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Άλλη μια χρονιά χωρίς 
«ελεύθερα» Ελευθέρια

η Βέροια λόγω κορωνοϊού
  Τα Ελευθέρια της Βέροιας ξημέρωσαν και 
σήμερα, 16 Οκτωβρίου 2021, αλλά για κακή μας 
τύχη ακόμη δεν μπορούμε να τα γιορτάσουμε με 
απόλυτη ελευθερία. Ο Covid-19 μας ταλαιπωρεί 
από το 2019 και συνειδητοποιώ ότι πάνε 2 χρόνια 
που δεν μπορούμε να καμαρώσουμε τα παιδιά 
μας στην παρέλαση. Τώρα θα μου πείτε κόσμος 
πεθαίνει ή δίνει μάχη στην εντατική και εμείς 
μιλάμε για παρελάσεις; Είναι η συνειδητοποίηση 
μιας κατάστασης που ενώ είχαμε την αίσθηση ότι 
θα την περάσουμε κα χρονικά σαν εποχική γρίπη, 
τελικά ήρθε και «κατσικώθηκε» με παραλλαγές 
και μεταλλάξεις κάνοντας την ζωή μας δύσκολη 
και περιορισμένη. Για μια ακόμη χρονιά δεν 
θα «ακροβολιστούμε» πίσω από τα σχοινιά για 
να πάρουμε θέση για την παρέλαση, ούτε θα 
αγκαλιάσουμε και θα ασπαστούμε για χρόνια 
πολλά. Άραγε πότε θα επιστρέψουμε;;;
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Λογγίνου εκατοντ.,

λεοντίου και των συν αυτώ

του Σαββατοκύριακου

Ασπρόμαυρες στιγμές του Προσκοπισμού στη Βέροια
1968. Συμβούλιο βαθ-

μοφόρων προσκόπων
Βέροιας και επιτροπής
κοινωνικής συμπαράστα-
σηςΤΕΒέροιας. Τοπικός
Έφορος ο αείμνηστος
αρχηγός μαςΑναστάσιος
Φελλόπουλος. Πρόεδρος
του Τοπικού Συνδέσμου
ο στρατιωτικός ιερέας αρ-
χιμανδρίτης π.Θεόκλητος
Σετάκης,μετέπειταΔεσπό-
της Ιωαννίνων , εικονίζο-
νταιμεταξύάλλων, ο Ιορ-
δάνης Κουικόγλου, ο Βα-
σίληςΦωκάς, και βέβαια
ο θρυλικός Πατούνας , ο
αείμνηστος αξεπέραστος
Δημήτριος Παπαδόπου-
λος, λυκειάρχης, αρχηγός
του προσκοπισμού της
Βέροιας, που τόσο άδοξα

έφυγεαπότηνζωήτοκαλοκαίριτου1974,σετροχαίοατύχημαεκτροπή,στηνΠιερίωνεπιστρέφονταςξημερώματααπό
τηνπροσκοπική κατασκήνωσηΜεθώνης.Οπροσκοπισμός τηςΒέροιας αποτέλεσε τις δεκαετίεςπουπέρασαναέναο,
λαμπερό   τηλαυγήφάρο πνεύματοςκαικατάρτισηςπροσωπικοτήτωνστηντοπικήκοινωνία.Ηφωτοαπότολεύκωμα
«ΈναςαιώναςπροσκοπικήΒέροια»,έκδοσηςτηςΠΕΗμαθίαςκαιτηςΝομαρχιακήςΑυτοδιοίκησηςΗμαθίας.(Αρχείο-επι-
λογέςΔ.Π.Τόλιου)

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το μπόνους GB
στους εφήβους που εμβολιάζονται

Άνοιξε το μεσημέρι τηςΠαρασκευής (15/10) ηπλατφόρμα για την υποβολήαιτήσεων για τοFreedomPass:Data.
Δικαιούχοιείναιόλοιοινέοιηλικίας15-17ετών(γεννηθέντεςαπό1/1/2004έωςκαι31/12/2006)οιοποίοιθαέχουνλάβει
τουλάχιστοντηνπρώτηήτημοναδικήδόσητουεμβολίουκατάτουκορωνοϊούCOVID-19,έωςκαιτις31/12/2021.

Ηπροσφοράαφοράπακέτοδεδομένων50GBπου ισχύειγια5μήνεςκαιαποδίδεταισεένανενεργόαριθμόκινητής
τηλεφωνίαςανεξαρτήτωςτουπαρόχου(Cosmote,Vodafone,Wind)καιτουείδους(συμβόλαιο,καρτοκινητό,εταιρικό,ιδιω-
τική)τηςσύνδεσης.Ηαίτησηγιατηναπόκτησητουπακέτουγίνεταιαπότονγονέαήτονασκούντατηγονικήμέριμνα,και
υποβάλλεται,είτεηλεκτρονικά,μέσωτουfreedompass.gov.gr,είτεσταΚΕΠ,δηλώνονταςτοναριθμόστονοποίοπρόκειται
ναπιστωθείτοπακέτο.Ηενεργοποίησητηςυπηρεσίαςγίνεταιεντός24ωρώναπότηναίτηση.Hπαροχήχορηγείταιμια
φοράανάΑριθμόΜητρώουΚοινωνικήςΑσφάλισης(ΑΜΚΑ)εμβολιασθέντοςκαιανάσύνδεσηκινητήςτηλεφωνίας.

Ναθυμίσουμεότιτοπρόγραμμαμετομπόνουςδεδομένωνείχεανακοινωθείπρινέναμήνααπότονπρωθυπουργό
ΚυριάκοΜητσοτάκηστην85ηΔΕΘκαιείχεπροκαλέσειανάμεικτεςαντιδράσεις.

Γιαναδούμεανθααποτελέσεικίνητρογιανααυξηθείτοποσοστότωνεμβολιασμένωνστιςηλικίεςπουαπευθύνεται…

ΔιαβεβαίωσηΠλεύρησεΜπαρτζώκα:Άμεσακλιμάκιο
ΕΟΔΥστηΜελίκηγιαδωρεάνrapidtest

Τοαίτημα για αποστολή κλιμακίου τουΕΟΔΥστη
Μελίκηγιαδιενέργειαδωρεάνrapidtestέθεσεπροη-
μερώνοβουλευτήςΤάσοςΜπαρτζώκαςστονυπουρ-
γόΥγείαςΘάνοΠλεύρη και όπωςφαίνεται τοαίτημα
βρήκεανταπόκριση, αφούησυνάντησή τουςυπήρξε
γόνιμηοΒουλευτήςΗμαθίαςαπέσπασετηδιαβεβαίω-
σηότιάμεσαθααποσταλείκλιμάκιοπουθαδιενεργεί
δωρεάν rapid test στηΜελίκη.Η εξέλιξη είναι πολύ
θετική,καθώςηΜελίκηαποτελείτημοναδικήαπότις
9ΚοινότητεςτουΔήμουΑλεξάνδρειαςπουδιαθέτειΓυ-
μνάσιοκαιΛύκειο,μεαποτέλεσμαηυπηρεσίααυτήνα
είναιεξαιρετικάχρήσιμη,ιδίωςστουςμαθητές.

Πέραν τούτουοΤάσοςΜπαρτζώκας έθεσε επίσης
στονΥπουργό τα ζητήματα ελλείψεων τωνΚέντρων
Υγείαςσε ιατρικόπροσωπικό,καθώςκαιτιςελλείψεις
τωνΠεριφερειακών Ιατρείωνσε υλικοτεχνικό εξοπλι-
σμό, αιτήματαπου κατέγραψεο υπουργός διαβεβαι-
ώνονταςότιοιελλείψειςτωνιατρώνβαίνουνσύντομα
προςκάλυψη,ενώυπογράμμισεότιθακατευθυνθούν
σημαντικοίπόροιτουΤαμείουΑνάκαμψηςγιαανανέω-
σητουιατρικού.

Στο τσακ-μπαμ, έγιναν έξι οι υποψηφιότητες
για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ

ΜετηναποχώρησητηςΦώφηςΓεννηματάαπότηνκούρσαδιαδοχήςγιατηνπροεδρίατουΚΙΝΑΛ,λόγωπροβλημά-
τωνυγείας,απότρεις,οιυποψήφιοιδιπλασιάστηκανμέσασεδυομόνοημέρεςκαιχθεςβράδυείχαμεέξιυποψηφιότητες,
ενώγίνεταιλόγοςκαιγιαενδεχόμενηυποψηφιότηταεκμέρουςτουΓιώργουΠαπανδρέου.

Μέχριστιγμής,τηναρχηγίατουΚΙΝΑΛδιεκδικούνοι:ΝίκοςΑνδρουλάκης,ΑνδρέαςΛοβέρδος,ΧάρηςΚαστανίδης,
ΒασίληςΚεγκέρογλου,ΠαύλοςΓερουλάνοςκαιΠαύλοςΧρηστίδης.

Εντωμεταξύ,ηαρμόδιαΕπιτροπήΚαταστατικού(ΕΔΕΚΑΠ)αποφάσισεναδώσειπαράτασημέχριτηνεπόμενηΠέ-
μπτητοαπόγευμαστις18.00γιακατάθεσηυποψηφιοτήτωνκαιγιασυλλογήυπογραφώνγιατηνηγεσίατουΚΙΝΑΛ,ώστε
ναπρολάβουνκαιοιμετάτηναποχώρησηΓεννηματά,μνηστήρεςτουπροεδρικούθώκου…



Χωρίς παρέλαση και φέτος,
 η 109η επέτειος 

απελευθέρωσης της Βέροιας 
από τους Τούρκους

Την 109η επέτειο της 
απελευθέρωσής της από 
τους Τούρκους γιορτάζει 
η Βέροια, το Σάββατο 16 
Οκτωβρίου. Λόγω της 
πανδημίας του κορονο-
ϊού δεν θα γίνει η στρα-
τιωτική και μαθητική πα-
ρέλαση. Το πρόγραμμα 
των εκδηλώσεων που θα 
πραγματοποιηθούν έχει 
ως εξής:  

Σάββατο 16-10-2021:
Ώρα  07.30: Θα ση-

μάνουν χαρμόσυνα οι 
καμπάνες των εκκλη-
σιών

Ώρα  08.00: Επίσημη 
έπαρση της Σημαίας 

Ώρα 10.05: Πέρας 
προσέλευσης στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου

Ώρα 10.10: Πέρας 
προσέλευσης επισήμων 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 

Ώρα 10.15: Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Ώρα 11.00: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων στην Πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολο-

γίου) 
• Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας • Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος
• Πέρας Τελετής 
Σημειώνεται ότι βάσει του ισχύοντος υγειο-

νομικού πρωτοκόλλου, η κατάθεση στεφάνου 
θα πραγματοποιείται από έναν και μόνο εκ-
πρόσωπο κάθε Νομικού Προσώπου ο οποίος 
θα παραβρίσκεται στο μνημείο και τηρώντας 
τις προβλεπόμενες αποστάσεις ώστε να απο-
φευχθεί ο συγχρωτισμός στο χώρο πέριξ του 
μνημείου. 

Επιπλέον, παρακαλούνται οι αντιπροσω-
πείες των φορέων, των οργανώσεων και των 
συλλόγων που θα τιμήσουν την εκδήλωση, 
να είναι αυστηρά μονομελείς, απαρτιζόμενες 
μόνο από τον εκπρόσωπο που θα συμμετέχει 
στην κατάθεση στεφάνων. 

Τέλος, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί 
για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε ότι 
η καθιερωμένη μαθητική και στρατιωτική πα-
ρέλαση καθώς επίσης και οι υπόλοιπες εορτα-
στικές εκδηλώσεις δε θα πραγματοποιηθούν 
τη φετινή χρονιά.    
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Την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου
Διακοπή νερού 

στην περιοχή μεταξύ 
των οδών 

Ανοίξεως – Ε. Βενιζέλου
 – Ελιάς στη Βέροια

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γνωστοποιεί 
στους καταναλωτές και πελάτες της ότι, την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2021 από τις  
9.00 π.μ. έως τις 4.00 μ.μ. θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή νερού, μεταξύ των 
οδών Ανοίξεως – Ε. Βενιζέλου – Ελιάς στη Βέροια, λόγω των εργασιών σύνδεσης, 
σε κομμάτι του νέου αγωγού που αντικαθιστά τους αμιαντοσωλήνες του παλαιού 
δικτύου της περιοχής και ακύρωσης μέρους του παλαιού δικτύου. 

Θα καταβληθεί προσπάθεια όλες οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο 
δυνατόν, ώστε να δοθεί το νερό γρηγορότερα. 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτη-
των ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας 
το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, 
πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με 
σχετική μεγαφώνιση. 

Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη 
αναστάτωση που θα υποστούν.  

Αναγγελίες ζημιάς σε καλλιέργειες μηλιάς 
και σταφυλιών σε Κοπανό, Λευκάδια, 

Μαρίνα, Πολλά Νερά
Ο Δήμος Νάουσας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα  με την 

ενημέρωση του ΕΛΓΑ, η  ανταποκρίτρια για Κοπανό-Λευ-
κάδια-Μαρίνα-Πολλά Νερά Φωτεινή Τηλκερίδου θα δέχεται 
δηλώσεις αγροτών για ζημιές  από βροχόπτωση σε μήλα 
(ποικιλία Φούτζι) και σταφύλια (ποικιλία Γκρίπσον ) κατά τις 
απογευματινές ώρες, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο 
2332350518 από 15/10/2021 μέχρι 25/10/2021.

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας ενημερώνει ότι 
οι επετειακές εκδηλώσεις για την 109η Ε-
πέτειο Απελευθέρωσης της Νάουσας από 
τον τουρκικό ζυγό θα γίνουν, την Κυριακή 
17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ακόλουθο 
πρόγραμμα:

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021
Ώρα 08.00 Εωθινό από την Φιλαρ-

μονική Εταιρεία Νάουσας. Θα σημάνουν 
χαρμόσυνα οι καμπάνες.

Ώρα 08.00 Έπαρση της Σημαίας στο 
Ηρώο της πόλης.

Ώρα 10.30 Δοξολογία στον Μητροπολι-
τικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος. Απόδοση τιμών από την Φιλαρμονική 
Εταιρεία Νάουσας και τον Στρατό. 

Ώρα 11.30 Επιμνημόσυνη δέηση. Εκ-
φώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από 
τον Διευθυντή του 5ου Δημοτικού Σχολεί-
ου Νάουσας κ. Γεώργιο Κελεπούρη. Κατά-
θεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης. 

Ώρα 20.00 Υποστολή της σημαίας από 
τμήμα του Στρατού.

Παράλληλες Εκδηλώσεις
Σάββατο 16 Οκτωβρίου, ώρα 20:00
9η Συνάντηση Χορωδιών Νάουσας 

«Άγγελμα Ελευθερίας» στον Πολυχώρο 
Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα 
ΕΡΙΑ). Συμμετέχουν: Μικτή Χορωδία «Η-
ΧΩ ΒΕΡΟΗΣ», Βέροιας, Σύλλογος Φιλό-
μουσων Πρώτης Σερρών, Μικτή Χορωδία 
Πύργου, Χορωδία Λευκίμμης Κέρκυρας, 
Μουσικό Σωματείο «ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΗΣ».

Κυριακή 17 Οκτωβρίου, ώρα 20:00
Μουσική παράσταση του σύγχρονου - 

παραδοσιακού μουσικού συγκροτήματος 
“Stringless” στον Πολυχώρο Πολιτισμού 
«Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα ΕΡΙΑ).

Διοργάνωση: Μουσικό Σωματείο «Ω-
δείο Ναούσης» σε συνεργασία με τον Δή-
μο Η.Π. Νάουσας. Η είσοδος είναι ελεύθε-
ρη με ατομικές προσκλήσεις. Πληροφο-
ρίες: Μουσικό Σωματείο Ωδείο Ναούσης, 
τηλ.: 2332028547

Επισημαίνεται ότι οι εκδηλώσεις θα 
πραγματοποιηθούν τηρουμένων των υγει-
ονομικών   μέτρων προστασίας και ασφά-
λειας για τη νόσο Covid -19.

Επετειακές εκδηλώσεις για την 
Απελευθέρωση της Νάουσας 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει το πρόγραμμα εκδηλώ-
σεων εορτασμού της 109ης Επετείου Απελευθέρωσης της πόλης 
της Αλεξάνδρειας στις 18 Οκτωβρίου 1912, από τον τουρκικό ζυ-
γό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 Κυριακή 17-10-2021
Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημόσιων και Δημοτικών 

Καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών, με μέριμνα των αρμοδί-
ων, καθώς και των οικιών της πόλης της Αλεξάνδρειας από την 
ανατολή του ηλίου της 17ης Οκτωβρίου μέχρι τη δύση της 18ης 
Οκτωβρίου,.

 Δευτέρα 18-10-2021
• Ώρα 07:30: Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκ-

κλησιών.
• Ώρα 08:00: Επίσημη έπαρση της Σημαίας στο χώρο του Η-

ρώου της πόλης της Αλεξάνδρειας , παρουσία διμοιρίας οπλιτών 
μέριμνας Κ.Ε.Α.Σ.

• Ώρα 10:00: Πέρας προσέλευσης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Αλεξάνδρειας επισήμων.

• Ώρα 10:15: – Επίσημη Δοξολογία

• Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον κ. Γρηγόρη 
Γιοβαννόπουλο, Εκπαιδευτικό-Ιστορικό Ερευνητή.

• Ώρα 11:15 : Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων 
στο Ηρώο της Αλεξάνδρειας 

• Σιγή ενός λεπτού – Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.
Λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού, η καθιερωμένη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση, 
για την επέτειο της Απελευθέρωσης της πόλης της Αλεξάνδρειας, 
δεν θα πραγματοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά του 
κορωνοϊού, οι μαθητικές αντιπροσωπίες παρακαλούνται να απαρ-
τίζονται μόνο από το σημαιοφόρο με τη συνοδεία του εκπαιδευτι-
κού κάθε σχολείου τόσο στον Ιερό Ναό όσο και στο Ηρώο, καθώς 
και η κατάθεση στεφάνου θα πραγματοποιείται από έναν και μόνο 
εκπρόσωπο κάθε Νομικού Προσώπου, φορέων, οργανώσεων και 
συλλόγων ο οποίος θα παραβρίσκεται στο μνημείο τηρώντας τις 
προβλεπόμενες αποστάσεις ώστε να αποφευχθεί ο συγχρωτι-
σμός και όλα τα υγειονομικά μέτρα που απαιτούνται (μάσκες).

Την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

Η Αλεξάνδρεια γιορτάζει την επέτειο απελευθέρωσής της 



Το «Εκκοκκιστήριο 
Ιδεών» παρουσιάζει 

το νέο βιβλίο 
της Μαρίας 

Πατακιά, «Περί έρωτος 
ως μόνου Δαιμονίου»

Την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, «ΠΕ-
ΡΙ ΕΡΩΤΟΣ ΩΣ ΜΟΝΟΥ ΔΑΙΜΟ-
ΝΙΟΥ»….Ποίηση της Μαρίας Πατα-
κιά-Ιωακειμίδου στο «Εκκοκκιστήριο 
Ιδεών», στις 6.30μμ.

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχο-
λείου Γιάννης Γεωργουδάκης 

και ο φιλόλογος Δημήτρης Ταχμα-
τζίδης, μιλούν για το νέο βιβλίο της 
Μαρίας Πατακιά αποκαλύπτοντας τα 
μυστικά και τα σήματα Μορς της Ποί-
ησής της.  Μια γραφή ιδιαίτερα εσω-
τερική και ελεύθερη

που ξέρει να αγγίζει τα απόκρυφα μυστικά των ανθρώπων 
που γνωρίζει να στέλνει σε  «Εκδρομές Ευτυχίας» τις λέξεις
που ξέρει να ΥΜΝΕΙ τις σιωπές σαν υψίφωνος ευαισθησίας.
Η Αφιέρωση, η Φαντασία, ο Παράδεισος, τα ΑΝ του Έρωτα, Μια 

απορία,
η Κάφτρα, η Απόσυρση, οι Ασκήσεις Αναπνοής, η Τριλογία της 

«ΩΡΑΣ»,
το Ρίσκο,  Αχ η τεχνολογία…..
είναι οχήματα για να σας πάνε εκεί που ο εαυτός σας σας περι-

μένει.       
Η είσοδος στον χώρο θα γίνεται με μάσκα και πιστοποιητικό 

εμβολιασμού ή νόσησης ή Rapid Test 48ώρου και επίδειξη ταυτό-
τητας.
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

-Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλ-
τρα ενεργού άνθρακα και Hepa) 

-απολύμανση πριν κάθε προβολή,
- μεγάλες αποστάσεις 
- περιορισμένη διαθεσιμότητα εισι-

τηρίων
- αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και 

έξοδο
DUNE         (Dolby surround 7.1)
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   
Πέμπτη 14/10 – Παρασκευή 15/10 – Δευτέρα 18/10 – Τρίτη 

19/10 – Τετάρτη 20/10 στις 20.30 
Σάββατο 16/10 και Κυριακή 17/10 στις 19.00 και 21.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά 
στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΝΤΕΝΙ ΒΙΛΝΕΒ
Σενάριο: ΕΡΙΚ ΡΟΘ
Ηθοποιοί: ΣΤΕΛΑΝ ΣΚΑΡΣΓΚΑΡΝΤ, ΧΑΒΙΕ ΜΠΑΡΔΕΜ, 

ΣΑΡΛΟΤ ΡΑΜΠΛΙΝΓΚ, ΟΣΚΑΡ ΙΣΑΑΚ, ΤΖΟΣ ΜΠΡΟΛΙΝ, ΡΕ-
ΜΠΕΚΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ , ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, ΖΕΝΤΑΓΙΑ ΚΟΛ-
ΜΑΝ, ΤΙΜΟΤΕ ΣΑΛΑΜΕ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΜΟΜΟΑ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ - THE LAST DUEL
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   
Καθημερινά στις 20.30 
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 

ετών και πάνω, Self test από 
4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά 
στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: Ρ ΙΝΤΛΕΪ 
ΣΚΟΤ

Σενάριο: ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ & 
ΜΑΤ ΝΤΕΪΜΟΝ

Ηθοποιοί: ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ, 
ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑΪΒΕΡ, ΜΑΤ ΝΤΕΪ-

ΜΟΝ, ΤΖΟΝΤΙ ΚΟΜΕΡ
ΚΟΝΤΟΡΙΤΟ (ΜΕΤΑΓΛ) - CONDORITO 
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Παρασκευή 15/10 

- Σάββατο 16/10 - Κυριακή 17/10 στις 18.00  (Πιστοποιητικό 
εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 ετών και πάνω, Self 
test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.
cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞ ΟΡΕΛΕ & ΕΝΤΟΥΑΡΤΟ ΣΟΥΛΝΤ
Σενάριο: ΜΑΡΤΙΝ ΠΙΡΟΓΙΑΝΣΚΙ & ΙΣΑΪ ΡΑΒΙΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΝΙΚΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ, ΧΑΡΑ ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΙΡ-
ΚΙΣ

  Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επισκε-
φθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 

 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμ-
μα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     14/10/21 - 20/10/21

Σύλλογος Καρκινοπαθών 
Βέροιας - Ημαθίας

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»

Πρόσκληση 
σε έκτακτη Γενική 

Συνέλευση
Ο Σύλλογος καρκινοπαθών Βέροιας – 

Ημαθίας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»
Καλεί τα μέλη του σε έκτακτη Γενική 

Συνέλευση στα γραφεία του συλλόγου, 
Μερκ. Καρακωστή 9 στη Βέροια, την Δευ-
τέρα 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11 το 
πρωί. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ετήσιος Απολογισμός 2020 
2. Έγκριση Προϋπολογισμού 2021
3. Έκθεση πεπραγμένων
4. Ορισμός ημερομηνίας εκλογών 

και εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής
5. Κατάθεση υποψηφιοτήτων για 

την εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου 
και νέας εξελεγκτικής επιτροπής, καθώς 
και νέων εκπροσώπων στην Ελληνική 
Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ)  

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική 
Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πα-
ρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021  και ώρα 11 
το πρωί στα γραφεία του συλλόγου, με τα 
ίδια θέματα.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη

ΠΡΟΣΟΧΗ
Λόγω των μέτρων κατά του COVID 

-19 ελεύθερη πρόσβαση στο Σύλλογο 
Καρκινοπαθών και στην αίθουσα της Γε-
νικής Συνέλευσης έχουν μέλη μας που 
έχουν εμβολιαστεί για covid -19 και έχουν 
περάσει 14 ημέρες από την τελευταία δό-
ση, με πιστοποιητικό εμβολιασμού αλλά 
και μέλη που έχουν νοσήσει και έχουν 
πιστοποιητικό νόσησης ή μέλη με rapid 
test 48 ωρών.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

Ψωμιάδου Μαρίνα

“ Εξερεύνηση και ανακάλυψη 
της ιστορίας του βιβλίου”

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
της  Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

Νάουσας με το Παιδικό 
Μουσείο Exploration

Εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα 
θα υλοποιη -
θεί, την Τρίτη 
2 6 / 1 0 / 2 0 2 1 
και την Τετάρ-
τη 27/10/2021, 
στο αναγνω-
σ τ ή ρ ι ο  τ η ς 
Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης Νά-
ουσας με θέμα: 
«Εξερεύνηση 
και ανακάλυψη 
της ιστορίας 
του βιβλίου», 
μέσα από μου-
σε ιοσκευή η 
οποία περιλαμ-
βάνει εκπαιδευ-
τικό υλικό με 
προτεινόμενες δραστηριότητες.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας, επιλέχθηκε - ανάμεσα σε βιβλιοθήκες της Ελ-
λάδας - ώστε να φιλοξενήσει την προαναφερόμενη μουσειοσκευή με τίτλο: «Βιβλίο 
- τα φύλλα που μιλάνε», στο πλαίσιο της  δράσης  «Το Παιδικό Μουσείο Exploration 
ταξιδεύει στις βιβλιοθήκες της Ελλάδας».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και θα υλοποιηθεί τις μέρες: 
Τρίτη 26/10/2021 και Τετάρτη 27/10/2021, ώρα 16.00 (διάρκεια μιας ώρας), στο ανα-
γνωστήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 

Η δράση υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και  Αθλητισμού. 
Λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων ο αριθμός των συμμετεχόντων παιδιών 

θα είναι περιορισμένος και έως 10 άτομα, ενώ  θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Δηλώσεις συμμετοχής από την Δευτέρα 18/10/2021 – Παρασκευή 22/10/2021, στο 
τηλ. 23323 50025, ώρες 12.00 – 18.00.

Επισημαίνεται ότι λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID – 19, το ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα γίνει σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας.
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ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΝΤΑΣ 
ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 
ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ…
Έτσι όπως άφησες τις ερημιές
για μια επίσκεψη στην Πολιτεία,
φοβάμαι τους αέρηδες που θα πέσουν
πάνω σου
κι` αλλοίμονο στα άμφια των λόγων σου
και τις χειρονομίες που θα «παρακμάζουν».  

Ήτανε ο τελευταίος που είδε το άγαλμα
που έφευγε τη νύχτα με τα πρησμένα γόνατα 
του ύπνου 
και την  φρενιασμένη φωνή και χάνονταν 
τα μεσάνυχτα.
Συντέλεια έμοιαζε! Που τάχα πήγαινε;

Με ασβέστη Αγίαζαν τα ξωκλήσια
οι αργοπορημένοι τότε!
Σε πλαστικές καρέκλες κάθονταν εύσωμες 
γυναίκες  
και με ψηφίδες του Ταξιάρχη χάραζαν 
την μνήμη που πόναγε. 
Ήταν τότε που ο Χρόνος όγδοος στη σειρά 
ξενιτευόταν…

Τι νάταν όλα αυτά;
Περισσευούμενα της καθημερινότητας 
μήπως;
Αλλοπαρμένες ερωτήσεις 
καθώς ξεθώριαζαν οι Πόλεις το φθινόπωρο;
 
Η γιαγιά κάθισε κοντά του τότε όπως παλιά 
τον καιρό της φερεγγυότητας.
Πέταξε τα βιβλία των «συνωμοσιών», 
έδιωξε κι` όλους τους ψεύτες,
πήρε το χέρι του από το «Τελωνείο 
των Αζήτητων»
και άρχισε να του διηγείται ιστορίες 
για τα αφιερώματα 
που λένε πως ήτανε ασημένια ερωτήματα 
στο εικονοστάσι του Σαββατοκύριακου…
 
Όταν ήταν 7 χρονών είχε βρει ένα δεκάρικο 
στο δρόμο.
Μετά στα 16 του βρήκε πενηντάρικο και 
δεν θα το πιστέψετε 
όταν έγινε 22 βρήκε ένα 100ρικο.
Εντάξει ,«δεν λέμε», λέγανε οι συγγενείς 
αλλά
ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΡΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ 
ρωτούσαν! 
.  

Γιάννης Ναζλίδης

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
O ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΗΛΙΑΣ του Κων-

σταντίνου και της Μαρίας το γένος Λογγι-
νίδου που γεννήθηκε στην Βέροια και κα-
τοικεί στην Βέροια και ΛΟΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗ
του Δημητρίου και της Ιωάννας το γένος 
Τζιόλα που γεννήθηκε στο Γκεντεμπορκ 

της Σουηδίας και κατοικεί στην Βέροια πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο.

Την Τρίτη συνεδριάζει 
η Οικονομική Επιτροπή 

Δήμου Βέροιας
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Βέροιας θα 

γίνει την Τρίτη 19-10-2021 από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω 
των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της δι-
άδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, 
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού 
εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και 
τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέ-
ματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 9ης Αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 
2021.

-Έγκριση ή μη Συμμετοχής του Δήμου στον Γ΄ Κύκλο (2021) του 
Προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια 
ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Νο 11/2017 
του ΟΑΕΔ.

-Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση του Πράσι-
νου Ταμείου για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.», β) δέσμευσης της 
Ο.Ε. για την εγγραφή της υπηρεσίας στον προϋπολογισμό του Δήμου 
και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Τιμητικές 
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώ-
πων και αντιπροσωπειών» 

-Έγκριση ή μη μετακίνησης δημοτικού συμβούλου στα Ιωάννινα.
-Έγκριση ή μη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τε-

χνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων διακήρυξης για την «Προ-
μήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου για 
το έτος 2022».

-Έγκριση ή μη α) πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας  (ΜΑΠ)  για τους δικαιούχους υπαλλήλους του 
Δήμου Βέροιας και β) ανάθεσης της ομάδας Γ΄ με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4412/2016.

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του 
έργου «Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην οδό Άρεως»

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του 
έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων ΔΕ Βέροιας»

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου της 
μελέτης «Συμφωνία πλαίσιο διετούς διάρκειας για την εκπόνηση τοπο-
γραφικών υπηρεσιών για τη διασφάλιση της δημοτικής περιουσίας στο 
Κτηματολόγιο»

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου εκπόνησης της υπηρεσίας «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Βέροιας»

-Έγκριση ή μη 2ης παράτασης για το έργο «Κατασκευή Μεταλλικών 
Κερκίδων Στο Γήπεδο Αγίου Γεωργίου».

-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών 
του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ».

-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπα-
νών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ 
(2020)».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου 
«Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».

-Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.
-Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.
-Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.
-Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.
-Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.
-Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.
-Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

Εορτασμός της Ημέρας 
Μακεδονικού Αγώνα την 

Κυριακή στη Βέροια
Η  Η μ έ ρ α 

Μακεδον ικού 
Αγώνα θα εορ-
τασθεί φέτος, 
την  Κυρ ιακή 
17 Οκτωβρίου 
2021, με τ ις 
παρακάτω εκ-
δηλώσεις: 

α) Γενικός 
σημαιοστολ ι -
σμός των Δη-
μοσίων και Δη-
μοτικών Κτιρί-
ων των ΝΠΔΔ, 
οργανισμών, επιχειρήσεων του Δημοσίου και των Τραπεζών, από 
τις 8 το πρωί μέχρι και τη δύση του ηλίου.

 β) Φωταγώγηση των Δημοσίων και Δημοτικών κτιρίων, αρχαιο-
λογικών χώρων και μνημείων κατά τις βραδινές ώρες. 

γ) Ώρα 10.20 πέρας προσέλευσης επισήμων στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Αντωνίου. 

- Ώρα 10.30 π.μ. επίσημη Δοξολογία και Επιμνημόσυνη Δέηση 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου με τη χοροστασία του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη Βεροίας και Ναούσης κ. Παντελεήμονος. 

- Ομιλία στον ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου από τον κ. Κλήμη Παπα-
δόπουλο, Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ημαθίας. 

 Ιδιαίτερο πρόγραμμα εορτασμού δεν θα εκδοθεί.  Να σημειωθεί 
ότι λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19, η τέλεση των Δοξολογιών, των 
Επιμνημόσυνων Δεήσεων, των ομιλιών στα σχολεία, των καταθέσε-
ων στεφάνων στις έδρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
των Περιφερειακών Ενοτήτων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με 
τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και υπό την αυστηρή τήρηση 
αυτών. 
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Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεήμων:

 Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέου πολιούχου Βεροίας με την 
ευκαιρία της εορτής πάντων των εν Βεροία Αγίων. Στο τέλος θα 
τελέσει δοξολογία για τα Ελευθέρια της πόλεως.

 Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης και 
θα τελέσει δοξολογία για τα Ελευθέρια της πόλεως.

 Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας και θα 
τελέσει δοξολογία για τα Ελευθέρια της πόλεως.

 Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού, στον 
υπό κατασκευή Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βε-
ροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας από την ιστοσε-
λίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook 
και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 

15 Οκτωβρίου 2021 στις 5.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ.Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Αδάμος 
Γεωργ. Σπανός σε ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Παρασκευή 

15 Οκτωβρίου 2021 στις 4.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ.Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Δημοσθέ-
νης Απ. Μπιζέτας σε ηλικία 72 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, κόρης, πεθεράς και α-
δελφής

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ

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

Τα τέκνα
Τα εγγόνια
Η μητέρα

Ο γαμπρός, Η νύφη
Ο αδελφός

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελ-

φότητος Κυριών Βέροιας, διοργανώνει τριήμερη 
εκδρομή στις 22, 23, 24 Οκτωβρίου 2021 στη Ναύ-
πακτο, Γαλαξίδι, Ιτέα, Δελφούς, Αράχοβα, Δίστομο, 
μονή Οσίου Λουκά. Θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα 
υγειονομικά μέτρα ασφάλειας, όπως αυτά ορίζο-
νται από τον ΕΟΔΥ για τον covid 19. Πληροφορί-
ες-  δηλώσεις στα τηλέφωνα:           6946425960        
6979785183   

Ξεκινούν 
οι «Ακαδημαϊκοί 

Διάλογοι», 
της Ι. Μητροπόλεως

Ξεκινᾶ ξανά στήν Ἱερά Μητρόπολη ἡ σειρά ὀμιλιῶν μέ τίτλο «Ἀκαδημα-
ϊκοί Διάλογοι». Tὴν Κυριακὴ 17 Ὀκτωβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερό 
Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Βεροίας ὁμιλητής 
στούς «Ἀκαδημαϊκούς Διαλόγους» θὰ εἶναι ὁ Παν. Ἀρχιμ. Δημήτριος Μπα-
κλαγῆς, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, ὁ 
ὁποίος θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Ἐξῆλθεν ὁ Σπείρων...». Εἴσοδος ἐλεύθερη 

Στις 24 Οκτωβρίου ο εορτασμός 
της ημέρας των Ηνωμένων 

Εθνών στην Ημαθία 
Στις 24 Οκτωβρίου 2021, θα εορτασθεί σε ολόκληρη τη Χώρα, η 

επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 
Την ημέρα αυτή θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες εορταστικές εκδη-

λώσεις, από την Π.Ε. Ημαθίας: 
-Σημαιοστολισμός όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των 

Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ., από την ογδόη 
πρωϊνή ώρα μέχρι τη δύση του ηλίου την 24η Οκτωβρίου 2020, ημέ-
ρα Κυριακή. 

Παρακαλούνται όλοι οι Δήμοι, οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής 
Ενοτήτας Ημαθίας και του Δημοσίου να μεριμνήσουν για το σημαιο-
στολισμό των κτιρίων όπου στεγάζονται.

Ανοιχτή Πρόσκληση για 
τη διεξαγωγή εκλογών 

του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλ-
λόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Ε-
ΡΑΣΜΟΣ» προκηρύσσει Αρχαιρεσίες 
για την ανάδειξη του νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτι-
κής Επιτροπής του Σωματείου. Προς 
τον σκοπό αυτό καλεί τα μέλη του 
να προσέλθουν σε εκλογική – απο-
λογιστική Γενική Συνέλευση που θα 

γίνει κατά τα προβλεπόμενα άρθρα του Σωματείου του ισχύ-
οντος Καταστατικού τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 
4.00-7.00μ.μ. στην αίθουσα του 1ου Ορόφου των γραφείων 
μας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια. Σε περίπτω-
ση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 1η 
Νοεμβρίου 2021 την ίδια ώρα (4.00-7.00μ.μ.) και στον ίδιο 
χώρο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημο-

νικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου. 
2. Οικονομικός  Απολογισμός. 
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβου-

λίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής 
4. Προτάσεις προγραμματισμού δράσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να 

προσέλθουν στη Συνέλευση και να συμμετάσχουν ενεργά για 
να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον του Συλλόγου. Όσοι 
επιθυμούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους για εκλογή 
στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υποβάλλουν αί-
τηση στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 
17 στη Βέροια έως την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 7621Γ/13-10-2021 έκθεση επίδοσης της 

Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Βέροιας ΕΥΔΟ-
ΞΙΑΣ ΝΙΚ. ΑΓΓΑΛΑ, μετά από έγγραφη παραγγελία από τον 
δικηγόρο Νικόλαο Ανδρικόπουλο, πληρεξούσιο της ανώνυμης 
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, 
αρ. 86, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (ΑΦΜ:094014201) επέ-
δωσα στην κ. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας, κ. Άννα 
Κεβοπούλου, για λογαριασμό του Εδουάρδου Κιτσικίδη 
του Κων/νου, πρώην κάτοικο Μακροχωρίου Ημαθίας, οδός 
Αριστοτέλους 113, ΑΦΜ 108553728 και ήδη αγνώστου δι-
αμονής, ακριβές αντίγραφο της από 30.09.2021 Αγωγής της 
πρώτης κατά του Εδουάρδου Κιτσικίδη του Κων/νου η οποία 
απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείο Βέροιας που με αυτή 
ζητάει αυτά που αναφέρονται στο περιεχόμενο της και συγκε-
κριμένα: 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή ως προς όλο αυ-
τής το αιτητικό. 2. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για τις αιτίες 
που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας, να μας καταβά-
λει: το ποσό των Ευρώ δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα 
τρία και πενήντα οκτώ λεπτά (17.953,58) Η ανωτέρω απαίτηση 
αναλύεται ως ακολούθως: Ληξιπρόθεσμα Χρεολύσια ποσού 
Ευρώ 16.152,99, Τόκοι Κεφαλαίου ποσού Ευρώ 1.456,83, Τό-
κοι Υπερημερίας ποσού Ευρώ 342,58 και ‘Εξοδα ποσού Ευρώ 
1,18. 3.Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά 
εκτελεστή. 4.Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική μας 
δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μας. 
Στο παραπάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: α) η με 
Αριθμό 53/2021 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής Τα-
κτικής Διαδικασίας του γραμματέα του Ειρηνοδικείου Βέροιας, 
β) η από 04/10/2021 πράξη του γραμματέα του Ειρηνοδικείου 
Βέροιας, σύμφωνα με την οποία ορίζεται κοινοποίηση της 
παρούσας προς τους εναγόμενους εντός 30 ημερών και κατά-
θεση προτάσεων και όλων των απαραίτητων εγγράφων από 
τους διαδίκους εντός εκατό (100) ημερών από την ημέρα της 
κατάθεσης (αρθ. 237), κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων 
εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της κατάθεσης 
προτάσεων. Επισημαίνεται ότι : εκπρόθεσμες προτάσεις και 
προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση αργίας ή 
Σαββατοκύριακου, η προθεσμία παρατείνεται την επόμενη ερ-
γάσιμη ημέρα. Για κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής 
όλες οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται κατά 30 ημέρες, 
και γ) παραγγελία για επίδοση για να λάβει γνώση για κάθε 
νόμιμη συνέπεια.

ΝΑΟΥΣΑ 15/10/2021
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΙΚ.ΑΓΓΑΛΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συν-

δέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Ε-
φημερίδων εκφράζει τα συλλυπητήρια 

και τη βαθιά θλίψη του, για την απώλεια της μητέρας του Α-
ντιπροέδρου και Εκδότη της εφημερίδος «ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ 
ΝΕΑ» Μανώλη Χαλκιαδάκη.

Ευχόμαστε, η ευχή της να ακολουθεί τον ίδιο και την οι-
κογένεια του.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γ. Κατσαΐτης Ν. Βαφειάδου
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Του ιερέως
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Θα μου επιτρέψεις 
σήμερα, φίλε αναγνώ-
στη, να απευθυνθώ 
σε έναν «προοδευτι-
κό» κύριο, ο οποίος, 
προ καιρού παρουσι-
άστηκε σε εκπομπή 
της τηλεόρασης και είπε μεταξύ 
άλλων (είχα την πρόνοια να γρά-
ψω την εκπομπή):

«…η θρησκεία, μου είναι δυ-
σάρεστη, γιατί είναι σκυθρω-
πή. Βάζει αδιάκοπο φρένο στην 
κούρσα της ζωής. Ανασταλτική 
δύναμη, που δεν κάνει τίποτε άλ-
λο παρά να βλέπει το κακό, που 
μπορεί να κρύβεται πίσω απ’ όλα 
τα πράγματα. Η Χριστιανική ζωή! 
Δηλαδή είναι πράγμα ξεπερα-
σμένο, παλιό, ταριχευμένο, «Τω 
καιρώ εκείνω», που με εμποδίζει 
να κάνω αυτό που θέλω και με 
ευχαριστεί. Ο Θεός, λένε, είναι 
για τους ανθρώπους μια ναυα-
γοσωστική λέμβος. Εγώ, όμως, 
προτιμώ ένα γιοτ για μια ευχάρι-
στη κρουαζιέρα…».

Και το συμπέρασμα; Η θρη-
σκεία δεν σε ενδιαφέρει, αφού 
δεν έχει τίποτα να σου πει. Θα 
ήθελα, όμως να σε ρωτήσω: Για 
ποια θρησκεία πρόκειται;

Στην αρχή νόμιζα πως μιλού-
σες για το Βουδισμό ή το Βραχ-
μανισμό. Στη συνέχεια κατάλαβα 
πως εννοούσες καθαρά τον Χρι-
στιανισμό. Ναι, δεν υπήρχε καμία 
αμφιβολία. Ο Χριστιανισμός δεν 
έχει τίποτα να προσφέρει σε σέ-
να. Έχεις δίκιο! Δεν έχει τίποτα 
να σου πει. Σε τίποτα δεν μπο-
ρεί να σε βοηθήσει. Δεν μπορεί 
να ικανοποιήσει τους ασίγαστους 
πόθους της ψυχής σου. Πώς εί-
ναι δυνατόν να γεμίσει την ανή-
συχη καρδιά σου, ένα «παλιό» 
και «ταριχευμένο» κατασκεύα-
σμα;

Πρόκειται, όμως, για ποιο χρι-
στιανισμό; Ασφαλώς, αυτός ο 
Χριστιανισμός που φαντάζεσαι, 
είναι ανύπαρκτος. Ή μάλλον υ-
παρκτός μόνο στην σκέψη μερι-
κών που τον… αγνοούν.

Ήθελα πρώτα-πρώτα να σε 
ρωτήσω: Πού και πότε γνώρισες 
τον Χριστιανισμό, την κοσμοθε-
ωρία του, τη βιοθεωρία του; Στά-
θηκες ποτά σοβαρά, με σύστημα 
και υπεύθυνα να μάθεις μερικά 
έστω βασικά και να εμβαθύνεις 
σ’ αυτά; Έπιασες ποτέ στα χέρια 
σου κάποιο βιβλίο, που μερικοί 
σαν τον Κλωντέλ, τον Μωριάκ, 
τον Πανίνι το διάβαζαν γονατι-
στοί; Δεν σου λέω πως πρέπει 
να κάνεις κι εσύ το ίδιο. Δεν νο-
μίζεις, όμως, πως θα μπορούσες 
να αφιερώσεις και γι’ αυτό λίγο 
χρόνο, ξεκλέβοντάς τον έστω α-
πό την ανάγνωση μερικών μυθι-
στορημάτων.

Μαντεύω την αντίρρησή σου. 

Αυτά τα ξέρω. Τα έχω α-
κούσει από μικρό παιδί 
χιλιάδες φορές.

Δεν γνωρίζω αν στ’ α-
λήθεια το θεωρείς αυτό 
σοβαρή δικαιολογία. Πά-
ντως είναι μια εξήγηση. 
Ίσως έχεις δίκιο. Γιατί το 
να προσπαθείς σήμερα 
να ικανοποιήσεις τη δί-

ψα της ανήσυχης και απαιτητικής 
ψυχής σου με τις παιδικές γνώ-
σεις σου – χρήσιμες τότε, ανε-
παρκείς σήμερα – μοιάζεις σαν 
τον νέο που ετοιμάζεται για πανε-
πιστημιακές σπουδές με αναγνω-
στικό της πρώτης Δημοτικού.

Είναι βασικό και νομίζω πως 
συμφωνείς. Πρέπει να γνωρίσεις 
κι εσύ. Πρέπει να γνωρίσεις τον 
Χριστιανισμό με την πραγματική 
του όψη. Να σου παρουσιαστεί 
με την αληθινή του μορφή. Όχι η 
καρικατούρα που φαντάζεσαι, αλ-
λά το καλλιτέχνημα που γοητεύει.

Λοιπόν, φίλε μου, ο Χριστια-
νισμός δεν είναι ο αρνητής της 
χαράς, της ζωής, αλλά ο δημι-
ουργός τους. Κάθε τι παλιό, κά-
θε ανθρώπινη αξία, κάθε υψηλό 
πόθο και ευγενικό οραματισμό, 
όχι μόνον δεν απορρίπτει, αλλά 
προφυλάσσει από τη βεβήλω-
ση και τα προσφέρει πεντακά-
θαρα. Ενδιαφέρεται ζωντανά για 
όλα τα ανθρώπινα προβλήματα. 
Ξεκινάει από τον άνθρωπο για 
να φτάσει όχι στον υπάνθρωπο 
και τον κτηνάνθρωπο, αλλά στον 
Θεάνθρωπο!

Ο Θεός δεν είναι αντίπαλός 
σου, για να τον βλέπεις με δυ-
σάρεστο μάτι. Πώς είναι δυνατόν 
να είναι αντίπαλός σου κάποιος 
που σε αγαπάει; Είναι πατέρας 
σου, αδελφός σου. Πορεύεται μα-
ζί σου στις ωραίες αναζητήσεις 
σου, όχι σαν αδιάφορος περι-
πατητής, αλλά σαν πιστός φίλος 
και αδελφός. Σε θέλει ζωντανό, 
πλημμυρισμένο από ζωή. Αυτός 
είναι η ζωή και θέλει να σου την 
προσφέρει άφθονη. Πώς μπορεί 
να έχει σχέση με την αποστέωση, 
το ταρίχευμα, τη νέκρα Εκείνος 
που θέλει οι οπαδοί του «ίνα ζω-
ήν έχουσι και περισσόν ένωσι».

Η ακινησία και η μουμιοποίηση 
μπορεί να έχουν σχέση με την 
απάθεια και το ραχατισμό των 
ανατολικών θρησκειών. Αστρο-
νομικές αποστάσεις, όμως, χω-
ρίζουν από τη ζωντανή θρησκεία 
Εκείνου που «πυρ ήλθε βαλείν 
επί την γην».Μα, σε πειράζει το 
«φρένο», λες. Για σκέψου καλλί-
τερα. Όταν ο Θεός σου προτεί-
νει να πατήσεις φρένο μπροστά 
στο γκρεμό, ενώ εσύ επιμένεις 
να πατήσεις γκάζι, αυτό είναι δέ-
σμευση; Τα μη του χριστιανισμού 
– που τόσο σου χτυπούν τα νεύ-
ρα – είναι πινακίδες στα ηλεκτρο-
φόρα καλώδια. Θέλεις αλήθεια να 
τις καταργήσεις για να χαρείς τη 
ζωή σου;

Για ποια θρησκεία 
ομιλείτε κύριε;

 Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 

γεννήθηκες στη Μασσαλία 
στις 29 Μαρτίου του 1870, ήσουν ο γιος του μεγαλέμπορου Μιχαήλ 
Μελά, του ανθρώπου που σου εμφύσησε το όραμα της Μεγάλης 
Ιδέας.

Μικρό παιδάκι ήσουν, όταν ξαφνικά απευθύνεσαι στους μεγα-
λύτερούς σου, «γιατί δεν πάτε να τους πολεμήσετε;», για να πάρεις 
την απάντηση: 

«Παύλο όταν θα έλθει η ώρα θα τους πολεμήσουμε», 
για να συνεχίσει ο πατέρας σου «σκοπίμως τον άφησα να πα-

ρακολουθήσει τη συνομιλία μας, επειδή επιθυμώ να τον δω, ένα 
εξαίρετο πατριώτη και όχι αργόσχολο κοσμικό».

Φίλοι μου, τίποτα δεν είναι τυχαίο. 
Ο πατέρας ήθελε ο γιος του να γίνει καλός πατριώτης και του 

εμφύσησε τα μεγαλειώδη ελληνικά ιδεώδη, εμείς που επιθυμούμε 
πλούτο, γκλαμουριά, εξοχικά Μύκονο και Σαντορίνη και …, δημι-
ουργούμε αργόσχολους νέους, που σκοπό ζωής τους έχουν την 
απόκτηση καγιέν, νέους που κλαίνε, διότι δεν τους «κάθεται» το 
μοντέλο της οθόνης του υπολογιστή και επιβάλλεται να καπνίσουν 
και χόρτο για να ξεχάσουν τον πόνο τους!

Εκείνα τα χρόνια που η πατρίδα δεν είχε πλούτο, αλλά φτώχεια, 
πείνα, αλλά είχε αρχές, πίστη σε αξίες, πίστη σε ιδανικά, τότε οι 
νέοι καβαλούσανε τα βαγόνια και γελώντας πηγαίνανε σε πόλεμο!

Τότε, ο νέος έκλαιγε γιατί ήταν ξυπόλητος, τώρα κλαίει γιατί δεν 
του παίρνει ο μπαμπάς γόβα στιλέτο!

Τότε, ο νέος έκλαιγε γιατί δεν είχε βιβλία, τώρα γελάει που τα 
καταστρέφει!

Τα χρόνια περάσανε, εύελπις νεαρός και «αύριο ονομαζόμαστε 
ανθυπολοχαγοί, με την πρώτη ευκαιρία θα ανέβω στη Μακεδονία, 
να πολεμήσω εναντίον των Βουλγάρων κομιτατζήδων και των 
Τούρκων κατακτητών, και να οργανώσω ανταρτικές ομάδες» και έ-
παιρνες την απάντηση «τρελάθηκες Παύλο, πως θα πραγματοποι-
ηθούν τα σχέδιά σου, πόλεμος σημαίνει χρήματα, πολλά χρήματα, 
χρειάζονται όπλα, πυρομαχικά, ρούχα, οι Βούλγαροι σκορπούν ε-
κατομμύρια λίρες στη Μακεδονία», και την κουβέντα την τελείωνες 
λέγοντας, «θα δώσω ότι έχω και δεν έχω, θα φορολογήσω τους 
φίλους μου, θα τους υποχρεώσω να δίνουν ένα ποσό κάθε μήνα 
για το Μακεδονικό αγώνα»!

Τελικά Παύλο, μήπως ολόκληρη η ζωή σου ήταν μία τρέλα, 
μήπως τελικά οι φίλοι σου δίνανε λεφτά για να «χρηματοδοτηθεί», 
ο θάνατος, του νέου, του ωραίου, του μορφωμένου, του πλουσίου, 
του …

Ορκίστηκες και ναι «σε γνωρίζω εσένα, στου παπά Σταύρου το 
σπίτι είδα μια φωτογραφία σου, σε γνωρίζω εσύ είσαι. Όταν έλθει 
αυτός στη Μακεδονία, θα γίνουν μεγάλα πράγματα, μου είπε ο 
παπά Σταύρος. 

Εσύ είσαι. Παύλε καλώς όρισες στη Μακεδονία»!
Ναι Παύλε μου, εσύ πήγες στη Μακεδονία για να αγωνιστείς για 

μία ελεύθερη και μεγάλη πατρίδα, στην οποία όμως στην συνέχεια 
«ορίσανε» και άλλοι για να «φτιάξουν»:

μία πατρίδα, που κυριαρχεί η σιχαμάρα, η κονόμα, τα «εξτρα-
δάκια» η διαφθορά, το έγκλημα, 

μία πατρίδα, που κυριαρχεί το ψέμα, η απάτη, η ανικανότητα, η 
απραξία, η αφασία,

μία πατρίδα που εάν τύχει της «ευτυχίας», οι γνώστες, οι ικα-
νοί, να μιλήσουν ή να προτείνουν, στην καλύτερη περίπτωση δεν 
θα ακουστούν και θα χλευαστούν, από τους επαγγελματίες της 
πολιτικής αλητείας,

μία πατρίδα που παντού «παρελαύνουν» κρατικοδίαιτοι ντενε-
κέδες χωρίς κανένα ένσημο,

μία πατρίδα, που τίποτα δεν λειτουργεί πλέον, δεν υπάρχουν 
θεσμοί, δομές, παρά μόνο συντεχνίες και συμφέροντα, 

μία πατρίδα που έχουν εξαφανιστεί οι αξίες, οι πολιτικές αρχές, 
οι ηθικές αρχές, τα ιδανικά,

μία πατρίδα που δεν υπάρχουν δεσμοί, γλωσσικοί, πολιτιστι-
κοί,  θρησκευτικοί, ιστορικοί, κοινών αγώνων και θυσιών, κοινών 
ιδανικών, 

μία πατρίδα, φτωχή και χρεωμένη και δυστυχώς, χωρίς ανθρώ-
πους, 

Ναι φίλοι μου, πατρίδα, δεν είναι οι διάφοροι εντολοδόχοι πολι-
τικοί, που πουλάνε τα πάντα, πατρίδα μου είναι αυτός που υπέφε-
ρε, που πολέμησε, που αγωνιούσε, που δεν κοιμήθηκε:

«Δεν κοιμήθηκες αρχηγέ τι έχεις»;
«Αφότου ήλθα, δεν αντικρύζω παρά μονάχα φόνους, δόλιες και 

άτιμες πράξεις, ερημώσεις σπιτιών, απελπισία, … Πύρζα, ναι, δε 
ντρέπομαι να σου αποκαλύψω, εχτές το βράδυ στην εκκλησία του 
μοναστηριού, έκλαψα»:

«Εσύ»!«Ναι»!
«Ο αρχηγός»;
«Ναι, ναι, ναι εγώ, ο αρχηγός! Γιατί, ένας αρχηγός δεν έχει αι-

σθήματα, δεν έχει καρδιά; Ζω σε μία κόλαση μόνος, ολομόναχος, 
αναρωτιέμαι εάν η παρουσία μου, έγινε αιτία της αγριότητος, αυ-
τών των κτηνανθρώπων»;

«Ξέρεις γιατί αγρίεψαν ακόμη περισσότερο οι κομιτατζήδες, 
γιατί μας φοβούνται, γιατί ξεσήκωσες τις καρδιές των Μακεδόνων, 
γιατί τους όπλισες με θάρρος και δύναμη και αμύνονται».

«Υποφέρουν όμως τα πάνδεινα»!
«Αδιαφορούν»!
«Με αγαπούν ακόμα»;
«Μα ορκίζονται, στο όνομά σου Παύλο»!

Ναι φίλοι μου, πατρίδα είναι ο αθάνατος Παύλος Μελάς και οι 
συμπολεμιστές του!

Ήταν ημέρα βροχερή, σκοτεινή, καταχνιά παντού, βαριά η α-
τμόσφαιρα, άλλοι να λένε να μείνουν και άλλοι να φύγουν.

Ο καπετάνιος υποστηρίζει ότι τα παλικάρια πρέπει να ξεκουρα-
στούνε και μείνανε.

Δεν πέρασε ώρα και οι τουφεκιές αρχίσανε, όσο περνούσε ο 
χρόνος η κατάσταση χειροτέρευε, θα καούμε σαν τα ποντίκια, φώ-
ναξε κάποιος, θα πάω να κάνω αναγνώριση, είπε ο αρχηγός, 

Έπρεπε να πάει ο ίδιος, γιατί είχε φθάσει η στιγμή που τα ιερά 
χώματα της Μακεδονίας έπρεπε να ελευθερωθούνε!

Έπρεπε να πάει, γιατί είχε φθάσει η ώρα που τα καμπαναριά, 
θα σημάνανε την έναρξη του αγώνα!

Ακούσθηκε μονάχα ένας πυροβολισμός.
Και γύρισε ο ΗΡΩΑΣ πίσω, λέγοντας: «στη μέση με πήρε παι-

διά». 
Μπήκε μέσα, ξάπλωσε και φώναξε:
Νίκο, που είσαι;
Κοντά σου καπετάνιο,
Κρυώνω.
Με τρεμάμενα χέρια, έβγαλε το σταυρό από το λαιμό του και 

είπε: «το σταυρό να το δώσεις στην γυναίκα μου και το τουφέκι 
μου να το δώσεις στον γιο μου και να τους πεις ότι το καθήκον μου 
το έκανα».

Η ώρα περνούσε, οι πόνοι γινότανε αφόρητοι, και ο Παύλος, 
ονόμαζε τα ονόματα των παιδιών του και ξαφνικά πονώ και ξεψύ-
χησε.

Και επειδή φίλοι χρόνια τώρα, φοβόμαστε να μιλήσουμε για 
αξίες και ιδανικά και ήλθαν οι εθνομηδενιστές και ισοπεδώνουν τα 
πάντα, προσέξτε, την σκηνή του θανάτου, του Παύλου.

Φορά σταυρό, να η θρησκεία,
λέει ότι έκανε το καθήκον του, να και η αγάπη στην πατρίδα, 
αναφέρει τα ονόματα των παιδιών του, να και η οικογένεια, …
Ξέρω φίλοι μου, σας έπιασε ταραχή, αλλά η πατρίδα δεν ε-

λευθερώθηκε από εθνομηδενιστές, δεν θα ήταν και φυσιολογικό 
άλλωστε, αλλά από την αγάπη ορισμένων, για την πατρίδα τους, 
τη θρησκεία τους και την οικογένειά τους.

Ο καπετάνιος λοιπόν, είναι νεκρός και τα αδέλφια του, τα παλι-
κάρια του, οι λεβέντες του, αναρωτιούνται: 

τι θα απογίνουμε πλέον χωρίς αυτόν,
μην αφήσουμε τον αρχηγό να πέσει στα χέρια των Τούρκων,
αν λυγίσουμε τούτη τη στιγμή πάει η Μακεδονία και ο καπετά-

νιος δεν θα το θελε, …
Και ξαφνικά, 
«σε κλαίει ο λαός. Πάντα χλωρό να σειέται το χορτάρι στον τό-

πο, που σε πλάγιασε το βόλι, ω παλληκάρι. Πανάλαφρος ο ύπνος 
σου, του Απρίλη τα πουλιά, σαν του σπιτιού σου να τ’ ακούς λογά-
κια και φιλιά, ..» (στίχοι Κωστή Παλαμά).

Αυτό ήταν. 
Ο θάνατος του Παύλου, διαδόθηκε σαν αστραπή στην Αθήνα. 
Άντρες, γυναίκες, γέροντες και νέοι δάκρυσαν, κλάψαν, θύμω-

σαν, οργίστηκαν, … οι Έλληνες ξύπνησαν.
Η Μακεδονία υπήρχε, αφού ο Παύλος πήγε και σκοτώθηκε για 

αυτήν! 
 Έπαψε έτσι η υπόθεση της Μακεδονίας να είναι υπόθεση λί-

γων Ελλήνων. 
Έγινε υπόθεση όλου του Ελληνισμού. 
Και έτσι ήρθε η λευτεριά και … ο φραπές που πίνεις, εσύ ο 

εθνομηδενιστής!
Κακά τα ψέματα, φίλοι μου.
 Όταν ζούμε μέσα στη μετριότητα, όταν σερνόμαστε μέσα στα 

σκατά (καλή μας όρεξη!), τότε τα πράγματα μπορούν να αντιστρα-
φούν, μόνο εάν εμφανιστεί ένας ηγέτης, ικανός να μας εμπνεύσει.

 Ένας ηγέτης, που δεν θα φοβηθεί να φορτωθεί τις αμαρτίες 
γενιών και γενιών, να αναλάβει ευθύνες, να τολμήσει, να αναλάβει 
πρωτοβουλίες. Και έτσι, να κερδίσει στο πλευρό του τον λαό. Αφυ-
πνισμένο, πρόθυμο να παλέψει μαζί του, ότι και εάν συνεπάγεται 
αυτό.  

Ο θάνατος του παλικαριού, ο θάνατος του ήρωα, έδωσε πνοή 
στον αγώνα μας τότε και θα έπρεπε να εμπνέει και τον δικό μας 
αγώνα, σήμερα. 

Και ας αφήσουν τις εξυπνάδες οι διάφοροι ευρωδούλοι. 
Εάν δεν υπήρχαν οι άλλοι, οι ξένοι, να μας βοηθήσουν (μας 

έδωσαν δάνεια!), τι θα κάναμε; 
Θα κάναμε αυτό που έχουμε μάθει να πράττουμε αιώνες τώρα. 
Να αγωνιζόμαστε για ιδέες και αξίες (όχι για το χρηματιστήριο 

ξεφτίλες!), να νικάμε και να ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. 
Και για να τελειώνουμε με τους ηλίθιους μία και καλή, ότι και 

να κάνετε, όσες υπογραφές και να βάλετε (που τις βάζετε άραγε!), 
το αίμα που έχει ποτίσει την γη της Μακεδονίας και της Ελλάδος 
ολάκερης, δεν μπορείτε να το εξαφανίσετε, ούτε τα κόκκαλα των 
ηρώων μας που είναι θαμμένα σε ένδοξη και ποτισμένη γη και όχι 
σε χώρους υγειονομικής ταφής!

Ζητείται επειγόντως Παύλος και σήμερα, για να πάρει από πά-
νω μας τη βρώμα, τη σιχασιά, τα ενδύματα της μετριότητας και της 
ξεφτίλας!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
«οι διάλογοι είναι από την ταινία Παύλος Μελάς», απαγορευ-

μένη για χρόνια, για να μην μάθει ο νέος και να ξεχάσει ο παλιός!

ΠΑΥΛΕ, καλώς όρισες στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρόνια γάμου και 27 χρό-
νια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & 
μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το 
πληκτρολόγιο μου».
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Από το πο-
λιτικό Γραφείο 
του  βουλευτή 
ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας 
Άγγελου Τόλκα, 
γνωστοποιού -
νται τα εξής:

« Η  δ ι α ν ο μ ή 
των χρηματοδο-
τήσεων μέσω των 
λίγων, της οικονο-
μικής ελίτ, απέτυ-
χε να διαμοιράσει 
τον πλούτο σε όλη 
την χώρα κοινω-
νικά και γεωγρα-
φικά. Η ενίσχυση 
της υπαίθρου, με 
την υποστήριξη 
των πολλών, είναι 
ένα άλλο μοντέλο, 
απαραίτητο σή-
μερα για την νέα 
ανάπτυξη, σημεί-
ωσε ο Βουλευτής 
Ημαθίας Άγγελος Τόλκας κατά την τοπο-
θέτησή του στη συνεδρίαση της Επιτρο-
πής Περιφερειών της Βουλής στις 13 Ο-
κτωβρίου 2021 με θέμα «Η Περιφερειακή 
Ανάπτυξη μέσα από την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων της ελληνι-
κής οικονομίας».

Ο Άγγελος Τόλκας αναφέρθηκε στο 
δαιδαλώδες και πολυεπίπεδο πλαίσιο της 
επαγγελματικής κατάρτισης και της κα-
τάρτισης ενηλίκων στην χώρα που δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 
περιφερειών.

Σε σχέση με την αναγκαιότητα των 
προγραμμάτων κατάρτισης τόνισε ότι η 
Πανδημία του Κορωνοϊού και η ταχύτη-
τα των τεχνολογικών εξελίξεων απειλεί  
πολλούς συμπολίτες μας εάν δεν εφοδια-
στούν με νέες γνώσεις και νέες δεξιότητες. 

Αυτό θα γίνει:
- με την υποστήριξη της ποιότητας του 

δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος 
- με προγράμματα σχεδιασμένα για 

τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας που θα 
επικεντρώνονται στις δυναμικές οικονομι-
κές δραστηριότητες του κάθε τόπου αλλά 
και σε όσους έχουν πληγεί περισσότερο 

- με την ενίσχυση των ψηφιακών και 
τεχνολογικών δεξιοτήτων εμπόρων και 
μικρομεσαίων επιχειρηματιών που θα 
πιέζονται όλο και περισσότερο από την 
τεχνολογική υπεροχή των μεγάλων εμπο-
ρικών αλυσίδων. 

Σε σχέση με το ρόλο των Περιφερειών 
επεσήμανε ότι η επαρχία πρέπει να γίνει 
ο τόπος της καινοτομίας και της παραγω-
γικότητας. Κάθε περιφέρεια έχει τον δικό 
της ρόλο στην ανάκαμψη με την εμπλοκή 
όλων των τοπικών φορέων, συνεταιρι-
σμών, επιμελητηρίων, επιχειρήσεων, το-
πικής αυτοδιοίκησης. 

Κατέκρινε το γεγονός ότι η Κυβέρνηση 
δεν συζήτησε ανοιχτά και με όλους τους 
ενδιαφερόμενους τις προτεραιότητες για 
τις μεγάλες χρηματοδοτήσεις που προ-
βλέπονται από το ταμείο ανάκαμψης.

Τέλος τόνισε την ανάγκη κατάρτισης 
μεταναστών που ειδικά φέτος η έλλειψη 
εργατικών χεριών ήταν ιδιαίτερα εμφανής 
στην αγροτική παραγωγή ενώ αναφέρ-
θηκε στα προγράμματα που η Κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ως αρμόδιος  
Υφυπουργός Μετανάστευσης είχαν προ-
ετοιμάσει αλλά ήταν από τα πρώτα που 
κατήργησε ο κος Μηταράκης». 

Του Αναστάσιου
Βασιάδη

 Ο ρομαντικός παρατηρητής που 
ατενίζει την Βέροια από τα δυτικά 
της υψώματα, ξεχωρίζει με ευχάρι-
στη έκπληξη, μια αιθέρια γυναικεία 
μορφή να ξεπετάγεται από τις πο-
λυκατοικίες πίσω από τον πλάτανο 
της Παλιάς Μητρόπολης και να ορ-
θώνεται πάνω από τις παραδοσι-
ακές στέγες της πόλης. Πρέπει ο 
παρατηρητής να πλησιάσει αρκετά 
για να συνειδητοποιήσει ότι η αι-
θέρια γυναικεία μορφή αντιστοιχεί 
σε μιά υπερμεγέθη εικαστική απει-
κόνιση, έναν θεαματικό ζωγραφικό 
πίνακα, που έχει φιλοτεχνηθεί από καλλιτέχνη 
αξιώσεων και καλύπτει ολόκληρη την ελεύθερη 
επιφάνεια της επί της οδού Παλαμά πολυόρο-
φης οικοδομής, κατά την τεχνική «graffiti», που 
έχει χαρακτηριστεί σαν «η τέχνη του δρόμου». 
Μακράν απέχει όμως η περιγραφή αυτού του 
καλλιτεχνικού έργου από τα συνήθη «graffiti» 
που πρωτοεμφανίστηκαν σαν μία αντίδραση 
στο κατεστημένο, στην ησυχία των κατοίκων της 
πόλης και στη μουντάδα των τοίχων, ενώ ως 
αυθόρμητη εικαστική έκφραση εντάχθηκαν στο 
φαινόμενο της σύγχρονης λαϊκής κουλτούρας 
των αστικών κέντρων. Στην πόλη της Βέροιας 
συναντώνται σε πολλές ελεύθερες επιφάνειες 
δημιουργίες «graffiti», κυρίως με συνθηματι-
κές επιγραφές, αλλά και εικαστικές συνθέσεις 
λιγότερο η περισσότερο επιμελημένες, ενώ εν-
διαφέρουσες απεικονίσεις συναντώνται στις 
προσόψεις επαγγελματικών χώρων με σκοπό 
την προβολή τους. 

Καμμία σχέση όμως δεν έχουν όλα αυτά τα 
«graffiti» με την απεικόνιση της αιθέριας γυ-
ναικείας μορφής που κυριαρχεί πάνω από τις 
κεραμιδοσκεπείς στέγες της πόλης. Είναι σαφής 
η επιρροή του καλλιτέχνη από τον πίνακα της 
Τζοκόντας του Λεονάρντο ντα Βίντσι που εκτίθε-
ται στο Μουσείο Λούβρου στο Παρίσι, καθώς η 
γυναικεία μορφή που απεικονίζεται, έχει φιλοτε-
χνηθεί με τα ίδια τεχνικά στοιχεία της στάσης, το 
μυστηριακό βλέμμα και με φόντο τον ορεινό ορί-
ζοντα και το εξοχικό περιβάλλον. Αυτή η ιδιότυ-
πη Τζοκόντα της Βέροιας με τους συμβολισμούς 
που εμπεριέχει, εκφράζει ολόκληρη την ημαθιώ-
τικη παράδοση με τις επιμέρους εκφάνσεις της. 
Τα χαρακτηριστικά της νέας γυναίκας που απει-
κονίζεται, μας παραπέμπουν σε μακεδονικές 
απεικονίσεις γυναικείων μορφών που σώζονται 
ως αρχαιολογικά ευρήματα. 

Η Βεροιώτισσα Τζοκόντα φορά ένα μάλλινο 
πλεχτό ένδυμα κιτρίνου χρώματος με γαιώδεις 
αποχρώσεις που παραπέμπει στην κτηνοτροφι-
κή παράδοση του Βερμίου, την παραγωγή του 
μαλλιού και την επεξεργασία του. Τα ιδιότυπα 
διακοσμητικά σχέδια του ενδύματος θυμίζουν 
έντονα τα αντίστοιχα των παραδοσιακών χειρο-
τεχνημάτων που διασώζονται στα βλαχοχώρια 

του Βερμίου. Η Τζοκόντα της Βέροιας φέρει στο 
κεφάλι της μια ιδιότυπη σύνθεση με ρόζ άνθη 
που αναπαράγουν το χρώμα που πέρνει ο η-
μαθιώτικος κάμπος την εποχή που κυριαρχεί η 
ανθοφορία της ροδακινιάς. 

Ο δε τρόπος που έχουν τοποθετηθεί τα άνθη 
θυμίζει έντονα το κατσούλι της ρουμλουκιώτικης 
ενδυμασίας. Η έκφραση της απεικονιζόμενης 
γυναικείας μορφής με τα αρμονικά χαρακτηρι-
στικά, με το επιμελημένα κρυμμένο από τα άνθη 
δεξιό μάτι της και με το άλλο να επεξεργάζεται 
τον παρατηρητή από την σκιασμένη πλευρά του 
προσώπου, αναπαράγει προαιώνια ερωτήματα 
που συνδέονται με την γυναικεία μυστηριακό-
τητα. 

Ο ορίζοντας του εικαστικού έργου καλύπτεται 
από χιονοσκεπείς κορυφές και πλαγιές του Βερ-
μίου, με κωνοφόρα δένδρα να καλύπτουν τους 
πρόποδες. Το τοπίο συνεχίζεται μπροστά από 
την γυναικεία μορφή με την απεικόνιση αγρο-
κτήματος, τον κλασσικό αχυρώνα και τις αχυρό-
μπαλες να περιμένουν την μεταφορά τους. Το 
ελεύθερο οικόπεδο μπροστά από την υπερμε-
γέθη εικαστική δημιουργία, καθαρισμένο από τα 
αγριόχορτα, αποτελεί μια νοερή προέκταση του 
αγροκτήματος της σύνθεσης. Η χρωματική σύν-
θεση του ουρανού μαρτυρεί την γαλήνια ώρα, 
μετά την δύση του ηλίου πίσω από το Βέρμιο, 
με την κεραμιδί απόχρωση να αποτελεί φυσική 
προέκταση των στεγών της πόλης. Η σύνθεση 
συμπληρώνεται με δύο γαλάζιες πεταλούδες, 
που ως πανέμορφες υπάρξεις, συνδέονται με 
την ελευθερία και την ευτυχία, ενώ αποτελούν 
το σύμβολο των αλλαγών και της ανταμοιβής 
για την συστηματική προσπάθεια που απαι-
τείται κατά την διάρκεια του βίου. Τέλος η σύν-
θεση αντίθετα από ότι συμβαίνει με τα συνήθη 
«graffiti», υπογράφεται σε εμφανές σημείο από 
τον ζωγράφο με το καλλιτεχνικό όνομα «Dem» 
και επισήμανση του «2021» ως έτους όπου το 
έργο φιλοτεχνήθηκε. 

Συγχαρητήρια και ευχαριστίες ανήκουν στον 
καλλιτέχνη αλλά και στους ιδιοκτήτες της οικο-
δομής που φέρει την σύνθεση, διότι με την Τζο-
κόντα της Βέροιας αναβαθμίστηκε αισθητικα και 
εικαστικά η περιοχή και ολόκληρη η πόλη.

Δωρεάν rapid tests στη 
Νάουσα και την Επισκοπή

Στη Νάουσα και στην Τοπική Κοινότητα Επισκοπής θα πραγματοποιηθούν, την ερχόμενη 
εβδομάδα, δειγματοληπτικοί έλεγχοι στον γενικό πληθυσμό, που προγραμμάτισε ο Εθνικός 
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τον Δήμο Νάουσας, με στόχο την πρόληψη 
και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου Covid-19.

Ειδικότερα, στη Νάουσα την Δευτέρα (18.10.2021), την Τετάρτη (20.10.2021), την Πέ-
μπτη  (21.10.2021) και την Παρασκευή (22.10.2021),  θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid 
tests από τις 09:00 έως τις 15:00, στο ΚΑΠΗ Νάουσας.  

Επίσης, την Τρίτη (19.10.2021) θα πραγματοποιηθούν δωρεάν τεστ ανίχνευσης αντιγό-
νων της νόσου Covid-19 στην Επισκοπή (Κοινοτικό Κατάστημα Επισκοπής), από τις 09:00 
έως τις 15:00.

Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί 
τους τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ, καθώς και να δίνουν τον αριθμό του κινητού 
τους, ώστε να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα από τον ΕΟΔΥ.

Η ΤΖΟΚΟΝΤΑ 
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Άγγελος Τόλκας στην Επιτροπή 
Περιφερειών της Βουλής :

«Ευκαιρίες για τους πολλούς
 – Νέα ανάπτυξη 

μέσω της υπαίθρου»
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Γράφει ο 
Χρήστος Μπλατσιώτης 

Τον Οκτώβριο τον λες και μήνα των 
ηρωικών υπενθυμίσεων για την πόλη 
της Βέροιας. Πρώτα ξεκινά να υπενθυ-
μίζει η επέτειος της απελευθέρωσης της 
πόλης από την Οθωμανική κατοχή στις 
16 Οκτωβρίου 1912, ακολουθεί η εθνική 
επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 και 
έπεται η επέτειος της απελευθέρωσης 
της πόλης από τη Γερμανική κατοχή στις 
29 Οκτωβρίου 1944. Τρείς ημερομηνίες 
«σταθμός» για την τοπική ιστορία, τρείς 
ημερομηνίες γεμάτες μνήμες για την πόλη της Βέροιας, 
μνήμες που κάνουν περήφανους τους απανταχού Βε-
ροιείς, για όλα όσα εκπροσωπούν και συμβολίζουν.

Η απελευθέρωση της Βέροιας από την Οθωμανι-
κή κατοχή, στις 16 Οκτωβρίου 1912, με την επική νι-
κηφόρο επέλαση του ελληνικού στρατού στον Α’ Βαλκα-
νικό πόλεμο, είναι μια καίρια στιγμή για την μακραίωνη 
πορεία της πόλης. Πρόκειται για μια ιστορική διάσωση 
και καταλυτική επανατοποθέτηση της Βέροιας εντός  
της νέας ελληνικής γεωπολιτικής πραγματικότητας ό-
πως διαμορφώθηκε μετά την βορειοανατολική επέκτα-
ση των συνόρων της χώρας. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 
ξαναχάραξαν τον χάρτη της Ελλάδας και η ελεύθερη 
Βέροια, ανακτώντας εθνική αυτοπεποίθησή, μπόρεσε 
να αναπτυχθεί και να αποτελέσει σταδιακά σπουδαίο 
τμήμα της σπονδυλικής στήλης του νέου ελληνικού 
κράτους.

Εικοσιοκτώ χρόνια μετά, στις 28 Οκτωβρίου 1940, η 
Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Ιταλίας για να 
αμυνθεί για την επίθεση που δέχτηκε, για να προστα-
τέψει την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και να περι-
φρουρήσει την ελευθερία και την ανεξαρτησία της. Στις 
τάξεις του ελληνικού στρατού για την υπεράσπιση των 
ελληνικών εδαφών εντάχθηκαν και οι Βεροιώτες στρα-
τεύσιμοι, οι περισσότεροι από τους οποίους κατατάχτη-
καν στο 16ο Σύνταγμα Πεζικού, που για τον λόγο αυτό 
το αποκαλούσαν και «Σύνταγμα της Βέροιας». Βαρύς ο 
φόρος αίματος που πλήρωσε και η πόλη της Βέροιας 
στη διάρκεια αυτού του πολέμου, της Κατοχής που α-
κολούθησε και στα χρόνια της ηρωικής αντίστασης κατά 
των κατακτητών. Σε άνδρες, σε γυναίκες, σε παιδιά. 
Αιώνια η υποχρέωση της μνήμης και της πρέπουσας 

υπενθύμισης για τη θυσία τους. 
Κι επιτέλους, μετά από σχεδόν 43 

μήνες κατοχής, στις 29 Οκτωβρίου 
1944, η Βέροια απελευθερώθηκε α-
πό τους Γερμανούς, που έφθασαν 
στην πόλη ως κατακτητές τον Απρί-
λιο του 1941. Μια επέτειος της πόλης 
σχεδόν «άγνωστη» και χωρίς ιδιαίτερη 
δημόσια προβολή, ίσως και εξαιτίας 
του γεγονότος ότι μετά την αποχώ-
ρηση των γερμανικών στρατευμάτων, 
οι πρώτοι που έφθασαν οργανωμένα 
στην πόλη ως απελευθερωτές ήταν οι 
άνδρες και οι γυναίκες του 16ου Συ-

ντάγματος του ΕΛΑΣ. Ε και; Μήπως αυτό μειώνει την 
αξία και το μήνυμα της απελευθέρωσης του τόπου από 
την παράνοια των στρατευμάτων του Χίτλερ και όλων 
εκείνων των συνοδοιπόρων του ναζισμού και του φα-
σισμού; Όχι βέβαια. Όποιος κι αν εισήλθε πρώτος στην 
πόλη, η μέρα εκείνη ήταν μια μέρα βαθειάς κι ελεύθερης 
ανάσας για τον εξαθλιωμένο και βασανισμένο κόσμο 
της Βέροιας. Μια μέρα που πρέπει να θυμόμαστε και να 
τιμούμε για το ευρύτερο νόημα της μνήμης του ηρωικού 
αγώνα και της θυσίας των Ελλήνων για την ελευθερία 
και την απαλλαγή από τη γερμανική Κατοχή, για το 
τέλος ενός φρικαλέου πολέμου. Να την τιμούμε και να 
τη θυμόμαστε, όπως της αξίζει, άσχετα εάν σχεδόν 
ταυτόχρονα ξεκινούσε η αντίστροφη μέτρηση για έναν 
Εμφύλιο, τις συνέπειες του οποίου ακόμη δεν έχουμε 
ξεπεράσει.

Είναι λοιπόν ο Οκτώβριος, ο μήνας των ηρωικών 
υπενθυμίσεων για την πόλη της Βέροιας, ο μήνας των 
ιστορικών επετείων κι έχει μεγάλη σημασία να γιορτά-
ζουμε τις επετείους αυτές όπως τις αξίζει. Χωρίς να ε-
πισκιάζονται από σημεία των καιρών ή από αγκυλώσεις 
που δεν χωρούν στην προσπάθεια για τη Βέροια του 
μέλλοντος, για την Ελλάδα της νέας εποχής. Μπορεί οι 
μεγάλες δυσκολίες του σήμερα να οδηγούν ακόμη και 
στην απαξίωση ή στον ευτελισμό ιδανικών, ιδεών και 
αξιών, όμως οι μνήμες από το παρελθόν ενός τόπου 
πρέπει να διαφυλάσσονται χωρίς αποκλεισμούς, να 
συντηρούνται μακριά από απειλές ανιστόρητης επεμβα-
τικής «αποκατάστασης», να υποστηρίζονται με εγκυρό-
τητα και με σεβασμό.

Χρόνια Πολλά Βέροια. 

Συμμαχία Τάσου Μπαρτζώκα 
με Ευρωβουλευτές της ΝΔ 
για επανεκκίνηση διαλόγου 

περί ρωσικού εμπάργκο
Από το πο-

λιτικό Γραφείο 
του  βουλευ -
τή Ημαθίας Τ. 
Μ π α ρ τ ζ ώ κ α 
γνωστοποιού-
νται τα εξής:

« Το  θ έ μ α 
του «ρωσικού 
εμπάργκο» α-
ναδεικνύει για 
πρώτη φορά, 
μετά από πολ-
λά χρόνια, ο 
Τάσος Μπαρ-
τζώκας, καλώ-
ντας τους Ευ-
ρωβουλευτές 
της Νέας Δημο-
κρατίας να α-
νοίξουν εκ νέου 
τον πολιτικό δι-
άλογο με τους 
Ευρωπαϊκούς 
Θεσμούς.

Στην επιστολή που απέστειλε, ο Βουλευτής εκθέτει την υφιστάμενη κατάστα-
ση, η οποία, υπό το πρίσμα της παρατεταμένης χρονικής διάρκειας των αντιμέ-
τρων της Ρωσίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει εξαντλήσει οικονομικά τους 
αγροτικούς παραγωγούς.

Όπως τονίζει ο Τάσος Μπαρτζώκας, η απώλεια τζίρου στα νωπά φρούτα, 
προσεγγίζει το μισό δις ευρώ, επισημαίνοντας την ίδια στιγμή τη δυσανάλογη 
δυσμενή επίδραση που έχουν δεχτεί στο εισόδημα τους οι αγρότες της Μακε-
δονίας, καθώς οι εναλλακτικές υπερατλαντικές και ευρωπαϊκές αγορές δεν αντι-
σταθμίζουν τις απώλειες. 

Την ίδια στιγμή, ο Βουλευτής εκθέτει και την άλλη όψη της επίδρασης του 
εμπάργκο, η οποία εστιάζει στη «νοθεία» του ανταγωνισμού εκ μέρους της 
Τουρκίας, η οποία εισάγει ελληνικά προϊόντα μέσω «γκρίζων διαδρομών» και τα 
επαναπροωθεί στη Ρωσία, βαφτίζοντας τα τουρκικής προέλευσης.

Καταλήγοντας, ζητάει από τους Ευρωβουλευτές, υπό το πρίσμα των αρ-
μοδιοτήτων τους και της πολιτικής τους επιρροής, να συστρατευθούν μαζί του 
για τη δημιουργία ενός κοινού μετώπου, το οποίο έχει τελικό στόχο την άρση 
του εμπάργκο και την απελευθέρωση μιας μεγάλης αγοράς για τους παραγω-
γούς-καλλιεργητές.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας, με δεδομένο ότι η τα αντίμετρα της Ρωσίας προς την 
Ε.Ε θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και θα επανεξεταστούν εν συ-
νεχεία, συνεπώς προσφέρεται γόνιμο έδαφος για πολιτικές εξελίξεις, έχει δρομο-
λογήσει πλήθος ενεργειών και επαφών, αποβλέποντας σε απτά αποτελέσματα 
για τον αγροτικό κόσμο της Ημαθίας και της Ελλάδας συνολικά.

Ο Οκτώβριος της Βέροιας: 
Των ιστορικών επετείων 

και των ηρωικών υπενθυμίσεων 
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Οκτώβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από18-10-2021

μέχρι24-10-2021

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Σάββατο16-10-2021

0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0

ΚΟΥΠ ΑΤ Σ Ι Α Ρ Η

ΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ10-

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ

23310-28491

14:30-21:00ΠΑ-

ΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ

ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4

(Πλ.Αγ.Αντωνίου)23310-67420

19:00-21:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΠΑΠΑ-

ΓΟΥ-ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ23310-23200

21:00-08:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΠΑΠΑ-

ΓΟΥ-ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ23310-23200

Κυριακή17-10-2021

08:00-14:30ΝΕΔΕΛΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟ-

ΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

14:30-21:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)23310-66755

19:00-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

21:00-08:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

Δευτέρα18-10-2021

14:30-21:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ& ΣΙΑΟ.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ

ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

14:30-21:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑ-

ΝΙΟΥ3(απέναντιαπόμάρκετΓαλαξίας)23310-75180

19:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Φαρμακεία

Πραγματοποιήθηκε τοπρωί τηςΠαρασκευ-
ής (15/10)στα γραφεία τηςΕΠΟ, η κλήρωση
τουπρωταθλήματοςτηςΓ’Εθνικήςκατηγορίας.

Νασημειωθείότι οι 81ομάδεςχωρίστηκαν
σε 7 ομίλους, από τους οποίους θα υποβιβα-
στούνσυνολικά32ομάδες (από τον2οόμιλο
θαυποβιβαστούν5ομάδες).

Οι7πρωταθλητέςθαδώσουναγώνεςμπα-
ράζμετάτοτέλοςτηςκανονικήςδιάρκειας(μίνι
πρωτάθλημα),όπουοιτέσσεριςπρώτοιθαπά-
ρουνταεισιτήριαανόδουγιατηSuperLeague
2.

Αναλυτικάτοπρόγραμματης1ηςαγωνι-
στικήςστον2οόμιλο:

ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων-Μακεδονικός
ΦΣΚοζανη-Εδεσσαϊκός
ΠοσειδώναςΜηχανιώνας-ΑΕΛευκίμμης
ΟΦΑγ.Ματθαίου-ΘύελλαΣαρακηνών
ΗρακλήςΑμπελοκήπων-ΑΕΠΚοζάνης
ΑΣΑναγέννηση Γιαννιτσών -ΑστέραςΚα-

ληράχης

Αναλυτικά τοπρόγραμμα τουΜ.Α Τρι-
κάλων

1ηαγωνιστική
ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων-Μακεδονικός

2ηαγωνιστική
Κοζάνη-ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων

3ηαγωνιστική
ΜέγαςΑλέξανδρος Τρικάλων- Ποσειδών

Μηχανιώνας

4ηαγωνιστική
ΟΦΑγίουΜατθαίου  -ΜέγαςΑλέξανδρος

Τρικάλων

5ηαγωνιστική
ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων-ΗρακλήςΑ-

μπελοκήπων

6ηαγωνιστική
ΑΣ Γιαννιτσά  -ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικά-

λων

7ηαγωνιστική
ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων-Κτηνοτροφι-

κόςΑστέραςΚαληράχης

8ηαγωνιστική
ΑΕΠΚοζάνης-ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων

9ηαγωνιστική
ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων -ΘύελλαΣα-

ρακηνών

10ηαγωνιστική
ΑΕΛευκίμμης-ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων

11ηαγωνιστική
Εδεσσαϊκός-ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων

- Στον β’ γύρο οι αγώνες αντίστροφα.

Γ’Εθνική-Ηκλήρωσητωνομίλων
Στην 1η αγωνιστική Μ.Α Τρικάλων- Μακεδονικός

Μίαεταιρίαπουείναιαπότην
πρώτη στιγμή δίπλα στουςΑε-
τούςΒέροιας είναι η «Simparts.
gr»!

Η επιχείρηση του κ. Γαβριηλί-
δηΚ. Συμεώνστην οδόΣταδίου
101αποτελείσυνέχειατωνεμπο-
ρικών δραστηριοτήτων της επι-
χειρηματικής οικογένειας του κ.
ΚωνσταντίνουΓαβριηλίδημεαντι-
κείμενο εργασιών την εισαγωγή,
αντιπροσώπευση, εμπορία λιπα-
ντικών, πρόσθετων βελτιωτικών
αλλά και γεωργικών, βιομηχανι-
κών ανταλλακτικών, μηχανημά-

τωνκαιλοιπώνσυναφώνειδών.
Ηπολυετής εμπειρία μας επί

σειρά 55 και πλέον ετών, η τε-
χνογνωσία, η συνέπεια και οι ά-
ριστεςεπιλογέςόσοναφοράτους
συνεργάτες –προμηθευτές μας,
αποτελούντηνκαλύτερηεγγύηση
γιατηνυψηλήποιότητατωναγα-
θώνπου διαθέτουμε και το επί-
πεδοσυνεργασίας,καθώςκαιτην
παροχήολοκληρωμένων λύσεων
λίπανσης για το αυτοκίνητο, την
βιομηχανίακαιόχιμόνο.

Να ευχηθούμε στους συνερ-
γάτες της «Simparts.gr» υγεία, ευημερίακαι έναμέλλονμόνομε επαγγελματικέςεπιτυχίες!

«Χρυσός»ΧορηγόςτωνΑετώνΒέροιαςγιατηνέασεζόν
η«simparts.gr»τουΣίμουΓαβριηλίδη

ΕΠΣΗμαθίας
Νέα Αναβολή των πρωταθλημάτων 
υποδομών του Σαββατοκύριακου 

16-17/10

ΑπότηνΕπιτροπήΠρωταθλημάτωνκαιΚυπέλλου τηςΈνωσηςΠο-
δοσφαιρικώνΣωματείωνΗμαθίας(Ε.Π.Σ.Η.)αποφασίστηκενααναβλη-
θούνόλοιοιαγώνεςτωνΠρωταθλημάτωνΥποδομώντηςΈνωσηςπου
επρόκειτοναδιεξαχθούντοΣαββατοκύριακο16και17Οκτωβρίου2021.

Οιως άνωαγώνες θαπραγματοποιηθούν τηνπροσεχή εβδομάδα
23και24Οκτωβρίου2021καιωςεκτούτουτοαγωνιστικόπρόγραμμα
μετατίθεταικατάμίαεβδομάδαπίσω.

Γ’ Εθνική
Θακαθυστερήσειηπρεμιέρα

τωνVeriaLadies
Δεν θαπραγματο-

ποιηθεί ο αγώνας της
πρεμιέρας του πρω-
ταθλήματος της Γ’ Ε-
θνικής κόντρα στην
Κέρκυρα, για την γυ-
ναικεία ομάδα ποδο-
σφαίρου τηςΒέροιας,
αφούαναβλήθηκε λό-
γωτηςκακοκαιρίας.

Αναλυτικά η ενη-
μέρωση των Veria
Ladies:

Θα χρειαστεί να
περιμένουμελίγοακό-
μηγιαναδούμετακο-
ρίτσιαμαςσεεπίσημο
παιχνίδι!

Μετά από σχετικό
αίτημα τηςΚέρκυρας,
πουπλήττεται σε με-
γάλοβαθμόαπότηνέντονηκακοκαιρίατωντελευταίωνημερών,οαγώ-
νας τηςπρεμιέραςπου είχεπρογραμματιστεί στηΝέαΝικομήδεια την
Κυριακή(17/10),δενθαπραγματοποιηθεί.



Υπόμνημα προτάσεων για τις αναγκαίες τροποποιή-
σεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2016 που επεξερ-
γάστηκε η Μόνιμη Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας – Ε-
πιχειρηματικότητας – Καινοτομίας, απέστειλε το ΤΕΕ/
ΤΚΜ στον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Νικόλαο Παπαθανάση, συνεχίζοντας τις 
παρεμβάσεις του στα θέματα της ανάπτυξης και του επι-
χειρείν, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου.

Οι παρατηρήσεις δεν περιορίζονται μόνο στα άρθρα 
που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα το αρμόδιο Υ-
πουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  αλλά επεκτείνεται 
και σε ζητήματα τα οποία αφορούν σε θέματα στρατηγικής 
και προώθησης της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που 
παρέχει ο Νόμος στους υποψήφιους επενδυτές. 

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γεώρ-
γιος Τσακούμης «Οι Μηχανικοί υπό οποιαδήποτε ιδιότητα 
(μελετητές, αξιολογητές, δικαιούχοι, κ.λ.π.) αποτελούν 
σημαντικό πυλώνα για την επιτυχή εφαρμογή του Νόμου. 
Τα εν λόγω ζητήματα τα θέσαμε και στην τηλεδιάσκεψη 
που είχαμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
κ. Γεωργιάδη πριν  λίγες ημέρες. Ως μέρους του οικοσυ-
στήματος επιχειρηματικότητας της Κεντρικής Μακεδονίας 
θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε με τεκμηριωμένες 
προτάσεις και θέσεις για όλα τα θέματα ανάπτυξης της 
Περιφέρειας»

Ορισμένες χαρακτηριστικές παρεμβάσεις που προτεί-
νει το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι :

• η διαμόρφωση ειδικού καθεστώτος για το λιανι-
κό και χονδρικό εμπόριο με συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
καθώς και για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

• η δυνατότητα ενίσχυσης (όπως συνέβαινε στον 
Ν3908/2011) των δαπανών μισθοδοσίας υφιστάμενου 
επιστημονικού δυναμικού των επιχειρήσεων εφόσον η 
επένδυση καταλήγει στην δημιουργία νέου προϊόντος 
ή βελτίωση μεθόδου παραγωγής δεδομένου ότι στις 
επενδύσεις της νέας οικονομίας και τεχνολογίας η κύρια 
δαπάνη είναι ο ανθρωποχρόνος εργασίας και όχι η κτή-
ση παγίων στοιχείων ενεργητικού

• η αύξηση των ποσοστών που αφορούν στις 
κτηριακές δαπάνες στον προϋπολογισμό ενός έργου 
για τις επενδύσεις σε τομείς αιχμής όπως π.χ. βιομη-
χανία, τουρισμός που έχουν τεράστια σημασία για την 
Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας

• η επιλεξιμότητα ενίσχυσης επενδυτικών σχε-
δίων που υπάγονται στον ΚΑΔ 72.00 «Επιστημονική Έ-
ρευνα και Ανάπτυξη» δεδομένου ότι αυτό θα συμβάλει 
σημαντικά τόσο στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων 
όσο και στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών ινστιτούτων 
αλλά και τμημάτων έρευνας –τεχνολογίας στις επιχειρή-
σεις με προσέλκυση ικανού ανθρώπινου δυναμικού της 
χώρας

• να μην καταργηθεί στο άρθρο 12 του νυν 
Ν3299/2016 τουλάχιστον για τις πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις, το κριτήριο αύξησης της απασχόλησης 
την τελευταία διετία/τριετία

• να εμπλουτιστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες με 
ικανό ανθρώπινο δυναμικό και να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών με παράλληλη μείωση της ανομοιογένειας μεταξύ 
των φορέων αξιολόγησης και παρακολούθησης των 
επενδύσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο 
που δημιουργούν σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις 
με επιπτώσεις στις επιχειρήσεις αλλά και στις ίδιες τις 
επενδύσεις

• η ψηφιοποίηση των διαδικασιών με ταυτό-

χρονη δημιουργία ενός νέου Πληροφοριακού Συστήματος 
που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών αλλά των 
φορέων διαχείρισης του Νόμου με παράλληλη σύνδεσή 
του με τις Εθνικές Βάσεις δεδομένων (ΤΑΧΙΣ, ΑΑΔΕ, ΕΡ-
ΓΑΝΗ κ.λ.π.)

• η υιοθέτηση ενός ικανού σχεδίου δράσεων 
επικοινωνίας και ενημέρωσης των επενδυτών με αναδι-
άρθρωση των γραφείων πληροφόρησης κοινού για τον 
αναπτυξιακό νόμο, τη λειτουργία σύγχρονης ιστοσελίδας 
(η σημερινή είναι πλέον δύσχρηστη και ακατάλληλη να 
ενημερώσει σωστά τους επενδυτές)

Παράλληλα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει ότι οι προβλε-
πόμενες τροποποιήσεις δεν αποτελούν νέο αναπτυξιακό 
νόμο με στρατηγική στόχευση προσαρμοσμένη στην μετά 
την πανδημία εποχή, απουσιάζει η αναφορά στο προτει-
νόμενο σχέδιο της σύνδεσης των επενδύσεων με τα νέα 
χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και του ΕΛΛΑΔΑ 2.0, 
ενώ απουσιάζουν αναφορές σε κλιματική αλλαγή, αειφο-
ρική ανταγωνιστικότητα, γαλάζια οικονομία, τεχνολογική 
υπεροχή, νεοφυή επιχειρηματικότητα, στοιχεία  που απο-
τελούν σημαντικό κεφάλαιο στο νέο παραγωγικό μοντέλο 
που διαμορφώνεται για την Ελληνική Οικονομία.

Όσον αφορά στο ζήτημα της μείωσης του ύψους των 
επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων που δύναται να υ-
ποβληθούν και να αξιολογηθούν από τις Διευθύνσεις 
Αναπτυξιακού Σχεδιασμού των Περιφερειών αλλά και της 
παύσης υποδοχής επενδυτικών σχεδίων άνω των 3 εκ. 
ευρώ στο Διοικητήριο (ΥΜΑΘ), το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει 
τη συμμετοχή εκπροσώπων από τη Βόρεια Ελλάδα στις 
επιτροπές αξιολόγησης και παρακολούθησης των επενδυ-
τικών σχεδίων.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υπόμνημα για τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις του Αναπτυξιακού 

Νόμου 4399/2016

AΔΑ: ΩΥ6ΦΩΨΠ-3Ο6
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Αλεξάνδρεια 15/10/2021   
Αριθ. Πρωτ.    19965                                                                                

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγω-

νισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προ-
σφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών 
παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας και των 
Νομικών του Προσώπων, για τα έτη 2022 και 
2023, προϋπολογισμού  490.421,98 ευρώ με 
το Φ.Π.Α. 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42  
Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115
Telefax: 2333350159
E-mail: kirtikidou@alexandria.gr
Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL521
Κωδικοί  CPV:  15511000-3  Γάλα,  

15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατρο-
φής, 15842300-5 Είδη ζαχαροπλαστείου, 
15612500-6 προϊόντα αρτοποιείας, 15411110-
6 Ελαιόλαδο, 03221200-8 Οπωροκηπευτικά, 
15110000-2 Κρέατα, 03311000-2 Είδη ιχθυο-
πωλείου, 15900000-7 Ποτά.

Η προμήθεια διαιρείται σε τριάντα έξι (36) 
ΟΜΑΔΕΣ, οι οποίες έχουν ως εξής: ΟΜΑΔΑ 
Α.1.1.: Γάλα εβαπορέ για τους υπαλλήλους 
του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 
142.835,62 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Α.1.2.: Είδη παντοπωλείου–
γαλακτοκομικά για το Κοινωνικό παντοπω-
λείο  Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 
50.318,90 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Α.1.3.: Είδη ζαχαροπλαστείου 
για το Δήμο Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 
711,90 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Α.1.4.: Είδη ζαχαροπλαστείου για 
τη διενέργεια διαφόρων εκδηλώσεων του τμή-
ματος Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας και 
Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογι-
σμού 435,05 ευρώ.  

ΟΜΑΔΑ Α.1.5.: Είδη αρτοποιείου για τη 
διενέργεια διαφόρων εκδηλώσεων του τμήμα-
τος Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας & Πολι-
τισμού Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 
1.464,48 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Α.2.1.: Ελαιόλαδo για το Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋ-
πολογισμού 67.203,36 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.1.1.: Γάλα για τους υπαλλήλους 
Παιδικών Σταθμών, προϋπολογισμού 7.274,04 
ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.1.2.: Γάλα για τους υπαλλήλους 
“ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”, προϋπολογισμού 
7.935,31 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Β.1.3.: Γάλα για τους υπαλλήλους 
“Εναρμόνισης”, προϋπολογισμού 11.902,96 
ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Β.1.4.: Είδη παντοπωλείου – γα-
λακτοκομικά για τους Παιδικούς Σταθμούς, 
προϋπολογισμού 49.570,84 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Β.1.5.: Είδη ζαχαροπλαστείου για 
τους Παιδικούς Σταθμούς, προϋπολογισμού 
531,10 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Β.1.6.: Είδη αρτοποιείου για 
τους Παιδικούς Σταθμούς, προϋπολογισμού 
23.504,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Β.1.7.: Είδη ζαχαροπλαστείου για 
το ΚΑΠΗ, προϋπολογισμού 480,26 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Β.1.8.: Είδη αρτοποιείου για το 
ΚΑΠΗ, προϋπολογισμού 5.261,28 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.1.9.: Είδη παντοπωλείου για το 
ΚΑΠΗ, προϋπολογισμού 1.576,40.

ΟΜΑΔΑ Β.2.1.: Ελαιόλαδο για τους Παι-
δικούς Σταθμούς, προϋπολογισμού 4.908,72 
ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.2.2.: Κηπευτικά-φρούτα για 
τους Παιδικούς Σταθμούς, προϋπολογισμού 
30.324,68 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.2.3.: Είδη κρεοπωλείου για 
τους Παιδικούς Σταθμούς, προϋπολογισμού 
37.201,86 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.2.4.: Είδη ιχθυοπωλείου για 
τους Παιδικούς Σταθμούς, προϋπολογισμού 
8.102,10 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.1.: Είδη παντοπωλείου-γαλα-
κτοκομικά για το Βρεφικό Σταθμό Π. Σκυλιτσί-
ου, προϋπολογισμού 3.008,96 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.2.: Είδη παντοπωλείου-γαλα-
κτοκομικά για το Κέντρο Δημιουργικής Απα-
σχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), 
προϋπολογισμού 3.597,92 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.3.: Είδη αρτοποιείου για το 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), προϋπολογισμού 
3.039,70 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.4.: Είδη ζαχαροπλαστείου για 
το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παι-
διών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), προϋπολογι-
σμού 2.265,65 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.5.: Είδη παντοπωλείου-τρόφι-
μα-ποτά για την υλοποίηση πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων, προϋπολογισμού 8.077,23 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.6.: Είδη ζαχαροπλαστείου για 
την υλοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, 
προϋπολογισμού 3.277,00 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.7.: Είδη αρτοποιείου για την 
υλοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, προϋ-
πολογισμού 4.000,20 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.8.: Γάλατα για το εργατοτε-
χνικό προσωπικό, προϋπολογισμού 1.545,84 
ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.9.: Γάλατα για τους υπαλλή-
λους του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών, προϋπολογισμού 1.030,56 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.10.: Γάλατα για τους υπαλ-
λήλους του Βρεφικού Σταθμού Π. Σκυλιτσίου, 
προϋπολογισμού 1.545,84 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.110.: Γάλατα για τους υπαλλή-
λους του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), προϋπο-
λογισμού 515,28 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.2.1.: Ελαιόλαδο για το Βρεφι-
κό Σταθμό Π. Σκυλιτσίου, προϋπολογισμού 
306,80 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.2.2.: Ελαιόλαδο για την υλοποί-
ηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, προϋπολογι-
σμού 429,52 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.2.3.: Κηπευτικά-φρούτα για το 
Βρεφικό Σταθμό Π. Σκυλιτσίου, προϋπολογι-
σμού 1.577,48 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Γ.2.4.: Είδη κρεοπωλείου για το 
Βρεφικό Σταθμό Π. Σκυλιτσίου, προϋπολογι-
σμού 3.062,87 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Γ.2.5.: Κηπευτικά-φρούτα για το 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), προϋπολογισμού 
921,63 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Γ.2.6.: Είδη κρεοπωλείου για την 
υλοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, προϋ-
πολογισμού 676,64 ευρώ. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν 
προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, η 
οποία θα αφορά στο σύνολο των ειδών της 
κάθε ομάδας και με την προϋπόθεση ότι θα 
προσφέρει την ίδια τιμή μονάδας για τα ομοει-
δή προϊόντα της κάθε ομάδας.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρε-
ωτικά από εγγύηση συμμετοχής ύψους ένα (1) 
επί τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δα-
πάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) 
της ΟΜΑΔΟΣ ή των ΟΜΑΔΩΝ για τις οποίες 
καταθέτουν προσφορά. Η εγγύηση συμμετο-
χής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 
ένα (1) μήνα από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφο-
ρές ή αντιπροσφορές.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρο-
νικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη 
θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με συστημι-
κό αριθμό 140280, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου 
Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η πα-
ρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.
alexandria.gr και θα αποσταλεί στο Επιμελη-
τήριο.

Ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών 
στο σύστημα ορίζεται η 15η/10/2021  και η 
ώρα έναρξης η 15:00 μ.μ.. Ως καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr ορίζεται η 14η /11/2021 και η ώρα 
λήξης η 15:00. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημε-
ρομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδι-
αφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Η παρούσα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr), στο site του Δή-
μου http://www.alexandria.gr και στον Ελλη-
νικό Τύπο.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Αθανασίου 
Κοντόπουλου σαν πληρεξούσιου εταιρείας με την επωνυμία 
«CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», που εδρεύει στη Ν. Σμύρ-
νη Αττικής, Λ. Συγγρού 209-211,  ΑΦΜ 800715056, νομίμως 
δανειοδοτηθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως εταιρεία 
Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις δυ-
νάμει των Διατάξεων του Ν. 4354/2015 και της Πράξης 118/ 
19.5.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 153/8.1.2019 
Πράξη, στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των απαι-
τήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία 
«GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACΤΙVITY COMPANY», 
με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας κατά τα οριζόμενα στο από 
18.06.2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Διαχείρισης Απαιτήσεων και 
σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, 
όπως ισχύει, στον οποίο Δικαιούχο της Απαίτησης, η Ανώνυ-
μη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, έχει 
εκχωρήσει και μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της από 
δάνεια και πιστώσεις, δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης 
Μεταβίβασης τιτλοποιούμενων Απαιτήσεων και σύμφωνα με 
το άρθρο 10 του Ν. 3156/2003 επιδόθηκε στην κ. Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Βέροιας Άννα Κεβοπούλου, για την 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΗΛΙΑ με ΑΦΜ 125947820 πρώην 
κάτοικο Αλεξάνδρειας Ημαθίας Φιλικής Εταιρείας και ήδη 
αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο από το πρώτο (α΄) 
απόγραφο εκτελεστό της υπ΄ αριθ. 16231/23-09-2014 Διαταγή 
πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 
μετά των συγκοινοποιουμένων εγγράφων της, και της οποίας 
το διατακτικό έχει κατά λέξη: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, Δέ-
χεται την αίτηση και διατάσσει τους καθ’ ων η αίτηση να κατα-
βάλλουν στην αιτούσα Τράπεζα, αλληλεγγύως και εις ολόκλη-
ρον ο καθένας, 108.554,57 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας 
από 03-06-2014, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστε-
ρούμενων τόκων, ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο, κατά τα ρητώς 
συνομολογηθέντα δια του όρου 6.4 της συμβάσεως και κατά τα 
οριζόμενα από τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2601/1998 και 
μέχρις εξοφλήσεως καθώς και 2.300 € για δικαστική δαπάνη 
εκδόσεως της διαταγής πληρωμής. Για την επίδοση συντάχθη-
κε η υπ’ αριθμ. 2897 Δ’/15-10-2021 έκθεση επίδοσης του Δικα-
στικού Επιμελητή της Περιφερείας του Εφετείου Θεσσαλονίκης 
(με έδρα το Πρωτοδικείο Βεροίας) Χαράλαμπου Τσορμπατζίδη, 
κατοίκου Βεροίας, οδός Κεντρικής 61

Βέροια 15-10-2021  
Ο Δικαστικός Επιμελητής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 61 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. 23310 21442 

Εξιχνίαση 
απόπειρας κλοπής
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας 

σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδα-
πού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την 
έρευνα, τα ξημερώματα της 19ης Σεπτεμβρί-
ου 2021, μαζί με 3 συνεργούς του, διέρρηξαν 
την οικία ημεδαπής, που βρίσκεται σε περι-
οχή της Ημαθίας, χωρίς ωστόσο να αφαιρέ-
σουν οτιδήποτε. 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

ρισμασταΑστικά88

τ.μ. 50.000 ευρώ,

διαμπερές, κόπλαμ,

χωρίς  ασανσέρ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι -

κόπεδο 700 τ .μ.

σ τ η ν  Αγ .  Β α ρ -

β ά ρ α  σ ε  π λ α -

γ ιά ,  με  θέα  τον

Αλιάκμονα,  στην

πλατε ία του χω-

ριού. Πληρ. Τηλ.

6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός

χέρσος 11.000 τ.μ.

στονΆγιο Γεώργιο,

θέση «ΣΥΚΙΕΣ» τι-

μή 15.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583,

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρι-

κόΜεσιτικόγραφείο

του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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 11500&1
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
Ι δ ιωτ ι κό  ΚΤΕΟ  Β έρο ι α ς  (Μακροχώρ ι )

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
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

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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στηΒέροια.Πληρ. τηλ.:

23310 63283, ώρες

08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-

σογειο διαμέρισμα 76

τ.μ. στη Βέροια, επί

τηςοδούΓρεβενων11

και Ερμού, πραγματι-

κός λουλουδότοπος

με καλοριφέρ, κλιμα-

τισμό, ηλιακό θερμο-

σίφωνα, δίχως κοινό-

χρηστα. Τηλ.: 6949

215864.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗ-

ΚΗ24 τ.μ., Καλλιθέα,

Μιλτιάδου 20, πόρτα

με μηχανισμό, ρεύμα,

βαμμένο. Τιμή ενοικί-

ου50ευρώ.Τηλ.:6947

073926.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23231ΩΡΟΛΟΙ,Ωραιότατηκαιά-

νετηΓκαρσονιέρα50τ.μ.,κατασκευή1996,1
υ/δ,2οςόροφος,επιμελημένηςκατασκευής,
απίστευταεργονομική,ατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,τέντες,μεπολύωραίομπάνιο,κέντρο
απόκεντρο,ενοίκιο230€.Θαείναιελεύθερη
από1/11/2021.

Κωδ:24552ΩΡΟΛΟΙ,Διαμέρισμα70τ.μ.,
κατασκευή2005,2υ/δ,σαλονοκουζίνακαι
μπάνιο,στον4οόροφο,μεευχάριστηθέα,δι-
αμέρισμααξιώσεων,νεόδμητο,σευπεράριστη
κατάσταση,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
μεμίαντουλάπα ,μεθωρακισμένηπόρτα ,
γιααπαιτητικούςενοικιαστές,μίσθωμα280€.
Υπόδειξημετάτην 1/11/2021. Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13688 Ενοικιάζεταιανακαινισμένο
διαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε
1οόροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Η
κατάστασητουπολύκαλή,μεκαινούργιακου-
φώματασυνθετικά,καινούργιοηλεκτρολογικό
πίνακα,μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπου
λειτουργείάψογακαιτοενοίκιοεπίσηςλογικό
στα300€.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόρο-
φουπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,
κουζίνακαιμπάνιο,διαθέτει κουφώματαα-
λουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμε
θερμοσυσσωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυο
ντουλάπες,ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,
σεπολύκαλήτοποθεσία,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,μεμηνιαίομίσθωμα350€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
, είναι επιμελημένηςκατασκευήςκαισεμία
όμορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητη
καιμεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλει-
τουργεί,μεθωρακισμένηπόρτα,ενοίκιομόνο
250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεται
σεδύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1ος
όροφοςαποτελείταιαπόμίατεράστιασαλο-
νοκουζίναμαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυ-
τελέστατομπάνιοκαιο2οςόροφοςοοποίος
επικοινωνείμεεσωτερικήσκάλα,αποτελείται
από3υ/δ,ένανεπιπλέονχώροσαναποθήκη
καιέναμπάνιοακόμη.Καιταδυομπάνιαδια-

θέτουντζακούζι.Είναισεάριστηκατάσταση,
μεενδοδαπέδιαθέρμανση,μεύφοςαπέριτ-
τηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστοχώρο,με
ηλεκτρικέςσυσκευές,μεγάλεςβεράντες,η-
λιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίομίσθωμα500€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο
μισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας  ,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:250€.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22955-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπι-
φάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο1975
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλά
τζάμια-Τιμή:300€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ ,ενοικιάζεταισπάνιο
ισόγειοκατάστημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνα
καισίγουραεξαιρετικήςπροβολήςκαιμοναδι-
κήςεμπορικότητας,με43τ.μ.πατάρι,σεπολύ
καλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθω-
μα2.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23650ΣΤΟΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατ΄αποκλειστικότηταένανε-
όδμητοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας300
τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1992καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίου,Πάρκινγκμεγάλοέξω,εξαιρε-
τικήςπροβολής,μίσθωμα3.000€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106808ΣτοκέντροτηςΒέροιαςπλη-

σίονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουανακαινι-
σμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ70τ.μ.μικτάκαι65τ.μ.
καθ.,με2υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνακαιμπά-
νιο,στον6οόροφο,κατασκευής1970τοοποίο
διαθέτειγερμανικάσυνθετικάκουφώματαμάρ-
καςKömmerlingμετριπλήυάλωση,ηλεκτρικά
ρολάαλουμινίουκαισήτες,ενεργειακότζάκι,
DAIKIN INVERTER12000BTUκλιματιστικό
στησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανσημεαντλία
θερμότητας,προεγκατάστασηηλιακούθερ-
μοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυστήματος
συναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικέςκατασκευ-
ές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έχειγίνει

εκβάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαι
τωνυδραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαι
τρίακαταστήματα72και24και24τ.μ.περίπου
ισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμή
όλαμαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106764ΓΗΠΕΔΟΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμα90τ.μ.σεΔιπλοκατοικίαο1οςόροφος,
με3υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σεκαλήκα-
τάσταση,κομπλέεπιπλωμένο,μεηλεκτρικές
συσκευέςκαιπλυντήριορούχων,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμοσίφωνα,
μεσήτες,έχει2κλιματιστικά, ιδιωτικήαυλήμε
δυνατότηταστάθμευσης2αυτοκινήτων,με
αποθήκη,σετιμήπροσφοράςμόνο50.000€.
Αποκλειστικήανάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνεό-

δμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας50
τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνακαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμη-
σηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ. 14158  ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΤΡΙΠΟΤΑ-
ΜΟΣ,πωλείται ισόγειακατοικίαηκατάστημα
80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ. ,κατάλληλο
καιγιαμονοκατοικίααλλάκαιγιαάλληχρήση.
Μέσαστηφύση,σεήρεμοπεριβάλλον,ιδιαί-
τεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικό
σημείο,είναικατάλληλογιαπολλέςχρήσειςκαι
προσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,πολύ

σπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.
Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκατοι-

κίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα220
τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευήτης
έγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλστον
πρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικήςκατα-
σκευής,γεωμετρικάδομημένο ,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή
τιμήαπό340.000€μόνο270.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
μεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσημεΚλιματιστικό,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:52.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα58

τ.μ.,ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πα-
τάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάλη
βιτρίνα,χωρίςθέρμανση,αυτοτελές,κατάλ-
ληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγια
έναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέ-
ρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο80.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας , τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις ,τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106441-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγροτεμάχιοδίπλαστοσχέδιοπόλεωςσυνολι-
κήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναιάρτιοκαιοικοδο-
μήσιμο,γωνιακό,σεπολύκαλήτοποθεσία,τιμή
προσιτήμόνο:50.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105466-ΣτοΜΟΥΣΤΑΛΙστοδρόμο
γιαΚυδωνοχώριπωλείταιαγροτεμάχιοσυ-
νολικήςεπιφάνειας5000τ.μ.Τιμή:12000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-
λείταιαγροτεμάχιο11στρ.,ελεύθερομεμικρή

αποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμήκο-
μπλέμόνο26.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:106843ΓΗΠΕΔΟΠωλείταισπάνιο

Οικόπεδο233τ.μ.γωνιακό, τρίφατσο,πολύ
προνομιούχο,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,κατάλ-
ληλογιαανέγερσημονοκατοικίαςήμεζονέτας,
σεπολύκαλήγειτονιά,τιμήπροσφοράςμόνο
35.000€.

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

Κωδ:106548-ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας1508τ.μ.μέσαστοχω-
ριό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήτο-
ποθεσία,Τιμή:27.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106669ΜΕΤΟΧΙΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,
Πωλείταιένακαταπληκτικόοικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας2.117τ.μ.σεαμφιθεατρικήθέση,
μεμοναδικήανοιχτωσιά,πραγματικόφιλέτο,
περιμετρικάπεριφραγμένο,μέσαστοοποίο
υπάρχειμιαμικρή ισόγειακατοικία20τ.μ.,με
άδειακανονικάηοποίαανεγέρθηκετο1997,
ρεύμακαινερόκανονικά,μεγεώτρηση,υπάρ-
χειυπόλοιποδόμησηςακόμη180τ.μ.,σετιμή
προσφοράςόλομαζίμόνο57.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσιμο.
Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€ευκαι-
ρίασίγουρη.

Κωδ:106668ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣΒΕΡΟΙΑ-
Σ-ΝΑΟΥΣΑΣΠωλείταιΧωραφοοικόπεδοαπό
τηνκάτωπλευράτουδρόμουσυνολικήςεπι-
φάνειας6.750τ.μ.,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεπολύμεγάληφάτσαστοδρόμο,
σετιμήπροσφοράςμόνο80.000€ολόκληρο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΧΗΜΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/
ΧΗΜΙΚΟΣ(Κωδ.Αγγ.ΥΠΧΜ_2)

Η εταιρείαΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑΕ, η οποία εδρεύει στη
Βέροιακαιδραστηριοποιείταιστοχώροτωνκονσερβο-
ποιημένωνφρούτωνκαιστηνχυμοποίηση,επιθυμείνα
προσλάβειXHMIKOΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.

Προσόντα
•ΑπαραίτητοΠτυχίοΑΕΙΧημικούΜηχανικούήΧημικού
•Προϋπηρεσίασεβιομηχανικέςμονάδες(θαεκτιμη-

θείειδικότερασεκονσερβοποιία)
•ΆριστηγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας(οποιαδήποτε

επιπλέονγνώσηξένηςγλώσσαςεπιθυμητή).
•ΠολύκαλήγνώσηΗ/Υ.
•Ικανότητασυνεργασίαςκαιομαδικότητας.
•Ικανότηταεντοπισμούκαιεπίλυσηςτωνπροβλημάτων.
Αρμοδιότητες
•Ευθύνηγιατηνεύρυθμηλειτουργίατηςπαραγωγής

σύμφωναμετιςπροδιαγραφέςτηςΕταιρίας.
•Βελτιστοποίησητηςπαραγωγικήςδιαδικασίαςόπου

αυτόείναιεφικτό.
•Προετοιμασία όλων των απαραίτητων αναφορών

προςτηΔιοίκησητηςΕταιρίας.
•Επίβλεψηκαιοργάνωσητουπροσωπικούστοτμή-

μαπαραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοιπαρακαλούνται είτε ναπροσκο-

μίσουνβιογραφικόσημείωμαστα γραφεία της εταιρίας
(Σιδ.ΣταθμόςΒέροιας) είτε νααποστείλουνβιογραφικό
σημείωμα στοemail: hr@aqf.gr, υπόψηΔιεύθυνσης
Προσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774



ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος,

σε πολύ καλή κατάσταση.

Πληρ.τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI Γρα-
φεία 61, 37 και 30 τ.μ.

ανακαιν ισμένα στο κέ-

ντρο της πόλεως, και ο-

λόκληρος όροφος 240

τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-
πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώρους και

κουζινα,W.C.,γιαεπαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοη-
θός για τη Βέροια. Πληρ.

τηλ.: 2331125374. Ώρες

γιαπληροφορίες:6.00π.μ.

-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:1)Μηχανικός
αυτοκινήτων, ηλεκτρολό-

γος αυτοκινήτων απο ε-

πιχείρηση στη Βέροια για

πλήρη απασχόληση. 2)

Οδηγός ταξί για πλήρη α-

πασχόληση. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 2331071553 &

2331062900.Ώρες επικοι-

νωνίας::9:30με18:30.

ZHTEITAI γυναίκα να
φροντίζει ηλικιωμένη όλο

το24ωροσεπροάστιοτης

Θεσσαλονίκης.Πληρ.Τηλ.

6944647074.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφύ-
λαξη ηλικιωμένης κυρίας,

σε περιπατητική κατάστα-

ση (όχι κατάκοιτη) μένου-

σα στην Βέροια. τηλ. επι-

κοινωνίας:6944-818192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να
φροντίζει ηλικιωμένο στη

Βέροια, κέντρο για όλο το

24ωρο.Πληρ. τηλ.: 23310

91098.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία γ ια
φροντίδα ηλικιωμένης κυ-

ρίαςστηΒέροια,μεπροαι-

ρετικήεμπειρία.Τηλ.:6977

828460καΜαιρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυ-
γκολλητής με γνώση TIG

και ψυκτικός για εργα-

σία. Τηλ.: 6970 985797 &

2331041385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φυ-
σικοθεραπευτή για πλήρη

απασχόληση σε εργαστή-

ριο φυσικοθεραπείας στη

Βέροια. Πληρ τηλ.: 6944

675419.

ZHTEITAI κοπέλα και
άνδρας,από25–40ετών,

για εργασία σε Πρατήριο

ΥγρώνΚαυσίμων,μεπλή-

ρηαπασχόληση.Ώρεςεπι-

κοινωνίας17.00έως21.00

καιστοτηλ.6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό
για ταψητοπωλεία «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ» στη Βενιζέλου και

στο Τσερμένι. Τηλ. επικ.:

2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομογια ερ-
γασία σε εργαστήριο κρε-

άτων.Τηλ.: 23310 42680,

ώρες επικοινωνίας: 10μ.

έως 1.00μ.μ. Βιογραφικά

στο e-mail: koktsidis14@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  δ ιανομέας
για τοψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ» στη  Βεν ι ζέλου .

Πληρ.τηλ.:2331025170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.12000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
45000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη63000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαιαγροικιαπαλια1200ΕΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενοκομπλε1Δ-ΣΚ-αποθηκη
Α.Θκηπος350€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1Δ-Σ-ΚWCΑυτ.Θ.ανακαιν.γιαβραχυχρονια
μισθωση200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ11στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη

καλλιεργειες15000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο6στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο24000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΚΟΠΑΝΟΣενοικιάζονταιδύοεπαγγελματικοίχώροιαπό350
τ.μ.οκαθέναςμεδυνατότηταναγίνειέναςχώρος,στονπεριφε-
ρειακόδρόμοΚοπανού,δίπλαστοβενζινάδικοΣαρδέλη,με5μ.
καθαρόύψος,χωρίςεσωτερικέςκολώνεςκαιπεριφραγμένηαυ-
λή600τ.μ.Τιμή1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΒιομηχανίαΜεταποίησηςΧάλυβαζητάειάτομογιατονχώρο
τηςπαραγωγήςμεαπαραίτητηγνώσηηλεκτροσυγκόλλησηςκαι
εμπειρίααπόσυνεχήπαραγωγή , γνώσηχειρισμού γερανογέ-
φυραςκαιεπαγγελματικόδίπλωμαθαεκτιμηθεί.

Πληροφορίες:ΜαντζώροςΑΒΕΕ,12οχλμ.Βέροιας–Νά-
ουσας(διασταύρωσηΝάουσας),Τηλ.:2332041522

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση(ταβέρνα),ενενεργεία,στοκέ-
ντρο τηςΒέροιας,μεπλήρη εξοπλισμό, λόγωσυνταξιο-
δότησης.Ηεπιχείρησηλειτουργείτατελευταία10χρόνια
μεσταθερήπελατεία.Πληρτηλ.:6973227071.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικό
γιαDeliveryστο‘CoffeeBerry’

ΤοCoffeeBerryστηΒέροιααναζητάδιανομέα (Delivery).Απο-
στολήβιογραφικώνστοe-mail:coffeeberry.veroia@gmail.com.

Πληροφορίεςστο2331061016.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

Ηεταιρίαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςφρούτωνκαιλαχα-
νικώνΗΡΑΕΠΕμεέδρατηνΗμαθία (7,5χλμ.Βέροιας-Νάου-
σας)ζητάειγιαάμεσηπρόσληψη:

-Εργάτες–Εργάτριεςγιατοσυσκευαστήριο
-Επιστάτη–ΥπεύθυνοΠαραγωγής
-Μηχανικό–Μηχανοτεχνίτη
-ΧειριστήΜηχανημάτωνΣυσκευασίας
Οι θέσεις αφορούνπλήρη απασχόληση.Θα εκτιμηθεί η ε-

μπειρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Γιαπληροφορίεςστοτηλ.επικοινωνίας:

2331093066,6974020056
Γιααποστολήβιογραφικώννααναγράφεταιηθέσηερ-

γασίαςστο:e-mail:info@irafruit.gr

ΗεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ επιθυμεί ναπροσλάβει
άμεσα2Ηλεκτρολόγουςκαι1Ηλεκτρονικόγια το τμήμα
συντήρησηςτηςπαραγωγής.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ

12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412

E-mail:hr@daiosplastics.com



ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυ-
ετή εμπειρία σε μεγάλα

φροντιστήρια, παραδίδει

μαθήματα Νεοελληνικής

Γλώσσας καιΛογοτεχνίας

σε μαθητέςΑ΄, Β΄, Γ΄ Γε-

νικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.

Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστή-

μων με μεγάλη κινητή και

ακίνητηπεριουσία, καθώς

και μεγάλα εισοδήματα,

ζητεί σύζυγο-σύντροφο.

Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ 40 ετών, ζητά
γνωριμία με γυναίκα από

30 έως 40 ετών. Πληρ.

τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμία
σοβαρήκυρίαέως55ετών.

Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατοκά-

μαρα σχεδόν αχρησιμο-

ποίητη, κρεβάτι, κομοδί-

να, ντουλάπα μεγάλη. Τι-

μή 450 ευρώ.Πληρ. τηλ.:

6948595697.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικ ά
είδη τηςCICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρι-

νό), καλαθούνα με βάση,

τραπεζάκι φαγητού, κάθι-

σμααυτοκινήτουκαι2πο-

δήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση,400 ευρώόλα

μαζί.Τηλ.:2331062621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ
WCΑΠδιαμπερές110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ
θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ
48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι
ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.
κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2
σούπερλούξ80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΠΑΚΙΑ30τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΚΕΝΤΡΟ22τ.μ.150€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένοπλήρες,
220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.καινούργιο180€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένοατομ.λεβητας,280€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ65τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,330€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.15ετίας,320€
ΕΛΙΑ110τ.μ.καλό420€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,400€
ΕΛΙΑ110τ.μ.κεντρικήθέρμανση260€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο,καλό,350€
ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο34.000€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,18.000€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ65+65τ.μ,σε2ορόφους35.000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.33.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίας65.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.48.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.καλό,62.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.μεαποθήκη75.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύκαλό85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ85τ.μ.μεθέσηστάθμευσης,85.000€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ87τ.μ.διαμπερές55.000€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλόευκαιρία25.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.καινούργιο85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.μεβεράντα37.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.55.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.15ετίας68.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ100τ.μ.28.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.μεθέα50.000€
ΓΗΠΕΔΟ95τ.μ.7ετίας95.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ107τ.μ.καινούργιο130.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.αποθήκη,γκαράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,130.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ115τ.μ.57.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.140.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ130τ.μ.καινούργιο120.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.μεαποθήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ140τ.μ.5ετίας100.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,
185.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ150τ.μ.καινούργιο150.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

ΜΕΛΙΚΗ35τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,18.000€
ΦΑΝΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,
30.000€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ100τ.μ.40.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,
105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.45.000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ90 τ.μ. 2οροφησεοικόπεδο850μέ-
τρων60.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ107τ.μ.ανακαινισμενησε14στρεμ.
75.000€
ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων20.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια
200.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων
20.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ210τ.μ.2μονοκατοικίες65.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ175τ.μ.μεζονέτασε3επίπεδα150.000€
ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων
150.000€
ΑΣΩΜΑΤΑσεοικόπεδο350μέτρων70.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣημιτελήςοικοδομή125.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων,εξαιρε-

τική,120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,
λουξ,220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα«ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμηαπασχόληση).Πληροφορίες
εργάσιμέςημέρεςκαιώρες.Τηλ.:6974030005.



Η εναρκτήρια εκδήλωση της δράσης “EUPHORIA”  ολοκληρώθηκε 
με εξαιρετική επιτυχία την 14η Οκτωβρίου 2021, στο Porto Palace, 
στην Θεσσαλονίκη.  Η ανταπόκριση και η συμμετοχή, των μέσων μα-
ζικής ενημέρωσης, του επιχειρηματικού κόσμου και θεσμικών φορέων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  παρά τις ακραίες καιρικές 
συνθήκες, ήταν σημαντική.

Την έναρξη της εκδήλωσης σηματοδότησε ο χαιρετισμός του κ. 
Σωτηρίου Μπάτου, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος τόνισε την οικονομική και 
κοινωνική διάσταση του αγροδιατροφικού τομέα στην τοπική, περιφε-
ρειακή και εθνική οικονομία και επαναβεβαίωσε την στήριξη της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε όλες τις προσπάθειες προβολής και 
προώθησης εμβληματικών προϊόντων.

Ο κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύ-
μπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά την ομιλία 

του, επεσήμανε τους στόχους του προγράμματος και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα από την υλοποίησή του, έως τον Ιούνιο του έτους 2022. 
Ο κ. Κιλτίδης, κατόπιν, ανέδειξε τις δυνητικές συνέργειες της εν λόγω 
δράσης, σε Ελλάδα και Κύπρο, και παρουσίασε τα προσεχή προγράμ-
ματα προώθησης-προβολής γεωργικών προϊόντων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, που ξεκινούν να υλοποιούνται το 2022 και στα 
οποία η Σύμπραξη συμμετέχει ως Επικεφαλής εταίρος. Συγκεκριμένα 
το έργο Experience EU σε Κίνα, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ και το έργο 
SUSTEM σε Σουηδία, Γερμανία, Ιταλία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα 
τρέχοντα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, που συμμετέχει η Σύ-
μπραξη για την ενίσχυση της αγροδιατροφικής αλυσίδας και της βιώσι-
μης ανάπτυξης στην γεωργία και στην δασοκομία.

Παράλληλα ο κ. Κιλτίδης κάλεσε τις μεταποιητικές επιχειρήσεις 
των προϊόντων υπό προώθηση (τυροκομικά ΠΟΠ, οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ, 
φρούτα ΠΟΠ και γιαούρτι) να συμμετάσχουν ενεργά στην δράση 

EUPHORIA και να λάβουν μέρος στις προωθητικές ενέργειες σε Ελλά-
δα και Κύπρο, δεδομένου ότι το κόστος συμμετοχής είναι συμβολικό.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν σε πρώτη προβολή την προ-
ωθητική ταινία διάρκειας 3’ της δράσης. Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι 
του εκτελεστικού οργανισμού υλοποίησης του προγράμματος, ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ, ενημέρωσαν για την επικοινωνιακή στρατηγική που 
έχει αναπτυχθεί.  Συγκεκριμένα ανέλυσαν  το πλάνο ενεργειών, που 
θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και τον τρόπο συμ-
μετοχής των μεταποιητών παραγωγών σε αυτές (εμπορικές εκθέσεις, 
εβδομάδες εστιατορίων, συναντήσεις Β2Β, workshops, τηλεοπτικά 
spot, διαφήμιση, κοινωνικά δίκτυα κ.ά)

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με γεύμα τριών πιάτων όπου τα προϊό-
ντα ΠΟΠ/ΠΓΕ της δράσης και το γιαούρτι είχαν την τιμητική τους συνο-
δεία οίνων ΠΟΠ Νάουσα και ΠΓΕ Μακεδονίας.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Δημοσιογράφος Ελένη Κωνσταντίνου.
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Έκανε εκκίνηση  η δράση  «Euphoria» 
Κ. Κιλτίδης προς παραγωγούς: Αξιοποιείστε τα προγράμματα 

προώθησης-προβολής γεωργικών προϊόντων της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας
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