Οικονομίδης
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος 
Creative Art -Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου
Τεχνικός Σκηνής:  Γιώργος Σαββίδης
Make up artist: Σταυρούλα Μπεράτη
Χτενίσματα: Τομές Κομμωτικής 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας
Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

, Βασιλειάδου Μαρία, Καγκελίδου Χριστίνα, Στεφανί-
δου Δέσποινα.

Μαθητές:  Βέσο Όλγα,  Γαλανούδης Γιάννης, Ηλιο-
πούλου Κατερίνα, Καμινίδου Μαρία,  Μάστορα Αφρο-
δίτη, Μήτκου Ευθυμία, Ναντή Σοφία, Παπαδόπούλου 
Σοφία, Πεκιαρίδου Ολυμπία, Ταϊρολλάρι Χριστίνα.

Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα Γρη-
γοριάδου

Τους ρόλους ερμηνεύουν με αλφαβητική σειρά:
Χαρά Αξούριστου, Αλεξάνδρα Βύζα, Δήμος Γκανί-

δης, Ευριδίκη Γκόρη, Δαμιανός Γκρίζαλης, Κατερίνα 
Γρηγοριάδου, Ευρώπη Εμμανουηλίδου, Νόπη Κα-

ρυπίδου, Ζαχαρούλα Κιατίπη, Τάσος Κουτζάμπασης, 
Χρύσανθος Μαυρομιχάλης, Αθηνά Μπέκα, Γιάννης 
Παπαγεωργόπουλος, Μαριάννα Πέτκου, Σοφία Τσι-
άμη, Αφροδίτη Φιλίντα, Στράτος Χατζόπουλος, Σία 
Χαμπίδη.

Σημείωμα σκηνοθέτη
Όταν κάποιος  διαβάσει το ‘Ελεύθερο Ζευγάρι’  

των Ντάριο Φο και Φράνκα Ράμε, σε πρώτη ανά-
γνωση θα δει μια κλασική κωμωδία. Ένα παντρεμένο 
ζευγάρι, που μάχεται να κρατήσει το γάμο του ζω-
ντανό. Έναν σύζυγο «μπερμπάντη» και μια σύζυγο 
αυτοκαταστροφική και αδικημένη. Ένα ζευγάρι, που 
ανοίγει τις πόρτες τις συζυγικής κάμαρης, σε αναζή-
τηση νέων «περιπετειών» έξω από την οικογενειακή 
παστάδα. Οι Duende το είδαν αλλιώς.. Ένας πόλεμος 
μαίνεται ανάμεσα στους 2 πρωταγωνιστές, καυγάδες 
ξεσπούν αληθινοί και βρώμικοι καθώς η σύρραξη 
είναι προ των πυλών. Ωμός ρεαλισμός επί σκηνής 
δίνει έναυσμα για μια αναμέτρηση, που κρατάει τα 
νεύρα τεντωμένα και δοκιμάζει τις αντοχές του θεατή, 
βάζοντάς τον στο επίκεντρο. Οι 18 αυτοί άνθρωποι 
μας παρουσιάζουν τη δουλειά ενός έτους, που πέρα-
σε από σαράντα κύματα. Όπως και οι ίδιοι. Μόνο για 
όσους αντέχουν…

Το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας ευχαριστεί  τους χορηγούς 
της παράστασης:

Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών «Λέξις»
Βιβλιοπωλείο – Τυπογραφείο «Εξώφυλλο»
Ταβέρνα «Όπως παλαιά»
Ι. ΚΤΕΟ Hellas Ζερβός 
Ανθέων Τέχνη
Τρίγωνο Gelato
Ψητοπωλείο «Η Γωνιά του Γκας»
Παραγωγό, Χατζοπούλου Άσπα

Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιανουαρίου στη Στέγη

«Ελεύθερο ζευγάρι» των Ντάριο 
Φο και Φ. Ράμε, από την Ομάδα 

«Duende» του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
-Ακατάλληλο για καρδιοπαθείς 

και για παιδιά κάτω των 15 ετών!

Εκδήλωση απονομής
 πτυχίων εθελοντών 

του Ερυθρού Σταυρού Νάουσας
Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου, στις 18:00, στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» της Νάουσας, 

στην αίθουσα ΕΡΙΑ, θα γίνει η τελετή απονομής πτυχίων Εθελοντών των τμημάτων, Νοσηλευτικής, Κοινω-
νικής Πρόνοιας και Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Νάουσας, του 
Ερυθρού Σταυρού..

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.



Η έλλειψη του εργατικού δυναμικού στην αγροτική και 
κτηνοτροφική παραγωγή της Ημαθίας εκτός από προβλη-
ματισμό των άμεσα ενδιαφερόμενων, καλλιεργητών και 
κτηνοτρόφων, αποτελεί προβληματισμό του βουλευτή Ημα-
θίας, Τάσου Μπαρτζώκα.

Εν όψει του προγραμματισμού των εργασιών της νέας 
καλλιεργητικής χρονιάς, το αίτημα για επαναπροσδιορισμό 
του υφιστάμενου πλαισίου μετάκλησης καθίσταται επιτα-
κτικότερο. Παραγωγοί και κτηνοτρόφοι, τόσο μεμονωμένα 
όσο και υπό το καθεστώς συλλογικοτήτων, εκφράζουν την 
έντονη δυσαρέσκεια τους, αναφορικά με την έλλειψη εργα-
τικών χεριών.

Το ζήτημα είναι παραπάνω από σοβαρό, καθώς από τη 
μία μεριά το ιδιαίτερα πολύπλοκο καθεστώς πρόσκλησης 
μετακλητών υπαλλήλων από την αλλοδαπή είναι γραφει-
οκρατικό και κοστοβόρο, ενώ από την άλλη πλευρά τη 
χαριστική βολή έδωσε το ασφαλιστικό σύστημα που εγκα-
θίδρυσε η απελθούσα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, 
καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι υποχρεώνονται να καταχω-
ρίζουν όλους τους εργαζομένους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με 
πλήρη στοιχεία, να τους καταβάλουν τον κατώτατο μισθό, καθώς 
επίσης υποχρεώνονται και σε υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές.

Αποτέλεσμα των άνωθεν είναι η δραματική ένδεια σε παραγω-
γικό δυναμικό, η οποία πλείστες φορές οδηγεί και σε πλήρη απαξί-
ωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Την ανησυχία των παραγωγών συμμερίζεται απόλυτα και ο 
Τάσος Μπαρτζώκας, ο οποίος υπενθυμίζεται ότι πριν τη λήξη του 
2019 συσπείρωσε βουλευτές και έφερε το ζήτημα των εργατών 
γης στη Βουλή. Συγκεκριμένα και εν αναμονή του νέου ασφαλιστι-
κού νόμου, ζήτησε απλοποίηση της διαδικασίας πρόσκλησης και 
προσέλευσης των αλλοδαπών, απασχολούμενων στην ελληνική, 
αγροτική οικονομία, φιλικότερο φορολογικό περιβάλλον καθώς και 
αλλαγή του τρόπου καταχώρισης των εργατών στο πληροφοριακό 

σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Τονίζεται ότι από τις πρόσφατες εξαγγελίες του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ Μ. 
Βορίδη, διαφαίνεται ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας έχει αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος 
και ότι σύντομα θα υπάρξει θετική έκβαση. Από την 
πλευρά του, ο Βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώ-
κας θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα αρμό-
δια Υπουργεία.
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ΑΠΩΛΕΙΑ
Η κα ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΓΑΤΖΗ έχασε την ταυ-

τότητά της στην οδό Ξενοφώντος. Όποιος 
τη βρει ας επικοινωνήστει με το τηλ. 23310 
60977.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ
 ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 5340Γ/09.01.2020 έκθεση επίδοσης 
της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας Αγγάλα 
Ευδοξίας, μετά από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε 
στις 02/01/2020 από την Δικηγόρο Αθηνών Αγλαΐα Κρέ-
τση (Α.Μ.Δ.Σ.Α 12892) πληρεξούσια της ανώνυμης τραπε-
ζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου 86 
(Α.Φ.Μ.: 094014201), και εκπροσωπείται νόμιμα επέδωσα 
στην κα Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας κα Όλγα 
Ζαφειρίδου για λογαριασμό του Νικολάου Τσιακτάνη του 
Αθανασίου, πρώην κάτοικο Τριλόφου Ημαθίας και ήδη 
αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό 
αντίγραφο από το πρώτο (Α’) εκτελεστό απόγραφο της υπ’ 
αριθμόν 2217/ΔΠ/105/2007 Διαταγής Πληρωμής του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, το οποίο προσαρτάται 
στην υπ’ αριθμόν 10270/30-10-2019 πράξη της συμβολαι-
ογράφου Βέροιας Άννας Πέτσκου, σύμφωνα με την οποία 
δέχεται την αίτηση, διατάσσει τον καθού να καταβάλει στην 
αιτούσα το ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων διακοσίων 
σαράντα πέντε και σαράντα λεπτών (130.245,40€), έντοκο 
από 01.01.2007 ήτοι την επομένη της τελευταίας ημερομη-
νίας υπολογισμού των τόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση 
καθώς και το ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσ-
σάρων (2.134€) για δικαστική δαπάνη.

ΝΑΟΥΣΑ 10.01.2020
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

ΑΓΓΑΛΑ Ν. ΕΥΔΟΞΙΑ

Στην διεθνή έκθεση 
FruitLogistica 2020, το 
Επιμελητήριο Ημαθίας

Το Επιμελητήριο 
Ημαθίας συμμετέχει 
στην έκθεση διεθνούς 
εμπορίου φρούτων 
FruitLogistica 2020, 
που θα πραγματο-
ποιηθεί στο Βερολίνο, 
Γερμανίας, από τις 5 
έως τις 7 Φεβρουαρί-
ου 2020.

Το stand του Επι-
μελητηρίου θα φιλο-
ξενήσει όποια ενδια-
φερόμενη επιχείρηση 
επιθυμεί να πραγμα-
τοποιήσει επαγγελμα-
τικές συναντήσεις, καθώς και το έντυπο υλικό που επιθυμεί να διατίθεται 
στον χώρο της έκθεσης, και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
να συμμετάσχουν στην παρουσίαση του περιπτέρου και του προγράμ-
ματος των εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 
10/1/2020 και ώρα 18:00 στον πρώτο όροφο του Επιμελητηρίου Ημα-
θίας. 

Τάσος Μπαρτζώκας: Ερώτηση 
στη Βουλή για το δυσμενές καθεστώς 

πρόσκλησης εργατών γης τρίτων 
χωρών για εποχιακή απασχόληση
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Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροι-

ας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμε-
τωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και 
θέλουν να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυ-
τούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΙΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Οσίου 
Αντωνίου του Βεροιέως. Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν ως εξής:

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020
6.00 μ.μ. Έλευσις Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «Προδρομιτίσσης», Μέ-

γας Αρχιερατικός Εσπερινός
11.00 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία
Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
7.00 π.μ. Όρθρος, Αρχιερατικό Συλλείτουργο, Λιτανεία
5.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση

Ομιλία στη Χριστιανική 
 Ένωση Βέροιας

Την Κυριακή 12  Ιανουαρίου  στις 11.30 π.μ. στην αίθουσα της 
Χριστιανικής  Ένωσης Βέροιας, Αντ. Καμάρα 25, θα πραγματοποι-
ηθεί ομιλία με θ έ μ α: «Χρόνια Πολλά ή Χρόνια Ευλογημένα;»

 Ομιλητής θα είναι ο  Αρχιμ.  π.  Σωφρόνιος Φάκας,  Διδάκτωρ 
Θεολογίας  και Ιεροκήρυξ.  

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Ι-

ανουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της αγαπη-
μένης μας συζύγου, μητέρας, α-
δελφής και θείας

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΜΜ.
ΚΑΛΑΪΤΖΗ 

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

Ο σύζυγος, Ο υιός
Η μητέρα, Η αδελφή

Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς 
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Ια-

νουαρίου 2020 στον Μητροπολι-
τικό Ιερό Ναό Αποστόλων Παύλου 
και Πέτρου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού και θεί-
ου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡ.
ΟΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 

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 τέκνα
Τα εγγόνια, Τα ανήψια,  

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 Ιανου-

αρίου 2020 στον Ιερό Ναό Κυριώ-
τισσας Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής της αγαπημένης μας μητέρας 
και γιαγιάς

ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ
ΖΑΡΚΑΔΑ 

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

Τα παιδιά
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Οι λοιποί συγγενείς 
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020 στον Ιερό 

Ναό Αγ. Παρασκευής Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και παππού

ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΙΛΙΤΑΝΤΖΗ 

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

Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς 
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Ια-

νουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό Υ-
παπαντής του Χριστού ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ.
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 

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 τέκνα
Τα εγγόνια

 Οι λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 στις 12.00 

μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου και Ελένης Π. Σκυλιτσί-
ου η Δέσποινα Μπουϊκόγλου σε ηλικία 47 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 

Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκε-
πτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από 

τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.
  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

Αρχιερατική θεία λειτουργία 
στη Μονή Τιμίου Προδρόμου
Την Τρίτη 

14 Ιανουαρί-
ου θα τελε -
στεί στην Ιερά 
Μονή Τιμίου 
Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ 
Νάουσας, αρ-
χιερατική θεία 
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α , 
προεξάρχο -
ντος του Σε-
βασμιωτάτου 
Μητροπολίτου 
μας κ. Παντε-
λεήμονος και 
40ημερο μνη-
μόσυνο του 
μ α κα ρ ι σ το ύ 
Εφραίμ του 
Φιλοθεϊτη, με 
τον οποίο η αδελφότητα της Μονής είχε πνευματικές σχέσεις, από 
την εποχή της ηγουμενίας του στην Ι. Μ Φιλοθέου Αγίου Όρους.  



Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, και καλή χρονιά
εξ’ αρχής να τονίσω, ότι το συγκεκριμένο 

άρθρο, δεν αφορά τον Ποιμενάρχη μας και την 
Μητρόπολή μας.

Όπως πολλοί θα καταλάβετε, αναφέρεται σε 
μητροπολίτη άλλης περιοχής και «προβεβλημέ-
νο»,  γιατί άραγε!

Και «αναγκάζομαι» να αναφερθώ στις δηλώ-
σεις του, διότι με θυμώσανε πολύ, με εξοργίσα-
νε.

Σε τελική ανάλυση δεσπότη μου, ποιος σε ρώτησε!
Το μόνο πράγμα που με ικανοποιεί, είναι ότι όταν η πατρίδα, ήταν υ-

πάκουη δούλα και κυρά, τότε υπήρξανε Έλληνες που είπανε: «όταν μου 
πειράζουν την Πατρίδα και Θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα ενεργήσω κι 
ότι θέλουν, ας μου κάνουν»!

Που λέτε φίλοι μου, εμφανίστηκε ο «βοσκός», στον άμβωνα και είπε.
Αφού το χοντρό πρόβατο, το παίζει αρθογράφος, αναλυτής και μο-

ντέλο, έτσι και εγώ, πολιτικός, έστω διπλωμάτης, έστω χαρτορίχτρα που 
βλέπει το μέλλον της πατρίδας μας!

Και άρχισε που λέτε, το κήρυγμα:
«όμως, τι θα γίνει μ’ εμάς, τους Έλληνες; ποιο θα είναι το μέλλον μας 

στον παγκόσμιο χάρτη; Το βλέπουμε όλοι, ότι η ομοιογένεια της Πατρί-
δος μας χάνεται με τους χιλιάδες αλλοεθνείς που έρχονται και θα μείνουν 
εδώ. Σας ομιλώ για το μεταναστευτικὸ γεγονός, που δεν μπορεί να απο-
τραπεί, είναι παγκόσμιο».

Τη στιγμή που όλη η χώρα βράζει με το μεταναστευτικό, μας προκύ-
πτει δεσπότης, που από την αρχή λέει, ότι πρόκειται για πρόβλημα πα-
γκόσμιο που δεν μπορεί να αποτραπεί, δηλαδή αντί να διατηρεί υψηλό 
το φρόνημα των προβάτων του, τα λέει στην ουσία σκάστε και μη μιλάτε.

Φάτε την παγκοσμιοποίηση και τον οικουμενισμό στη μάπα, γιατί έτσι 
το θέλουν οι εγκληματίες, οι φονιάδες του κόσμου!

Και ότι θα ξανααμαρτήσω, μετά την εξομολόγηση είναι γεγονός, αλλά 
ο γέροντας δεν με απογοητεύει, με αγάπη μου λέει, αγόρι μου, όσες φο-
ρές πέφτεις, τόσες να ξανασηκώνεσαι.

Γιατί είναι δεδομένο, πως εάν μου πει, παιδάκι μου είσαι αδιόρθωτος, 
δεν αλλάζεις, η αμαρτία είναι στη φύση σου, τότε το πρόβατο, όσο χο-
ντρό και είναι, θα το φάει ο κακός ο λύκος!

Από πότε η ζωή του ορθοδόξου, δεν είναι ένας διαρκής αγώνας, για 
να μας έλθεις να μας μετατρέψεις σε ηττοπαθείς, σε άβουλα ανθρωπά-
κια, που μόνο …για αγάπη θα μιλάνε!

Και υπάρχει και άλλο: 
«θα τους αγκαλιάσουμε, όπως αγκαλιάσαμε τους ομογενείς από την 

πρώην Σοβιετικὴ Ένωση, τους Αλβανοὺς και τόσους άλλους. Θα πάρουν 
για νύμφες και γαμπρούς, τα παιδιά μας»!

Λοιπόν δεσπότη μου, εάν έχεις δικά σου αγόρια ή κορίτσια για αυτά 
να μιλήσεις, για τα δικά μας δεν έχεις καμία εξουσιοδότηση, τελεία και 

παύλα, αφεντικό μας δεν είσαι!
Άντε, γιατί μου φαίνεται η πολλή αγάπη έχει παρεξηγηθεί!
Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβεις ότι αυτός, που λιθοβολεί και απο-

κεφαλίζει, δεν θα είναι ο φίλος των παιδιών μου, αλλά ο δήμιός τους.
Κάποια πράγματα δεσπότη μου, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος πυ-

ρηνικός επιστήμονας, είναι προφανή!
Για να μην αναφερθώ στην εξίσωση που έκανες με τους πόντιους, 

από την πρώην Σοβιετικὴ Ένωση, όλα ένας αχταρμάς, διαλέχτε, η καλή 
παγκοσμιοποίηση είναι εδώ και σας περιμένει!

Διάλυση οικογένειας, άθεη παιδεία, διαστροφή, αποχριστιανισμός, 
αφελληνισμός, ξένα ήθη και έθιμα, διάλυση της παράδοσής μας, παντού 
πόνος και δυστυχία, και δεν μπορείς να δεις ότι πρόκειται για σχέδιο εξα-
φάνισης της Ορθόδοξης πίστης και της πατρίδας μας.

Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει Ελλάδα και αντί να μας καλείς σε 
εγρήγορση και αγώνα, μας προτρέπεις να είμαστε καλά και υπάκουα 
παιδιά!

Η χώρα διαλύεται και εμείς πρέπει να πούμε, τι να κάνουμε, πρόκειται 
για νομοτελειακό γεγονός!

Και η συνέχεια, ακόμη πιο τρομακτική:
«αυτή η αλλαγή στην ανθρωπογεωγραφία της Πατρίδος μας, φυσικό 

είναι, να φέρει αλλαγή και στην πολιτισμική εικόνα της. Τα μαθήματα στα 
σχολεία (κυρίως της ιστορίας και των θρησκευτικών), οι εθνικές γιορτές 
και παρελάσεις, οι εθνικές αργίες και τα σύμβολα, τα συνταγματικώς κα-
τοχυρωμένα, τα εργασιακώς δεδομένα και τα δημοσιονομικώς κεκτημένα 
θα τροποποιηθούν, από πολύ μέχρι και άρδην, …»

Λυπάμαι Δεσπότη μου, αλλά
Χριστός, Ελλάδα, Ορθοδοξία είναι τα ιδανικά μας, που έχουν αξία, 

οπότε όταν κάποιος θέλει να τα εξαφανίσει, τότε το φυσικό είναι οι ποι-
μενάρχες να καλούν σε αγώνα, διάσωσης ιερών και οσίων και όχι της 
καλής υπακοής, στον τύραννο!

Πρόκειται φίλοι μου, για τον ίδιο μητροπολίτη, ο οποίος λίγους μήνες 
πριν ισχυρίστηκε:

«εγώ θα πω αυτό που λέει ἡ Εκκλησία, δηλ. το πλήρωμα των πι-
στών. Θα αφουγκραστώ τους χριστιανούς τί λένε, ποιο θεωρούν σωστό. 
Ακόμα και αν αυτό που οι χριστιανοί μας θεωρούν σωστό, ακόμα και αν 
είναι αντίθετο με το Ευαγγέλιο, εγώ θα υπερασπιστώ αυτό που λένε οι 
χριστιανοί μας, γιατί οι χριστιανοί μας έφτιαξαν το Ευαγγέλιο, δεν έφτιαξε 
το Ευαγγέλιο την Εκκλησία».

Και αφού φίλοι μου, οι χριστιανοί μαζευτήκανε σε ένα πολιτιστικό 
γεγονός και μεταξύ κοκορετσίου και ρετσίνας, είπανε δεν φτιάχνουμε και 
ένα ευαγγέλιο, γιατί και μία Σύνοδος που αποτελείται και από ειδικούς, 
να μην προχωρήσει σε αλλαγές δογμάτων, για χάρη της οικουμενιστικής 
αγάπης, κάποια στιγμή, κάπου, κάποτε!

Σ’ αγαπάω μ’ ακούς!
Και αφού αφουγκράζεσαι τους Χριστιανούς, γιατί τώρα δεν υπερα-

σπίζεσαι τα πιστεύω τους, αλλά παίρνεις θέση απέναντί τους, αλλά προ-
φανώς ικανοποιώντας άλλες καταστάσεις, παγκόσμιες, οικουμενιστικές!

Πάντως φίλοι μου, εάν το Ευαγγέλιο σας κούρασε, ελάτε να το αναθε-
ωρήσουμε, όλοι μαζί μπορούμε, αρκεί να έχουμε αγάπη!

Τελειώνοντας φίλοι μου, όσοι με γνωρίζετε καλά, δεν θα είναι δύσκο-
λο να καταλάβετε με τι πόνο, πληκτρολόγησα, τις παρα-

πάνω γραμμές, αλλά ως εδώ και μην παρέκει.
Αγώνας να μεγαλώσεις παιδιά, για να σου φύγουνε 

στη Δύση του πολιτισμού και του οικουμενισμού, λόγω 
ανίκανων πολιτικών, που είχανε ανίκανους ποιμενάρχες 
και αντί να πούμε, αυτό πρέπει να σταματήσει, χανόμα-
στε, να μας καλούνε οι «υπεύθυνοι», να αποδεχτούμε 
τη μοίρα μας, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς!

Εάν επιθυμούμε, να παραμείνουμε Έλληνες όπως 
οι προγονοί μας, θα πρέπει με νύχια και με δόντια να 
διασώσουμε τον πολιτισμό μας, τα ήθη και έθιμά μας, 
τη γλώσσα μας, τη γη μας, την πίστη μας και όλοι μαζί 
να βροντοφωνάξουμε ότι όλα τα παραπάνω είναι αδια-
πραγμάτευτα και κάθε τι διαφορετικό, είναι προδοσία!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΥΓ: και μετά αναρωτιέσαι καημένο πρόβατο, γιατί η 
εκκλησιαστική ηγεσία δεν στήριξε, την αγωνία σου για 
την Μακεδονία!
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Οι ιστορίες 
του παππού

Όλγα 
Κοτμηρίδου-Μεταξά

Ο παππούς Ευριπίδης ή-
ταν πρώτος μαθητής.Ήθελε 
πολύ να σπουδάσει.Με αυτό 
συμφωνούσε και η καθηγήτρια 
του Κ. Αναγνώστου που εκτε-
λούσε και χρέη γυμνασιάρχου.
Τις σκέψεις του δεν τολμούσε 
να τις μοιραστεί με τους γονείς 
του γιατί αυτοί είχαν άλλα όνει-
ρα γι αυτόν...Παίρνοντας μαζί 

του τα απαραίτητα έγγραφα ,φεύγει μόνος του και κρυφά 
στην Θεσσαλονίκη για να δώσει εξετάσεις στο Πανεπι-
στήμιο.Το πρώτο βράδυ κοιμήθηκε σε έναν φίλο του.τον 
οποίο είχε φιλοξενήσει στο σπίτι του το 1940.Την δεύτερη 
σε έναν συμμαθητή του.Την τρίτη και την τέταρτη μέρα 
νηστικός και χωρίς χρήματα έμεινε σε ένα παγκάκι πίσω 
από την Αγία Σοφία.Ολοκλήρωσε την προσπάθεια του 
και γύρισε πίσω στην πόλη του.όταν βγήκαν τα αποτελέ-
σματα δεν πέρασε ,δεν απογοητεύτηκε.Σκέφτηκε να κάνει 
φροντιστήριο και να ξαναδώσει την επόμενη χρονιά.Όταν 
το συζήτησε με τους γονείς του αυτοί αρνήθηκαν γιατί δεν 
υπήρχαν χρήματα για παραπάνω σπουδές.Τα χρόνια ήταν 
δύσκολα το 1948.Άφησε λοιπόν ο παππούς ο Ευριπίδης 
τα όνειρα του στην άκρη και έζησε τα όνειρα των άλλων.Η 
μεγάλη του αγάπη για τα γράμματα τον οδήγησαν στα μα-
θήματα Λογιστικών.δια αλληλογραφίας σε μια σχολή των 
Αθηνών! Για 2 χρόνια έστελνε και έπαιρνε εργασίες στις ο-
ποίες αρίστευε. Δυστυχώς το πτυχίο του δεν το πήρε ποτέ 
.Το εμπόδιο ήτανε πάλι τα χρήματα.

-Νιώθεις πίκρα και θυμό για τους γονείς σου που δεν 
σε άφησαν να σπουδάσεις;τον ρώτησα

-Σαν νέος και άπειρος ναι.όμως σεβόμασταν και κα-
ταλαβαίναμε τον λόγο,όλοι είμασταν στην ίδια οικονομική 
κατάσταση.

-Μετάνιωσες για τις επιλογές σου παππού:
-Γιατί να μετανιώσω;Πήρα την γυναίκα που αγαπού-

σααπό τα 12 μου χρόνια ,κάναμε 2 παιδιά ,η δουλειά 
μου,σαν εμπειροτέχνης οικοδομών πήγαινε πολύ καλά τον 
καιρό της αντιπαροχής.Δόξα Τω Θεό!

-Και το μεγάλο σου όνειρο να σπουδάσεις;
-Α! και αυτό το έζησα μέσα από τις σπουδές του αδερ-

φού μου.Τα χρόνια άλλαξαν και αυτόν μπόρεσαν να τον 
σπουδάσουν οι γονείς μου.Τον φίλησα και έφυγα.Κρατού-
σα σφιχτά τις σημειώσεις μου και ανηφόριζα προς το σπίτι 
,σκεφτόμουν :Χαιρόταν με τις σπουδές του αδερφού του 
.Εγώ με ποιανού την χαρά χαιρόμουν;Με τίνος την λύπη 
λυπόμουν; Τι ήταν αυτό που έκανε τους ανθρώπους του 
τότε να είναι γεμάτοι αληθινή αγάπη;Τι σε εμένα σε εμάς 
και έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας;Γέμισαν τα μάτια 
μου δάκρυα κάνοντας μια βαθιά αυτοκριτική.Δεν είχαν να 
φάνε και ήταν ευτυχισμένοι,είχαν πρότυπα ,όνειρα,που 
κυνηγούσαν και τα πραγματοποιούσαν με θάρρος και 
υπομονή.Τα έχουμε όλα και μιζεριάζουμε παρατάμε κάθε 
προσπάθεια για την κατάκτηση των στόχων μας.έψαχνα 
απαντήσεις μέσα μου Τι μας λείπει; «Ο Χριστός «μου λέει 
μια φωνή μέσα μου,καθώς άνοιγα την εξώπόρτα του σπι-
τιού μου και έμπαινα στον καθημερινό μου κόσμο....

Γενική συνέλευση 
των 

Ασφαλιστικών 
Πρακτόρων Ημαθίας

Το Σωματείο Ασφαλιστικών Πρα-
κτόρων Ημαθίας καλεί τα μέλη του 
στην γενική συνέλευση που θα γίνει 
την Τετάρτη στις 15-1-2020 και 
16.00 στην αίθουσα του Επιμελητη-
ρίου Ημαθίας στην Βέροια.

Η παρουσία όλων κρίνεται απα-
ραίτητη.

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΔΕΣΠΟΤΗ, ΕΙΣΑΙ ΟΦΣΑΙΝΤ!
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Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Ο νόμος για την αποτέφρωση των ανθρώπι-
νων σωμάτων, φίλοι αναγνώστες, είναι γεγονός.

Γι’ αυτό η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 
Ελλάδος απευθύνεται, με την υπ’ αριθμ. 52 
εγκύκλιό της, στον Ελληνικό λαό, όπου μεταξύ 
των άλλων γράφει:

«…Προβάλλεται ότι η αποτέφρωση, όπως γί-
νεται σήμερα, ανήκει δήθεν στην αρχαία ελληνι-
κή παράδοση, γιατί σε πολλές πόλεις οι αρχαίοι 

Έλληνες έκαιγαν τα σώματα των νεκρών.
Όμως, στις αρχαίες πόλεις-κράτη, συνηθιζόταν είτε η ταφή είτε η 

καύση των νεκρών σωμάτων και ακολούθως η ταφή των οστών, που α-
πέμειναν από την πυρά. Δηλαδή, ακόμα και στην περίπτωση της καύσης 
στην αρχαία Ελλάδα, ακολουθούσε η ταφή του σκελετού και οι ταφικές 
τιμές προς το νεκρό…».

«…Κατά τη σύγχρονη διαδικασία της –κατ’ ευφημισμόν- «αποτέφρω-
σης», μετά από την καύση του νεκρού σε κλίβανο, ο ανθρώπινος σκε-
λετός ρίχνεται σε ηλεκτρικό σπαστήρα (μίξερ, remulator), θρυμματίζεται 
και μετατρέπεται σε σκόνη. Ειδικότερα η αποτέφρωση διεξάγεται σε δύο 
φάσεις:

α) Στην πρώτη φάση, ο νεκρός μεταφέρεται σε κλίβανο, και μετά την 
καύση του σώματος, δεν απομένει η τέφρα, αλλά ο ανθρώπινος σκελε-
τός…

β) Στη δεύτερη φάση, συλλέγονται τα οστά από τον κλίβανο και ρί-
χνονται σε μίξερ (σπαστήρα οστών, remulator). Το μίξερ κονιορτοποιεί 
τον σκελετό και τον μετατρέπει σε σκόνη. Η σκόνη συλλέγεται σε δοχείο 
(«τεφροδόχο») και παραδίδεται στους οικείους του νεκρού…».

«…Η Εκκλησία επιλέγει και εφαρμόζει την ταφή, διότι σέβεται το 
σώμα του κεκοιμημένου ανθρώπου, έχει πίστη και ελπίδα στο αιώνιο 
μέλλον και αναθέτει στην φύση την ευθύνη της φθοράς του φυσικού πα-
ρόντος του ανθρώπου».

Έως εδώ φίλοι αναγνώστες, τα σοβαρά. Θα μου επιτρέψετε να ευθυ-
μήσουμε και λίγο Χρειάζεται.

Πάμε, λοιπόν, μ’ ένα κείμενο εμπλουτισμένο από φλογερές εκφρά-
σεις. Αφιερωμένο στο πυρ «το νεώτερον».

Πέσανε και τα πρώτα διαφημιστικά συνθήματα.
Παππού μου, στα μουστάκια σου, όταν θα γίνεις πτώμα, θα κάνουμε 

αποτέφρωση, να μην τα φάει το χώμα.
Κάτω οι νεκροθάφτες, ζήτω οι νεκροκαύτες.
Κάποτε τραγουδούσαμε: «Τούτ’ η γη που την πατούμε όλοι μέσα, θε 

να μπούμε». Τώρα θα λέμε «Τούτ’ η γη που την πατούμε όλοι απ’ έξω 
θα καούμε».

Ποιος είπε πως εξαφανίστηκαν οι πυρομανείς από τη χώρα μας; 
Μόνο που τώρα οι νεκροί θα έχουν άλλη περιποίηση. Οι κατακαημένοι 
νεωτεριστές προβάλλουν επιχειρήματα για να επιβάλλουν τις μοντέρνες 
τσαχπινιές τους.

Αποτέφρωση: Μάλιστα, Αποτέφρωση! Όχι πια «χους ην και εις χουν 
απελεύσει». Αλλά φρύγανο ην.

Θ’ αναπροσαρμόσουμε και τα μοιρολόγια. Τι τα θέλετε τα λουλούδια, 
τα γεμάτα με μαμούδια; Εγώ εσένα θα σε κάψω, στους καμένους θα σ’ 
εντάξω.

Θ’ αλλάξει και ο βασικός μας όρκος. Κάποτε λέγαμε: «να σε θάψω, αν 
λέω ψέματα». Τώρα θα λέμε: «να με κάψει η φωτιά, αν σε κοροϊδέψω».

Κι αφού έτσι εξελίσσονται τ’ αποκαΐδια μας, θα κάνουμε γενική ανα-
προσαρμογή. Οι μόνες κατάρες που θα εκτοξεύονται θα είναι: «φωτιά να 
πέσει και να σε κάψει» και «στάχτη και κουρνιαχτός να γίνεις».

Να δεις που θ ανανεώσουν και τον Εθνικό μας Ύμνο! Γιατί να λέμε 
«απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη;». Τώρα θα τραγουδάμε «από στάχτη μα-
ζεμένη και μαυροκιτρινισμένη – με φωτιά και με μπαρούτι, θα καεί η γη 
ετούτη».

Μάλλον αυτόν τον τελευταίο στίχο θα τον συγχρονίσουμε. «Με κλίβα-
νο ηλεκτρικό, θε να σε κάνω εγώ ψητό».

Η αίσθηση του… τσεπώματος απλώνεται γρήγορα. Μου τηλεφώνησε 
γνωστός μου φούρναρης και μου πρότεινε συνεργασία.

«Τα ‘μαθες; Άρχισε η αποτέφρωση!»
«Και γιατί το λες σε μένα;»
«Λεφτά, παιδί μου! Δεν μυρίζεσαι λεφτά;»
«Όχι. Είμαι συναχωμένος»
«Έχω ένα φούρνο που βγάζει ψωμί. Θα τον μετατρέψω να βγάζει 

στάχτες»
«Θα κάνεις αποτεφρωτήριο;»
«Όχι, θα κάτσω να πλάθω καρβέλια. Εσένα σε θέλω για δημόσιες 

σχέσεις και για να βρίσκεις πεθαμένους. Πεθαμένους, σκοτωμένους, 
πνιγμένους, τρακαρισμένους και μισοτελειωμένους. Έχει η Ελλάδα πτώ-
ματα! Πήξαμε στους συγχωρεμένους».

«Και θα τους βρίσκω εγώ;»
«Ναι. Είσαι πολύ γνωστός και μεγάλος καταφερτζής»
«Κοίτα προσόντα που μου αναγνωρίζεις και δεν τα ήξερα».
«Είναι και η εποχή που μας αβαντάρει. Ληστείες, μολότοφ, γρίπες, 

ποδοσφαιρικοί αγώνες… Κάθε χρόνο οι θάνατοι είναι τριπλάσιοι από τις 
γεννήσεις».

«Κι εγώ θα είμαι το φτυάρι που θα μαζεύει τα πτώματα; Κλάψε με, 
μάνα, κλάψε με κι αποθεμένο κάψε με. Κι αν δεν προκύψει επαρκές 
εμπόρευμα; Τι θα κάνετε; Θα συνεργασθείτε και με τα κουνούπια του 
Νείλου;».

Παιδιά, το πράγμα μυρίζει κρεματόριο. Μη νομίζετε πως πρωτοτυπεί-
τε. Τα ίδια έκανε και ο αδίσταχτος φονιάς, ο Χίτλερ με τη συμμορία του.

Όσο για τους εμπόρους της καούρας, τους ακούω να τραγουδούν την 
πραμάτεια τους:

Τι την θέλεις την ταφή
κάνε τσαφ στο πι και φι.
Τέρμα στην ταφή την ψεύτρα
έλα να σε κάνω τέφρα.
Έλα να σε κάνω τέφρα
στην πυρά τη σαγηνεύτρα.
Μες το φούρνο θα σε ψήσω
και ρουθούνι δε θ’ αφήσω.
Εμείς, φίλοι αναγνώστες, θα συμπληρώσουμε: «Και στη φουφού του 

καστανά, στάχτη να γίνεις σατανά».

 

ΜΙΚΡΗ  ΑΔΙΑΚΡΙΣΙΑ 
ΧΡΟΝΟΥ…
Πώς μεγαλώνουν οι Μεγάλοι
ξεχνώντας τους εφηβικούς έρωτες,
αισθήματα που δεν πρόλαβαν 
να κοιτάξουν έξω απ’ τα παράθυρα,
τα ολοστρόγγυλα βάρη του Κόσμου, 
τα αναρριχώμενα ΑΧ…
στην διασταύρωση καθημερινότητας
 και απείρου;

Πώς 
πήγαν στις δουλειές,
στις λαφυρογενείς σκέψεις, 
στα ηλικιωμένα ταρατατζούμ, 
στους σταθμούς που δεν υπήρχαν πια τραίνα 
ούτε και παλαιστές  
να σηκώνουν τις Νύχτες 
και τα εικοσιτετράωρα  του Κόσμου…
Ωωωω ΘΕΕ μου…πολύτροπα ως μαλα πόλα…; 

…Αν μ`αγαπάς φίλα Σταυρό
    κι εγω θα ψάξω για να βρω 
τις γόνιμες λέξεις…
ανάμεσα στον χρόνο και τις μνήμες, 
σε προχωρημένη ώρα προσδοκιών,
σε καιρό ανέμων.

Ας τιμήσουμε επιτέλους τα περιττά,
ή, ας συγχωρήσουμε το Παρίσι και την Βενετία 
για την «κερδοσκοπία» των μύθων τους,
στέλνοντας ένα γράμμα στο ΘΕΟ
που να λέει
πως δεν είμαστε πια λυπημένοι,
γιατί τελειώσαν πια 
ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ… 

   Γιάννης Ναζλίδης

Σοβαρά και εύθυμα
Αποτέφρωση των ανθρώπινων σωμάτων

Κυκλοφόρησε 
το νέο βι-

βλίο των Δ. 
Στ υ λ ι α ν ί δ η , 
Θ.  Σωτηρό -
πουλου,  Α . 
Σιμώνη και Δ. 
Αλμαλιώτη «Η 
συμβολή της 
Δ ι α τ ρ ο φ ή ς 
σ τ η ν  υ γ ε ί α 
των ανθρώ-
π ω ν » ,  α π ό 
τις εκδόσεις 
«ΑΓΡΟΤύπος 
α.ε.».

Το βιβλίο διατίθεται από το βιβλιοπω-
λείο «Ηλιοτρόπιο» της Βέροιας.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση 
σε γενική συνέλευση

Η λέσχη μας καλεί τα μέλη της σε γενική συνέλευση την Κυριακή 
12-1-2020 ώρα 11 π.μ. στα γραφεία μας Ανοίξεως 90 τηλ.: 23310 
25654 με τα εξής θέματα:

1. Εκλογή προέδρου γενικής συνελεύσεως και γραμματέως.
2. Οικονομικός απολογισμός 2019.
3. Διάφορα θέματα που θα προκύψουν σε περίπτωση μη απαρ-

τίας την επόμενη Κυριακή 19-1-2020 την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφά-

σισε την τέλεση μνημόσυνου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των μελών 
του Συνδέσμου που έφυγαν για πάντα από κοντά μας.

Το μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Αντωνίου στη Βέροια.

Η παρουσία όλων μας στο μνημόσυνο θα είναι τιμή και σεβασμός 
στη μνήμη των.

Με εκτίμηση
 Το Δ.Σ. του Συνδέσμου

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Συνδέσμου (Πάροδος 
Βερμίου 3 Βέροια).
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Του Πάρη Παπακανάκη

Από όποια πλευρά κι αν προσεγγίσει κάποιος το θέμα, αγαπητοί φίλοι, η Βέ-
ροια είναι «γέννημα» των άφθονων νερών της περιοχής…

Σύμφωνα με τη μυθολογία είναι κόρη του Ωκεανού (η αρχαιότερη θαλάσσια 
θεότητα της ελληνικής μυθολογίας) και της Θέτιδος (η αρχηγός των Νηρηίδων).  

Κατά τους γλωσσολόγους, η κατάληξη -ροια είναι παράγωγο του ρήματος 
ρέω και προσδίδεται σε πόλεις πλούσιες σε υδάτινα αποθέματα. Πιο συγκεκρι-
μένος ακόμη ο αείμνηστος καθηγητής μας Γιάννης Μωραλίδης, μετά από ένα 
συναρπαστικό ταξίδι ετυμολογίας, κατέληγε: Βέροια σημαίνει επομένως «πόλη 

που έχει δικό της ποτάμι». 
Το ποτάμι λοιπόν της πόλης μας πιθανολογείται ότι στην αρχαιότητα έφερε το όνομα “Όλγανος” (γιος 

ενός εκ των δύο μυθικών ιδρυτών της Βέροιας, του Βέρη), κατά τους βυζαντινούς χρόνους αποκαλού-
νταν “Βασιλικός” ποταμός, στην τουρκοκρατία του προσάφθηκε το όχι τόσο κολακευτικό προσωνύμιο 
“Γύφτικος”, για να πάρει μετά το 1930 ως τις ημέρες μας την ονομασία “Τριπόταμος”, λόγω του σχημα-
τισμού του από τρία ρέματα που ενώνονται τελικά σε ένα στο νοτιοδυτικό άκρο της Βέροιας:

Το ρέμα Μαυρονέρι: τα άφθονα νερά του πηγάζουν από βραχώδη θέση μεταξύ Καστανιάς και Γεωρ-
γιανών. Μέρος αυτών υδροδοτούν όχι μόνο τη Βέροια, αλλά και τους Γεωργιανούς και τη Ραχιά.

Το ρέμα (χείμαρρος ουσιαστικά) του παλιού οικισμού Τουρμάνης (καταστράφηκε στα 1822 από τους 
Τούρκους) νοτιοδυτικά του σημερινού χωριού Τριπόταμος.  

Το ρέμα Ασπρονέρι: συνιστώμενο από τη συμβολή δύο μικρότερων ρεμάτων (Μεγάλη Ρεματιά και 
Ξερόλακκος τα οποία πηγάζουν βόρεια και βορειοδυτικά της Κουμαριάς) στη θέση του λόφου “Αη Λιά”.  
Συνεχίζουν την πορεία τους πλέον ως Ασπρονέρι και παράλληλα κατά τη διαδρομή του μέχρι την πόλη 
τροφοδοτείται από πλήθος άλλων πηγών. 

Ακριβώς έτσι το περιέγραψε κι ο (γνωστός μας πλέον) Adolf Hermann Struck το 1902: «Τρία ποτά-
μια πηγάζουν από τις πλαγιές του (εννοεί το Βέρμιο όρος) και εφορμούν προς την πόλη δημιουργώντας 
καταρράκτες που παράγουν το γνωστό θόρυβο του ορμητικά τρεχούμενου νερού,  και αυτό το νερό α-
φού διοχετευτεί  σε άπειρα κανάλια που ρέουν εντός και πέριξ της πόλης και θέτουν μύλους σε κίνηση, 
καταλήγει στα χαμηλότερα, να χρησιμοποιηθεί στην άρδευση των χωραφιών…».

 Απόψεις του Τριπόταμου πριν την είσοδό του στην Βέροια
Για να κατασκευασθούν (εκείνη την εποχή) από το τοπικά άφθονο παραγόμενο λινάρι «…τα λευκά, 

λεπτά, φτιαγμένα με τέχνη χνουδωτά προσόψια του μπάνιου, οι πετσέτες του μπάνιου, τα μπουρνούζια 
του μπάνιου και τα διάφορα μεταξωτά σεντόνια είναι που δεν βρίσκονται σε άλλη χώρα. Στέλνονται σαν 
δώρα σε όλες τις χώρες και ιδιαίτερα στον σουλτάνο της οθωμανικής δυναστείας και σε όλους τους 
βεζίρηδες. Είναι άσπρα υφάσματα για πουκάμισα, πιο λεπτά και πιο καθαρά κι από τα υφάσματα της 
Καλαμάτας και της Τραπεζούντας…» (Celebi Evliya,1668, Βιβλίο των ταξιδιών) 

Αλλά και για να αλέσουν οι αλευρόμυλοι το σιτάρι (ώστε να είναι εξασφαλισμένο το καθημερινό ψωμί 
του βεργιώτη), οι λαδόμυλοι να συνθλίψουν το σουσάμι (από το οποίο έβγαινε το σησαμέλαιο και η τα-
χίνη για την παρασκευή του χαλβά), να λειτουργήσουν τα βυρσοδεψεία, να εκμεταλλευθούν τη δύναμή 
του τα μπατάνια  (για τον καθαρισμό και τη διαστολή του μαλλιού), να…, να…  

Ως 300 υδροκίνητες βιοτεχνικές και άλλες 3 εργοστασιακές επιχειρήσεις όφειλαν τη λειτουργία τους 
στα νερά του!!! Και όχι μόνο… Το πέρασμά του μέσα από την πόλη διαμόρφωσε το τοπίο αλλά και τη 
ζωή των κατοίκων! 

 Υδροτριβή και υδρόμυλος (Αρχείο Παναγιώτη Ζέρβα)

Παρόλα αυτά, η εξασφάλιση πόσιμου νερού μέχρι το 1927 ήταν μια καθημερινή περιπέτεια για τη 
βεργιώτικη οικογένεια. Μάλιστα, τοπικά δημοσιεύματα της εποχής αποδίδουν υψηλότατο ποσοστό 
θανάτων στην πόση κακής ποιότητας νερού (!!!) Η σχετική αφήγηση του Στέφανου Ζάχου στις “Ανα-
μνήσεις ενός Βεροιώτη” (1960),  ξεκαθαρίζει τις όποιες απορίες μας: «Η πόλη υδρεύονταν από τα νερά 
του Τριποτάμου που διοχετεύονταν ή ακάλυπτα (με ανοιχτά αυλάκια στην άκρη του δρόμου)… ή με κλι-
ούγκια (πήλινους σωλήνες). Το νερό αυτό που έτρεχε άφθονο όλο το εικοσιτετράωρο, ήταν κάπως κα-
θαρό, όχι όμως πόσιμο.  (…) παρά τις αυστηρές εντολές των γονιών μας, ημείς τα παιδιά, κουρασμένα 
και ιδρωμένα, πίναμε, 
αφού τοποθετούσαμε 
στη βρύση, το μανδή-
λι…». Σε άλλο σημείο 
μάς πληροφορεί: «Ο-
ποιαδήποτε ώρα της 
ημέρας, με ζέστη, με 
κρύο, με βροχές, με 
χιόνια, πάσης τάξεως 
άνθρωποι, νέοι, γέροι, 
κορίτσια, γυναίκες έ-
τρεχαν με τις στάμνες 
στο χέρι, στην Καραχ-
μέτ, την Μπαρμπούτα, 
την Εβραϊκή, το Κιόσκι, 
την Παρδαλή (εννοεί τις 
δημόσιες βρύσες από 
αναβλύζοντα ύδατα)… 
για να φέρουν το πόσι-
μο νερό…» 

 Καθημερινά στη βρύση για πόσιμο νερό νέοι, γέροι, παιδιά (Αρχείο Στέργιου Ζυγουλιάνου)
Με πρωτοβουλίες του Βουλευτή Ημαθίας Ιωάννη Παπαδάκη και του Δημάρχου της Ιωάννη Μάρκου 

συστήθηκε στις 2 Αυγούστου 1924 το Υδραυλικό Ταμείο Δήμου Βέροιας, το οποίο καταβάλλοντας φιλό-
τιμες προσπάθειες, αλλά και υπομένοντας έντονη δυσαρέσκεια λόγω της φορολογικής επιβάρυνσης, 
πέτυχε την υδροδότηση της πόλης με πόσιμο νερό από το ρέμα του Ασπρονερίου (Ακ σουγιού). Το 
έργο θεμελιώθηκε με πανηγυρική τελετή την Κυριακή 1 Μαΐου 1927 και απάλλαξε σταδιακά τους κατοί-
κους της πόλης μας από «τας διαφόρους γαστροεντερικάς ασθενείας».   

 Στο ένθετο (πρώτος δεξιά) ο Ιωάννης Μάρκου και δίπλα του ο Ιωάννης Παπαδάκης
Δεν μπορεί να διαφωνήσει στο ελάχιστο κανείς με τη διατύπωση της Σοφίας Πιστοφίδου-Τσόγκα ότι 

ο Τριπόταμος «…από τις πηγές του και ως τις εκβολές του, παραχώρησε τις όχθες του, επί χιλιετηρί-
δες, σε ποικίλες δραστηριότητες, των παιδιών, των νέων, των μεγάλων, των ντόπιων και των ξένων, 
των άμαχων και των αρματωμένων, των αθώων και των μη, μάρτυρας “αυτόπτης και αυτήκοος” αμετα-
κίνητος, ακόμη!» (βιβλιοπαρουσίαση στο “Οδοιπορικό” του Ορέστη Σιδηρόπουλου)

Και όχι μόνο…  Η συνέχεια όμως στην επόμενη «συνάντησή» μας, αγαπητοί φίλοι!!!

Γνωριμία με το ποτάμι της Βέροιας
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του Σαββατοκύριακου

Ολοκληρώνεται το Σάββατο η 
προετοιμασία των παικτών 
της Βέροιας εν όψει του 

δύσκολου  εντός έδρας αγώνα με 
την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Ο 
προπονητής κ. Κώστας Γεωργιάδης 
δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλή-
ματα εκτός από την απουσία του 
Αλμπέρτο Σιμόνι που είνια τιμωρημέ-
νος λόγο καρτών  όλοι οι άλλοι είνια 
ετοιμοπόλεμοι και με καλή ψυχολο-
γία μετά και την νίκη εκτός έδρας 
στην Ρόδο επί του Διαγόρα.

Στοπλευρότωνπαικτώνοιφίλαθλοι
Γενικόξεσηκωμόέχεισημάνειστηνπόλημαςκαι

οι φίλαθλοι είνια έτοιμοι ναστηρίξουν τιςπροσπά-
θειες τωνπαικτώντηςβασίλισσαςναπετύχουνμία
ακόμηνίκηπουθατουςκρατήσειστιςπρώτεςπρο-
νομιούχεςθέσειςτουβαθμολογικούπίνακα.

ΔηλώσειςΑστέριουΜούχαλη
ΑισιόδοξοςγιατοματςτηςΚυριακήςκόντραστον

ΟλυμπιακόΒόλου, είναι ο αμυντικός τουΝΠΣΒέ-
ροιαΑστέριοςΜουχάλης.Σεδήλωσήτουαναφέρει:

«Θαείναιέναπολύδύσκολοκαιμειδιαιτερότητες
παιχνίδι,τοματςμετονΟλυμπιακόΒόλου.Όλητην
εβδομάδαπροετοιμαστήκαμεκατάλληλαγιαυτήτην
αναμέτρηση.Είμαιαισιόδοξοςότιθαπάμεκαλάστο
παιχνίδικαιθαπάρουμετουςτρειςβαθμούς».

Για την συνέχεια του πρωταθλήματος σχολία-
σε: «Αν κοιτάξουμε βαθμολογικά, είμαστεστις δυο
προνομιούχεςθέσεις.ΚερδίζονταςτηνΚυριακή,ανε-
βάζουμετηνψυχολογίαμαςγιατηνσυνέχειακαιθα
νιώσουμεκαιπιοασφαλείςβαθμολογικά».

Ο Σύλλογος παλαιμάχων ποδ/στών ΓΑΣ και
ΠΑΕ Βέροιας θα πραγματοποιήσει την ετήσια
κοπεί της πρωτοχρονιάτικης πίτας του στην αί-
θουσαSALAπολυχώρου τηςΕλιάς τηνΔευτέρα
27 Ιανουαρίου 2020.Από τηνΔιοίκηση γίνεται
μεγάληπροσπάθεια ενημέρωσης τωνμελών της
ενώεντείνονταιοιπροσπάθειεςγιατουςπαλαίμα-
χουςποδοσφαιριστέςπουδεν έχουνπαρασυρθεί
μέχρισήμερασεμία τέτοια εκδήλωση.Καλούνται
επίσης και οιφίλοι-φίλαθλοιπαράγοντες τουπο-
δοσφαίρουνατιμήσουνμετηνπαρουσίατουςτην
εκδήλωση. Στην εκδήλωση θα υπάρχει πλούσιο
καλλιτεχνικόπρόγραμμα.Ώρα έναρξης 8 μ.μ με

τιμήπρόσκλησηςέως15ευρώ
Επίσης κατά την διάρκεια της εκδήλωσης το

Δ.Σαποφάσισε να τιμήσει τουςπαλαίμαχουςπο-
δοσφαιριστές της βασίλισσας του βορά Θωμά
Λιόλιο, και ΓιώργοΣιούτη, τονπρόεδρο τουΝΠΣ
Βέροιαςκ.ΧρήστοΜπίκα,τουςτέωςπαράγοντες
ΣάκηΛιμπάντσηκαιΓιώργοΜηνάκαι τονΜιχάλη
Σακαλήπρόεδρο τηςπροσωρινήςΔιοίκηση του
ΓΑΣΒέροιας.

ΓιατοΔ.Σ
ΟΠρόεδροςΔημήτριοςΠαπατζίκος
ΟΓ.ΓραμματέαςΘωμάςΤρούπκος

ΤηνΚυριακήστις3μ.μ.
Βέροια-ΟλυμπιακόςΒόλου

Την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020
θα γίνει η κοπή της πίτας

των Παλαιμάχων της Βέροιας

Συνεχίζεται κανονικά το πρωτάθλημα τηςΑ1
τηςΕΠΣΗμαθίαςμε τονπρωτοπόροΠΑΟΚΑλε-
ξάνδρειαςναυποδέχεταιτηνΑΕΧαρίεσσας,ενώ
τοΡοδοχώριπαίζειεκτόςμετονΑχιλλέαΝ,όπως
καιηΝάουσαπουμεταβαίνειστηνΜελίκη

Αναλυτικάόλοτοπρόγραμμα
Σάββατο11/1/202018ηαγων.

ΦίλιπποςΜελίκης-ΦΑΣΝάουσα
ΠΑΟΚΑλεξ.-ΑΕΧαρίεσσας
ΑχιλλέαςΝ.-Ροδοχώρι
Μακροχώρι-ΑΕΠΒέροιας
Πλατύ-Παλαιοχώρι
Κοπανός-Τριπόταμος
ΟλυμπιακόςΝ.-Αγ.Μαρίνα
Κουλούρα-Σταυρός

ΕΠΣΗμαθίας-Γιατην18ηαγωνιστική
Την ΑΕ Χαρίεσσας υποδέχεται

ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ Αλεξ.

Ανακοινώθηκαναπό τηνΕθνικήΑθλητική
ΟμοσπονδίαΑμεΑ,οιΠίνακεςμετουςαθλη-
τές και τις αθλήτριες ατομικών, ομαδικών
και χειμερινών αθλημάτων, που θα επαν-
δρώσουν τις ΕθνικέςΟμάδες για το 2020,
το οποίο όπως όλοι γνωρίζετε, «κλείνει» με
το υπέρτατο αθλητικό γεγονός του αθλητι-
σμούΑμεΑ, τουςΠαραολυμπιακούςΑγώνες
TOKYO2020.


ΟΠετράκηςστονΕθνικόΣχεδιασμό

τωνΧειμερινώνΑθλημάτων
 Στις λίστες των αθλητών βρίσκεται για

τρίτη συνεχή ο χρονιά ο πρωταθλητής του
ParaSnowboardΚωνσταντίνοςΠετράκης, ο
οποίοςσεμιαδύσκοληχρονιά (τοβάροςθα
δοθεί στους αθλητές που προετοιμάζονται
τους θερινούς ΠαραολυμπιακούςΑγώνες),
θαπροσπαθήσει ναπαραμείνει ψηλά στην
Παγκόσμια Κατάταξη του αθλήματος τους,
ώστεναπαραμείνειδυνατόςστοπαιχνίδιτης
πρόκρισηςστουςεπόμενουςχειμερινούςΠα-
ραολυμπιακούςΑγώνεςστοΠεκίνοτο2022.

ΟΓίδαρηςστηνΕθνικήΟμάδα
ΠοδοσφαίρουΑκρωτηριασμένων

Παράλληλαμε τονΠετράκη, ακόμα ένας
αθλητήςτου«ΕνΣώματιΥγιεί»,εκπροσωπεί
εθνικό συγκρότημα.ΟΑριστείδης Γίδαρης,
εν ενεργείαμέλος τηςΕλληνικήςΑθνικήςΟ-
μάδαςΠοδοσφαίρουΑκρωτηριασμένων(που
δεν είναι ακόμα Παραολυμπιακό άθλημα),
βρίσκεταισταπλάνατουΟμοσπονδιακούΤε-
χνικούκαιόπωςόλαδείχνουνθαταξιδέψειμε

τηνΕθνικήΟμάδα,τονερχόμενοΣεπτέμβριο
στοΠανευρωπαϊκόΠρωτάθλημαπουθαδιε-
ξαχθείστηνΚρακοβίατηςΠολωνίας.

 Ευχόμαστε στους δύο αθλητές μας, ο-
λόψυχα να είναι υγιείς και γεροί ώστε να
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τόσο στην
προετοιμασία, όσο και στις διεθνείς διοργα-
νώσειςπουθακληθούνναεκπροσωπήσουν
τηχώρατους,τηνπόλητουςκαιτοφυσικάτο
σωματείοτους!

Πετράκης και Γίδαρης στις Εθνικές Ομάδες 
Χιονοδρομίας ΑμεΑ και Ποδοσφαίρου Ακρωτηριασμένων 

για το 2020

Τοπλήρεςπρόγραμματης1ηςαγωνιστικής
τηςΒ’φάσηςτουΚυπέλλουανδρών

Την Κηφισιά υποδέχεται ο Φίλιππος
ΤηνισχυρήομάδατουΑΟΠΚηφισιάςυποδέχεταιηομάδαβόλεϊτουΦιλίππουσταπλαίσιατηςβ’φάσης

τουκυπέλλου.Τοπλήρεςπρόγραμματης1ηςαγωνιστικήςτηςΒ’φάσηςτουΚυπέλλουανδρών.
Αναλυτικάταζευγάρια:
ΑΣΆρης-ΑΣΕλπίςΑμπελοκήπων
Τετάρτη22Ιανουαρίου2020
16.00:ΟΦΗ-ΠαναθηναϊκόςΑΟ
18.00:ΗρακλήςΠετοσφαίριση2015-ΜΓΣΕθνικόςΑλεξανδρούπολης
18.00:ΓΑΣΠαμβοχαϊκός-ΑΟΦοίνικαςΣύρου
19.00:ΑΠΣΦίλιππος-ΑΟΠΚηφισιάς
20.30:ΑΕΝΠανοράματος-ΧΑΝΘ
20.30:ΠήγασοςΠολίχνης-ΠΑΟΚ
21.15:ΑΕΑρμενίων-ΟλυμπιακόςΣΦΠ
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ΞαναρχίζειτοπρωτάθληματηςΑ1γυναικώνστο
χαντμπολμετάτιςδιακοπέςτωνεορτών.Ξεχωρί-
ζει το ντέρμπιΑναγέννησηςΆρταςμε τηνΝ. Ιωνία
στο οποίο θασφυρίξει τοΒεροιώτικο δίδυμο (Τζα-
φερόπουλος καιΛινάρδος) .Η ομάδα τηςΒέροιας
2017 θααγωνιστεί τηνΚυριακήστηνΠροσοτσάνη
μετηντοπικήομάδα.

Τοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
τουΣαββατοκύριακου11-12/1

Σάββατο11Ιανουαρίου2020
Α1Γυναικών(8ηαγωνιστική)
Πανοράματος 16:30,ΠανόραμαHonda-Μέγας

Αλέξανδρος
(Γράψας-Κυριακού,Κατσίκης)
ΔΑΚΆρτας18:00,ΑναγέννησηΆρταςΦέταΉπει-

ρος-ΟΦΝΙωνίας
(Τζαφερόπουλος-Λινάρδος,Αγγελίδης)

Κυριακή12Ιανουαρίου2020
ΣπίτιτουΧάντμπολ14:00,ΠΑΟΚMateco-ΑΕΣΧ

Πυλαίας
(Τόλιος-Θεοδοσίου,Παρτεμιάν
Προσοτσάνης 16:00,ΑΟΠροσοτσάνη- Βέροια

2017
(Ουζούνης-Παρασκευούδης,Χατζηγεωργίου)

Ο Α.Σ. ΤΕΤΡΑΘΛΟΝ 
TAEKWON-DO Ημαθίας 
βρίσκεται στον χώρο του 

αθλητισμού από το 1983 στη 
Βέροια και μέχρι σήμερα έχει στο 
ιστορικό του αναρίθμητες νίκες 
και άξιους αθλητές. Προπονητής 
του συλλόγου από την αρχή του ο 
Grand Master Γιαλαμάς Παναγιώ-
της 9 Dan και συνεχιστής πλέον ο 
Γιαλαμάς Ιωάννης 5 Dan.

Στις 23-24/11 διεξήχθηστοΦιλίππειο κλει-
στό γυμναστήριο της Βέροιας το πανελλήνιο
πρωτάθλημαΤΕΤΡΑΘΛΟΥ όπου ο σύλλογος
με συμμετοχή 6 διαιτητών, 10 αθλητών στις
κατηγορίεςπαίδων-κορασίδων και 6 αθλητών
στις κατηγορίες εφήβων-νεανίδωνκατάφερενα
κατακτήσειτοπρώτοτουκύπελλουπότηνπρο-
πονητικήεπίβλεψητουΓιαλαμάΙωάννη.

Επίσηςστις30/11και1/12διεξήχθηστηΣοφία
τηςΒουλγαρίαςτοSofiaQuadrathlonopencapό-
πουηχώραμαςσυμμετείχεμετρειςσυλλόγουςα-
νάμεσασεέξιχώρεςκαι32συλλόγουςαπόαυτές.

ΟΑ.Σ. Ημαθίας με 1 διαιτητή και 4 αθλητές

κατάφερενακατακτήσει έναχρυσόμετάλλιοστην
κατηγορίατωνκορασίδωνκαιέναασημένιομετάλ-
λιοστηνκατηγορίατωνεφήβων.

Στησχολή,στηνοδόΒερόης11,πραγματοποι-
ήθηκανστις20/12εξετάσειςπροαγωγήςβαθμών/
ζωνώνμεαπόλυτηεπιτυχίααπότουςμικρούςκαι
μεγάλουςαθλητέςτουσυλλόγου.

Τοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
τουΣαββατοκύριακου11-12/1

Στην Προσοτσάνη η Βέροια 2017

Πανελλήνιες και διεθνείς
διακρίσεις για τους αθλητές

του Α.Σ. ΤΕΤΡΑΘΛΟΝ TAEKWON-DO 
Ημαθίας

Η Ελληνίδα διεθνής ποδοσφαι-
ρίστρια Αναστασία Σπυριδω-
νίδου, που κατάγεται από τον 

Αγ. Γεώργιο Βέροιας, μετά την εμπει-
ρία της στην ομάδα της Σαραγόσα, 
θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος της 
αγωνιστικής περιόδου στον Απόλ-
λωνα Λεμεσού(Apollon Ladies), την 

πρωταθλήτρια 
Κύπρου και μια 
σταθερή δύνα-
μη στο κυπρια-
κό και ευρωπαϊ-
κό ποδόσφαιρο!

Πρόκειται αναμ-
φίβολαγιαμιαμεγά-
λη επιτυχία, αφού η
ΟΥΕΦΑ πριν λίγες
ημέρες δημοσίευσε
τη συνολική βαθμο-
λογίατωνσυλλόγων
τουΤσάμπιονςΛιγκ
Γυναικών της τελευ-
ταίαςδεκαετίας.

Σε αυτή, η Κυ-
πριακή ομάδα βρί-

σκεταιστην6ηθέση,αφήνονταςπίσωτηςμεγάλα
ονόματα τουευρωπαϊκούποδοσφαίρου!Άλλημια
δύσκοληπρόκλησηγιατηνβεροιώτισσαπαίκτρια,
η οποία δείχνειπωςβάζει τονπήχη όλο καιψη-
λότερα,αφούπλέοντοόνομάτηςφιγουράρειστο
ευρωπαϊκόποδοσφαιρικόστερέωμα.

Σημειωτέο ότι από το ρόστερ των 20παικτρι-
ών της κυπριακής ομάδας, οι 11παίκτριες είναι
διεθνείς,γεγονόςπουαυξάνειακόμηπερισσότερο
τονεσωτερικόανταγωνισμό.

Η βεροιώτισσα Αναστασία Σπυριδωνίδου 
στον Απόλλωνα Λεμεσού για το 

υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου
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Το Δ.Σ. του 
Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. 
Ημαθίας

Σας προσκαλεί 
στην κοπή της 
βασιλόπιτας 
της Στέγης 

Δημιουργίας και 
του Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές 
διαταραχές Βέροιας, την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 

2020 και ώρα 11.30΄το πρωϊ.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει!

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Χοροεσπερίδα για την κοπή  
βασιλόπιττας του 2020

Το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Ημαθίας της ΕΑΑΣ διοργανώνει χοροεσπερίδα για την κοπή της 
Βασιλόπιττας του 2020 και τη Βράβευση των Αριστούχων μαθητών του παρελθόντος σχολικού έτους, τέκνων 
των Μελών του, με την ευκαιρία  και της εορτής των Τριών Ιεραρχών.  Επίσης θα τιμηθούν Μέλη μας που έ-
χουν διακριθεί για την προσφορά τους στην Πατρίδα, την Ένωση, το Συνάδελφο και την Κοινωνία. 

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την 1η Φεβρουαρίου 2020 στη ΛΑΦ Βεροίας, από την 20.00 (8μμ) 
ώρα. Τη βραδιά θα επενδύσουν αναγνωρισμένοι μουσικοί ποιότητας, γνωστοί παραγωγοί κεφιού, ενισχυ-
όμενοι κατά περίπτωση από ταλαντούχους συμμετέχοντες. Προσκαλούμε τα Μέλη και τους Φίλους του Πα-
ραρτήματος να συμμετάσχουν. Προσκλήσεις διατίθενται στο Παράρτημα, από το πρωί της 14ης μέχρι και το 
μεσημέρι της 27ης Ιανουαρίου 2019. 

Το Δ.Σ.

Κοπή βασιλόπιτας από την  Εύξεινο Λέσχη 
Ποντίων Νάουσας

Την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:30 π.μ. η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας – 
Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης», θα πραγματοποιήσει την κοπή της βασιλό-
πιτας, στο εντευκτήριο του συλλόγου, για τους φίλους, τα μέλη και τους μαθητές του σωματείου. 

Την καθιερωμένη «Βασιλειόπιτα» κόβει την 
Κυριακή ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ημαθίας

 
Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ημαθίας ανα-

κοινώνει, ότι την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020, 
θα κόψει όπως κάθε χρόνο την καθιερωμένη 
«Βασιλειόπιτα» γιορτάζοντας το έθιμο του Αγίου 
Βασιλείου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
    Θεία λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου 

Βασιλείου και αναβίωση του εθίμου του Αγίου Βα-
σιλείου, μετά το πέρας της λειτουργίας, στο χώρο 
έξωθεν του ναού.

  Στη συνέχεια στις 11.00 πμ ,στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δ.Βέροιας θα 
κοπεί η Βασιλειόπιτα του συλλόγου Μικρασιατών 
Ημαθίας, με καλλιτεχνικό πρόγραμμα και παρουσίαση όλων των τμημάτων του συλλόγου. Ομι-
λητής του πανηγυρικού της ημέρας ο χημικός και συγγραφέας Νίκος Μανούδης.

  Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλο τον κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει τη γιορτή.

Κάθε Τετάρτη μαθήματα 
καλλιτεχνικής φωτογραφίας

Η Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας «Αντίθεσις»  διοργανώνει 
μαθήματα καλλιτεχνικής φωτογραφίας, για ακόμη μια χρονιά, 
με  πρώτη συνάντηση την Τετάρτη 15/01/2020. Τα μαθήματα 
αφορούν τις ενότητες:  1) Εισαγωγή στη φωτογραφία  2) Τα-
χύτητα κλείστρου 3) Διάφραγμα 4) ISO-Φακοί  5) Σύνθεση    6) 
Φώτοβολτα  και θα γίνουν από ερασιτέχνες φωτογράφους/μέλη 
της Ομάδας. 

Απευθύνονται  σε ανθρώπους που θέλουν να μάθουν την 
ιστορία και την τεχνική της φωτογραφίας. Γνωρίστε την τέχνη 
της Φωτογραφίας από κοντά ή αναζητήστε την εικαστική προ-
σέγγισή της…Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τετάρτη 19:30-
21.00 στο χώρο της Ομάδας, στον κάτω όροφο της Δημοτικής 
Αγοράς (είσοδος από Μεγ.Αλεξάνδρου).

Απαραίτητες προϋποθέσεις η κατοχή φωτογραφικής μηχα-
νής και η όρεξη για μάθηση. Δεν υπάρχει οικονομική επιβά-
ρυνση και οι θέσεις είναι περιορισμένες (ως 20). Περισσότερες 
πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 15/01/2020 στο 
www.facebook.com/antithesisphoto και στο antithesisphoto@
gmail.com Έναρξη συναντήσεων, Τετάρτη 15/01/2020

Τα μαθήματα είναι δωρεάν.

Κυκλοφόρησε το νέο ημερολόγιο 
του ΠΟΞ για το 2020 με θέμα 

«Τα πηγάδια του Ξερολίβαδου»
Από τον Πολιτιστικό Όμιλο Ξερολίβαδου ανακοινώνεται ότι 

κυκλοφόρησε το νέο ημερολόγιο για το 2020 με θέμα «Τα πηγάδια 
του Ξερολίβαδου». Πρόκειται για μια ακόμη συλλεκτική έκδοση σε 
μορφή σημειωματάριου – ατζέντας, στην οποία φιλοξενείται η ερ-
γασία του καθηγητή, συγγραφέα και χοροδιδασκάλου του Ομίλου 
κυρίου Ιωάννη Κ. Τσιαμήτρου (Ψωμά). Βασισμένη σε προσωπικές 
μαρτυρίες και πληροφορίες από την τοπική ιστορία, η έκδοση συ-
μπληρώνεται με φωτογραφίες από το αρχείο του Ιωάννη Τσιαμή-
τρου και του ιατρού και μέλους του Ομίλου Αναστάσιου Βασιάδη.

Το ημερολόγιο θα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερό-
μενοι από τα μέλη του Δ.Σ. και από 2 σημεία πώλησης: από το 
κατάστημα Οπτικών «Ανδρεάδη» στην οδό Βενιζέλου 26 και από 
το Βιβλιοπωλείο «Χασιώτης» στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 5 
(στο παζάρι).

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξερολίβαδου και το Δ.Σ. του Ομίλου ευ-
χαριστούν θερμά τα μέλη και τους φίλους του, που ανωνύμως και 
επωνύμως βοήθησαν στην έκδοση ενός ακόμη ημερολογίου. Η στήριξή τους συμβάλλει τα μέγιστα στην 
υλοποίηση των δράσεων του Ομίλου. 

Στη Βέροια ο Γ. Συμπάρδος 
για την παρουσίαση του βραβευμένου 

λογοτεχνικού του έργου
Στη Βέροια θα βρίσκεται το Σάββατο 18 Ιανου-

αρίου, ο συγγραφέας Γιώργος Συμπάρδος, καλε-
σμένος της «Κίνησης Πολιτών Κυριώτισσας» για 
την παρουσίαση του βραβευμένου λογοτεχνικού 
του έργου  και συγκεκριμένα του νέου του βιβλίου  
«Αδέλφια» που κυκλοφορεί απο τις εκδόσεις ΜΕ-
ΤΑΙΧΜΙΟ.  Η εκδήλωση θα γίνει στο ζαχαροπλα-
στείο Σερεμέτα, στις 7.00 μ.μ. και τον συγγραφέα 
θα συνοδεύει η φιλόλογος, ποιήτρια και βιβλιοκρι-
τικός Άννα Αφεντουλίδου, η οποία θα μιλήσει για 
το βιβλίο..

Ο Γιώργος Συμπάρδης γεννήθηκε το 1945 στην 
Ελευσίνα και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά και 
σκηνοθεσία κινηματογράφου σε Αθήνα και Λονδί-
νο. Έκανε την εμφάνισή του στα γράμματα με τη 
νουβέλα Μέντιουμ το 1987, η οποία απέσπασε 
διθυραμβικές κριτικές. Ακολούθησε το μυθιστόρη-
μα Ο άχρηστος Δημήτρης, το 1998, το οποίο είχε 
εξίσου θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς. 
Το 2012 το μυθιστόρημά του Υπόσχεση γάμου 
τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο, με το Βραβείο 
της Ακαδημίας Αθηνών (Ίδρυμα Κώστα και Ελέ-
νης Ουράνη) και με το Βραβείο του λογοτεχνικού 
περιοδικού Κλεψύδρα. Το 2013 τιμήθηκε με το 
Διεθνές Βραβείο Καβάφη. Το 2015 κυκλοφόρησε η 

νουβέλα του Μεγάλες γυναίκες. Τα «Αδέλφια» είναι το πέμπτο πεζογραφικό του έργο, το οποίο 
τιμήθηκε με το Βραβείο Μυθιστορήματος 2019 από το ηλεκτρονικό περιοδικό «Ο Αναγνώστης».
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Ευχαριστήριο του 
Συλλόγου Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος»
Το ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβα-

σης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά τους συμπο-
λίτες μας  για τις χρηματικές τους δωρεές με 
τις οποίες συνέβαλαν σημαντικά στην κάλυψη 
βασικών αναγκών της δομής μας, όπως και στη 
συλλογή και τη διανομή δεμάτων με βασικά είδη 
διατροφής σε οικογένειες ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων, εν όψει της εορταστικής περιόδου του 

Δωδεκαημέρου Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων του 
2020, που προηγήθηκε.

Αναλυτικότερα ευχαριστούμε τους:
Μπασμανά – Λαζαρίδου Στέλλα (100€)
Βύζα Δημήτριο (20€)
Παναγιώτα Ευφραιμίδου (200€)
Παραγωγούς της Κοινοπραξίας Ομάδας Παραγωγών Ημαθίας (150€)

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΗΜΑΘΙΑΣ: Επίσκεψη 

στον Μητροπολίτη
                                                     

   Το νεοΪδρυθέν σωματείο ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ(Ε.Π.Η.) 
ενημερώνει ότι στα πλαίσια των επαφών του με τους θεσμικούς φορείς 
της πόλης επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης & Καμπανί-
ας κο κο Παντελεήμονα. Στην συνάντηση ο Μητροπολίτης ενημερώθηκε 
για την ταυτότητα της Ε.Π.Η., τον σκοπό και τις αρχές που την διέπουν. 
Το κλίμα ήταν θετικό και η επαφή πολύ εποικοδομητική. Την Ε.Π.Η. 
εκπροσώπησαν οι Ευθύμιος Χωματάς, Δέσποινα Σάρρα, Έλσα Μανω-
λοπούλου. 

Τακτική Γενική Συνέλευση 
του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Αγίου Γεωργίου Βέροιας
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού καλούμε τα μέλη του Πο-

λιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου Βέροιας
 στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-

βατο 18 Ιανουαρίου και ώρα 11 π.μ. στον 1ο όροφο του πνευματικού 
κέντρου Αγίου Γεωργίου. 

Ημερήσια Διάταξη: 1) Διοικητικός απολογισμός έτους 2019
                                2) Οικονομικός Απολογισμός έτους 2019
                                3) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
                                 4) Προγραμματισμός δράσεων για το 2020
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα οικονομι-

κώς τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου. Για αυτό παρακαλούνται όσοι έ-
χουν οικονομικές εκκρεμότητες να τις τακτοποιήσουν έως και την ημέρα 
της Γ.Σ. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. στις 26 
Ιανουαρίου ώρα 11 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Το Δ.Σ. 

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

 Τα κείμενα μας που έχουν 
τον  τίτλο  «οι Πρωταγωνιστές του 
Μεγάλου ξεσηκωμού» πρόθεσή 
μας είναι να συμπεριλαμβάνονται 
και όλοι εκείνοι οι αγωνιστές που 
είχαν περιορισμένη δράση. Αυ-
τοί  που δεν έγιναν περισσότερο 

γνωστοί. Δε σημαίνει ότι αγνοούμε όλους εκείνους τους α-
νώνυμους ήρωες που άφησαν την τελευταία τους πνοή στις 
διάφορες  μάχες  της Επανάστασης. Θεωρείται δεδομένο 
ότι όλοι οι Έλληνες οι οποίοι  ήταν επάνω στη σκηνή του 
πολεμικού θεάτρου ο καθένας  είχε το δικό του ρόλο  και 
έχουν τη θέση και η τιμή που τους αναλογούσε . στη συνεί-
δηση των Ελλήνων. Υπάρχουν  για παράδειγμα: εκείνοι που 
έμειναν άγνωστα τα ονόματά τους αλλά αφιέρωσαν  τη ζωή 
τους, τις περιουσίες τους, τα καράβια τους,  ενώ κάποιοι 
έχασαν τις γυναίκες , τα παιδιά τους στο βωμό των θυσιών 
για την απελευθέρωση της πατρίδας. Απολαμβάνουν της 
τιμής και τον έπαινο όλων των γενεών των Ελλήνων. Οι 
οπλαρχηγοί βέβαια διακρίνονταν για την ανδρεία τους στα 
πεδία των μαχών αλλά ήταν και  υπεύθυνοι για την τύχη 
των πολεμιστών της ομάδας τους. Όπως για τη διαβίωσή 
και τον εξοπλισμό τους 

    Ο Πλαπούτας ο Δημήτριος από το Παλούμπα της 
Γορτυνίας ήταν ένας οπλαρχηγός από τους γνωστούς αγω-
νιστές του 21 για τη δράση του και τη συμμετοχή του στον 
πόλεμο. Ήταν  δευτερότοκος γιος του Νικόλα Πλαπούτα. 
Μικρός σε ηλικία 17 ετών παντρεύτηκε την Στεκούλα ανιψιά 
του Θ Κολοκοτρώνη, Ταύτισε από μικρό παιδί τη ζωή μαζί 
του με τον Κολοκοτρώνη  στον πόλεμο, στη δόξα και στις  
δικαστικές περιπέτειες. Έμεινε γνωστός μαζί με τον Κολοκο-
τρώνη,  ως πιστός  ήρωας αλλά περισσότερο  από τη συμ-
μετοχή του στην αντιπολίτευση του Όθωνα.. Μαζί  με τον 
Κολοκοτρώνη  παρέμειναν   έγκλειστοι   στις φυλακές του 
Ναυπλίου(Παλαμίδι) έζησαν τη δίκη και την  καταδίκη τους 
στο Θάνατο. Ύστερα από λίγους μήνες  (1835) αθωώθηκαν 
με την ενηλικίωση του Βασιλιά Όθωνα. 1

 Γεννήθηκε το 1786 στο χωριό Παλούμπα της επαρχί-
ας Γορτυνίας τη Πελοποννήσου και ήταν γιος του Κλέφτη 
Νικόλα-Κόλια-Πλαπούτα. Την περίοδο 1811-1812 έφυγε 
στη Ζάκυνθο, όπου κατέφευγαν  την εποχή εκείνη πολλοί 
αγωνιστές από την Πελοπόννησο για την καταδίωξη τους 
από τους Τούρκους στους τόπους καταγωγής τους . Υπηρέ-
τησε ως εκατόνταρχος στα ελληνικά σώματα του Βρετανικού 
Στρατού. Το 1816, επέστρεψε  στην Πελοπόννησο αλλά και 
πάλι  καταδιώκεται από τις οθωμανικές αρχές ως πρωταγω-
νιστής του φόνου των Τούρκων στην Αλωνίσταινα. Καταφεύ-
γει εκ νέου στη Ζάκυνθο. Εκεί  μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία 
(15 Οκτωβρίου 1818) από τον Εκπρόσωπο της Φιλικής 
Εταιρείας Αναγνώστη Τσοχαντάρη. Όταν κηρύχτηκε η Επα-
νάσταση έσπευσε στην Ελλάδα και ως  οπλαρχηγός παρέ-
μεινε δίπλα στον Κολοκοτρώνη ως πιστός οπαδός του. 2

   Η δικαστική περιπέτεια και η κατηγορία του ως «εσχάτη 
προδοσία» ξεκίνησε τον Αύγουστο του1834 με τους οπα-
δούς του κόμματος των Ναπαίων  (φιλο-ρωσικού, κόμμα-
τος)  και τους  οπλαρχηγούς από κοινού με τους οπαδούς 
του  Αγγλικού κόμματος. Πρωταγωνιστούν στην εξέγερση 
στη Μεσσηνία και Αρκαδία με κύρια αιτήματα να καταργη-
θεί η Αντιβασιλεία, να αναλάβει την εξουσία ο Όθωνας. Να 
αποφυλακιστούν ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας. Με την 
επαναστατική τους «προκήρυξη» τόνιζαν ότι η επανάσταση 
επιδίωκε να υπερασπιστεί και να ελευθερώσει την Ελλάδα 

από την καταπίεση των Βαυαρών.  Την ίδια εποχή η Αντι-
βασιλεία επιδίωκε και την ανακήρυξη του Αυτοκέφαλου της 
Ορθοδοξίας γεγονός που έφερνε τους Έλληνες αντίθετους. 
Την αντίθεση των Ελλήνων καλλιεργούσε  η Ρωσία η οποία 
δια του Υπουργού των εξωτερικών της Neserold(11-7-1833) 
συμβούλευε τη «συσπείρωση των Ελλήνων γύρω από το 
θρόνο επιμονή στην πίστη και τη θρησκεία τους» Αυτό  που 
δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν ή να παραδεχτούν οι αξιω-
ματούχοι της Αντιβασιλείας ήταν ότι το πιο βασικό έρεισμα 
του δυτικού πολιτισμικού προσανατολισμού αρκετών Ελλή-
νων ήταν όχι απλώς η  πίστη τους στην ορθόδοξη χριστια-
νική θρησκεία   αλλά και η αίσθησή τους  ότι η εκκλησία έχει 
ταυτότητα και είναι συνυφασμένη με το Έθνος-Κράτος» 

Στις 10 Μαΐου 1834 βγήκε μετά την ανάγνωση στο δι-
καστήριο εκδόθηκε  η απόφαση: «Η έγγραφη απόφαση 
ήτις καταδικάζει τοβ Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούταν εις 
κεφαλικήν ποινήν δια της λαιμητόμου ,εκτελεστέαν και εντός 
του Ναυπλίου εις την πλατείαν του Ναυπλίου(Πρώτη πρω-
τεύουσα της Ελλάδος). Η διαφωνία του έντιμων δικαστών 
,Πολυζωίδη-Τερστέτη απέτρεψε την εκτέλεση».4 Τέλοςμε 
την ενηλικίωση του Όθωνα δόθηκε αμνηστία και αφέθη-
καν ελεύθεροι. Το ψυχικό  τραύμα όμως που προκάλεσε η 
Αντιπολίτευση στους δύο διάσημους αγωνιστές της επανά-
στασης και στον Ελληνικό λαό θα αργήσει να επουλωθεί. 
Στη συνέχεια ο Πλαπούτας ασχολήθηκε με την πολιτική. Ε-
κλέχθηκε πληρεξούσιος στη Δ’ Εθνοσυνέλευση και βουλευ-
τής Καρύταινας (1844-1847), ενώ διετέλεσε γερουσιαστής 
(1847-1862) και επίτιμος υπασπιστής του Όθωνα. Απεβίω-
σε στις 27 Ιουλίου 1864 και ενταφιάστηκε στον οικογενειακό 
Πύργο των Πλαπουταίων στο Παλούμπα.

 Βιβλιογραφία.
1. ΠΑΠΥΡΟΣ-lacrosse-britanika τ.49 σελ.276 -2Κοι-

νωνική Δικτύωση: «Δημήτριος Πλαπούτας»-3.Ιστορία των 
Ελλήνων  τ.10 σελ.32-34 εκδόσεις ΔΟΜΗ. 4.»ΜΥΣΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ»Τα παρασκήνια του 1821.σελ.57 τεύχος 42.2008

Συνεχίζεται το Δημήτριο Υψηλάντη

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ ΤΟΥ 1821

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ (1786-1864)

Πλαπούτας Δημήτριος ή Κολιόπουλος
 (1786-1864)

Το Γηροκομείο Βέροιας 
κόβει βασιλόπιτα την Κυριακή 19  Ιανουαρίου

Οι  γέροντες, οι  γερόντισσες, το προσωπικό  και  τα  Δ.Σ.  της Μ.Φ.Η. ΄΄Σωσσιδείου Γηροκομείου Βέροιας΄΄ και Αδελφά-
του Γηροκομείου Βέροιας, σας προσκαλούν στο κόψιμο της βασιλόπιτας,στον χώρο του Γηροκομείου,  Κυριακή 19  Ιανου-
αρίου 2020, ώρα 12.00. Την κοπή  θα  κάνη  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ΒέροιαςΝαούσης & Καμπανίας και Επίτιμος 
Πρόεδρός μας, κ.κ.Παντελεήμων.

               Η    Πρόεδρος της Μ.Φ.Η.                        Η  Πρόεδρος του Αδελφάτου
``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``.                     Γηροκομείου Βέροιας.

                  Κάτσιου Μαρία.                               Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου
                                                                                              Ευδοξία.
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Αδελφότητα Κυριών Νάουσας: 
 Βοήθησε και εσύ να κάνουμε το όνει-

ρο των παιδιών πραγματικότητα
Η Αγαθοεργός Αδελφότη-

τα  Κυριών Νάουσας  στην προ-
σπάθειά της  να στηρίξει  και να 
ενισχύσει  τις προπτυχιακές και 
μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό  των 
φοιτητών της πόλης διοργανώνει 
Μουσικοχορευτική Εκδήλωση  το 
Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020  και 
ώρα 7.00 μ.μ. στο Δημοτικό Θέα-
τρο Νάουσας.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν: 
- Η Παιδική-Νεανική χορωδία και 
η ορχήστρα εγχόρδων του Ωδείου 
της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας 
και Ναούσης.  Τη διεύθυνση Χο-
ρωδίας έχει η Μαρία Πέτκου και 
τη διεύθυνση Ορχήστρας εγχόρ-
δων η Μαρίνα Γκοργκάτσε.

-Η Παιδική Χορωδία «Canto A 
Tempo» υπό την διεύθυνση της κ. 
Δήμητρας Μητρέντση.

-Η Σχολή Χορού  Body Control 
. 

-Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων 
Νάουσας. 

Η Αγαθοεργός Αδελφότητα 
Κυριών Νάουσας   από το 1962  
χορηγεί υποτροφίες θέλοντας να 
συμβάλει στην ενδυνάμωση της 
τοπικής επιστημονικής κοινότη-
τας. Οι υποτροφίες δίνονται   -με 
κοινωνικά κριτήρια-  σε  φοιτητές 
και αποσκοπούν στην ενίσχυση 
και υποστήριξη της έγκαιρης ολο-
κλήρωσης των σπουδών τους. Αφορούν στους νέους, οι οποίοι αριστεύουν και διακρίνονται κατά τη με-
τάβασή τους από το Λύκειο προς το Πανεπιστήμιο και από το Πανεπιστήμιο προς τις μεταπτυχιακές τους 
σπουδές ώστε να εκπληρώσουν το όνειρό τους και να έχουν μια καλύτερη προοπτική στο μέλλον.

Η Αδελφότητα στέκεται δίπλα στις οικογένειες, οι οποίες κάνουν τόσο μεγάλες θυσίες, ώστε να εκπλη-
ρώσουν την αποστολή τους, στέλνοντας το μήνυμα: «Όλοι μαζί ας γίνουμε μία αγκαλιά  και ας  στηρίξουμε  
ενεργά  το όνειρο των παιδιών στην μόρφωση,  στην παιδεία. Ας βοηθήσουμε τα παιδιά μας να εκπληρώ-
σουν την αποστολή τους στην κοινωνία, να γίνουν καλύτεροι από εμάς και περισσότερο χρήσιμοι μέσα σ’ 
αυτήν».

Φιλανθρωπική  ενίσχυση 5€.
 Η προπώληση γίνεται  από τα μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου.  

Εύξεινος Λέσχη Νάουσας: Παρουσίαση 
του ημερολογίου 
«Πόντος, μνήμη - 
χρέος - δικαίωση»

Η Π.Ε. Ημαθίας και οι εκδόσεις Μίλητος, σε συ-
νεργασία με την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας, 
παρουσιάζουν το ημερολόγιο «Πόντος, μνήμη - χρέ-
ος - δικαίωση», το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 και 
ώρα 6:30 μ.μ., στον Πολυχώρο Πολιτισμού Νάου-
σας «Χρήστος Λαναράς» - Αίθουσα ΕΡΙΑ.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί 
ομιλία από τον χοροδιδάσκαλο κ. Βασίλη Ασβεστά, 
με θέμα «Η γενοκτονία των Χριστιανικών λαών της 
Ανατολίας, 100 χρόνια μετά...» και θα ακολουθή-
σουν τοποθετήσεις από τον σκηνοθέτη της σειράς 
«Το Κόκκινο Ποτάμι» κ. Μανούσο Μανουσάκη και 
τους πρωταγωνιστές αυτής, κ. Ιωάννη Παπαζήση και κα. Αναστασία Παντούση. Επίσης, θα πα-
ρευρίσκεται ο ηθοποιός της σειράς κ. Τάκης Βαμβακίδης.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την απαγγελία του ποιήματος «Πάρθεν» του Κ.Π. Καβάφη, 
το τραγούδι «Πάρθεν η Ρωμανία» και τον χορό «Μαχαίρια».

Eίσοδος ελεύθερη

Εθελοντική 
Αιμοδοσία στη Μελίκη

Την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020,  απο 9:00 - 13:00 θα πραγματοποιηθεί Εθελοντική Αιμο-
δοσία στο Περιφερειακό Ιατρείο Μελίκης καθώς επίσης και η κοπή της πίτας. Παρακαλούνται οι 
φίλοι και τα μέλη να ενισχύσουν την προσπάθεια του Συλλόγου.

Πρόσκληση σε κοπή πίτας
To Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας καλεί όλους τους χορευτές, μι-

κρούς και μεγάλους, τα μέλη και τους φίλους του στην κοπή της Βασιλόπιτας που θα γίνει στο κέντρο 
«Ελιά» την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 στις 6.00 μ.μ. Την εκδήλωση θα πλαισιώνει το παραδοσι-
ακό συγκρότημα του Ευάγγελου Ψαθά.

Με τιμή το Δ.Σ.

Η τέχνη θεραπεύει, 
γαληνεύει, είναι μονοπάτι 
γνώσης, σημείο συνά-
ντησης με τον Κόσμο και 
συνθήκη αυτογνωσίας. 
Με μία σειρά εκδηλώσε-
ων που στοχεύουν στην 
απολλώνια όψη του αν-
θρώπου και της δημιουρ-
γίας, η Εφορεία Αρχαιο-
τήτων Ημαθίας (ΕΦΑ) 
Ημαθίας φέρνει το φως 
και τον λόγο της τέχνης 
στους επισκέπτες, φίλους 
και συμπολίτες της και 
συγκεκριμένα:

• Σάββατο, 18 Ια-
νουαρίου 2020, 18:00-
20:00, Βυζαντινό Μου-
σείο Βέροιας. 

Βιωματικό σεμινάριο 
Η Εφορεία Αρχαιοτή-

των Ημαθίας, σε συνέρ-
γεια με ομάδα πολιτών 
της Βέροιας, εγκαινιάζει 
κάθε τρίτο Σάββατο του 
μήνα, στο Βυζαντινό 
Μουσείο Βέροιας, 18:00-
20:00, βιωματικά σεμινά-
ρια, με στόχο την διευκό-
λυνση της επικοινωνίας 
και την προσωπική ανά-
πτυξη μέσα από βιωμα-
τικές ασκήσεις και τις θε-
ραπευτικές δυνατότητες της τέχνης, όπως την μουσι-
κή, ζωγραφική, γραπτό λόγο, χορό. Μία ομάδα να σε 
φροντίζει, να σε ακούει και να σε «κρατά», καθώς εσύ 
θα τραβάς μπροστά και θα ανακαλύπτεις….εσένα.

Εμψυχωτές: Εύση Αρζόγλου, ψυχολόγος-εκπαι-
δευτικός και

Περικλής Αγγελόπουλος, ιστορικός πολιτισμού – 
σύμβουλος ψυχικής υγείας 

Η ομάδα διαρκεί δύο ώρες. Συστήνονται μαλακά 
και άνετα ρούχα.

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό 

• Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020, 20:00, Βυζαντι-
νό Μουσείο Βέροιας. 

Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης: Φωτίζοντας τόπους 
σκοτεινούς

Πρώτα μία λέξη και μετά το φως. Για να υπάρξει 
ο Κόσμος, πρέπει να υπάρξει το Φως. Παντού, πά-
ντοτε, σε όλες τις θρησκείες και τους λατρευτικούς 
χώρους, ο φωτισμός, η αίσθηση και η μεταφορά της 
καθολικής διαύγειας, είναι απόλυτα συνυφασμένη με 
το θείο και την παρουσία του Θεού. 

Οι πολυέλαιοι είναι βασικό στοιχείο του χριστιανι-
κού, και όχι μόνον, χώρου που προορίζεται για τους 
πιστούς και την επαφή τους με το θείο. Πολυέλαιοι 
από εκκλησίες της Ημαθίας, φτιαγμένοι με κρύσταλλα 
από σπιτικά σερβίτσια και φωτιστικά, με την οικοκυρι-
κή αισθητική και την λαϊκή ευλάβεια που θέλει να συμ-
μετέχει στον οικείο Κόσμον της ενοριακής εκκλησίας, 
θα εκτίθενται στο ισόγειο του Βυζαντινού Μουσείου 
Βέροιας, σε μία πρωτότυπη εικαστική εγκατάσταση, 
φωτίζοντας τους σκοτεινούς τόπους της λήθης της 
πρόσφατης και μακρινής μας παράδοσης. 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Καθώς η πληρότητα των δηλώσεων συμμετοχής 

στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα έχει ξεπεράσει 
για φέτος το 100%, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 
απέκτησε έναν νέο χώρο για τις εκπαιδευτικές της 
δράσεις στις Αιγές, που βρίσκεται στους βοηθητικούς 
χώρους του Μουσείου των Βασιλικών Τάφων. Η κ. 
Φώτω Παπαργυρούδη, η ψυχή των εκπαιδευτικών 

της υπηρεσίας μας, θα περιμένει τους μαθητές και μι-
κρούς μας φίλους σε έναν χώρο πλήρως εξοπλισμένο 
και χαρούμενο.

Αυτόν τον μήνα ξεκινά για τρίτη συνεχή χρονιά 
το Δίκτυο των πρεσβειρών και πρεσβευτών των αρ-
χαιολογικών χώρων και μνημείων της Ημαθίας,  σε 
συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ημαθίας, που στόχο έχει την  ευαισθητοποίη-
ση και την διάχυση γνώσης για την ντόπια πολιτισμι-
κή μας κληρονομιά. 

Προσεχώς τον Φεβρουάριο από την ΕΦΑ Η-
μαθίας:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας σε συνεργασία 
με τον Σύλλογο των Φίλων του Πολυκεντρικού Μου-
σείου των Αιγών και του Δικτύου του καθιερώνουν 
κύκλο διαλέξεων ‘’Τετάρτες στο Υπόγειο της Μνήμης’’. 
Κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα ένας διακεκριμένος 
επιστήμονας θα παρουσιάζει στο ευρύ κοινό ένα θέμα 
από τις όψεις της Ελληνιστικής Οικουμένης και ευρύ-
τερα από τον χώρο της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας.  

• Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020, 20:00, Υπόγειο 
της Μνήμης, Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας. 

Διάλεξη του καθηγητή της αρχαιολογίας στο πανε-
πιστήμιο Radboud University Nijmegen και διευθυντή 
της Βελγικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα Πα-
ναγιώτη Ιωσήφ:

Ο Αλέξανδρος, οι Σελευκίδες και η Ελληνιστική 
Ανατολή: Πόλεμος και Οικονομία

-‘’Ο λόφος με τα κρυμμένα μυστικά. Το χρονικό 
μιας φανταστικής ανασκαφής’’.

-Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας εύχεται ολόψυ-
χα σε όλους η νέα χρονιά να φέρει υγεία και χαρά, 
καλή διάθεση και πρόοδο, φως και αγάπη και ενη-
μερώνει επίσης ότι ξεκινά τον Φεβρουάριο έναν νέο 
κύκλο εκπαιδευτικών δράσεων με το νηπιαγωγείο 
Παλατιτσίων, με στόχο μία πρώτη επαφή και εμπειρία 
των μικρών μας φίλων με την διαδικασία της ανασκα-
φής, της συντήρησης, της μουσειακής έκθεσης. Το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι τον Μάιο 
2020. 

Σειρά εκδηλώσεων 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας

  Ολόφωτο
Χρήστος Μποκόρος



Σάββατο 11-1-2020
0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙ -
ΖΕΛΟΥ 48&ΚΟΝΙ-
ΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-
71601

08:00-14:30ΜΑ-
ΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΙΑ EMM ΖΑ-
ΧΟΥ 7 (Δίπλα από
συν/σμο ηλ/λογων)

23310-21621
08:00-14:30ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ2623310-24123
14:30-21:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑ-

ΣΙΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551
19:00-21:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ& ΣΙΑΟ.Ε. Ε-

ΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60279

21:00-08:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ& ΣΙΑΟ.Ε. Ε-
ΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60279

Κυριακή 12-1-2020
08:00-14:30 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3 (απέναντι απόμάρκετ Γαλαξί-
ας)23310-75180

14:30-21:00ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών, διπλα
σταΚΤΕΛ)23310-63620

19:00-21:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ3223310-22968

21:00-08:00ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ3223310-22968

Δευτέρα 13-1-2020
14:30-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355
14:30-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ

Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο
Γαλάνη)23310-73324

19:00-21:00ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩ-
ΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
23310-25000

21:00-08:00ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩ-
ΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
23310-25000
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Ιανουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό13-1-2020 μέχρι19-1-
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 προσπάθεια να παραμείνει στηνΑ1
κατηγορία τηςΕΠΣΗμαθίαςοΑστέραςΤριπο-
τάμου η διοίκησηπροχώρησεστην απόκτηση
τριώνέμπειρωνπαικτών.

Αναλυτικάηανακοίνωσητουσυλλόγου
«Με την έλευση του2020, η οικογένεια τoυ

ΑστέραΤριποτάμου,καλωσορίζει τουςΝικόλαο
Ξαγοράρη,ΑργύρηΣτριμπίνοκαιΜάριο-Αλέξιο
Φουρκιώτη!Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστή-
σουμε τοΔ.Σ του συλλόγου τηςΑγίας Βαρ-

βάρας που βοήθησε στην ολοκλήρωση της
μεταγραφήςτουΑργύρηΣτριμπίνουκαινατους
ευχηθούμε κάθε επιτυχία για τηνσυνέχεια κα-
θώς και τους υπεύθυνους τηςΑκαδημίας του
ΠΑΟΚουλούραςΤάσοΑνθυμιάδη καιΑχιλλέα
Μπίκα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής
του νεαρού αμυντικούΦουρκιώτη.Ευχόμαστε
στουςνέουςαθλητέςμας,μιακαλήκαιεπιτυχη-
μένηχρόνιαμευγεία!Καλώςορίσατε!»

Τρεις μεταγραφές ανακοίνωσε
ο Αστέρας Τριποτάμου

Χάντμπολ
Παράτασημεταγραφώνμέχρι13Ιανουαρίου

ΌπωςγνωστοποίησεηΟμοσπονδίαΧειροσφαιρίσεωςΕλλάδος,ημεταγραφικήπερίοδοςθαπαρα-
ταθείμέχριτηνΔευτέρα13Ιανουαρίουώστεναεξυπηρετηθούντασωματεία.Αναλυτικάηανακοίνωση:

«HΟμοσπονδίαΧειροσφαιρίσεωςΕλλάδος ενημερώνει ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
σωματείων-επειδήη11ηΙανουαρίουπέφτειΣάββατο-ηχειμερινήμεταγραφικήπερίοδοςπαρατείνεται
έωςτηνπρώτηεργάσιμη,Δευτέρα13Ιανουαρίου2020».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της

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

Euromesitiki.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-

κατοικία κοντά στο
7οΔημοτικό, 75 τ.μ.,
με υπόγειο 75 τ.μ.
κα ι  ο ι κόπεδο  200
τ.μ.,  48.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπω-
λείται μονοκατοικία 80
τ.μ.σεοικόπεδο1000
τ.μ.,μεθέατοποτάμι,
και τα δύο μαζί ή με-
μονωμένα.Τηλ.: 6981
058526.

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πω-
λείται μονοκατοικία
δύοδιαμερίσματααπό
70 τ.μ. ισόγειο και 70
τ.μ. 1ος όρ., με εξωτε-
ρικήσκάλα,σεοικόπε-
δο595τ.μ.,πάνωστον
κεντρικό δρόμο, 10
λεπτάαπό τηΒέροια,
δίπλααπότονΑγ.Γε-
ώργιο.Τιμή85.000ευ-
ρώ,συζητήσιμη.Τηλ.:
2310 864983& 6941

422004.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτ ική  θέα ,
ανακαινισμένο, χω-
ρίς ασανσέρ, ατομική
θέρμανση, κουφώματα
ενεργειακά, μπαλκό-
νια γύρω-γύρω. Τιμή
45.000 ευρώ, συζη-
τήσιμη. Τηλ.:  6992
769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο τουΔιαβατού οι-
κόπεδο 205 τ.μ., αξία
7.000ευρώ.Τηλ.:6942
067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμε
συμπύρηναροδάκινα(Άν-
δροςκαιΈβερτ)9στρέμ-

ματαστοΠΑΛΙΟΣΚΥΛΙ-
ΤΣΙ.Τηλ.:6972237102.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ήΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,
στην πλατεία Καπε-
τανίδη λόγω συνταξι-
οδότησης. Τηλ.: 6972
670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ2, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα45
τ.μ., ημιόροφος. Τιμή
150ευρώ.Τηλ.:23310
22063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγε ιο  δ ιαμέρ ισμα
76 τ.μ., πραγματικός
λουλουδότοποςμε κλι-
ματισμό, καλοριφέρ,
πάρκιγκ, χωρίς κοινό-
χρηστα, Γρεβενών 11
καιΕρμούγωνία.Τηλ.:
6949215864.

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι
μονοκατοικία πανέ-
μορφημε όλα τα έπι-
πλα και ηλεκτρικά, με
αυλή,ΛΟΥΞ, 250 ευ-
ρώ.Euromesitiki6945
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-

παγγελματικός χώρος
επίτηςΒενιζέλου7στη
Βέροια, καθαρού εμ-
βαδού42τ.μ.,στον2ο
όροφο.Περιλαμβάνει3
χώρους καιW.C.Τηλ.:

2331021106.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοι-

κιάζεται επαγγελματικός
χώρος50 τ.μ.,πλήρως
ανακαινισμένος,1οςόρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστι-
κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός

με δίπλωμα Γ΄ καιΔ΄
κατηγοριας για μόνιμη
πρωινή απασχόληση.
Τηλ.: κ. Κώστα 23310
21904.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης
για εμπορία κρεάτων.
Πληρ.  τηλ. :  23320
42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος

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
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αρτοποιός για αρτοποιείο
στηΒέροια.Πλήρης απα-
σχόληση,μόνιμηθέσηερ-
γασίας.Τηλ.επικοινωνίας:
2331100321,ήστοe-mail:
bakeryf rantz is@gmai l .
com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ζητά ναπροσλάβει
2άτομα,ένανοδηγόμεδί-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας και
έναν αποθηκάριο έως 45
ετών. Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία
κυρία χωρίς οικογενειακές

υποχρεώσεις για εργασία
σε ελληνικό εστιατόριο.
ΜΙσθός, ασφάλεια, δι-
αμονή. Πληρ. τηλ.: 6972
816816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός-πω-
λητής σε εμπορική επιχεί-
ρηση.Απαραίτηταπροσό-
ντα: Κάτοχος διπλώ-
ματος Γ΄ κατηγορίας,
Π.Ε.Ι. και κάρτα ηλε-
κτρονικού ταχογρά-
φου, έως38 ετών.Βι-
ογραφικά στο e-mail:
vbotzor i@otenet .gr
και στο Φαξ: 23310
91610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ε-
ταιρία στο χώρο της
διαφήμισης άνδρας
μακετίστας από 20-
35 ετών. Πληρ. τηλ.:
2331066993.

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι  γ ι α
Γερμανία ζευγάρι α-
πό επιχείρηση εστί-
ασης με εμπειρία ή
χωρ ίς  γ ια  κουζ ίνα
κα ι  ψήσ ιμο .  Τηλ . :

004915739317512.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με

δίπλωμαΓ’κατηγορίαςκαι
εμπειρία στις πωλήσεις.
Αποστολή βιογραφικών
στοsta-afoi@otenet.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ζητά ναπροσλάβει

επιθεωρητή πωλήσεων,
για να αναλάβει το τμή-
μα πωλήσεων. Η εταιρία
προσφέρει μισθό, αυτο-
κίνητο και κινητό. Θα λη-
φθεί υπόψη προϋπηρε-
σία. Πληροφορίες στο:
6976777999.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

Κωδ:13834ΚΕΝΤΡΟσταΚΤΕΛκοντά
ενοικιάζεταιγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνει-
ας40τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σα-
λοκουζίνα,έναμπάνιο .Έχεικαινούργιασυν-
θετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεται
σεπολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετουςχώρους
,διαθέτειατομικήθέρμανσημεδύοκλιματιστικά
,θωρακισμένηπόρταεισόδουκαιη τιμήτου
200€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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,αποτελού-
μενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημε
σόμπαπέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευ-
σηςστοναύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,
απεριόριστηθέαστονκάμποκαιτακουφώματα
τουείναιμεδιπλάτζάμια ,Τιμή:300€.Απο-
κλειστικήδιάθεση-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:105854-ΡΑΧΗΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΔι-

αμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικήςεπι-
φάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντηρη-

μένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζά-
κικαιέναμπάνιο.Είναικομπλέεπιπλωμένο
μαζίμεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομική
θέρμανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινό-
χρηστηαυλή.Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

29ενοικιάζεταιισόγειαμικρήαποθήκη4τ.μ.,
κατασκευή2011,σεκαλόσημείοενοίκιο25€
μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:24716-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-

όδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
κομπλέεπιπλωμένο1ουορ.Αποτελείταιαπό
2Χώρουςκαιδικότουwcαλλάκαιμεκουζινάκι
.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσημεκλιματιστικό,τακουφώματατου
ΣυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια,πόρταθωρακισμένη
,μεΑνελκυστήραμεγάλο,A/C,Τιμή:250€

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρόπο-
ληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλληλογια
κάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwcενοίκιο140€.

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50 τ.μ.στον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτεικου-
φώματασυνθετικά,με έπιπλακαιμε διπλά
τζάμια-Τιμή:300€.

Κωδ:24286-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό2
Χώρους.Είναικατασκευασμένοτο2002καιδι-
αθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,Κουφώ-
ματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμιακαιηπόρτατου
θωρακισμένη,Τιμήπολύπροσιτήμόνο200€.

Κωδ:24278-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητογραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας87τ.μ.1ος .Αποτελείταιαπό
2ΧώρουςκαιέχειδικότουWCκαικουζινάκι,
είναικατασκευασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική-μεπετρέλαιο,τακουφώματα
τουσυνθετικάμεδιπλάτζάμιακαιηπόρτατου
θωρακισμένη,ενοίκιο210€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:115091-ΤριπόταμοςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας80τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό3
χώρουςκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2003
καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέακαιπολύμεγάλο
οικόπεδο,Τιμή:200€.

Κωδ:1112-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονπεζόδρο-
μοκατ ́αποκλειστικότηταγωνιακόΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.αναλυτικάμε60
τ.μ. ισόγειο60τ.μ.υπόγειοκαι40τ.μπατάρι,
μεπολύμεγάληβιτρίνα,σπάνιοτοσημείοκαι
ηευκαιρίαμοναδική.Υπόδειξημόνοσεσο-

βαρόενδιαφερόμενομισθωτή.Τιμή:1.200€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:116168-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙμε-
γάλοκατάστημασεκεντρικότατοσημείο της
πόλης,συνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σετρία
επίπεδα.Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.καιυπό-
γειοεπίσης300τ.μ..ενοίκιο3.000€.

Κωδ.115092ΕνοικιάζονταιστηΒέροιαχώ-
ροιψυκτικώνθαλάμωνσυνολικά12.000τ.μ.και
μεκατάψυξη.Διατίθεταιόλομαζίηκαιτμημα-
τικά.Τιμές προσιτές.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΘέ-

σηστάθμευσηςσεανοιχτήπυλωτήοικοδομής,
μεπολύκαλήκαιάνετηπρόσβαση,για1αυτοκί-
νητο,τιμήμόνο40€.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12742-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

άνετοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.μικτάκαι78τ.μ.καθ.ευρισκόμενοστον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλονοκουζίνα
,μπάνιοκαιαποθήκη.Είναικατασκευασμένο
το1995,έχειΚουφώματαΑλουμινίου,μεδιπλά
τζάμιαΑνελκυστήρα,Αποθήκη4τ.μ.,καιΗλιακό
θερμοσίφωνα-Τιμήευκαιρίαςμόνο35.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλο-
νοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαηότι
άλλοθελήσειοαγοραστής  ,έχεικαινούργια
κουφώματααλουμινίουμεδιπλά τζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακατοί-
κητοδιαμέρισμα100τ.μ.,καθ.κατασκευή2011,

με2υ/δ,3οςόροφος,καταπληκτικόαπόκάθε
άποψη,μεσυνθετικάκουφώματακαιμεδιπλά
τζάμια,επιμελημένηςκατασκευής,μεεξαιρετική
συγγραφήυποχρεώσεων,πολυτέλειακαιζε-
στασιά.Έχειπολύωραίοσαλόνιμεμοντέρνα
αισθητική,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,μία
αποθήκηκαιμεδύομπάνια.Διαθέτεικαικλειστό
γκαράζδικότου,όλαμαζί120.000€.

Κωδ:12811 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοακατοίκητοδιαμέρισμαημιτελέςσυ-
νολικήςεπιφάνειας155τ.μ.στον4οόροφο
μεμοναδικήθέαστονκάμποτηςΒέροιας.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2010
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο.
ΤαΚουφώματατουείναισυνθετικάκαιείναι ,
εξοπλισμένομεπόρταΘωρακισμένη,διαθέτει
ανελκυστήρα,Πάρκινγκανοιχτόκαιδύοαπο-
θήκες,επίσηςΤζάκιγωνιακότιμήόπωςείναι
μόνο130.000€όπωςείναισήμερα.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.23397Μονοκατοικία60τ.μ.σπάνια

ευκαιρία,στουςΓεωργιανούςΒέροιαςσε1979
τ.μ.οικόπεδοεντόςσχεδίου,σεσημείομεεξαι-
ρετικήθέα,πωλείταιγιαοικογενειακούςλόγους
,τιμήμόνο35.000€.Πρόθυμοςαγοραστήςκα-
λοδεχούμενος. ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδο-
μήαποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο120.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική ,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση
,πολύαυστηρών τεχνικώνπροδιαγραφών,
γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστές,επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονι-

κέςαναλογίες , διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα
,ψησταριά,ενεργειακότζάκι,μιαμεγάληαπο-
θήκηκαιέναδεύτεροδιαμέρισμαξενώναστο
ισόγειο,μεδιπλόγκαράζκλειστόκαιάλλαδύο
γκαράζέξωσκεπαστάμεντουλάπεςπαντού,
διαθέτειδρύιναδάπεδασταυπνοδωμάτιακαι
επιλεγμένολευκόμάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι
,αλουμινίουκουφώματαμεθερμογέφυρακαι
μεδιπλάτζάμιακαι4μπάνια.Τοοικόπεδοτου
είναι5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητούμενοτίμημα
380.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη65τ.μ.,σεκαινούργιαοικοδο-
μή,κατασκευή2005.Πρόκειταιγιαένανενιαίο
χώροστουπόγειοοικοδομής,τιμή,μοναδικά
καιπολύσπάνιατόσοχαμηλή,μόνο7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ,Μητροπόλεωςπω-

λούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.αποτελού-
μενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτουςτουαλέτα.
Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,κατασκευή
1976,είναιανακαινισμένοικαισεπολύκαλήκα-
τάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο50.000€.

Κωδ:14279-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείται
από2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Α-
περιόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:58.000€.

Κωδ:13617-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Διπλάτζάμια-Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,

ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πατάρι,
εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάληβιτρίνα
,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγιαέναπολύ
αξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέρεταισεμία
πολύλογικήτιμή,μόνο80.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται ισό-
γειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ.
,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέροντος
,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση, ιδιαίτερο
ακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικόση-
μείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσειςκαι
προσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,πολύ
σπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

Κωδ:105093-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςε-
πιφάνειας114τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1979καιδι-
αθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Τιμή:18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφοοι-

κόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,με
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθεατρικό
,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρασεπρο-
νομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερσηΒίλλας
,τιμή130.000€.

Κωδ.12810Πωλείταιεπίτουδρόμουπρώ-
τοΠατρίδα-Νάουσααγροτεμάχιο6226τ.μ.
,άρτιοκαιοικοδομήσιμο ,ευκαιρίατιμήμόνο
36.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέατονκά-
μποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-
ρετικόοικόπεδο450τ.μ.,μεάνοιγμαπάνωσε
πλατείασ/δ0,8,πολύωραίοσχήμακαισετιμή
εκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντικειμενική,
από90.000€τώρα36.000€.

Κωδ:12923-ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικήςεπιφά-
νειας1033τ.μ.Επιπλέονχαρακτηριστικά:Άρτιο
καιΟικοδομήσιμο,αποτελείεξαιρετικήευκαι-
ρία.Τιμή:19.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικόση-
μείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπωλείται
οικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8,τιμή90.000€.
Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ.12921 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται
οικόπεδοεντόςσχεδίου2.032τ.μ., γωνιακό
άρτιοοικοδομίσημομεαντικειμενικήτιμήστις
418.000€σετιμήπολύπιοκάτωαπόαυτήν,
από300.000€τώρα162.000€.

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

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

του Σαββατοκύριακου

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

βιογραφικώνστοergasiamrk@gmail.com.
Σχετικήπροϋπηρεσίαθαληφθείσοβαράυπ’όψιν.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές 8

ετώνστονΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλα-
ζικήπροστασια.ΕπίσηςένατρακτέρUNIMOK,μία
πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα συρταρωτή
1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστοτηλέφω-
νο:6973616847.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος
να γνωρίζει μισθοδοσία

κατά προτίμηση του προ-

γράμματος Epsilon για

Λογιστικό Γραφείο. Τηλ.:

23310 76870 & 6932

245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ο-

δηγόςλεωφορείωνμεπο-

λυετή εμπειρία και χειρι-

στής γερανών, με όλα τα

επαγγελματικάδιπλώματα

και Π.Ε.Ι. και πτυχίοΜη-

χανικούΑυτοκινήτων ζη-

τά ανάλογη εργασία. Τηλ.

6909403655.

ΚΥΡΙΑ  σοβαρή ανα-
λαμβάνει φροντίδα και

περιποίηση ηλικιωμένων

και παιδιών για κάποιες

ώρες.Τηλ.:6983435188.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει

τη φροντίδα και περιποί-

ηση ηλικιωμένων για ό-

λο το 24ωρο. Τηλ.: 6986

276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περι-

οχήΑιγιάλειας, ποσότη-

τα 120 κιλά, τιμή 4,00

ευρώ το κιλό που βγή-

κε 24-12-2019. Πληρ.

τηλ.: 6993 546941 κος

Παναγιώτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 κα-
ρέκλες  τραπεζαρίας

ξύλινες καφέ 120 ευ-

ρώ ,  1  κα ταψύκ της

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ2WC+παρκινγκΘεα,καινουριο170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκινγκ3ΔΣΚ140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ,85τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ3ος40τ.μ1ΔΣΚWC,προσοψηςμεΑυτ.Θ.Α/C26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΜονοκατοικιαμε350τ.μοικοπεδο,ανακαινισμε-
νη40000€
ΠΑΠΑΓΟΥ100τ.μ2ΔΣΚ2WCΑν.ΘερμΚοπλαμ,45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας300€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.
Τζακιεπιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ220€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚανωγειοκαλο250
ΓΗΠΕΔΟEπιπλωμενο1ΔΚWC250

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο
Αμμο,Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρι-
να,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο800μ.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.μεπικλινη.Ευκαιρια
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΤΡΙΔΑ3800τ.μοι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑγροτεμαχιοχερσο10στρ.25000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαΙατρουςΒενιζελουκοντα
4χωρα400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟοσβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια,
μεπείρα στις πωλήσεις
ενδυμάτων, για 4ωρηα-
πασχόληση.Τηλ.:23310
67740&6976745551.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

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



DELONGHI 150 ευρώ, 1 μπαούλο

ψυγειοκαταψύκτης DELONGHI και-

νούργιο 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.: 23310

20734.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρε-

ώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για

οοβαρήσχέση.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.

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

Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΕμπειρίακαιπροϋπηρεσίασεβιβλίαΓ’

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές –

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

(ERP)
-Πολύκαλήγνώση τηςΑγγλικήςγλώσ-

σας (γνώση γερμανικής γλώσσαςθα εκτι-
μηθείωςεπιπρόσθετοπροσόν)

-Ηλικίαέως40ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες

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

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

(ΚΩΔ.ΑΓΓΕΛΙΑΣ201911_1)



Ολοκληρώθηκε η πιλοτική δίκη 
στο ΣτΕ για τα αναδρομικά 

Ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι της Παρασκευής η συνεδρίαση της πιλοτικής δικής στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας για τα αναδρομικά που αφορούν 2,5 εκ. συνταξιούχους. Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση 

του ΣτΕ θα βγει τον Μάιο και ίσως και Ιούνιο 
και θα δώσει οριστική λύση στο θέμα των 
αναδρομικών. Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξι-
ούχοι θα πρέπει να περιμένουν λίγους μήνες 
ακόμα για τα αναδρομικά από τις περικοπές 
του 2012 στις συντάξεις και από την κατάρ-
γηση των δώρων. Υπέρ των εναγόντων συ-
νταξιούχων του ΤΑΠ – ΟΤΕ παρενέβησαν 17 
φυσικά πρόσωπα και σύλλογοι συνταξιού-
χων, όπως ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συντα-
ξιούχων ΟΤΕ, οι σύλλογοι συνταξιούχων της 
Εθνικής, της Εμπορικής, της Ιονικής – Λαϊκής 
Τράπεζας κ.α. Υπέρ του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕ-
ΑΕΠ παρενέβη το Ελληνικό Δημόσιο μέσω 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Υπενθυμίζεται πως τα αναδρομικά που 
κρίθηκαν αφορούν τις περικοπές των νόμων 
4051 και 4093 του 2012 σε κύριες και επικου-
ρικές όπως επίσης και την καθ’ ολοκληρίαν 
κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πά-
σχα και αδείας από το 2013.

Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου 
Εργασίας, το οποίο επικαλείται ο ΕΦΚΑ στο 
έγγραφο των απόψεών του προς το Ανώτατο 
Δικαστήριο, το συνολικό ύψος της δαπάνης 
που θα επιβαρυνθούν ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ αν 
κληθούν να επιστρέψουν σε όλους τους συ-
νταξιούχους τις περικοπές των νόμων 4051 
και 4093 του 2012 είναι :

-Για την περίοδο 1/1/2013 – 9/6/2015 : 
8,742 δις. για τις κύριες και 
1,948 για τις επικουρικές, σύ-
νολο 10,690 δισ. ευρώ

-Για την περίοδο 10/6/2015 
- 11/5/2016 (το περίφημο 10μη-
νο) : 3,262 δις. για τις κύριες 
και 723 εκ. ευρώ για τις επικου-
ρικές, σύνολο 3,985 δις. ευρώ

-Για την περίοδο 12/5/2016 
- 31/12/2018 : 9,471 δις. για τις 
κύριες και 2,109 δις. ευρώ για 
τις επικουρικές, σύνολο 11,580 
δις. ευρώ.

Σύμφωνα δηλαδή με τα ε-
πίσημα στοιχεία, μόνο για το 
περίφημο 10μηνο – 11μηνο το 
κόστος αγγίζει τα 4 δις. (3,985 
δις).

Η πλευρά λοιπόν του ΕΦΚΑ 
ισχυρίστηκε ότι αποτελεί τε-
ράστια οικονομική βλάβη στα 
δημοσιονομικά της χώρας η 
καταβολή των ποσών των α-
ναδρομικών απειλώντας την 
βιωσιμότητα του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης.
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Χειμερινές εκπτώσεις από 
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 

έως και 29 Φεβρουαρίου 

Εμπορικός Σύλλογος  Βέροιας: 
Οδηγίες προς καταστηματάρχες- 
Προαιρετική η πρώτη Κυριακή

Από το Δ.Σ. του Εμπορικού 
Συλλόγου Βέροιας ανακοινώ-
νεται,  σύμφωνα με το άρθρο 
15 του νόμου 4177/2013, οι 
χειμερινές εκπτώσεις θα αρχί-
σουν τη Δευτέρα 13 Ιανουαρί-
ου και θα λήξουν το Σάββατο  
29 Φεβρουαρίου 2020.

Κατά τη διενέργεια των εκ-
πτώσεων, εκτός από την α-
ναγραφή της παλαιάς και της 
νέας μειωμένης τιμής των 
αγαθών και υπηρεσιών που 
πωλούνται με έκπτωση, επι-
τρέπεται και η αναγραφή και 
εμπορική επικοινωνία ποσο-
στού έκπτωσης. 

Εφόσον παρέχεται μειωμέ-
νη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του πα-
ρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη 
του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που 
υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγρά-
φεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση 
θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσο-
στό.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταπο-
κρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτω-
ση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην 
πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους συ-
ναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους.  

Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 
ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €.   Σε περί-
πτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 
ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχεί-
ρησης.

Ειδικότερα για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως 
προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την πο-
σότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής 
απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου ερ-
γασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της 
παράβασης.  Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση 
μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της 
συγκεκριμένης επιχείρησης.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η παράβαση.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα καταστήματα 
μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου 
των εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 
έως 20:00
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