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Τι θα έχει στην ατζέντα του 
ο Χρυσοχοΐδης
για την Ημαθία;

  Είχε ακουστεί εδώ και πολλές ημέρες, ότι θα 
ερχόταν στη Βέροια ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, 
ημαθιώτης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αλλά δεν ήταν 
γνωστή η χρονική στιγμή της επίσκεψης.
  Τελικά, ο υπουργός θα βρίσκεται σήμερα Σάββατο 
στη Βέροια για να παραστεί σε σύσκεψη Αστυνομικών 
Δ/ντών και υπηρεσιακών παραγόντων από όλη 
την Κεντρική Μακεδονία, για να συζητηθούν τα 
ζητήματα, τα προβλήματα και ο σχεδιασμός της 
ΕΛ.ΑΣ. παρουσία του αρμόδιου υπουργού. Και 
όπως φαίνεται έχουν αρκετά θέματα να του θέσουν.
  Αυτό που αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στην 
Ημαθία, είναι η έλλειψη στόλου, αφού τα λίγα 
περιπολικά είναι παλιά, έχουν χιλιάδες χιλιόμετρα, 
είναι συχνά στα συνεργεία και δανείζονται από 
ομάδα σε ομάδα για να μπορέσουν στοιχειωδώς οι 
αστυνομικοί να κάνουν τη δουλειά τους. Πιθανόν 
να ζητηθεί και μια απάντηση από τον ημαθιώτη 
υπουργό, στο ερώτημα: γιατί δεν παραχωρήθηκε 
ούτε ένα αυτοκίνητο στην Ημαθία, κατά την πρώτη 
κατανομή τους, στην Κεντρ. Μακεδονία. Μήπως, θα 
έχει ευχάριστες εκπλήξεις στο επόμενο πρόγραμμα, 
ο Υπουργός;
  Πάντως, μετά τη σύσκεψη στο Πανόραμα της 
Βέροιας, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναμένεται να συναντηθεί 
και με τους δημάρχους της Ημαθίας καθώς και με 
τον Αντιπεριφερειάρχη, για θέματα ασφάλειας και 
ότι άλλο έχει σημειώσει στην ατζέντα του.
  Ελπίζουμε για το καλό της Ημαθίας!
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Βαλεντίνοςμεμάσκες
στηνΚίνα

Μάσκεςαντίγιαλουλούδιαπρόσφερανχθεςοιερωτευμένοι
στηνΚίνα.Οιόςκαλπάζεικαιδεναστειεύεται!

Στον αέρα από Δευτέρα το MEGA Channel
ΤηνερχόμενηΔευτέρα17

Φεβρουαρίου2020,δύοχρό-
νια σχεδόν μετά το κλείσι-
μο   τουσταθμού, τοMEGA
Channel κάνει πρεμιέρα με
ζωντανές ενημερωτικές εκ-
πομπέςκαιδελτίαειδήσεων,
με ταινίεςκαι σειρέςπουα-
γαπήθηκαναπότοκοινό.

Ήδη το κανάλι εκπέμπει
σήμα από τιςπρώτεςπρω-
ινέςώρες της Τετάρτης και
πολλοί τηλεθεατές το έχουν
ρυθμίσει στις τηλεοράσεις
τουςκαιστατηλεκοντρόλ.

Γιαναδούμε,τιθαδούμε!

Διακοπή ρεύματος 
χθες στη μισή 

Νάουσα
από φωτιά

σε μετασχηματιστή 
της ΔΕΗ

Διακοπή ρεύματος στη μισήΝάουσα
σημειώθηκε χθες, στις 6.30 περίπου το
απόγευμα,απόφωτιάσεμετασχηματιστή
τηςΔΕΗ στην περιοχή Ευαγγελίστριας.
Συνεργεία τηςΔΕΔΔΗΕ και ηΠυροσβε-
στικήεπιχείρησανάμεσαγιατηνκατάσβε-
ση τηςφωτιάςκαι τηναποκατάσταση της
βλάβης.

Επιδότηση50ευρώστουςκυνηγούς,
γιακάθεαλεπού

Καιγιατοέτος2020οιδικαιούχοι(κυνηγοί
και φύλακες θήρας) θα επιχορηγούνται με
τοποσότων50ΕΥΡΩγιακάθεαλεπούπου
θανατώνεταιήέχειθανατωθείμέσαστο2020,
στις περιοχές εφαρμογής του Προγράμμα-
τοςΕμβολιασμού της άγριαςπανίδας για τη
Λύσσα και προσκομίζεται στις κατά τόπους
κτηνιατρικές αρχές,  όπωςανακοινώνεται α-
πό τοΤμήμαΥγείας Ζώων και Κτηνιατρικής
Αντίληψης,Φαρμάκων και Εφαρμογών της
ΔιεύθυνσηςΚτηνιατρικήςτηςΠεριφέρειαςΚε-
ντρικήςΜακεδονίας.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρ-
μογής του προγράμματος της ενεργητικής
επιτήρησηςτηςλύσσας,μεσκοπότονέλεγχο

τηςαποτελεσματικότητας τουεμβολιασμούκαι της επιτυχούςανοσοποίησης τωνζώων-στόχων,μετά τηνφθινοπωρινή
εμβολιακήεκστρατείατουέτους2019,παρατείνεταιησυλλογήδειγμάτωνθανατωμένωνκόκκινωναλεπούδων,ηοποία
θαολοκληρωθείτην31ηΜαρτίου2020στιςπεριφερειακέςενότητεςτηςΠεριφέρειαςΚεντρικήςΜακεδονίας.

Οελάχιστοςαριθμόςαλεπούδωνπουπρέπειναεξετασθούνμετάτουςεμβολιασμούςτουφθινοπώρου2019είναι
33γιατηνΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας.

Δικαιολογίεςπουδενισχύουν,χαρακτήρισεοπρόεδρος
τηςΑΔΕΔΥΓ.Πάϊδαςταπολιτικάπροσκόμματατωνκυβερ-
νόντων,περί μεγάλης γραφειοκρατίαςστο δημόσιο, η ο-
ποίαευθύνεταιγιατηνμηλειτουργικότητατωνυπηρεσιών.

«Ηγραφειοκρατίαπατάσσεται τοπολύσεδύοχρόνια,
απλώςτοπολιτικόσύστηματηςχώραςμαςδενήθελενα
πατάξει την γραφειοκρατία για ευνόητους λόγους.Διότι
πάντατοπολιτικόσύστημα,ήθελετονδημόσιουπάλληλο
και τη δημόσια διοίκηση, υπηρέτες για εξυπηρέτηση των
προσωπικώντουςσυμφερόντωνκαιταλεγόμεναρουσφέ-
τια.Έχουμεπροτείνειλύσειςεδώκαιχρόνιαγιατογραφει-
οκρατικόσύστημα και τον εκσυγχρονισμό τουΔημοσίου,
αλλά…».

Οπρόεδρος τηςΑΔΕΔΥ έκανε λόγο για «πελατειακό
κράτος,χωρίςνααποποιηθείτωνευθυνώντουσυνδικαλι-
στικούκινήματοςπουκαλλιέργησεκαισυντήρησετοπελα-
τειακόσύστημακαιτοκράτοςτουρουσφετιού,κυρίωςαπό
κάποιουςσυνδικαλιστέςπουλειτούργησανεξυπηρετώντας
γιατοπροσωπικότουςήτοκομματικόσυμφέρον».Όμως,
πρόσθεσε, «πάντα οι κυβερνήσεις φροντίζουν να έχουν
τους δημόσιους λειτουργούς υπό τον έλεγχό τους και γι’
αυτόδενυπήρχεηλεγόμενηαξιοκρατίαστηνεπιλογήτων
στελεχών.ΚιαυτόείναιέναπάγιοαίτηματηςΑΔΕΔΥ».

Σκληρέςαλήθειεςπουπρέπειναλέγονται,προςγνώση
καισυμμόρφωση,μήπωςκαι επανακτηθείη εμπιστοσύνη
τουκόσμουστασυνδικαλιστικάόργανα.Αλλιώς,οιμαζικές
συγκεντρώσεις, μόνο μαζικές δεν θα είναι…Βέβαια, την
έλλειψηανταπόκρισης τη δικαιολόγησε και οικονομικά, ο

πρόεδροςτηςΑΔΕΔΥ,λέγονταςότιστιςδύσκολεςεποχές
που ζούμε, το να χάσει ένας δημόσιος υπάλληλος 100
ευρώ,απότησυμμετοχήτουσε24ωρηαπεργία,είναιένας
σοβαρόςανασταλτικόςπαράγονταςγιαπολλούς…

Γραφειοκρατίαστοδημόσιο,πελατειακόσύστημα
καιπαθογένειεςτουσυνδικαλισμού
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Ευρεία σύσκεψη Αστυνομικών παραγόντων της Κεντρ. Μακεδονίας, 
παρουσία του Μ. Χρυσοχοΐδη σήμερα στη Βέροια

-Τι λέει για τα προβλήματα των υπηρεσιών της Ημαθίας ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων
Στη Βέροια θα βρίσκεται σήμερα Σάββα-

το 15 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Δημόσιας 
Τάξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για να πα-
ραστεί σε σύσκεψη υπηρεσιακών παραγό-
ντων της Ελληνικής Αστυνομίας, με Δ/ντές 
Αστυνομικών Δ/νσεων και Υπηρεσιών, της 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ευρεία σύσκεψη θα γίνει στη Σχολή 
Μετεκπαίδευσης Αστυνομικών, στο Πανό-
ραμα Βέροιας, στις 10.00 το πρωί. Στη σύ-
σκεψη θα συζητηθούν θέματα που αφορούν 
στη λειτουργία της Αστυνομίας.

Άλυτα τα προβλήματα των Αστυνομι-
κών στην Ημαθία

Για τα προβλήματα της Ημαθίας, μίλησε 
χθες το πρωί ο πρόεδρος της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού 
κ. Απόστολος Μούρτης, στην εκπομπή 
«Πρωινές σημειώσεις» στον ΑΚΟΥ 99.6. 
«Τα προβλήματα είναι σαν λερναία ύδρα, 
λύνουμε ένα, βγαίνουν δύο. Υπάρχει τε-
ράστιο πρόβλημα με τον μηχανοκίνητο 
στόλο λόγω παλαιότητας, φθοράς και 
έλλειψης. Ένα καταστροφικό τρίπτυχο, εις βάρος της εύρυθμης λει-
τουργίας της Αστυνομίας αλλά και για την ασφάλεια των πολιτών», 
τόνισε ο πρόεδρος. Όταν δεν έχει η αστυνομία οχήματα να κινηθεί 
δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και στις ανάγκες της δημόσιας ασφάλει-
ας και τάξης, υποστηρίζει.

Πόσος, όμως είναι ο διαθέσιμος στόλος και πόσος ο απαιτούμε-
νος;

«Θα μπορούσα να σας πω, ότι θα έπρεπε να έχουμε 40 ακόμα 
αυτοκίνητα, επανδρωμένα, στο νομό για να μπορούμε να ανταπε-
ξέλθουμε, από τη Νάουσα μέχρι την Κυψέλη και την Αλεξάνδρεια. 
Αυτό όμως είναι μια ουτοπία και δεν το αγγίζουμε καν ως αίτημα. 
Εμείς ζητάμε να έρθουν έστω 1-2 περιπολικά ακόμα στην Ημαθία, 
για να καλύψουμε στοιχειώδεις ανάγκες. Το ότι έχουμε φτάσει σε 
τραγικό σημείο, είναι μια πραγματικότητα, χωρίς υπερβολή» λέει 
ο κ. Μούρτης. Κάποια στιγμή στο προηγούμενο διάστημα, υπήρξε 
ένα σχέδιο δράσης της Αστυνομίας, ο «Περσέας» που εκπονήθηκε, 
όπως υποστηρίζει η διοίκηση της Ένωσης, χωρίς μελέτη, ο οποίος 
προέβλεπε την αμεσότερη επαφή της αστυνομίας με την κοινωνία 
και τους πολίτες, αλλά δεν έδινε λύση και απάντηση στο πώς και με 
ποιον τρόπο και δύναμη, θα γινόταν αυτό.

«Βγαίναμε στο δρόμο με δανεικά αυτοκί-
νητα, ο ένας απ’ τον άλλον. Όποιο ήταν σε 
καλύτερη κατάσταση, όποιο είχε λιγότερα α-
πό 400.000 χιλιόμετρα, όποιο είχε μόλις βγει 
από το συνεργείο. Τα αξιόλογα περιπολικά 
αυτοκίνητα σήμερα μετριούνται στα δάχτυλα 
του ενός χεριού», προσθέτει ο πρόεδρος, 
εκτιμώντας ότι συνολικά, τα ενεργά αυτοκίνη-
τα του αστυνομικού στόλου στην Ημαθία δεν 
είναι πάνω από 25, ενώ κανονικά θα έπρεπε 
να υπάρχουν 40 οχήματα επιπλέον, για να 
λειτουργήσει κανονικά η Υπηρεσία.

Η διοίκηση και οι αστυνομικοί του νομού, 
περιμένουν στο επόμενο χρονικό διάστημα 
την εκταμίευση ενός ποσού από το ΕΣΠΑ, ό-
που περιλαμβάνεται και η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, με την Ημαθία, να περιμένει 
να ενταχθεί σ’ αυτό το πρόγραμμα. Ήδη, 
στην πρώτη κατανομή, παραχωρήθηκαν 
περιπολικά σε πέντε νομούς της Κ. Μα-
κεδονίας, εκτός από την Ημαθία, από την 
οποία πέρασαν μόνο για να εφοδιαστούν με 
καύσιμα και είναι εύλογο το ερώτημα, για 
ποιο λόγο παραλήφθηκε ο νομός μας που 

είναι και ο τόπος καταγωγής του υπουργού Προστασίας του 
πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδη, από αυτή τη διανομή…

Όσο για την αγορά αυτοκινήτων μέσω λίζινγκ, αυτό φαίνεται να 
θέλει αρκετό δρόμο ακόμα μέχρι να αρχίσει να δοκιμάζεται, κατ’ 
αρχάς στην Αθήνα και τις μεγάλες πόλεις και στη συνέχεια στην 
Περιφέρεια.

Η μόνη ελπίδα, οπότε, είναι το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και αυτό περι-
μένει η Δ/νση Αστυνομίας Ημαθίας και η Ένωση των Αστυνομικών 
Υπαλλήλων, ενώ υπάρχει και ένα ενδεχόμενο αγοράς από τα κατα-
σχεμένα…

«Ο ημαθιώτης υπουργός Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλος, ασχο-
λήθηκε με το θέμα αυτό, αλλά πρέπει να λύσουμε πολλά ζητήματα 
με υπηρεσιακούς παράγοντες για να μπορέσει κάποιο από αυτά 
(κατασχεμένα) να περιέλθει στην Αστυνομία, εφόσον πληροί τις 
προϋποθέσεις» επισημαίνει ο κ. Μούρτης.

Έλλειψη προσωπικού
Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό «αυτό μηδενίστηκε την 

περασμένη τετραετία. Αυτοί που είμαστε σήμερα, αφορούν στις 
ανάγκες του 1984. Σήμερα, εν έτη 2020, η Αστυνομία ανέλαβε 

επιπλέον δράσεις, με συνέπεια να έχει μεγαλύτερες ανάγκες, οι 
οποίες όχι μόνο μένουν ακάλυπτες, αλλά δεν προβλέπεται και να 
καλυφθούν, αφού κάθε χρόνο έρχονται ελάχιστοι αστυνομικοί στην 
Ημαθία. Όμως, η έλλειψη προσωπικού είναι ένα πρόβλημα που 
αφορά την Αστυνομία όλης της χώρας, ακόμα και στην Αθήνα», λέει 
ο κ. Μούρτης.

Συνολικά στην Ημαθία υπηρετούν σήμερα 415 αστυνομικοί, 
ενώ χρειάζονται, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης, τουλάχι-
στον 500 για να ανταποκριθούν στο έργο που καλούνται να υπη-
ρετήσουν. Και σ’ αυτό το έργο έχει προστεθεί και το πάρεργο, που 
εκτός από τη φύλαξη προσώπων, κτιρίων, αγώνων, συγκεντρώσε-
ων κ.λπ., έχουν αναλάβει τις επιδόσεις κλήσεων και δικογράφων 
αλλά και τους ελέγχους για παράβαση του αντικαπνιστικού νόμου.

«Όταν το ανθρώπινο δυναμικό διαχέεται σε άλλες δουλειές, που 
δεν θα έπρεπε να ήταν δικές μας, ο πολίτης χάνει έναν αστυνομικό 
για την ασφάλειά του. Εάν αυτούς που έχουμε, έστω στην Ημαθία 
τους είχαμε απομπλέξει από τέτοιου είδους πάρεργα, μπορεί και να 
σας έλεγα, ότι επαρκούμε…».

Όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν το προσωπικό της Αστυ-
νομίας, θα τα θέσει, εκ νέου, η διοίκηση της Ένωσης, στον αρμόδιο 
υπουργό Μιχ. Χρυσοχοΐδη, στη συνάντηση που θα έχουν σήμερα 
μαζί του, κατά την παρουσία του στη Βέροια. Και μαζί με τις ελλεί-
ψεις στο στόλο και στις υπηρεσίες, θα θέσουν επίσης και το κτιριο-
λογικό, τη διεκδίκηση δηλαδή ενός ιδιόκτητου, αστυνομκού μεγάρου 
στην Ημαθία.

Σοφία Γκαγκούση

Απολογισμός και νέο Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση 
Ο Γ. Μπενόπουλος πρόεδρος και ο Τάσος Γιάγκογλου, 

γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Καφέ
Την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της και τον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς έκανε η Ελληνική Ένωση Καφέ, την Τρίτη 11 Φεβρουαρί-

ου, θέτοντας παράλληλα τους στόχους και τις δράσεις για το 2020. 
Στο πλαίσιο των εργασιών, τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Καφέ εξέλεξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ως εξής: Στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμ-

βουλίου τον κ. Γιάννο Μπενόπουλο (CAFETEX), A΄ Αντιπρόεδρο τον κ. Ηλία Παπαδόπουλο (NESTLE), Β΄ Αντιπρόεδρο τον κ. Γιώργο Σκούρτα (JDE), Γραμματέα 
τον κ. Τάσο Γιάγκογλου (ΚΑΦΕΣ ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ), Ταμία τον κ. Γιώργο Κούκο (ΚΟΥΚΟΣ ΕΠΕ) και μέλος τον κ. Χρήστο Βεκράκο (ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ).

Η Ένωση απαρτίζεται από 23 μέλη, κορυφαίους επαγγελματίες και εταιρείες του κλάδου, που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς 
του καφέ, αλλά και το ευρύτερο φάσμα των επαγγελματιών του κλάδου καφέ.

Το 2019 η Ε.Ε.Κ. συμμετείχε ενεργά στη διατύπωση θέσεων, στη διαβούλευση αλλά και στην υλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τον κλάδο του καφέ 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καφέ (European Coffee Federation) και για την επίτευξη των σκοπών της συνεργάζεται με 
τον ΣΕΒ, αλλά και άλλους θεσμικούς φορείς.

Στο πλαίσιο του απολογισμού της χρονιάς, η Ένωση παρουσίασε τα αποτελέσματα της δράσης της, μεταξύ των οποίων η επιστροφή των προϊόντων καφέ στο 
χαμηλό συντελεστή 13% ΦΠΑ, που κατάφερε να γίνει αποδεκτό μέσα από την επιχειρηματολογία που παρουσίασε το προηγούμενο διάστημα για την δυσανάλο-
γα επιβαρυμένη τιμή του καφέ, και ιδίως του ελληνικού καφέ, την πρώτη επιλογή κατανάλωσης καφέ, όπου το 1/3 της τιμής του ήταν φόροι. Επίσης, η Ε.Ε.Κ. στις 
αλλεπάλληλες επαφές με την Πολιτεία παρουσίασε την κεντρική και πάγια θέση της για την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που έχει επιβληθεί από 
την 1/1/2017 στην Ελλάδα. Επιπλέον, η ΕΕΚ έχει καταθέσει εμπεριστατωμένη πρόταση για την επιστροφή του ΕΦΚ στην περίπτωση που ο καφές επανεξάγεται, λόγω της ιδιαίτερα απαιτητικής ισχύουσας διαδι-
κασίας, τόσο οικονομικά όσο και διοικητικά.

Η Ελληνική Ένωση Καφέ με στόχο την ανάπτυξή του κλάδου εντός της ελληνικής αγοράς σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού συνεργάζεται με τον ΣΕΒ και έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις για την πά-
ταξη του λαθρεμπορίου που αποκτά επικίνδυνες διαστάσεις.

O κ. Γιάννος Μπενόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ δήλωσε σχετικά: «Ευχαριστώ τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Καφέ που με την ψήφο τους εξέλεξαν το νέο ΔΣ της Ένωσης. Στόχος μας εί-
ναι η προάσπιση των συμφερόντων και η ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου μέσα από την ενεργή συμμετοχή μας στη διαμόρφωση ενός θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που να λειτουργεί προς όφελος 
των επιχειρήσεων, της οικονομίας και του τελικού καταναλωτή».



4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου15-16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

  Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο 
Διαδίκτυο (Safer Internet Day) η Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, ο 
Δήμος Βέροιας και η Αντιδημαρχία Παιδείας διοργανώνουν Ημε-
ρίδα με θέμα:

 «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προστάτεψε τα βήματά σου 
στο Διαδίκτυο».

Η αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών, σχετιζόμενη με το δι-
αδίκτυο είναι ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζουν συχνά οι γονείς 
και οι εκπαιδευτικοί. Παράλληλα, οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι 
στον κυβερνοχώρο είναι πολλοί και άγνωστοι τις περισσότερες 
φορές στους νέους χρήστες. Το διαδίκτυο, ωστόσο, αποτελεί έ-
να χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των παιδιών μας. Τα ερωτήματα 
γονιών και εκπαιδευτικών σχετικά με το πώς μπορούμε να συν-
δυάσουμε τις ωφέλειες με την ορθή διαχείριση αποφεύγοντας τις 
κακοτοπιές και τι ακριβώς συμβαίνει στην ψυχοσύνθεση των παι-
διών και των εφήβων θα απαντηθούν στην ημερίδα. 

Η ημερίδα θα απευθύνεται σε γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς 
και σε όσους/ες αγαπούν και νοιάζονται για τα παιδιά. 

Ομιλητές:
• Τζήμα Συρμούλα , Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δικηγόρος-  
( Χαιρετισμός) 
• Χαιρετισμοί Εκπροσώπων των Φορέων- -Υποστηριχτών της 

δράσης
• Παπαπροδρόμου Γεώργιος, Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ - 

Πρώην Δ/ντής Δ/νσης  Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ειδικός 
σε θέματα σε θέματα διαδικτύου και ασφαλούς πλοήγησης 

« Ο Κυβερνοχώρος, ένα νέο περιβάλλον με τις προκλήσεις 
του»

• Νταφούλης Βάιος - Παιδοψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, Δ/
ντής Παιδιοψυχιατρικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου 
Θεσ/νίκης: 

 « Παιδιά και Έφηβοι στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Παθογέ-
νεια και σύγχρονες προκλήσεις»

Η ημερίδα πραγματοποιείται με την υποστήριξη των : Δ/Ν-
ΣΕΩΝ Π.Ε. και Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ, του  3ΟY ΠΕΚΕΣ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, του ΚΕΣΥ ΗΜΑ-
ΘΙΑΣ, της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, του ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, της 
ΚΕΠΑ και της «ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» Π.Ε.ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμ-
μάτων & Τεχνών στη Βέροια, το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 

από τις 10.30΄ έως τις 13.00΄.
( Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :  Αν τ ι δ ή μ α ρ -

χος Παιδείας, κ. Τζήμα Συρμούλα: 
2331350511)

ΕΝΩΜΕΝΕΣ  ΠΑ-
ΤΟΥΣΕΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:   Σάβ-
βατο 15/2 - Κυριακή 
16/2  στις 17.15

Σκηνοθεσία: 
ΡΑΪΝΧΑΡΤ ΚΛΟΥΣ

Σενάριο: 
ΡΑΪΝΧΑΡΤ ΚΛΟΥΣ

Ηθοποιοί: 
ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-
ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΤΑΝΙΑ 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΙΦΙ-
ΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΝΑΣ, 
ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗ

ΝΤΟΥΛΙΤΛ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:   Σάββατο 15/2 – Κυριακή 16/2 

στις 17.15
Σκηνοθεσία: ΣΤΙΒΕΝ ΓΚΕΪΓΚΑΝ
Σενάριο: ΣΤΙΒΕΝ ΓΚΕΪΓΚΑΝ
Ηθοποιοί: ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ, Ε-

ΜΑ ΤΟΜΣΟΝ, ΜΑΡΙΟΝ ΚΟΤΙΓΙΑΡ, ΡΟΜΠΕΡΤ 
ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΣΕΛΕΝΑ ΓΚΟΜΕΖ, ΡΑΜΙ 
ΜΑΛΕΚ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΟΚΤΑΒΙΑ ΣΠΕΝΣΕΡ, 
ΜΑΪΚΛ ΣΙΝ, ΚΑΡΜΕΝ ΕΤΖΟΓΚΟ, ΡΕΪΦ ΦΑΪΝΣ, 
ΚΟΥΜΑΪΛ ΝΑΝΤΖΙΑΝΙ

ΕΥΤΥΧΙΑ   (Συνεχίζει για 8η και τελευταία 
εβδομάδα – προβολές μέχρι Τετάρτη 19/2)

Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00
Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί: ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΛΟΥΔΑΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΟΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΠΥΓΜΑ-
ΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΙΑ ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, 
ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ, ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑ-
ΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΓΓΙΡΑ, 
ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

ΧΑΛΒΑΗ 5-0        (Η πρώτη ταινία του ΜΑΡ-

ΚΟΥ ΣΕΦΕΡΛΗ)
Προβολές:  Καθημερινά στις 21.30
Σκηνοθεσία: ΜΑΝΟΣ ΚΑΜΠΙΤΗΣ
Σενάριο: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Ηθοποιοί: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΣΤΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΡΟΒΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΟ-
ΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑ-
ΚΗΣ, ΒΙΚΥ ΚΑΒΟΥΡΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ, 
ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ, ΕΛΕΝΑ 
ΤΣΑΒΑΛΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ - LITTLE WOMEN
Όσκαρ Καλύτερης ενδυματολογίας
Προβολές:   Κάθε μέρα στις 19.00 
Σκηνοθεσία: ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΕΡΓΟΥΙΓΚ
Σενάριο: ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΕΡΓΟΥΙΚ
Ηθοποιοί: ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ, ΕΜΑ ΓΟΥΑΤΣΟΝ, 

ΛΟΥΙ ΓΚΑΡΕΛ, ΚΡΙΣ ΚΟΥΠΕΡ, ΛΟΡΑ ΝΤΕΡΝ, 
ΤΖΕΪΜΣ ΝΟΡΤΟΝ, ΤΡΕΪΣΙ ΛΕΤΣ, ΤΙΜΟΘΙ ΚΑΛΑ-
ΜΕΤ, ΣΙΡΣΑ ΡΟΝΑΝ, ΦΛΟΡΕΝΣ ΠΙΟΥ, ΕΛΙΖΑ 
ΣΚΑΝΛΕΝ

Παράσιτα  - Parasite   
OSCAR καλύτερης ταινίας
(ΧΡΥΣΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ στο Φεστιβάλ των Καν-

νών) 4 OSCAR  (Καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσί-
ας, Διεθνούς ταινίας και Σεναρίου)

Προβολές:   Κάθε μέρα στις 21.30 
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»     13/2/20 - 19/2/20

Πρόσκληση στο χορό 
του Λυκείου Ελληνίδων 

της Βέροιας
Το Λύκειο Ελ-

ληνίδων Βέροιας 
γιορτάζοντας τα 
40 χρόνια από 
την ίδρυσή του, 
σας προσκαλεί 
στον ετήσιο χορό 
του, το Σάββατο 
15 Φεβρουαρίου 
(8.30μ.μ.) στο 
ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑ -
ΘΡΟΝ.

Μ ε  μ ε γ ά λ η 
χαρά σας ανα-
κοινώνουμε ότι 
φέτος η βραδιά 
θα είναι μονα-
δική, επετειακή, 
όπως αρμόζε ι 
στην ιστορία του 
Λ.Ε.Β. Το γλέντι 
θα απογειωθεί με 
τους ήχους του 
π α σ ί γ ν ω σ τ ο υ 
μουσικού σχή-
ματος «Εβρίτικη 
ζυγιά». 

Χορούς από τη Μακεδονία θα παρουσιάσει ο ανεπανάληπτος 
Βαγγέλης Ψαθάς!

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στο τηλ. 6978008428 κ. Λόλα Τρο-
μπούκη , στην Πρόεδρο και στα μέλη του Δ.Σ.

Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί!
Το Δ.Σ.

Ημερίδα για την Ασφαλή Πλοήγηση 
στο Διαδίκτυο, σήμερα στη «Στέγη»

Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στην Αλεξάνδρεια
“Οι τρεις ευχές”, ένα μουσικοθεατρικό παρα-

μύθι με τους “Θεατρομπόμπιρες” 
Η θεατρική ομάδα “Θεατρομπόμπιρες” και 

το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυτοτελούς Τμή-
ματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και 
Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας σας προ-
σκαλούν να συμμετέχετε σε μια πράξη αγάπης 
και αλληλεγγύης.

Οι “Θεατρομπόμπιρες” θα παρουσιάσουν το 
μουσικοθεατρικό παραμύθι “Οι Τρεις Ευχές”, το 
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 στην Αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας, 
στις 6 μ.μ.

Αντί χρηματικής συνεισφοράς θα συγκε-
ντρωθούν τρόφιμα για την ενίσχυση του Κοινω-
νικού Παντοπωλείου.
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Συνδεδεμένη 
Ενίσχυση 

για το 
συμπύρηνο 
ροδάκινο 

ζητά ο Τάσος 
Μπαρτζώκας

Με ερώτη-
ση προς τον Υ-
πουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων 
ζητά ο Τάσος 
Μπαρτζώκας 
την χορήγηση 
συνδεδεμένης 
ενίσχυσης στο 
σ υ μ π ύ ρ η ν ο 
ροδάκινο προς 
χυμοποίηση.

Σ ύ μ φ ω ν α 
με Υπουργι -
κές Αποφάσεις 
«ξεκλείδωσε» 
ο καθορισμός 
του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης για επτά είδη καλλιεργητικών 
προϊόντων, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για καταβολή των ποσών 
στους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δε συμπεριλαμβάνεται εντός των Υπουργι-
κών Αποφάσεων μέριμνα για συνδεδεμένη ενίσχυση στο συμπύρηνο 
ροδάκινο, το οποίο εξαιρέθηκε και από τη στήριξη μέσω του καθεστώ-
τος ενίσχυσης ήσσονος σημασίας για το έτος 2019.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την ανησυχία του βουλευτή Τάσου 
Μπαρτζώκα, ο οποίος γνωρίζει τις δυσχερείς συνθήκες εντός των 
οποίων δραστηριοποιούνται οι καλλιεργητές, καθώς συνεχίζεται και 
για το τρέχον έτος το ρωσικό εμπάργκο αλλά και λοιπά ζητήματα που 
επιβαρύνουν την αγροτική δυναμική, όπως πχ οι καθυστερήσεις στις 
αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και τα διοικητικά ζητήματα με το Δασικό Χάρτη.

Απευθυνόμενος στον Υπουργό κ. Βορίδη, ζητά τη συμπερίληψη στη 
συνδεδεμένη ενίσχυση και του συμπύρηνου ροδάκινου, καθώς και ενη-
μέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων ενεργειών. 
Σύμφωνα με δήλωση του Τάσου Μπαρτζώκα, το συμπύρηνο ροδάκι-
νο περιλαμβάνεται στο κατάλογο των υποστηριζόμενων προϊόντων 
συστηματικά, ενώ το ποσό της ενίσχυσης δεν επιβαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Παράλληλα, ο ίδιος διευκρινίζει ότι η στήριξη των 
παραγωγών συμπύρηνου ροδάκινου θα τους έδινε μια ανάσα, μετά 
από μια ομολογουμένως δύσκολη χρονιά, κατά την οποία υπέστησαν 
πολλές καταστροφές.

Ασφαλιστικό, συντάξεις, επιδόματα, 
αυξήσεις και προσλήψεις, 

διεκδικεί η ΑΔΕΔΥ στην 24ωρη απεργία 
της Τρίτη 18 Φεβρουαρίου

-Συνέντευξη Τύπου χθες στη Βέροια, από τον 
Πρόεδρο Γ. Πάϊδα και την Ν.Ε. Ημαθίας

Περιοδεία για την ενημέρωση των εργαζομένων στον δημόσιο το-
μέα και των συνδικαλιστικών τους οργάνων, πραγματοποιεί αυτές τις 
ημέρες ο Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ κ. Γιάννης Πάϊδας, ενόψει της 24ω-
ρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ, για την ερχόμενη 
Τρίτη 18 Φεβρουαρίου.

Ο κ. Πάϊδας, χθες, επισκέφθηκε τη Βέροια και μαζί με τον πρό-
εδρο και μέλη της Ν.Ε. Ημαθίας, επισκέφθηκαν τους εργαζόμενους 
και τη διοίκηση του Νοσοκομείου, όπου συζήτησαν τα προβλήματα 
στο χώρο της Υγείας και το ΕΠΑΛ Βέροιας για τα προβλήματα στην 
Εκπαίδευση. Δύο τομείς (Υγεία και Παιδεία) που καταλαμβάνουν με-
γάλο κομμάτι του δημοσίου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, δόθηκε στην 
«Ελιά» συνέντευξη Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ για την ενημέρωση των 
πολιτών, σχετικά με το διεκδικητικό πλαίσιο της απεργίας. Τον. Κ. Πάϊ-
δα καλωσόρισε ο πρόεδρος της Ν.Ε. Ημαθίας κ. Θοδ. Κακαγιάννης, 
παρουσία της γραμματέως Ελένης Γκόγκα και του αντιπροέδρου κ. 
Παύλου Τουτουντζίδη.

Ο Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, αναφέρθηκε στα βασικά προβλήματα του 
δημοσίου που δεν έχουν ακόμα λυθεί από καμία κυβέρνηση, ενώ στις 
διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού οργάνου, για την απεργία της Τρίτης, 
τον πρώτο λόγο έχει ο νέος ασφαλιστικός νόμος που θα έρθει προς 
ψήφιση στη Βουλή, ο οποίος, δεν ταιριάζει στις προσδοκίες των εργα-
ζομένων στο δημόσιο, όπως είπε.

«Οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες και παρά τη 
δέσμευση της κυβέρνησης να καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου, έχει 
κάνει απλά κάποιες διορθώσεις που δεν μας καλύπτουν ούτε για το 
συνταξιοδοτικό, ούτε για τα όρια ηλικίας, ούτε για τα επιδόματα ανθυγι-
εινής εργασίας» είπε ο κ. Πάϊδας.

Απαριθμώντας τους πιο σημαντικούς λόγους της απεργίας τους, 
αναφέρθηκε στο μισθολογικό και στο οικονομικό πρόβλημα των δη-
μοσίων υπαλλήλων, «που δεν έχουν πάρει αύξηση από το 2010, ενώ 
έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις, αφού, είναι αυτοί που έδωσαν 
(έχασαν) τα περισσότερα στη διάρκεια της κρίσης, φθάνοντας στα όρια 
της οικονομικής εξαθλίωσης και απαξίωσης» όπως τόνισε.

Επίσης αναφέρθηκε στην υποστελέχωση του δημοσίου που συρρι-
κνώθηκε κατά 128.000 υπαλλήλους (28%), τονίζοντας ότι ο ισχυρισμός 
του υπερπληθυσμού στο Δημόσιο, δεν ισχύει .

Η ΑΔΕΔΥ, ζητά άμεσες προσλήψεις σε Υγεία και Παιδεία και να μην 
μειωθούν τα επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας, ενώ τάσσεται υπέρ της 
αξιοκρατικής επιλογής στελεχών, αναγνωρίζοντας, όπως είπε ο Πρόε-
δρος, τις παθογένειες του συνδικαλιστικού κινήματος που έχει κι αυτό 
τις δικές του ευθύνες, για την απαξιωτική στάση του κόσμου απέναντι 
στις απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις, όπου η μαζική 
συμμετοχή ανήκει πλέον στον παρελθόν.

Σοφία Γκαγκούση
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Ανακοίνωση 
για το Ψυχοσάββατο

Σύμφωνα με την τάξη της Εκκλησίας μας, το επόμενο Σάββατο είναι Ψυ-
χοσάββατο. Την ημέρα αυτή οι χριστιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν μαζικά 
στα κοιμητήρια, προκειμένου να προσευχηθούν για τους προσφιλείς τους 
νεκρούς.

Εφιστούμε και πάλι την προσοχή όλων στο γεγονός ότι πολλοί συνηθίζουν 
να πηγαίνουν πολύ νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Πρέπει να γνωρίζετε, όμως, 
ότι οι ιερείς δεν θα βρίσκονται στο κοιμητήριο της πόλης μας, παρά μόνον 
μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, που θα τελεστεί τόσο στους ενοριακούς 
Ιερούς Ναούς όσο και στον Ιερό Ναό του κοιμητηρίου.

Προκειμένου, λοιπόν, να μην ταλαιπωρηθείτε, παρακαλείσθε να πάτε στο 
Κοιμητήριο, κατά προτίμηση, μετά τις 9:00 το πρωί. Οι ιερείς θα βρίσκονται 
εκεί μέχρι αργά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει όλος ο χρόνος για να επιτελέσετε 
τα καθήκοντά σας προς τους κεκοιμημένους.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος 

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

Το Σάββατο 15 
Φεβρουαρ ίου  το 
πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίων Νε-
ομαρτύρων Χαλά-
στρας, επί τη εορτή 
του Αγίου Ιωάννου 
του Κουλακιώτου.

 Το Σάββατο 15 
Φεβρουαρίου στις 
6:00 μ.μ. στο Δημοτι-
κό Θέατρο Ναούσης 
θα παραστεί και θα 
απευθύνει χαιρετι-
σμό στην εορταστι-
κή εκδήλωση που 
διοργανώνει η Ιερά 
Μητρόπολη σε συ-
νεργασία με τον Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας για να 
τιμήσει τη Μητέρα και την πολύτεκνη οικογένεια.

 Από την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου θα συμμετάσχει στην 
Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους που δι-
οργανώνει η Ιερά Μητρόπολη, στη διάρκεια της οποίας θα 
συναντηθεί με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. 
Θεόφιλο και θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Πανάγιο Τάφο.

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 Φεβρουα-

ρίου 2020 στον Ιερό Ναό Μητρόπολης 
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του αγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΜΙΧΑΗΛ
ΝΤΕΛΛΑ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του 
Γηροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες 
μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετω-
πίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υ-
περηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να 
περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο 
χρονικό διάστημα χρειάζονται.

Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, 
ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους 
του Ιδρύματος , είναι από τις 10.00-12.00 και 
16.00-18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ  «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α).ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 

11.30 π.μ. στην αίθουσά μας, Αντ. Καμάρα 25, 
οι Σύλλογοί μας, θα έχουν  ομιλία με θ έ μ α: 
«Προμήνυμα σωτηρίας»

Ομιλητής: ο  κ. Ανδρέας Παπαδόπουλος.                       
Νομικός-Θεολόγος -Ιεροκήρυκας.   

Σας καλούμε να προσέλθετε.
Με τιμή 

Τα Διοικ. Συμβούλια

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Ακαδημαϊκοί 
Διάλογοι

 
Τὴν Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στίς 7 τό ἀπόγευμα στό Πνευ-

ματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (ἐπί τῆς ὁδοῦ Βενι-
ζέλου), ὁμιλητής στή σειρά ὁμιλιῶν «Ἀκαδημαϊκοί Διάλογοι» θὰ 
εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Στυλιανός 
Μακρῆς, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Βεροίας, ὁ ὁποίος θά ἀναπτύξει 
τό θέμα: «Ποιητικό δρομολόγιο στίς ράγες τῆς Ἱερωσύνης».

Σχολή Γονέων
Τὴν Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸ Πνευ-

ματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ὁμιλήτρια στή Σχολή 
Γονέων θὰ εἶναι ἡ Ψυχολόγος κ. Μαρία Νάτσιου μέ θέμα: «Σχέση 
γονέων – παιδιῶν κατά τήν παιδική καί ἐφηβική ἡλικία».

 

Ι.Ν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - 
ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
θα τελεσθεί την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και 

ώρα 21.00 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως -
 Αγ. Νεκταρίου Βεροίας επίτη μνήμη

 της Οσίας μητρός Φιλοθέης της Αθηναίας

Εκδήλωση για τη 
Μητέρα και την 

πολύτεκνη οικογένεια
Η  Ι ε ρ ά 

Μ η τ ρ ό π ο -
λη Βεροίας, 
Ν α ο ύ σ η ς 
και  Καμπα -
νίας σε συ-
νεργασία με 
τον Σύλλογο 
Πολυτέκνων 
Νομού Ημα-
θίας διοργα-
ν ώ ν ο υ ν  το 
Σάββατο 15 
Φεβρουαρίου 
και ώρα 6:00 
μ.μ. στο Δη-
μοτικό Θέα-
τρο Ναούσης, 
ε ο ρ τ α σ τ ι κ ή 
εκδήλωση για 
να τιμήσει τη 
Μητέρα και 
την πολύτε-
κνη οικογέ-
νεια. 

Στην εκ -
δήλωση θα 
συμμετάσχει 
η  χο ρ ω δ ί α 
της Ιεράς Μητροπόλεως Αργυροκάστρου Αλβανίας, ενώ θα πραγ-
ματοποιηθούν βραβεύσεις πολύτεκνων μητέρων και αριστούχων 
μαθητών και φοιτητών.



Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

των ερωτευμένων 
σήμερα και να ευχη-
θώ χρόνια πολλά, στο 
κυβερνών κόμμα και 
στο κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευ-
σης, που διανύουν 

περίοδο μεγάλου έρωτα.
Άλλωστε, το έχουμε ξαναπληκτρολογήσει, 

ότι πρόκειται για τις δύο όψεις του ιδίου νο-
μίσματος!

Το νόμισμα είναι ο εθνομηδενισμός και η 
μία όψη είναι η αριστερή και η άλλη η δεξιά!

Ένα νόμισμα ή για να είμαι ακριβής, πολ-
λά νομίσματα, πολλά ευρώ, που στόχο έχουν 
να καταστρέψουν ότι κρατάει όρθια αιώνες 
τώρα, την πατρίδα.

Επιθυμούν τα παιδιά μας και τα εγγόνια 
μας, οι επόμενες γενιές δηλαδή, να μεγα-
λώσουν πιστεύοντας ότι οι έννοιες πατρίδα, 
οικογένεια και θρησκεία είναι ένα τίποτα, ή 
καλύτερα ότι είναι φασίστας, όποιος πιστεύει 
σε αυτές.

Και είναι δημοκράτες αυτοί που διατάζουν 
επίταξη, γιατί, … έτσι γουστάρουν, έτσι θέ-
λουν. Κυβερνάμε, με λίγα λόγια και κάνουμε 
ότι θέλουμε!

Σε ποιον θα το φωνάξουμε και θα μας 
πιστέψει!

Επιτάσσουμε, τη νησιώτικη γη για να ε-
γκατασταθούν οι χρηματοδότες μας, γιατί εάν 
δεν υπήρχαν οι κακόμοιροι, δεν θα υπήρχαν 
και οι ΜΚΟ, οι οποίες χορεύουν πεντοζάλι με 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ! 

Μεγάλος συνωστισμός, από ΜΚΟ!
Καλησπέρα Μαράκι, καψούρα του συνω-

στισμού, δεν σε ξεχνάμε!

Αντί να πολεμούν για την πατρίδα, για τον 
Έλληνα, την Ελληνίδα, πολεμούν τον Έλληνα 
και τα Ελληνόπουλα!

Προσπαθούν λυσσαλέα, να εξαφανίσουν 
κάθε τι ελληνικό και να δημιουργήσουν γενιές 
που δεν θα ξέουν που πάνε, χωρίς προορι-
σμό, θα περπατάνε με ένα κινητό στο χέρι.

Τουλάχιστον εμείς κρατούσαμε σάμαλι στο 

χέρι!

Ο χοντρός, είναι υπερβολικός θα πείτε!
Καθόλου. 
Παραπέμπω στις προγραμματικές δηλώ-

σεις, όπου παρουσιάζεται ως μέγα γεγονός ο 
εορτασμός, για τα 200 χρόνια, ελευθερίας της 
πατρίδας, ο εορτασμός δηλαδή της απομυθο-
ποίησης της ελληνικής επανάστασης, αυτού 
του κορυφαίου γεγονότος!

Εμφανίστηκε που λέτε φίλοι μου, μία ντυ-
μένη μούμια ως Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, 
και παρουσίασε κάτι γραμμές να κουνιούνται 
και να προσπαθούν να συνουσιαστούν, οι 
γραμμές και αυτό είναι το σύμβολο της Ελ-
ληνικής επανάστασης μας είπε, η μούμια 
Μαντώ Μαυρογένους και μας παρακίνησε να 
βάλουμε τις κινούμενες γραμμές, στην καρδιά 
μας!

Αν και η καρδιά μου είναι μεγάλη, λόγω 
κυβικών και συνεχίζει να μεγαλώνει, δυστυ-
χώς κυρά μου, δεν διατίθεται χώρος, τον έχει 
καταλάβει, ο Κολοκοτρώνης, ο Καραισκάκης, 
ο Παπαφλέσσας, ο Νικηταράς, ο Διάκος, τον 
παλουκώσανε, γιου νόυ, τι σημαίνει παλού-
κωμα!

Όταν ο Κολοκοτρώνης ξεκίνησε να μας 
λευτερώσει, ήταν ήδη πενηντάρης, γέρος δη-
λαδή και ενώ αυτός σε εκείνη την 
ηλικία κάλπαζε, εμψύχωνε, πο-
λεμούσε, εσείς στα σαλόνια δεν 
μπορείτε να δείτε την τύφλα σας, 
από τα πούρα τα κουβανέζικα 
και τα χορταράκια τα αλαμπουρ-
νέζικα!

Ξέρεις τι θα πει, να είσαι ξυ-
πόλητος, πεινασμένος, άρρω-
στος, να σε κυνηγάνε Θεοί και 
δαίμονες, να δέχεσαι διαταγές 
από τους πασάδες ή από τους 
εφοπλιστάδες εάν έλθουμε  στο 
σήμερα και να απαντάς:

«μου στέλνεις διαταγή, που 
λες να σε προσκυνήσω

 και εγώ πασά μου, ερώτησα 
του π@@τσο μου τον ίδιο

και εκείνος μου απάντησε να 
μην σε προσκυ-
νήσω και 

εάν έλθεις κα-
ταπάνω μου, ευ-
θύς να πολεμή-
σω».

Σ τ ρ α τ η γ ό ς 
Γεώργιος Καραι-
σκάκης!

Αναρωτηθήκα-
τε, ποτέ καημένα 
ανθρωπάκια, τι 
ψυχή πρέπει να 
έχεις, για να δί-

νεις τέτοιες απαντήσεις.
Αναρωτηθήκατε, ποτέ καημένα ανθρω-

πάκια, τι θα πει να μάχεσαι με γιαταγάνι, να 
πολεμάς και απέναντί σου να είναι ο πιθανός 
Άδης;

Και επειδή δεν θέλω στον ύπνο μου, να 
βλέπω τους προγόνους μου να φωνάζουν, 
ναι είμαι Έλληνας και μεγαλώνω Ελληνό-
πουλα και τα μαθαίνω στο σπίτι ότι πρέπει 
να πολεμάνε τον εθνομηδενισμό, την κατάρα 
της πατρίδας, να αγκαλιάζονται με την γαλα-
νόλευκη, να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο, να 
κάνουν το σταυρό τους και να αποτρέψουν 
την βεβήλωση των τάφων των προγόνων 
μου!

Εάν πατέρα και μάνα, δεν αποφασίσεις να 
μεγαλώσεις τα παιδιά στο σπίτι σου, σύμφω-
να με αρχές και αξίες, τότε σύντομα θα βρε-
θείς στη δυσάρεστη θέση να ακούς Ξυλούρη 
και:

«έβαλε ο Θεός σημάδι
παλληκάρι στα Σφακιά
κι ο πατέρας του στον Άδη
άκουσε μια τουφεκιά.
Της γενιάς μου βασιλιά,
μην κατέβεις τα σκαλιά.
Πιες αθάνατο νερό
να νικήσεις τον καιρό».

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Βεροίας Παγώνας 
Αλεξάνδρας Γκίκα σαν πληρεξούσιος της ανώνυμης τρα-
πεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με ΑΦΜ 094014201 που εδρεύει 
στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκ/ται νόμιμα, επιδόθηκε 
στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βεροίας Ολγας Ασλανί-
δου για τον πρώην κάτοικο Βέροιας, και ήδη αγνώστου 
διαμονής Γεώργιο Γκούτρα του Αθανασίου με ΑΦΜ 
074881391 , επικυρωμένο αντίγραφο της από 30-1-2020 
ΑΓΩΓΗΣ με αριθμό κατ. 10/ΤΠ/2020, απευθυνομένης 
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας, που 
κατατέθηκε από την παραπάνω πληρεξούσια Δικηγόρο 
και υπενθυμίζεται ότι η τελική ημερομηνία κατάθεσης προ-
τάσεων και αποδεικτικών μέσων είναι η 9-6-2020. Επιση-
μαίνεται επίσης ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνο-
νται υπόψη.Σε περίπτωση αργίας ή Σαββατοκύριακου η 
προθεσμία παρατείνεται την επομένη εργάσιμη ημέρα. Για 
τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 966 Δ’/11-2-2020 έκ-
θεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφερείας 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης (με έδρα το Πρωτοδικείο Βε-
ροίας) Χαράλαμπου ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ, κατοίκου Βεροίας, 
οδός Κεντρικής 61

Βέροια 13-2-2020  
Ο Δικαστικος Επιμελητης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 61 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. 23310 21442 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Βεροίας Παγώνας 
Αλεξάνδρας Γκίκα σαν πληρεξούσιος της ανώνυμης τρα-
πεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με ΑΦΜ 094014201 που εδρεύει 
στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκ/ται νόμιμα, επιδόθηκε 
στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βεροίας Ολγας Ασλανί-
δου για τον πρώην κάτοικο Βέροιας, και ήδη αγνώστου 
διαμονής Γεώργιο Γκούτρα του Αθανασίου με ΑΦΜ 
074881391 , επικυρωμένο αντίγραφο της από 30-1-2020 
ΑΓΩΓΗΣ με αριθμό κατ. 3/20202, απευθυνομένης ενώ-
πιον του Ειρηνοδικείου Βέροιας, που κατατέθηκε από την 
παραπάνω πληρεξούσια Δικηγόρο όυ ορίζει ημερομηνία 
κοινοποίησης στους εναγόμενους εντός 30 ημερών και 
κατάθεση προτάσεων και ολων των απαραίτητων εγγρά-
φων από τους διαδίκους εντός 100 ημερών από τη λήξη 
της προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων. Επισημαίνεται ότι 
εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται 
υπόψη. Σε περίπτωση αργίας η Σαββατοκύριακου η προ-
θεσμία παρατείνεται την επόμενη εργάδιμη ημέρα. Για την 
επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 968 Δ’/11-2-2020 έκθε-
ση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφερείας 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης (με έδρα το Πρωτοδικείο Βε-
ροίας) Χαράλαμπου ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ, κατοίκου Βεροίας, 
οδός Κεντρικής 61

Βέροια 13-2-2020  
Ο Δικαστικος Επιμελητης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 61 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. 23310 21442 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Βεροίας Παγώνας 
Αλεξάνδρας Γκίκα σαν πληρεξούσιος της ανώνυμης τρα-
πεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με ΑΦΜ 094014201 που εδρεύει 
στην Αθήνα (Αιόλου 86) και εκ/ται νόμιμα, επιδόθηκε στην 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βεροίας Ολγας Ασλανίδου για 
τον πρώην κάτοικο Βέροιας, και ήδη αγνώστου διαμο-
νής Μαριάνθη Πλουτάρχου του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 
113840564, επικυρωμένο αντίγραφο της από 30-1-2020 
ΑΓΩΓΗΣ με αριθμό κατ. 10/ΤΠ/2020, απευθυνομένης 
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας, που 
καταέθηκε από την παραπάνω πληρεξούσια Δικηγόρο 
και υπενθυμίζεται ότι η τελική ημερομηνία κατάθεσης 
προτάσεων και αποδεικτικών μέσων είναι η 9-6-2020.Επι-
σημαίνεται επίσης ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβά-
νονται υπόψη.Σε περίπτωση αργίας ή Σαββατοκύριακου η 
προθεσμία παρατείνεται την επομένη εργάσιμη ημέρα. Για 
τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 966 Δ’/11-2-2020 έκ-
θεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφερείας 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης (με έδρα το Πρωτοδικείο Βε-
ροίας) Χαράλαμπου ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ, κατοίκου Βεροίας, 
οδός Κεντρικής 61

Βέροια 13-2-2020  
Ο Δικαστικος Επιμελητης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 61 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. 23310 21442 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ
Επιλοχίας Τεθωρακισμένων Σούμπουρος Μιχαήλ
Παρών στο προσκλητήριο του 3ου Συστήματος Δα-

σοπροσκόπων Βέροιας.

Η οικογένεια Δημητρίου και Ιουλίας Σούμπουρου 
ευχαριστεί θερμά το 3ο Σύστημα Δασοπροσκόπων Βέ-
ροιας για την τιμή που έγινε στη μνήμη του υιού μας και 
παλαιού προσκόπου Μιχαήλ Σούμπουρου στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του 
Συστήματος.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Αρχηγό του Συστήματος 
ιατρό Ευάγγελο Παπαχαραλάμπους, τον Πρόεδρο της 
Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Βέροιας κ. Νίκο Ουσουλ-
τζόγλου, τους παλαιούς και νέους προσκόπους και τους 
αδελφικούς φίλους για την πρόσκληση, την φιλοξενία και 
την συγκινητική εκδήλωση τιμής που έγινε στο χώρο της 
Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Βέροιας.

Για μία ακόμα φορά μας έκαναν να αισθανθούμε ότι η 
μνήμη του Μιχάλη έχει διατηρηθεί ανεξίτηλη στις καρδιές 
των μελών της μεγάλης οικογένειας των Προσκόπων.

Ευχόμαστε να συνεχίσουν το δημιουργικό και χρήσι-
μο έργο τους και την προσφορά τους στην κοινωνία μας 
για πολλά χρόνια ακόμα.

Με ιδιαίτερη τιμή και εκτίμηση
Οικογένεια Σούμπουρου

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Είμαι Έλληνας, μεγαλώνω Ελληνόπουλα,    
και δε ζητάω την άδειά σας!
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Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Τι να σας πω, 
φίλοι αναγνώστες! 
Σ’ ένα βαθμό δεν 
με ενοχλεί η γιορ-
ταστική «κοπάνα» 
που κάνουν κάποιοι 
υπάλληλοι από τα 

γραφεία τους. Και δεν με ενοχλεί, όταν το 
αντικείμενο της εργασίας τους δεν είναι 
άμεσα με τον πολίτη, δεν είναι επείγον και 
δεν έχει οποιουδήποτε είδους επιπτώσεις 
στη ζωή και τα συμφέροντα των πολιτών… 
Δεν με ενοχλεί, γιατί ευτυχώς στη χώρα 
μας υπάρχουν ακόμη κάποιες γιορτές, που 
γίνονται αιτία να συντηρείται η κοινωνικό-
τητα των πολιτών, να δημιουργούνται πα-
ρέες και φιλίες, να διαμορφώνεται και να 
διαπλάθεται ο κοινωνικός ιστός…

Με ενοχλεί, όμως, όταν απουσιάζει (την 
καθιερωμένη ώρα) από το ιατρείο του ο 
γιατρός! Ο υπάλληλος που πρέπει να έχει 
άμεση επαφή με τον πολίτη, για λύση επει-
γουσών υποθέσεων…

Και με ενοχλεί ακόμη περισσότερο η α-
νευθυνότητα και η αδιαφορία του υπαλλή-
λου στο χειρισμό των υποθέσεων που του 
ανετέθηκαν… Ας κάνει καλά τη δουλειά 

του όλο τον υπόλοιπο χρόνο και ας απου-
σιάσει κάποιες γιορταστικές ημέρες…

Ακόμη περισσότερο, όμως, με ενοχλεί η 
υποκρισία των τηλεοπτικών καναλιών! Που 
σπεύδουν να «καρφώσουν» με τις κάμερες 
τους δημόσιους υπαλλήλους… Όταν οι 
υπεύθυνοι των καναλιών στις γιορτές δεν 
σηκώνουν ούτε το τηλέφωνο! Όταν «γρά-
φουν» προκαταβολικά τις εκπομπές τους 
και απουσιάζουν ολόκληρο το δεκαπενθή-
μερο!... Όταν «δουλεύουν» από Οκτώβριο 
μέχρι Μάϊο και μετά μας ταράζουν στις 
επαναλήψεις! Όταν έχουν εκτινάξει στα 
ύψη τις αμοιβές τους, όταν το κοστολόγιο 
των εκπομπών είναι αστρονομικό, όταν 
εξαιτίας αυτού οι διαφημίσεις είναι πανά-
κριβες, πράγμα που σημαίνει ότι πάλι εγώ 
ο πολίτης πληρώνω, μέσω των προϊόντων 
που αγοράζω, όλα αυτά τα καλόπαιδα που 
υποκρίνονται τους δουλευταράδες… Να 
λείψει, λοιπόν, η υποκρισία στους μεν και 
ας αυξηθεί η υπευθυνότητα στους δε!...

Υποκρισίας συνέχεια… Ναι, πράγματι 
υπάρχει ακρίβεια στην αγορά. Για πολλούς 
λόγους… Και, κυρίως, μας φαίνονται όλα 
ακριβά γιατί τα χρήματά μας δεν επαρκούν 
να καλύψουμε τις ανάγκες μας…

Είναι υποκρισία, όμως, όταν 
βγαίνουν οι γνωστοί προπαγαν-
διστές των καναλιών (…σαν δεν 
ντρεπόμαστε…), διαρρηγνύοντας 

τα ιμάτιά τους, να κατακε-
ραυνώνουν την οποιαδή-
ποτε κυβέρνηση γιατί… 
ακρίβυνε η ντομάτα το Δε-
κέμβριο!

Γιατί όπως λέει και η 
παροιμία: «Γριά το μεσο-
χείμωνο, ξυλάγγουρο πε-
θύμησε». Και στην κυριο-
λεξία οι κύριοι αυτοί, υπο-
κρίνονται για τις τιμές της 
ντομάτας και των αγγουρι-
ών, λες και δεν γνωρίζουν 
ότι τα προϊόντα αυτά είναι 
εκτός εποχής και είναι λο-
γικό η τιμή τους να είναι 
διπλάσια, σχεδόν, από το 
καλοκαίρι!...

Υποκρίνονται… ή μή-
πως πράγματι δεν γνωρί-
ζουν;

Και κάτι άλλο που με ενοχλεί.
Έπεσε στα χέρια μου μια αθλητική εφη-

μερίδα, η οποία, μεταξύ των άλλων, έγρα-
φε: «Διατάχθηκε δικαστική έρευνα κατόπιν 
εισαγγελικής εντολής, για «στημένα» πο-
δοσφαιρικά, (μόνο;) παιχνίδια (όχι μόνον 
στην Ελλάδα, και αλλού), που είχαν επι-
πτώσεις στα τυχερά παιχνίδια.

-Ε, και; Αναρωτιούνται πολλοί πολίτες.
-«Ο κόσμος το ‘χει τούμπανο κι εμείς 

κρυφό καμάρι» σου απαντούν με μια πα-
ροιμία…

Τι έγινε άραγε με τόσες έρευνες, που 
έγιναν κατά το παρελθόν; Τι έγινε με τις τό-
σες «αποκαλύψεις», με τις «παράγκες» και 
τα «στέγαστρα» του ποδοσφαίρου; Είδατε, 
εδώ στην Ελλάδα, κάποιον στο σκαμνί; 
Στην Ιταλία είδαμε, αν δε με απατά η μνή-
μη, τη ΜΙΛΑΝ!

-Υποκρισίες! Σου τονίζουν. Αφού «κό-
ρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει», πώς η 
Εισαγγελική έρευνα θα «βγάλει τα κάστανα 
από τη φωτιά;», σε αποστομώνουν με δύο 
ακόμη παροιμίες.

Να, φίλοι αναγνώστες, τι με ενοχλεί.

 

ΣΑΝ Η ΗΣΥΧΙΑ ΝΑ 
ΕΒΑΛΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΗΣ…

Εμένα δεν μ` αρέσουν τα Κυριακάτικα 
απογέματα.
Μεγάλες, κουρασμένες υπηρέτριες 
των εβδομάδων μοιάζουν.
Να σας πω την αλήθεια,
ούτε και οι βόλτες με τις βάρκες
με τα κόκκινα κουπιά και τ` Ατλαντικά 
όνειρα.
Κι` αυτά δεν μ` αρέσουν.
Τάχα θα πιάσουν την γοργόνα! Σιγά!
Μονάχα γυμνές αστροφεγγιές ψαρεύουν
Γι` αυτό
θα φύγω απ` τις στιλπνές λέξεις
που γυαλίζουν τα ποιήματα
Θα πάω στην κρυφή αγκαλιά των αποριών.
Εκεί που μονάζουν ανήλικα ερωτήματα.
Εκεί που ζουν φωνήεντα ακατέργαστα
και είναι γεμάτες δολώματα οι ματιές
των ερωτευμένων.
Στη χώρα που ζουν οι λέξεις που 
δεν μετάνιωσαν.
Σ` αυτήν που δεν υπακούει σε κανένα 
εξαρτάται
και δεν οφείλει τίποτε στη λύπη,
ούτε στο ΠΑΝΤΑ
που κούρασε πολύ τους δρομείς του 
στιγμιαίου
και την μελωδική γραμμή της ΖΩΗΣ.
Είναι μεγάλη η Κυριακή
και το λυπημένο της απόγευμα
για μας
τους Καθημερινούς ανθρώπους.

   Γιάννης Ναζλίδης

Τι με ενοχλεί!...

Εκδήλωση του Inner 
Wheel Βέροιας 
με ομιλία της

 Ελένης Αναγνώστου
Ο Όμιλος Inner Wheel Βέροιας σας προσκαλεί 

την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και ώρα 6.00 το 
απόγευμα στην πιτσαρία «Papagallo» στη διάλεξη 
της Μουσικού Ελένης Αναγνώστου με θέμα «Με τη 
Μουσική χρωματίζω την καθημερινότητά μου».

Οι Επαγγελματίες
 και Βιοτέχνες Βέροιας κόβουν πίτα
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Βέροιας κόβει την πρωτο-

χρονιάτικη πίτας της την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στη 1.00 το μεσημέ-
ρι, στο κέντρο « ΑΡΩΜΑ ΠΟΛΗΣ» (πριν την στροφή για νοσοκομείο).   

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

«Ο Φώταγας 
με τ’ όνεμαν»

Η  Εύξεινος  
Λέσχη  Βέροι-
ας, το Σάββατο 
15 Φεβρουαρί-
ου 2020 και ώρα 
20:00, θα  πα-
ρουσιάσει  στο  
Χώρο  Τεχνών  
του  Δήμου  Βέ-
ροιας,την  πο-
ντιακή θεατρική 
παράσταση ιστο-
ρικού  περιεχο-
μένου  με  τίτλο, 
«Ο Φώταγας με τ’ 
όνεμαν» σε σκη-
νοθεσία Οδυσσέα 
Γ. Γωνιάδη  - Λευ-
τέρη  Τσαχουρίδη  
με τη συμμετοχή του θεατρικού της τμήματος.

Η παράσταση είναι αφιερωμένη στην 100η Επέτειο 
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου  και  
επιχειρεί  να  μας  ταξιδέψει  στα  δίσεκτα  χρόνια  του  
ξεριζωμού  όπου  ο  έρωτας, η  αγωνία, το  μίσος, ο  
θάνατος, το  χρέος  και  η συνύπαρξη  είναι   η  καθη-
μερινότητα στις  αλησμόνητες  πατρίδες  μας αλλά  και  
να  μας  δώσει  το  μήνυμα  ΄΄Η Ρωμανία κι’ αν πέρα-
σεν, ανθεί και φέρει κι’ άλλο΄΄.

Εισιτήρια διατίθενται στην γραμματεία της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας, Λ. Πορφύρα 1 στο Πανόραμα, από  
Κυριακή μέχρι Πέμπτη 5-9 μμ, τηλέφωνο επικοινωνίας 
2331072060  και  από  τον  έφορο  τμημάτων  κ. Γιάν-
νη  Κοτίδη  6944751972.

Παρακαλούνται  τα  μέλη  και  φίλοι  της  λέσχης   
που  ενδιαφέρονται  να  παρακολουθήσουν  την  πα-
ράσταση, προς  αποφυγή  ταλαιπωρίας  τους,  να  
προμηθευθούν  έγκαιρα  τα  εισιτήρια  εισόδου,  καθότι  
εκτιμάται  ότι  θα  εξαντληθούν  πριν  την  ημερομηνία  
παρουσίασης  του  θεατρικού  έργου, όπως  έγινε  στις  
τελευταίες  εκδηλώσεις  του  συλλόγου.  

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος    Τουμπουλίδης Νικόλαος

  Η Γ. Γραμματέας      Τογκουσίδου Ευαγγελία
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

  « Σε  αυτόν τον τόπο υπάρχει 
ένας παράγοντας ο οποίος 
ούτε μπορεί ούτε πρέπει να 
αγνοείται. Είναι ο λαός.» 

Χριστόδουλος

  Πέρασαν δώδεκα (12)  χρόνια χωρίς τον Χριστό-
δουλο την 28 Ιανουαρίου 2020. Άφησε  ένα μεγάλο 
κενό στην Ελληνική κοινωνία με την απουσία του το ο-
ποίο δύσκολα αναπληρώνεται όσα χρόνια και να περά-
σουν. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ακόμη και σήμερα με 
κραυγή αγωνίας τον αναζητούν. Τώρα αναπαύεται στο 
πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών. Δεν έγινε μνημόσυνο ούτε 
τρισάγιο από τον Μακαριότατο. 
«Πέρσι έγινε χωριστά από τους 
μαθητές του ενώ ο διάδοχός του 
έψαλε τρισάγιο την επομένη». Αυ-
τές οι παραλείψεις τραυματίζουν 
τους πιστούς που διατηρούν τη 
μνήμη τους ζωντανή στις καρδιές 
τους. Οι Έλληνες θαύμαζαν τον 
Χριστόδουλο για τον κοινωνικό, 
θρησκευτικό και πατριωτικό ρόλο 
που διαδραμάτισε την περίοδο 
της  Αρχιεπισκοπίας του. (2008-
2020) 

Είχα την ευτυχή συγκυρία 
να τον γνωρίσω πριν από πολ-
λά χρόνια στη Γερμανία. Εκεί έ-
δειξε τα ηγετικά του προσόντα 
μπροστά σε Γερμανούς Επιστή-
μονες και τους Έλληνες εκπαι-
δευτικούς. Συναντηθήκαμε το 
1990 σε κάποιο ίδρυμα σε μια 
πόλη(EINGELO) στα σύνορα της 
Γερμανίας και Ολλανδίας. Η ελ-
ληνική Πρεσβεία διοργάνωσε εκεί ένα σεμινάριο λίγων 
ημερών σε όσους καθηγητές και δασκάλους δίδασκαν 
θρησκευτικά στο κρατίδιο Ρηνανίας Βεστφαλίας (17 
εκ.) το οποίο παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
με την ιδιότητα του Θεολόγου. Εκεί ο Χριστόδουλος, 
προσκεκλημένος ως Μητροπολίτης Μαγνησίας Βόλου 
και Αλμυρού  ήταν πρώτος εισηγητής. Η εισήγηση έγινε 

σε άπταιστη γερμανική γλώσσα (με διερμηνέα συνάδελ-
φο). Όλοι οι συνάδελφοι θαυμάσαμε τον Έλληνα ιεράρ-
χη και νιώσαμε υπερήφανοι για το κύρος και την κατάρ-
τιση που ενέπνεε. Προέβαλε την ορθόδοξη Χριστιανική 
εκκλησία και την ιστορία της Ελλάδος 

    Εκείνο όμως, που μας εντυπωσίασε ήταν η εισή-
γηση του Γερμανού Καθηγητού Πανεπιστημίου. Αφού 
αναφέρθηκε με εγκωμιαστικά λόγια στην προσωπικό-
τητα του Χριστόδουλου.»Θαυμάζω,» είπε, την ιστορία 
της χώρα σας για τον πολιτισμό της και τους αγώνες για 
την ελευθερία. Πρέπει να είστε υπερήφανος, Σεβασμιό-
τατε, για την πατρίδα σας την Ελλάδα. Δυστυχώς, δεν 
μπορώ να ισχυριστώ και εγώ το  ίδιο   για την δική μου 
χώρα, τη Γερμανία. Τους δύο παγκόσμιους πολέμους( 
Α’-Β’) που  έγιναν εμείς προκαλέσαμε με τις δυσάρεστες 
συνέπειες. Το μόνο που μπορώ να υπερηφανευτώ εγώ, 
είναι το γκρέμισμα του τείχους(1989) που χώριζε το Βε-
ρολίνο και την Γερμανία! Ακολούθησαν και άλλες πολύ 
ενδιαφέρουσες εισηγήσεις  τις επόμενες μέρες. Στα 

διαλείμματα, βέβαια, πάντο-
τε είχαμε την ευκαιρία να συ-
ζητούμε με τον Μητροπολίτη 
Μαγνησίας Χριστόδουλο για 
πολλά ενδιαφέροντα  θέματα 
μαζί του όλοι οι συνάδελφοι  
για αρκετές μέρες. Είχε έτοι-
μες τις απαντήσεις.

  Όταν επέστρεψα από τη 
Γερμανία συναντηθήκαμε με 
τον μακαριστό Χριστόδουλο 
ως Μητροπολίτη Μαγνησίας 
κατά τη μετάβασή μου στο 
Βόλο ως μέλος  της χορωδίας 
της βυζαντινής μουσικής του 
Σωματείου ιεροψαλτών Θεσ-
σαλονίκης « Ο Δαμασκηνός 
» Εκεί τον απολαύσαμε που 
έψαλε μαθήματα βυζαντινής 
μουσικής που μόνο έμπειροι 
γνωρίζουν. 

Με τον μακαριστό Χριστό-
δουλο ως Αρχιεπίσκοπο πλέ-

ον  συναντηθήκαμε πολλές φορές στο Ιερό Προσκύ-
νημα στην Παναγία Σουμελά. Πάντα αποτελούσα τη 
συνοδεία του για τις επισκέψεις του. Σε μία από αυτές 
μετά την πανηγυρική θεία λειτουργία του 15Αυγούστου 
τον οδήγησα στην αίθουσα υποδοχής. Με παρεκάλε-
σε όποιος τον ζητήσει να περιμένει έξω. Σε λίγη ώρα 
κατέφθασαν δύο Καρδινάλιοι της Καθολικής εκκλησί-

ας. Αφού τον ενημέρωσα ήρθε στην είσοδο  της 
αίθουσας. Με ρώτησε σε ποια γλώσσα μίλησες 
μαζί τους. Δεν πρόλαβα να του εξηγήσω. Εκείνος 
αμέσως. τους  ρώτησε σε ποια γλώσσα μιλάτε και 
τελικά άρχισε ο διάλογος στη Γαλλική γλώσσα. 
Χαιρόσουνα να παρακολουθείς τη συνομιλία τους. 
Τελικά δεν τους δέχτηκε στην αίθουσα τελετών. Μι-
λούσε, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

  Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι με αυτά και μόνο 
μπορεί κανείς να θεωρηθεί πρόσωπο με ισχυρή 
προσωπικότητα. Η θητεία του, όμως, για 12 χρόνια 
στο τιμόνι της ελληνικής εκκλησίας έχει πολλά να 
μας διδάξει. Η παρουσία του ήταν έντονη σε όλο 
τον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο. Δε θα αναφερθώ 
σε πολλά θέματα  παρά μόνο σε δύο. Το ένα ήταν 
η υπεράσπιση της Ορθόδοξης εκκλησίας. « Ο 
Χριστόδουλος ήταν μια από τις ενσαρκώσεις του 
πνεύματος του 1821. Με το Χριστό και την Ελλάδα 
στην καρδιά του δε δίσταζε να συγκρουστεί με τους 
άρχοντες του κόσμου τούτου για όσα θεωρούσε 
ιερά και όσια.»

 Το δεύτερο ήταν, ότι ενέπνευσε πίστη και αγά-
πη στον κόσμο ιδιαίτερα στα παιδιά. Η επίσκεψή 
του στα σχολεία ήταν τακτική. Με διάφορα ανέκδο-
τα (να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα)και διάφορες 
ατάκες «πολύ σας πάω» κέρδισε τα παιδιά και 
τα έφερε στην εκκλησία. Ακόμη και σήμερα στις 
δύσκολες στιγμές που περνάμε οι χριστιανοί τον 
αναζητούν για αυτό η μνήμη του θα μείνει ΑΙΩΝΙΑ.

Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ  
ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ

Αλέξανδρος 
Καλαϊτζίδης 

«Είμαι περήφανος 
για την ΟΝΝΕΔ, ο 

αγώνας συνεχίζεται, 
από άλλο μετερίζι»

 Μετά την εκλογή των νέων προέδρων 
στις ΟΝΝΕΔ της χώρας  ο απερχόμενος 
προέδρος της ΟΝΝΕΔ Ημαθίας, Αλέξαν-
δρος Καλαϊτζίδης, δήλωσε: 

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος της προσπά-
θειας που αναλάβαμε το 2016, για να 
γράψουμε μια νέα σελίδα στην ΟΝΝΕΔ 
Ημαθίας και όλα αυτά τα χρόνια, μέσα 
απο τις εσωκομματικές διαδικασίες, είχα 
την τιμή να είμαι επικεφαλής της Νομαρ-
χιακής Οργάνωσης, με την εμπιστοσύνη 
και τη στήριξη νέων ανθρώπων απο τη 
Βέροια, την Αλεξάνδρεια και τη Νάουσα.

 Πλαισιωμένος απο φίλες και φίλους, 
κάναμε τεράστια προσπάθεια για να δυ-
ναμώσουμε την Οργάνωση και να βάλου-
με τη δική μας σφραγίδα σε ένα όραμα. 

 Μαζί με τις κομματικές οργανώσεις της Ημαθίας, με τα στελέχη και κυρίως 
μαζί με τον κόσμο της παράταξης, δώσαμε νικηφόρες μάχες σε κομματικές και 
αυτοδιοικητικές εκλογές, διοργανώσαμε χρήσιμες εκδηλώσεις και αναπτύξαμε 
ουσιαστικές κοινωνικές δράσεις. 

Το έργο της ΟΝΝΕΔ Ημαθίας, όλο αυτό το διάστημα της θητείας μας, ανα-
γνωρίστηκε και εκτιμήθηκε κι αυτός είναι ο λόγος που ευχαριστώ όλες και όλους 
που στήριξαν την προσπάθειά μας. 

Λένε (και είναι γεγονός) πως λάθη δεν κάνει, μόνο όποιος δεν κάνει τίποτα. 
Κι εμείς, ως δραστήρια και εξωστρεφής Οργάνωση δεν μπορούσαμε να αποτε-
λέσουμε την εξαίρεση. Κι αυτός είναι ο απολογισμός μας. 

 
Θέλω να συγχαρώ το νέο πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Ημαθίας, τον φίλο Αλέξαν-

δρο Αλαγκιοζίδη και να δηλώσω ότι εγώ προσωπικά και όλη η απερχόμενη 
ομάδα των φίλων και συνεργατών που στελεχώναμε την ΟΝΝΕΔ Ημαθίας, θα 
σταθούμε ενεργά στο πλευρό του.

Είμαι περήφανος για την ΟΝΝΕΔ και κυρίως είμαι περήφανος για την ε-
μπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου, τα παλιά στελέχη της ιστορικής 
ΟΝΝΕΔ Ημαθίας, τους οποίους τιμώ ειλικρινά και χαίρομαι που μπόρεσα να 
προσθέσω έστω και ένα λιθαράκι για να διατηρήσω ζωντανό τον θρύλο που 
δημιούργησαν, με αγώνες που έδωσαν σε χρόνια δύσκολα και σε άλλες εποχές.

 
 Ο αγώνας συνεχίζεται, απλώς αλλάζει το μετερίζι.    ΟΝΝΕΔ- ΟΝΝΕΔ Πρω-

τοπορία, Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Όλοι μαζί για την Ελλάδα που αξίζουμε». 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Επειδή την Κυριακή  9 Φεβρουαρίου 2020 δεν είχαμε απαρτία, η Α-
πολογιστική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων 
Νομού Ημαθίας θα επαναληφθεί την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 
και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο του Συνδέσμου, (Πάροδος Βερμίου 3 
Βέροια).

Η Συνέλευση θα επαναληφθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάτα-
ξης  και με όσα μέλη παραβρεθούν.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ      ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ



Με τα ματς της 23ης αγωνιστι-
κής θα συνεχιστεί το Σάββα-
το το πρωτάθλημα στην Α’ 

ερασιτεχνική. Ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ 
Αλεξάνδρειας έχει δύσκολη έξοδο 
στη Νάουσα με αντίπαλο τον Αχιλ-
λέα. Η Νάουσα θα παίξει στο Παλαιο-
χώρι ενώ το Ροδοχώρι στην Χαρίεσ-
σα. Δύσκολο εκτός έδρας ματς δίνει 

και η Αγία Μαρίνα που παίζει στο 
Πλατύ. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΧΑΡΙΕΣΣΑ-ΡΟΔΟΧΩΡΙ
ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΣ-ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠ
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΝΑΟΥΣΑ
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΘΥΕΛΛΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ
ΚΟΠΑΝΟΣ-ΚΟΥΛΟΥΡΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛ
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία 
της Βέροιας για το εντός έδρας 
ματς του Σαββάτου (3μμ) με 

την πρωτοπόρο ομάδα των Τρικάλων. 
Την Παρασκευή το μεσημέρι πραγμα-
τοποιήθηκε η τελευταία προπόνηση 
και αμέσως μετά ανακοινώθηκε η 
αποστολή για το ματς. Θυμίζουμε ότι 
εκτός πλάνων βρίσκεται ο Στάμου που 
είναι τιμωρημένος.

Την αποστολή για τοπαιχνίδι με ταΤρίκαλα α-
παρτίζουν οι: Βοσνιάδης,Πολίτης,Μαραγκός,Τα-
ΐρης,Μανιώτης,Μουχάλης, Καραγιάννης, Γεωρ-
γιάδης,Μπλέτσας,Πολύζος,Πόζογλου,Βεργώνης,
Πέντα,ΖούρκοςΝ., Σιμόνι,Μουρατίδης,Κανούλας,

Παυλίδης,Πασάς.

Πρόγραμμαηλικιακών
Α ΤΟΠΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/2/2020 ΓΑΣ ΚΟΠΑ-

ΝΟΥ-ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
Κ17 ΣΑΒΒΑΤΟ 13:00 15/2/2020 - ΝΙΚΗΒΟ-

ΛΟΥ-ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ
Κ16 ΣΑΒΒΑΤΟ 11:00 15/2/2020 - ΓΑΣΚΟΠΑ-

ΝΟΥ-ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ
Κ14(1) ΚΥΡΙΑΚΗ 16/2/2020 11:00  - ΝΠΣΒΕ-

ΡΟΙΑ-ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
Κ14(2)ΚΥΡΙΑΚΗ16/2/202011:00 -ΜΑΚΡΟΧΩ-

ΡΙ-ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ
Κ12-Κ10-Κ8 15/2/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ - ΤΑ ΤΜΗ-

ΜΑΤΑΥΠΟΔΟΜΗΣΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣΘΑΣΥΜΜΕΤΑ-
ΣΧΟΥΝΣΕΦΙΛΙΚΟΥΣΑΓΩΝΕΣΣΤΟΓΗΠΕΔΟΤΟΥ
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥΜΕΤΗΝΑΚΑΔΗΜΙΑFOOTBALL
KINGS.

Μεμοναδικόστόχοτη
νίκηηΒέροιαυποδέχεται
σήμεραταΤρίκαλα

Α΄Ερασιτεχνική

Δοκιμάζονται εκτός έδρας 
οι πρωτοπόροι

ΟιπαλαίμαχοιτηςΑΕΠεκλέγουν
ΔΣκαικόβουνβασιλόπιτα

ΟΣύλλογοςΠαλαιμάχωντηςΑΕΠΒέροιαςτηνΔευτέρα17Φεβρουαρίου,στις7μμ,θαπραγματοποι-
ήσειεκλογέςανάδειξηςδιοικητικούσυμβουλίουκαικοπήβασιλόπιτας.Ηεκδήλωσηθαπραγματοποιηθεί
στοξενοδοχείοVeriopolisσταΑσώματα.
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής 
της Εθνικής Εφήβων Νίκος 
Γεωργιάδης κάλεσε τους παρα-

κάτω 18 αθλητές για να πάρουν μέρος 
στους 17ους Μεσογειακούς Αγώνες 
που θα διεξαχθούν 17-22 Φεβρουα-

ρίου 2020. Η 
πρώτη συγκέ-
ντρωση θα γίνει 
την Κυριακή 
16/2 και ώρα 
13:30 στο ξενο-
δοχείο Palace 
στην Γλυφάδα.

Η18αδα:Ασλής,
Δικαιούλιας,Κοτσιώ-
νης, Μπαμπατζανί-
δης, Γιάντσα (ΑΕΚ),
Παγιάτης, Στεφανί-
τσης (ΑΣΕΔούκα),
Γιορανίδης, Κυριακί-
δης (ΠΑΟΚ),Παπά-

ζογλου, Σίνα (Δράμα 1986), Παπαγιάννης, Τζωρ-
τζίνης (Φίλιππος Βέροιας),Αλεξανδρίδης (ΑΕΣΧ
Πυλαίας),Τόσκας (ΑΟΠροσοτσάνης),Αναστασίου
(ΑρχέλαοςΚατερίνης),Αναγνωστόπουλος(Διομήδης
Άργους),Σαράφης(Χιλντεσχάιμ-Γερμανία)

Με μοναδικό στόχο τη νίκη 
η ομάδα του Φιλίππου υπο-
δέχεται σήμερα την Πυλαία 

για να πάρει μία ακόμη βαθμολογι-
κή ανάσα και να έχει μεγαλύτερες 
ελπίδες παραμονής στην κατηγορία. 
Οι παίκτες είναι αποφασισμένοι 
για μία ακόμη φορά να παλέψουν 
και να επανέλθει η ομάδα στις 
νίκες με τη στήριξη φυσικά και των 
φιλάθλων που πρέπει σήμερα να 
δώσουν βροντερό παρών στο κλει-
στό της πόλης μας.

ΜεΗλίαΓραμματικόπουλοστονπάγκο
οΦίλιππος

ΟπαλαίμαχοςαθλητήςτουΦιλίππου,γιατρός
στοεπάγγελμα,ΗλίαςΓραμματικόπουλος,ανέλαβε
χρέηπροπονητήστονΦίλιπποΒέροιας.Σεδήλω-
σήτουαναφέρει:

«Η ιστορία τουΦιλίππου είναι μοναδική, γιατί
οΦίλιππος είναι οΒασιλιάς τωνΜακεδόνων και
όλωντωνΕλλήνων,καισκοπόςείναιναξαναγίνει
οΦίλιππος«Βασιλιάς»μέσααπό τιςστάχτες του
στο χάντμπολ.ΟΦίλιππος είναι ο κόσμος του, ο
κόσμος τηςΒέροιας, που αν και απογοητεύτηκε
και απομακρύνθηκε γιατίπληγώθηκε τα τελευταία
χρόνια,οφείλειναεπιστρέψεικαινασυσπειρωθεί,
εφόσον νοιώσει ότι μπορεί νασυμμετέχει και όχι
να νοιώθει αποκλεισμένος.ΟΦίλιππος είναι ιδέα
καιόχιιδεολογία,όπωςείναιοΠΑΟΚ,οΟλυμπια-
κός,ηΑΕΚκαιόλεςοιμεγάλεςκαι ιστορικέςομά-
δεςπουπροσπαθούνστοχάντμπολνααξιώσουν
τρόπαια.ΟΦίλιππος έχει δώσει «παιδιά του»σε
όλη τηνΕλλάδακαι είναιπανευρωπαϊκά και ίσως
παγκόσμια αναγνωρισμένος.Δεν ανήκει σε κα-
νέναν αλλάσε όλους. Γι’αυτό τους χρειαζόμαστε
όλους,ώστε αυτή η ιδέα να ξαναγίνει αγάπη και
τροφήγιαταμικράπαιδιά,όπωςκάποτεεμείςπου
παίζαμεμόνογια τηνφανέλα!Αξίζει τονσεβασμό
όλωνμας και η αξία τουθαπρέπει να γίνει οδη-
γόςγιαόσουςθέλουνναπροσφέρουν,καιόχινα
πάρουνκαιναεκμεταλλευτούναυτήτηναξίατου.»

Δυο παίκτες του Φιλίππου 
στην 18αδα για τους 

Μεσογειακούς εφήβων

Premier Handball
Φιλίππειο–Σάββατο6.00μ.μ.

ΦίλιπποςΒ.–Πυλαία
Με Ηλία Γραμματικόπουλο

στον πάγκο ο Φίλιππος

Α1 Χάντμπολ Γυναικών
Μ.Αλέξανδρος-Βέροια2017σήμερα
Σάββατοστις6.00σταΤρίκαλα
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Κυκλοφόρησε 
το νέο βιβλίο των 

Δ. Στυλιανίδη, Θ. Σω-
τηρόπουλου, Α. Σιμώ-
νη και Δ. Αλμαλιώτη 
«Η συμβολή της Δι-
ατροφής στην υγεία 
των ανθρώπων», από 
τις εκδόσεις «ΑΓΡΟ-
Τύπος α.ε.».

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

Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας, συγκαλεί τα μέλη του σε Ε-

κλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 
16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.30΄π.μ. στον ημιόροφο της 
πιτσαρίας «PAPAGALO» στη Βέροια.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Παρουσίαση πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 

2017-2019, συζήτηση και έγκρισή τους.
3. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2019, συζή-

τηση και έγκρισή του. 
4. Παρουσίαση Εκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής, συζήτηση 

και έγκρισή της.
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
6. Διενέργεια εκλογών για ανάδειξη Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επι-

τροπής, εκπροσώπων Συλλόγου σε ΠΟΣΟΨΥ και ΕΣΑΜΕΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι για υποψηφιότητα στα όργανα του Συλ-

λόγου μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητάς 
τους μέχρι και τις 14/2/2020 στα γραφεία του Συλλόγου ή στο 
email του.

Παρακαλούμε για την οικονομική τακτοποίηση των μελών.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγ-

ματοποιηθεί στις 23/2/2020, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με 
την ίδια ημερήσια διάταξη.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος       Η Γ. Γραμματέας

Γιώργος Σαλιάγκας       Μαρία Ντέντου

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί 

θερμά : 
1) Την κα. Έφη Πασχαλίδου για τη δωρεά των 500 €  

με  τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο του συζύγου 
της Παναγιώτη Πασχαλίδη.

2) Τον κο. Ν.Κ. για τη δωρεά των 200 € στη μνήμη 
του πατέρα του.

3) Την κα. Γεσθημανή Καζαντζίδου  για τη δωρεά των 
100€  στη μνήμη της Ευμορφίας Γανοπούλου.

4) Την κα. Βίκη Σιδηροπούλου για τη δωρεά 5 lt. λα-
διού

5) Την κα. Τασούλα Ντουμανοπούλου- Κελεπούρη 
για τη δωρεά 50€ προς ενίσχυση του Ομίλου

Πρόσκληση σε τακτική 
γενική συνέλευση 

του «Έρασμου»
Καλούνται σε τακτική Γενική 

Συνέλευση τα μέλη του Συλλό-
γου Κοινωνικής Παρέμβασης με 
το διακριτικό τίτλο  «ΕΡΑΣΜΟΣ» 
στις 17 (Δεκαεπτά) Φεβρουαρί-
ου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
6.00μ.μ., στην αίθουσα του ημι-
ώροφου του εστιατορίου «Παπα-
γάλος» (Ανοίξεως 104- Βέροια).

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 
- Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχείρισης του 

Συλλόγου έτους 2019 και ειδικός απολογισμός κρατικής 
επιχορήγησης.

- Απολογισμός Δράσεων 2019.
- Προϋπολογισμός Δράσεων 2020.
- Διάφορες Προτάσεις.
Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη.

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Μ.                                

Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2020
Α.Π. : 105059(138)
ΠΕΤ: 1911218426

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας 

υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’) σε 
συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), 
ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφε-
ρόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα 
οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/
ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα 
Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση 
και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο 
υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της 
προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr./Για 
τον πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/Έντυπο Δ11), επί του 
περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ. 
Πρωτ. οικ. 1055/10-02-2020 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θρά κης και αφορά το έργο: 
«Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων ΜΥΗΕ της ε-
ταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»» στο «Τριπόταμο» του 
Δ. Βέροιας. [Περιβαλλοντική Ταυτότητα δραστηριότητας: 
ΠΕΤ: 1911218426]”  (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η- Ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργεια με Α/Α 8)».

Φορέας υλοποίησης του έργου: «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
Α.Ε.».

1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται 
η 17-02-2020 και ημερομηνία λήξης αυτής η 07-04-2020. 

2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση 
απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζε-
ται η  17-02-2020  και ημερομηνία λήξης αυτής η  17-03-2020.

3. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ. (τηλ. 2313 – 309.353, Γ. Ξενίδης)

4. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων 
και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων 
των πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση αναρτάται στην ιστο-
σελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα 
στην ιστοθέση (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβου-
λίου).

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δημοσιευθεί στην 
εφημερίδα «ΛΑΟΣ» την 15 Φεβρουαρίου 2020.  

 Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρό-
σκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποίη-
σης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο α, 
της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’). 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.  
ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ

Ο παππούς Ευριπίδης σαν πρόεδρος 
του χωριού του θέλησε κάτι να αλλάξει,θέ-
λησε να βοηθήσει τον τόπο του και τους 
συγχωριανούς του.’Οταν το Κράτος έκανε 
διανομή της γής πήρε κλήρο η Εκκλησία 
και το σχολείο.Πουλήθηκαν οι κλήροι και 
με τα χρήματα συντήρησε την σκεπή της 
εκκλησίας και ότι ζημιές είχε το σχολείο.
Και τα δύο αυτά ιστορικά μνημεία βλέπο-
ντας τα σήμερα τα θαυμάζεις!Η εκκλησία 
χτίστηκε πάλι από την αρχή την εποχή 
που γίνονταν η Εγνατία,με απόφαση  του 
Μορφωτικού συλλόγου.Το σχολείο είναι 
ένα καλοδιατηρημένο κτίριο με αίθουσα 

για Κοινοτικό ιατρείο,αίθουσα παιχνιδιών για τα παιδιά(όταν μαζεύ-
ονται για το καλοκαίρι)και το στολίδι του είναι το υπέροχο Μουσείο.
Μέσα εκεί είναι μαζεμένη όλη η ιστορία των κατοίκων του χωριού,με 
φωτογραφίες,φορεσιές,σκεύη οικιακής χρήσης,αλλά και αγροτικής.
Πραγματικά βλέποντας τα γυρίζει πίσω ο χρόνος και σε πιάνει δέος 
και θαυμασμός αναπολώντας το παρελθόν και γνωρίζοντας την τότε 
ζωή.

-Θυμάμαι παππού όταν ήμουν μικρή η μεταφορά μας από την πό-
λη για το χωριό γινόταν με το φορτηγό του Άλκη Γραμματικόπουλου.
Την πράσινη μερσεντές που φορτωμένη ανέβαινε τον μακρύ χωμα-
τόδρομο για το χωριό 2 φορές την εβδομάδα.

-Αυτό ήτανε το δεύτερο έργο μου κορίτσι μου.Από το 1922 ο 
δρόμος ήτανε μονοπάτι περπατίοταν με άλογα ,γαιδουράκια,ή με τα 
πόδια.Ζήτησα λοιπόν σαν πρόεδρος από τον τότε Νομάρχη ένα από 
τα 2 μηχανήματα που είχε ο δήμος.Τρεις μήνες φιλοξενούσαμε τον 
μπολντοζιέρη στο σπίτι μας για να γίνει η διάνυξη.Έτσι λύθηκε κατά 
κάποιο τρόπο το πρόβλημα της μετακίνησης και μπόρεσε να ανεβαί-
νει το φορτηγό του Άλκη στο χωριό.

-Για πόσα χρόνια ήσουν πρόεδρος στο χωριό:
-Κανονικά για 4 εγώ όμως μόλις έκλεισα τα 2 χρόνια κατέβηκα με 

την οικογένεια μου στην πόλη.Γιατί οι δουλειές άνοιξαν στην οικο-
δομή και ήθελα να χτίσω το σπίτι μου.Μάζεψα τα χρήματα που μου 
έδωσε το Κράτος(λίγο αργοπορημένα)από την προεδρία μου έδωσε 
και ο πατέρας μου το οικόπεδο και έχτισα.Σε αυτά τα 2 χρόνια προ-
σπάθησα να βοηθήσω τους ομοχώριους μου με διάφορους τρόπους, 
κάνοντας παραβάσεις καμιά φορά,όχι όμως για δικό μου όφελος,έτσι 
κατόρθωσα να αποκτήσω την εμπιστοσύνη των συνανθρώπων μου .

-Παππού Ευριπίδη σήμερα που μιλάμε γυρίζοντας πίσω ο νούς 
θα άλλαζες κάτι από την ζωή σου;

-Τί να άλλαζα κορίτσι μου;Παντρεύτηκα την γυναίκα που ήθελα,έ-
κανα τα παιδιά μου,δούλεψα,απέκτησα εγγόνια.Δόξα σοι ο Θεός.Έ-
χω σήμερα δίπλα μου τους ανθρώπους που αγαπώ,δεν έχω τίποτα 
να με βαραίνει.έτσι είναι η ζωή όλων μας ένας αγώνας.

-Τελειώνοντας τί μήνυμα θέλεις να δώσεις στους νέους σήμερα;-
Σκέφτηκε για μια στιγμή και είπε: Να βάζουν καρδιά σε αυτό που 
κάνουν,να σκέφτονται ψύχραιμα,με αγάπη ,υπομονή και επιμονή να 
κυνηγούν τους στόχους τους! Στεναχωριέμαι πολύ που οι νέοι σήμε-
ρα έχουν όλα τα υλικά αγαθά και δεν χαίρονται,αυτό ούτε ο Θεός δεν 
το θέλει.Τον αγκάλιασα φίλησα τα κόκκινα του μάγουλα ,τον ευχαρί-
στησα για τον χρόνο του,την ευφράδεια του λόγου του,του τρόπου 
του,τις σκέψεις του,την αγάπη του για μένα που με υπομονή μου 
διηγήθηκε την δική του ιστορία.Μια ιστορία δίδαγμα πρώτα για εμένα 
και ύστερα για την επόμενη γενιά,μια ιστορία πάλης,αισιοδοξίας,α-
γώνα.Μια ιστορία πραγματικής αγάπης για την ζωή!!! Σε ευχαριστώ 
πολύ παππού Ευριπίδη από καρδιάς..ΤΕΛΟΣ 

Η συγγραφέας
Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά

Οι Ιστορίες 
του Παππού
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Του Πάρη Παπακανάκη

 
Κατειλημμένος από «ιερή αγα-

νάκτηση» ο υπό το ψευδώνυμο 
“ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ” συντοπίτης μας 
αρθρογράφος (Κ. Μπουζιώτας), 
τα “έψελνε” (καθότι και παραμονή 
των Χριστουγέννων) την Τετάρτη 
24 Δεκεμβρίου 1930 σε κάποιους 
“ασεβείς και ιερόσυλους”  νεα-

ρούς, που την προηγούμενη βραδιά είχε ακούσει να 
τραγουδούν στη γειτονιά του (οδός Σοφού, θυμίζω) 
ένα τοπικό λαϊκής σύνθεσης τραγούδι της εποχής: 

Σαν δε σου δώσει η μάνα σου 
σαράντα ομολογίες*,  
κι ένα σπιτάκι στην Εληά, 
θά ’χουμε φασαρίες…
(*Τραπεζογραμμάτιο της Εθνικής Τραπέζης Ελλά-

δος “έναντι” της ανταλλάξιμης ακίνητης περιουσίας 
των προσφύγων του 1922)

«Δεν έχει ούτε ρομαντισμούς πια, ούτε σπίτια στα 
σύννεφα! Οι σημερινοί αγαπητικοί κρατούν καλά τα χα-
λινά της “γιαβοκλούς”. Δεν παν να την παρακαλέσουν. 
Α, όλα κι όλα… Φοβερίζουν. Δεν τους νοιάζει, δεν πάει 
να βουρλιστή η λεγάμενη, καρφί δεν τους καίγεται:

Αν δεν σου δώσει η μάνα σου
αυτά που έχει τάξει,
μεσ’ στης Μπαρμπούτας το νερό
να πάει να σε πετάξει…
Ο παληός ποιητής, ω! ποιος δεν τον θυμάται, τραγουδούσε: “Μια βοσκοπούλα αγάπησα, 

μια ζηλεμένη κόρη…” και η ψυχή του γέμιζε γλύκα σαν έλεγε τη λέξη “βοσκοπούλα»! Τώρα 
την θέλουν τσάρλεστον, τα μαλλιά αλλά γκαρσόν, και:

Αν δεν σου δώσει η μάνα σου
σαράντα δυο χιλιάδες,
να σ’ έχει να σε χαίρεται,
να βόσκεις αγελάδες!!!
Πού είναι τα ωραία εκείνα χρόνια, που οι διάφοροι με “τον πόνο στην καρδιά” ήσαν όλο 

παράπονο και παράκλησι;:
 Μη μ’ αγαπάς, μη μ’ αγαπάς,
δεν στο ζητώ ποτέ!
Μα κάποτε χαμόγελο
χάριζε και εις εμέ…
Δεν ζητούσαν οι κακόμοιροι τίποτε μεγάλα πράγματα. 

“Έν μόνο βλέμμα συμπαθείας”, ήσαν τόσο ολιγαρκείς…»
Αναπολούσε λοιπόν ο αθεράπευτος θιασώτης του ρομα-

ντισμού “ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ” την εποχή που τον κυριότερο ρόλο 
στο ερωτικό γίγνεσθαι  έπαιζε το… παράθυρο!!! 

Ναι!!! Και εξηγούμαι: Αν και υπήρχε η πιθανότητα της 
γνωριμίας δύο νέων εκείνης της εποχής σε κάποια φιλική 
βεγγέρα, τις περισσότερες φορές η γνωριμία ήταν “παρα-
θυροχτύπημα”. Εκείνος την είχε δει κάποια μέρα στο πα-
ράθυρο του σπιτιού της, συγκινήθηκε, ένοιωσε την καρδιά 
του να χτυπά δυνατά κι από τη στιγμή εκείνη περνούσε και 
ξαναπερνούσε έξω από το συγκεκριμένο σπίτι με τα μάτια 
πάντα καρφωμένα στο μοιραίο παράθυρο. Περίμενε με α-
δημονία τη στιγμή που θα τραβιόταν λίγο το κουρτινάκι, θα 
εμφανιζόταν δειλό και φοβισμένο το ποθητό πρόσωπο και 
(ενδεχομένως) θα του εξαπέστελλε ένα αμυδρό χαμόγελο... 

Για να ακολουθήσει μετά από αυτό νέο πηγαινέλα και νέα 
ατέρμονη αναμονή κάποιας (μοναχικής κατά προτίμηση) 
εξόδου της δεσποινίδος, κατά την οποία ίσως να έστριβε για 
να του ρίξει μια ματιά, καθώς την ακολουθούσε. Πιθανότε-
ρος προορισμός μιας τέτοιας εξόδου της, η πλατεία Ωρολο-
γίου: «… η κουτσομπολικώς λεγόμενη νυφοπάζαρο…» την 
οποία «…Άνδρες, Γυναίκες, Κοριτσόπουλα με πρόωρον α-
νάπτυξιν, Δεσποινίδες του Κουτιού και της Μπογάδας, Δαν-
δήδες και… μόρτηδες, νεανίζοντα Γεροντοπαλλήκαρα, γέροι 
σοβαροί και αμίλητοι, υποψήφιοι Δήμαρχοι, βουλευταί και 
γερουσιασταί κατακλύζουν για να πάρουν τον αέρα των...» 
(Αστήρ Βερροίας, Αρ.Φ. 59/ 31-7-1927) 

Κι εκεί, αν υπήρχε ανταπόκριση ενδιαφέροντος από τη 
δεσποινίδα, ένα μαντηλάκι που “της έπεσε χωρίς η ίδια να 
το έχει αντιληφθεί” (έξυπνο μηχάνευμα της εποχής) ίσως γι-
νόταν αφορμή για τον πρώτο διακριτικό, ολιγόλογο διάλογο, 
καθώς ο ερωτοχτυπημένος νεαρός θα έτρεχε να το σηκώσει 
και να της το επιστρέψει:  

.-Ω! Σας ευχαριστώ, κύριε!.

 -Συγχωρήστε μου το θάρρος, δεσποινίς! Αλλά αφ’ ης στιγμής σας είδον, η  καρδιά μου…
Κι αν κατά την επόμενη έξοδο (ένας Θεός ήξερε πότε θα γινόταν… οπότε τα έναντι του 

παραθύρου λιθόστρωτα υπέφεραν από τα πηγαινέλα), αν λοιπόν “έπεφτε” κάποιο γραμμα-
τάκι ή ένα λουλούδι, τότε άνοιγαν οι ουρανοί και προκαλούσαν πλημμυρίδα ευτυχίας στον 
υποψήφιο καρδιοκατακτητή!!!

Εύστοχη επομένως η προσωνυμία “εργολαβία” που αποδιδόταν πειραχτικά στη διαδικα-
σία της ερωτικής κατάκτησης, εκείνη την εποχή. Πράγματι ο ερωτευμένος έπρεπε να εγκατα-
λείψει κάθε άλλη ασχολία του και να αφιερωθεί εργολαβικά στην κατάκτηση εκείνης που είχε 
βάλει στο μάτι… 

Για να καταλήξει η όλη υπόθεση νομοτελειακά, μετά βέβαια την έγκριση των γονέων, στην 
καθιερωμένη έξοδο “α λα μπρατσέτα” των αρραβωνιασμένων πλέον νέων στην Εληά. Κι εκεί, 
στο μικρό καφενείο της, να ακολουθήσουν τα κεράσματα του μέλλοντα γαμπρού στους πα-
ρευρισκομένους, υπό την άγρυπνη επιτήρηση των συμπεθέρων (συνήθως βλοσυρών μου-
στακαλήδων). «…Αυτό το γεγονός επισημοποιούσε τον αρραβώνα και σχολιαζόταν από το 
μεγάλο χοβαρδαλίκι και την άλλη μέρα βούιζε η γειτονιά. “Τά ‘μαθες κορ Λέγκου;”.  “Σαν τι να 

μάθω;”, “Η Γιάγκος κι η Κατήγκου αρραβωνιάσκαν. Να 
ψες βγήκαν σνηλιά κι κυράσκαν μπύρες”…»  (Στέφανος 
Ζάχος, Αναμνήσεις ενός Βεροιώτη)

 
Κι αν σας φαίνονται “δύσκολα” τα όσα προανέφερα, 

αγαπητοί φίλοι, σκεφτείτε πόσο δύσκολο ήταν να απο-
δεχθεί κι ο συμπαθέστατος “ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ” ότι οι εποχές 
αλλάζουν...  Έτσι, συχνά πυκνά εξακόντιζε μύδρους 
κατά της παρατηρούμενης “έκλυσης ηθών” των νέων της 
εποχής:

«Ύστερα από τες τελευταίες ζέστες μας ήλθεν η δρο-
σιά. Και όμως ο κόσμος εξακολουθεί να κατακλύζη τη 
“Μπαρμπούτα” και… το “Φάληρο” όπου οι μεν αρσενικοί 
το μεσημέρη βάζουν τες καρέκλες μεσ’ στο ποτάμι οι 
δε θηλυκοί βγάζουν…  τες κάλτσες!!!  Οι αγροφύλακες, 
υδροφύλακες κινδυνεύουν να γίνουν και… φανοκόροι!!!» 

 «Συνιστώμεν σ’ εκείνους που τα βραδάκια έχουν τα 
ραντεβού τους  μέσα στ’ αμπέλια να προσέχουν λιγάκι 
και να μην κάθηνται  στην άκρη τ’ αμπελιού. Ξεχνιώνται 
τόσον, ώστε αν περνάει κανένας αδιάκριτος ακούει...  
Άλλωστε ας έχουν υπ’ όψει τους πως όταν έχει φεγγαρό-
λουστη βραδιά γυρίζουν μέσα στ’ αμπέλια και τα σκυλλιά 
των κυνηγών… Όπως προχθές π.χ. ένα ζευγαράκι ανε-
καλύφθη από ένα κυνηγετικό σκυλλί, ο δε νοικοκύρης 
του ξαφνιάσθηκε βλέποντας αντί λαγού… το ζευγαράκι!!! 
»  

 «Τα ραντεβού πέρνουν και δίδουν στην κάτω “Εληά”  
ζευγαράκια, ζευγαράκια… Άλλα βολτάρουν μέσα στο 
σκότος και άλλα σφικτά αγκαλιασμένα απλώνονται στο 
χορτάρι… Από μαθήτριες, απόφοιτες γυμνασίου και μο-
διστρούλες ως επί το πλείστον ξανθειές ή κεντήστρες, 
που ξελαρυγγίζονται με το “ταγκό του ονείρου” :  “αν μ’ 
αγαπούσες… θα σου χάριζα ότι κι αν είχα…” και το λεν 
με τέτοιο πάθος, που θα ‘λεγε κανένας πως οι αρσενικοί 
είναι και…    κωφοί!!!». 

Bέροια: περί ερωτευμένων!!!



Απογευματινό της Αδελφότητας Κυριών Ναούσης

Με  μεγάλη   επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
το απογευματινό Γυναικών που διοργάνωσε 
η Αγαθοεργός Αδελφότητα Κυριών Ναού-
σης  στο εξοχικό κέντρο «Πέστροφα»  την  
ημέρα   της  Υπαπαντής  προστάτιδας του 
Σωματείου. 

Η Αδελφότητα χρειάζεται την αμέριστη 
συμπαράσταση και τη στήριξή όλων στο 
βαρυσήμαντο φιλανθρωπικό έργο  που επι-
τελεί, ώστε να στέκεται διαρκώς στο πλευρό 
των συμπολιτών μας , ανέφερε στην σύ-
ντομη ομιλία της η Πρόεδρος κυρία Βίκυ 
Σμυρλή- Δεληχρήστου, το έτος 2019 διατέ-
θηκε το ποσό των 9.450€   :   για ενοίκια, 
τρόφιμα, πετρέλαιο, ξύλα , ρεύμα, φάρμακα, 
βοηθήματα ασθενείας και  Υποτροφίες για 
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές  
των φοιτητών της πόλης μας,   χαρίζοντας 
χαμόγελα αγάπης και αισιοδοξίας σε πολ-
λούς συνανθρώπους μας.

Το απογευματινό τίμησαν με την παρου-
σία τους:

Η Βουλευτής  Ν. Ημαθίας  κυρία Φρόσω 
Καρασαρλίδου , οι σύζυγοι των Βουλευτών 
Ν. Ημαθίας κυρίες : Ελένη Δεληγιάννη – 
Μπαρτζώκα, Λίτσα  Τσαβδαρίδου, η πρόε-
δρος του Νομικού προσώπου Κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης  του Δήμου 
Νάουσας κυρία Στέλλα Αραμπατζή,  εκπρό-
σωποι πολιτιστικών και φιλανθρωπικών  
συλλόγων καθώς και μέλη και φίλες της Α-
δελφότητας.  
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Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης 

«Έρασμος»
Το ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμ-

βασης «Έρασμος» ευχαριστεί εγκάρδια την 
Πρόεδρο και Γενική Συντονίστρια του Συλλό-
γου «Magic Mission», κ. Βρισηίδα Μαύρου , 
καθώς και τα μέλη, τους εθελοντές και φί-
λους αυτού, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη 
του για τη σταθερή στήριξη του Συλλόγου 

μας  με την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (διατροφής, ρουχισμού 
κλπ), κατά περίσταση και γενικότερα. 

Πιο συγκεκριμένα ευχαριστούμε και για την πρόσφατη πλουσιο-
πάροχη προσφορά τροφίμων εντός του Φεβρουαρίου 2020 σε ικανές 
ποσότητες για την κάλυψη των βασικών αναγκών μας σε: 

- Όσπρια. - Έλαια. - Άλευρα. - Όρυζα. - Ζάχαρη.
Ο Σύλλογος «Magic Mission» αποτελεί κορυφαίο αρωγό στο δύ-

σκολο αλλά και ιερό έργο στήριξης προσώπων και ευάλωτων κοινωνι-
κών ομάδων από πλευράς του «Έρασμου».

Για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος 

Γεωργία Φωστηροπούλου

Ετήσιος χορός 
και κοπή πίτας 

του ΠΟΞ
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΕΡΟΛΙ-

ΒΑΔΟΥ προσκαλεί όλα τα μέλη του, τους 
κατοίκους και τους φίλους του χωριού 
στον Ετήσιο Χορό του και την Κοπή της 
Πίτας που θα γίνει το Σάββατο 22 Φε-
βρουαρίου 2020 (μετά την Τσικνοπέμπτη) 
στον πολυχώρο «ΕΛΙΑ» στη Βέροια, με τη 
συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας 
του Δημήτρη Παράσχου.

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

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

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

Το Δ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ <<Η ΑΓΑΠΗ>>

Πρόσκληση σε αιμοδοσία
Ο Σύλλογος Εθελο-

ντών Αιμοδοτών Νέας 
Νικομήδειας σας προ-
σκαλεί στην τακτική Αι-
μοδοσία του Συλλόγου 
την Κυριακή 23-2-2020 
στα γραφεία του Συλλό-
γου στη Νέα Νικομήδεια 
από τις 9:00π.μ. έως τις 
13:μ.μ.

Παράλληλα με την 
Αιμοδοσία στον ίδιο χώ-
ρο στις 10:30 θα πραγ-
ματοποιηθεί η κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας 
του Συλλόγου.

Η παρουσία σας θα 
μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Δίνουμε αίμα γιατί 
μας περισσεύει ΑΓΑΠΗ! 

Με τιμή 
το Δ.Σ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Αναδρομικοί φόροι 
συνταξιούχων 

Πολλοί συνταξιούχοι ειδοποιούνται να πληρώσουν αναδρομικούς φόρους 
εισοδήματος.

Τα αναδρομικά χορηγήθηκαν μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής 
των φορολογικών δηλώσεων.

Όσοι συνταξιούχοι ειδοποιούνται, για να καταβάλουν αναδρομικούς φό-
ρους  εισοδήματος, να μεταβούν στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) 
για περισσότερες πληροφορίες.

Στο Γραφείο του Συνδέσμου υπάρχουν:
α΄  Αίτηση αναστολής
β΄  Ενδικοφανής προσφυγή.
Χορηγούνται ατελώς.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος  ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Πρόσκληση σε τακτική Γενική 
Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλί-
ας για το Παιδί καλεί τα μέλη του σε τακτική 
Γενική Συνέλευση, με σκοπό:

-την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικη-
τικού Συμβουλίου 

-την έγκριση του οικονομικού απολογισμού του2019 
-την έγκριση του απολογισμού των δράσεων για το 2019
-θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη
Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν στην Γενική Συνέ-

λευση, που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 12 
13,25  και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 
και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας, που 
βρίσκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν 1, στη Βέροια. Σε περίπτωση μη επίτευξης α-
παρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020, την ίδια ώρα 
(18:00) και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ειδοποίηση και θα διεξαχθεί με οποιαδήπο-
τε απαρτία. 

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και κοινωνι-

κού έργου του Συλλόγου μέσα στο 2019.
2.Έγκριση οικονομικού Απολογισμού έτους 2019.
3.Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη περίοδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέ-

λευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, για να διαμορφώσουν  από κοινού το 
μέλλον του Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών του, συμ-
βάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επιτελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος  Ανδρέας Καπράρας

Από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βέροιας
Ενημερωτική εκδήλωση 

για το άγχος των εξετάσεων 
και τη διαχείρισή του

                               

  Την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, η Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο 
Κοινότητας του Δήμου Βέροιας, πραγματοποίησαν ενημερωτική εκδήλωση-συ-
ζήτηση στη Σχολή Γονέων του ΓΕΛ Μακροχωρίου, με θέμα «Το άγχος των εξε-
τάσεων και η διαχείρισή του».

   Στην ενημέρωση συμμετείχαν γονείς και μαθητές του Λυκείου. Οι ψυχο-
λόγοι Παρασκευή Αγγελή και Ιωάννα Κακολύρη-Κλίτση είχαν τη ευκαιρία να 
αναλύσουν τι είναι το άγχος των εξετάσεων, ποια είναι τα σημάδια και οι επι-
δράσεις του και να τονίσουν τον σημαντικό ρόλο της οικογένειας πριν και κατά 
τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Τέλος, αναδείχτηκαν τεχνικές διαχείρισης 
του άγχους των εξετάσεων τόσο για μαθητές όσο και για γονείς, καθώς και α-
ποτελεσματικοί τρόποι μελέτης. 

   Το Κέντρο Κοινότητας ευχαριστεί θερμά τη Διευθύντρια του Γενικού Λυκεί-
ου Μακροχωρίου, Ιωάννα Τσαντσάν, τον Σύλλογο  Διδασκόντων και τον Σύλλο-
γο Γονέων και Κηδεμόνων  για την πρόσκλησή τους.



Σάββατο 15-2-2020
08:00-14:30ΤΕΡ-

ΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΕΔΕΣΣΗΣΚΑΙΜΕΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩ-
ΝΙΑ23310-60279

08:00-14:30 ΒΕ-
ΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ19ΚΑΙ
ΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)

23310-64102
08:00-14:30ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΗΡΑΣ10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989
14:30-21:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ623310-22017
19:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ20ΚΤΕΛ23310-27355
21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Κυριακή 16-2-2020
08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥ-

ΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)
23310-25669

14:30-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ20ΚΤΕΛ23310-27355

19:00-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο
Γαλάνη)23310-73324

21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο
Γαλάνη)23310-73324

Δευτέρα 17-2-2020
14:30-21:00ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ-

ΛΙΑΠΙΕΡΙΩΝ5323310-26789
14:30-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-
71601

19:00-21:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ2623310-24123

21:00-08:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ2623310-24123

1515-16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Φεβρουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό17-2-2020 μέχρι23-2-
2020 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία

Για τοΚυριακάτικο ντέρμπι
τηςΗμαθίας,μεταξύτηςΝίκης
Αγκαθιάς και τουΜ.Αλέξαν-
δρου Τρικάλων, μίλησε στο
kerkidasport.gr οπροπονητής
τωνγηπεδούχωνΣταύροςΚω-
στογλίδης.Ο νεαρός τεχνικός
αναφέρθηκεεπίσηςσταπολλά
αγωνιστικά προβλήματα που
αντιμετωπίζειηομάδατου,το-
νίζονταςότι ηπαραμονήστην
κατηγορία είναι δύσκολη υπό-
θεση.

Αναλυτικάταόσαείπε:
«Κάθε Κυριακή πριν τους

αγώνες,λέμεότιαυτό τοματς
είναι τελικός για εμάς, μέχρι
να έρθει η επόμενη αγωνιστι-
κήπουπάλιθαπούμετοίδιο!
ΈτσικαιγιατοπαιχνίδιτηςΚυ-
ριακής ισχύει το ίδιο ακριβώς,
με τηνδιαφοράόμωςότιπλέ-
ονέχουνμείνειλίγεςαγωνιστι-
κέςκαιδενυπάρχουνπεριθώ-
ρια απώλειας βαθμών, ειδικά
μέσαστηνέδραμας.Ταπάντα
όμως κρίνονται μέσα στο γή-
πεδοκαιόχιμελόγια.

Ηομάδαδουλεύει καθημε-
ρινά, υπάρχει διάθεση, υπάρ-
χειόρεξη,αλλάαυτάίσωςδεν
είναιαρκετάγιαναπετύχουμε
τονστόχομας.Αυτή τηνστιγ-
μήέχουμε15ποδοσφαιριστές,
ενώστοπαιχνίδιτηςπερασμέ-
νηςΚυριακής χάσαμε και τον
Πανταζή για το υπόλοιπο της
σεζόνμε ένανβαρύ τραυματι-
σμό, οπότε για εμάς οπαρά-

γοντας τύχη θαπαίξει μεγάλο
ρόλο,γιατίσταματςπουυπο-
λείπονται, εάνπροκύψειπάλι
τέτοιοθέμα,συντοπρόβλημα
μετιςκάρτες,τότεθαφτάσου-
με να έχουμε και πρόβλημα
καταρτισμού11αδας!

Ο σχεδιασμός που κάνα-
με τον Ιανουάριο ήταν σω-
στόςαλλάμε λίγορίσκο, γιατί
επιλέξαμε να συνεχίσουμε με
18-20ποδοσφαιριστές για τα
επόμενα 10 παιχνίδια, αλλά
στην πορεία, στο τέλος των
μεταγραφών, οΚίτσας έπαθε
χιαστούς και οΧατζηαθανασί-
ουστις30τουμήναπήγεστην
Καλαμαριά. Επίσης, με δύο
ποδοσφαιριστές που είχαμε
μιλήσει, την τελευταία στιγμή
δενπροχώρησε η μεταγραφή

τους, οπότε το ρόστερ έμεινε
με16ποδοσφαιριστέςκαιέτσι
συνεχίζουμε.Δυστυχώς αυτό
δεναλλάζειτώρα!

Ηπαραμονήείναιπολύδύ-
σκολη.ΑπόΚυριακήσεΚυρια-
κή ταπάντααλλάζουν, με μια
νίκηβρίσκεσαιπάνωαπό την
ζώνη τουυποβιβασμού και με
μιαήτταείσαιαπόκάτω.Εμείς
θα κάνουμε την προσπάθεια
μας στο έπακρο. Το σίγουρο
είναι ότι δενμπορούμε να γυ-
ρίσουμεπίσω και να κάνουμε
μια νέααρχή,αλλάμπορούμε
να ξεκινήσουμεαπό τώρα και
να δώσουμε έναωραίο τέλος
για την ομάδα και την προ-
σπάθειαμας».

πηγή: kerkidasport.gr

Κωστογλίδης:«Τελικόςτοματς
τηςΚυριακής

Δύσκολη υπόθεση η παραμονή»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, κο-

ντάσταΣχολεία,πωλεί-
ται διαμέρισμαπερίπου
90 τ.μ., 3ΔΣΚWC, 1ος
όρ.,  υπερυψωμένος,
θέση πάρκιγκ, διαμπε-

ρές και θέα, ατομικό
καλοριφέρ. Τηλ.: 6957
387555.

ΣΤΑΥΡΟΣ πωλείται
διόροφη μονοκατοικία
περίπου 175 τ.μ., το
πάνω κατοικήσιμο και
το ισόγειο αποθήκες,
σεοικόπεδο1,5στρέμ-
μα, θερμοκήπιο, αμπε-
λώνας, περιφραγμένο,
3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987
473349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικία κοντάστο7οΔη-
μοτικό, 75 τ.μ., μευπό-
γειο 75 τ.μ. και οικόπε-
δο 200 τ.μ., 48.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

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

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑπωλεί-
ται μονοκατοικία δύο
διαμερίσματα από 70
τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ.

1ος όρ., με εξωτερική
σκάλα,σεοικόπεδο595
τ.μ., πάνωστον κεντρι-
κόδρόμο,10λεπτάαπό
τη Βέροια, δίπλα από
τονΑγ. Γεώργιο. Τιμή
85.000 ευρώ, συζητήσι-
μη. Τηλ.: 2310 864983
&6941422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτική θέα, α-
νακαιν ισμένο, χωρίς
ασανσέρ, ατομική θέρ-
μανση, κουφώματα ε-
νεργε ιακά ,  μπαλκό-
νια γύρω-γύρω. Τιμή
45.000ευρώ,συζητήσι-
μη.Τηλ.:6992769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡ Ι ,
πωλείται χωράφι 13,7
στρέμματα, με ροδακι-
νιές, πάνω στο δρομο.
Τιμή 2.500 ευρώ το
στρέμμα. Τηλ.: 6973
339030.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ,  με-

γάλη ευκαιρία πωλείται
οικόπεδο 2 στρέμματα,
άρτιο και οικοδομήσιμο,
μενερό,ρεύμα,σεπολύ
ωραίαθέση.ΤιμήΜΟΝΟ
30.000ευρώ.Τηλ.:6934
662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
1.085 τ.μ. στηΒεργίνα,
έναντι παραδοσιακού
ξενώνα, πλησίον Γυ-
μνασίουΒεργίνας.Τηλ.:
6974792021.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο στη Μέση Βέροι-
ας, 6 στρέμματα, τιμή
130.000 ευρώ (συζητή-
σιμη).Κιν.:6972913645
κ.Τάσος.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  φάρμα
με συμπύρηνα ροδάκι-
να(ΆνδροςκαιΈβερτ)9
στρέμματα στο ΠΑΛΙΟ
ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 6972
237102.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περι-
ίτερο, στην πλατεία
Καπετανίδηλόγωσυ-
νταξιοδότησης. Τηλ.:
6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

πάρκιγκ,  πάροδος
Καρατάσου,  κοντά
σ το  6ο  Δημοτ ι κό
Σχολείο. Τηλ.: 6995
589356.

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

του Σαββατοκύριακου

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μη-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

ΠωλείταιοικόπεδομεσπίτιστηΧαρίεσσα
Ναούσης εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το
οικόπεδο και 100 τ.μ.περίπου το σπίτι με
επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.Πληρ.
τηλ.:6981906509.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  πα-
ραδοσιακές τουριστικές
κατοικίες στην π. Ελαφί-
να για χειμερινή και θε-
ρινή περίοδο. Τηλ.: 6972
314717,  E-mai l :  in fo@
mousonmelathron.gr.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, στο στενό
τηςΛέσχηςΑξιωματικών, ε-
νοικιάζεταιstudioεπιπλωμέ-
νο, 1ος όροφος.Τηλ.: 6949
408554&6948726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επ ι -
πλωμένη  μεζονέ τα  με
4ΔΣΚ, αυτόνομη θέρμαν-
ση,  γκαράζ ,  αποθήκη.
Νεόδμητη με θέα, περι-
οχή Καλλιθέας, 500 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 2, ενοικιά-
ζεταιδιαμέρισμα45τ.μ.,η-
μιόροφος.Τιμή150ευρώ.
Τηλ.:2331022063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο
διαμέρισμα 76 τ.μ., πραγ-
ματικός λουλουδότοπος
με κλιματισμό, καλοριφέρ,
πάρκ ιγκ ,  χωρίς  κο ινό-
χρηστα, Γρεβενών 11 και
Ερμού γωνία. Τηλ.: 6949
215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύ-

χωροι χώροι για γραφεία,
φροντιστήριο,ή εργαστήριο
και υπηρεσίες. Είναι ανα-

καινισμένοι, 2WC και λο-
γικό ενοίκιο.Αριστοτέλους
18. Τηλ. 23310 23140 &
6949087741.

ΠΙΕΡΙΩΝ 32, ενοικιάζε-
ται κατάστημα 32 τ.μ., με
πατάρι περίπου 15 τ.μ., με
W.C.Τηλ.:6979464235.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επαγ-
γελματικός χώρος επί της
Βενιζέλου 7 στη Βέροια,
καθαρού εμβαδού 42 τ.μ.,
στον2οόροφο.Περιλαμβά-
νει3χώρουςκαιW.C.Τηλ.:
2331021106.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-
ταιεπαγγελματικόςχώρος50
τ.μ.,πλήρωςανακαινισμένος,

1οςόρ., γωνιακό,δίπλαστα
Αστικά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ZHTOYNTAI από την ε-
ταιρία Loukidis Pack, νέοι
γιατηστελέχωσηπαραγω-
γής.Τηλ.:2331041794.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ανδρόγυνο
για Γερμανία, περιοχή Ντί-
σελντορφ, για κουζίνα, με
λίγες γνώσεις Γερμανικών.
Παρέχεται ασφάλιση. Τηλ.:
23310 43537, πρωινές ώ-
ρεςαπό9π.μ.έως11π.μ.
και απόγευμα 6 μ.μ. έως
9μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

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

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

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

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

πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος ,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλησίον

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΑ.Σ.Βέροιας“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεταιγιατηνπρόσληψητεχνικών

τωνπαρακάτωειδικοτήτωνγιααπασχόληση
τουςστα εργοστάσιαΑλεξάνδρειας καιΒέ-
ροιας:
1)ΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγός Μηχανικός

εγκαταστάσεων2ηςειδικότητας
2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσε-

ων4ηςειδικότητας-Θερμαστής
3)ΑρχιτεχνίτηςήΕγκαταστάτηςΗλεκτρο-

λόγοςΑ΄Ειδικότητας

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

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

τερικό141ή147

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΑΠΟΙΔΙΩΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 180 τ.μ., με υπόγειο 170 τ.μ.,

στηνοδόΣταδίου.
ΓΚΑΡΑΖ τέσσερα (4)κλειστά,στηνοδόΦω-

κίωνος13καιδύο(2)στηνοδόΚαζαντζάκηστον
Προμηθέαστούψοςτωνκαταστημάτων.

ΥΠΟΓΕΙΟ 83 τ.μ. στην οδόΦωκίωνος 13,
Προμηθέας,τιμή5.000,00ευρώ.

Τηλ.:6944644220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΓεωπόνοςΦυτικήςΠαραγωγής
Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΆριστηγμώσηΑγγλικών
-ΠολύκαλήγνώσηΗ/ΥκαιOffice
-Δίπλωμαοδήγησης
-Άνεση επικοινωνίας, ομαδικότητα, αντίληψη, κα-

τανόηση
ΈδρατηςεταιρίαςστηΒέροια.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βι-

ογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική δ/νση:
sidiropoulosfert@gmail.com.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα να
γνωρίζε ι  συσκευαστι-
κή μηχανή (flow pack).
Τηλ.:6976310431.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Πτυχιούχος
Ηλεκτρολόγος, με προϋ-
πηρεσία σε βιομηχανία ,για
πλήρη και μόνιμη απασχό-

ληση. Γνώσεις αυτοματι-
σμού θα συνεκτιμηθούν.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6995667486/6937-107203.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πωλητής
ήπωλήτρια έως 35 ετών
με προϋπηρεσία. Τηλ.:
6932 627614 & info@
coverjeans.gr.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σεφ, ψή-
στης και σερβιτόρος για
γνωστό ψητοπωλείο της
Βέροιας. Τηλ.: 23310
25178,ώρες 11.00 π.μ.
έως13.00μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για θε-
ρινή περίοδο πλανόδιοι
μικροπωλητές με ημε-
ρήσιες αποδοχές από
80,00 έως 100,00 ευρώ.
Απαραίτητοναέχειμετα-
φορικό μέσο.Τηλ.: 6945
003564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  βοηθός
κομμωτηρίου για πλήρη
απασχόληση, χωρίς υ-
ποχρεώσεις, έχοντας τις
βασικές γνώσεις κομμω-
τικής.Τηλ. επικοινωνίας:
6974648212.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας
380€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.Τζακι
επιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση
250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚανωγειοκαλο250

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο
Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/
κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσιανο
13000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητά να
προσλάβει 2 άτομα, έναν οδηγό με δί-
πλωμαΓ΄κατηγορίαςκαιέναναποθηκά-
ριοέως45ετών.Πληροφορίεςστο6947
021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία κυρία χωρίς
οικογενειακές υποχρεώσεις για εργασία
σε ελληνικό εστιατόριο.ΜΙσθός, ασφά-
λεια,διαμονή.Πληρ.τηλ.:6972816816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός-πωλητής σε εμπο-
ρική επιχείρηση.Απαραίτηταπροσόντα:
ΚάτοχοςδιπλώματοςΓ΄κατηγορίας,Π.Ε.Ι.
και κάρταηλεκτρονικού ταχογράφου, έως
38ετών.Βιογραφικάστοe-mail:vbotzori@
otenet.grκαιστοΦαξ:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσίακατάπροτίμησητουπρογράμ-
ματος Epsilon γιαΛογιστικό Γραφείο.
Τηλ.:2331076870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη

φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων
για24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη μι-
κρώνπαιδιών.Πληρ.τηλ.:6973680844.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφο-
ρείωνμεπολυετή εμπειρίακαιχειριστής
γερανών, με όλα τα επαγγελματικά δι-
πλώματα και Π.Ε.Ι. και πτυχίοΜηχανι-
κούΑυτοκινήτων ζητάανάλογη εργασία.
Τηλ.6909403655.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περιοχήΑιγιάλειας,

ποσότητα 120 κιλά, τιμή 4,00 ευρώ το
κιλόπουβγήκε 24-12-2019.Πληρ. τηλ.:
6993546941κοςΠαναγιώτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ6καρέκλεςτραπεζαρίας
ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύκτης
DELONGHI150ευρώ,1μπαούλοψυγει-
οκαταψύκτηςDELONGHIκαινούργιο250
ευρώ,1τραπέζισαλονιούμαύο49ευρώ.
Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% άδειας ΤΑΧΙ στη
Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 & 6946
660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό
γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και
τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση.
Τηλ.επικοινωνίας:6973827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4,1800κυβικά,μο-

ντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμε-
τρα,μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριοςχωρίςυποχρεώσεις

ζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβαρήσχέ-
ση.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.



ΥΠΕΣ: 106 εκατ. ευρώ 
στους δήμους από τους ΚΑΠ

Tην κατανομή 106 εκατ. ευρώ στους δήμους της 
χώρας προβλέπει απόφαση του ΥΠΕΣ υπό τον τίτλο: 
«Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήμους της Χώ-
ρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών τους – Β΄ κατανομή έτους 2020».

«Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων με τον τίτλο «Κενντρικοί Αυτoτελείς 
Πόροι των Δήμων», ποσό 106.305.808,71 €, το οποίο 
αποδίδεται ως δεύτερη (Β΄) τακτική επιχορήγηση 
έτους 2020 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, ως α-
κολούθως», αναφέρεται στην απόφαση.
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Κυρ. Μητσοτάκης: 
Όχι προσλήψεις 

στο Δημόσιο
 -«Άκυρη» η ανανέωση συμβάσεων 

των 5.500 πτυχιούχων

Με τις φράσεις «όχι προσλήψεις στο Δημόσιο» και «κλείνω την πόρτα στην πα-
ραβατικότητα και στις προσλήψεις από το παράθυρο», ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα την όποια συζήτηση για ανανέωση 
των συμβάσεων των 5.500 πτυχιούχων του δημοσίου που είχαν προσληφθεί μέσω 
προγράμματος του ΟΑΕΔ, αφήνοντας, στη δευτερολογία «παράθυρο» μόνο για νέο 
πρόγραμμα. 

Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή στη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρ-
χηγών με θέμα τα εργασιακά, τόνισε ότι βάσει της προκήρυξης που είχε φτιαχθεί 
επί κυβέρνησης Τσίπρας στο άρθρο 6 σημειώνεται ότι «είναι άκυρη» η ανανέωση 
ή επέκταση των δυμβάσεων των συγκεκριμένων εργαζομένων. Σε αυτό το σημείο 
επιτέθηκε στον Αλ. Τσίπρα και σημείωσε: «Εξακολουθείτε να κοροϊδεύετε τους 
νέους συμπολίτες μας κλείνοντας το μάτι σε παράνομα βολέματα. Εγώ θα κλείνω 
την πόρτα στους διορισμούς από το παράθυρο, να ποιος εκπροσωπεί το παλιό και 
ποιος το νέο, κατέληξε ο πρωθυπουργός».

«Δεν μπορεί να υπάρχει ισχυρή χώρα χωρίς ισχυρές ιδιωτικές επιχειρήσεις, ούτε 
ακμαίες επιχειρήσεις χωρίς ικανοποιημένους εργαζόμενους» πρόσθεσε, υπενθυμί-
ζοντας πως ήταν μία συμφωνία αλήθειας που είχε κάνει η κυβέρνηση προεκλογικά.

«Αυτή τη συμφωνία αλήθεια τηρούμε απαρέγκλιτα στους επτά μήνες που είμα-
στε στην κυβέρνηση» κατέληξε, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα πως «μπόρεσε σε 
ένα τόσο σημαντικό θέμα να χωρέσει τριπλάσια ψέματα και ανακρίβειες, παρουσία-
σε στρεβλή εικόνα της πραγματικότητας».

«Πολλά από τα στοιχεία που επικαλούνται τα κόμματα θα αποδείξω πως είναι 
ψεύτικα και παραπλανητικά» είπε ο κ. Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας, όπως είπε, έξι 
ψέματα.

Μεταξύ άλλων, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ πως υποκριτικά λέει η αξιωματική αντι-
πολίτευση για απολύσεις, αντίθετα οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης αυξήθη-
καν και είναι 65.718 περισσότεροι από πέρσι.

«Λένε πως χάνονται μόνιμες θέσεις εργασίας υπέρ της μερικής απασχόλησης. 
Όμως φέτος έχουμε περισσότερους μόνιμους εργαζόμενους, σε σχέση με πέρσι» 
συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ για τις συλλογικές συμβάσεις τόνισε: «Επιμένουν 
πως δήθεν επί δικής μας θητείας καταστρατηγούνται οι συλλογικές διαπραγματεύ-
σεις. Η αλήθεια είναι πως εξαίρεση προβλέπεται μόνο εάν το αποφασίσουν οι ίδιοι 
οι κοινωνικοί εταίροι να σώσουν μία επιχείρηση. Ο κανόνας ισχύει παντού, απόδει-
ξη η συλλογική σύμβαση που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο για τους εργαζόμενους 
σε τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα».

Πηγή: autodioikisi.gr

ΕΛΤΑ: Αλλάζουν οι χρεώσεις 
στα ειδικά τέλη εκτελωνισμού

Διευκρινίσεις για τα ειδικά τέλη εκτελωνισμού 
σχετικά με ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσαν τα ΕΛΤΑ.

Σε κάθε αντικείμενο με τελωνειακή διασάφη-
ση που θα εκτελωνίζεται, θα επιβάλλεται «Τέλος 
Εκτελωνισμού», το ελάχιστο ύψος του οποίου κα-
θορίστηκε σε 15 ευρώ, σύμφωνα με εγκύκλιο των 
ΕΛΤΑ.

Μέχρι πρότινος, τα δέματα εκτός ευρωπαϊκών 
χωρών που χρεώνονταν με τέλη εκτελωνισμού 
ήταν αυτά, των οποίων το κόστος ξεπερνούσε τα 
22 ευρώ, πλέον όμως θα χρεώνονται με 15 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:
Για δέματα αξίας από 0 έως και 22 ευρώ, τα 

τέλη εκτελωνισμού ανέρχονται στα 15 ευρώ. Για 
δέματα αξίας από 22 έως και 150 ευρώ, τα τέλη ε-
κτελωνισμού ανέρχονται στα 15 ευρώ + ΦΠΑ 24%.

Για δέματα αξίας πάνω από 150 ευρώ, τα τέλη 
εκτελωνισμού ανέρχονται στα 15 με 50 ευρώ ανά-
λογα το κόστος του πακέτου, + ΦΠΑ 24% + τους 
τελωνειακούς δασμούς.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ
«Τα ΕΛΤΑ προχωρούν σε διευκρινίσεις σε συ-

νέχεια δημοσιευμάτων που προέκυψαν τις τελευ-
ταίες ώρες αναφορικά με τις αλλαγές στα ειδικά 
τέλη εκτελωνισμού και τα οποία έχουν προκαλέσει 
ανησυχία στους καταναλωτές που αγοράζουν προ-

ϊόντα από χώρες εκτός Ε.Ε.
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διαβεβαιώνουν τους 

πελάτες που πραγματοποιούν αγορές από χώρες 
εκτός Ε.Ε. ότι για όλα τα αντικείμενα επιστολικού 
ταχυδρομείου που χαρακτηρίζονται από τις Τελω-
νειακές Αρχές «Ελεύθερα», δηλαδή χωρίς τελω-
νειακή διασάφηση, το τέλος εκτελωνισμού ήταν και 
παραμένει μηδενικό.

Τα αντικείμενα αυτά φέρουν την πράσινη αυτο-
κόλλητη ετικέτα.

Τα ΕΛΤΑ στις 3 Φεβρουαρίου 2020 αναπροσάρ-
μοσαν την τιμολογιακή τους πολιτική, στα «Ειδικά 
Τέλη Εκτελωνισμού».

Στο νέο τιμοκατάλογο έχει προστεθεί «Τέλος Ε-
κτελωνισμού» για τα ταχυδρομικά αντικείμενα που 
φέρουν τελωνειακή διασάφηση, ακόμη κι αν κατά 
την διαδικασία εκτελωνισμού αυτή προσδιοριστεί 
ως μηδενική.

Τέλος, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους πε-
λάτες ότι ο διαχωρισμός των ταχυδρομικών αντι-
κειμένων που προέρχονται από τρίτες χώρες, σε 
αυτά που έχουν τελωνειακό ενδιαφέρον και σε αυ-
τά που δεν έχουν, γίνεται από Τελωνειακές Αρχές 
και όχι από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής και εθνι-
κής νομοθεσίας».
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