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Από την Ομάδα Δίωξης 
Ναρκωτικών Βέροιας 

συνελήφθησαν 2 άτομα
 για διακίνηση κάνναβης

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πινγκ - Πονγκ

1 χρυσό, 2 ασημένια και 4 
χάλκινα για τη Βέροια στο 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στη 
μνήμη του Φώτη Τσιαλτζούδη

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας:

Κλινική εξέταση και μαστογραφία, η 
μόνη τεκμηριωμένη μέθοδος 

διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού

Αδ. Γεωργιάδης 
από το Πλατύ

 Ημαθίας: 
«Η κυβέρνηση 

στηρίζει
 τον νέο
μισθωτή 
της ΕΒΖ»

Εκδηλώσεις στη Βέροια
Ο ψυχίατρος Δ. Καραγιάννης μιλάει 
σήμερα στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών

***
Σαββατοκύριακο στη «Στέγη»

«Λεωφορείο ο πόθος» από την ομάδα 
Έκφραση Α΄ του ΔΗΠΕΘΕ

***
Την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου

«Το παγκάκι» με Γιώργο Κιμούλη 
και την Φωτεινή 

Μπαξεβάνη, στη Στέγη

Σελ. 3

Σελ. 5

Σελ. 13

Σελ. 20

Εξοχικά κέντρα και κέντρα 
διασκέδασης χθες και σήμερα

Επιμέλεια: Μάκης Δημητράκης

Η ΕΛΙΑ

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΑΛΩ!!!
Του Πάρη Παπακανάκη
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Στην  Ημαθία χτυπά
η καρδιά της αγροτικής 

πολιτικής
Λίγους μήνες μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης 

του Κυριάκου Μητσοτάκη και η Ημαθία δείχνει να βρί-
σκεται ψηλά στην αντζέντα του πρωθυπουργού και του 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη. Η παράλ-
ληλη επίσκεψη την Παρασκευή από τον ΑΔ. Γεωργιάδη 
στην ΕΒΖ στο Πλατύ, αλλά και το ζωηρό ενδιαφέρον του 
πρωθυπουργού για την αξιοποίηση των 3-5 Πηγαδιών 
δείχνει ότι η Ημαθία έχει προοπτικές και την υπολογί-
ζουν. Αν σε αυτά προσθέσουμε ότι μέσα σε σύντομο 
διάστημα λίγων ημερών είχε παρουσία ο υπουργός Βορί-
δης στην Βέροια σε γεύμα με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς και ο υφυπουργός Σκρέκας ξεκίνησε από εδώ την 
διαβούλευση για την νέα ΚΑΠ, τότε διαπιστώνουμε ότι η 
καρδιά των ζυμώσεων και διαβουλεύσεων για τα αγρο-
τικά θέματα χτυπάει στην Ημαθία. Φυσικά στην Ημαθία 
βρίσκεται και ένα μεγάλο κομμάτι των Ενώσεων Παρα-
γωγών και των βιομηχανιών κονσερβοποιίας, που είναι 
κάτι που υπολογίζει ιδιαίτερα η κυβέρνηση. Επομένως 
είναι ευκαιρία επιτέλους να πάρει «πόντους» η Ημαθία 
και να ανέβει ειδικά στον αγροτικό τομέα που είναι η ρα-
χοκοκαλιά της οικονομίας της. 

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)
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Μέχρι το τέλος του χρόνου 
θα εκδοθούν

οι 96.000 άδειες οδήγησης 
που εκκρεμούν

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η διαδικασία έκδοσης 
των αδειών οδήγησης, οι οποίες εκκρεμούν εδώ και 1,5 
περίπου χρόνο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Γενικής 
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών η διαδικασία 
έκδοσης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο 15η-
μερο του επόμενου μήνα

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Τμήμα Δι-
αβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, από τις 10-09-2019 
έως και σήμερα έχουν αποσταλεί συνολικά για εκτύπωση 
πάνω από 58.000 άδειες οδήγησης και έχουν εκτυπωθεί 
ήδη πάνω από  53.000.

Από τα συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτει το συμπέρα-
σμα ότι η ολοκλήρωση της έκδοσης των 96.000 αδειών ο-
δήγησης που εκκρεμούν θα ολοκληρωθεί αρκετά νωρίτερα 
από το αναμενόμενο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμή-
σεις, η έκδοση των αδειών θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 
15 Δεκεμβρίου.

«Οίνος ευφραίνει καρδίαν 
ανθρώπου» αλλά και... 
προοπτική της χώρας!

«Είμαι μεγάλος οπαδός του ελληνικού κρασιού» και στόχος 
είναι να αποτελέσει μέρος μιας συνολικής προσπάθειας που 
πραγματοποιεί η κυβέρνηση προκειμένου να αναδειχθούν τα 
μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας και να συνδε-
θεί ο αγρο-διατροφικός τομέας, με τον τουριστικό τομέα, με τον 
τομέα του πολιτισμού, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας τη 
συζήτησή του με Οινοπαραγωγούς της Ημαθίας, τους οποίους 
συνεχάρη για όσα σπουδαία έχουν πετύχει ως κλάδος και για 
αυτό, είπε,  επισκέφτηκε την περιοχή ώστε να αφουγκραστεί τις 
ανησυχίες τους.

 Και πριν τους δώσει τον λόγο, πρόσθεσε: «Υπάρχει μία αισι-
οδοξία ότι η χώρα αφήνει πίσω της την κρίση. Ένα καλό ποτήρι 
κρασί, το οποίο ούτως ή άλλως ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου, 
μπορεί να μας βοηθήσει να αισθανθούμε ακόμα καλύτερα για τις 
προοπτικές της χώρας μας». 

Του έδωσαν λωτούς, αλλά… να μην ξεχάσει τους αγρότες
«Τα ροδάκινα μπορεί να τελείωσαν 

για φέτος, αλλά τα προβλήματα συνεχίζο-
νται…» είπαν στον πρωθυπουργό, εκπρό-
σωποι των Γεωργών Βέροιας, στη σύντομη 
συνάντηση που είχαν με τον Κ. Μητσοτάκη 
στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ημα-
θία.

Οπότε, οι αγρότες του πήγαν μία κλού-
βα με πλακέ λωτούς (τσίρο), νέα ποικιλία 
που άρχισαν ήδη να καλλιεργούν, για να 
τους δοκιμάσει, καθότι θέλουν να μπουν 
στην Αγορά και με νέα προϊόντα.

Εντυπωσιάστηκε από τους χρυσαφέ-
νιους λωτούς ο κ. Μητσοτάκης και υποσχέ-
θηκε ότι θα τους δοκιμάσει!

Ελπίζουμε να μην μαγευτεί ο Πρωθυ-
πουργός σαν τους συντρόφους του Οδυσ-
σέα που τον ξέχασαν, όταν έφαγαν τους 
γλυκούς καρπούς!

Σίγουρα, πάντως, δεν το συνδύασαν καθόλου οι παραγωγοί, τον μύθο…
Ευτυχώς, δεν παρέλαβε λωτούς ο Βορίδης, οπότε το ραντεβού με τους αγρότης της Ημαθίας, στη Βέροια, τέλη 

Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, ισχύει κανονικά!

Βάζει πλάτη ο Μητσοτάκης για 3–5 Πηγάδια
Πλήρως ενημερωμένος για το χιονοδρο-

μικό κέντρο των 3-5 Πηγαδιών, στο οποίο 
άλλωστε έχει κάνει σκι πρόσφατα, ήταν ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
στη σύντονη συνάντηση που είχε με τον  
δήμαρχο Νάουσας, ΝικόλαΚαρανικόλα, 
στην Αγία Βαρβάρα χθες το πρωί. Παρουσία 
του ημαθιώτη υφυπουργού Οικονομικών 
ΑπόστολουΒεσυρόπουλου και του βου-
λευτή Λάζαρου Τσαβδαρίδη (καθώς και 
του ΤάσουΜπαρτζώκα που δεν φαίνεται 
στη φωτογραφία), ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε 
απόλυτη στήριξη στους σχεδιασμούς του 
Δήμου για την αντικατάσταση του εναέριου 
αναβατήρα. Μίλησε μάλιστα συγκεκριμένα 
για νέο τετραθέσιο λιφτ και προέτρεψε τον 
δήμαρχο να κάνει ό,τι μπορεί φέτος για να 
μην κλείσει το χιονοδρομικό κέντρο. Μάλιστα 
είπε ότι θα ξεκλέψει μια Κυριακή και θα έλθει 
για σκι, ενώ δεσμεύθηκε βοηθήσει κι ο ίδιος, 
στην εξεύρεση επενδυτή στον μακροχρόνιο 

διαγωνισμό που θα ακολουθήσει. Κάλεσε επίσης τον δήμαρχο στο πρωθυπουργικό του γραφείο, για να συζητήσουν το 
θέμα, αφού μια καλή μακροχρόνια επένδυση αποτελεί και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό η μοναδική βιώσιμη λύση.

Τρεις τιμητικές πλακέτες σε Γ. Καρανίκα,
Ν. Ουσουλτζόγλου και Ι. Χατζόπουλο από

τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας
Τρεις τιμητικές πλακέτες 

απένειμε χθες βράδυ ο Ε-
μπορικός Σύλλογος Βέροι-
ας, στην επετειακή του εκ-
δήλωση για τα 100 χρόνια 
λειτουργίας του Συλλόγου. 
Τιμήθηκε ο πρόεδρος της 
ΕΣΕΕ και επί χρόνια πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας 
Εμπορικών Συλλόγων Δ-Κ 
Μακεδονίας κ. Γιώργος
Καρανίκας, με πλακέτα 
που του επιδόθηκε από τον 
υφυπουργό Οικονομικών 
Απ. Βεσυρόπουλο, για το 
έργο του, επί σειρά ετών 

στην Ομοσπονδία αλλά και την παραχώρηση των γραφείων της Ομοσπονδίας, με έδρα τη Βέροια, για την στέγαση του 
Εμπορικού Συλλόγου.

Τιμήθηκε ο πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. ΝίκοςΟυσουλτζόγλου, για την αγαστή συνεργασία με τον Σύλ-
λογο κατά τη διάρκεια της θητείας του, και τιμήθηκε επίσης ο κ. ΙορδάνηςΧατζόγλου, ο μακροβιότερος πρόεδρος του Ε-
μπορικού Συλλόγου Βέροιας, που έβαλε και τις βάσεις για τη μόνιμη παραμονή της έδρας της Ομοσπονδίας στη Βέροια.

(Αναλυτικότερο ρεπορτάζ για την επετειακή εκδήλωση στο φύλλο της Τρίτης).
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Ικανοποιημένοι, οινοποιοί και αμπελουργοί της Ημαθίας, 
από την διαβεβαίωση Μητσοτάκη για επιστροφή 

του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί
-Προσωπική στήριξη του Πρωθυπουργού για τα 3-5 Πηγάδια, 

ακόμα και στην ανεύρεση επενδυτή

Ικανοποιημένοι δήλωσαν οινοποιοί και αμπελουργοί από την 
επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ημαθία, χθες Παρασκευή, 
το μεσημέρι, στο ‘Κτήμα Καλαϊτζή’, στο Μετόχι Βέροιας, παρουσία 
του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και του ημαθιώτη 
υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου . Οι Γιώργος 
Φουντούλης, Στέλιος Μπουτάρης και άλλοι εκπρόσωποι του κλάδου 
έθεσαν στον πρωθυπουργό και στον κ. Βορίδη, ζητήματα που απα-
σχολούν τον κλάδο, με τον πρώτο να ζητά από τον κ. Μητσοτάκη 
πρώτα να ενημερώνεται για θέματα των κλάδων και μετά να απο-
φασίζει. Θετικά αντιμετώπισε θέματα και ομιλητές ο κ. Μητσοτάκης, 
δηλώνοντας μάλιστα φανατικός φίλος του ξινόμαυρου κρασιού της 
ζώνης ‘Νάουσα’. 

«Πολύ σύντομα, με νομοθετική ρύθμιση, η κυβέρνηση θα δώσει 
τη δυνατότητα να επιστραφεί στους οινοπαραγωγούς, ο προπλη-
ρωμένος ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί», δήλωσε ο πρω-
θυπουργός, τονίζοντας ότι θα γίνει προσπάθεια η συγκεκριμένη 
ρύθμιση να ενταχθεί στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που αναμέ-
νεται να ψηφιστεί τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, σημειώνοντας ότι ο 
ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί ήταν ένας άδικος φόρος της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επισήμανε ότι θα υπάρξουν 
δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, ύψους 400.000.000 ευρώ και 
170.000.000 ευρώ, αντιστοίχως, από τα οποία θα μπορούν να α-
ντλήσουν δάνεια οι επιχειρηματίες του κλάδου του κρασιού.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε την α-
πόφαση της κυβέρνησης να ενισχύσει τον κλάδο του κρασιού, την 
εξωστρέφεια και τον εξαγωγικό του χαρακτήρα, την αύξηση των 
εκτάσεων της αμπελοκαλλιέργειας και της παραγωγής κρασιού.

Έδωσε μεγάλη σημασία στην υψηλή ποιότητα του κρασιού και 
τους ενημέρωσε σχετικά με τις επαφές που είχε κατά το πρόσφατο 
ταξίδι του στην Κίνα με στόχο την προώθηση των ελληνικών κρασι-
ών.

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στο νόημα της οικοδόμη-
σης ενός πλαισίου για προστασία των προϊόντων, ειδικά για μικρές 
παραγωγές, ενώ υπενθύμισε ότι πριν λίγες ημέρες υπογράφηκε 
συμφωνία ΕΕ - Κίνας για την προστασία και ελληνικών προϊόντων. 
«Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε πρόσβαση στις 
μεγάλες αγορές, όμως χρειαζόμαστε το προϊόν, οι αγορές ζητούν 
σταθερό ποιοτικό προϊόν», είπε.

Αναφέρθηκε στο εμπορικό σήμα για τα μακεδονικά προϊόντα, 
που παρουσιάστηκε χθες, και σημείωσε πως αυτό μπορεί να βρει 
την καλύτερη έκφραση του στα κρασιά της Ημαθίας. Ο πρωθυ-
πουργός είπε ότι συναντήθηκε μαζί τους περισσότερο για να ακού-
σει τους ίδιους τους οινοποιούς να μιλούν για τα ζητήματα που τους 
απασχολούν.

Παίρνοντας τον λόγο, οι οινοποιοί εξέφρασαν την ικανοποίηση 
τους για αυτή την πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη και γιατί επέλεξε 
να τους ακούσει.

Οι οινοποιοί ζήτησαν προστασία της αμπελουργικής ζώνης της 
Νάουσας, όπου καλλιεργείται η ποικιλία του ξινόμαυρου, είπαν ότι 
περνά κρίση το επάγγελμα του αμπελουργού, ότι η νομοθεσία έχει 
μείνει πίσω, υπάρχουν δομικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπι-
στούν και και πως είναι μεγάλη η φορολογία.

Στο θέμα της φορολογίας παρενέβη ο πρωθυπουργός και είπε 
ότι η κυβέρνηση επιφέρει ελαφρύνσεις με το νέο φορολογικό νο-
μοσχέδιο και το ασφαλιστικό. Οινοποιοί επισήμαναν ότι υπάρχουν 
μεγάλες δυνατότητες η Νάουσα να γίνει επενδυτικός προορισμός τα 
επόμενα χρόνια με τη λειτουργία νέων οινοποιείων και να συνδυα-
στεί αυτό και με την ανάπτυξη του τουρισμού.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ, οι βου-
λευτές της Ν.Δ., Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, στελέχη 
του κόμματος κ.α.  Κατά την επίσκεψή του στην Ημαθία ο κ. Μητσο-
τάκης δέχθηκε δώρα από τοπικά προϊόντα (φρούτα και κρασιά).

Στάση στην Αγία Βαρβάρα
Νωρίτερα ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε σύντομη στάση 

στο καφενείο του χωριού Αγία Βαρβάρα όπου τον υποδέχτηκαν οι 
κάτοικοι και συζήτησαν μαζί του ενώ οι παραγωγοί τσίπουρου του 
έδωσαν τα αιτήματά τους ζητώντας στήριξη και μόνιμες λύσεις για 
τους μικρούς παραγωγούς.

«Κάθε μέρα αγωνιζόμαστε να λύνουμε προβλήματα. Έχουμε 
κάνει μια καλή αρχή», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας πως 
«θα έχουμε την ευκαιρία να ψηφίσουμε και νέο φορολογικό νομο-
σχέδιο που υλοποιεί δεσμεύσεις μας για μείωση των φορολογικών 
συντελεστών για τις επιχειρήσεις και για φυσικά πρόσωπα. Θα συ-
ζητήσουμε και μετά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα και για τα ρο-
δάκινα. Κάνουμε ότι μπορούμε να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις».

Μητσοτάκης -Καρανικόλας
 για «3-5 Πηγάδια»

Στο επίκεντρο των συζητήσεων της επίσκεψης του Πρωθυπουρ-
γού στην Ημαθία βρέθηκε και το Χιονοδρομικό Κέντρο των 3-5- Πη-
γαδιών. Σε συνάντησή του  με τον δήμαρχο Νικόλα Καρανικόλα στο 
πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε προς τον δή-
μαρχο για την υποστήριξη υλοποίησης νέου τετραθέσιου αναβατή-
ρα στο Χιονοδρομικό Κέντρο των 3-5 Πηγαδιών. Όπως αναφέρθη-
κε στην μεταξύ τους συζήτηση, δεν έχει σημασία το μίσθωμα, αλλά 
η ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης. Μάλιστα, επεσήμανε χαρακτηριστικά στον δήμαρχο 
Νάουσας πως θα βοηθήσει ακόμα και στην ανεύρεση επενδυτή. 

Τέλος, ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον δήμαρχο Νικόλα Καρανι-
κόλα στο πρωθυπουργικό του γραφείο για να συζητήσουν για το 
επενδυτικό σχέδιο της μακροχρόνιας μίσθωσης (30 έτη), που φαί-
νεται ότι αποτελεί και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό την μοναδική 
βιώσιμη λύση. 
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ΓΕΤΙ: Ο ΧΙΟΝΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΙΜΑ-
ΛΑΪΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ. Ελ-
ληνικά)

Προβολές:    Πα-
ρασκευή 15/11 – Σάβ-
βατο 16/11 – Κυριακή 
17/11  στις  17.15

Σκηνοθεσία: ΤΖΙΛ 
ΚΑΛΤΟΝ Σενάριο: 
ΤΖΙΛ ΚΑΛΤΟΝ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 
ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑ-
ΤΣΑΚΗ, ΙΑΝ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕ-
ΖΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ  (ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνι-
κά)   THE ADDAMS FAMILY    

Προβολές:   Παρασκευή 15/11 – Σάββατο 
16/11 – Κυριακή 17/11  στις  17.15

Σκηνοθεσία: ΚΟΝΡΑΝΤ ΒΕΡΝΟΝ & ΓΚΡΕΓΚ 
ΤΙΡΝΑΝ Σενάριο: ΜΑΤ ΛΙΜΠΕΡΜΑΝ & ΤΣΑΡΛΣ 
ΑΝΤΑΜΣ

ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΨΕΥΤΗΣ  (ΕΛΕΝ ΜΙΡΕΝ, ΙΑΝ 
ΜακΚΕΛΕΝ) THE GOOD LIAR   

Προβολές:  Πέμπτη 14/11 – Δευτέρα 18/11 – 
Τρίτη 19/11 – Τετάρτη 20/11 στις  20.30

Παρασκευή 15/11 -  Σάββατο 16/11 - Κυριακή 
17/11 στις 19.00 και 21.15

Σκηνοθεσία: ΜΠΙΛ ΚΟΝΤΟΝ
Σενάριο: ΤΖΕΦΡΙ ΧΑΤΣΕΡ
Ηθοποιοί: ΕΛΕΝ ΜΙΡΕΝ, ΤΖΙΜ ΚΑΡΤΕΡ, ΙΑΝ 

ΜακΚΕΛΕΝ, ΡΑΣΕΛ ΤΟΒΕΪ

ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ – (ΜΑΤ ΝΤΕΪΜΟΝ - ΚΡΙ-
ΣΤΙΑΝ ΜΠΕΪΛ)

LE MANS ‘66 (FORD v FERRARI)  

Προβολές:  Πέμπτη 14/11 – Δευτέρα 18/11 –
Τετάρτη 20/11 στις  20.30

Παρασκευή 15/11 -  Σάββατο 16/11 - Κυριακή 
17/11 στις 21.00

Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪΜΣ ΜΑΝΓΚΟΛΝΤ
Σενάριο: ΤΖΟΝ-ΧΕΝΡΙ ΜΠΑΤΕΡΓΟΥΟΡΘ
Ηθοποιοί: ΤΖΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΡΕΜΟ ΤΖΙΡΟ-

ΝΕ, ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΜΠΕΪΛ, ΤΡΕΪΣΙ ΛΕΤΣ, ΤΖΟΝ 
ΜΠΕΡΝΤΧΑΛ, ΜΑΤ ΝΤΕΪΜΟΝ

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ (ΜΕΤΑΓΛ.) 
Προβολές:     Παρασκευή 15/11 - Σάββατο 

16/11 - Κυριακή 17/11  στις  19.00

Σκηνοθεσία: ΖΥΛ ΝΤΕ ΜΕΣΤΡ
Σενάριο: ΜΠΡΟΥΝ ΝΤΙ ΜΕΣΤΡ
Ηθοποιοί: ΜΕΛΑΝΙ ΛΟΡΕΝ, ΝΤΑΝΙΑ ΝΤΙ ΒΙ-

ΛΙΕ, ΛΕΝΓΚΛΙ ΚΙΡΚΓΟΥΝΤ

Frozen Ambrosia
Προβολές:    ΜΟΝΟ  Τρίτη  19/11  στις  20.45

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     14/11/19 - 20/11/19

Σε λίγες μέρες και πιο συγκεκριμένα 
στις 25 Νοεμβρίου γιορτάζουμε την πα-
γκόσμια μέρα κατά της Γυναικείας Κα-
κοποίησης. Το Κέντρο Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας 
και ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης 
ΕΡΑΣΜΟΣ, που τα τελευταία χρόνια στη-
ρίζουν ψυχολογικά, κοινωνικά και νομικά 
κάθε γυναίκα, που βρίσκεται σε ανάγκη 
συνδιοργανώνουν και συνδράμουν στην 
παραγωγή του θεατρικού έργου της Ε-
ρασιτεχνικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-
ροιας «Λεωφορείο ο πόθος» του Τενεσί 
Ουίλιαμς, με σκοπό να δώσουν ένα μή-
νυμα ενάντια στη Γυναικεία Κακοποίηση 
προτρέποντας κάθε γυναίκα να μιλήσει 
και να ζητήσει βοήθεια γι’ αυτό που της 
συμβαίνει.

Η ομάδα «Έκφραση Α’» του θεατρικού 
εργαστηρίου ενηλίκων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-
ροιας θα παρουσιάσει την παράσταση “Λεωφορεί-
ον ο πόθος» του Τενεσί Ουίλιαμς σε σκηνοθεσία 
του Κωνσταντίνου Αποστολίδη.

Θα δοθούν τέσσερις παραστάσεις, το Σάββατο 
16 Νοεμβρίου, απογευματινή στις 6.00μ.μ. και 
βραδινή στις 8.30μ.μ. και την Κυριακή 17 Νοεμ-
βρίου, απογευματινή στις 6.00μ.μ. και βραδινή 
στις 8.30μ.μ. με γενική είσοδο 8€ στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών

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

Συντελεστές Παράστασης
Κείμενο: Τένεσι Ουίλιαμς
Μετάφραση: Παύλου Μάτεση
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αποστολίδης
Σκηνογραφία: Πασχάλης Γαβρηιλίδης
Ενδυματολογία: ομάδα Έκφραση Α’
Κατασκευή Σκηνικών: Πασχάλης Γαβρηιλίδης, 

Γιώργος Βέγκος
Πρωτότυπη Μουσική: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης/ 

Λάζαρος Μπίντσης
Πιάνο: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης / Σαξόφωνο-: 

Sound FxΛάζαρος Μπίντσης
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος / Κωνσταντίνος 

Αποστολίδης
Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου
Οργάνωση Παραγωγής-Επικοινωνία: Κατερίνα 

Γρηγοριάδου
Τους ρόλους ερμηνεύουν:
Μπλανς: Ελισάβετ Πιπερίδου – Εύη Μαρκο-

πούλου
Στάνλεϊ: Θέμης Καλούδης
Στέλλα: Όλγα Παπαδοπούλου – Βίκυ Κουκάρα
Μιτς: Λευτέρης Κορυφίδης
Νέος: Γιάννης Καραβασίλης – Γιώργος Κατσί-

κας
Νοσοκόμα: Μαρία Κυροπούλου
Γιατρός: Χρήστος Καραβασίλης – Δημήτρης 

Τζιμογιάννης
Ευνίκη (γειτόνισσα): Μαίρη Μεγγιάνη
Φίλοι του Στάνλεϊ: Γαβριήλ Μιχαηλίδης – Αλέ-

ξανδρος Μανούδης
Λίγα λόγια για την υπόθεση
Η Μπλάνς, μια καθηγήτρια από τις Νότιες Πο-

λιτείες, επισκέπτεται μετά τον πλειστηριασμό της 
οικογενειακής περιουσίας της, την αδελφή της 
Στέλλα, που ζει με τον άντρα της Στάνλεϋ Κο-
βάλσκυ στη Νέα Ορλεάνη. Ο Κοβάλσκυ, που ως 
Πολωνός μετανάστης και εργάτης αντιμετωπίζεται 
υποτιμητικά από την Μπλανς, καθηλώνει την 
Στέλλα με τον οξύθυμο και επιβλητικό χαρακτήρα 
του, σε μία σχέση που κυριαρχείται από το ωμό 
πάθος. Η υπερευαίσθητη και κάπως υπερβολική 
Μπλανς, τονίζοντας την ευγενή καταγωγή και την 
καλή ανατροφή της, μπαίνει στο στόχαστρό του 
και ενδόμυχα γεννιέται ένας κρυφός πόθος. Όσο 
περνά ο καιρός, αποκαλύπτονται μυστικά του 
παρελθόντος της Μπλανς και λόγω της συγκα-
τοίκησης, δημιουργούνται εντάσεις και πολλαπλά 
ξεσπάσματα, που αφαιρούν ένα-ένα τα πέπλα 
από τους πολύπλοκους χαρακτήρες των ηρώων. 
Εν τέλει το όριο μεταξύ λογικής και παράνοιας 
γίνεται όλο και περισσότερο θολό, με αποτέλεσμα 
το ολέθριο τέλος.

  16 και 17 Νοεμβρίου στη «Στέγη»
«Λεωφορείο ο πόθος» 

από την Ομάδα «Έκφραση Α’» 
του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας

-Με την υποστήριξη του Συμβουλευτικού Κέντρου 
Γυναικών και του « Έρασμου»  «Το παγκάκι» 

του Αλεξάντερ Γκέλ-
μαν, με τον Γιώργο 
Κιμούλη και την  
Φωτεινή Μπαξεβά-
νη,  μετά από την 
sold out επιτυχία 
σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη, ταξιδεύει 
σε όλη την Ελλάδα 
και παρουσιάζεται 
στη Βέροια,  την 
Δευτέρα 18 Νοεμ-
βρίου στις  19.00 
και 21.00 (δύο πα-
ραστάσεις) στην 
Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων και Τε-
χνών

. 
Δύο άγνωστοι 

συναντιούνται σε ένα πάρκο και κάθονται στο ίδιο 
παγκάκι. Είναι όμως πραγματικά άγνωστοι; Μπο-
ρεί κάποτε να ήσαν κάτι άλλο; Είναι τυχαία αυτή 
η συνάντηση ή όχι; Μήπως έχουν επινοήσει μία 
ζωή που δεν μπόρεσαν ποτέ να ζήσουν; Πρόκειται 
για μια κωμικοτραγική ιστορία δύο μοναχικών και 
απελπισμένων ανθρώπων, που θα μπορούσε να 
συμβεί παντού, σε κάθε χώρα, σε κάθε πόλη. Μία 
ιστορία που εγείρει ένα ιδιαίτερο σύγχρονο και 
βασανιστικό ερώτημα: μπορούν πλέον οι άνθρω-
ποι να ζήσουν πραγματικά μαζί; Κι αν ναι, πώς θα 
μπορούν να το επιτύχουν, αν συνεχώς κρύβει ο 
ένας απ’ τον άλλον αυτό που πραγματικά είναι;

 Ο Αλεξάντερ Γκέλμαν ένας από τους πιο ση-
μαντικούς συγγραφείς της της Ρωσίας. Το Παγκάκι 
γράφτηκε το 1983, πριν από την κατάρρευσή της 
Σοβιετικής Ένωσης, όταν η αυθαιρεσία και η δια-

φθορά κυριαρχούσαν. Έχει μεταφραστεί και παιχτεί 
σε πάρα πολλές χώρες.  Το πικρό του χιούμορ το 
κάνει διαχρονικό και κωμικοτραγικά επίκαιρο.

Σκηνοθεσία – Διασκευή - Διαμόρφωση χώρου: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΜΟΥΛΗΣ

Μετάφραση: ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΤΣΗΣ
Κοστούμια: ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
Φωτισμοί: ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΛΤΣΟΥ
Βοηθός σκηνοθέτη: ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
 
Είσοδος: 15€ & 13€ φοιτητικό , ανέργων

Προπώληση εισιτηρίων
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 3ος όρο-

φος , Γραμματεία τηλ 2331078100
ΚΑΦΕ ΜΠΡΙΚΙ,  Μητροπόλεως 46, τηλ 

2331020201

Με δύο παραστάσεις τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου  
«Το παγκάκι» του Αλ. Γκέλμαν 

με τον Γιώργο Κιμούλη 
και την Φωτεινή Μπαξεβάνη,

 στη Στέγη



Συνάντηση με το Γ.Γ του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Δρ. Κων. Αραβώση είχε ο 
βουλευτής Τάσος Μπαρτζώκας, στο πλαίσιο της εξεύ-
ρεσης λύσης στα ζητήματα που έχουν προκύψει, σχε-
τικά με το δασικό χάρτη και ταλανίζουν τους αγρότες.

Η προχειρότητα, με την οποία η απελθούσα κυ-
βέρνηση διευθέτησε τη σύνταξη και μερική κύρωση 
των δασικών χαρτών στην Ημαθία, αναδείχτηκε εκ 
νέου. Οι αγρότες είδαν να περικόπτεται η προκατα-
βολή των ενισχύσεων τους για τα καλλιεργούμενα 
αγροτεμάχια τους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αιτία για τη 
μειωμένη προκαταβολή ήταν η προσωρινή τεχνική 
δυσλειτουργία στο σύστημα υπολογισμού των ενι-
σχύσεων, η αποκατάσταση της οποίας, σύμφωνα 
με την επικοινωνία που είχε ο κ. Μπαρτζώκας με τη 
διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα διευθετηθεί οριστικά. Αυ-
τό σημαίνει ότι στους παραγωγούς θα πιστωθεί το δι-
καιούμενο ποσό με την εκκαθάριση του Δεκεμβρίου. 
Επισημαίνεται ωστόσο, ότι το ποσό των ενισχύσεων 
θα αφορά αγροτεμάχια, τα οποία στο δασικό χάρτη 
παρουσιάζονται, οπωσδήποτε, με μορφή μη δασική.

Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά τονίζει τη σοβαρότητα 
του προβλήματος. Σε περιοχές της Ημαθίας, όπως 
πχ η Μελίκη, τα Παλατίτσια κ.α, αγροτεμάχια που 
έχουν διανεμηθεί από το ίδιο το Δημόσιο εδώ και 
δεκαετίες, με νόμιμο τρόπο στον αγροτικό πληθυσμό 
προς  αγροτική του αποκατάσταση, ενσωματώθη-
καν εσφαλμένα στον προσωρινό χάρτη ως δασικές 
εκτάσεις. Οι καλλιεργητές δε, έχοντας την ασφάλεια 
ότι τα αγροτεμάχια τους συνιστούν καλλιεργούμενες 
εκτάσεις, που έχουν στην κυριότητά τους με σύννομα 
οριστικά παραχωρητήρια του Δημοσίου, δεν προέβη-
σαν σε δήλωση πρόδηλων σφαλμάτων. Αυτό σημαί-
νει ότι με την τελική κύρωση του δασικού χάρτη, οι 
εκτάσεις κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν αμετάκλητα 
ως δασικές, γεγονός το οποίο πέρα από εσφαλμένο 
και πλήρως αντιφατικό, σηματοδοτεί και τη λήξη της 
χρηματοδότησης τους από οποιο-
δήποτε καθεστώς ενισχύσεων. 

Έχοντας μιλήσει με πολλούς 
από τους καλλιεργητές ο Τάσος 
Μπαρτζώκας συναντήθηκε με το 
Γ.Γ, Δρ. Κων. Αραβώση, αρμόδιο 
για τα θέματα των δασικών χαρ-
τών. Εκθέτοντας το πρόβλημα στην 
πραγματική του διάσταση, ο βου-
λευτής συνέδεσε τον κίνδυνο της 
οριστικής καταχώρισης των αγρο-
τεμαχίων ως δασικών, με περαιτέ-
ρω μείωση των εισοδημάτων των 
αγροτών και την αποδυνάμωση του 
εθνικού αγροτικού προϊόντος. Ο 
Δρ. Αραβώσης συμφώνησε ότι μια 
τέτοια εξέλιξη δε συνάδει με τις πο-
λιτικές επιδιώξεις της κυβέρνησης 
για τους παραγωγούς, ο κλάδος 
των οποίων διαδραματίζει πρω-

ταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη. Εγγυ-
ήθηκε δε, ότι πολύ σύντομα, θα υπάρξουν θετικές 
εξελίξεις για το εν λόγω θέμα.

Με αφορμή τη συνάντηση, ο βουλευτής Ημαθίας 
Τάσος Μπαρτζώκας δήλωσε:

«Δυστυχώς επιβεβαιώνεται, για ακόμα μια φορά, 
η απερισκεψία με την οποία η προηγούμενη κυβέρ-
νηση αντιμετώπιζε τον αγροτικό τομέα. Ωστόσο, έχει 
έρθει η στιγμή να δώσουμε στους παραγωγούς, τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην ατμομηχανή της ελλη-
νικής οικονομίας. Είναι αδιανόητο για εμάς να τους  
εγκλωβίζουμε σε «ομηρία» για σφάλματα και παρα-
λείψεις, για τις οποίες δεν ευθύνονται.

Είμαι πολύ ευχαριστημένος για την εξέλιξη της 
συνάντησης και αναμένω τη θετική έκβαση της, το 
συντομότερο δυνατόν. Οι προτάσεις εκ μέρους μου 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος, κατατέθηκαν και 
αντιμετωπίστηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον. Ωστόσο, 
δεν επαναπαύομαι. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τις 
δυσκολίες των τοπικών παραγωγών και δηλώνω ότι 
βρίσκομαι δίπλα τους. Έμπρακτα και αποτελεσματι-
κά.»
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΕL ATTAR HAMJA του Rachid 
και της Bahija, το γένος Bermaki, που 
γεννήθηκε στην Καζαμπλάνκα Μα-
ρόκου και κατοικεί στο Αρνσμπερκ 
Γερμανίας και η ΜΑΔΕΡΑ ΣΟΦΙΑ του 
Κων/νου και της Εριφύλης, το γένος 
Σουνάπογλου, που γεννήθηκε στο 

Ντύσσελντορφ Γερμανίας  και κατοικεί στο Βούπερταλ 
Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Αρνσμπερκ Γερμανίας.

Τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στο νέο 
μισθωτή που ανέλαβε να «τρέξει» δύο εργοστάσια 
της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης για τους επό-
μενους 28 μήνες, εξέφρασε εκ νέου ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, 
κατά την επίσκεψή του σήμερα στη μονάδα της 
ΕΒΖ στο Πλατύ Ημαθίας, δηλώνοντας επίσης ότι 
η ΝΔ είναι δίπλα στους τευτλοπαραγωγούς και 
«ψηφίζει υπέρ» της συνέχισης της καλλιέργειας στη 
χώρα μας. 

    Αφού περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της 
μονάδας της ΕΒΖ στο Πλατύ Ημαθίας, ο κ. Γεωρ-
γιάδης μιλώντας με τευτλοπαραγωγούς, παρουσία 
και του μισθωτή, του επικεφαλής της Royal Sugar 
ABEE, Χρήστου Καραθανάση, επισήμανε ότι «εμείς 
ως νέα κυβέρνηση βρήκαμε μια βιομηχανία κλειστή, 
με ασυντήρητα εργοστάσια και τους εργαζομένους 
να βρίσκονται σε καθεστώς μετατάξεων. Κακώς 
σπάρθηκαν τεύτλα φέτος...Έτσι όπως έχει η κατά-
σταση σήμερα, δεν είναι εφικτό να γίνει η συντήρη-
ση των εργοστασίων και να λειτουργήσει άμεσα το 
Πλατύ για την παραλαβή τεύτλων» και τόνισε πως 
«προχωρήσαμε στη λύση της μίσθωσης των δύο 
μονάδων, για να μην χάσουν οι παραγωγοί τη συν-
δεδεμένη και τις ενισχύσεις (κοινοτικά κονδύλια)».
Οπως συμπλήρωσε, προϋπόθεση για την υπογρα-
φή της σύμβασης με το μισθωτή αποτέλεσε «να 
κάνει συμβάσεις με τους παραγωγούς φέτος και να 
βοηθήσει στην απορρόφηση των τεύτλων».

    Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο τευτλοπαραγωγός 
από την Ημαθία, Παύλος Μπογιαννίδης επισήμανε 
ότι μετά την αποχώρηση του υπουργού από τη μο-
νάδα της ΕΒΖ στο Πλατύ Ημαθίας, ακολούθησε συ-
ζήτηση με τον επικεφαλής της Royal Sugar ABEE 
που σε κοινοπραξία με τη Συνεταιριστική Τράπεζα 
Κεντρικής Μακεδονίας ανέλαβε ως μισθωτής δύο 
μονάδων (Πλατύ και Σέρρες) και σ αυτήν (την συζή-
τηση) οι τευτλοπαραγωγοί ενημερώθηκαν ότι αρχές 

Δεκεμβρίου θα γνωστοποιήσει το τιμολόγιο με βάση 
το οποίο θα παραληφθούν τα τεύτλα στο Πλατύ 
Ημαθίας. Σύμφωνα με τον κ. Μπογιαννίδη, η Royal 
Sugar ΑΒΕΕ έχει ζητήσει από τον υπουργό Υποδο-
μών και Μεταφορών την χρήση της σιδηροδρομικής 
γραμμής για να μεταφερθούν τα τεύτλα από Ορε-
στιάδα και Λάρισα.      

    Σε ό,τι αφορά το τιμολόγιο, ο κ. Μπογιαννί-
δης είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η πρώτη συμφωνία με 
τον επικεφαλής της Royal Sugar ΑΒΕΕ αφορά σε 
32 ευρώ/τόνο, χωρίς να υπολογίζεται ωστόσο το 
κόστος μεταφοράς των τεύτλων από την μονάδα 
της εταιρείας στο Πλατύ Ημαθίας στα εργοστάσια 
βιοαερίου. «Το κόστος αυτό θα επιβαρύνει τους πα-
ραγωγούς και υπολογίζεται σε επτά με δέκα ευρώ 
τον τόνο», συμπλήρωσε ο ίδιος. 

     «Δεν είναι σήμερα εφικτό να γίνει παραγωγή 
ζάχαρης, αφού είναι 15/11 και βρισκόμαστε ακόμη 
σε συζητήσεις για το που θα διαθέσουμε την παρα-
γωγή μας και σε τι τιμή. Σαφώς- πρόσθεσε ο ίδιος- 
είναι ανακούφιση ότι δεν θα πάει στράφι η φετινή 
παραγωγή (18.000 στρέμματα, ήτοι 50.000-60.000 
τόνους τεύτλων)» ανέφερε ο κ. Μπογιαννίδης και 
σημείωσε πως «αν και ο παραγωγός είναι ο μόνος 
χαμένος από όλη αυτήν την ιστορία, τουλάχιστον 
δεν θα χαθούν τα κοινοτικά κονδύλια για τη συνδε-
δεμένη ενίσχυση». Υπενθύμισε ότι πέρυσι οι τευτ-
λοπαραγωγοί της χώρας πληρώθηκαν 80 ευρώ/
στρέμμα συνδεδεμένη, 87 ευρώ/στρέμμα deminimis 
και 280 ευρώ/στρέμμα παραγωγή, ήτοι 40 ευρώ/
τόνο».

Σύμφωνα με τον κ Μπογιαννίδη «το 80% της φε-
τινής παραγωγής βρίσκεται στα χωράφια και σημεί-
ωσε ότι συστήνονται ομάδες παραγωγών στις κατά 
τόπους περιοχές , ώστε μαζί με τον επικεφαλής της 
Royal Sugar ABEE να πραγματοποιήσουν επισκέ-
ψεις στα εργοστάσια βιοαερίου...»

(Πηγή ΑΠΕ Ε.Α.) 

Αδ. Γεωργιάδης από το Πλατύ
 Ημαθίας: «Η κυβέρνηση 

στηρίζει τον νέο μισθωτή της ΕΒΖ» 

Τάσος Μπαρτζώκας σε Κ. Αραβώση: 
«Οι αγρότες δεν μπορούν να βρίσκονται 

σε καθεστώς ομηρίας λόγω της 
ολιγωρίας της προηγούμενης κυβέρνησης»
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Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων :

 Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου το πρωί θα 
παραστεί στην ενθρόνιση του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών 
στη Λαμία. 

 Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστό-
λων Παλαιού Προδρόμου.

 Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου στις 7:00 
μ.μ. θα παραστεί στην εκδήλωση του Λυ-
κείου Ελληνίδων Ναούσης στο Δημοτικό 
Θέατρο Ναούσης.

 Την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στις 5:00 
μ.μ. θα συνοδεύσει την Ιερά Εικόνα της 
Παναγίας Σουμελά στον Ιερό Ναό του Απο-
στόλου Ανδρέου στην Πάτρα, όπου η Ιερά 
Εικόνα θα παραμείνει για να συνεορτάσει 
με τον Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο. 

 Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον εσπερινό και στην 
παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού 
αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατα-
σκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά στην Βέροια.

 Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου στις 8:00 μ.μ. 
στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑ-
ΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα θα παραστεί στην 

εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου 
θα παρουσιαστεί ο Αφιερωματικός Τόμος 
με την ευκαιρία του εορτασμού του Χρυσού 
Ιωβηλαίου (50 χρόνια) Ιερωσύνης και του 
Αργυρού Ιωβηλαίου (25 χρόνια) Αρχιερω-
σύνης του Σεβασμιωτάτου.

 Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στις 7:00 
μ.μ. θα παραστεί στην εκδήλωση της 1ης-
Μεραρχίας Πεζικού Βεροίας για τον εορ-
τασμό των Ενόπλων Δυνάμεων στο Χώρο 
Τεχνών του Δήμου Βεροίας. 

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου το πρωί θα ι-
ερουργήσει στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωρ-
γίου στην1ηΜεραρχία Πεζικού στη Βέροια 
και θα τελέσει Δοξολογία.

 Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου στην Άμμο επί τη εορτή του Οσί-
ου Ιακώβου του εν Ευβοία.  

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα παραστεί και θα ομιλήσει στην δεύ-
τερη Σύναξη Κατηχητών και Κυκλαρχών 
στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

 Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου το πρωί θα 
παραστεί στην ενθρόνιση του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγια-
λείας κ. Ιερωνύμου στο Αίγιο.  

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου το πρωί θα 
προεξάρχει και θα κηρύξει το θείο λόγο 
στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό 
Ναό του Αποστόλου Ανδρέου στην Πάτρα 
ενώπιον της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας 
Σουμελά.

 Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου το απόγευ-
μα θα λάβει μέρος στον Πολυαρχιερατικό 

Εσπερινό στον Ιερό Καθε-
δρικό Ναό Θείας Αναλήψεως 
Κατερίνης, επί τη εορτή της 
Πολιούχου της πόλεως Αγίας 
Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης 

της Πανσόφου. 
 Την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου το πρωί 

θα προεξάρχει και θα κηρύξει το θείο λό-
γο στην Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Θείας Αναλήψε-
ως Κατερίνης επί τη εορτή της Πολιούχου 
της πόλεως Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικα-
τερίνης της Πανσόφου.  

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ-
ρων Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Στυλι-
ανού Παφλαγόνος προστάτου του ομίλου 
«προστασίας απόρου παιδιού» Βεροίας. 

Μονοήμερη εκδρομή 
σε Κονιτσα - Γιάννενα

Το ΚΑΠΗ του  Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας δι-
οργανώνει την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου μονοήμερη 
εκδρομή ΚΟΝΙΤΣΑ-ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

ΤΙΜΗ ΕΙΣiΤΗΡΙΟΥ 12 ΕΥΡΩ.
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 7.00 πμ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛHΑ

3ήμερη εκδρομή
 στην Κέρκυρα

ΤΟ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π.ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας διοργανώ-
νει για τα μέλη του 3ήμερη εκδρομή στην Κέρκυρα στις 
26-27-28 Νοεμβρίου 2019. ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ :85 ΕΥ-
ΡΩ (ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ) Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξής:

• 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με 
πρωινό

• Μετακινήσεις με λεωφορείο
• Εισητήρια  ΦΕΡΡΥ- ΜΠΟΟΥΤ (ΗΓΟΥΜΕΝΙ-

ΤΣΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ 

ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΕΚ-
ΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΑΒΙΑΡΑ. ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΘΑ 
ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ   ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ  ΑΥΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ Ε-
ΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 20-11-2019.   ΩΡΑ 18.00-19.00
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21-11-2019.  ΩΡΑ 7.30-10.00
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
ΠΕΜΠΤΗ 21-11-2019. ΩΡΑ 17.30-18.30
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ
ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΑΒΙΑΡΑ ΘΑ ΠΑ-

ΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΟΥ ΘΕΟΠΑΤΟΡΟΣ.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ακαδημαϊκοί διάλογοι
Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου στίς 7  τό ἀπόγευμα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (ἐπί τῆς ὁδοῦ Βενιζέλου), ὁμιλητής στή σειρά ὁμιλιῶν 
«Ἀκαδημαϊκοί Διάλογοι» θὰ εἶναι ὁ Ἀρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγῆς, Γενικός ἀρχι-
ερατικός ἐπίτροπος, ὁ ὁποίος θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου».

 Τὴν Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς 
Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ὁμιλητής στή Σχολή Γονέων θὰ εἶναι ὁ ἱεροκῆρυξ  Ἀρ-
χιμανδρίτης Θεολόγος Ἀμπόνης μέ θέμα: «Ἐκφράζεσθε ἐλέυθερα! ».

Ομιλία στη Σχολή Γονέων
 Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου  στις 7 το απόγευμα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς 

Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως στην Βέροια (Βενιζέλου 29, 1ος όροφος) ομιλητής στη 
Σχολὴ Γονέων θὰ εἶναι ὁ ἱεροκῆρυξ  Ἀρχιμανδρίτης Θεολόγος Ἀμπόνης μέ θέμα:  

 «Ἐκφράζεσθε ἐλεύθερα!» Εἴσοδος ἐλεύθερη

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 
ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ιερό Σαρανταλείτουργο
Ιερό Σαρανταλείτουργο θα τελεσθεί στο Ναό μας κατά το 

διάστημα της Νηστείας των Χριστουγέννων, από 15 Νοεμ-
βρίου έως και 25 Δεκεμβρίου, προς πνευματική ενίσχυση 
των πιστών και ως προετοιμασία για την μεγάλη εορτή των 
Χριστουγέννων.

Μπορείτε να παραλάβετε από τον Ι. Ναό τον ειδικό φάκελο 
που περιέχει πληροφορίες για το Σαρανταλείτουργο και το 
δίπτυχο στο οποίο θά γράψετε τα ονόματα «υπέρ υγείας και 
υπέρ αναπαύσεως» που θα μνημονεύονται καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της νηστείας των Χριστουγέννων κατά την τέλεση της Θεί-
ας Λειτουργίας. Τους φακέλους, αφού αναγράψετε τα ονόματα 
σας, θα τους παραδίδετε στις κυρίες του Φιλόπτωχου Ταμείου 
της Ενορίας μας.

Εκ του Ιερού Ναού

Δωρεάν σεμινάρια ποντιακής 
διαλέκτου

 στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Άρχισαν  τα μαθήματα  ποντιακής διαλέκτου  στην  Εύξει-
νο  Λέσχη  Βέροιας. Αν θες να κρατήσεις ζωντανές τις μνήμες 
από την γλώσσα των προγόνων σου ή θέλεις να γνωρίσεις τις 
ομορφιές της ποντιακής διαλέκτου μη διστάσεις, έλα  στο  Πα-
νόραμα  Βέροιας  και γίνε και εσύ μέλος στο τμήμα ποντιακής 
διαλέκτου. Το  τμήμα  λειτουργεί  κάθε Παρασκευή και από 
ώρες 9μμ-10.30μμ  δωρεάν,  μετά  από  πρόσφατη  απόφαση  
του Διοικητικού  Συμβουλίου, προκειμένου    όλοι ανεξάρτητα  
από  την  καταγωγή  μας να  μάθουμε  πέρα  από την ποντιακή 
διάλεκτο  στοιχεία  από  τις παραδόσεις, τα παραδοσιακά πο-
ντιακά τραγούδια, την  μαγειρική  και  τον  τρόπο  παρασκευής  
ποντιακών εδεσμάτων  καθώς  και  για  τα ήθη και έθιμα των 
ποντίων. Υπεύθυνη διδασκαλίας είναι  η πιστοποιημένη κα-
θηγήτρια ποντιακής διαλέκτου,  Αναστασία Μαχαιρίδου (Φιλό-
λογος - Γλωσσολόγος και  Πανεπιστημιακή Εκπαιδεύτρια Πο-
ντιακής Διαλέκτου).  Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Λέσχης από  Κυριακή 
μέχρι  Πέμπτη, ώρες   17:00-21:00 στο τηλ 233107206  και  
στο  6983503676  όλο  το  24ωρο

Με τιμή 
Για το Δ.Σ.

 Ο  Πρόεδρος   Η  Γ. Γραμματέας
 Τουμπουλίδης  Νικόλαος   Τογκουσίδου Ευαγγελία
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«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΛΙΟΥ» 
(ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ)

Πρόσκληση σε Γενική 
Συνέλευση 

Προσκαλούνται όλα τα τακτικά μέλη του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-
ΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΕΛΙΟΥ (ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ)» 
σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019, 
στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, στον 
τρίτο (3ο) όροφο της οικοδομής στην Πλ. Ρακτιβάν 1, στις 
11:30 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης «Απολογισμός 
απερχόμενου Δ.Σ. - Ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής για τις 
εκλογές» 

Στην συνέχεια, από τη 13:00 έως τις 19:30, στην ίδια 
αίθουσα θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτοποιημένα ταμειακά 
τακτικά μέλη που θα έχουν εγγραφεί μέχρι την Κυριακή 24 
Νοεμβρίου 2019.

Αιτήσεις υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. και 
νέες εγγραφές (για δικαίωμα ψήφου) θα γίνονται δεκτές 
μέχρι την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019, τα Σαββατοκύριακα 
στο Σέλι, στον Ξενώνα Καραφώλα και την Τετάρτη 20/11 
από 18:30 έως 20:00 στο καφέ Beluga. (υπεύθυνη Έλενα 
Μπούσλας– Καραφώλα: κιν. 6942868932)

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΑΔΑΜΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ

Συμμετοχή του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 
σε συνάντηση της τελικής φάσης 

του Ερευνητικού
 Προγράμματος SALSA, στο Γ.Π.Α.

Στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος “SALSA 
– Small farms, small food businesses and sustainable 
food and nutrition security”, πραγματοποιήθηκε στις 7 
Νοεμβρίου 2019, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
συνάντηση εργασίας της τελικής φάσης του Προγράμ-
ματος.

Από το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων 
Νάουσας παρευρέθη ως προσκεκλημένος ο Κωνσταντί-
νος Καζαντζής, Γεωπόνος Τ.Ε.

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας:
Κλινική εξέταση και μαστογραφία, η μόνη 

τεκμηριωμένη μέθοδος πρόληψης 
και διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού

“Άστοχες οι πρόσφατες δράσεις σε Βέροια και Νάουσα με 
τη μέτρηση του καρκινικού δείκτη Ca 15-3”

Συνέντευξη Τύπου έδωσε χθες το μεσημέρι το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας 
με αφορμή καταγγελίες που δέχτηκε ο ΙΣΗ για «άστοχες» κινήσεις και δράσεις που 
έγιναν τον περασμένο μήνα στη Βέροια και τη Νάουσα και αφορούσαν τη μέτρηση του 
καρκινικού δείκτη Ca 15-3, ως μέτρο πρόληψης του καρκίνου του μαστού.

Ο πρόεδρος του ΙΣΗ κ. Βασ. Διαμαντόπουλος ενημέρωσε (προς αποκατάσταση της 
πραγματικότητας ως προς την πρόληψη και τη Δημόσια Υγεία της οποίας είναι θεμα-
τοφύλακας εκ του νόμου ο Ιατρικός Σύλλογος, όπως είπε), ότι η μέτρηση καρκινικών 
δεικτών δεν αποτελεί  επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο έγκαιρης  διάγνωσης για τον 
καρκίνο του μαστού και δεν πρέπει να  χρησιμοποιείται ως μέσο προληπτικού πληθυ-
σμιακού ελέγχου, ως εκ τούτου, υγιείς  γυναίκες που  έχουν  υποβληθεί στις  παραπά-
νω  εξετάσεις  δεν  πρέπει  να  τις  λάβουν  υπόψιν, ενώ αντίθετα είναι πολύ χρήσιμο 
εργαλείο στην  παρακολούθηση γυναικών που έχουν ήδη νοσήσει.

«Το καρκινικό αντιγόνο 15-3 χρησιμοποιείται για τη σταδιοποίηση του καρκίνου του 
μαστού, ως δείκτης πιθανών μεταστάσεων, αλλά και την παρακολούθηση της ανταπό-
κρισης της ασθενούς στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού και της εμφάνισης υπο-
τροπών. Η πρόληψη-έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού  επιτυγχάνεται από 
το συνδυασμό της κλινικής εξέτασης  και του απεικονιστικού ελέγχου.

Εξέταση εκλογής για τον προληπτικό πληθυσμιακό έλεγχο κατά του  καρκίνου του 
μαστού αποτελεί η Μαστογραφία - (screening  test)-η μοναδική εξέταση που έχει  κα-
ταφέρει να μειώσει τη θνητότητα του καρκίνου του μαστού στην τάξη περίπου του 30%.

Όλες οι γυναίκες που ανήκουν στον γενικό πληθυσμό, με τα σημερινά επιστημονικά 
δεδομένα, πρέπει να  υποβάλλονται από την ηλικία των 40 ετών σε ετήσιο  μαστογρα-
φικό έλεγχο, σε συμπληρωματικό  υπερηχογραφικό έλεγχο (εξέταση που συνεπικουρεί 
της  μαστογραφίας και δεν πρέπει να την αντικαθιστά ποτέ) και σε τακτική κλινική εξέ-
ταση», τόνισε ο πρόεδρος, διαβεβαιώνοντας ότι ο συνδυασμός  αυτός έχει καταφέρει 
να μειώσει εντυπωσιακά, τη νοσηρότητα και τη  θνητότητα της νόσου.

Παρόντες στην συνέντευξη ήταν, εκτός από τον πρόεδρο, ο αντιπρόεδρος κ. Ζήσης 
Κοντονίνας, ο γραμματέας κ. Λάζ. Χατζηιωαννίδης και τα μέλη Βασιλική Καραδήμου 
και Αντώνης Φραγκάκης.

Σ. Γκ.

Συνελήφθησαν 
2 άτομα στην Ημαθία 

για μεταφορά 
παράνομων 
αλλοδαπών 

-Μετέφεραν σε όχημα 27 άτομα με σκοπό την
 διευκόλυνση της εξόδου τους από τη χώρα 

Στο πλαί-
σιο στοχευ-
μ έ ν ω ν  α -
στυνομικών 
ελέγχων για 
τ η ν  α π ο -
τροπή  της 
παράνομης 
δ ιακ ί νησης 
αλλοδαπών, 
συνελήφθη-
σαν από α-
στυνομικούς 
του Τμήμα-
τος Διαχεί-
ρισης Μετα-
ν ά σ τ ε υ σ η ς 
Ημαθίας, δύο 
αλλοδαποί η-
λικίας 23 και 
27 ετών, για 
μεταφορά και διευκόλυνση εξόδου από τη χώρα σε μη νόμι-
μους αλλοδαπούς.

Ειδικότερα, στις 13 Νοεμβρίου 2019, τα ξημερώματα επί 
της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, εντοπίσθηκε ένα όχημα που 
οδηγούσε ο 23χρονος και στο οποίο διαπιστώθηκε ότι είχαν 
επιβιβάσει 27 αλλοδαπούς (εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι), ενώ 
21 από αυτούς στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, μετέφεραν τα παραπάνω 
άτομα έναντι χρηματικής αμοιβής, με σκοπό την διευκόλυνση 
της μη νόμιμης εξόδου τους από τη χώρα.

Στην δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνεται και 
40χρονος αλλοδαπός, από τον οποίο είχαν παραλάβει το όχη-
μα που χρησιμοποιούσαν. 

Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα ως μέσο μεταφοράς, 
καθώς και 2 κινητά τηλέφωνα και 3 κάρτες SIM που βρέθηκαν 
στην κατοχή τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Βέροιας.

Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών 
Βέροιας συνελήφθησαν 2 άτομα

 για διακίνηση κάνναβης

-Στην κατοχή του ενός εντοπίσθηκαν
 πάνω από 19 κιλά κάνναβης

Συνελήφθησαν χθες Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, τα ξημερώ-
ματα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της 
Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 
37χρονος αλλοδαπός και 40χρονος ημεδαπός, για διακίνηση 
κάνναβης.Ειδικότερα, εντοπίσθηκε ο 37χρονος σε περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, όπου στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθη-
κε ποσότητα κάνναβης βάρους 1 κιλού και 50 γραμμαρίων, κα-
θώς και ένα κινητό τηλέφωνο.Σε έρευνα που ακολούθησε στην 
οικία του 40χρονου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, που χρησι-
μοποιούσαν μαζί με τον 37χρονο για την απόκρυψη ναρκωτι-
κών ουσιών (καβάτζα), βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

• 19 συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης 
συνολικού βάρους 18 κιλών και 324 γραμμαρίων,

• ποσότητα κοκαΐνης βάρους 2,35 γραμμαρίων και
• δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 

Θεσσαλονίκης. 
Σύλληψη 26χρονου για καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη στις 14 Νοεμβρίου 2019, το πρωί σε περιοχή 
της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλε-
ξάνδρειας, 26χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε 
καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
Βέροιας, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκι-
σης 2 ετών και 3 μηνών, για διατάραξη οικιακής ειρήνης και μη 
έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Την επέτειο του 
Πολυτεχνείου τιμά την 

Κυριακή ο Δήμος Βέροιας
Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου, ημέρα επετείου του Πολυτεχνείου,  ο Δήμος Βέροι-

ας διοργανώνει επετειακή εκδήλωση σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
• Ώρα 12.00: Πέρας προσέλευσης επισήμων στο χώρο του Ηρώου της πόλης 

στην πλατεία Ωρολογίου.
• Ώρα 12.10:  Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση 
Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος.
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Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Μου έχουν διηγη-
θεί, φίλοι αναγνώ-
στες, πως όποιος 
Έλληνας επισκεφθεί 
το Λονδίνο, στ’ αλή-
θεια εκπλήσσεται 
από την πατροπα-

ράδοτη αρετή των Άγγλων. Τη συνέπεια 
και την ακρίβεια. Πηγαίνει στη στάση του 
λεωφορείου και διαβάζει στην πινακίδα 
ότι θα περάσει στις 12.32΄. Πράγματι, 
στην ακριβή ώρα το λεωφορείο σταμα-
τάει μπροστά του κατανικώντας όλο το 
κομφούζιο, που είναι φυσικό να δημιουρ-
γείται σε μια σύγχρονη πόλη των δέκα 
εκατομμυρίων.

Το ίδιο είχε διαπιστώσει και ο γράφων, 
όταν προ ετών είχε επισκεφθεί μια άλλη 
πόλη: Το Μόναχο. Θα ταξίδευε από το 
Μόναχο στη Νυρεμβέργη με τραίνο. Έ-
λεγε το πρόγραμμα: ώρα αναχωρήσεως 
της αμαξοστοιχίας 12.12΄. Κοίταξε (ο γρά-
φων) το ρολόϊ του. Ακριβώς στις 12.12΄ η 
αμαξοστοιχία αναχωρούσε. Το ίδιο συνέ-
βη και με την άφιξή της στη Νυρεμβέργη. 
Ακριβώς στην ώρα της.

Εδώ, θα επιτρέψετε, φίλοι αναγνώ-
στες, στον γράφοντα, ν’ ανοίξει μια πα-
ρένθεση, για να καταθέσει άλλη μία σχε-
τική εμπειρία.

Έζησε (ο γράφων) 24 περίπου χρό-
νια κοντά στον μακαριστό Μητροπολίτη 
κυρό-κυρό ΠΑΥΛΟ (Γιαννικόπουλο). Α-
πό την Παρασκευή το μεσημέρι, έλεγε: 
«Παππούλη, την Κυριακή το πρωί 7.15΄ 
να είσαι εδώ, θα πάμε κάπου να λειτουρ-
γήσουμε (ποτέ δεν έλεγε που). Ο γράφων 
από τις 7.00 το πρωί, ήταν με τα άμφιά 
του στη Μητρόπολη, καθώς και ο οδηγός. 
Μόλις το ρολόϊ έλεγε: 7.15΄, άναβαν τα 
φώτα της σκάλας και ο μακαριστός κα-
τέβαινε. «αιωνία του η μνήμη». Κλείνει η 
παρένθεση.

Αν θελήσει να ερευνήσει κάποιος τις 
καταβολές αυτής της αρετής των Άγγλων 
και των Γερμανών, θα δει ότι η οικογέ-
νεια, το σχολείο, οι οργανώσεις, οι κοι-
νωνικές εκδηλώσεις, το κράτος, τα πάντα 
διακρίνονται γι’ αυτή τους την ακρίβεια και 
συνέπεια.

Αναφέρομαι στα παραδείγματα, κυρί-
ως, αυτά, για να τα αντιπαραθέσω στην 
Ελληνική πραγματικότητα. Διαμετρικά α-
ντίθετες οι δικές μας αντιλήψεις, η νοο-
τροπία μας, οι συνθήκες μας. Φανερώ-
νουν όλα ένα λαό που ακόμη δεν κατάφε-
ρε, δυστυχώς, να αποβάλει τις ανατολίτι-
κες μειονεξίες και κουτοπονηριές.

Θα ‘λεγε κανείς πως η ασυνέπεια στην 
πατρίδα μας αποτελεί καθολικό γνώρισμα 
της ατομικής και κοινωνικής μας ζωής. 
Και όχι μόνο αυτό. Το χειρότερο! Συναγω-
νιζόμαστε ποιος θα φανεί πιο ασυνεπής. 
Γι’ αυτό κα θα ήθελα να χαρακτηρίσω την 

ασυνέπεια «εθνικό σπορ». Γιατί, ενώ θα 
έπρεπε από όλους μας να επισημανθεί 
ως μια από τις βασικές μειονεξίες μας, 
εντούτοις, όχι μόνο δεν συμβαίνει αυτό, 
αλλά αντίθετα, τον συνεπή άνθρωπο τον 
θεωρούμε αφελή και σχολαστικό. Εν ο-
νόματι μιας παρεξηγημένης ελευθερίας, 
επιδιδόμαστε με μανία στο σπορ της ασυ-
νέπειας.

Σε καλούν λ.χ. στις οκτώ σε μια διά-
λεξη. Είναι δείγμα ανωτερότητας να πας 
στις 8.30, αφού γνωρίζεις ότι στην Ελ-
λάδα ποτέ δεν θ’ άρχιζε μια διάλεξη στις 
8 ακριβώς. Τα εισιτήρια και τα προγράμ-
ματα των θεάτρων, μας ειδοποιούν ότι η 
παράσταση αρχίζει στις 9 ακριβώς. Και το 
«ακριβώς» μετατίθεται, στις 10. Τί να πει 
κανείς για τις συγκοινωνίες μας. Εκεί πια 
επικρατεί χάος! Το «ακαδημαϊκό τέταρτο» 
και κάτι παραπάνω είναι το απαραίτητο 
δικαιολογητικό μιας κοινωνικής επιδημίας 
ασυνέπειας και ανακρίβειας.

Κι αυτή η νοοτροπία περνάει σ’ όλους 
τους τομείς της ζωής μας, πλειοδοτεί στη 
χαλάρωση και οδηγεί τελικά στην πλήρη 
αποδιοργάνωση.

Υπάρχει ελπίδα θεραπείας; Αν κρίνει 
κανείς από το γεγονός ότι όχι μόνο διδα-
σκόμαστε έμπρακτη την ασυνέπεια ως 
μοναδική μέθοδο ζωής, αλλά χλευάζουμε 
και αυτούς που αγωνίζονται για να είναι 
συνεπείς, δεν μπορούμε να αισιοδοξού-
με.

 

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΝΝΟΙΩΝ…
Ένα κορίτσι πάει να συναντήσει την ηλικία της

Ο Περικλής έγινε μανάβης παρ` όλο που 
η γιαγιά του τον ήθελε μαθηματικό

Μια κυρία θυμάται φωναχτά τις εκδρομές που 
ματαιώθηκαν

Στο υπουργείο λένε πως ο μόνος ευτυχής είναι 
ο καφετζής

Δύο σκυλιά γαυγίζουν τον τροχονόμο 
αδικαιολόγητα

Φορτώνουν τα τελευταία τραγούδια στα 
φορτηγά

!85.000 θαλάσσια ψάρια ζήτησαν 
μετεγκατάσταση σε μικρούς ποταμούς

Κανείς ποδοσφαιριστής δεν ήκμασε στους 
Ρωμαϊκούς χρόνους

Μου φαίνεται πως η Άνοιξη κρύβεται επιμελώς

Πολλοί συμμαθητές μου μετάνιωσαν που 
δεν έμειναν στην ίδια τάξη 

Έχει από πέρσι να δει τα κυκλάμινα ο καιρός

Τον Μάρτιο θα γίνει η καταμέτρηση των 
χαμένων  ερώτων

Όλο και πιο πολύ πλησιάζω
στο να γίνω Πτυχιούχος του Εαυτού μου…

   Γιάννης Ναζλίδης

Ακρίβεια και συνέπεια

ΕΝΑ ΔΩΡΟ…ΨΥΧΗΣ !
Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας Σας προσκαλεί σε ένα απογευ-

ματινό, τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στο Bakery – Kafe «ΕΥΘΥΜΟ-
ΓΛΟΥ» (έναντι Δημαρχείου, στον όροφο) και από ώρα 6.00΄μ.μ. έως 
9.00΄μ.μ., παρέα με τις μικρές λάμψεις χειροποίητων κοσμημάτων της 
εταιρίας linasexclusive jewels by Toupektsi.

Διαλέγουμε ένα δώρο για μένα… για σένα… για ένα καλό σκοπό!
Μέρος των εσόδων θα διατεθούν από τη Λίνα για τους σκοπούς 

του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας!
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Σαλιάγκας

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας  Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμά :
1)  Την κα. Σίμου Σόφια  για τη δωρεά των  50 € στη μνήμη της κου-

νιάδας της Αθηνάς Παπαδοπούλου  αντί στεφάνου .
2)  Την κα. Λάσκη Μαίρη για τη δωρεά των  50 €  προς ενίσχυση του 

Ομίλου.
3) Τις κυρίες Μαυροπούλου Μαρία και Χριστίνα  για τη δωρεά τροφί-

μων για τις γιορτές των Χριστουγέννων.
4) Την κα. Γκαιταντζή Κυβέλη για τη δωρεά  των 50 € στη μνήμη της 

αγαπημένης της φίλης,  Αθηνάς  Παπαδοπούλου. αντί στεφάνου.
5) Τον  κο. Μπεκιάρη Δημήτρη του Θωμά  για τη δωρεά των 50 € στη 

μνήμη του νουνού του Γεώργιου Μπάμπαλη.
6) Την κα. Άλβο Λουίζα για τη δωρεά των 50 € στη μνήμη της αγαπη-

μένης της φίλης Αθηνάς Παπαδοπούλου αντί στεφάνου.

Μια Κυριακή…
Άνοιξη θύμιζε αυτή η Κυριακή του Φθινοπώ-

ρου. Ότι έπρεπε για μία μονοήμερη εκδρομή. 
Πενήντα άνθρωποι φίλοι της χοροθεραπείας με 
αρχηγό τον κ. Δ. Ταχματζιδη, ξεκινήσαμε από την 
Ελιά για να γνωρίσουμε ένα αυθεντικό αριστούρ-
γημα φυσικής αρχιτεκτονικής. Το σπήλαιο του 
ποταμού Αγγίτη. Βρίσκεται στην τοπική κοινότητα 
κοκκινογείων του Δήμου Προσοτσάνης, 25 χιλιό-
μετρα ΒΔ της πόλης Δράμας. Το ποτάμι πηγάζει 
στους νότιους πρόποδες του Φαλακρού όρους. 
Η λιθολογική σύσταση του βουνού (ασβεστόλι-
θος) και η κλειστή λεκάνη του Κάτω Νευροκοπί-
ου που βρίσκεται βορειότερα, συντελούν στην 

απορρόφηση των υδάτων της βροχής και των χειμάρρων.  Όταν φθάσαμε 
μαγευτήκαμε από την φυσική ομορφιά του τοπίου. Μου θύμισε τη δική μας 
Μπαρμπούτα. Πέτρα και ξύλο έδεσαν μεταξύ τους με τέχνη και δημιούρ-
γησαν σκάλες και γέφυρες που μαζί με τα πλατάνια, τις ιτιές και τις λεύκες, 
μας έκαναν να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε το ποτάμι που έρεε με 
θόρυβο.

Δεν θελήσαμε να καθίσουμε στα καφέ που υπήρχαν, γιατί ανυπομονού-
σαμε να μπούμε στο σπήλαιο. Φορέσαμε τα μπουφάν μας και ετοιμαστήκα-
με να περάσουμε την πύλη της προϊστορίας η οποία αγγίζει τα 30.000 χι-
λιάδες χρόνια πριν από σήμερα. Γάλλοι και Έλληνες σπηλαιολόγοι, έφεραν 
στο φως λίθινα εργαλεία οστά ζώων (άλογα, ελάφια, ρινόκερο, μεγάκερο, 
μαμούθ). Περπατήσαμε 500 μέτρα μέσα από στενώματα και αίθουσες. Εί-
μασταν 70-80 μέτρα κάτω από τη γη. Ο πυθμένας καλύπτεται από λάσπη, 
άργιλο και άμμο. Η δε οροφή είναι περίτεχνα διακοσμημένη με σταλακτίτες 
και λίγους σταλαγμίτες, οι οποίοι αναπτύσσονται προς το εσωτερικό. Όλο 

και πιο έκπληκτοι μείναμε με το θαύμα της φύσης. Ιδιαίτερη εντύπωση μας 
προκάλεσε ο σωζόμενος από τις αρχές του 20ου αιώνα υδροτροχός. Εκεί 
βρίσκεται και η φυσική είσοδος του σπηλαίου και μάθαμε ότι στην κορυφή 
του λόφου υπάρχει διπλός οχυρωματικός περίβολος.

Βγάλαμε φωτογραφίες και σιγά-σιγά βγήκαμε από τη μαγεία της προ-
ϊστορίας στον δικό μας κόσμο. Ξαναμπήκαμε στο λεωφορείο μας, με κα-
τεύθυνση τον Βώλακα. Ένα παραδοσιακό χωριό με πολύ ενωμένους νέους 
κατοίκους με δική τους ιδιαίτερη παραδοσιακή μουσική και ενδυμασία. Ο κ. 
Ταχματζίδης μας μίλησε για την επιρροή των κατοίκων από τους Βούλγα-
ρους. Βρίσκεται σε υψόμετρο 830 σε ορεινή κοιλάδα του Φαλακρού όρους, 
σχετικά κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο. Κοντά στην πλατεία του χωριού, 
σε ένα ταβερνάκι φάγαμε υπέροχες σαλάτες, δικό τους γουρουνόπουλο, 
σουτζουκάκια και κρασί.

Ύστερα στήσαμε τον χορό έξω στο μικρό προαύλιο, σχεδόν στο δρόμο. 
Εκεί ενώθηκαν όλες οι παραδοσιακές μουσικές της Ελλάδος, από πενήντα 
χορευτές με δάσκαλος τον κ. Ταχματζίδη, ο οποίος έκανε μεταπτυχιακό 
πάνω στην χοροθεραπεία. Ήπιαμε και το καφεδάκι μας και ξεκινήσαμε για 
την εικοσιφοίνισσα. Είναι γυναικείο μοναστήρι χτισμένο στη βόρεια πλευ-
ρά του Παγγαίου όρους σε υψόμετρο 753 μ. Ιδρύθηκε το 1979 και είναι 
αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Η εικόνα είναι αχειροποίητη και 
θαυματουργή όπως όλες οι εικόνες της Παναγίας μας. Ανάψαμε το κεράκι 
μας, κεραστήκαμε τον καφέ μας, επισκεφτήκαμε την έκθεσή της και μετά 
ανεβήκαμε στο λεωφορείο για τον γυρισμό στην πόλη μας.

Στο δρόμο ακούγαμε μουσική, λέγαμε ανέκδοτα και ιστορίες, χορέψαμε, 
διάβασα ένα κείμενο από το βιβλίο μου και ύστερα κλείσαμε τα μάτια και 
ξαναζήσαμε τη μέρα απ’ την αρχή. Μια μέρα ήταν αρκετή για να καταλά-
βουμε, ότι μας χρειάζονται  τέτοιου είδους αποδράσεις.

Και τον τόπο μας γνωρίζουμε και μεταξύ μας γνωριζόμαστε και μοιραζό-
μαστε γνώσεις και απόψεις. Αυτήν την Κυριακή θα την θυμόμαστε όλοι και 
πιο πολύ εγώ γιατί με δέχτηκαν στην όμορφη και χαρούμενη παρέα τους.

Η συγγραφέας
Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους: 

1.    Την κ. Ελένη Δαμιανίδου για την  οικονομική δωρεά της 
υπέρ αναπαύσεως προσφιλών προσώπων και υπέρ υγείας της 
οικογενείας της.

2.    Την Μαρούσα Ακριβοπούλου για την οικονομική δωρεά 
της υπέρ υγείας της οικογενείας της και υπέρ αναπαύσεως Γε-
ωργίου Τσαλουχίδη.

3.    Το κ. Φίλιππο Δαμιανίδη για την δωρεά καρυδιών για τις 
ανάγκες του Κέντρου.    

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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Φίλοι μου, καλή σας η-

μέρα, 
το ότι σας γράφω, σημαί-

νει ότι η επίσκεψη του Κυ-
ριάκου, δεν με επηρέασε. 

Δόξα τω Θεώ!
Η μύτη μου στη θέση της 

και τα αυτάκια της, μόνο το 
ένα, λίγο μεγάλωσε, … θα 

φταίει το σάμαλι που καταβρόχθισα!
Θέμα των τελευταίων ημερών, το πανεπιστη-

μιακό άσυλο και η επίσκεψη τη Θεανώς με τα γε-
μιστά, για να προστατέψει τις ζωές των φοιτητών, 
από την φασιστική κυβέρνηση, που εμφανίστηκε 
ξαφνικά στις ζωές μας, μετά το 40%, που πήρε 
στις βουλευτικές εκλογές!

Άκου να δεις αγόρι μου,
η κυβέρνηση που απεχθάνεσαι (δικαίωμά σου), 

προεκλογικά είχε πει, τι θα πράξει στα πανεπιστή-
μια και από τη στιγμή που ψηφίστηκε, όπως είναι 
αυτονόητο, υλοποιεί αυτό, που υποσχέθηκε!

Τίμια και δημοκρατικά!
Ψεύτικα και φασιστικά είναι όταν αποφασίζεις, 

να ειδικευθείς στην κυβίστηση, συγνώμη κωλοτού-
μπα!

Η κυβέρνηση ψηφίστηκε λέβέντη μου, για να 
απελευθερώσει τη χώρα από λογικές που την 
κρατούσαν στο μπάχαλο και στη μιζέρια!

Αλήθεια πιστεύει κανείς, ότι, με το να υποστη-
ρίζουν καθηγητές πανεπιστημίου, ότι καλά έκαναν 
τα αγόρια και χρησιμοποιήσανε αλυσοπρίονο, με 
το να διαλαλεί βουλευτής, ότι η μολότοφ πρέπει 
να βολτάρει σε σακίδια, θα μας πάρει κάποιος νο-
ήμων στα σοβαρά, για να έλθει στην πατρίδα μας, 

να κάνει τι!
Άκου να δεις αγόρι μου,
για να αποκτήσει κάποιος το οτιδήποτε, πρέπει 

να πληρώσει. 
Και το φαγητό που τρως και τα ρούχα που φο-

ράς και η μηχανή που καβαλάς, και το στιλέτο που 
κρατάς, τα πλήρωσες.

Κατά συνέπεια, και τα πανεπιστήμια, ανήκουν 
στον απλό Έλληνα φορολογούμενο, που πλήρω-
σε για την κατασκευή τους και κάθε χρόνο πληρώ-
νει, για τη συντήρηση και τη λειτουργία τους!

Και επειδή ο Έλληνας αγαπά την οικογένειά του 
και είναι φιλότιμος, αποφάσισε να παραχωρήσει τη 
χρήση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, στα παι-
διά του και στα παιδιά των φίλων του!

Άρα, για να μην κουράζεσαι, είσαι φιλοξενού-
μενος και εσύ και οι καθηγητές και εάν δεν θέλετε, 
να τηρήσετε τους κανόνες της φιλοξενίας, τότε τα 
κουβαδάκια σας και σε άλλη παραλία!

Το πανεπιστήμιο είναι χώρος μάθησης, ελεύθε-
ρης διακίνησης ιδεών και παροχής εφοδίων για να 
προσφέρεις στην κοινωνία.

Εάν δεν σου αρέσει, εάν δε συμφωνείς, μας 
κουνάς μαντήλι και σου χαρίζουμε και το κόστος 
που μας στοίχισες, έτσι επειδή τυγχάνει, να είμα-
στε λάρτζ!

Άκου να δεις αγόρι μου,
η ακαδημαική ελευθερία είναι κατοχυρωμένη 

και το πανεπιστήμιο, είναι ο χώρος προστασίας 
της. Όταν αυτή η γυναικάρα, η ακαδημαική ελευθε-
ρία κινδυνεύει, οφείλουμε να την προστατέψουμε, 
κατά συνέπεια όταν λαμβάνουν χώρα έκνομες 
ενέργειες και πράξεις, η αστυνομία θα επεμβαίνει 
για την επαναφορά της κανονικότητας. 

Είναι υποχρέωσή της και απαίτηση των «ιδιο-
κτητών»!

Άκου να δεις αγόρι μου,
οι μολότοφ, οι κοτρώνες, τα όπλα, τα καδρό-

νια, τα τσεκούρια, το μόνο που επιτυγχάνουν 
είναι η υπονόμευση, η αποδυνάμωση της Δημο-
κρατίας και στη συνέχεια η κατάρρευσή της.

Τελικά μήπως αυτό θέλετε και επιδιώκετε.
Μήπως αυτός είναι και ο λόγος που φοράτε 

κουκούλες.
Για να κρύβεστε και να μην δείχνετε το πραγ-

ματικό σας πρόσωπο, αυτό του τσογλανιού, του 
αληταρά, του … φασισταρά!

Σας αποχαιρετώ, διότι περιμένω τηλέφωνο 
από την κυρία εδώ Πολυτεχνείο, της έχω ζητή-
σει δανεικά, για 
να πληρώσω τον 
ΕΝΦΙΑ, της τροι-
κανής Ευρώπης, 
την οποία πολε-
μά χρόνια τώρα!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ 
ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΑΚΟΥ, ΝΑ ΔΕΙΣ 
ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ!

Την εξαφάνιση της καλλιέργειας 
βαμβακιού λόγω τιμών 

καταγγέλλει ο Αγροτικός 
Σύλλογος Αλεξάνδρειας

Από τον Αγροτικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας ανακοινώνονται τα εξής:
«Βλέποντας τις φετινές εξελίξεις στη τιμή πληρωμής του σύσπορου βάμβακος και εκφράζοντας 

το μεγαλύτερο ποσοστό βαμβακοπαραγωγών του νομου Ημαθίας απαιτούμε απο κάθε εμπλεκόμε-
νο και κυρίως απο την ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΙΣΤΩΝ να μας απαντήσει στα επί μέρους θέματα.

1. Για ποιό λόγο αυτο που ανακοινώθηκε απο την Ένωση Εκκοκιστών στα ΜΜΕ στις 11/9 και 
απο κάθε εκκοκιστή ιδιαιτέρως στους παραγωγούς δεν εφαρμόστηκε. Τουλάχιστον ούτε ενας ΕΚ-
ΚΟΚΙΣΤΗΣ αυτη την περίοδο δεν έχει εφαρμόσει δίκαιη τιμολόγηση του σύσπορου βάμβακος.

2. Για ποιό λογο η τιμή του σύσπορου βάμβακος είναι μακριά απο την χρηματιστηριακή τιμή κάτι 
το οποίο υποτίθεται ότι θα διασφαλιζόταν από πλευράς του ΥΠΠΑΤ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ
1. Τη μή τήρηση όσων ανακοινώθηκαν στις 11/9 και είχαν να κάνουν με την διαβάθμιση της αξί-

ας του βάμβακος.
2. Την ανικανότητα του ΥΠΠΑΤ να διασφαλίσει δίκαιη τιμή.
3. Την απουσία ελέγχου από πλευράς της πολιτείας(επιτροπής ανταγωνισμού).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ όλων αυτών των ενεργειών απο πλευράς εκκοκιστών και ΥΠΠΑΤ ήταν η “ΚΛΟ-

ΠΗ” ενός άριστου προιόντος, πράξη η οποία οδηγεί τους βαμβακοπαραγωγούς στην οικονομική 
εξαθλίωση και σηματοδοτεί στην αρχή της σταδιακής εξαφάνισης της καλλιέργειας.

ΚΑΛΟΥΜΕ  το ΥΠΠΑΤ και τον Κύριο υπουργό να παρέμβει σε αυτή την ΚΛΟΠΗ και του συνά-
δελφους βαμβακοπαραγωγούς να βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση των εξελίξεων.

Το Δ.Σ.

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου
Απολογισμός, ισολογισμός 2018 

στο Δημοτικό Συμβούλιο  Βέροιας
Ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας θα γίνει την Τετάρτη 20 

Νοεμβρίου στις  17:00, με μοναδικό θέμα την έγκριση ή μη απολογισμού, ισολογισμού και 
αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Βέροιας, διαχειριστικής περιόδου 2018.

Θα ακολουθήσει στις 18.00 τακτική συνεδρίαση με 36 θέματα
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Βεροιώτικα
Τα εξοχικά κέντρα και Κέντρα

«Η
Έρευνα-Επιμέλεια:
Μάκης Δημητράκης

Γύρω στα 1920, η Βέροια ή-
ταν μια μικρή πόλη με 15.000 
κατοίκους περίπου, οι οποίοι 
βασικά ασχολούνταν με την γε-
ωργοκτηνοτροφία και κάποια 
συγγενή επαγγέλματα όπως του 
σαμαρά, του πεταλωτή, του σι-
δερά κ.ά.

Η εγκατάσταση των προσφύ-

γων από Μ. Ασία, Πόντο και 
Θράκη, περίπου 7.000 ψυχές, 
όπως ήταν φυσικό επέφερε μια 
κοινωνικοοικονομική αναταραχή 

στην πόλη. Νέες καλλιέργειες, 
καινούργια επαγγέλματα, υ-
πηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η 
πόλη «μεγάλωνε» και ο νέος 
ρυθμός ζωής ντόπιων και προ-
σφύγων δημιούργησε και την 
ανάγκη ξεκούρασης αλλά και 
ψυχαγωγίας. Το τελευταίο άλλω-
στε υπήρξε χαρακτηριστικό της 
Ελληνικής φυλής. «Άρτον και 

θεάματα» όπως λέμε.
Έτσι άρχισαν να «ξεφυτρώ-

νουν» τόσο στις παλιές γειτονιές 
όσο και στις καινούργιες μικρά 
ταβερνάκια-στέκια αλλά και με-
γάλα εξοχικά κέντρα όλα σχεδόν 
κάτω από τη σκιά μεγάλων και 
πανύψηλων δέντρων.

Τα τελευταία θα μας απασχο-
λήσουν σε μια σειρά δημοσιευ-
μάτων που σίγουρα θα φέρουν 
θύμησες και συγκινήσεις στους 

παλιότερους Βεροιωτάδες. Ταυ-
τόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα 
στους νεότερους να μάθουν για 
κάποια τοπωνύμια της πόλης 

αφού τα εξοχικά κέντρα αποτέ-
λεσαν -τα περισσότερα- σημεία 
αναφοράς της πόλης και η γύ-
ρω από αυτά περιοχή-γειτονιά 
διατηρεί ακόμη και σήμερα, την 
ίδια με τα «εξοχικά» ονομασία.

Έτσι στο ερώτημα «πού μέ-
νεις;» οι απαντήσεις «Στην Ε-
λιά» ή «Στον Πράσινο Κήπο» 
ή «Στο Πασα-Κιόσκι» δήλωναν 

την περιοχή κοντά ή γύρω από 
το εξοχικό κέντρο και όχι «αυτό 
καθ’ εαυτό» το εξοχικό κέντρο 
διασκέδασης.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα 
όλων σχεδόν των «εξοχικών κέ-
ντρων» που βρίσκονταν στα ό-
ρια της πόλης, ήταν το γεγονός 
ότι διέθεταν πίστα χορού αφού 
και οι χοροεσπερίδες αλλά και 
τα αυθόρμητα γλέντια γίνονταν 
συνοδεία ζωντανής μουσικής.

Οι Βεροιώτες και οι Βεροι-
ώτισσες, αρέσκονταν να χο-
ρεύουν ταγκό, βαλς, φοξ-τροτ, 
σουίγκ, σάμπα χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι δεν χόρευαν τους 
παραδοσιακούς μας χορούς αλ-
λά και τους λαϊκούς ζεϊμπέκικο, 
τσιφτετέλι και χασάπικο.

Ελιά
«Στο μπαλκόνι της Βέροιας 

αλλά και της Μακεδονίας», ό-
πως χαρακτήρισε την τοποθε-
σία ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε 

μία επίσκεψή του στην πόλη, 
στη σκιά μιας μοναδικής συστά-
δας πλατάνων, δημιουργήθηκε 

το «πρώτο εξοχικό κέντρο» της 
Βέροιας.

Μια γέρικη ελιά με μεγάλη 

κουφάλα που υπήρχε στο χώρο 
(ασυνήθιστο δέντρο εκείνη την 
εποχή για την περιοχή) έδωσε 

το όνομα στο χώρο, το πάρκο 
αλλά και το εξοχικό κέντρο που 
όπως πληροφορούμαστε από 

το βιβλίο του Ε. Ζάχου, θεμε-
λιώθηκε το Μάϊο του 1929 επί 
δημαρχίας Ιωάννη Μάρκου.

Ήταν, το πρώτο αυτό κέντρο, 
μια ψηλή κεραμοσκεπής κατα-
σκευή με επιφάνεια 250 τ.μ., με 

Γύρω στα 1954-55 - Από δεξιά: 1ος Σταύρος Τενεκετζίδης (κουρέας-κομμωτής), 3ος Γεώργιος Γεωργαλής 
(τυπογράφος), 4ος Ευριπίδης Μπαχατουρίδης (κτηματίας), 6ος Κώστας Χοχλιούρου (ζαχαροπλάστης-ρεβα-
νί), 7ος Μπαρμπαργύρης Αλέκος (σιδηρικά είδη-χρώματα), 8ος Κώστας Καρανάτσιος (κλητήρας Νομαρχίας 

– όρθιος), 9ος Γιάννης Δούκας (μηχανικός-μηχανουργός), 10ος Νικόλαος Χοχλιούρος (έμπορος).

Παλιές φωτογραφίες της Ελιάς από το αρχείο του Παναγιώτη Ζέρβα
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μεγάλα παράθυρα που είχαν 
ρομβόσχημη ξύλινη διακόσμη-
ση.

Θα πρέπει όμως να θεωρεί-
ται βέβαιο ότι και κατά τα τελευ-
ταία χρόνια τη τουρκοκρατίας 
στον ίδιο χώρο λειτουργούσε 
καφενείο-αναψυκτήριο όπου 
εύποροι Τούρκοι της Βέροιας 
απολάμβαναν τον καφέ και τον 
ναργιλέ τους.

Μετά την απελευθέρωση της 
πόλης (1912) στο χώρο λειτούρ-

γησε το πρώτο καφενεδάκι. Ή-
ταν μία κατασκευή με ένα υπό-
στεγο, δύο κελάρια κι έναν στά-
βλο. Τα έπιπλα ψάθινα χαμηλά 
καθίσματα, σκαμνιά, ξύλινα 
τραπεζάκια και ψάθες για τους 
ρομαντικούς που πήγαιναν τα 
βράδια για ράκισμα. Ιδιοκτήτης, 

καφετζής, μπουφετζής και γκαρ-
σόν το ίδιο πρόσωπο και από 
τους πιο συμπαθείς ο Σπύρος 
Πέτσας και Κωστούλας Ζήσης.

Για πολλά χρόνια στην «Ε-
λιά» δραστηριοποιήθηκαν επι-
χειρηματικά οι αδερφοί Σπανό-
πουλοι (Βασίλης και Φίλιππος). 
Για την περίοδο αυτή αξίζει να 
αναφερθεί πως συχνά ψυχαγω-
γούσε τους θαμώνες η Βεροι-
ώτισσα αοιδός Διδώ Παπαθεο-
κλήτου που έπαιζε ταυτόχρονα 

και ντραμς!!!
Τη διετία 1962-63 τη διαχεί-

ριση είχε ο Τάκης Παπαχατζής. 
Για την ίδια περίοδο (μέχρι τα 
μέσα της δεκαετίας του ’60) α-
ξιομνημόνευτο είναι το γεγονός 
ότι δίπλα από το εξοχικό κέντρο, 
προς την πλευρά του γηπέδου 

μπάσκετ λειτουργούσε τα καλο-
καίρια ο θερινός κινηματογρά-
φος «Ελιά» επιχείρηση του Δημ. 
Πυλορώφ ο οποίος είχε τους 
χειμώνες την εκμετάλλευση του 
κινηματογράφου «Πάνθεον» 
(σούπερ Μασούτη).

Για τη δημιουργία του ση-
μερινού χώρου εργάστηκαν 
πολλοί Δήμαρχοι που αξίζει να 
μνημονευτούν όπως οι Αντώνι-
ος Πρωτοψάλτου την περίοδο 
του οποίου φυτεύτηκαν πολλά 

δέντρα και λουλούδια, Αντώνιος 
Κεμιντζές που επέβλεπε προ-
σωπικά την πορεία των εργα-
σιών για τη διαμόρφωση του 
χώρου, Ευθύμιος Τσελέπογλου, 
διάδοχος του προηγούμενου 
και Γεώργιος Τσαλέρας επί δη-
μαρχίας του οποίου ολοκληρώ-

θηκε η διαμόρφωση του χώρου 
και αποπερατώθηκε το σημερι-
νό δημοτικό περίπτερο.

Πρώτος που επιχειρημα-
τικά δραστηριοποιήθηκε στη 
σύγχρονη «Ελιά» ήταν ο σπε-
σιαλίστας του είδους Γιώργος 
Ιωακειμίδης (Ηλύσια, Παναγία 
Σουμελά, Αρζεντίνα). Μαζί του 
και ο Γιώργος Δημόπουλος (Α-
σημάκης). Ακολούθησε η τε-
τράδα επιχειρηματιών (Κώστας 

Σφήκας, Θανάσης Θεοδωρίδης, 
Γιάννης Λιόλιος και Αργύρης 
Μυσιρλής). Αργότερα μόνος του 
ο Κώστας Σφήκας.

Ακολούθησε μία περίοδος 
που την εκμετάλλευση είχε ο Δή-
μος Βέροιας ενώ στη συνέχεια 
την εκμετάλλευση της «Ελιάς» 
είχε ο δικηγόρος Φίλιππος Γιαν-
νούλης για να φτάσουμε στις μέ-

ρες μας που μετά από αρκετές 
σημαντικές παρεμβάσεις (μέσα 
και έξω) η επιχείρηση πέρασε 
στους Αφους Μπίκα, Γ. Πολιτί-
κο και Στ. Ζιαμπούλη και Νίκο 
Οικονόμου που λίγο αργότερα 
αποχώρησε δημιουργώντας το 
«BELUGA».

Διαχρονικά η «Ελιά» γνώρι-
σε ημέρες ακμής και παρακμής. 
«Γνώρισε» μέρες και νύχτες ξε-
γνοιασιάς και γλεντιού. Τραγού-

δησαν από το πάλκο της μεγάλοι 
καλλιτέχνες ιδίως τα χρόνια που 
ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας 
οργάνωνε το «Φεστιβάλ Παρα-
γωγής». Μάγεψαν με τη φωνή 
τους και ξεσήκωσαν με το μπρίο 
τους οι μοναδικοί Τόνης Μαρού-
δας, Τζίμης Μακούλης, Ρένα 
Βλαχοπούλου, Νάνα Μούσχου-
ρη, Νάντια Κωνσταντοπούλου, 

Μαίρη Λω κ.ά.
Στις μέρες μας στον Πολυχώ-

ρο «Ελιά» λειτουργούν: εστια-
τόριο (αίθουσα mansa), καφε-
τέρια-αναψυκτήριο (αίθουσα 
KORI), χώρος σεμιναρίων και 
κοινωνικών εκδηλώσεων (αίθου-
σα Sala), 24ώρες (καφέ-μπου-
γάτσα-γλυκά ανοικτό όλο το 
24ωρο), BAR και το υπαίθριο 
PANORAMA (το μπαλκόνι της 
Βέροιας με θέα τον ημαθιώτικο 

κάμπο και όχι μόνο). Μία μονα-
δική θέα. Από τα Πιέρια (Βερ-
γίνα-Παλατίτσια-λίμνη Αλιάκμο-
να) μέχρι το Πάϊκο, τα Γιαννιτσά 
και το Καϊμάκτσαλάν και στον 
ορίζοντα ο Χορτιάτης. Τα βράδια, 
μια λαμπυρίζουσα πεδιάδα (τα 
ρουμλουκιώτικα χωριά) και στο 
βάθος τα προάστια της «Νύφης 
του Θερμαϊκού).

και λαογραφικά
διασκέδασης, χθες και σήμερα
Ελιά»
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Χωρίς προβλήμα-
τα έγινε όλη την 
εβδομάδα η προ-

ετοιμασία των παικτών 
της Βέροιας και μάλιστα ο 
προπονητής της βασίλισσα 
του βορρά εκτός από τον 
Πεταυράκη που υπέστη 
θλάση και θα λείψει για 
δύο εβδομάδες δεν αντι-
μετωπίζει άλλο πρόβλημα 
και θα παράταξη τους ποιό 
έτοιμους παίκτες σύμφω-
να με τα συμπεράσματα 
των τελευταίων προπονή-
σεων.

Εκεινο πάντως που έχουν στο 
μυαλό τους οι παίκτες είνια μόνο 
η νίκη αφού σε διαφορετική περί-
πτωση τα πράγμα θα γίνουν πολύ 
πολύπλοκα 

Η διοίκηση και αρκετοί παίκτες 
επισκέφθηκαν σχολεία και ..προ-
σκάλεσαν τους νεαρούς μαθητές 
να έρθουν την Κυριακή στο Δημο-
τικό Στάδιο και να  στηρίξουν την 
ομαδα. 

Το Σάββατο θα γίνει μία ελα-
φριά προπόνηση και ο κ. Θεοδο-
σιάδης θα ανακοίνωσή την απο-
στολή για τον αγώνα της Κυριακής 

Συνεχίζεται το Σάββατο (16/11) 
το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 
της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ 

Ημαθίας, με την διεξαγωγή της 11ης 
αγωνιστικής. Ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ 
Αλεξάνδρειας υποδέχεται τον επικίν-
δυνο Σταυρό θέλοντας να συνεχίσει 
το νικηφόρο σερί του, ενώ το δεύ-
τερο Ροδοχώρι έχει επικίνδυνη απο-
στολή στον Κοπανό.

Στην Κουλούρα πηγαίνει η Νάουσα για να αντι-
μετωπίσει την τοπική ομάδα, ενώ μακριά από τις 
έδρες τους αγωνίζονται τόσο η Αγία Μαρίνα όσο 

και το Πλατύ, κόντρα σε Μελίκη και Μακροχώρι 
αντίστοιχα.

Από εκεί και πέρα, ο Αχιλλέας Ν. φιλοξενεί την 
ΑΕΠ Βέροιας, η Χαρίεσσα υποδέχεται το Παλαιο-
χώρι και ο Ολυμπιακός Ν. τον Τριπόταμο.

Α’ΕΠΣΗ-11ηαγωνιστική
Σάββατο16Νοεμβρίου(15:00)

Χαρίεσσα - Παλαιοχώρι
Μακροχώρι - Πλατύ
Αχιλλέας Ν. - ΑΕΠ Βέροιας
Κοπανός - Ροδοχώρι
Ολυμπιακός Ν. - Τριπόταμος
Μελίκη - Αγ. Μαρίνα
Κουλούρα - Νάουσα
ΠΑΟΚ Αλεξ. - Σταυρός

Με στόχο τη νίκη η Βέροια την 
Κυριακή υποδέχεται τον Θεσπρωτό

ΕΠΣ Ημαθίας Α1
Ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας υποδέχεται

την Θύελλα Σταυρού

Γ΄εθνική
Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής 

στον 2ο όμιλο
Απο την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώθηκαν οι διαιατητές και βοηθοί που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 11ης 

αγωνιστικής στον 2ο όμιλο που θα διεξαχθούν το Σάββατο 16/11/2019 
Μ. Α. Τρικάλων - Θύελλα Σαρακηνών διαιτητής ο κ. Μπούτσικος (Μακεδονίας) βοηθοί οι κ.κ Φακάνας 

και Αγγελόπουλος (Μακεδονίας) 
Μηχανιώνα- Νίκη Αγκαθιάς διαιτητής ο κ. Γιουματζίδης ( Πέλλας) βοηθοί οι κ.κ Δέλλιος και Δεμερτζής 

(Πέλλας) 
Ν. Καλλικράτεια - Αγρ. Αστέρας  διαιτητής ο κ. Ασλανίδης (Πιερίας) βοηθοί οι κ.κ Μημούδης και Κου-

τσινανίδης (Πιερίας) 
Αλμωπός Αριδαίας - Θερμαικός διαιτητής ο κ. Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) βοηθοί οι κ.κ Βρούζος και Σαλ-

τσίδης (Πιερίας) 
ΑΣ Γιαννιτσά- ΠΑΣ Φλώρινας διαιτητής Τζάμος ( Καστοριάς) βοηθοί οι κ.κ Τριανταφυλλίδης και Σιδερί-

δης (Καστοριάς) Το ΣΑΒΒΑΤΟ 
16/11/2019 και 
ώρα 09:30 π.μ. 

καλούνται από τον Ενω-
σιακό Προπονητή της 
Μικτής Ομάδας Κ-14 της 
Ε.Π.Σ. Ημαθίας κ. ΚΕΡ-
ΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ για προ-
πόνηση στο Ενωσιακό 
Γήπεδο Παλατιτσίων οι 
κάτωθι ποδοσφαιριστές:

ΜΟΥΚΑΣ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΤΟΥΦΑΣ Γ. ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΣΤΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΠΣ ΒΕ-

ΡΟΙΑ
ΚΕΤΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΝΠΣ ΒΕ-

ΡΟΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΠΣ ΒΕ-

ΡΟΙΑ
ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΗΣ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΣΙΓΓΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΛΑΦΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟ-

ΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΑΡΑΔΙΣΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΠΑΥΛΟΥ
ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ

ΧΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΙΑΣ

ΣΙΓΚΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Σ Τ Ε ΡΑ Σ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΑΡΤΣΕΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΖΗΜΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Κλήση ποδοσφαιριστών
για τη μικτή Κ14 της ΕΠΣ Ημαθίας

Ο Άγγελος Αναστασιάδης είχε... 
άγιο καθώς το αυτοκίνητο 
του έπεσε σε χαράδρα τριών 

μέτρων χωρίς ο ίδιος, αλλά κι ο επί 
σειρά ετών συνεργάτης του Απόστο-
λης Τερζής να τραυματιστούν σοβαρά.

Θυμά τροχαίου 
ατυχήματος έπεσε 
ο Άγγελος Αναστα-
σιάδης το βράδυ 
της Πέμπτης. Ο 
έμπειρος τεχνικός 
κα τ ε ύ θ υ ν ο ν τα ν 
στην Αρναία Χαλ-
κιδικής, έχοντας 
ως συνοδηγό τον 
συνεργάτη του Α-
πόστολο Τερζή, 
όταν για άγνωστο 
λόγο έχασε τον έ-
λεγχο του οχήμα-
τος με αποτέλεσμα 
να πέσουν σε χα-
ράδρα ύψους τρι-
ών μέτρων.

Σαν από θαύμα οι δύο άνδρες δεν έπαθαν το πα-
ραμικρό, παρόλο που το αυτοκίνητο καταστράφηκε 
σχεδόν ολοσχερώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην Ομοσπονδι-
ακός τεχνικός ταξίδεψε στην Αρναία για να δει αρχι-
κά κάποιους φίλους του, αλλά και για να παραβρεθεί 
σε ένα τραπέζι που έκανε ο τοπικός σύνδεσμος 
φίλων του ΠΑΟΚ.

Τροχαίο για τον Άγγελο Αναστασιάδη
που έπεσε σε χαράδρα προς την Αρναία
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Μετά τους αγώνες των Ομίλων 
των 4 αθλητών οι 2 πρώτοι 
αγωνίστηκαν στην Α’ κατη-

γορία και οι 3οι και 3οι αγωνίστηκαν 
στην Β’ κατηγορία. Στην Α’ κατηγορία 
αγωνίστηκαν ο Ανδρέας Καραμούτης 
στους εφήβους και ο Δανιήλ Χατζηω-
αννίδης στους παίδες.

Τα υπόλοιπα παιδιά συμμετείχαν στην Β’ κατη-
γορία όπου στους μίνι παμπαίδες ο Αναγνώστης 
Εφραίμ-Δημήτρης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. 
Το ασημένιο το κατέκτησε ο Πάλλης Αθανάσιος και 
το χάλκινο ο Τόσκας Αλέξανδρος. Στην κατηγορία 
των παμπαίδων χάλκινο ο Παγούλας Πέτρος. Στους 
παίδες ασημένιο ο Παπαχρυσάνθου Χαρίτων και 
το χάλκινο ο Αποστολίδης ο Χρήστος. Τέλος, στην 
κατηγορία νεανίδων η Χατζηιωαννίδου Παρασκευή 
κατέκτησε ο τα χάλκινο μετάλλιο.

Μεγαλώνει και ισχυροποιείται 
η ομάδα των υποστηρικτών 
των Αετών Βέροιας, στη 

φετινή προσπάθεια του συλλόγου 
στη Γ Εθνική! Μια χρονιά που ο 
σύλλογος αντιμετωπίζει τη σπουδαία 
πρόκληση της συμμετοχής του σε 
μια εθνική κατηγορία, είμαστε ιδι-
αίτερα υπερήφανοι για τη στήριξη 
των επιχειρηματιών, που βρίσκονται 
δίπλα μας σε μια ιστορική ομολογου-
μένως συγκυρία.

Μαζί μας και φέτος η εταιρία “ΑΦΟΙ ΜΕΪΜΑΡΙ-
ΔΗ“, που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1961 
με ιδρυτή της τον Βασίλειο Μεϊμαρίδη και αρχικά 
λειτούργησε αρχικά ως ατομική με την επωνυμία 
ΜΕΪΜΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, με κύριο αντικείμενο της 
ήταν οι σιδηροκατασκευές και αλουμινοκατασκευ-
ές. Σήμερα το κεντρικό κατάστημα στεγάζεται στην 
οδό Σταδίου 97 στο Εργοχώρι Βέροιας σε έναν χώ-
ρο 2500 τ.μ. Η δραστηριότητά της επεκτάθηκε με 
την αγορά ενός κτιρίου, στο οποίο γίνεται η παρα-
γωγή των μεταλλικών προφίλ για τη γυψοσανίδα.

Στην παρέα μας τη φετινή σεζόν είναι και η 

εταιρία “ΠΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ ΚΑΜΠΟΣΗΣ“, που ιδρύ-
θηκε το 1985 από τους Παντίκογλου Απόστολο και 
Καμπόση Βασίλειο με αντικείμενο την εμπορία και 
κατασκευή γεωργικών εξαρτημάτων και υδραυ-
λικών συστημάτων (σωλήνες, ρακόρ υψηλής και 
χαμηλής πίεσης, και υδραυλικών κυλίνδρων). Η 
ραγδαία άνοδος της εταιρίας δημιούργησε την α-
νάγκη κατασκευής ιδιόκτητου κτιριακού συγκροτή-
ματος 5.500 τετρ.χλμ σε οικόπεδο 12.000 τετρ.χλμ 
στη βιομηχανική ζώνη Καλοχωρίου, σε μια περιοχή 
με άμεση πρόσβαση (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – ΑΥΤΟ-
ΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Ε75, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

Στο γκρουπ των υποστηρικτών είναι φέτος η 
εταιρία “ΑΦΟΙ ΚΑΤΡΟΤΖΑΝΑΚΗ“, που δραστηριο-
ποιείται στο εμπόριο και στην επισκευή Ελαστικών, 
με έδρα τη Βέροια και συγκεκριμένα την οδό Θεσ-
σαλονίκης 200 στο δρόμο προς το Μακροχώρι, 
που λειτουργεί από το 1982 και πλέον θεωρείται 
μία από τις πιο αξιόπιστες στον τομέα της.

Το Δ.Σ.της ομάδας τους ευχαριστεί θερμά για 
την άμεση ανταπόκρισή στην πρόσκλησή μας για 
τη στήριξη των Αετών Βέροιας με την ευγενική 
τους χορηγία. Ευχόμαστε πολλές επιχειρηματικές 
επιτυχίες και ότι καλύτερο στους ίδιους και στις 
οικογένειες τους!

Πινγκ-Πονγκ
Ένα Χρυσο, Δύο Ασημένια

και Τέσσερα Χάλκινα για τη Βέροια
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

στη Μνήμη του Φώτη Τσιαλτζούδη

Τρεις ακόμη υποστηρικτές
στη… φαρέτρα των Αετών Βέροιας!

Βόλει Α2
Για την 5η αγωνιστική

Φίλιππος Βέροιας - Πήγασος Πολίχνης 
Στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Βόλει της Α2 ο πρωτοπόρος και αήττητος Φίλιπ-

πος θα υποδεχθεί το Σάββατο 16/11 στις 6 μ.μ στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας τον Πήγασο Πόλίχνης .
Είναι ευκαιρία για τους φιλάθλους να δουν και να στηρίξουν την ομάδα που θέλει να πετύχει μία ακόμη 

νίκη που θα την κρατήσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τον Φίλιππο Βέροιας θα 
υποδεχτεί ο Φαίακας στην 
Κέρκυρα το Σάββατο 16/11 
και ώρα 18:00, στα πλαί-
σια της 7ης αγωνιστικής 
της Handball Premier στο 
ντέρμπι των ουραγών.

Από την μία, οι γηπεδούχοι 
έρχονται από ένα παιχνίδι στην 
Δράμα με την τοπική ομάδα, στο 
οποίο ήρθαν ισόπαλοι, παίρνο-
ντας τον 1 από τους 2 βαθμούς 
παρά την εξαιρετική τους εμφάνι-
ση. Σε αυτήν την αγωνιστική θα 
προσπαθήσουν να πάρουν την 
νίκη, καθώς στους αγώνες εντός 
έδρας η ομάδα του Φαίακα διαθέ-
τει ένα υψηλό ποσοστό επιτυχίας.

Από την άλλη, ο Φίλιππος θα 
παλέψει για να πάρει τους πρώ-
τους του βαθμούς στο πρωτάθλη-
μα και να ξεκινήσει την νικηφόρα 
του πορεία, «ξεφεύγοντας» από 
την τελευταία θέση της κατάτα-
ξης. Συνεπώς, αυτή η αγωνιστική 
παρουσιάζεται ιδιαίτερα σημαντι-

κή και κρίσιμη για την ομάδα της 
Βέροιας.

Παράλληλα, δεν θα αγωνισθεί 
για την ομάδα των φιλοξενούμε-
νων λόγω τραυματισμού ο Σταύ-
ρος Παπαδόπουλος όπως επίσης 
και ο Αχιλλέας Παπαδόπουλος λό-
γω επαγγελματικών υποχρεώσε-
ων, ενώ αμφίβολη είναι η συμμε-
τοχή του Κώστα Τζίνεβη, ο οποίος 

έχει χτυπήσει στο αριστερό του 
χέρι και δεν έχει παρευρεθεί στις 
προπονήσεις της περασμένης ε-
βδομάδας.

Δηλώσεις
Νίκος Ριγανάς (προπονητής 

Φαίακα Κέρκυρας):
«Τον αγώνα με τον Φίλιππο 

τον βλέπουμε σαν τελικό. Θα είναι 

δύσκολο παιχνίδι γιατί μέχρι στιγ-
μής η αντίπαλη ομάδα δεν έχει 
καταφέρει να πάρει κάποιο βαθμό 
στο πρωτάθλημα. Κάποια στιγ-
μή θα πετύχει τους πρώτους της 
βαθμούς και εμείς θα προσπα-
θήσουμε ώστε να μην τους πάρει 
στην έδρα μας. Ο Φίλιππος είναι 
ένα ιστορικό σωματείο που τη φε-
τινή σεζόν δεν τα έχει πάει τόσο 
καλά αλλά θεωρώ ότι θα βρει τα 
πατήματά του. Από τη μεριά μας 
θα επικεντρωθούμε στην νίκη, θα 
παίξουμε δυνατή άμυνα και εάν 
πιάσουμε την απόδοση που έχου-
με στα εντός έδρας παιχνίδια θα 
πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα«.

Κύρος Σαράφης (προπονητής 
Φίλιππου Βέροιας):

«Για μας είναι ένα παιχνίδι δύ-
σκολο, όπως όλα τα άλλα. Εμείς 
δεν έχουμε βαθμούς στο πρωτά-
θλημα, ξέρουμε που βρισκόμαστε. 
Θα προσπαθήσουμε για το καλύ-
τερο δυνατό. Η ομάδα της Κέρ-
κυρας έχει μία πολύ καλή πορεία 
μέχρι στιγμής«.

Handball Premie

Φαίακας Κέρκυρας – Φίλιππος Βέροιας
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Γράφει ο 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

          Σύμφωνα με το τελευταίο ε-
παναστατικό σχέδιο του Υψηλάντη ως 
έναρξης της Επανάστασης  προκρίθηκε 
η Μολδοβλαχία. Υπολόγισε ότι εκεί θα 
μπορούσε να κινηθεί ελεύθερα, αφού η 
περιοχή θεωρήθηκε από τη Ρωσία  απο-
στρατικοποιημένη ζώνη. Όλες οι ηγεμο-
νίες άλλωστε, διοικούνταν από Έλληνες 

.Τα τουρκικά στρατεύματα έπρεπε να πάρουν άδεια από τη Ρωσία 
για να εισβάλουν εκεί. Πίστευε ακόμα ο Υψηλάντης ότι θα είχε την 
βοήθεια των Ελλήνων Ηγεμόνων οι οποίοι  θα διέθεταν και στρατό 
τους. Γνώριζε ακόμη ότι στην περιοχή εκείνη υπήρχαν  μισθοφορι-
κά σώματα (Ελλήνων, Βουλγάρων, Σέρβων κ.ά.) χριστιανικά, που 
θα μπορούσαν να στρατευθούν στο πλευρό του κατά του κοινού 
εχθρού. Η επιλογή της τοποθεσίας δημιούργησε την   βαθιά  πεποί-
θηση στον ελληνισμό ότι  ρωσικά στρατεύματα θα  συμμετάσχουν 
στον αγώνα, λόγω της θρησκείας και της φιλίας  του Αλέξανδρου με 
το Τσάρο. Αυτό άλλωστε συμπεριλαμβάνεται στην προκήρυξη της 
έναρξης. Το σπουδαιότερο όμως ήταν ότι τα μέλη της Φιλικής Εται-
ρίας, τού δημιούργησαν μια πλαστή εικόνα που απείχε πολύ από 
την πραγματικότητα. 1

   Έτσι η ήττα του στρατού του Υψηλάντη στο Δραγατσάνι(7Ιουνί-
ου 1821) ήταν η μοιραία κατάληξη η οποία είχε ολέθριες συνέπειες 
για τον ίδιο και την Ελλάδα.  Σήμανε το τέλος του πολέμου στη 
Μολδοβλαχία.  Πάρα πολλοί στρατιώτες του σκοτώθηκαν.  Από 
τους Ιερολοχίτες  200 περίπου άφησαν την τελευταία τους πνοή 
στο πεδίο της μάχης,  Πολλοί κατέφυγαν στην Αυστρία και από εκεί 
έφτασαν στην Ελλάδα, ενώ  40 αιχμαλωτίστηκαν και  μεταφέρθηκαν 
στην Κωνσταντινούπολη όπου σφάχτηκαν. Μεταξύ των συλληφθέ-
ντων  ήσαν και  αρκετοί Πόντιοι φοιτητές, οι οποίοι πλήρωσαν ,όταν 
έγιναν γνωστά τα ονόματα τους στον Πόντο ,για τη συμμετοχή τους 
στην Επανάσταση της Μολδαβίας  με τη δική τους  ζωή αλλά και 
των οικογενειών τους.  2

  Η καταστροφή θα ήταν  ολοσχερής αν δεν προλάβαινε ο ο-
πλαρχηγός Γεωργάκης Ολύμπιος. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος με τα δύο 
αδέρφια του το Γεώργιο τον Νικόλαο και τον υπασπιστή- γραμματέα  
του  Λασσάνη με τα μέλη της συνοδείας του οδηγήθηκαν με πλαστά 
διαβατήρια στον Πύργο Μουργκάς της Αυστρίας. Εκεί θα ζήσουν 

για 7 χρόνια το μαρτύριο του αιχμαλώτου από τον Καγκελάριο  Μέ-
τερνιχ. 3

     Οι λόγοι της αποτυχίας είναι πολλοί. Θα περιοριστούμε στους 
κυριότερους που επηρέασαν τις εξελίξεις.  Βαρύνεται ο Υψηλάντης 
διότι από έλλειψη διοικητικών ικανοτήτων  δεν μπόρεσε να μετα-
δώσει στους άνδρες του στρατιωτικό φρόνημα { …}και να επιβάλει 
μια δική του γραμμή. Η έλλειψη πειθαρχίας και πολεμικής πείρας 
που παρουσιάστηκε κυρίως στο στράτευμά του ήταν ολέθρια. Στην 
αποτυχία συνέβαλε και η αδιαφορία των ντόπιων κατοίκων οι οποίοι 
στην αρχή παρουσιάστηκαν ενθουσιασμένοι, στη συνέχεια, όμως, 
με τις δυσάρεστες  εξελίξεις του κινήματος, τήρησαν αρνητική στά-
ση. Ο σπουδαιότερος, όμως, λόγος που έκρινε τον πόλεμο ήταν η 
αποκήρυξη του κινήματος από τον Τσάρο Αλέξανδρο της Ρωσίας, 
πιστό συνεταίρο της Ιερής Συμμαχίας και η διαγραφή του από τις 
τάξεις του ρωσικού στρατού. Ήταν τραγικό λάθος  ότι ο Α. Υψη-
λάντης άφησε στην προκήρυξη του να εννοηθεί πως ο Ρωσικός 
στρατός θα έσπευδε να συνδράμει τον Ελληνικό Αγώνα . Η απο-
κήρυξη του κινήματος  και η ανοχή του στο ζήτημα της εισόδου των 
τουρκικών στρατευμάτων στις ηγεμονίες υπήρξαν δύο καθοριστικοί 
παράγοντες για τον εκφυλισμό πρώτον και δεύτερον για την συντρι-
βή του κινήματος. 4

     Ένας άλλος  λόγος πολύ σοβαρός για την  αποτυχία του κινή-
ματος της Μολδαβίας  ήταν ο Πατριαρχικός Αφορισμός του, από τον  
Γρηγορίου Ε’, ο οποίος αποτέλεσε τη ταφόπλακα του επαναστατι-
κού εγχειρήματος, Οι συνθήκες της ζωής των Ελλήνων τις ημέρες 
εκείνες σε όλη την Τουρκική επικράτεια  ήταν τραγικές. Σφαγές, λε-
ηλασίες ξέσπασαν εναντίον των χριστιανών κυρίως στην Κωνστα-
ντινούπολη και ο  Πατριάρχης βρέθηκε αντιμέτωπος των τούρκων, 
διότι είχε μεγάλη ευθύνη έναντι όλων των Χριστιανών Ελλήνων. Το 
μοναδικό επιχείρημα που θα μπορούσε να αναστείλει το κακό ήταν 
η καταδίκη του

     Ο Πατριάρχης με πλήρη συνείδηση της μεγάλης ευθύνης του, 
γράφει ο Φιλήμονας, και του τρομερού  κινδύνου που αντιμετώπιζε 
το γένος κάλεσε στα Πατριαρχεία για κοινή σύσκεψη τους Πατριάρ-
χες, αρχιερείς, τον ηγεμόνα της Βλαχίας, διάφορους διερμηνείς και 
πολλούς άλλους γνωστούς Έλληνες.  Διαβάστηκαν τα σχετικά φιρ-
μάνια του Σουλτάνου των οποίων την αυστηρή εφαρμογή ζητούσε. 
Περιθώριο δεν υπήρχε. Έτσι ,αφού υπέγραψαν όλοι οι Μητροπολί-
τες και 49 λαϊκοί,  αποφασίστηκε  η σύνταξη του Αφορισμού την 23 
Μαρτίου 1821. «Μετά τη θεία λειτουργία ,επάνω στην Αγία τράπεζα 
υπογράφτηκε και από τον Πατριάρχη. Τρεις Μητροπολίτες  ανάλα-
βαν να τον μεταφέρουν  στη Στερεά Ελλάδα την Πελοπόννησο και 
στα νησιά του Αιγαίου και να καθησυχάσουν τους Επαναστάτες. 

Επομένως γνώριζαν οι οπλαρχηγοί το σκοπό του αφορισμού.
Σε αυτόν οι αρχιερείς ,αγνοούσαν  την Επαναστατική Εταιρία 

και αποκήρυτταν  το κίνημα του Υψηλάντη ως « έργο απονοίας». 
Βεβαίωναν την αμετακίνητη υποταγή όλων των επαρχιών που 
εμπιστεύονταν την τύχη τους  στη συνηθισμένη καλοκαγαθία του 
Σουλτάνου. 5

Είναι βέβαιο ότι ο αφορισμός έβλαψε τους απλούς Έλληνες όχι 
όμως και τους οπλαρχηγούς. Οι τρεις Μητροπολίτες ασφαλώς  θα 
βεβαίωναν τους παραλήπτες των αφορισμών τις εκβιαστικές συν-
θήκες υπό τις οποίες υπογράφτηκαν. Και κάτι άλλο που εναντιώ-
νονται κάποιοι κατά του κλήρου. Ο Αφορισμός στάλθηκε στις 23-24 
του Μαρτίου που σημαίνει ότι η Επανάσταση στην Ελλάδα είχε 
ανάψει πριν από την 25 Μαρτίου.

  Ο Παπαρηγόπουλος στη ιστορία του αναφέρεται υποτιμητικά 
στον Α. Υψηλάντη, «Και επειδή λόγω αυτού( Υψηλάντη)  απέτυχε 
δεν έπεται ότι δεν έπρεπε να γίνει και ότι δεν απέβη χρήσιμο στην 
Επανάσταση.» Η μετακίνηση εκεί μεγάλου μέρους του Τουρκικού 
στρατού ενίσχυσε την Επανάσταση στην Πελοπόννησο και ενέ-
πνευσε θάρρος στους Έλληνες..

    Προσωπικά πιστεύω ότι οι Έλληνες της κυρίως Ελλάδος 
ζητούσαν ένα Εθνικό Κράτος και όχι μια νέα οικουμενική και πο-
λυεθνική Αυτοκρατορία, όπως πριν.  Γι αυτό το πιο φτωχό μέρος 
της Ελλάδος ελευθερώθηκε και έμειναν έξω η Κωνσταντινούπολη, 
η Σμύρνη, ο Πόντος και η Κύπρος. Ο ρόλος της Φ. Εταιρείας περί 
ταυτόχρονης επανάστασης  απέτυχε και ο ελληνισμός οδηγείται  
στις νέες θυσίες.

   Η εμπειρίες αυτές είναι χρήσιμες να μη γίνουν σήμερα που η 
καταστροφή μας θα είναι οριστική.  

Βιβλιογραφία
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         Συνεχίζεται με τον Γρηγόριο Ε΄

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ ΤΟΥ 1821
 «Ο κλήρος λοιπόν υπήρξε και ο οδηγός του έθνους και το στήριγμά του» Δ.Κόκκινος

Το ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ και 
οι  εκδόσεις ΑΡΜΟΣ σας προσκα-
λούν το Σάββατο 16 Νοεμβρίου στις 
19:00 στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ 
Θεσσαλονίκης 67 στη Βέροια, στην 
ομιλία του ψυχίατρου-παιδοψυχία-
τρου Δημήτρη Καραγιάννη με θέμα 
«ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ;» με α-
φορμή την έκδοση του ομώνυμου 
βιβλίου του

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Αλλάζει ο άνθρωπος;
«Ο άνθρωπος αλλάζει;;;   
Ο άνθρωπος αλλάζει…   
Ο άνθρωπος αλλάζει!!!»   
Το βιβλίο «Αλλάζει ο άνθρωπος;» 

αναφέρεται στο καυτό θέμα αν εί-
μαστε μόνο το πεπρωμένο μας με 
τα βιολογικά στοιχεία του DNA, αν 
είμαστε μόνο τα πρώτα παιδικά μας χρόνια με τις 
αντίστοιχες εγγραφές, αν είμαστε μόνο μια κοινωνική 
προσαρμογή ή αν έχουμε τη δυνατότητα όχι απλώς να 
προσαρμοζόμαστε, αλλά και να αλλάζουμε τα στοιχεία 
της προσωπικότητάς μας. Αν ναι, τι μπορούμε να αλ-
λάξουμε και τι όχι;

Δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: Γιατί δεν αλ-
λάζουμε; Μπορούμε να αλλάξουμε τους άλλους; Μπο-
ρούν οι λέξεις να αλλάξουν έναν άνθρωπο;

Το «Αλλάζει ο άνθρωπος;» αποτελεί ένα απόσταγ-
μα της κλινικής ψυχοθεραπευτικής εμπειρίας του συγ-
γραφέα με ανθρώπους που του εμπιστεύτηκαν τη 
συνοδοιπορία στις προσωπικές τους αναζητήσεις για 
μια ζωή, που θα έχει απαιτητικές ερωτήσεις, αλλά και 
συναρπαστικές απαντήσεις.   

  Προσφέρει τη δυνατότητα στους αναγνώστες να 
είναι σκεπτόμενοι, δηλαδή να υπερασπίζονται την αν-
θρώπινη φύση που δεν περιορίζεται στην επιβίωση, 
αλλά αναζητά το νόημα της ύπαρξης. Αυτό εξ’ άλλου 

διαπερνά το σύνολο του συγγραφι-
κού του έργου και αποτελεί ευχή για 
όλους. Να μην εγκλωβιστούμε στη 
διαχείριση μιας μίζερης πραγματι-
κότητας, αλλά να επιμένουμε στην 
αναζήτηση της υπερβατικής ομορ-
φιάς που μπορεί να αναδεικνύει και 
την πιο δύσκολη πραγματικότητα. 
Το βιβλίο «Αλλάζει ο άνθρωπος;» 
είναι ένας ύμνος στην ανθρώπινη 
ελευθερία!

Ο Δημήτρης Καραγιάννης είναι 
Παιδοψυχίατρος – Ψυχοθεραπευ-
τής, Διευθυντής του Κέντρου Παι-
δοψυχικής Υγιεινής. Διδάκτωρ του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου και 
Καθηγητής στο Frederick University 
Κύπρου, έχει διδάξει στη μετεκπαί-
δευση της Μαρασλείου Ακαδημίας 

και σε μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά προγράμματα. 
Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών εταιριών και ορ-
γανισμών που ασχολούνται με την ψυχική υγεία και 
την ψυχοθεραπεία. Έχει ιδρύσει με τη σύντροφό του 
Ελένη Καραγιάννη το θεραπευτικό και εκπαιδευτικό 
ινστιτούτο «Αντίστιξη» στο οποίο εκπαιδεύονται ειδικοί 
της ψυχικής υγείας στην οικογενειακή και ομαδική ψυ-
χοθεραπεία με βάση την υπαρξιακή συστημική θεώρη-
ση. Ασχολείται με τα προβλήματα του γάμου και μελετά 
τους όρους λειτουργικότητας στις ανθρώπινες σχέσεις. 
Η κλινική του εργασία, βασισμένη στην ανάδειξη της 
μοναδικότητας του ανθρωπίνου προσώπου, αξιοποιεί 
τις ψυχικές δυνάμεις που διαθέτει κάθε άνθρωπος, 
ανεξάρτητα από την όποια ψυχοπαθολογία του, και 
προτείνει τον ευχαριστιακό τρόπο ζωής ως απάντηση 
στην φθορά της καθημερινότητας. Αυτή η θεώρηση δι-
έπει τα βιβλία του που έχουν εκδοθεί ήδη: Ρωγμές και 
αγγίγματα, Η αδικία που πληγώνει, Έρωτας ή τίποτα.

Ο ψυχίατρος Δ. Καραγιάννης μιλάει 
σήμερα στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημα-

θίας, καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που θα γίνει την Τετάρτη 20  Νοεμβρίου 
2019 και ώρα 17:00 μ.μ, στο χώρο του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια. 

Θέμα της Γενικής Συνέλευσης, η έγκριση οικονομικού  Προϋπολογισμού 2020.
Η παρουσία όλων των μελών θεωρείται απαραίτητη. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα μετατεθεί για την επόμενη Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 

2019 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.   

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας
Σαρκατζή Ελεονώρα Συμεωνίδου Μαρία

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκύδρας, τον 

ιδιωτικό παιδικό σταθμό «Παιδικό δενδράκι» και όλους τους κατοίκους της Σκύδρας για τη μεγάλη 
βοήθεια σε τρόφιμα και αναλώσιμα είδη.

2. Το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας και ιδίως τον Διευθυντή του κ. Αριστείδη Μιχαηλίδη για 
την παροχή ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης.

3. Ανώνυμο φίλο για τη δωρεά ποσού 100€.
4.Την δασκάλα κυρία Ευδοξία Μανωλοπούλου, για τη δωρεά ποσού 83€.
5.Την κυρία Αναστασία Γκιουλεμέ και το καφεκοπτείο «Άρωμα» στο Μακροχώρι, για την παροχή 

τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών Σωτηρίου Ευαγγελοπούλου 
και Ελένης Κελεσίδη.

6.Το κατάστημα «Μαμά πεινάω» για την προσφορά 10 κιλών οσπρίων.
7.Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Βεροίας, για την προσφορά τροφίμων.
8.Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάουσας για την προσφορά 15 κιλών μπανάνας.
9.Την κυρία Σοφία Τόπη, για την προσφορά πολλών ζευγών παιδιών καλτσών.
10.Την κυρία Αντωνία Κουσίδου για τη δωρεά ποσού 20€, στη μνήμη Ειρήνης Μπέλλου.
11.Την κυρία Ευμορφία Ντόβα, για τη δωρεά ποσού 20€.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.



Σάββατο 16-11-2019
08:00-14:30 ΓΚΡΕ-

ΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝ-
ΔΟΥ 11 (κάτω από τα 
αστικά) 23310-23023 

08:00-14:30 ΛΙΑ-
ΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙ-
ΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 
23310-72677

08:00-14:30 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 28 23310-25130

14:30-21:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 82 23310-67530

19:00-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

21:00-08:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

Κυριακή 17-11-2019
08:00-14:30 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕ-

ΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491 
14:30-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
65931

19:00-21:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑ-
ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759

21:00-08:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑ-
ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759

  
Δευτέρα 18-11-2019

14:30-21:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟ 23310-23200

14:30-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-
66649

19:00-21:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-26914

21:00-08:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-26914
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Νοέμβριος 2019
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 

το διά στη μα α πό 18-11-2019 μέχρι 24-11-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το 
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη 
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

Προορισμός: Βέροια
 5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45, 

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 

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

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

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

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

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

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

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

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

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

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

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

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  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
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2331076650
 Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . .2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών . . . . .

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . .2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . . .2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . .23333 50144
Γραφείο Προσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

τοικία κοντά στο 7ο Δη-
μοτικό, 75 τ.μ., με υπό-
γειο 75 τ.μ. και οικόπε-
δο 200 τ.μ., 48.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 122583 

Euromesitiki.
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑπω-

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

058526.
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλείται 

μονοκατοικία δύο διαμερί-
σματα από 70 τ.μ. ισόγειο 
και 70 τ.μ. 1ος όρ., με ε-
ξωτερική σκάλα, σε οικό-
πεδο 595 τ.μ., πάνω στον 

κεντρικό δρόμο, 10 λεπτά 
από τη Βέροια, δίπλα α-
πό τον Αγ. Γεώργιο. Τιμή 
85.000 ευρώ, συζητήσιμη. 
Τηλ.: 2310 864983 & 6941 
422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 95 τ.μ., 3ος όρ., 
καταπληκτική θέα, α-
νακαινισμένο, χωρίς 
ασανσέρ, ατομική θέρ-

μανση,  κουφώματα 
ενεργειακά, μπαλκό-
νια γύρω-γύρω. Τιμή 
45.000 ευρώ, συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6992 769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με 
συμπύρηνα ροδάκινα (Άν-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προ-

μηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν 
ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προχωρημέ-
νη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 764477 & 
23310 27796.

του Σαββατοκύριακου

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πωλείται στον Άγιο Γεώργιο 
Βέροιας εκτάσεως 10 στρεμμάτων περίπου σε 
προνομιακή θέση. Πληρ. τηλ.: 6978 335127.

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Απαραίτητα προσόντα: 
·Πτυχίο πληροφορικής ή πτυχίο θετικών επιστημών
·Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου
·Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·Γνώσεις προγραμματισμού
·Γνώσεις Ρομποτικής (Wedo2 και EV3 της LEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα 

εκτιμηθούν
Πληροφορίες 6978897897 Κος Σαπτσόγλου Ιγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
(Κωδ.Αγγ.ΥΠΗΛ_2)

Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡA.Ε, η οποία εδρεύει 
στη Βέροια και δραστηριοποιείται στο χώρο των 
κονσερβοποιημένων φρούτων και στην χυμοποίηση,  
επιθυμεί να προσλάβει ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ.

Απαραίτηταπροσόντα:
• Πτυχίο Τεχνικής Σχολής
• Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας
• Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
• Επιθυμητή η γνώση Αγγλικής γλώσσας
Αρμοδιότητες
• Συντονισμό και υποστήριξη Ηλεκτρολογικών 

θεμάτων
• Επιδιόρθωση βλαβών 
• Προληπτική συντήρηση
• Νέα τεχνικά έργα
Ηεταιρείαπροσφέρει:
• Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικά ανα-

πτυσσόμενο περιβάλλον
• Σταθερή και μόνιμη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομί-

σουν μέχρι τις 30Νοεμβρίου2019 βιογραφικό σημεί-
ωμα στα γραφεία της εταιρίας (Σιδ. Σταθμός Βέροιας) 
είτε να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: 
hr@aqf.gr, υπόψη Διεύθυνσης Προσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

(Κωδ. Αγγ. ΥΠΕΞ1)
Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑ.Ε.  επιθυμεί την στελέ-

χωση του τμήματος πωλήσεων του εξαγωγικού τομέα 
του κονσερβοποιείου – χυμοποιείου της. 

ΠεριγραφήΘέσης:
•Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα παραγγελιοληψίας
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το 

τμήμα αποθήκης
•Τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων, τρα-

πεζική παρακολούθηση εισπράξεων πελατών συνερ-
γασία με το λογιστήριο

•Επικοινωνία με πελάτες για διαχείριση και διευ-
θέτηση προβλημάτων

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής /

οικονομικής κατεύθυνσης 
•Ηλικία, από 25 μέχρι και 45 ετών
•Άριστη Γνώση χειρισμού  Η/Υ 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι 

στρατιωτικές υποχρεώσεις
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
ΕπιθυμητάΠροσόνταΥποψηφίου
•Άλλες ξένες γλώσσες 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγ-

μάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό
•Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων 

και επίτευξης στόχων
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
Παρέχονται
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
•Μόνιμη Απασχόληση
•Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής 

ανάπτυξης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι 

τις 30Νοεμβρίου βιογραφικό, στην έδρα της εται-
ρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.
gr, και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφία 
υποψηφίου.  Πληροφορίες:2331023774.



1716-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

δρος και Έβερτ) 9 στρέμματα 
στο ΠΑΛΙΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 
6972 237102.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 20,5 
στρέμματα, περιοχή Αγ. Αικα-
τερίνης Επισκοπής Αλεξάν-
δρειας, 150μ. από τον άξονα 
Βέροιας-Αλεξάνδρειας στο ύ-
ψος Καλοχωρίου. Τηλ.: 6994 
202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ήΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ κτήμα στη Βεργίνα 
με ακτινίδια 4,3 στρέμ. σε 
πλήρη παραγωγή στην πε-

ριοχή Ξηρόκαμπος. Πληρ. 
τηλ.: 6932 526408 κος Γιώρ-
γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙκτήμα στη Βεργίνα 10 
στρέμ. στην περιοχή Σάδηνα, 
5 στρέμ. ακτινίδια και 5 στρέμ.

χέρσο με δική του πομώνα. 
Τηλ.: 6932 526408 κ. Γιώργος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση 
κομμωτηρίου στο κέντρο 
της Βέροιας, λόγω συντα-
ξιοδότησης. ΜΟΝΟ σοβα-
ρές προτάσεις. Τηλ.: 6976 
587232 & 23310 23206.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην πλα-
τεία Καπετανίδη λόγω συ-
νταξιοδότησης. Τηλ.: 6972 
670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο δι-

αμέρισμα 76 τ.μ., πραγμα-
τικός λουλουδότοπος με κλι-
ματισμό, καλοριφέρ, πάρ-
κιγκ, χωρίς κοινόχρηστα, 
Γρεβενών 11 και Ερμού 
γωνία. Τηλ.: 6949 215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο 4ο Δη-
μοτικό Σχολείο, ηλιόθερ-
μο, καλοριφέρ. Τηλ. 23310 
65299 & 6979 078679.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία πανέμορφη με ό-
λα τα έπιπλα και ηλεκτρι-
κά, με αυλή, ΛΟΥΞ, 250 
ευρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ, Κε-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμά-
τιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυ-
στήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται 
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Διαμπε-
ρές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,αποτελού-
μενο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική με υπέρυθρες , η με 
σόμπα πέλλετ του ενοικιαστή , θέση στάθμευ-
σης στον αύλιο χώρο , έχει μεγάλη βεράντα , 
απεριόριστη θέα στον κάμπο και τα κουφώματα 
του είναι με διπλά τζάμια , Τιμή: 300 € . Από 
1/12/2019 διαθέσιμο. Αποκλειστική διάθεση - δι-
αχείριση από  ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ . 

ΚΩΔ. 23402 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα 
110 τ.μ., κατασκευή 1973, 3 υ/δ, 2 ος όροφος, 
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , μέτρια κα-
τασκευή, αλουμινίου συρόμενα, ανεξάρτητη 
θέρμανση , σόμπα με ξύλα η Pellet , χωρίς 
ανελκυστήρα, με πολύ λίγα κοινόχρηστα, 220€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 116311 ΕΛΗΑ , Ενοικιάζεται ωραιό-
τατο διαμέρισμα 130τ.μ.,  2ος όροφος, με 3υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, με δυο ολοκαίνουργια μπάνια 
, ανακαινισμένο μερικώς , σε καλή κατάσταση, 
σε οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , με ωραία 
διαρρύθμιση,  κεντρική θέρμανση πετρελαίου 
σε λειτουργία , με αποθήκη και ανελκυστήρα 
καινούργιο, μίσθωμα 380€. Αποκλειστική δι-
άθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα συντη-
ρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. Αποτελείται 
από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με εντοιχιζόμενες 
ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλοκουζίνα με τζάκι 
και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ επιπλωμένο μαζί 
με ηλεκτρικές συσκευές. Διαθέτει ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου, συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, με ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη 
αυλή.  Τιμή: 300 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23177 ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ενοικιάζε-

ται μία μονοκατοικία 75 τ.μ., ανεξάρτητη κα-
τασκευή 1970, στο ισόγειο σαλόνι με κουζίνα 
καινούργια και στον 1ο  όροφο 2 υ/δ, και μπάνιο 
, με ατομική θέρμανση πετρελαίου και με ωραίο 
κήπο. Έχει  θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ναι 
σε κατοικίδια , ενεργειακής κλάσης Η, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία και σε τιμή πράγματι χαμηλή, 
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ενοίκιο 240€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα απο-
θήκη συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. ισόγεια με 
εξαιρετικά καλή πρόσβαση. Αποτελείται από 1 
Χώρο . Ενοίκιο 140 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  ορ. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά και 
φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά και 
Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .

Κωδ: 23002 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο μεγάλης προβολής , συνολικής ε-
πιφάνειας 33 τ.μ. 1ος ορ.  Αποτελείται από 1 
Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και 
ανακαινίστηκε το 1997. Διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου, Διπλά τζάμια ενοίκιο Τιμή: 160 € .

Κωδ: 22958 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 ο 
όροφο κατάλληλο και για φροντιστήριο και όχι 
μόνο. Αποτελείται από 3 Χώρους, και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει θέρμανση 
Κεντρική με Πετρέλαιο. Τιμή: 350 €.

κωδ. 23135 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται σε εξαι-
ρετικό σημείο γραφείο 120 τ.μ., με 5 χώρους , 
εξαιρετικής και σπάνιας προβολής , 1ος  γω-
νιακό  , εξαιρετική ευκαιρία μηνιαίο μίσθωμα 
μόνο 380€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον 2ο 
όροφο  κατάλληλο για φροντιστήριο και όχι μόνο 
. Αποτελείται από 5 Χώρους, και 2 WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει θέρμανση 
Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώ-
ματα Αλουμινίου, - Τιμή: 700 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24010 - Κέντρο σε παράλληλο της 

Βενιζέλου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικό-
τητα ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
20 τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο  και έχει  ωραία 
βιτρίνα. Μίσθωμα  μόνο  170€.

Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-
τροπόλεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστι-
κότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και με 
δικό του WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου. 
Ενοίκιο μόνο  150 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24332 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 102 τ.μ. με μεγάλη βιτρίνα επί 
του κεντρικού δρόμου , ενοίκιο  350 €.

Κωδ: 24044 ΚΕΝΤΡ0 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα-
τάστημα 174τ.μ. Ισόγειο σε σημείο μεγάλης 
προβολής , κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις 
και για γραφειακό χώρο, γωνιακό,  ζητούμενο 
μίσθωμα 700€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 106289 ΡΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Θέ-

ση στάθμευσης σε ανοιχτή πυλωτή οικοδομής, 
με πολύ καλή και άνετη πρόσβαση, για 1 αυτοκί-

νητο, τιμή μόνο 40€. Αποκλειστική διάθεση από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ. 14046 ΚΕΝΤΡ0, κάτω από την Εληά 

πωλείται διαμ/μα 77 τ.μ., κατασκευή 1975 , 2 
υ/δ, 1 ος όροφος, πρόκειται για διπλοκατοικία 
καλοδιατηρημένη ωραιότατη κατασκευή , με ω-
ραία βεράντα και με ατομική θέρμανση , διαθέτει 
και μία αποθήκη 9 τ.μ. , συνολική τιμή 65.000€.  
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό ,  1ος Υπερυψωμέ-
νος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλο-
νοκουζίνα, αποθήκη και μεγάλο μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση 
Αυτόνομη με σόμπα , Κουφώματα Αλουμινίου 
καινούργια , Ανελκυστήρα και θέση στάθμευσης 
στην Πυλωτή , έχει επίσης και  Ηλιακό θερμο-
σίφωνα . προσφέρεται  σε τιμή ευκαιρίας μόνο 
50.000 €.

Κωδ 13609 Στη Ράχη Βέροιας πωλείται 
ημιτελές διαμ/μα 1ου ορόφου 103 τ.μ. με 2δσκλ 
και επιπλέον μία αποθήκη  50 τ.μ. σε οικόπεδο 
1236 τ.μ. τιμή 25.000€.

Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέρι-
σμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε διόροφη 
οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 
3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο Μπά-
νια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει Απεριό-
ριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ 
μεγάλο με τηλεχειριστήριο  κλειστό και μεγάλο 
, κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό 
θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο 
πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή: πολύ προσιτή 
από 150.000€ τώρα μόνο 120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψωμένη 
συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55 τ.μ. υπόγειο 
χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές οικόπεδο 

συνολικού εμβαδού 490τ.μ. Αποτελείται από 1 
Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο. Είναι 
κατασκευασμένη το 1997 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική Πετρελαίου, έναν πολύ ωραίο κήπο και 
μεγάλη βεράντα, δίνεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο 
60.000 €.

Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πω-
λείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος ορ.  
βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι μοναδική, 
έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. σε δύο επίπε-
δα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο χρησιμοποιείται 
σαν γκαράζ και αποθήκη  , σε οικόπεδο 350 τ.μ. 
σε άψογη κατάσταση, αυστηρών τεχνικών προ-
διαγραφών,  έχει τζάκι ενεργειακό , αρχοντικό , 
για απαιτητικούς αγοραστές, και με δύο μπάνια , 
τιμή 185.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλοκατοι-
κία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε οικόπεδο 
750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2 ανεξάρτητα 
οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο και 1ο όροφο 
με 130τ.μ. το καθένα αντίστοιχα. Ο κάθε όροφος 
διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπά-
νιο.  Διαθέτουν αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου, 
ο 1ος όροφος έχει και τζάκι,  σε πολύ καλή 
τοποθεσία με πολύ ωραίο κήπο, προσφέρονται 
όλα μαζί σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο 
190.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται υ-

πόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια οικοδο-
μή , κατασκευή 2005. Πρόκειται για έναν ενιαίο 
χώρο στο υπόγειο οικοδομής , τιμή , μοναδικά 
και πολύ σπάνια τόσο χαμηλή , μόνο 7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον 

Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 
1ος ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 
22.000 €.

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  και 

αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του κουζι-
νάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 2005 
και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό. 
Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα , τιμή 
45.000 €.

Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλησίον 
Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 τ.μ., 1ος 
ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάσταση προσφέ-
ρεται σε  τιμή προσφοράς στα 12000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος 
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου με 
50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κατάλληλος 
για κάθε χρήση και με πολύ λογικό τίμημα τις 
40.000€.

Κωδ: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, 
Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 45.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13562 - ΚΕΝΤΡΟ Επί της Μητρο-

πόλεως πωλείται Κατάστημα συνολικής επι-
φάνειας 43 τ.μ. Ισόγειο,  εξαιρετικής προβολής, 
σε μοναδικό σημείο, κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις. Αποτελείται από 1 ενιαίο χώρο, και 
WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Ανοιχτω-
σιά - Τιμή: 90.000 €. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο αγοραστή. Πληροφορίες μόνο 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά-
στημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ι-
σόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή 
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.

Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής ε-
πιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979 και δι-
αθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,  Τιμή: 18.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχεί-

ρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο έ-
τοιμο σε λειτουργία , με ολόκληρο τον εξοπλισμό 
κομπλέ λόγω συνταξιοδότησης. Η επιχείρηση 
στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα μεγάλης προ-
βολής συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ., διαθέτει 
μεγάλο και σταθερό πελατολόγιο, ζητούμενο 
τίμημα μόνο 60.000€, με πολύ λογικό μίσθωμα 
στα 450€. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζη-
τηθούν. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από 
την Μεσιτική Ακινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106268  ΜΑΓΟΥΛΑ Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 4.700 τ.μ. με 
ροδάκινα μέσα 8 ετών, σε πολύ καλό σημείο, 2ο 
από τον δρόμο, ποτιστικό, Τιμή μόνο: 13.000 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 

την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής ε-
πιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο για 
ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 20.000 
€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 14457 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, Οικόπεδο 420 

τ.μ., εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , , αμφιθε-
ατρικό οικόπεδο , ελαφρώς επικλινές , σε μονα-
δική τοποθεσία, σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, 
πολύ σπάνια ευκαιρία, 42.000€, Πληροφορίες 
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,  Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις θα συζητηθούν.

Κωδ. 14527 Στο Σταυρό Ημαθίας  πωλείται 
μοναδικό και σπάνιο οικόπεδο 650 τ.μ. εντός 
σχεδίου με σ.δ 0,8 . Τιμή μόνο 15.000€┐  Υ-
πόδειξη μόνο σε πολύ σοβαρά ενδιαφερόμενο 
αγοραστή.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά απο-
κλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα γή-
πεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1100 τ.μ. 
εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδομήσιμο. 
Τιμή: 20.000 €.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται οικό-
πεδο 1500 τ.μ. μέσα στο χωριό στην περιοχή 
Αυλαγάς, άρτιο και οικοδομήσιμο, με μεγάλη 
φάτσα, σε τιμή ευκαιρίας μόνο 20.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105088 ΠΑΤΡΙΔΑ, Οικόπεδο 2.608 
τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός ζώνης οι-
κισμού πριν την Πατρίδα , κτίζει 300 τ.μ. σε 
εξαιρετικά όμορφη περιοχή προσφέρεται σε 
πολύ χαμηλή τιμή , μόνο 35.000 €. Αποκλειστική 
ανάθεση και πληροφορίες μόνο στην  ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

Κωδ.14740 . Σπάνιο οικόπεδο στην άκρη 
του χωριού στους Γεωργιανούς Βέροιας με 
3500 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο , πωλείται σε 
πολύ χαμηλή τιμή , μόνο 25.000€. Ευρίσκεται 
από την πάνω μεριά του δρόμου. Η θέση και η 
θέα του μοναδικές. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑ-

ΦΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλι-
νική η Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  
Καβάκια πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 
τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της 
Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 
450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

του Σαββατοκύριακου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Από εταιρεία:
•Υπάλληλος Γραφείου
•Συντονιστής μεταφορών σε μεταφορική εταιρεία
•Οδηγός Φορτηγού Ε’ κατηγορίας
•Οδηγός Λεωφορείου
•Οδηγός με άδεια ΑDR
•Συντηρητής μηχανημάτων εργοστασίου
•Υπάλληλος Πρατηρίου Καυσίμων
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948613718. Αποστολή 

βιογραφικών στο ergasiamrk@gmail.com.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.

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

Από  τ η ν
ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ
ζ η τ ο ύ ν τ α ι
χειριστές μη-
χα ν η μ ά τω ν
συσκευασίας
τροφίμων.

Θα συνεκτι-
μηθούν: 

Α. προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία
Β. μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις
Γ. Χειρισμός ηλεκτρονικού υπολιγιστή
Δ. Γνώσεις αγγλικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουν αίτηση (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπία 
ταυτότητας ή διαβατηρίου) στην έδρα της επιχείρησης, 
στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027800 – email: info@
almifoods.gr

(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201910_1)

Η εταιρεία ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΑΒΕΕ - Ξυλοκιβώτια
ΑγροτικώνΠροϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέ-
ροιας, ζητά να προσλάβει Υπάλληλο Γραφείου με 
γνώσεις στην διαχείριση και έκδοση Μισθοδοσίας. Θα 
προσμετρηθούν σχετικές σπουδές HumanResource
Managementκαι προϋπηρεσία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας  6942-808851

Από την ε -
ταιρεια Βουλης
Χημικα  (www.
voulis.com)  με 
εδρα τη Ναουσα 
Ημαθ ιας  ζητε ι -
ται ατομο που να 
γνωριζει καλα τη γαλλικη γλωσσα. Αποστολη βιογραφικων 
στο info@voulis.com.



ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος 50 
τ.μ., πλήρως ανακαινισμένος, 
1ος όρ., γωνιακό, δίπλα στα 
Αστικά. Τηλ.: 6946 740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗΕ-
ΤΑΙΡΙΑ «Εργοηλεκτρική 
Ο.Ε.» ζητούνται Ηλεκτρολό-
γοι & Βοηθοί Ηλεκτρολόγου. 

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με δί-
πλωμα Γ’ κατηγορίας και εμπει-
ρία στις πωλήσεις. Αποστολή 
βιογραφικών στο sta-afoi@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία/κοπέλα 
για να φροντίζει ζευγάρι ηλι-
κιωμένων και να μένει εσωτε-
ρική. Μισθός ικανοποιητικός. 
Πληρ.: 6974 938099 & 6976 

838881.
Η ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ  PR IMA

FRUITS ψάχνει έμπειρο υ-
πεύθυνο συσκευαστηρίου για 
το συσκευαστήριό της στο 

Μακροχώρι. Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να στείλουν βιο-
γραφικό στο info@primafruits.
gr. Τηλ: 2331092080

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ζητά να προσλάβει επιθεω-
ρητή πωλήσεων, για να ανα-
λάβει το τμήμα πωλήσεων. 
Η εταιρία προσφέρει μισθό, 
αυτοκίνητο και κινητό. Θα λη-

φθεί υπόψη προϋπηρεσία. 
Πληροφορίες στο: 6976 
777999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  μηχα -
νικός αυτοκινήτων, ηλε-
κτρολόγος και οδηγός 
ΤΑΧΙ για συνεργείο αυ-
τοκινήτων. Τηλ.: 23310 
62900.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

«TSIFLIDIS SECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσληψη 
και μόνιμη απασχόληση, ε-
ξωτερικό πωλητή, κύριο ή 
κυρία με γνώσεις πωλήσεων 
και ευχέρεια λόγου, απαραί-

τητα στοιχεία: να διαθέτει  ά-
δεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δί-
πλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για τους 
νομούς Ημαθίας και Θεσσα-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  22 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΚΤΕΛ 40 τ.μ.  ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50  τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 180 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 65 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 240 €
ΓΗΠΕΔΟ 70 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένη μονοκατοικία, χωρίς 
κοινόχρηστα, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. καλό, 220 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 85 τ.μ. καλό, με ατομικό λέβητα, 200 €
ΡΟΛΟΙ 110 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα, διαμπερές, με ατομικό 
λέβητα, 350 €
ΡΟΛΟΙ 120 τ.μ. λουξ επιπλωμένο με τζάκι, 350 €
ΚΤΕΛ 145 τ.μ. καλό, θέα, 200 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μονοκατοικία 300 τ.μ., επιπλωμένη, λουξ, 550 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 40 τ.μ. επιπλωμένο &μισθωμένο 15.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. ανακαινισμένο, 22.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΡΟΛΟΙ 75 τ.μ., επενδυτικό, ευκαιρία, 27.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. 23 ετών, επιπλωμένο & μισθωμένο 
39.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 84 τ.μ. 25 ετών, πολύ καλό, ευκαιρία, 55.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. 23 ετών, 71.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 € 
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 100 τ.μ.  νεόδμητο, θέα, 120.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, τζάκι, 46.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο, πολύ καλό, 88.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 157 τ.μ. καλό, επενδυτικό, 83.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΒΕΡΟΙΑ 260 τ.μ. υπερλουξ βίλα με όλα τα έξτρα, 265.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 500 €
ΛΑΙΚΗ 80 τ.μ. 220 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. (κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 800 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΦΟΡΙΑ 550 τ.μ. 1.400 €
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 600 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 1.100 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές, κοντά στο χωριό, 4.500 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα, 450 € ενοίκιο / έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6.000 μέτρα, 12.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 6.000 μέτρα (κάτω από το LIDL), ευκαι-
ρία, 14.000 €
ΡΑΧΙΑ 13.000 μέτρα με ροδακινιές 8 ετών, 1.100 € ενοίκιο / έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 17.000 μέτρα, με ελιές 25 ετών, 14.000 €
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 20.000 μέτρα, ευκαιρία, 25.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα, γωνιακό, με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 324 τ.μ. καλό, 48.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, καλό, 18.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 710 μέτρα, αμφιθεατρικό, επάνω στο δρόμο, 
26.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα, πανοραμικό, με θέα, 32.000 €
ΡΑΧΙΑ 4.000 μέτρα, 25.000 € 
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό, 
50.000 €
ΛΟΖΙΤΣΙ 8.000 μέτρα, θέα, γωνιακό, 32.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό 
δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στον Πεζόδρομο, με καλούς 
τζίρους, λόγω φόρτου εργασίας, 55.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστά-
σεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής 
πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 
110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκινγκ Θεα,καινουριο 
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητέα 
28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκινγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα, ασανσέρ,.  Χρήζει ανακαιν. 55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ 
Οικ.200 τ.μ 50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ 3ος 40 τ.μ 1ΔΣΚ WC,προσοψης με Αυτ.Θ. Α/C 26000€
ΚΕΝΤΡΟ έτοιμο ανακαινισμένο 90 τ.μ 2ΔΣΚ 60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣ διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οιοπ.220 τ.μ 
60000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ,  45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 300€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C 2WC 300€
ΣΚΡΑ 1ΔΣΚWC,με πομπους και Α/C ανακαινισμενο,220€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλο-
φο Αμμο, Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα, 
Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για Φωτ/κά 
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 800 μ. από 
παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσι-
ανο 13000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευκαιρια 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1400€ το στρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ  Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗ αποθηκη 120τ.μ 150€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια, 
με πείρα στις πωλήσεις 
ενδυμάτων, για 4ωρη α-
πασχόληση. Τηλ.: 23310 
67740 & 6976 745551.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώ-
σεις λογιστικής) για μόνι-
μη απασχόληση σε εμπο-
ρική επιχείρηση περιοχή 
Νάουσας. Να έχουν εκ-
πληρωθει οι στρατιωτικές 
υποχρεώσεις και να δια-
θέτει δίπλωμα οδήγησης. 
Βιογραφικά θα γίνονται 
δεκτά στο κάτωθι email: 
papioab@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

πεύτριες - αισθητικοί για 
εργασία σε νεοσύστατη 
επιχείρηση μασάζ-ονυ-
χοπλαστικής. Τηλ.: 6956 
483486 & 23310 60795.



λονίκης. Παραλαβή βιογραφικών και δι-
καιολογητικών για αξιολόγηση στοιχείων 
με συνέντευξη  στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσία κατά προτίμηση του προγράμ-
ματος Epsilon για Λογιστικό Γραφείο. 
Τηλ.: 23310 76870 & 6932 245383.

Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες, με 
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
και βιογραφικό για αξιολόγηση στοιχείων. 
Πληροφορίες με ραντεβού για συνέντευ-
ξη στα γραφεία της εταιρείας Θεσσαλονί-
κης 45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφο-

ρείων με πολυετή εμπειρία και χειριστής 
γερανών, με όλα τα επαγγελματικά δι-
πλώματα και Π.Ε.Ι. και πτυχίο Μηχανι-
κού Αυτοκινήτων ζητά ανάλογη εργασία. 
Τηλ. 6909 403655.

ΚΥΡΙΑ σοβαρή αναλαμβάνει φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων και 
παιδιών για κάποιες ώρες. Τηλ.: 6983 
435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και 
περιποίηση ηλικιωμένων για όλο το 24ω-
ρο. Τηλ.: 6986 276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας πέλλετ καινούργιος, 

ιταλικός, μάρκας KARMEK ONE, ιδανικός 
για εσωτερικούς χώρους, για 80 τ.μ. Τηλ.: 
6931 811122.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ROVER 400 με 108.000 
χλμ., σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.: 6994 
202074.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά και 
θηλυκά. Τηλ.: 23310 62900.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερ-
μανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις 
πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις 

ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέ-
ση. Τηλ.: 6984 040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτη-
τη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο 
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δω-
μάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη 
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπά-
νιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3Δ-
ΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική 
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμαν-
ση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη, 
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώ-
ρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο 
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή 
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια 
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Πωλείται χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 4.500 τ.μ. κολλητά 
στον οικισμό με πανοραμική θέα. Τιμή πώλησης 30.000 ευρώ
-Πωλείται το 50% της οικοδομής στην Ελιά πρώην «NOTA NOTE»
-Πωλείται έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι της Χαλκιδικής 
πρώτο στη θάλασσα
-Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος όρ. με ασανσέρ. 
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλοκουζίνα, W.C. Είναι σε καλή 
κατάσταση φωτεινό με μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης 
70.000 ευρώ
-Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι, κου-
ζίνα, W.C., 1ος όρ. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ
-Πωλείται χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 στρέμματα πολύ κοντά 
στο χωριό, ποτίζεται με κατάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή πώλησης 
12.000 ευρώ
-Πωλείται κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο με 74 τ.μ. ισόγειο, 
74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατάρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ
-Πωλείται κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. με 45 τμ. πατάρι. 
Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-Πωλείται χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 3.200 με ρεύμα, νε-
ρό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή πώλησης 110.000 ευρώ
-Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 4ος με ασανσέρ, 
ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που 
κοιτά μπροστά. Έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμέ-
νο. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδο-
μήσιμο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 
τ.μ. με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό ση-
μείο, τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ 
καλό σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασαν-
σέρ, έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή 
πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 
τ.μ. οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής 
ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 
468 τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανα-
καίνισης. Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό ση-
μείο. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο 
κέντρο. Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 
1ος όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμέ-
νο. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα 
ροδάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.μ. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, 
νερό, θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ενοικιάζεται κατάστημα στο κέντρο 45 τ.μ. με πατάρι, πλή-

ρως ανακαινισμένο ενοίκιο 180 ευρώ

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

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

Προσφορές της εβδομάδας
-Πωλείται διαμέρισμα μονοκατοικία στο Λα-

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμέ-
νες ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημά-
των με προσοχή στη λεπτομέρεια, πο-
λύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρό-
νο. Τηλ.: 6944 764477 κ. Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον 
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι 
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από 
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες 
πληροφορίες στο 6981088721.

ΑΠΟΤΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΧΑΤΖΗΠΑ-
ΝΤΟΣ, Έπιπλα-Φωτιστικά, στο 7ο χιλ. 
Βέροιας-Νάουσας, ζητείται πωλήτρια για 
εργασία στο κατάστημα επίπλου. Προϋ-
πηρεσία στο είδος θα θεωρηθεί προσόν. 
Απαραίτητο μέσο μεταφοράς. Τηλ. επι-
κοινωνίας:2331093205κ.ΚΩΣΤΑΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Ζητείται συνεργάτης με γνώση Η/Υ για μεσιτικό 

γραφείο της Βέροιας, με ικανοποιητική πελατεία και 
προοπτική αγοράς του γραφείου. Πληρ. τηλ.: 6973 
735020

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα με 
ζάντες αλουμινίου 205x55x16 σε 
άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρί-
ας λόγω αλλαγής Ι.Χ. Τηλ.: 6945
495566κ.Βασίλης.

Η βιομηχανία 
τροφίμων ΑΛΜΗ 
Α.Β.Ε.Ε. στην Α-
λεξάνδρεια Ημαθί-
ας ζητά απόφοιτο 
Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οι-
κονομικών σχολών 
για το τμήμα Λογι-
στηρίου – Εισαγωγών/Εξαγωγών.

Απαιτούμενα προσόντα:
-Εμπειρία και προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ 

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές – 

εκτελωνισμούς
-Άριστος χειρισμός Η/Υ
-Γνώσεις προγράμματος μισθοδοσίας
-Γνώσεις γενικής λογιστικής / εμπορικού
-Γνώση λογιστικών προγραμμάτων 

(ERP)
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσ-

σας (γνώση γερμανικής γλώσσας θα εκτι-
μηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)

-Ηλικία έως 40 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους στο email info@almifoods.gr ή στο fax 
23330 27806 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019.

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

(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201911_1)
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Του Πάρη Παπακανάκη

  Βρισκόμαστε, αγα-
πητοί φίλοι, ενώπιον της 
46ης επετείου της εξέγερ-
σης του Πολυτεχνείου τον 
Νοέμβριο του 1973, της 
κορυφαίας εκδήλωσης α-
ντίδρασης κατά της χού-
ντας των συνταγματαρ-
χών, που από τις 21 Απρι-
λίου 1967 είχε επιβάλλει 
καθεστώς δικτατορίας στη 
χώρα μας. Σκέφτομαι ό-
τι πρέπει να έχουμε την 
παγκόσμια πρωτιά στο να 
καθιερώνουμε εθνικές ε-
πετείους (για να τιμήσου-
με, υποτίθεται, ιδιαίτερης 
αξίας εθνικά γεγονότα) και να τις μετατρέπουμε κάθε φορά σε αφορμές διασποράς διχαστικού κλίματος, αντί 
να είναι τουλάχιστον «σταθμοί περίσκεψης»!!! 

Δεν θα μπω λοιπόν καθόλου στη διαδικασία να εξάρω ή να επικρίνω, να ερμηνεύσω αν και πώς ο αγώνας 
των φοιτητών γκρέμισε τη δικτατορία και πολύ περισσότερο να κάνω βαρύγδουπες δηλώσεις για το μήνυμα 
αυτής της επετείου. Μάλιστα δεν θα αναφερθώ καθόλου στη συγκεκριμένη πολιτική πράξη, από σεβασμό στη 
μνήμη των νέων που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και γιατί δεν θέλω να γίνω συμμέτοχος στην εκμετάλλευσή 
της από εκπροσώπους όλου του πολιτικού φάσματος, όπως συμβαίνει εδώ και 46 χρόνια. 

Θα αρκεστώ στο να σας παρουσιάσω υλικό κυρίως από το μικροπεριβάλλον (ας μου επιτραπεί ο όρος) 
της πόλης μας, μιας προγενέστερης περιόδου, που καταδεικνύει το πώς γκρεμίστηκε…  η δημοκρατία!!!

Το κέντρο του ενδιαφέροντος της 
προηγούμενης «συνάντησής» μας ήταν 
ο αξιαγάπητος μπάρμπα-Μήτσος Μάλι-
ος, ο τελευταίος δημόσιος κήρυκας και 
ένας λαϊκός θυμόσοφος της Βέροιας. 
Τότε είχαμε επισημάνει και την βαρύ-
τατης πολιτικής αξίας φράση του: «Αχ! 
Πάει, πολιτεύθηκε και το ζαρζαβάτι…» 
με την οποία, όπως επιγραμματικά σας 
ανέφερα τότε, καυτηρίαζε τη συμπερι-
φορά και την πολιτεία των πολιτικών 
προσώπων της εποχής του. Τι εννο-
ούσε ακριβώς ο μπάρμπα-Μήτσος και 
ποια ήταν αυτά τα γεγονότα που τον 
οδήγησαν σ’ αυτήν την διατύπωση;

Ας ρίξουμε πρώτα μια ματιά στο 
ευρύτερο πολιτικό σκηνικό σε εθνικό 
επίπεδο:

Το καλοκαίρι του 1925 ο παλαίμα-
χος στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος 
ανέτρεψε με στρατιωτικό κίνημα τη δη-
μοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του 
Ανδρέα Μιχαλακόπουλου, εκμεταλλευ-
όμενος τις εσωτερικές της διαφωνίες, οι 
οποίες είχαν οδηγήσει σε κυβερνητική 
αστάθεια. Ακολούθως εγκαθίδρυσε μονοκομματικό κράτος. Επεξεργάσθηκε νέο Σύνταγμα που επέβαλε στη 
Βουλή, την οποία εν συνεχεία διέλυσε.

Τον Φεβρουάριο του 1926 ο Γεώργιος Κονδύλης επιχείρησε να τον ανατρέψει, αλλά απέτυχε και εκτοπί-
σθηκε στη Σαντορίνη. Στις 19 Μαρτίου 1926, μετά την παραίτηση του Παύλου Κουντουριώτη από την Προε-
δρία της «Δημοκρατίας», ο Πάγκαλος προκήρυξε προεδρικές εκλογές με μοναδικό υποψήφιο τον εαυτό του 
(!!!). Τότε ο Κονδύλης ανακοίνωσε δημόσια την υποστήριξή του στην υποψηφιότητα Πάγκαλου, πέτυχε την α-
ποφυλάκισή του και οργάνωσε νέο στρατιωτικό κίνημα, το οποίο εξαπολύθηκε με επιτυχία στις 22 Αυγούστου 
1926. Τέσσερις μέρες μετά ο Κονδύλης σχημάτισε κυβέρνηση.

Η αυλαία του κινήματος Κονδύλη έκλεισε με την προκήρυξη διενέργειας ελεύθερων εκλογών την Κυρια-
κή 7 Νοεμβρίου 1926, με το σύστημα της απλής αναλογικής και η οποία έκανε τους πολίτες της Αθήνας να 
βγουν στους δρόμους πανηγυρίζοντας κι επευφημώντας τους πρωτεργάτες: Αλέξανδρο Παπαναστασίου, Αλέ-
ξανδρο Χατζηκυριάκο και Γεώργιο Κονδύλη.   

Βγαίνοντας από δύο συνεχόμενες δικτατορίες οι πολιτευτές  της επαρχίας τότε Ημαθίας με πρωτεύουσα τη 
Βέροια (για την ακρίβεια η συντριπτική πλειοψηφία τους), αντί να συνετισθούν, ακολουθώντας το γενικότερο 
ανά την Ελλάδα πολιτικό κλίμα, καταρρακώνουν στην κυριολεξία κάθε έννοια πολιτικού ήθους. Παρατηρού-
νται «…προσελκύσεις, αποσκιρτήσεις, τσακωμοί, μαλώματα δηλώσεις (οι περισσότερες απατηλές) προς 
πολιτικήν φιλίαν …». Παράλληλα «…διάφορα άτομα κολακευόμενα να πιστεύουν ότι είναι κομματικοί παρά-
γοντες μεταπηδούν από κόμματος εις κόμμα και αλλάζουν αρχάς και πεποιθήσεις δεκάκις τουλάχιστον κατά 
εικοσιτετράωρον…» (Αστήρ Βερροίας: Αρ. Φ. 36 /Κυρική 31-10-1926). Τα πάντα θυσιάζονται στον βωμό της 
άκρατης προσωπικής φιλοδοξίας και ματαιοδοξίας, ενώ κατά τα άλλα όλοι τους επικαλούνται ότι «θυσιάζονται 
για τον λαό»!!! 

Ο λαός της επαρχίας μας από την άλλη πλευρά δεν δείχνει την απαιτούμενη ώριμη σκέψη του πολίτη. Συ-
μπαρασύρεται, φανατίζεται, διχάζεται. Το κλίμα πόλωσης τον έχει κατακυριεύσει και συμπεριφέρεται περίπου 
ως όχλος. «Είναι ευτύχημα μέγα ότι στας προεκλογικάς διαδηλώσεις που γίνονται εδώ δεν λαμβάνουν μέρος 
τα προϊόντα των λαχανοπωλών της πόλεώς μας και τα σάπια λεμόνια άλλως πολλά τούτων θα ήρχοντο εις 
επαφήν με τας κεφαλάς των διαφόρων υποψηφίων» (Αστήρ Βερροίας: Αρ. Φ. 36 /Κυρική 31-10-1926).

Μπροστά σ’ αυτήν την άθλια κατάσταση, την ημέρα των εκλογών (Κυριακή 7-10-1926) ο γνωστός μας 
μπάρμπα-Μήτσος Μάλιος προβαίνει σε μια άγνωστη ως τότε εκδήλωση δημόσιας πολιτικής διαμαρτυρίας. 
Επιδεικτικά και αποφασιστικά: «…ο δημόσιος κήρυξ εγεφύρωσε το χάσμα. Τα ψηφοδέλτια όλων των συν-
δυασμών τα έκλεισε εντός φακέλλου…». Η πράξη του γίνεται βέβαια είδηση στον τοπικό τύπο, όχι όμως για 
να χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο προβληματισμού (όπως ο ίδιος επιθυμούσε), αλλά σχολιάζεται ως αφέλεια 
ενός γραφικού τύπου: «…και με ύσυχον την συνείδησιν βέβαιος ότι έκαμε το καθήκον του σύμφωνα με την 
αναλογικήν τα έρριψε εις το ψηφοδόχον κιβώτιο» (Αστήρ Βερροίας: Αρ. Φ. 37 /Κυριακή 14-11-1926). Ερμη-
νεύθηκε δηλαδή επιδερμικά ως άγνοια χειρισμού των εμφανιζόμενων για πρώτη φορά σε εκλογές χάρτινων 
ψηφοδελτίων και του συστήματος της απλής αναλογικής. Παρόλα αυτά, στα καφενεία (όπου και διενεργού-
νταν όλες οι πολιτικές ζυμώσεις εκείνη την  εποχή) ο μπάρμπα-Μήτσος έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, 
δηλώνοντας με νόημα: «Εγώ τον Χ……..  ήθελα να ψηφίσω, αλλά δεν ήξερα σε ποιο ψηφοδέλτιο θα ξημέρω-
νε αυτός εκείνη τη μέρα!!! Έτσι, κάπου θα τον πετύχαινα…». 

[Υποθέτω ότι ο μπαρμπα-Μήτσος κατανόησε από την απροσδόκητη γι’ αυτόν εξέλιξη πως δεν ήταν αυτός 

ο κατάλληλος τρόπος να 
αντιπαλευθεί το διχαστικό 
κλίμα, γι’ αυτό και δεν ε-
πανέλαβε την πράξη του 
ποτέ ξανά…]

Χαμένες πήγαν και οι 
πλήρεις δημοκρατικού ή-
θους παραινέσεις του κ. 
Ιωάννη Γούναρη: «Σεβα-
σθήτε την θέλησιν του λα-
ού» (παραθέτω αυτούσιο 
το άρθρο, που αξίζει να 
διαβαστεί με προσοχή).

 
Σχηματίσθηκε με κό-

πους και βάσανα στις 4 
Δεκεμβρίου 1926 μια α-
σθενική «οικουμενική» κυ-
βέρνηση υπό τον εξωκοι-
νοβουλευτικό Αλέξανδρο 
Ζαΐμη.

 
Κατά τη διακυβέρνησή της η πολιτεία των εκλεγμένων βουλευτών περιγράφεται πολύ παραστατικά από 

τον Ι. Γούναρη  την Τετάρτη 13 Ιουνίου 1928, φέροντας ως παράδειγμα ότι από το σύνολο των 114 βουλευ-
τών της σύμπραξης Λαϊκού και Μεταξικού κόμματος παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις της Βουλής μόλις οι 
80. Για να καταλήξει αναφερόμενος στη λειτουργία των κομμάτων γενικότερα: «…προβάλλει το ερώτημα: 
Κόμμα περί του οποίου αποδεικνύεται εμπράκτως ότι αποτελείται περίπου κατά το ήμισυ από στελέχη αγνο-
ούντα τι σημαίνει εντροπή, κόμμα του οποίου το ήμισυ περίπου των στελεχών του μυρίζει αφιλοτιμίας και σα-
πίλαν, είνε δυνατόν προκόψη ποτέ, εφ’ όσον δεν ήθελεν αυτουποβληθεί εις μίαν γενναιοτάτην εγχείρησιν, ήτις 
θα το απήλλασεν από τα σεσηπότα;».

Μέσα σε πολιτικά στραβοπατήματα, δοσοληψίες κάτω από το τραπέζι (πολιτικές και ενίοτε οικονομικές), 
ανεκπλήρωτες υποσχεσιολογίες και τα συναφή… κύλησαν δύο χρόνια.  Τα πάντα θυσιάζονται στον βωμό της 
άκρατης προσωπικής φιλοδοξίας, της ματαιοδοξίας και της κερδοσκοπίας (προστέθηκε σε πολλές περιπτώ-
σεις κι αυτό καθ’ οδόν), ενώ κατά τα άλλα όλοι «θυσιάζονται για τον λαό»…   

Κι όλα αυτά, υπογραμμίζω, ενώ η καθημερινότητα των πολιτών είναι απελπιστικά δύσκολη. Θυμίζω ότι κα-
τά την χρονική περίοδο στην οποία αναφερόμαστε δίνεται σε όλη την Ελλάδα η «μάχη» της αποκατάστασης 
του τεράστιου αριθμού των προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής!!!  

Για να φτάσουμε κακήν κακώς στην προκήρυξη των εκλογών της 19ης Αυγούστου 1928, κατά την προ-
εκλογική περίοδο των οποίων όχι μόνο δεν περιορίζονται τα ντροπιαστικά φαινόμενα της προηγούμενης 
αήθους πολιτικής συμπεριφοράς μεγάλης μερίδας των τοπικών πολιτευτών αλλά πολλαπλασιάζονται, με 
αποκορύφωμα την καιροσκοπική απόσχιση του επί σειρά ετών βουλευτού Γρηγοριάδη Αβραάμ από το κόμμα 
των Φιλελευθέρων, η οποία χαρακτηρίζεται από τους μέχρι πριν ομοϊδεάτες του: «προϊόν συναλλαγής με το 
επανεμφανιζόμενο στρατόπεδο των Φιλοβασιλικών» !!! Επισημαίνω ότι αυτό το χρονικό διάστημα ο βασιλιάς 
Γεώργιος Β’ βρίσκεται εξόριστος εκτός Ελλάδας και ουσιαστικά εκτός πολιτικής σκηνής… Στο όλο θλιβερό 
σκηνικό προστίθεται δηλαδή και ο παράγοντας λαϊκισμός, με τη χρήση πολλών ανυπόστατων ισχυρισμών 
εκατέρωθεν. Για παράδειγμα, κατηγορούνται χωρίς καμία βάση αλήθειας οι αποκαλούμενοι ως «τσιφλικάδες» 
τοπικοί υποψήφιοι του Λαϊκού κόμματος ότι αποσκοπούν στην εκλογή τους για να πάρουν τα χωράφια που 
είχαν διανεμηθεί στους πρόσφυγες από την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (!!!). Από την άλλη πλευ-
ρά, οι του Λαϊκού και Μεταξικού κόμματος διασπείρουν την φήμη ότι η ψήφος προς άλλο κόμμα ενέχει κινδύ-
νους για την εθνική ασφάλεια και την ακεραιότητα της χώρας(!!!).  

Κατά συνέπεια εκτραχύνεται και η συμπεριφορά των πολιτών σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν της 
προηγούμενης προεκλογικής περιόδου. Τα «προϊόντα των λαχανοπωλών της πόλεώς μας» που είχαν μείνει 
αμέτοχα, αυτή τη φορά παίρνουν ενεργό μέρος στις προεκλογικές συγκεντρώσεις,  υποψήφιοι βουλευτές 
προπηλακίζονται και κακοποιούνται, οπαδοί αντίθετων παρατάξεων έρχονται στα χέρια…     

 
Για την ιστορία αναφέρω ότι ο Γρηγοριάδης Αβραάμ, μπροστά στις απειλητικές καταστάσεις που αντιμε-

τώπιζε, απέσυρε τελικά την υποψηφιότητά του, όπως και οι συκοφαντημένοι ως «τσιφλικάδες αρπακτικά» 
υποψήφιοι του Λαϊκού κόμματος, ενώ νικητές της εκλογικής αναμέτρησης σε εθνικό επίπεδο αναδείχθηκαν οι 
Φιλελεύθεροι. Η οικονομική κρίση του 1929 όμως κλόνισε την κυβέρνηση Βενιζέλου, η οποία τελικά αναγκά-
στηκε να παραιτηθεί το 1932 με τη χώρα πτωχευμένη.

Η ουσία είναι πως «μ’ αυτά και μ’ εκείνα τα καμώματα» η Β’ Ελληνική Δημοκρατία δεν πρόλαβε να κλείσει 
ούτε δεκαετία και το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι την κατέλυσε με νέο πραξικόπημα την 1η  Μαΐου του 1935 
αυτός που την είχε προκηρύξει, ο στρατηγός  Γεώργιος Κονδύλης!!! Φέρεται μάλιστα να έχει εκστομίσει την α-
νεπίδεκτη χαρακτηρισμού φράση: «Αν ήξερα πόσο ζώα είναι οι Έλληνες, θα τους διοικούσα από δεκανέας»!!!

Θα κλείσω απλά συνθέτοντας τις φωνές των δύο ωραίων Βεροιέων, του Ιωάννη Γούναρη και του μπάρ-
μπα-Μήτσου Μάλιου: «Οι υγιείς δημοκρατίες οικοδομούνται στέρεα, όταν έντιμοι πολιτικοί σέβονται και τιμούν 
τη θέληση ενός ώριμα σκεπτόμενου λαού, όχι όταν πολιτεύεται και το ζαρζαβάτι…». 

Τα συμπεράσματα, οι προεκτάσεις και οι όποιες ερμηνείες δικές σας…    

ΥΓ. Απαντώ προκαταβολικά σε όσους τυχόν με ελαφριά καρδιά θα βιαστούν να προβάλουν ισχυρισμούς 
του τύπου: «Σήμερα η δημοκρατία μας δεν κινδυνεύει από τα τανκς…» ότι σήμερα η κερκόπορτα της δημο-
κρατίας είναι η αποχή των πολιτών, η οποία αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής σε όλες τις πρόσφατες εκλογικές 
αναμετρήσεις. Στις δημοτικές εκλογές του Δήμου μας η αποχή έφτασε το 38,36%, ενώ στις ευρωεκλογές του 
Μαΐου έφτασε το 41,31% και στις εθνικές εκλογές του Ιουλίου το 42,08%.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΑΛΩ!!!
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