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«Δεν έχουμε δικαίωμα
να χάσουμε χρήματα

από το ΕΣΠΑ»
  Τάδε έφη ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης στο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο 
για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, που πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή στο Μέγαρο Μουσικής. Αυτά 
τα λόγια πρέπει να είναι ο «πιλότος» τα επόμενα 
χρόνια σε όσους αναμειχθούν με το ΕΣΠΑ. Είναι 
αδικαιολόγητο σε μια Ελλάδα που επί μια δεκαετία 
πέρασε ασφυκτική λιτότητα και οι φορολογούμενοι 
γονάτισαν, να χάνονται ευρωπαϊκά χρήματα που 
μπορούν να δημιουργήσουν δομές και να βελτιώσουν 
τις συνθήκες στην χώρα. Μεγάλο βάρος στις πλάτες 
του «δικού μας» Περιφερειάρχη Απ. Τζιτζικώστα, αφού 
η Κ. Μακεδονία διεκδικεί την μερίδα του λέοντος στα 
κονδύλια του ΕΣΠΑ και για την επόμενη 6ετια, με 
την κατάθεση πρότζεκτ και μελετών που θα πρέπει 
να απορροφήσουν αν είναι δυνατόν τα κονδύλια στο 
100%. Έχει εμπαιδωθεί πλέον το γεγονός ότι είναι 
«φρέσκο» και όχι εσωτερικό ανακυκλωμένο χρήμα, που 
σύμφωνα με τα στοιχεία μπορεί να ξεπεράσει για όλο 
το πρόγραμμα τα 20 δις ευρώ Ας συνεργαστούν άπαντες 
με στόχο να μην χαθεί ευρώ!
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πατρ. Αλεξανδρείας

του Σαββατοκύριακου

Κυριακάτικο κυνήγι
των σκουπιδιών από τους 
Εθελοντές Καθαριότητας

Έναακόμακυνήγισκουπιδιών,διοργανώνουνοιΕθε-
λοντέςΚαθαριότηταςΒέροιας,αύριοΚυριακή19Ιανουα-
ρίου.Τοραντεβούτηςεκκίνησηςείναιστις9.00π.μ.στην
οδόΚίμωνοςτουΠρομηθέακαιτοκάλεσμααπευθύνεται
σεόλους.

Ένα δημοσίευμα που αναρτήθηκε στον
ενημερωτικό, για θέματα θρησκευτικού πε-
ριεχομένου, ιστότοπο orthodoxia.gr δίνει μια
άλλη διάσταση στην προσπάθεια που έχει
ξεκινήσειεδώκαιαρκετούςμήνεςγιατηνανα-
βάθμιση τουθρησκευτικού τουρισμού και την
ανάδειξη της διαδρομής στην οποίαπερπά-
τησεοΑπόστολοςΠαύλοςγιαναμεταβείαπό
την αρχαία Νεάπολη- τησημερινή Καβάλα-
στουςΦιλίππους,γνωστήκαιως«Βήματατου
ΑποστόλουΠαύλου».

Σύμφωνα με  το  δημοσ ίευμα  του
orthodoxia.gr,που - αν επαληθεφθεί - θα α-
ποτελέσεισημαντικό και μεγάλο γεγονός των
τελευταίων ετών,  «κυβέρνηση καὶἘκκλησία
(ΟἰκουμενικὸΠατριαρχεῖο καὶἈρχιεπισκοπὴ)
σὲσυνεργασίαμὲτὴνΟὐάσιγκτονκαιτοΒατι-
κανόπροετοιμάζουνπυρετωδῶς ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ
ΠάπαΦραγκίσκουστὴνἙλλάδαμέσαστὸ2020.Σύμφω-
ναμὲἀποκλειστικὲςπληροφορίεςἡἐπίσκεψηθὰἔχειὡς
ἀπώτεροστόχοκαὶσκοπὸτὴνἀνάπτυξητοῦθρησκευτι-
κοῦτουρισμοῦκαὶεἰδικάτοῦπρογράμματοςστὰβήματα
τοῦἈποστόλουΠαύλου».

Στηνσυνέχειααναφέρεταιότι«στὸπλαίσιο τῆςπρο-
ετοιμασίας τῆς ἐπίσκεψης τοῦΠάπαΦραγκίσκουστὴν
Ἑλλάδα, ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ΝικόλαοςΔένδιας
πραγματοποίησεἐπίσημηἐπίσκεψηστὸΒατικανό,ὅπου
συζήτησε καὶ ἔθεσε ἐπισήμως τὴνπρόταση ἐπίσκεψης
τοῦΠάπαΦραγκίσκου,ἡὁποίαλέγεταιπὼςἔγινεἀπο-
δεκτή.

ἈκολούθησεἡἐπίσκεψηστὴνἈθήνατοῦΚαρδινάλιου

ΛεονάρντοΣάντρι,ὁὁποῖοςεἶναιἐπικεφαλῆςτοῦΒατικα-
νοῦτοῦτομέαποὺἀσχολεῖταιμὲτὶςἈνατολικὲςἘκκλησί-
ες.ὉΚαρδινάλιοςΣάντρισυνέχισετὶςσυζητήσειςμὲτὸν
ὑπουργὸκαὶεἶδεκαὶτὸνἈρχιεπίσκοποἈθηνῶνἹερώνυ-
μοσὲἐπίσκεψήτουστὴνἈρχιεπισκοπή…».

Τορεπορτάζ καταλήγειπως«η ἐπίσκεψη τοῦΠάπα
Φραγκίσκουθὰξεκινήσειἀπὸτὸνἀρχαιολογικὸ-προσκυ-
νηματικὸ χῶρο τῶνΦιλίππων,παρουσία τοῦΟἰκουμε-
νικοῦΠατριάρχηΒαρθολομαίου καὶ τοῦἈρχιεπισκόπου
ΑθηνωνκαιΠάσηςΕλλάδας.Στοπρόγραμμαθασυμπε-
ριληφθείὁΛαγκαδάς,ἡΘεσσαλονίκη,ηΒέροια,θεσσα-
λικέςπόλεις,ἡΑθήνακαιἡΚόρινθος,ενώθαεπιχειρηθεί
μαζι με τὰ θρησκευτικὰπροσκυνήματα νὰπροβληθούν
κατὰτὴνἐπίσκεψητοῦΠάπακαὶοιἀρχαιολογικοίχώροι,
τῆςἈμφίποληςκαὶτῆςΒεργίνας».

Εύσημα στην Τάξη 
Μαθητείας ΕΠΑΛ

Εύσημα για το πρόγραμμα «ΜεταλυκειακόΈτος-Τάξη
ΜαθητείαςΕΠΑΛ»απέδωσεστην ετήσια έκθεση για ταΔι-
αρθρωτικάκαιΕπενδυτικάΤαμεία,ηΕυρωπαϊκήΕπιτροπή.
Tο «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» περιλαμβάνεται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπήως το παράδειγμα καλής
πρακτικής τουΕυρωπαϊκούΚοινωνικούΤαμείου (ΕΚΤ) για
τη«Διάδοσητωνπρογραμμάτωνμαθητείαςσεόλητηχώρα
σανπορείαπροςτηναριστεία»τόσοσεεθνικό,όσοκαισε
ευρωπαϊκό επίπεδο.Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικονομική
στήριξη τουΕΚΤανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ.Το υπουρ-
γείοΠαιδείας συνεχάρη και ευχαρίστησε την εκπαιδευτική
κοινότηταπουστήριξετονθεσμότηςμαθητείαςτωναποφοί-
των της επαγγελματικής εκπαίδευσης, τις επιχειρήσεις του
δημοσίου και ιδιωτικού τομέαπου έδωσαν την ευκαιρίασε
νέους νααποκτήσουν εμπειρίασεπραγματικόπεριβάλλον
εργασίας,καθώςκαιτουςμαθητευόμενουςγιατηναποδοχή
καιαξιοποίησητουθεσμούκαιεπανέλαβετηδέσμευσήτου
για τηνποιοτική αναβάθμιση του θεσμού.Νασυγχαρούμε
καισεεπίπεδοΗμαθίαςτιςΤάξεις ΜαθητείαςΕΠΑΛκαινα
ευχηθούμε,σεανώτεραεξαναβάθμισης!

ΚλειστάτηνΚυριακή,
ηπρόταση

τουΕμπορικούΣυλλόγου
Αλεξάνδρειας

Ξεκάθαρη είναι ηπρόταση τουΕμπορικούΣυλλόγου Α-
λεξάνδρειας, ναπαραμείνουνΚΛΕΙΣΤΑ τα καταστήματα, την
Κυριακή  19 Ιανουαρίου (πρώτηΚυριακή των εκπτώσεων).
Σταθερός στην απόφαση του, όπως αναφέρει ο Σύλλογος,
συντάσσεται με τη  συντριπτικήπλειοψηφία τωνΕμπορικών
Συλλόγων της χώρας και δεν συμμετέχει στο «παζάρι» των
Κυριακών,«οιοποίεςδενδιαπραγματεύονται»…

55κεράκιασβήνει
σήμεραοΛΑΟΣ!!!
ΗμέρατουπολιούχουτηςΒέροιαςΑγ.

Αντωνίου, δούλευαν πυρετωδώς ο αεί-
μνηστοςΖήσηςΠατσίκας με τους γιούς
τουγιαναεκδοθεί τομεαριθμό1φύλλο
τουΛΑΟΥκαι να κυκλοφορήσει τηνΔευ-
τέρα 18 Ιανουαρίου 1965.Εβδομαδιαίος
στο ξεκίνημά του, αγκαλιάστηκε αμέσως
απότοαναγνωστικόκοινόκαιεξελίχθηκε
στην συνέχεια σε καθημερινή έκδοση.
«Βαριά» ονόματα της εποχής όπως ο
Γιώργος Χιονίδης ως πρώτος διευθυ-
ντής σύνταξης, οΟρέστης Σιδηρόπου-
λος με το επίκαιρο χρονογράφημά του
στοπρωτοσέλιδο και οΓιώργος Γαλα-
νομάτηςμετηνεπιμέλειατωναθλητικών
στήριξαν το εκδοτικό εγχείρημα από το
πρώτοφύλλο. Ιδιαίτερη μνεία αξίζουν οι
τρειςτυπογράφοι,ΑδάμΘεοδωρίδηςκαι
οι αποβιώσαντεςΑνδρέαςΑσλάνογλου
καιΒασίλης Παπακώστας, που εργά-
ζοντανσκληρά αλλά μεπερίσσιο μεράκι
με ταπενιχρά τεχνικά μέσα της εποχής
για να είναι όσο το δυνατό αρτιότερη η
έκδοση.Αυτότομεράκικαιτηνοικογενει-
ακήσχέσημεόλουςτουςσυνεργάτεςκαι
εργαζομένους διατήρησε οΛΑΟΣ στην
55χρονηδιαδρομήτουκαιμετηνστήριξη
τωνσυνδρομητών και αναγνωστών του,
τουςοποίους ευχαριστούμε για την εμπι-
στοσύνηπουμαςδείχνουν,ευελπιστούμε
οΛΑΟΣναταεκατοστήσει!!!

Σχεδιάζεται(;)επίσκεψητουΠάπαΦραγκίσκου
στηνΕλλάδα,σταβήματατουΑπόστολουΠαύλου…

ΘαπεράσεικαιαπόΒέροια
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Δικογραφίες  
για κλοπές στην Ημαθία
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βά-

ρος 31χρονου ημεδαπού, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, τον Απρίλιο 
του 2019 ενεργώντας μαζί με δύο συνεργούς του, παραβίασαν τα ξημερώματα οικία 65χρονου 
σε περιοχή της Ημαθίας, τη στιγμή που  κοιμόταν και αφού τον ακινητοποίησαν, αφαίρεσαν το 
χρηματικό ποσό των 270 ευρώ, μία τηλεόραση και μια τραπεζική κάρτα αναλήψεως χρημάτων, 
την οποία προσπάθησε ανεπιτυχώς να χρησιμοποιήσει ο 31χρονος σε κατάστημα της Ημαθίας.

• Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ανήλικου ημεδα-
πού, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2019, αφαίρεσε 
εργαλεία και διάφορα άλλα αντικείμενα από 3 αποθηκευτικούς χώρους σε περιοχή της Ημαθίας. 
Η αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται στις 3.900 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων.

Κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας

Πέντε προτάσεις για το νέο ΕΣΠΑ 2021 -2027 
στο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο

Πέντε προτάσεις, στο πλαίσιο του σχεδιασμού 
του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027, κατέθεσε χθες στο 
Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για τη νέα προγραμ-
ματική περίοδο, που πραγματοποιήθηκε στην Αθή-
να, ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι ο σχεδιασμός της 
επόμενης προγραμματικής περιόδου είναι κρίσιμος 
για το μέλλον της χώρας και τόνισε ότι οι Περιφέρειες 
οφείλουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αξιο-
ποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, μέσα από συνολι-
κή αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου.

«Σήμερα το μεγάλο και κρίσιμο διακύβευμα για τη 
χώρας μας είναι η αναγέννηση της παραγωγικής βά-
σης. Είναι η προσπάθεια να γίνουμε πιο ανταγωνι-
στικοί στο διεθνές περιβάλλον. Και το κύριο εργαλείο 
για να το πετύχουμε, είναι το νέο ΕΣΠΑ. Για το λόγο 
αυτό ο σχεδιασμός μας πρέπει να είναι γρήγορος 
και έξυπνος. Γρήγορος, χωρίς τις καθυστερήσεις 
και τις δυσλειτουργίες που όλοι μας έχουμε ζήσει 
σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. Και 
έξυπνος, γιατί μέσα από τα επιχειρησιακά μας σχέ-
δια πρέπει να κατευθύνουμε τους διαθέσιμους πόρους σε έργα και 
δράσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες και αξιοποιούν τα 
συγκριτικά πλεονέκτημα και τις δυνατότητες της χώρας, αλλά και 
κάθε Περιφέρειας ξεχωριστά. Δράσεις, οι οποίες θα μπορέσουν να 
υλοποιηθούν γρήγορα και να παράξουν θετικά αποτελέσματα για τις 
τοπικές κοινωνίες», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Όπως σημείωσε, μπορεί κάθε Περιφέρεια να έχει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, διαφορετικές τοπικές ανάγκες, διαφορετικές δυ-
νατότητες, πλεονεκτήματα και προτεραιότητες, υπάρχουν όμως 
ζητήματα που είναι κεντρικά και κοινά, όπως: η αντιστροφή της 
αποβιομηχάνισης, η αναδιάταξη του τουρισμού, η ανασυγκρότηση 
του αγροτικού τομέα, η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των υπο-
δομών, η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, η μείωση της ανεργίας και η αποκατάσταση της 
κοινωνικής συνοχής.

Αυτά χαρακτήρισε ως «κοινούς εθνικούς στόχους» ο κ. Τζιτζι-
κώστας και τόνισε ότι «για να επιτευχθούν πρέπει τα Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη 

χρηματοδοτική βαρύτητα. Και παράλληλα, πρέπει να συγχρονι-
στούν επιτέλους, ο αναπτυξιακός προγραμματισμός με τον χωροτα-
ξικό σχεδιασμό, όπου ακόμα και σήμερα, αναμένουμε την έγκριση 
Χωροταξικών Σχεδίων που ανατέθηκαν πριν επτά και οχτώ χρόνια 
και εκπονήθηκαν με στοιχεία που συλλέχθηκαν πριν δέκα ή 15 χρό-
νια».

Καταθέτοντας την πρότασή του, ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε 
ότι «οι πολιτικές και οι παρεμβάσεις της τρέχουσας περιόδου, που 
αντικειμενικά έχουν αξιολογηθεί ως αποτελεσματικές και αποδοτικές 
πρέπει να συνεχιστούν στις Περιφέρειες, αυτό όμως που προβάλλει 
πλέον ως επιτακτική ανάγκη, είναι να υπάρξουν και επιλογές μετα-
σχηματιστικού χαρακτήρα».

Οι πέντε αυτές επιλογές, όπως τις περιέγραψε ο κ. Τζιτζικώ-
στας είναι:

1. Να διατηρηθεί η δομή και ο πολυταμειακός χαρακτήρας των 
Περιφερειακών Προγραμμάτων, αλλά και να ενισχυθούν χρημα-
τοδοτικά, με περισσότερους πόρους και δράσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου.

2. Ο περιφερειακός σχεδι-
ασμός να συνοδευτεί από την 
εξειδίκευση των εθνικών πο-
λιτικών σε κάθε Περιφέρεια, 
συνδέοντας τους πόρους του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης και του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 
με τους πόρους του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης και 
του Εθνικού Προγράμματος Α-
νάπτυξης. Με αυτό τον τρόπο, 
διαμορφώνουμε ένα ολοκληρω-
μένο πλέγμα χρηματοδότησης 
για τις ανάγκες κάθε Περιφέρει-
ας, που δεν θα εφαρμοστεί με 
αποσπασματικές παρεμβάσεις, 
αλλά συνολικά, με πολλαπλά-
σιο όφελος για τον τόπο. Αυ-
τό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει 
μια γενναία δημοσιονομική ε-
νίσχυση των πόρων της αυτο-
διοίκησης που θα συμβαδίσει 

επιτέλους, και με τη νομοθετημένη αποκέντρωση 
αρμοδιοτήτων.

3. Να απλοποιηθούν όλες οι διαδικασίες για την 
υλοποίηση των Προγραμμάτων, με εφαρμογή πάντα 
οποιασδήποτε μορφής δειγματοληπτικού ελέγχου και 
αξιολόγησης. Χρειάζεται να αναπνεύσουμε όμως τον 
καθαρό αέρα της απεξάρτησης από κεντρικές γρα-
φειοκρατικές δυσλειτουργίες και ως προς τις αιρε-
σιμότητες και ως προς τα καθεστώτα ενίσχυσης και 
τους ενδιάμεσους φορείς, που έχουν δημιουργήσει 
τεράστιες καθυστερήσεις τόσο στην τρέχουσα όσο 
και σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

4. Να αποδοθεί αυξημένη προγραμματική αυτο-
νομία στις Περιφέρειες και να ενισχυθεί η προγραμ-
ματική και διαχειριστική ικανότητα τόσο στις Περι-
φέρειες όσο και στους Δήμους, αντιμετωπίζοντας με 
ρεαλιστικό και ειλικρινή τρόπο, την αποδεδειγμένη 
έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε τα έργα 
να υλοποιούνται και πιο γρήγορα και σωστά.

5. Στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ να συμπερι-
ληφθούν δράσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία για 
σύγχρονες πολιτικές:

-Για την ενίσχυση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξει-
δίκευσης σε περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο.

-Για την προσαρμογή της χώρας μας στην τέταρτη βιομηχανική 
επανάσταση.

-Για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας σε δημόσιους φορείς 
και επιχειρήσεις.

«Ουσιαστικά αυτό είναι το μέλλον, για το οποίο τώρα είναι η 
ώρα να μιλήσουμε. Είναι η ώρα να μιλήσουμε για το αύριο της χώ-
ρας, για την επόμενη ημέρα της Ελλάδας. Και κοιτώντας μπροστά, 
μπορώ να σας πω με ρεαλισμό και βεβαιότητα ότι οι Περιφέρειες 
έχουν όλες τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να γί-
νουν ατμομηχανές της εθνικής μας οικονομίας. Να γίνουν πυλώνες 
μιας νέας αναπτυξιακής και παραγωγικής πορείας της χώρας. Να 
αποτελέσουν τους θεσμικούς εκφραστές ενός νέου, σύγχρονου και 
αποκεντρωμένου μοντέλου λειτουργίας του κράτους. Είναι η ώρα 
να γίνει και στη χώρα μας, όπως σ’ όλη την Ευρώπη, η ουσιαστική 
μετάβαση από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή 
Διακυβέρνηση. Ο εθνικός στόχος είναι να επανέλθει η κανονικότητα 
στους ρυθμούς μεγέθυνσης της οικονομίας και της απασχόλησης, 
να αντισταθμιστούν οι κοινωνικές απώλειες, να ξεκινήσει μια περίο-
δος όχι απλής ανάκαμψης αλλά επιταχυνόμενης ανάπτυξης σε όλες 
τις Περιφέρειες, σε όλη την Ελλάδα. Με υψηλή παραγωγικότητα, 
αξιοποίηση της καινοτομίας, διεθνή ανταγωνιστικότητα, βιώσιμη και 
ισχυρή ανάπτυξη που θα φτάνει σε κάθε πολίτη της χώρας. Και σε 
αυτό τον στόχο, οι Περιφέρειες είναι έτοιμες να συμβάλλουν ενεργά 
και ουσιαστικά, όπως αποδεδειγμένα έκαναν όλα αυτά τα χρόνια», 
επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ είπε επίσης ότι ο σχεδιασμός για τη νέα 
προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 έχει στόχο τη διαμόρφωση 
ενός συνόλου δράσεων, που θα αντιμετωπίσουν τα πραγματικά 
προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί από τη δεκαετή κρίση, σε 
όλες τις βαθμίδες διοίκησης της χώρας και κυρίως θα αποτελέσουν 
την αφετηρία της Ελλάδας, στη νέα εποχή, την εποχή της δημιουρ-
γίας, της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, της καταπολέμη-
σης των ανισοτήτων. «Είμαστε παρόντες τόσο στο σχεδιασμό, όσο 
και στην υλοποίηση των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων, έτσι 
ώστε όλοι μαζί, με συνεργασία, με συνεννόηση, με πολλή δουλειά, 
να μπορέσουμε να πετύχουμε τη γρήγορη μετάβαση της χώρας 
από την ανάκαμψη στην ανάπτυξη, αξιοποιώντας με τον καλύτερο 
και πιο αποδοτικό τρόπο, το βασικό χρηματοδοτικό μας εργαλείο, το 
νέο ΕΣΠΑ», συμπλήρωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Τις σταθερές θέσεις αρχών του Συνδέσμου 
Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων  
(ΣΗΠΕ) για τις σχέσεις Πολιτείας και περι-

φερειακού Τύπου ανέπτυξαν τα μέλη του δ.σ. του 
Συνδέσμου στον υφ. στον πρωθυπουργό, αρμόδιο 
για θέματα Τύπου, Στ. Πέτσα, κατά την συνάντησή 
τους την Τετάρτη. Αυτή έγινε στην Γενική Γραμμα-
τεία Τύπου, παρόντος του γ.γ. Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας, Ι Μαστρογεωργίου κ.α. στελεχών 
της Γ.Γ. και συνεργατών του υφυπουργού. Στην α-
ντιπροσωπεία του ΣΗΠΕ μετείχαν όλα τα μέλη του 
δ.σ. με επικεφαλής τον πρόεδρο Ε. Αθανασίου, η 
νομική σύμβουλος Μ. Δαχτάρη και η υπεύθυνη Τύ-
που, Ε. Σφαέλου.

Ο κ. Πέτσας απέδωσε την κυβερνητική απόφαση 
για τη ματαίωση του Προγράμματος ενίσχυσης του 
περιφερειακού Τύπου στον προβληματικό χαρακτή-
ρα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) Χαρί-
τση – Κρέτσου και στις αντιδράσεις των κομμάτων 
της αντιπολίτευσης όσον αφορά στην εφαρμογή της 
άλλης ΚΥΑ για την εφάπαξ ενίσχυση των εθνικής 
κυκλοφορίας εφημερίδων.

Από την συζήτηση φάνηκε ότι η κυβέρνηση 
προσανατολίζεται στην έκδοση νέας Υπουργικής Α-

πόφασης, με την ολοκλήρωση των επαφών με τους 
Φορείς του Τύπου και τα πολιτικά κόμματα. Υπο-
σχέθηκε ότι αυτό θα γίνει το συντομότερο δυνατό, 
πιθανότατα εντός του πρώτου διμήνου του 2020. 
Διαβεβαίωσε ότι η πίστωση για τις ανάγκες της ε-
νίσχυσης είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό 
του τρέχοντος έτους. Επανέλαβε την πρόθεσή του 
ν’ ανοίξει ο θεσμικός διάλογος για το πλαίσιο λει-
τουργίας του Τύπου, ειδικότερα του περιφερειακού.

Η αντιπροσωπεία του ΣΗΠΕ επέμεινε στην α-
νάγκη διατήρησης του τετραετούς Προγράμματος 
ενίσχυσης του περιφερειακού Τύπου ως ελάχιστη 
αναπλήρωση των απωλειών από τις πρόσφατες 
αλλαγές στο φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο 
των επιχειρήσεων Τύπου, που εξακόντισαν στα ύψη 
τις υποχρεώσεις  των επιχειρήσεων Τύπου.

Η διοίκηση του ΣΗΠΕ ξεκίνησε ήδη κύκλο ενη-
μερωτικών επαφών με τα πολιτικά κόμματα. Την 
Τετάρτη 15.1.2020, αμέσως μετά την σύσκεψη με 
τον υφυπουργό, δεδομένης και εκείνης που ακολού-
θησε με το δ.σ. της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχια-
κού Τύπου (ΕΙΕΤ), τα δυο δ.σ. συναντήθηκαν στην 
έδρα της Ένωσης, όπου και αντάλλαξαν απόψεις 
για τις εξελίξεις.

Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών 
Εφημερίδων: Σε αναμονή

 για το νέο Πρόγραμμα ενίσχυσης 
του περιφερειακού Τύπου
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Η Ελλην ική 
Λαογραφική Ε-
ταιρεία Έκφρα-
σης & Πολιτισμού 
( Ε . Λ . Ε Τ. Ε . Π . ) 
έπειτα από τις 4 
sold out παρα-
στάσεις με τον 
«Γκρίζο Έρωτα» 
στην κεντρ ική 
σκηνή του Ιδρύ-
ματος Μ. Κακο-
γιάννης, έρχεται 
στην Βέροια, για 
μια παράσταση 
στον Χώρο Τε-
χνών το Σάββα-
το 18 Ιανουαρίου 
στις 8.00 μ.μ.  
Έρωτες που ο-
μολογήθηκαν ή 
όχι, απωθημένες  
επιθυμίες και πόθοι, ανεκπλήρωτες αγάπες που 
κινούνται σε γκρίζο φόντο, είναι η αφορμή και η 
αιτία της μουσικοχορευτικής αυτής παράστασης 
που την κάνει ιδιαίτερη, το παραδοσιακό της στοι-
χείο μέσα από μια σύγχρονη αισθητική.

Στην παράσταση συνετέλεσαν:
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Λιάρος Μουσι-

κή προετοιμασία: Θωμάς Κωνσταντίνου – Πάνος 
Δημητρακόπουλος Φωνητική προετοιμασία: Βα-
σούλα Δελλή Χορευτική προετοιμασία: Γιώργος 
Λιάρος Τεχνική Υποστήριξη: ProCreation Υπεύ-
θυνοι ένδυσης: Άγγελος Θεοδοσίου – Νίκος Σω-
τηρίου Επιμέλεια γραφικών:Folk Design Επιμέλεια 
trailer: Γιάννης Κορολής

Συμμετέχουν οι μουσικοί
Θωμάς Κωνσταντίνου | ούτι, λαούτο, τραγούδι 
Πάνος Δημητρακόπουλος | κανονάκι
Κώστας Κίκιλης | βιολί
Παναγιώτης Σκουτέρης | κλαρίνο, τραγούδι
Μανούσος Κλαπάκης | κρουστά

Στο τραγούδι Βασούλα Δελλή, Ρούλα Τσέρνου,  
Θωμάς Γρηγορόπουλος

Έκτακτη συμμετοχή
Βασίλης Γραμματικός | γκάιντα Στέφανος Μπά-

μπαλος | Ζουρνάς
Κώστας Μπατσίλας | Τρομπέτα
Φιλική συμμετοχή Τμήμα Λαογραφίας ΚΕΠΑ 

Δήμου Βέροιας
Λαογραφικός Όμιλος Ντόπιων Μακροχωρίου &  

Περιχώρων
Λαογραφικός Όμιλος Μελίκης & Περιχώρων
Διάρκεια: 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)
Τιμή εισιτηρίου: 15€
Προπώληση εισιτηρίων • ticketmaster.gr • 

Χώρος τεχνών Δήμου Βέροιας Παύλου Μελλά 8 & 
Βυζανίου Βέροια , 3ος όροφος

2331078100 • ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΕΠΙΚΑΙΡΟ»
Βενιζέλου 34, Βέροια 2331024312 • 

ΚΑΦΕ ΜΠΡΙΚΙ Μητροπόλεως 46, Βέροια  
2331020201

Στους ανομολόγητους, ανεκπλήρωτους 
έρωτες και τους καημούς του, εστιάζει η 
μουσικοχορευτική παράσταση «Γκρίζος 

Έρωτας», σήμερα στο Χώρο Τεχνών

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:   Πέμπτη 16/1/20 
– Παρασκευή 17/1/20 – Σάββατο 
18/1 – Κυριακή 19/1 στις 17.15

Σκηνοθεσία: ΒΛΑΝΤ ΜΠΑΡ-
ΜΠΕ Σενάριο: ΒΛΑΝΤ ΜΠΑΡΜΠΕ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 
ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, ΕΒΕΛΙΝΑ ΑΡΑΠΙΔΗ, 
ΠΟΙΜΗΣ ΠΕΤΡΟΥ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑ-
ΜΟΥΣΑΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΕΛΛΑ ΓΚΙΖΕΛΗ, ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΝΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ

JUMANJI: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΑ (Αγγλικά 
με Ελληνικούς Υποτιτλ.)

Προβολές:   Πέμπτη 16/1/20 – Παρασκευή 
17/1/20 – Δευτέρα 20/1/20– Τρίτη 19/1/20 – 
Τετάρτη 21/1 στις 19.00

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

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

JUMANJI: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:   Πέμπτη 16/1/20 – Παρασκευή 

17/1/20 – Σάββατο 18/1/20– Κυριακή 19/1/20 
στις 17.00

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

ΛΟΥΔΑΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΟΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΠΥΓΜΑ-
ΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΙΑ ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, 

ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ, ΘΑΝΟΣ 
ΤΟΚΑΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, ΜΑΤΘΙΛΔΗ 
ΜΑΓΓΙΡΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

1917 
Προβολές:  Καθημερινά στις 21.30
Σενάριο/ Σκηνοθεσία: ΣΑΜ ΜΕΝΤΕΣ
Ηθοποιοί: ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ,  ΜΑΡΚ 

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

 
Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΤΖΟΥΕΛ
Προβολές: Πέμπτη 16/1/20 – Παρασκευή 

17/1/20 – Δευτέρα 20/1 – Τρίτη 21/1 – Τετάρτη 
22/1 στις 21.15

Σάββατο 18/1/20– Κυριακή 19/1/20 στις 
19.00 και 21.30

Σκηνοθεσία: ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ
Σενάριο: ΜΠΙΛ ΡΕΪ
Ηθοποιοί: ΣΑΜ ΡΟΚΓΟΥΕΛ, ΤΖΟΝ ΧΑΜ, 

ΟΛΙΒΙΑ ΓΟΥΑΪΛΝΤ , ΚΑΘΙ ΜΠΕΪΤΣ, ΠΟΛ ΓΟΥ-
ΑΛΤΕΡ ΧΑΟΥΖΕΡ

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»     16/1/20 - 22/1/20

Η φιλόπτωχος κόβει τη βασιλόπιττά της
   Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.  της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, προ-

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση σε συνεστίαση
Συνεστίαση του Συλλόγου Νεφροπαθών Ν. Ημαθίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 

Ιανουαρίου 2020 στις 12.00 μ.μ. στο Κτήμα Γκαντίδη με μουσική, πλήρες γεύμα, απεριόριστο 
ποτό. Τιμή 13 ευρώ.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση
Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης την Κυριακή 26/1/2020 στο κέντρο «Παπαγά-

λος» για την κοπή της βασιλόπιτας, ώρα 13.00. Τηλ. επικοινωνίας 23310 25654, Ανοίξεως 
90.

Στη Βέροια ο Γ. Συμπάρδος 
για την παρουσίαση του βραβευμένου 

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

ου, ο συγγραφέας Γιώργος Συμπάρδος, καλεσμένος 
της «Κίνησης Πολιτών Κυριώτισσας» για την παρου-
σίαση του βραβευμένου λογοτεχνικού του έργου  και 
συγκεκριμένα του νέου του βιβλίου  «Αδέλφια» που 
κυκλοφορεί απο τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.  Η εκδή-
λωση θα γίνει στο ζαχαροπλαστείο Σερεμέτα, στις 
7.00 μ.μ. και τον συγγραφέα θα συνοδεύει η φιλόλο-
γος, ποιήτρια και βιβλιοκριτικός Άννα Αφεντουλίδου, 
η οποία θα μιλήσει για το βιβλίο..

Ο Γιώργος Συμπάρδης γεννήθηκε το 1945 στην 
Ελευσίνα και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά και 
σκηνοθεσία κινηματογράφου σε Αθήνα και Λονδίνο. 
Έκανε την εμφάνισή του στα γράμματα με τη νου-
βέλα Μέντιουμ το 1987, η οποία απέσπασε διθυ-
ραμβικές κριτικές. Ακολούθησε το μυθιστόρημα Ο 
άχρηστος Δημήτρης, το 1998, το οποίο είχε εξίσου 
θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς. Το 2012 
το μυθιστόρημά του Υπόσχεση γάμου τιμήθηκε με 
το Κρατικό Βραβείο, με το Βραβείο της Ακαδημίας 
Αθηνών (Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη) και με 
το Βραβείο του λογοτεχνικού περιοδικού Κλεψύδρα. 

Το 2013 τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Καβάφη. Το 2015 κυκλοφόρησε η νουβέλα του Μεγάλες 
γυναίκες. Τα «Αδέλφια» είναι το πέμπτο πεζογραφικό του έργο, το οποίο τιμήθηκε με το Βραβείο 
Μυθιστορήματος 2019 από το ηλεκτρονικό περιοδικό «Ο Αναγνώστης».



Συνάντηση εργασίας είχε ο βουλευτής Τάσος 
Μπαρτζώκας με κλιμάκιο της Ένωσης Υπαλλή-
λων Π.Σ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για διάλογο, επί των διαχρονικών και επίκαιρων 
ζητημάτων που αντιμετωπίζει το εν λόγω Σώμα 
Ασφαλείας.

 Με αφορμή το νομοσχέδιο που επίκειται προς 
κατάθεση στη Βουλή ( Εθνικός Μηχανισμός Δια-
χείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, 
Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντι-
σμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του 
Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις) ο 
βουλευτής Ημαθίας είχε ένα πολύ γόνιμο διάλογο 
με τους υπαλλήλους, ο οποίος διεξήχθη σε άριστο 
κλίμα. Κατά τη συζήτηση αναδείχθηκαν ζητήματα 
που αφορούν συνολικά το Π.Σ, αλλά και θέματα 
τοπικού ενδιαφέροντος.

Στα γενικά εντάσσονται οι πάγιες και δίκαιες 
διεκδικήσεις των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό 
Σώμα, που αφορούν ζητήματα Βαθμολογίου, υπηρεσιακής εξέλι-
ξης, κινητικότητας μέσω μεταθέσεων, καθώς και οι χρόνιες ελλεί-
ψεις σε προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι υπαλλήλων αναφέρθηκαν στην 
ανισότητα που εντοπίζεται στη βαθμολογική εξέλιξη,  μεταξύ των 
υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας. Όπως ανέφεραν, το παρόν 
σχέδιο νόμου δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την έλλειψη ίσης 
μεταχείρισης, όσον αφορά τα θέματα προσωπικού. Τονίζουν δε, ότι 
οι επικείμενες ρυθμίσεις που αφορούν τη μη ορθολογική κάλυψη 
των οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς βαί-
νουν μειούμενες έναντι των θέσεων των ανώτερων και ανώτατων 
αξιωματικών, ενέχουν τον κίνδυνο της μείωσης της επιχειρησιακής 
ικανότητας του σώματος.

Παράλληλα, κατέθεσαν στο βουλευτή Ημαθίας σω-
ρεία προτάσεων, που αποβλέπουν τόσο σε αποκατά-
σταση των υφιστάμενων αδικιών, όσο και αναβάθμιση 
του Σώματος. Συγκεκριμένα, πρότειναν την πλήρη 
εξομοίωση των ρυθμίσεων βαθμολογίου και υπηρε-
σιακής ανέλιξης του Π.Σ με το Σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας. 

Επιπρόσθετα, συνιστούν την προκήρυξη προσλή-
ψεων με κριτήρια εντοπιότητας και εκτός πανελληνίων, 
ενώ διεκδικούν την επαναφορά ρυθμίσεων, που ανα-
φέρονται σε πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθη-
κόντων, καθώς και τη σύσταση Αυτοτελών Ανακριτικών 
Γραφείων σε επίπεδο Νομών.

Τέλος, σε τοπικό επίπεδο, υπενθυμίζουν την ανά-
γκη επανασύστασης του Π.Κ Βεργίνας και την ανανέ-
ωση των απαρχαιωμένων τροχαίων-υλικών. Ειδικά για 
το Π.Κ Βεργίνας υπενθυμίζουν ότι η επαναλειτουργία 
είναι άκρως αναγκαία, καθώς εξυπηρετούνται περιοχές 

που τελούν σε μεγάλη απόσταση από την Π.Υ Βέροιας, άρα ελλο-
χεύει ο κίνδυνος μη αποτελεσματικής αντιμετώπισης κινδύνων.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας, σε συνέχεια της επικοινωνίας του με 
το κλιμάκιο, προγραμματίζει τη μεταβίβαση και επεξεργασία των 
θέσεων σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, εγγυώμενος ότι παραμένει  
πάντα ανοικτός σε περαιτέρω συζήτηση με το Π.Σ.

Με αφορμή τη συνάντηση, ο βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρ-
τζώκας δήλωσε:

«Δε χρειάζεται να υπάρχουν ακραίες καταστροφές για να μας 
θυμίζουν ότι η Πυροσβεστική είναι πολύτιμη, ότι σώζει ζωές και 
περιουσίες. Οφείλουμε να δείχνουμε ότι αναγνωρίζουμε το ρόλο 
των υπαλλήλων πυροσβεστών. Θέλουμε ένα Πυροσβεστικό Σώμα 
δυνατό και ενισχυμένο. Από πλευράς μου, η υποστήριξη του είναι 
δεδομένη.»
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Έφη Αχτσιόγλου: 
«Διαλύουν τα ωράρια, 
χαρίζουν τα πρόστιμα
 με νέες αποφάσεις
του υπ. Εργασίας»

Σε γραπτή 
δήλωσή της, η 
τομεάρχης Ερ-
γασίας και Κοι-
νωνικής Ασφά-
λισης της ΚΟ 
του ΣΥΡΙΖΑ, 
Έφη Αχτσιό-
γλου, αναφέ-
ρει σχετικά με 
τις αποφάσεις 
που ανακοίνω-
σε ο υπουρ-
γός Εργασίας, 
Γιάννης Βρού-
τσης:

«Ένα ακό-
μη μεγάλο βή-
μα προς τα πίσω στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
συντελέστηκε σήμερα με αποφάσεις της κυβέρνησης της ΝΔ.

Συγκεκριμένα, με τις σχετικές αποφάσεις του κ. Βρούτση:
1) Τα πρόστιμα για παραβιάσεις ωραρίων και αδήλωτες υπερωρίες  

μειώνονται έως και 15 φορές(!)
2) Οι μεγάλες επιχειρήσεις που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία 

αντιμετωπίζονται πλέον όμοια με τα μικρά συνοικιακά μαγαζιά. Υπάγονται 
σε ένα προκλητικά ευνοϊκό καθεστώς και τα πρόστιμά τους μειώνονται 
δραστικά.

3) Οι συστηματικοί παραβάτες της εργατικής νομοθεσίας αντιμετωπίζο-
νται ευνοϊκότερα.

4) Αυξάνονται τα όρια των «νόμιμων» υπερωριών κατά 60%, ελαστι-
κοποιώντας την εργασία και υπονομεύοντας τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας.

Ο θρασύς κατάλογος των παρεμβάσεων της ΝΔ υπέρ της αυθαιρεσίας 
στην αγορά εργασίας διευρύνεται επικίνδυνα».

Με κλιμάκιο πυροσβεστών 
της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας 

συναντήθηκε ο Τάσος Μπαρτζώκας
«Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει το θαυμασμό και την έμπρακτη 

υποστήριξή μου», δήλωσε ο ημαθιώτης βουλευτής
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο  

18 Ιανουαρίου 2020 στις 10.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Υπαπαντή 
του Κυρίου Βέροιας ο Νικόλαος 
Μπέλλας, σε ηλικία 73 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 17 

Ιανουαρίου 2020 στις 3.30 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Μητρόπολης Βέ-
ροιας η Χρυσάνθη Χατζηκώστα, 
σε ηλικία 87 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικεί-
ους της ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο  18 

Ιανουαρίου 2020 στις 2.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
Βέροιας η Σοφία Ασλάνογλου, σε 
ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής 

προσφοράς του Γηροκομείου 
Βέροιας προς τους συμπολί-
τες μας, σας γνωστοποιού-
με ότι όσοι αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα περίθαλψης των 
οικείων υπερηλίκων τους και 
θέλουν να απουσιάσουν , η 
Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟ-
ΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  ανα-
λαμβάνει να φιλοξενήσει και να 
περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό 
διάστημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης 
και Καμπανίας 
κ. Παντελεή-
μων:

 Το Σάββατο 
18 Ιανουαρί-
ου το πρωί θα 
ι ε ρ ο υ ρ γ ή σ ε ι 
στην πανηγυ-
ρίζουσα Ιερά 
Μονή  Αγ ίου 
Αθανασίου Α-
γκαθιάς.  

Την Κυρια-
κή 19 Ιανουα-
ρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασί-
ου στα Κοιμη-
τήρια Βεροίας. 

Την Κυριακή 
19 Ιανουαρίου 
στις 12:00 το 
μεσημέρι  θα 
ευλογήσει τη 
βασιλόπιτα στο 
Γηροκομείο Βεροίας.  

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αράχου επί τη εορτή του 
Αγίου Ευθυμίου. 

Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Δημητρίου Ναούσης επί τη εορτή του Αγίου Ευγενίου 
του Τραπεζουντίου.  

Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου επί τη εορτή του Αγίου Διονυσί-
ου του εν Ολύμπω.

 Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κυψέλης επί τη εορτή της Οσίας Ξένης. 

Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίας Μαρίνης του ομωνύμου Δημοτικού Διαμερίσματος Βε-
ροίας επί τη εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.

 Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ευλογήσει τη βα-
σιλόπιτα και θα ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης στο πλαίσιο των συνάξεων με 
τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Ια-

νουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου μας πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΠΑΖΑΪΤΗ 

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Οι αδελφές

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα «Γαλήνη»

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Ιανου-

αρίου 2020 στον Ιερό Ναό Απο-
στόλων Πέτρου και Παύλου Τρι-
ποτάμου ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, 
κόρης, αδελφής και νύφης

ΕΛΕΝΗΣ ΣΑΒ.
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ-

ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ 

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

Ο σύζυγος, Τα τέκνα, 
Η μητέρα, Η αδελφή

Η πεθερά
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 στον Ιερό 

Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας αδελφής, 
θείας και εξαδέλφης

ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ  ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Τα αδέλφια, 
Τα ανήψια

Τα ξαδέλφια
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί 
στο «The coffee center», Μαλακούση 10

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Ιανου-

αρίου 2020 στον Ιερό Ναό Aγίας 
Παρασκευής Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού και 
θείου

ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΕΤ.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, 
Η μητέρα, 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια 
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι



Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
την εβδομάδα που πέρασε, χύθηκε αρκετό 

μελάνι, για τις εκτρώσεις - αμβλώσεις και το 
«αναφαίρετο» δικαίωμα των γυναικών σε αυ-
τές!

Σας δηλώνω εξ’ αρχής ότι είμαι εναντίον, 
αφού διαφορετικά, θα είχα γεννήσει και δεν θα 
κυκλοφορούσα με κοιλίτσα, οκτώ μηνών και 
βάλε!

Το Σαββατοκύριακο, θα επιτεθώ στο ζυγού-
ρι,  στο κοκορέτσι, και στο σάμαλι, θα γίνω εννέα μηνών και με το καλό 
θα γεννήσω, κάποιο ελεφαντάκι!

Με το που κυκλοφόρησε φίλοι μου, η αφίσα θιχτήκανε οι «προ-
οδευτικοί» και οι «φιλελεύθεροι» της χώρας και αμέσως ο αρμόδιος 
πολιτικός παράγοντας (θα τον ξαναθυμηθούμε, όταν θα αποφασίσει να 
διεκδικήσει αρχηγία στον πολιτικό του φορέα!), πρόσταξε την αποκαθή-
λωση των αφισών, γιατί «στρεφότανε εναντίον ενός απολύτως κατοχυ-
ρωμένου και αναμφισβήτητου δικαιώματος των γυναικών».

Προσωπικά θα συμβούλευα, στο πολιτικό προσωπικό της χώρας 
(όχι όλο), να κάνει μία ένεση στα παιδιά του και να τα θανατώσει και 
επειδή ταραχτήκατε, προσέξτε.

Τα χιλιάδες παιδιά που χάνονται κάθε χρόνο, εάν είχαν γεννηθεί, θα 
ήταν σαν τα παιδιά μας, που έχεουμε ήδη μεγαλώσει, τι δεν καταλαβαί-
νουμε!

Αλλά επειδή αναφερόμαστε σε πολιτικούς, επιτέλους να μας απα-
ντήσουνε, γιατί όλος ο κόσμος, κάθεται σούζα στις απαιτήσεις της γεί-
τονος χώρας, της Τουρκίας!

Επειδή είναι πιο έξυπνοι, επειδή έχουν αναπτυγμένο βιοτικό επίπε-
δο, επειδή, …

Διότι, θα αριθμούν σε λίγο 100.000.000, γιατί είναι τεράστια αγορά 
ηλίθιοι και αυτό είτε σας αρέσει, είτε όχι επιτυγχάνεται, με την γέννηση 
και όχι με την έκτρωση.

Η πατρίδα σε λίγο θα εξαφανιστεί και Κυριάκο, υλοποίησες άλλη 
σου μία υπόσχεση, για την μείωση της υπογεννητικότητας!

Είστε και Θεοσεβούμενοι, Χριστιανοί άλλωστε, δεν πρέπει να το 
ξεχνάμε!

Δεν μπορώ να κάνω παιδί, σου λέει, γιατί ρωτάς, 
να μωρέ η κρίση, χρήματα δεν υπάρχουν, ένα παιδί είναι έξοδα, 

φταίει το …  Κυπριακό, ο Τράμπ, η Θάτσερ, ο Μεταξάς, ο …
Ναι, κυρία μου και κύριέ μου, όλα φταίνε, αλλά κυρίως ευθύνεται η 

καλοπέρασή μας.
Εάν για να αποκτήσουμε ένα παιδί, πρέπει να το έχουμε από δέκα 

ζευγάρια παπούτσια, συνολάκια χειμωνιάτικα, καλοκαιρινά, μία μηχα-
νή, εξοχικό στο βουνό για σκι, εξοχικό στη Σαντορίνη για το ηλιοβασί-

λεμα, εξοχικό στη Μύκονο για κοινωνικές σχέσεις με το λάιφ στάιλ, ναι 
δεν θα αποκτήσουμε παιδιά.

Μπαμπά, τα παπούτσια τρυπήσανε και έχω μόνο ένα ζευγάρι.
Δεν πειράζει λεβέντη μου, η τρύπα είναι μικρή, κάνε υπομονή.
Και κλάμα ο μικρός και ο μπαμπάς να προσπαθεί να συγκρατήσει 

τα δάκρυα και να αναρωτιέται γιατί να είναι τόσο ανίκανος, και η μικρή 
να σου ζητά ένα δίευρο για να βγει έξω, και το καλοκαίρι δεν θα πάμε 
διακοπές, και εκδρομή με το σχολείο δεν πειράζει, δεν θα πάτε και … τι 
το πέρασες κυρία μου, έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά!

Αναρωτήθηκες ποτέ, πως οι ιερείς μεγαλώνουν οκτώ και δέκα παι-
διά.

Τι νομίζεις ότι είναι, βιομήχανοι.
Απλοί άνθρωποι είναι, που διαθέτουν αγάπη για την πατρίδα και 

την οικογένεια!

Και επειδή αυτάκια δεν χαιδεύουμε, επιστημονικά, το αγέννητο παιδί 
είναι ένας κανονικός άνθρωπος, σε μικρογραφία. 

Τσεκαρισμένα, και δεν υπάρχει αμφισβήτηση!
Στη συνέχεια αυτό το έμβρυο, με μία ενεσούλα, σταματά η αναπνοή 

του, θανατώνεται!
Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε αρέσει, είτε όχι.
Και επειδή η σύγχρονη κοινωνία είναι πολιτισμένη, ο συγκεκριμέ-

νος φόνος επιτρέπεται νομικά, δεν διώκεται, για αυτό και ονομάζεται, 
έκτρωση.

Κατά συνέπεια με την παραπάνω διαδικασία, εξαφανίζεται μία ζωή, 
και δεν τρέχει τίποτα, διότι η ζωή που έφυγε, ήταν ανυπεράσπιστη, εάν 
έφερνε αντίσταση, θα ήταν διαφορετικά!

Με λίγα λόγια, μάνα και πατέρα , φώναξε την κόρη σου ή το γιο σου 
και πες τους, παιδάκι μου σε αγαπάμε, επειδή έτυχε να ήσουν τρίτο ή 
τέταρτο. 

Εάν ήσουν το πρώτο, δεν θα υπήρχες.

Υπεύθυνοι και ανεύθυνοι, έχοντες θέση και όχι, δημοσιογράφοι, επί-
σημοι, που θίγονται τάχατες, στη θέα ενός πνιγμένου παιδιού, αλλά η 
εξαφάνιση χιλιάδων εμβρύων δεν τους ενοχλεί. Άθλιοι υποκριτές!  

Δάκρυα κροκοδείλου ασταμάτητα, για παιδάκια που πεθαίνουν από 
την πείνα, αλλά να έχουμε το δικαίωμα να τα θανατώνουμε, πριν έλ-
θουν στον κόσμο! Άθλιοι υποκριτές!

Από πότε άθλιε υποκριτή, είναι  πολιτισμός να σκοτώνεις ένα παιδί 
μέσα στη μήτρα και έγκλημα, όταν το σκοτώνεις, αφού έχει βγει!

Άθλιε υποκριτή, που κινείς θεούς και δαίμονες επειδή σου κακοποι-
ήσανε τη γατούλα σου ή το σκυλάκι σου και για το έμβρυο που εξαφά-
νισες, καμία αιδώ, καμία ντροπή! 

Επειδή η ενέργεια της έκτρωσης είναι αποτέλεσμα ηδονής και 
απόλαυσης, νομιμοποιείται άθλιε υποκριτή!

Όσον αφορά τα διλήμματα, των αθλίων υποκριτών, ότι είναι 
αποτέλεσμα βιασμού, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα ανατροφής, 
δεν … και εδώ τα πράγματα είναι απλά.

Οι οπαδοί του νεοφιλελευθερισμού, που στην πατρίδα μας φέ-
ρουν τη μάσκα του φιλελεύθερου, οι οποίοι για Θεό έχουν το χρή-
μα και τις αγορές, είναι προφανές ότι δεν έχουν κανένα ενδοιασμό 
για τις εκτρώσεις.

Το ίδιο ισχύει και για τους αθέους και για τις λοιπές προοδευτι-
κές δυνάμεις.

Για τις αμβλώσεις, ενοχλεί η χριστιανική συνείδηση, οπότε όταν 
υπάρχουν διλήμματα, ακολουθούμε τις οδηγίες της πίστης, που 
είναι συζήτηση με τον πνευματικό, με τον γέροντα!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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Ακροπατώντας
Όλγα 
Κοτμηρίδου-Μεταξά

Εκεί στην άκρη του γκρεμού 
ακροπατώντας

ήρθε η ζωή και πέρασε
 με μιας

αθόρυβα και οδυνηρά
λύπες χαρές έγιναν 

μια αγκαλιά

Εκεί στην άκρη του γκρεμού 
ακροπατώντας 

ξεκίνησε η ζωή απ΄ την αρχή 
τούτη νόμιζα πως θα ήτανε αιώνια

και ήμουν έτοιμη για εκείνη την στιγμή

Εκεί στην άκρη του γκρεμού ακροπατώντας
γύρισε πίσω η πατημασιά και 

είπα μέσα μου «Δεν θα λυγίσω»
τα όνειρα μου εγώ θα ζήσω και 

ας έφτασα στο χείλος του γκρεμού

Όλα τα άσχημα θα τα τυλίξω θα 
τα πετάξω μέσα στο στόμα της αβύσσου

και τα καλά μονάχα θα κρατήσω
καινούργια καρδιά θα κρατήσω

καινούργια καρδιά θα αποκτήσω
που να αγαπά αληθινά!!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΟΥΤΕ ΠΡΟΟΔΕΤΙΚΟΙ, ΟΥΤΕ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ,
ΑΛΛΑ, ΑΘΛΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ!

Την Κυριακή 
η βασιλόπιτα 
του Κοι.Σ.Π.Ε.

 Ημαθίας
 
Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δε-

σμός», κόβει την Πρωτοχρονιάτικη 
βασιλόπιτα την Κυριακή 19 Ιανου-
αρίου στις 12:00 π.μ., στο καφέ 
«Foyer», στο φουαγιέ της Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών

Συγκροτήθηκε 
το νέο Δ.Σ.
 της Λέσχης 

Καταδρομέων 
Ημαθίας

Κατόπιν των αρχαιρεσιών της 15ης Ιανουαρί-
ου 2020 συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. της Λέσχης 
Καταδρομέων Ημαθίας. Το νέο συμβούλιο έχει 
ως εξής: 

Πρόεδρος: Λυκοστράτης Θωμάς
Αντιπρόεδρος: Τάνος Βασίλειος
Γραμματέας: Παπάς Νικόλαος
Ταμίας: Χατζηκώστας Ιορδάνης
Υπεύθυνος Πολ. Προστασίας: Δεληχρήστου 

Χρήστος
Υπεύθυνος Ασκήσεων: Τάνος Βασίλειος
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων: Παπαϊωάννου 

Σταύρος
Υπεύθυνος Υλικού: Μιχαηλίδης Γεώργιος
Μέλος: Μπάλκος Αναστάσιος
Μέλος: Αμπάρης Πέτρος
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Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Στις αρχές της εβδομάδος, φίλοι αναγνώ-
στες, ευρέθη τοιχοκολλημένη, σε σταθμό του 
Μετρό στην Αθήνα, αφίσα η οποία ήταν κατά 
των αμβλώσεων. Ακούστηκαν διάφορες γνώ-
μες πολιτών, επί του θέματος αυτού. Με τις 
περισσότερες διαφωνώ μεν, τις σέβομαι δε.

Θα μου επιτρέψετε, φίλοι αναγνώστες, να 
εκθέσω κι εγώ τις σκέψεις μου επ’ αυτού. Ίσως, 
πολλοί να διαφωνήσουν, οφείλουν, όμως, να 

τις σεβαστούν.
Τα τελευταία χρόνια, το θέμα των αμβλώσεων προσπαθούμε να το 

συνδέσουμε με εκείνο της πληθυσμιακής γήρανσης. Κακώς όμως, γιατί 
έτσι ατονεί η ηθική του διάσταση, που, έτσι κι αλλιώς, έχει παραμερι-
σθεί από τις «προοδευτικές» και «ελευθερόφρονες» γυναίκες.

Είναι δε ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ηθική πλευρά 
της τεχνητής διακοπής της κύησης, αν όχι στη θρησκευτική, εφόσον 
το «πειθαρχείν Θεώ μάλλον ή ανθρώποις», δεν αγγίζει τις εσωτερικές 
χορδές της ψυχής πολλών εκ των νέων γυναικών. Αυτές δε, οι πολύ 
νέες, κάτω των είκοσι ετών, που καταφεύγουν ευκολότερα και συχνότε-
ρα στις εκτρώσεις, αντιμετωπίζοντάς τες στην πραγματικότητα ως μία 
μέθοδο αντισύλληψης, είναι που έχουν ανάγκη υπεύθυνης και σωστής 
πληροφόρησης.

Γιατί, δυστυχώς, μία κακώς νοούμενη προοδευτικότητα, έχει κάνει 
τις ίδιες γυναίκες να βιάζουν το σώμα τους, πιστεύοντας ότι δήθεν το 
ορίζουν, έχοντας δικαίωμα και εκ του νόμου πλέον, να προχωρούν στη 
διακοπή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, αποφασίζοντας έτσι την α-
φαίρεση μιας ανθρώπινης ζωής.

Είναι απόλυτα θεμιτό, με τις επικρατούσες ηθικές αρχές και το γε-
νικότερο κοινωνικό αίσθημα, οι γυναίκες να κυβερνούν το κορμί τους 

και να μην εξουσιάζεται από τους ανθρώπινους νόμους. Αλλοίμονο, 
όμως, αν οι ακραίες εξαλλότητες των φεμινιστριών παρασύρουν τη 
γυναίκα στην αποδοχή της άμβλωσης ως μια πράξη ηθικά επιτρεπτή.

Δυστυχώς, αυτό φαίνεται να συμβαίνει και ο μεγάλος αριθμός των 
εκτρώσεων που γίνονται κάθε χρόνο (υπολογίζονται ότι ξεπερνούν τις 
200.000), αποτελεί απόδειξη καθίζησης της ηθικής συνείδησης των 
«απελευθερωμένων» γυναικών. Και το αληθινό δράμα είναι όταν η 
γυναίκα που αποφασίζει την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης, δεν 
έχει συναίσθηση ότι διαπράττει έγκλημα. Γιατί το έμβρυο δεν είναι ένα 
κομμάτι στο μητρικό σώμα. Είναι μια ανθρώπινη ύπαρξη, ανίσχυρη και 
σε σχέση εξάρτησης από το περιβάλλον μητρικό σώμα. Ον, το οποίον 
έχει ανάγκη μόνο προστασίας και τροφής. Ένα ιερό δημιούργημα του 
οποίου η εξόντωση, λόγω ακριβώς της αδυναμίας αυτοπροστασίας 
του, φαντάζει ακόμη απεχθέστερη.

Είναι άξιο παρατήρησης, πόσο ελάχιστα αναγνωρίζουμε το δικαίω-
μα του εμβρύου στη ζωή, σε μια εποχή που συνεχώς μιλάμε για σεβα-
σμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι σημασία έχει αν αγωνιζόμαστε 
για το δικαίωμα του ανθρώπου να είναι ελεύθερος, να ζει και να προ-
οδεύει σε κοινωνίες ισονομίας και ισοπολιτείας, όταν δεν σεβόμαστε 
αυτή την ίδια τη ζωή, της οποίας, την ιερότητα ως υπέρτατο αγαθό, 
συναισθάνονται οι πάντες, άθεοι και αγνωστικιστές.

Καταδικάζεται με τις βαρύτερες των ποινών ο βασανιστής, ο αν-
θρωποκτόνος και θεωρείται προοδευτικός εκείνος που, «ελαφρά τη 
καρδία», επιτρέπει τη θανάτωση, με φρικτό και επώδυνο μάλιστα 
τρόπο, αδύναμων εμβρύων. Οι φωτογραφίες εκτρωμένων εμβρύων, 
με διαμελισμένα σώματα, και συσπασμένα από την επιθανάτια αγωνία 
πρόσωπα, δεν είναι λιγότερο ανατριχιαστικές από εκείνες μεγαλύτερων 
παιδιών, που έχουν πέσει θύματα της ανθρώπινης διαστροφής και 
κτηνωδίας. Δεν έχει σημασία, λοιπόν, τι ορίζει ο νόμος, αλλά τι λέει η 
συνείδησή μας.

Αλλά, δυστυχώς, η συνείδησή μας, η πανανθρώπινη συνείδηση, 
έχει αμβλυνθεί και, κυρίως, εξαιτίας του αγώνα που επί χρόνια και με 
πάθος έκαμαν οι διάφορες φεμινιστικές οργανώσεις, για την αποποι-
νικοποίηση των αμβλώσεων. Βεβαίως, το θέμα δεν κρίθηκε από την 
αλλαγή του νόμου, αλλά από την αλλοίωση και πτώση των ηθικών και 
πνευματικών αξιών, που κατευθύνουν τις ανθρώπινες επιλογές και 
πράξεις.

Καλό, όμως, είναι να είμαστε ρεαλιστές, γιατί μόνο έτσι εκείνοι που 
θα το επιχειρήσουν, θα μπορέσουν να επιτύχουν τη συνειδητή κατα-
δίκη και απόρριψη των αμβλώσεων εκ μέρους των γυναικών. Όλη η 
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη σωστή πληροφόρηση των γυναικών 
για την ηθική τους ευαισθητοποίηση. Το έμβρυο, από τη στιγμή τα σύλ-
ληψής του, αποτελεί ανθρώπινο ον, τέλειο και μοναδικό, η εξόντωσή 
του δε, επειδή γίνεται συνόμως, δεν σημαίνει ότι μας απαλλάσσει από 
τις ευθύνες μας. Γιατί και αυτό σαν άτομο, φίλοι αναγνώστες, έχει δικαί-
ωμα στη ζωή.

 

ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 
ΑΟΡΑΤΟΥ...
Ξέρετε πόση άγνοια κυριαρχεί στο ΣΩΣΤΟ;
Από πού νομίζετε ότι προέρχεται το…
δεν το πιστεύω…

Kομψή - κομψή περνούσε απ` την πόλη 
και την φλέρταραν όλοι,
εκτός απ` αυτούς που μελετούσαν  
τα αίτια του προπατορικού  αμαρτήματος
και είχαν ακόμη επιφυλάξεις.

Έκανε και ο καιρός τότε τις παραξενιές του
και άιντε εσύ να βρεις άκρη. 
Και τις ακρότητες της φαντασίας πού τις πας;
και τ` ακροβατικά των ονείρων;
μούλεγε η Ευρυδίκη.

Σ` ένα μεγάλο δάσος περπατούσαν 
οι σκέψεις μου
που πιάνανε τ` απογεύματα να ερωτοτροπούν 
με τις  νύχτες
και τους ληστές του Κόσμου
που άλλαζαν ψέματα μεταξύ τους.

Επίσης 
δίπλα στο ποτάμι οι άνεμοι 
παρηγόραγαν  τις όχθες που δεν ταξίδευαν.
Ζήλευαν οι έρμες που δεν μπορούσαν 
να «Επισκεφθούν» το Απόμακρο και το 
Άγνωστο…

Πολλές φορές σκεφτότανε τα ΕΘΝΗ
που συσσώρευαν δύναμη για άγνωστους
 λόγους.
Άλλοι λέγανε πως το κάνανε
για να αντιμετωπίσουν τους σεισμούς,
και άλλοι γιατί ζήλευαν τους ανθρώπους 
που γλεντούσαν τα Σαββατοκύριακα..

Τα ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ όμως, τα Ανεξίτηλα,
κανείς δεν τ’ ακουμπούσε.
 
Μονάχα το παιδί με τις ασημένιες λέξεις
και τους κλώνους της ροδιάς
έλεγε  πως η ΑΓΝΟΙΑ κυριαρχεί στο «ΣΩΣΤΟ»
και αυτή «υλοτομεί» το ΠΡΕΠΟΝ 
και το ΚΑΤΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ των καιρών,
που ..ηέρι και νεφέλη κεκαλυμμένος…

   Γιάννης Ναζλίδης

Σκέψεις… περί αμβλώσεων!

Κυκλοφόρησε 
το νέο βιβλίο των Δ. 

Στυλιανίδη, Θ. Σωτηρό-
πουλου, Α. Σιμώνη και 
Δ. Αλμαλιώτη «Η συμ-
βολή της Διατροφής 
στην υγεία των ανθρώ-
πων», από τις εκδόσεις 
«ΑΓΡΟΤύπος α.ε.».

Το βιβλίο διατίθεται 
από το βιβλιοπωλείο 
«Ηλιοτρόπιο» της Βέ-
ροιας.

Από την  Π. Ε. Ημαθίας και την 
Εύξεινο Λέσχη Νάουσας

Σήμερα η παρουσίαση 
έκδοσης αφιερωμένης 

στη Γενοκτονία 
των Ποντίων 

-Παρουσία του σκηνοθέτη Μανούσου 
Μανουσάκη και πρωταγωνιστών της 

τηλεοπτικής σειράς «Το κόκκινο ποτάμι»
Η Περιφε-

ρειακή Ενό-
τητα Ημαθίας 
της Περιφέ-
ρειας Κεντρι-
κής Μακεδο-
νίας, σε συ-
νεργασία με 
την Εύξεινο 
Λέσχη Ποντί-
ων Νάουσας, 
συνδιοργα -
νώνουν τιμη-
τική εκδήλωση για την παρουσίαση της επετειακής έκδοσης 
του ημερολογίου 2020 των εκδόσεων Μίλητος, που είναι 
αφιερωμένο στην γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η 
παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 
2020, στις 18.30, στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρήστος Λανα-
ράς» - Αίθουσα ΕΡΙΑ, στη Νάουσα, παρουσία του σκηνοθέτη 
Μανούσου Μανουσάκη και πρωταγωνιστών της τηλεοπτικής 
σειράς «Το κόκκινο ποτάμι».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ομιλία α-
πό τον χοροδιδάσκαλο Βασίλη Ασβεστά, με θέμα «Η γενοκτο-
νία των Χριστιανικών λαών της Ανατολίας, 100 χρόνια μετά...» 
και θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις από τον σκηνοθέτη της 
τηλεοπτικής σειράς «Το Κόκκινο Ποτάμι» (ΟΡΕΝ) Μανούσο 
Μανουσάκη και τους πρωταγωνιστές της σειράς Αναστασία 
Παντούση και Γιάννη  Παπαζήση, ενώ θα παρευρίσκεται ο Η-
μαθιώτης ηθοποιός της σειράς Τάκης Βαμβακίδης.

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

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.  

Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης 

«Έρασμος» 
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έ-

ρασμος», ευχαριστεί θερμά την εταιρία Χον-
δρικού Εμπορίου Ανατομικών Ανδρικών - Γυ-
ναικείων Υποδημάτων Apollon International 
– ΑΛ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, για την από 
ετών σταθερή υποστήριξή της στο κοινωνικό 
μας έργο, με την πλούσια και ανιδιοτελή προ-

σφορά ειδών υπόδησης, τόσο για τις ανάγκες του ξενώνα φιλοξενίας της 
δομής, όσο και για την κάλυψη ζωτικών αναγκών εμπερίστατων συναν-
θρώπων του τόπου μας, που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, 
τους οποίους ο «Έρασμος» στηρίζει παντοιοτρόπως, μέσα από τις οργα-
νωμένες δράσεις του.  
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Του Πάρη Παπακανάκη

 
« Κυλά τα νερά 

του…  πότε μεγαλό-
πρεπος, απλησίαστος, 
πότε χαριτωμένα ήμε-
ρος, καμαρώνοντας 
με τα γεφύρια του και 
τα περάσματά του, 
και άλλοτε πάλι θηρίο 
ανήμερο, αλοίμονο!,-
δράκοντας τρισμέγι-
στος, που πλημμυρί-
ζει και καταστρέφει...»  
(βιβλιοπαρουσίαση 
της Σοφίας Πιστοφί-
δου-Τσόγκα στο “Ο-
δοιπορικό” του Ορέ-
στη Σιδηρόπουλου) 

Μέχρι τα τέλη του 
1916 η Βέροια, όπως 
άλλωστε και οι περισ-
σότερες τότε πόλεις, 
φωτιζόταν τα βράδια 
με φανούς που είχε 
τοποθετήσει η Δημαρ-
χία σε κεντρικά ση-
μεία: «…στην πλατεία 
Αγίου Αντωνίου, στο 
κατάστημα του Αρζό-
γλου, στο πλατάνι, 
στην οικοδομή Κου-
σίδη και τέλος στην 
πλατεία Ωρολογίου». 
Ήταν τοποθετημένοι 
πάνω σε στύλους 8 
μέτρων και ανεβοκατέβαιναν με συρματόσχοινο. «Σ’ άλλους δρόμους, όπως η Μητροπόλεως που ήταν ένα 
στενοσόκακο, ζικ-ζακ, ανώμαλο καλντερίμι, με ανηφόρες, κατηφόρες, με πολλά νερά που πάντα πλημμύρι-
ζαν, με ξύλινες γεφυρίτσες, υπήρχαν πού και πού φαναράκια στους τοίχους.» (Στέφανος Ζάχος,1960, Ανα-
μνήσεις ενός Βεροιώτη) 

 Όπως λοιπόν συνηθιζόταν τότε, μόλις σουρούπωνε, περνούσε ο εντεταλμένος υπάλληλος της Δημαρχίας 
(ο φανοκόρος), καθάριζε τα λαμπογυάλια, γέμιζε τα δοχεία με πετρέλαιο και άναβε τα φυτίλια τους. Ήταν δε 
υπολογισμένη η χωρητικότητα των δοχείων και η ροή του πετρελαίου, ώστε να διαρκεί η φλόγα ως το πρωί, 
χωρίς βέβαια να λείπουν και τα απρόοπτα…

 
Με τη βοήθεια Γάλλων τεχνικών (του γαλλικού στρατιωτικού εκστρατευτικού σώματος), στις αρχές του 

1917, η εταιρεία “Βέρμιον” των Σωσσίδη-Φαΐκογλου (ως τότε μόνο νηματουργείο) εγκατέστησε μια ηλε-
κτρογεννήτρια και ανέπτυξε ένα υποτυπώδες δίκτυο φωτισμού, που λειτουργούσε μόνο τις βραδινές ώρες, 

φωτίζοντας τον τότε κεντρικό δρόμο της 
πόλης (σημερινή Κεντρική οδός). Μέχρι τον 
Μάρτιο του 1926 η εταιρεία ολοκλήρωσε τις 
εγκαταστάσεις της και ανέλαβε πλήρως τον 
νυκτερινό φωτισμό, αλλά και την ηλεκτρο-
δότηση όλης της πόλης. Έτσι, τα νερά του 
Τριποτάμου φώτισαν όχι μόνο μεταφορικά, 
αλλά και κυριολεκτικά τη Βέροια…

 

Σύντομα όμως ακολούθησε 
η υπογραφή σύμβασης μεταξύ 
Κράτους-εταιρείας “Βέρμιον”, η ο-
ποία μεταξύ άλλων προέβλεπε 
την παραχώρηση της διαχείρισης 
των υδάτινων πόρων Μαυρονε-
ρίου και Ασπρονερίου στην εται-
ρεία για 65 χρόνια. Όπως ήταν 
φυσικό, ξέσπασε «καταιγίδα» στις 
σχέσεις Δήμου Βέροιας-εταιρείας 
“Βέρμιον” και η αναγνώριση της 
απόλυτης αναγκαιότητας του Τρι-
ποτάμου ένωσε τις φωνές όλων 
των κατοίκων της Βέροιας σε ένα 
μεγαλειώδες συλλαλητήριο, την 
13η Νοεμβρίου 1926 στην αυλή 
του Αγίου Αντωνίου, όπου μετά 
τις ομιλίες των:  Α.Κάππου, Χρ. 
Χατζημάμογλου, Α. Αναστασιάδη, 
συντάχθηκε ομόφωνο δια βοής 
(τι βοή θα ήταν εκείνη!!!) ψήφισμα 
διαμαρτυρίας κατά της σύμβασης.

 
Η έντονη κινητοποίηση και το ψήφισμα που 

επιδόθηκε: στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
στον Πρωθυπουργό και στην Βουλή των Ελλή-
νων, απέτρεψαν τις δυσμενέστατες για την ευ-
ρύτερη περιοχή Βέροιας εξελίξεις και διέσωσαν 
την «προίκα που της χάρισε η φύση» υπέρ των 
κατοίκων της. Με το πέρασμα του χρόνου τα 
«σύννεφα της καταιγίδας» αυτής απομακρύν-
θηκαν και οι σχέσεις αποκαταστάθηκαν πλή-
ρως. [*Για την ιστορία, την 1η Μαΐου 1969 όλες 
οι εγκαταστάσεις της εταιρείας εξαγοράστηκαν 
από τη ΔΕΗ]. 

Έμελλε όμως μια άλλη καταιγίδα, στα 1935, 
να μετατρέψει τον χαριτωμένο και ευεργετικό 
Τριπόταμο σε «δράκοντα τρισμέγιστο, που 
πλημμυρίζει και καταστρέφει»!!!   

Σύμφωνα με μαρτυρίες, εκείνη τη χρονιά 
χιόνιζε συνεχώς επί 15 ημέρες πριν την 8η του 
Δεκεμβρίου, οπότε ο καιρός άλλαξε, η θερ-
μοκρασία ανέβηκε και η ακατάπαυστη χιονό-
πτωση συνέχισε πλέον ως δυνατή βροχή. Τα 
χιόνια έλιωσαν, ο Τριπόταμος «φούσκωσε» με 
ταχύτατους ρυθμούς συμπαρασύροντας σαν 
καρυδότσουφλα ολόκληρους κορμούς δέντρων 
και όσα ακόμη φερτά υλικά έβρισκε στο ξέφρε-
νο πέρασμά του...

« …Δεν είχε σκοτεινιάσει ακόμη και η κοίτη 
του ποταμού, ορατή ανέκαθεν από το σπίτι 
μας άλλαξε όψη. Το νερό θολό, αγριεμένο, 
κυλούσε με ορμή. Και πάνω στην επιφάνειά 
του, που διαρκώς ανέβαινε, έπλεαν κορμοί 
δέντρων, παρόμοιοι με αμέριμνους, αλλά βια-
στικούς ταξιδευτές. Και λίγο αργότερα, εκείνοι που μπορούσανε να ιδούν μακρύτερα, έφεραν την είδηση: “Το 
ποτάμι σκέπασε τη γέφυρα του Φούρναρη!”.  Και ήταν η γέφυρα πολύ ψηλή. …Η πραγματικότητα όμως ήταν 
αυτή:  η γέφυρα είχε εξαφανιστεί κάτω από τα θολά νερά.» (Ορέστης Σιδηρόπουλος, Οδοιπορικό)  

Εκείνη τη βραδιά της 8ης προς 9η Δεκεμβρίου 1935, ο Τριπόταμος, με συνεχόμενους τρομακτικούς θο-
ρύβους, εξαφάνισε τη μία μετά την άλλη τις γέφυρες της Βέροιας: του Φούρναρη, του εξοχικού κέντρου της 
Μπαρμπούτας, της συνοικίας Μπαρμπούτα, του Χατζηκάβουρα.  Μόνο η γέφυρα Καραχμέτ γλύτωσε, αλλά με 
σημαντικότατες ζημιές…

Δεν ήταν όμως μόνο εξάρτηση οικονομικών συμφερόντων η σχέση των παλιών Βεροιέων με τον Τριπότα-
μο, αγαπητοί φίλοι. Θα θυμηθούμε και θα γνωρίσουμε περισσότερα στην επόμενη «συνάντησή» μας …

Tριπόταμος: φως αλλά και οργή...

Ηλεκτροφωτισμός της πλατείας Ωρολογίου (Αρχείο Στέργιου Ζυγουλιάνου)

Η γέφυρα Καραχμέτ πριν την πλημμύρα του 1935
 (Αρχείο Γιώργου Κόβα)

Η γέφυρα Καραχμέτ μετά την πλημμύρα του 1935 
(Αρχείο Χρυσάνθης Κωστοπούλου)

Λεπτομέρεια από γνωστή φωτογραφία της πλατείας Ωρολογίου στα 1916.
*Δίπλα στον Πύργο του Ρολογιού παρατηρήστε

 τον δημοτικό φανοστάτη πετρελαίου.

  Η ξύλινη γέφυρα μπροστά από τον μύλο του Νταλή που αναπλή-
ρωσε την καταστραμμένη γέφυρα Χατζηκάβουρα. 

(Αρχείο Χρυσάνθης Κωστοπούλου) 
Η γέφυρα Χατζηκάβουρα (Σταυρού) πριν το 1935. Σε δεύτερο πλάνο 
ψηλά, το γνωστό εξοχικό καφενείο “Ελευθερία” (τέως Μουαρήφ) 



Σε ηλικία 81 ετών
έφυγε από τη ζωή το
πρωί της Παρασκευ-
ήςοβεροιώτηςβετερά-
νος ποδοσφαιριστής
ΓιάννηςΜιχαηλίδης.

Ξεκίνησε τηνποδο-
σφαιρική καριέρα του
ως τερματοφύλακας
της Βέροιας και στην
συνέχειαδιακρίθηκεμε
ταχρώματατουΠΑΟΚ
και του ΑΟΤ(Τρίκα-
λα). Κηδεύεται σήμερα
Σάββατοστις4μ.μ.εκ
του Μητροπολιτικού
ΝαούΑγίου Νικολάου
Τρικάλων και η ταφή
θα γίνει στοΑ’ Νεκρο-
ταφείοΤρικάλων.

Αφήνει πίσω τη σύζυγό τουΑγλαΐα, τα παιδιά
τουςΓιώργοΜιχαηλίδη-ΆνναΠετράκη,ΜαρίαΜιχα-
ηλίδου-ΔημήτρηΚούτσια, ΠέτροΜιχαηλίδη, εγγό-
νιακαιλοιπούςσυγγενείς.

ΟΛΑΟΣ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια
στηνοικογένειατου

ΣυλλυπητήριατωνΠαλαιμάχωνΒέροιας
Με την  είδηση του θανάτου του παλαίμαχου

ποδοσφαιριστή της Βέροιας ΓιάννηΜιχαηλίδη ο
πρόεδρος τωνπαλαιμάχωνΔημήτρηςΠαπατζίκος
εκτόςαπότοσυλλυπητήριαπουθασταλούνστους
οικείουςτου,μίλησεγιατονάνθρωποΓιάννηΜιχα-
ηλίδηοοποίοςξεκίνησεαπότονΕρμήΒέροιαςως
τερματοφύλακας φόρεσε την φανέλα της Βέροιας
κατόπιν έκανελαμπρήκαριεραστονΠΑΟΚκαι τε-
λικά τερμάτισε την καριερα στην
ομάδα τωνΤρικάλων όπου εγκα-
ταστάθηκε επαγγελματικά όλα τα
υπόλοιπαχρόνια.

Σεκάθεσυνάντησητωνπαλαι-
μάχων των δύο ομάδωνσταΤρί-
καλα ο ΓιάννηςΜιχαηλίδης έδινε
το παρόν και νοσταλγούσεπολύ
την ιδιαίτερηπατρίδα του τηνΒέ-
ροια Είχεαποφασιστεί να τιμηθεί
πέρσι στην εκδήλωση της κοπείς
τηςπίταςτουσυλλόγουαλλάλόγο
υγείαςδενμπόρεσεναπαρευρεθεί

Συλλυπητήρια
ΤοΔΣ τωνπαλαιμάχωνΒέροι-

ας εκφράζει ταθερμάσυλλυπητή-
ριαστουςοικείους τουεκλιπόντος
ΓιάννηΜιχαηλίδη και εύχονται να
είνια ελαφρύ τοχώμαπουθα τον
σκεπάζει

ΓιατοΔ.Σ
ΟΠρόεδροςΔημήτρης

Παπατζίκος

Τιγράφειτοsportrikala.gr
ΟβετεράνοςγκολκίπερτουΑΟ

Τρικαλααλλάκαι τουΠΑΟΚΓιάν-
νηςΜιχαηλίδηςέφυγεαπότηζωή
σεηλικία81ετών.Ηκηδείατουθα
γίνει τοΣάββατοστις 4 μ.μ. στον
ΜητροπολιτικόΝαόΑγίουΝικολά-
ουΤρικάλων.

Ο  ΓιάννηςΜιχαηλίδης έκανε
καριέραστον ΠΑΟΚαπο τις αρ-

χές της δεκαετίας του 60 έως το 65ως βασικός
τερματοφύλακας τουΠΑΟΚ.Στηνσυνέχειαφόρεσε
τηφανέλατουΑΟΤκαιυπερασπίστηκεταγκολποστ
τουΑΟΤαπό το 1965 έως το 1968στηνΑ’Εθνική
αγωνιζόμενοςσε60παιχνίδια.

ΟΜιχαηλίδης έκανε οικογένειασταΤρίκαλα και
έμεινε εδώμετά το τέλος της ενασχόλησης του με
τοποδόσφαιροδιατηρώντας κατά καιρούςδιάφορα
μαγαζιάμετελευταίοένακαφέστηνΑπόλλωνοςστις
αρχές της δεκαετίας του 90πριν συνταξιοδοτηθεί.
Νωρίτερα και επισειρά ετώνδιατηρούσε ουζερί σε
ημιυπόγειο στηνΑσκληπιού στην οικοδομήΤσα-
γκούλη.

ΑφήνειπίσωτησύζυγότουΑγλαϊακαιταπαιδιά
ΓιώργοΜιχαηλίδη-ΆνναΠετράκη,ΜαρίαΜιχαηλί-
δου-ΔημήτρηΚούτσιακαιΠέτροΜιχαηλίδη.

Από τησυντακτικήομάδα ταθερμάσυλλυπητή-
ριαστουςοικείουςτου.
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Θέλει να συνεχίσει το σερί των 
νικών η βασίλισσα του βορά  
που ξεκίνησε το 2020 με τις 

νίκες στην Ρόδο επί του Διαγόρα και 
το 1-0 επί του ισχυρού Ολυμπιακού 
Βόλου εντός έδρας. Την Κυριακή 
θα παίξει στην δύσκολη έδρα της 
Τρίγλιας και πιστεύεται οτι είνια στα 
«πόδια» των παικτών να πετύχουν 
μία ακόμη νίκη που ίσως θα είνια 
ακόμη ποιο σημαντική αν προκύψει 
κάποιο ευνοϊκό αποτέλεσμα στο 
ντέρμπι του Ολυμπιακού Βόλου και 
των Τρικάλων.

ΕπιστρέφειοΑλμπέρτοΣιμόνι,απουσιά-
ζουνΠολύζοςκαιΜουχάλης

Εξέτισε τηνποινή της μίας αγωνιστικής ο τα-
λαντούχος επιθετικός,Αλμπέρτο Σιμόνι και είναι
διαθέσιμος για την εκτός έδρας αναμέτρηση με
τηνΤρίγλια για την 16η αγωνιστική της Football
League. Αντίθετα, ο προπονητής της Βέροιας,
ΚώσταςΓεωργιάδηςδενυπολογίζειστιςυπηρεσίες
τωνΣτέφανουΠολύζου (12συμμετοχέςφέτοςσε
Πρωτάθλημα και Κύπελλο) καιΑστέριουΜούχα-
λη (15συμμετοχές σεΠρωτάθλημα και Κύπελλο
συνολικά φέτος) καθώς συμπλήρωσαν τέσσερις
κίτρινεςκάρτεςκαιθαεκτίσουντηνμιααγωνιστική
τηςτιμωρίαςτους.

Εκδρομήτωνφιλάθλων
Στοπλευρό τωνπαικτώνθαβρεθούν καιπάλι

αρκετοί οπαδοί της βασίλισσα του βορρά για να
στηρίξουντιςπροσπάθειέςτωνποδοσφαιριστών.

Μεστόχοτηντρίτηνίκημέσα
στο2020ηΒέροιατηνΚυριακή

στηνΤρίγλια

Πέθανε ο βεροιώτης παλαίμαχος 
τερματοφύλακας Γιάννης Μιχαηλίδης
ΣυλλυπητήριατωνπαλαιμάχωνΒέροιας

Στα πλαίσια της 19ης αγωνιστι-
κής που διεξάγεται το Σάββατο 
18 Ιανουαρίου 2020 ξεχωρίζει 

το ντέρμπι που θα διεξαχθεί στο ΔΑΚ 
της Νάουσας όπου η τοπική ομάδα 
θα υποδεχθεί την πρωτοπόρο ομάδα 
του ΠΑΟΚ Αλεξ.  Το παιχνίδι είνια 

ανοικτό για 
κάθε απο-
τέλεσμα και 
σίγουρα θα 
τραβήξει το 
ενδιαφέρον 
των φιλά-
θλων.

Αντίθετα το
Ροδοχώρι που
ακολουθείέχειεύ-
κολοαπόγευμαα-
φούφιλοξενεί τον
αδύναμοΟλυμπι-
ακόΝάουσαςκαι
φυσικάπεριμένει
το αποτέλεσμα
τουντέρμπι.

Tουπόλοιποπρόγραμμα
ΑΕΧαρίεσσας-ΘύελλαΣταυρού
ΑΕΠΒέροιας-ΓΑΣΚοπανού
Αγ.Μαρίνα-ΠΑΟΚΚουλούρας
Αγρ.ΑστέραςΠλατέος-ΑχιλλέαςΝάουσας
ΑστέραςΤριποτάμου-ΦίλιπποςΜελίκης
ΆρηςΠαλαιοχωρίου-Μακροχώρι

ΕΠΣΗμαθίας

Ντέρμπι ΦΑΣ Νάουσα-
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Τον πιο κρίσιμο αγώνα της χρο-
νιάς δίνει το Σάββατο 18/1/20 η 
ομάδα μπασκετ του Φιλίππου 

Βέροιας στην προσπαθεια να παρα-
μείνει στην κατηγορία  Έχει να αντι-
μετωπίσει μία ομάδα που έχει τους 
ίδιους στόχους με τους γηπεδούχους 
και χρειάζεται οπωσδήποτε την νίκη 
και τους δύο βαθμούς. Η συμπαράστα-
ση του κόσμου είνια κάτι παραπάνω 
από απαραίτητη για τον δύσκολο αυτό 
αγώνα, ενώ παράλληλα και οι παίκτες 
θα υπερβάλουν τους εαυτούς για την 
κατάκτηση της νίκης.

Νασημειώσουμε οτι ο αγώνας θα ξεκινήσει
στις 4 μ.μαφούστις 6 μ.μακολουθεί ο αγώνας
ΒόλειτουΦιλίππουμετονΠιερικό

ΟΔημήτρηςΓκίμας
μίλησεστοfilipposbc.gr

”ΤοπαιχνίδιτουΣαββάτουείναιπολύσημαντι-
κό.ΟΑμύντας είναι έμπειροςστην κατηγορία κι
έχειτρίαμεγάλαδίπλα.Στοναγώναπουκάνουμε
ηέδραμαςείναιπολύσημαντική.ΣτηΒέροιαμα-

τώνουμεσεκάθεπαιχνίδικαιδεσκοπεύουμενα
αλλάξουμεχαρακτήρα.Ηπαραμονήπερνάειαπό
δωσε κάθεπαιχνίδι.Θέλουμε δίπλα μας τους
φίλουςμας.

Τοπρόγραμμα
“Σάββατο18Ιανουαρίου
Ανατόλια 17.00 Ανατόλια-Καρδίτσα Μπή-

της-Ευφραιμίδης-ΤαρενίδηςΚ.(Παπαγεωργίου)
Ήλιδας 17.00Κόροιβος-ΟίαξΝαυπλίουΜπί-

κας-Παπαθανασίου-Ραχιώτης(Θεοδοσόπουλος)
Μετς17.00Παγκράτι-ΑγρίνιοΚατραχούρας-Ρί-

ζος-Τσιμπούρης(Βιδάλης)
1ο Χαϊδαρίου 17.00ΔάφνηΔ.-Ολυμπιακός

Κάρδαρης-Σκούτας-Γιακείμη(Άκελ)
Στρέφη 17.00Τρίτων-ΕλευθερούποληΜαλα-

μάς-Χαλαμπαλάκης-Φάκαρος(Δούκας)
Μεσολογγίου17.00Χ.Τρικούπης-ΑπόλλωνΠ.

Μαγκλογιάννης-Θεοδωρόπουλος-Αργυρούδης
(Πατσαντζόπουλος)

Βικέλας 16.00ΦίλιπποςΒ.-ΑμύνταςΤζαφλέ-
ρης-ΠουρσανίδηςΚ.-Κατωτικίδης(Μελανίδης)

Κυρικακή19Ιανουαρίου
Ψυχικού 16.00Ψυχικό-ΔιαγόραςΔρ. Τσώ-

νος-Κωνσταντινόπουλος-Σπυρόπουλος (Σταύ-
ρου)

Με την εκτός έδρας αναμέ-
τρηση στον Βόλο, τελειώνει 
ο πρώτος γύρος στον 3ο 

όμιλο της Γ Εθνικής μπάσκετ. Η ιστο-
ρική Νίκη είναι ο τελευταίος αντίπα-
λος των Αετών Βέροιας για το πρώτο 
μισό του φετινού πρωταθλήματος, με 
την ομάδα της Ημαθίας να μεταβαίνει 
στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας 
χωρίς κάποια σημαντικά προβλήματα 
τραυματισμών ή άλλων απουσιών.

Βεβαίως, το ζήτημαδεν επικεντρώνεταιστα
παραπάνω αλλά στονψυχολογικό τομέα, κα-
θώς οι συνεχόμενες ήττες έχουν προσθέσει
(εκτωνπραγμάτων)άγχοςκαιπίεσηστοαγω-
νιστικό τμήμα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει
ακόμη περισσότερο η αποστολή της ομάδας
στονΒόλο.

Αντίπαλοςμάλισταμιαομάδαπουφιγουρά-
ρει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας (ισό-
βαθμη ωστόσο με τονΑίολο Τρικάλων) και
από τα ακλόνητα φαβορί για την άνοδο και
την οποία αντιμετωπίσαμε το καλοκαίρι στα
πλαίσια της προετοιμασίας πριν την έναρξη
τηςσεζόν.

Διαιτητές της αναμέτρησης είναι οι κ.κ.
ΣιταρίδηςκαιΣελεβόςαπότονΣύνδεσμοΔιαι-
τητώνΘεσσαλονίκης.

Τοπρόγραμματης13ηςαγωνιστικής
(19/1,17.00)

ΟλυμπιακόςΒόλου–ΤιτάνεςΠαλαμά
ΦΟΑριδαίας–ΣΚΙωάννινα
ΊκαροιΤρικάλων–ΦαίακαςΚέρκυρας
ΓΑΣΜελίκης–ΑίολοςΤρικάλων
ΑΓΣΙωαννίνων–ΑναγέννησηΚαρδίτσας
ΝίκηΒόλου–ΑετοίΒέροιας
Ρεπό:ΑριστοτέληςΦλώρινας

Α2 Μπασκετ

ΦίλιπποςΒέροιας-ΑΟΑμύντας
Δηλώσεις Δ. Γκίμα

ΜπάσκετΓ’Εθνική
Με το παιχνίδι στον Βόλο 

ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος
για τους Αετούς Βέροιας

ΣήμεραΣάββατο
13.00μ.μ.ΑΣΕΔούκα
–ΦίλιπποςΒέροιας

ΣήμεραΣάββατο18/01οΔούκαςθαυποδεχτείτονΦίλιπποΒέ-
ροιαςστοπλαίσιοτης12ηςαγωνιστικήςτηςHandballPremier,για
τονπρώτοαγώνατηςΒ’φάσης.

Από τημία, οΔούκας έφτασεστην7ηθέση τηςβαθμολογικής
κατάταξηςστηνΑ’φάση τουπρωταθλήματος,με9βαθμούς (4 νί-
κες,1ισοπαλίακαι6ήττες).

Οινέεςπροσθήκεςμετάτηχειμερινήμεταγραφικήπερίοδοτων
Ζαρίκου,Τζάνου,Καραδήμα,ΠάνουκαιΠανταζήθαενισχύσουντην
ομάδα, ιδιαίτεραμετάτηναπώλειατωνΜπραουδάκηκαιΠολύδω-
ρου.

Απότηνάλλη,οΦίλιπποςΒέροιαςβρέθηκεστην12ηθέσητης
βαθμολογίαςμε1βαθμόμετάτηνισοπαλίατουμετονΆρηΝίκαιας
στην8ηαγωνιστική.

Παρά ταπροβλήματαπουαντιμετωπίζει το ιστορικόσωματείο,
θαπαλέψειγιατηνπρώτητουνίκηστοπρωτάθλημα.Μέχριστιγμής
όλοιοιαθλητέςτηςομάδαςτηςΒέροιαςθαπαραστούνστοναγώνα
τουΣαββάτου

.ΟαθλητήςτουΦιλίππουΒέροιας,ΔιονύσηςΚαραγκιοζόπουλος
επισήμανεστοe-handball.gr:

“Το Σάββατο θα αντιμετωπίσουμε τονΔούκα, μια καλοδουλε-
μένηομάδαμε καλήάμυνα.Θα είναι έναδύσκολοπαιχνίδι όπως
βέβαιακάθεπαιχνίδι.ΠρέπειναμηνεπιβάλειοΔούκαςτονρυθμό
τουπαιχνιδιού αλλά και ναφανούμε αποτελεσματικοί στις ειδικές
καταστάσεις!”



Ο Δημήτρης Μπάσης 
στον χορό  της Ένωσης 
Αστυνομικών Ημαθίας

 
Η  Έ ν ω σ η 

Αστυνομ ικών 
Υ π α λ λ ή λ ω ν 
Ημαθίας διορ-
γανώνει τον ε-
τήσιο χορό της 
και προσκαλεί 
όλα τα μέλη και 
όλους τους φί-
λους της , αλλά 
και όσους αγα-
πούν την καλή 
μ ο υ σ ι κ ή ,  σ ε 
μια ξεχωριστή 
βραδιά με έναν 
ιδιαίτερο ερμη-
νευτή.

Ο Δημήτρης 
Μπάσης, ένας 
από τους σημα-
ντικότερους λα-
ϊκούς τραγουδι-
στές της γενιάς 
του, ετοίμασε 
και φέτος ένα 
μοναδικό πρό-
γραμμα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική 
του δισκογραφία αλλά και τραγούδια μεγάλων δημιουργών, 
ερμηνευμένα πάντα με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Τραγού-
δια σύγχρονα και κλασσικά που θα μας ταξιδέψουν, σε όλο το 
φάσμα της λαϊκής μουσικής μέσα από το πρίσμα της μοναδικής 
φωνής του αγαπημένου μας καλλιτέχνη.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Ένα 
Λεπτό» σε μία ανατρεπτική συνεργασία με τον Χρήστο Μάστο-
ρα! Το τραγούδι αυτό σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη και μουσι-
κή του Νικόλα Μαυρέση, κατέκτησε τα ελληνικά ραδιοφωνικά 
charts και γνώρισε τεράστια επιτυχία από την πρώτη κιόλας 
στιγμή. Πιο ανανεωμένος από ποτέ αλλά πάντα με το ήθος και 
την αυθεντικότητα που τον διακρίνουν σε όλη την μουσική του 
πορεία, ο Δημήτρης Μπάσης έρχεται για να μας διασκεδάσει 

και για να μας χαρίσει ανεπανάληπτες 
μουσικές στιγμές!

Την Παρασκευή 14 Φεφρουαρίου, ο 
Δημήτρης Μπάσης μαζί με τη Χριστιάνα 
Γαλιάτσου  θα βρίσκεται στο Αλεξάνδρειο 
Μέλαθρον και μαζί του οι μουσικοί:

Μπουζούκι: Γιάννης Σινάνης
Κιθάρα: Γιάννης Παπαζαχαριάκης
Ακορντεόν/Πλήκτρα: Τάσος Αθανασιάς
Τύμπανα: Γιάννης Τσουμπρής
Μπάσο: Μίμης Ντούτσουλης
 Ώρα έναρξης: 23.00
Τιμή εισιτηρίου: 20 ευρώ
Προπώληση: Βέροια Χώρος Τεχνών 

2331078100 Κατάστημα Γερμανός Ουζερί 
Στάσου Μύγδαλα

Νάουσα Κατάστημα Υποδημάτων 
Dejavu Αλεξάνδρεια Κατάστημα Γερμανός

Πληροφορίες – Κρατήσεις 6983455632
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Πρόσκληση σε τακτική γενική 
συνέλευση του «Έρασμου»

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

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 
- Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου 

έτους 2019 και ειδικός απολογισμός κρατικής επιχορήγησης.
- Απολογισμός Δράσεων 2019.
- Προϋπολογισμός Δράσεων 2020.
- Διάφορες Προτάσεις.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην 

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

Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη.
Με τιμή για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε στην κοπή της Βασιλόπιτας της Θρα-

κικής Εστίας Βέροιας, την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 
και ώρα 11:30 στην αίθουσα μας  (Κυριωτίσσης 3Α)

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Βακάλης Ευστάθιος

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (Κοιμητήρια Βέροιας)

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Φέρεται εις γνώσιν των ευσε-

βών Χριστιανών ότι το Σάββατο 
18 Ιανουαρίου 2020, μνήμη του 
εν Αγίοις Πατρός Ημών Αθανασί-
ου του Μεγάλου Πατριάρχου της 
μεγάλης πόλεως της Αλεξανδρεί-
ας, πανηγυρίζει ο Ιερός Κοιμητη-
ριακός Ναός πόλεως Βέροιας, το 
πρόγραμμα των Ιερών Ακολου-
θιών έχει ως εξής:

Σάββατο 18 Ιανουαρίου ώρα 
7.00

Όρθρος και Πανηγυρικό Συλ-
λείτουργο

Ώρα 17.00 Μεθέορτος Εσπε-
ρινός, και Ιερά Παράκληση του Α-
γίου.

Κυριακή 19 Ιανουαρίου ώρα 
07.00

Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργού-
ντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Παντελεήμονος – 
Κτητορικό Μνημόσυνο.

Κατά τα διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύ-
νηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου.

Με Νίκο Ζωιδάκη ο χορός 
των Κρητικών Νομού Ημαθίας

Ο σύλλογος Κρητικών Νομού Ημαθίας σας προσκαλεί στον 
ετήσιο χορό του που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο  1 Φεβρουα-
ρίου 2020 στο κτήμα «Αφροδίτη».

Την εκδήλωση μουσικά θα πλαισιώσει ο Νίκος Ζωιδάκης με το 
συγκρότημά του.

Η είσοδος περιλαμβάνει πλήρες μενού, απεριόριστα αναψυκτι-
κά, μπύρες, τσικουδιά και Κρητικό κρασί.

Γενική είσοδος: 20€ Παιδική είσοδος: 10€
Σας περιμένουμε όλους!

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Αλιγιζάκης Στυλιανός
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

        Ο Δημήτριος Υψηλάντης 
αδερφός του Αλέξανδρου, Αρχη-
γού της Φιλικής Εταιρείας ανήκει 
στη μεγάλη και διάσημη Φανα-
ριώτικη  οικογένεια με καταγωγή 
από τον Πόντο ( Υψήλ-Οινόης).  
Τα μέλη της οικογένειας γνώρισαν  

ανώτατα αξιώματα αλλά και  φοβερούς διωγμούς από τους 
Σουλτάνους.  Ως μέλος της Φιλικής Εταιρείας ο Δημήτριος 
συμπαραστάθηκε στον αδελφό του, Αλέξανδρο, στις πρώτες 
δύσκολες μέρες στη Μολδαβία στην προσπάθεια του ξεση-
κωμού των Ελλήνων .

    Γεννήθηκε στην Κωνσταντινού-
πολη και ήταν δευτερότοκος γιος  του 
Ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας και γό-
νου εύπορης και ισχυρής Φαναριώ-
τικης οικογένειας του Κωνσταντίνου 
Υψηλάντη και της δεύτερης συζύγου 
του Ελισάβετ Βακαρέσκου 1

   Υπηρέτησε όπως ο αδερφός του 
στο ρωσικό στρατό. Στάλθηκε στην 
Γαλλία για να σπουδάσει σε στρατι-
ωτικές σχολές και στη συνέχεια κατα-
τάχθηκε στην αυτοκρατορική φρουρά 
του Τσάρου στην Πετρούπολη, φτά-
νοντας έως τον βαθμό του λοχαγού. 
Το 1818 μυήθηκε στην Φιλική Εται-
ρεία. Από τον Οκτώβριο του 1820 και 
ως την έναρξη της Επανάστασης στις 
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες υπηρε-
τούσε στο Κίεβο ως υπασπιστής του 
στρατηγού Ργέφσκυ. 2

        Η οικογένειά του μετακόμισε 
το 18ο αιώνα από τον Πόντο στην 
Κωνσταντινούπολη και έκτοτε έφεραν 
τον τίτλο του Πρίγκιπα. Τον Ιούνιο του 1821ύστερα από 
ένα κουραστικό ταξίδι  ανέλαβε δράση στην Ελλάδα .Πολύ 
γρήγορα η προσπάθειά του για συγκρότηση κεντρικής πολι-
τικής εξουσίας που θα συντονίζει τον αγώνα για την κατάλη-
ψη της Τρίπολης τον έφερε  σε αντίθεση με τους προκρίτους 
και το Μαυροκορδάτο. Ο Υψηλάντης βέβαια ήταν αγνός 
αγωνιστής και ανιδιοτελής. Βοήθησε τον αγώνα μεταφέρο-
ντας πολλά εφόδια ακόμα και  με τεράστια χρηματικά ποσά 
όταν ήρθε στην Ελλάδα. . Συμμετείχε σε πολλές στρατιωτι-
κές επιχειρήσεις(Τρίπολη Δερβενάκια και Μύλοι Ναυπλίου 
και Πέτρα).3        

    Με την έναρξη της επανάστασης ανέλαβε να αντιπρο-
σωπεύσει τον αδελφό του, Αλέξανδρο Υψηλάντη, ως πληρε-
ξούσιος του Γενικού επιτρόπου Αρχής στην Πελοπόννησο. 
Πραγματοποίησε αρχικά ένα σύντομο ταξίδι στην Οδησσό 
με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων από τους Έλληνες 
της εκεί κοινότητας, άλλα δανείστηκε. Αφού υποθήκευσε οι-
κογενειακά κοσμήματα, προμηθεύθηκε όπλα και γύρισε στο 
Κισνόβιο.   Κατά την  κάθοδό του στην Ελλάδα που πραγ-
ματοποιήθηκε  στην αρχή (Μάιος 1821) γνώρισε πολλές 
περιπέτειες. Το ταξίδι του ξεκίνησε με τη συνοδεία του από 
το Κίσενοβ στις 30 Απριλίου και φτάνει 4 Ιουνίου στην Τερ-
γιέστη. Απ’ εκεί έφυγε στις 7 Ιουνίου δήθεν για την Οδησσό 

αλλά τελικά κατευθύνθηκε για την Ύδρα, όπου έφτασε στις 
8/20 Ιουνίου. Ο Δημήτριος Υψηλάντης κατέβηκε με το όνομα 
Αθανάσιος Στοστοπόπουλος και είχε τη σημαία της Φιλικής 
Εταιρίας με τον φοίνικα και τις λέξεις Ελευθερία ή Θάνατος, 
και τα πληρεξούσια του αδελφού του με τα οποία διοριζόταν 
Πληρεξούσιος του γενικού επιτρόπου της αρχής, Μετέφερε 
το τυπογραφείο του και 300.000 γρόσια. Ήταν τότε 28 ε-
τών, αδύνατος και με αρκετή φαλάκρα, με κράση ελάχιστα 
ανδρική, αλλά καρδιά ανδρικότατη , όπως λέει ο Φιλήμων. 
Στις 12 Ιουνίου εκδίδει την πρώτη προκήρυξή του. Με αυτήν 
αποσκοπεί στην στρατολόγηση και τον εφοδιασμό. Στις 19 
Ιουνίου αποβιβάζεται στο Άστρος Κυνουρίας και μετά δύο 
ημέρες πάει στα Βέρβαινα για να συναντηθεί με προκρίτους. 
Ήδη από το Άστρος εκδηλώθηκε η πρώτη δυσφορία κατά 
του προσώπου του λόγω της συμπάθειας του προς τους 
Παπαφλέσσα, Κολοκοτρώνη και Αναγνωσταρά. 4

     Ο Απόστολος Βακαλόπουλος(καθηγητής μου-Θεολο-
γία) περιγράφοντας τις δυσκολίες που 
αντιμετώπισε ο Δημήτριος Υψηλάντης 
για την οργάνωση του στρατού  όταν 
έφτασε στην Ελλάδα γράφει: «Φυσι-
κό ήταν στα απείθαρχα αυτά στίφη τα 
διοικούμενα από αρχηγούς με έντονο 
τοπικισμό, εγωισμό και ισχυρογνωμο-
σύνη να μη μπορεί τελικά να επιβλη-
θεί με τη γενναιότητα και το ήθος του 
ως αρχιστράτηγος, ο σταλμένος από 
τον Αλέξανδρο Υψηλάντη αδελφός του, 
Δημήτριος, η ευγενέστερη ομολογουμέ-
νως και ιπποτικότερη φυσιογνωμία του 
αγώνα. 5 

 Κατά τη διάρκεια του πολέμου 
γνώρισε την Μαντώ Μαυρογένους την 
οποία σκόπευε να παντρευτεί. Λόγοι 
πολιτικοί και κομματικοί δεν το επέ-
τρεψαν. Η Μαντώ γεννήθηκε το 1796 
στην Τεργέστη. ήταν κόρη της Μυκο-
νιάτισσας Ζαχαράτης Χατζή Μπάτη και 
του σπαθάριου Νικόλαου Μαυρογένη, 
Γνώρισε τον Υψηλάντη  η Μαντώ και 

πολέμησαν μαζί. Γρήγορα θα ζητήσει από τον Υψηλάντη να 
παντρευτούν. Εκείνος, της εξηγεί πως κάτι τέτοιο είναι αδύ-
νατο. στο μέσο μιας πολεμικής αναμέτρησης – δέχεται όμως 
να της δώσει έγγραφη υπόσχεση γάμου, γι’ αργότερα, όταν 
οι συνθήκες θα το επιτρέψουν Αλλά ο γάμος αυτός τελικά 
δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Τραγική μοίρα επεφύλασσε την οικογένεια Υψηλάντη πέ-
ρα από τις πολλές θυσίες  των γονιών τους και το γεγονός 
ότι τα δύο αδέρφια  σφράγισαν τη ζωή τους με το θάνατο, ο 
μεν μεγάλος αδερφός, ο  Αλέξανδρος άρχισε την Επανάστα-
ση στις 24 Φεβρουαρίου 1821 και αφού ελευθερώθηκε  πέ-
θανε στη Βιέννη τον Ιανουάριο του  1828, ενώ ο μικρός Δη-
μήτριος την έκλεισε με την τελευταία νικητήρια  μάχη στην 
Πέτρα της Βοιωτίας  στις 16 Αυγούστου 1832 στο Ναύπλιο

.Βιβλιογραφία 1-Βακαρέσκου :Οικογένεια λογίων Ρου-
μάνων βογιάρων καταγόμενη από Φαναριώτες που έδωσε 
τους πρώτους ποιητές στη Ρουμανική λογοτεχνία (Εγκ 
.Πάπυρος LAROSE-BRITANICA τ.13 165 2-Βικιπαίδεια 
3-NATIONAL GEOGRAFIC. (Μονογραφίες) Ο ξεσηκωμός 
του Γένους 1821.σελ.156 4.Βικιπαίδεια5.Απόστολος Βακα-
λόπουλος «Νέα Ελληνική Ιστορία» 1204-1985 σελ.163 Εκδ. 
ιγ’ ΒΑΝΙΑΣ.

Συνεχίζεται με το Βύρωνα     

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ ΤΟΥ 1821

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 1973-Ναύπλιο 1832
«Ναι ,ελαφρύ είναι αυτό το σαρκίο, 

αλλά η καρδιά του είναι βαριά.»    

Το Γηροκομείο Βέροιας 
κόβει βασιλόπιτα την Κυριακή 19  Ιανουαρίου

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

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

                  Κάτσιου Μαρία.                               Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου
                                                                                              Ευδοξία.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

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

σισε την τέλεση μνημόσυνου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των μελών 
του Συνδέσμου που έφυγαν για πάντα από κοντά μας. Το μνημόσυνο 
θα γίνει την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Αντωνίου στη Βέροια. Η παρουσία όλων μας στο μνημόσυνο θα είναι 
τιμή και σεβασμός στη μνήμη των.

Με εκτίμηση  Το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Συνδέσμου (Πάροδος 

Βερμίου 3 Βέροια).

Έκοψε βασιλόπιτα 
ο Χορευτικός 

Όμιλος Βέροιας
     Ο Χορευτικός Όμιλος Βέροιας έκοψε τη πίτα του 

σε γνωστή ταβέρνα (‘Γωνία’) του Προμηθέα, τη Τετάρτη 
15-1-2020. 

     Όπως ενημερώνει το  ΔΣ, μετά τη καθιερωμένη 
πρόβα της Τετάρτης το διοικητικό συμβούλιο  (Τσιαμή-
τρος Γιάννης, Χριστοφορίδης Πολυχρόνης, Σκιπητάρη 
Γιάννα, Συμεωνίδου Σοφία και Βλάχος Γιώργος), οι 
χορευτές και οι φίλοι του Ομίλου  πήγαν στην ταβέρνα, 
όπου γεύτηκαν τους μεζέδες της ταβέρνας, έκοψαν τη 

πίτα, αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά και γλέντησαν με παραδοσιακούς χο-
ρούς μέχρι αργά.  

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Χοροεσπερίδα για την κοπή  
βασιλόπιττας του 2020

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

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την 1η Φεβρουαρίου 2020 στη 
ΛΑΦ Βεροίας, από την 20.00 (8μμ) ώρα. Τη βραδιά θα επενδύσουν ανα-
γνωρισμένοι μουσικοί ποιότητας, γνωστοί παραγωγοί κεφιού, ενισχυόμενοι 
κατά περίπτωση από ταλαντούχους συμμετέχοντες.

Προσκαλούμε τα Μέλη και τους Φίλους του Παραρτήματος να συμμετά-
σχουν.

Προσκλήσεις διατίθενται στο Παράρτημα, από το πρωί της 14ης μέχρι 
και το μεσημέρι της 27ης Ιανουαρίου 2019. 

Το Δ.Σ.
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Η «Μετέωρη Γυναίκα» του Μιχάλη Πιτένη, 
παρουσιάζεται στη Νάουσα 

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Νά-
ουσας και οι Εκδόσεις ΔΙΑΠΛΑΣΗ παρουσιάζουν το Σάββατο 
18 Ιανουαρίου, στις 19:00, το νέο βιβλίο του συγγραφέα και 
δημοσιογράφου Μιχάλη Πιτένη “Μετέωρη Γυναίκα”, στην 
αίθουσα ΒΕΤΛΑΝΣ, Πολυχώρος Πολιτισμού «Χρήστος Λα-
ναράς». 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: 
-Αναστασία Κωνσταντίνου-Παλαιά, βιβλιοθηκονόμος, Διευ-

θύντρια Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάουσας 
-Γεωργία Μακρογιώργου, συγγραφέας, εκπαιδευτικός 
-Πόπη Θεοδωροπούλου, δημοσιογράφος.
Η “Μετέωρη γυναίκα” είναι το όγδοο βιβλίο του Μιχάλη Πι-

τένη, το πέμπτο του μυθιστόρημα, καθώς προηγήθηκαν τρεις 
συλλογές διηγημάτων. Μέχρι σήμερα έχουν ανέβει 12 θεα-
τρικά του έργα από διάφορους θιάσους και το τελευταίο, ένα 
μιούζικαλ για όλη την οικογένεια, ανέβηκε τα περασμένα Χρι-
στούγεννα στην κεντρική σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης. Εί-
ναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης 
και μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. 

Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέ-
ροιας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατι-
κού, σε Τακτική Απολογιστική  Γενική Συνέλευση 
που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης 
στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυ-
ριακή  19  Ιανουαρίου  2020 και ώρα 11.00 π.μ., 
το πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής:

11.00 – 11.15: Αγιασμός και κοπή βασιλόπιτας
11.15 - 11.30: Βράβευση  των  αριστούχων  

μαθητών  και  των  επιτυχόντων  στην  τριτοβάθ-
μια  εκπαίδευση  παιδιών  της  Λέσχης  

11.30 - 11.45: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και 
ανάγνωση θεμάτων ΓΣ

Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερή-
σιας διάταξης:

1)11.45 -12.30: Διοικητικός απολογισμός και 
προγραμματισμός

2)12.30-12.45:  Οικονομικός απολογισμός και 
προϋπολογισμός

3) 12.45-13.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4) 13.00-13.15: Διάλλειμα
5) 13.15-13.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις 

–Προτάσεις
6) 13.30-13.45: Απαντήσεις
Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να 

τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 
την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, να προσέλ-
θουν στο χώρο τουλάχιστον  μισή  ώρα πριν την 
έναρξη των εργασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, δι-
καίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν 
τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικώς.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού 
όσα μέλη έχουν περισσότερο από δύο χρόνια 
να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρε-
ώσεις, τακτοποιούνται με την καταβολή της συν-
δρομής των δύο τελευταίων ετών (2019-2020).

Η παρουσία στη ΓΣ καθώς και η τακτοποίηση 
των συνδρομών σας κρίνεται απαραίτητη για  την  
εύρυθμη  λειτουργία  του  συλλόγου. 

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση 
θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 26 Ιανου-
αρίου 2020, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με 
τα ίδια θέματα.

Με τιμή, 
για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Τουμπουλίδης

H Γ. Γραμματέας
 Ευαγγελία  Τογκουσίδου

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση μελών σε Γενική Συνέλευση

Μέσα στον περασμένο Δε-
κέμβρη (9.12.2019) αποβίωσε 
ο υπερήλικας Ραχιώτης Σπυρί-
δων Ποταμόπουλος, πολύ γνω-
στός στη Βέροια για τα καταστή-
ματα υποδημάτων που ίδρυσε. 

 Θα ήταν μεγάλη α-
γνωμοσύνη για την αναξιότητά 
μου ως ηγουμένου της Καλλί-
πετρας, να αποφύγω να γράψω 
λίγες γραμμές, μάλιστα κοντά 
στο 40-ήμερο μνημόσυνό του,  
για αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν 
ένας από τους πρώτους που 
μας υποδέχθηκαν στον φοβερό 
τόπο της ερημικής Καλλίπετρας 
κατά το 2003, στα πρώτα βήμα-
τα μας, όταν μας ετοποθέτησε 
εκεί η αγάπη του Σεβασμιωτάτου.

 Τα βιογραφικά του κυρ Σπύρου, ίσως εί-
ναι σε πιο οικείους του, να τα αναφέρουν. Εξιστόρη-
σε αρκετά στον επικήδειό του, ο επιφανής ανεψιός 
του, Μητροπολίτης Δράμας Παύλος Αποστολίδης. 
Εμείς εδώ να υπομνήσουμε μόνο τη σχέση του με 
το πολύπαθο μοναστήρι. 

 Στα οδυνηρά εκείνα χρόνια, της εποχής 
μετά την έλευση των μικρασιατών προσφύγων, 
η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στο χωριό Ράχη. 
Ζούσαν τότε την πλήρη πτωχεία. Όταν τα παιδιά 
τους προσβάλλονταν από θανατηφόρες ασθένειες 
τα μετέφεραν στο έρημο μοναστήρι, με την ελπίδα... 
να ξεψυχήσουν εκεί και να τα θάψουν χωρίς παπά 
και ψάλτη για να αποφύγουν τα έξοδα! Εξ εκείνης 
της θλιβερής συνήθειας υπάρχουν στο οστεοφυλά-
κιο της Μονής μέχρι σήμερα και κρανία βρεφών. 

 Έτσι κι οι γονείς του μικρού τότε Σπυρί-
δωνα, τον μετέφεραν τρίχρονο βρέφος, ολόκληρο 
μια πληγή, στο μοναστήρι της Παναγίας. Τον εναπέ-
θεσαν μπροστά στο εικόνισμά της και βγήκαν στην 
αυλή προσμένοντας το μοιραίο. Ήταν μπροστά στη 
βρύση, όταν ο πατέρας του κέλευσε τη δύσμοιρη 
μάνα. να πάει στην εκκλησιά να δει αν «τελείωσε» 
το παιδί! Απρόσμενα η μάνα το βρήκε όχι νεκρό, 
μα όρθιο και θεραπευμένο, να κρατιέται από τις ξυ-
λοδεσιές του τέμπλου και να ατενίζει ευγνωμώνως 
την θαυματουργή Μεγαλόχαρη! Ο κυρ Σπύρος δεν 
πέθανε στα 3 του χρόνια. Αξιώθηκε να ζήσει μέχρι 
τα 96 του, γεγονός που πάντα το θεωρούσε χάρη 
της Παναγίας. 

 Νέος σκέφτηκε να αφιερωθεί στο μονα-
στήρι. Διηγούνταν και ένα όραμα-μια κλήση της Θε-
οτόκου προς αυτόν. Όμως δεν υπάκουσε και έζησε 
την κοσμική ζωή. 

 Στο στρατό, βρέθηκε σε μια μάχη. Ήταν 
κυκλωμένος, διοικητής ενός λόχου. Ήταν πάλι σί-
γουρο πως επρόκειτο να σκοτωθούν όλοι. Στην 
απελπισία του θυμήθηκε πως ήταν 8 Σεπτεμβρίου, 
η γιορτή της Καλλίπετρας. Φώναξε προς τους συνα-
γωνιστές του: «Δε θα πάθουμε τίποτα! Σήμερα γιορ-
τάζει η Παναγία που με έσωσε... να επιτεθούμε!» 
και σύμφωνα με τη διήγησή του, βρέθηκε σεσωσμέ-
νος κι αυτός κι οι σύντροφοί του...

 Έκτοτε, του ήρθε λογισμός, να ανακαι-
νίσει το γκρεμισμένο μοναστήρι της Καλλίπετρας. 
Ήταν τα πρώτα χρόνια της κατοχής όταν το έκαψε 
το φονικό χέρι ενός δοσίλογου. Ο ασεβής, έβαζε 
μέσα στα χαλάσματα της εκκλησιάς τα ζώα του... κι 
ο Σπύρος επισκεπτόμενος τους σωρούς των ιερών 
πετρών και ανάβοντας καντήλι, ξέφραζε τον πρό-
χειρο στάβλο στον ιερότατο χώρο και ξεβρώμιζε τα 
ραγισμένα μάρμαρα... Ο δοσίλογος οργίστηκε μαζί 
του... τον καταδίωξε. Τον κατήγγειλε για εξύβριση 
των Θείων! Ποιον; Αυτόν που από ευλάβεια περπά-
ταγε 2 ώρες να πάει να ευχαριστήσει την Παναγία... 
Κι αποδέχθηκε ο κυρ Σπύρος και την άδικη συκοφα-
ντία και καταδίκη από το στημένο δικαστήριο, αφού 
δοσίλογος και κατοχικοί δικαστές είχαν προαποφα-
σισμένη την ποινή του! 

 Στα πρώτα χρόνια της ανάνηψης, ο κυρ 
Σπύρος συγκέντρωσε την εμπιστοσύνη των Ραχι-
ωτών και εξελέγει Πρόεδρος του χωριού. Κι ήταν 
από τους πρώτους του αγώνες, να αποκαταστήσει 
το αγαπημένο του μοναστήρι. Δρόμος δεν υπήρχε. 
Κι αν σήμερα τον ευγνωμονούμε, είναι πρωτίστως 
όλη αυτή η δράση του, να συντονίσει, να πείσει τους 
αρμοδίους να ασχοληθούν με την κατασκευή ενός  
πρώτου χωματόδρομου για τη Μονή. 

 Θερμοπαρακάλεσε τους στρατιωτικούς, 

τους υπευθύνους της τότε ΜΟ-
ΜΑ,  που όλοι τον θεωρούσαν 
παλαβό, που σε τέτοια δύσκο-
λη τοποθεσία, ήθελε να ανοί-
ξει δρόμο. Κι όταν με χίλιους 
δισταγμούς, του παραχωρή-
σανε με το ζόρι ένα εκσκαφέα 
για λίγες μέρες, και μάλιστα 
είχε και ατύχημα ο χειριστής,  
αυτός έκανε το παν για να μη 
σταματήσει το έργο. Τους υ-
πέρμετρους κόπους του, πολ-
λάκις διηγήθηκε καταλεπτώς 
στην αναξιότητά μας, αλλά και 
συνέγραψε σε αυτοβιογραφικό 
τόμο. 

 Λίγο αργότερα κλή-
θηκε να ανακαινίσει και τη Μο-

νή Μεταμορφώσεως Μουτσιάλης καταβάλλοντας κι 
εκεί μεγάλο κόπο. Ώστε σήμερα για 2 μεγάλα έργα 
έχει να τιμηθεί από το Θεό.

 Την ευλογία που έλαβε από την Παναγία, 
οι άνθρωποι την συνέδεσαν όχι με τον κόπο του, 
αλλά με θησαυρούς κρυμμένους που τάχα βρήκε. 
Όσοι όμως τον γνωρίζανε καλά, αντιλαμβάνονταν 
τη μεγάλη του εργατικότητα, την ειλικρίνια και την 
ευθύτητα, που είναι ο πραγματικός θησαυρός για 
την επαγγελματική του επιτυχία! Ο Θεός του επι-
δαψίλευσε χάρη αντί χάριτος, απέκτησε αξιοπρεπή 
άνεση αγαθών και είδε τέκνα τέκνων... Γνήσιες ευ-
λογίες του Θεού, στους γνήσιους εργάτες του.

 Ενόσω ήταν υγιής, οδηγούσε και εκκλησι-
άζονταν στο ταπεινό μας μοναστήρι. Δεν παρέλειπε 
ποτέ, μετά το πέρας της καθιερωμένης πνευματικής 
ομιλίας στο Αρχονταρίκι, να λάβει το λόγο. Ο κό-
σμος, όταν τον έβλεπε, έλεγε: «περιμέντε! θα μας 
μιλήσει κι ο κυρ Σπύρος». Και πάντα ο γηραιός κυρ 
Σπύρος, με μια εφηβική διάθεση, με έναν ενθουσιώ-
δη τρόπο, έκλεβε τις εντυπώσεις: «Να ξέρατε, πόσο 
χαίρεται η καρδιά μου, που βλέπω καλογήρους μέ-
σα στο μοναστήρι... που βλέπω να γίνεται λειτουρ-
γία και τους ακούω να ψέλνουν... που να φανταστώ 
ότι μέσα από τα χαλάσματα και με το μικρό μας 
αγώνα σήμερα θα αναβίωνε το μοναστήρι». 

 Μια φορά, παίρνοντας το αντίδωρο, κα-
κοκαρδίστηκε γιατί ήταν μικρό το μέγεθος του! Στα 
μοναστήρια, το αντίδωρο προέρχεται από ένα πρό-
σφορο, αυτό που προσκομίζεται και για αυτό κόπτε-
ται σε μικρά τεμάχια! Δε γνώριζε τη λεπτομέρεια ο 
μακαρίτης και με μάλωσε: «Γιατί μας δίνεις τόσο μι-
κρά αντίδωρα;». Κι εμείς με διάθεση πειραχτική του 
είπαμε: «ε.. κυρ Σπύρο, αφού δε μας φέρνεις κανά 
πρόσφορο που να βρούμε να δώσουμε μεγαλύτερα 
αντίδωρα».... Έκτοτε, κατέβαινε στο μοναστήρι με 
μια μεγάλη σακούλα πρόσφορα. Του κάκου προ-
σπαθούσαμε να του εξηγήσουμε, ότι έτσι συνηθί-
ζεται στα μοναστήρια! Εκείνος έδινε τη σακούλα και 
έλεγε κατηγορηματικά: «Εγώ σου λέω πάρε αυτά 
και κόψε μεγαλύτερα αντίδωρα! Μην είσαι τσιγκού-
νης!». 

 Ηταν τόσο ευχάριστη η παρέα του, με 
τόσο χιούμορ και πειράγματα, που δεν αντιλαμβα-
νόταν κανείς, την τόσων δεκαετιών διαφορά ηλικίας. 
Έως ότου τα γεράματα του έσβησαν τη μνήμη, 
του στέρησαν την επικοινωνία και τον ξαναέκαναν 
βρέφος, άκακο και χαμογελαστό... Η ατελείωτη τότε 
περιποίηση της οικογενείας του, υπήρξε πραγμα-
τικά μνημειώδης. Συνεχής φροντίδα. Μέχρι τέλους 
με συγκίνηση και σεβασμό, τόσο ο υιός όσο και η 
κόρη. Επιτυχημένοι κι οι δύο, γνωστοί και αγαπητοί 
στον κόσμο της πόλης μας, με τα ίδια τους τα χέρια 
ντάντεψαν τον παππού πια κυρ Σπύρο. 

 Αρχές Δεκέμβρη, τον μετέφεραν στο α-
γαπημένο του μοναστήρι. Εδώ. Στην Καλλίπετρα. 
Δε θα κατάλαβε ο νους του που ήταν, η ψυχή όμως 
θα συνταράχθηκε σίγουρα. Τον έβαλαν μπρος στο 
θαυματουργό Εικόνισμα της Παναγίας. Εκεί που 
πριν 90 τόσα χρόνια είχε σταθεί όρθιος. Η αναξιό-
τητά μας, του έδωσε μεταλαβιά από τη φυλαγμένη 
στην Αγία Τράπεζα (της Μεγάλης Πέμπτης). Έλαβε 
ο παππούς Εφόδιο Ζωής Αιωνίου! Με προσοχή. Με 
ευλάβεια. Κι έτοιμος πια, αναχώρησε προπαραμο-
νές της γιορτής του για να χαρεί την ανάπαυση του 
Ουρανού. 

 Εμείς ευγνώμονες, χαιρόμαστε που αξι-
ωθήκαμε της συντροφιάς και της παρηγοριάς του κι 
ευχόμαστε καλό κατευόδιο... Και να μας περιμένει!

Εύξεινος Λέσχη Νάουσας: Παρουσίαση 
του ημερολογίου 

«Πόντος, μνήμη - χρέος - δικαίωση»
Η Π.Ε. Ημαθίας και οι εκδόσεις Μίλη-

τος, σε συνεργασία με την Εύξεινο Λέ-
σχη Ποντίων Νάουσας, παρουσιάζουν 
το ημερολόγιο «Πόντος, μνήμη - χρέος 
- δικαίωση», το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 
2020 και ώρα 6:30 μ.μ., στον Πολυχώρο 
Πολιτισμού Νάουσας «Χρήστος Λανα-
ράς» - Αίθουσα ΕΡΙΑ.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα πραγ-
ματοποιηθεί ομιλία από τον χοροδιδά-
σκαλο κ. Βασίλη Ασβεστά, με θέμα «Η 
γενοκτονία των Χριστιανικών λαών της 
Ανατολίας, 100 χρόνια μετά...» και θα α-
κολουθήσουν τοποθετήσεις από τον σκη-
νοθέτη της σειράς «Το Κόκκινο Ποτάμι» 
κ. Μανούσο Μανουσάκη και τους πρω-
ταγωνιστές αυτής, κ. Ιωάννη Παπαζήση 
και κα. Αναστασία Παντούση. Επίσης, θα 
παρευρίσκεται ο ηθοποιός της σειράς κ. 
Τάκης Βαμβακίδης.

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

Eίσοδος ελεύθερη

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ 
ΣΠΥΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
του Αρχιμ. Παλαμά ηγουμένου της Ι.Μονής Καλλίπετρας



Σάββατο 18-1-2020
08:00-14:30Α-

ΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙ-
ΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙ-
ΕΡΙΩΝ 53 23310-
26789

0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0
ΖΕΡΗΣ  ΓΕΩΡ -
ΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ15ΚΑΙ
ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩ-
ΝΙΑ (περ ΚΤΕΛ)

23310-62163
08:00-14:30ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ4523310-26757
14:30-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-
71601

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

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

Κυριακή 19-1-2020
08:00-14:30ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝ-

ΔΟΥ15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931
14:30-21:00ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ2823310-25130
19:00-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507
21:00-08:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

Δευτέρα 20-1-2020
14:30-21:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.

ΠΑΠΠΑ19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντι ΙΚΑ)23310-
64102

14:30-21:00ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ21(κοντάστοΙΚΑ)23310-74374

19:00-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ26 (6οΔημοτικόσχολείο)
23310-29101

21:00-08:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ26 (6οΔημοτικόσχολείο)
23310-29101
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Ιανουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό20-1-2020 μέχρι26-1-
2020 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία

Στο κατάμεστο από φιλά-
θλους  ΔΑΚ Δ. Βικέλας στο  
Μακροχώρι  ο Ποσειδώνας 

κέρδισε με 3-2 σετ τον Ίκαρο 
Έδεσσας (20-25,25-17,25-21,21-
25,15-4). Παίζοντας με πάθος και 
δείχνοντας ότι είναι η καλύτερη 
ομάδα κέρδισε για δεύτερη φορά 
την Έδεσσα και εκτός απροόπτου 
θα συμμετάσχει στην τελική φάση 
του πρωταθλήματος κορασίδων. 

Από τα κορίτσια τουΠοσειδώναπου έ-
δωσανκαι τηνψυχή τουςόλεςδιακρίθηκαν
καιδενυστέρησεκαμία.

Σύνθεση(ΛουκάςΣτέργιος)ΤσιώτραΜα-
ρία, Μπέη Βασιλική, Τσανασίδου Ελβίρα,
ΣαράφηΜαρία,ΜαγγαλιούΒέρα,Πάντσιου
Ελένη,Μουρατίδου Γωγώ,ΛαζεκίδουΑνα-
στασία,ΜαραβελάκηΕλένη,Αγγελοπούλου
Κατερίνα,ΔούρδαΕλευθερία,ΓκλαβίναΣτε-
φανία,ΓιδιώτηΕιρήνη,ΙσλαμίδουΧριστιάνα.

Βόλεϊ
Οι κορασίδες του Ποσειδώνα 

κέρδισαν με 3-2 σετ
τον Ίκαρο Έδεσσας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της
Β. Όλγας κοντά στην
Ανάληψη διαμέρισμα
3ου ορόφου, 80 τ.μ.

καθαρό,78.000ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

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

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπω-
λείταιμονοκατοικία80
τ.μ.σεοικόπεδο1000
τ.μ.,μεθέατοποτάμι,
και τα δύο μαζί ή με-
μονωμένα.Τηλ.: 6981
058526.
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑπωλεί-

ται μονοκατοικία δύο
διαμερίσματα από 70
τ.μ. ισόγειοκαι70τ.μ.
1ος όρ., με εξωτερική
σκάλα, σε οικόπεδο
595 τ.μ., πάνω στον
κεντρικό δρόμο, 10
λεπτάαπό τηΒέροια,

δίπλα από τονΑγ. Γε-
ώργιο.Τιμή85.000ευ-
ρώ, συζητήσιμη.Τηλ.:
2310 864983 & 6941
422004.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο τουΔιαβατού οι-

κόπεδο 205 τ.μ., αξία
7.000ευρώ.Τηλ.:6942
067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμε
συμπύρηναροδάκινα(Άν-
δροςκαιΈβερτ)9στρέμ-
ματαστοΠΑΛΙΟΣΚΥΛΙ-
ΤΣΙ.Τηλ.:6972237102.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειο διαμέρισμα76
τ.μ.,πραγματικόςλου-
λουδότοπος με κλι-
ματισμό, καλοριφέρ,
πάρκιγκ, χωρίς κοινό-
χρηστα, Γρεβενών 11

καιΕρμούγωνία.Τηλ.:
6949215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι

κοντά στην Βενιζέλου
πρώην ιατρείο με πέ-
ντε χώρους, 2 W.C.,

άριστομεσκάλαΑμΕΑ,
μεγάλο ασανσέρ, 400
ευρώ. Euromesi t ik i
6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-
παγγελματικός χώρος
επί τηςΒενιζέλου7στη
Βέροια, καθαρού εμ-
βαδού42 τ.μ.,στον2ο
όροφο.Περιλαμβάνει 3

χώρους καιW.C.Τηλ.:
2331021106.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29  ε-
νοικιάζεται επαγγελ-
ματικός χώρος 50 τ.μ.,
πλήρως ανακαινισμέ-
νος, 1ος όρ., γωνιακό,
δίπλασταΑστικά.Τηλ.:
6946740621.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

του Σαββατοκύριακου

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςμεδί-
πλωμαΓ΄ καιΔ΄ κατηγορι-
αςγιαμόνιμηπρωινήαπα-
σχόληση. Τηλ.: κ. Κώστα
2331021904.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης για
εμπορία κρεάτων. Πληρ.
τηλ.:2332042608.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ζητά ναπροσλάβει
2άτομα,ένανοδηγόμεδί-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας και

έναν αποθηκάριο έως
45 ετών. Πληροφορίες
στο6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμα-
νία κυρία χωρίς οικογε-
νειακέςυποχρεώσειςγια
εργασίασεελληνικόεστι-
ατόριο.ΜΙσθός,ασφά-
λεια, διαμονή. Πληρ.
τηλ.:6972816816.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ο δη -
γός-πωλητήςσεεμπο-
ρική επιχείρηση. Α-
παραίτητα προσόντα:
Κάτοχος διπλώματος
Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι.
και κάρτα ηλεκτρονι-
κού ταχογράφου, έως
38 ετών. Βιογραφικά
στο e-mail: vbotzori@
otenet.gr και στοΦαξ:
2331091610.

ΖΗΤΟΥΝΤΑ Ι  ο -
δηγο ί  μ ε  δ ίπλωμα
Γ’ κατηγορίας και ε-
μπειρ ία στ ις  πωλή-
σε ις .  Αποστολή β ι -
ογραφικών στο sta-
afoi@otenet.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

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

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

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

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

πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος ,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλησίον

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

του Σαββατοκύριακου

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

στολήβιογραφικώνστοergasiamrk@gmail.com.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’

όψιν.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές 8

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

ΠωλείταιοικόπεδομεσπίτιστηΧαρίεσσαΝαού-
σηςεντόςτουοικισμού,2.300τ.μ.τοοικόπεδοκαι
100τ.μ.περίπουτοσπίτιμεεπιπλέοναποθηκευτι-
κούςχώρους.Πληρ.τηλ.:6981906509.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλλη-
λοςναγνωρίζειμισθο-

δοσία κατάπροτίμηση

του  προγράμματος

Epsilon γιαΛογιστικό

Γραφείο. Τηλ.: 23310

76870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί εργα-

σίαγιαφύλαξημικρών

παιδιών. Πληρ. τηλ.:

6973680844.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

οδηγός λεωφορείων με

πολυετήεμπειρίακαιχει-

ριστής γερανών, με όλα

τα επαγγελματικά διπλώ-

ματακαιΠ.Ε.Ι.καιπτυχίο

ΜηχανικούΑυτοκινήτων

ζητά ανάλογη εργασία.

Τηλ.6909403655.

ΚΥΡΙΑ σοβαρή ανα-
λαμβάνει φροντίδα και

περιποίηση ηλικιωμένων

και παιδιών για κάποιες

ώρες.Τηλ.:6983435188.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει

τη φροντίδα και περιποί-

ηση ηλικιωμένων για ό-

λο το 24ωρο.Τηλ.: 6986

276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περι-

οχήΑιγιάλειας,ποσότητα

120κιλά, τιμή4,00ευρώ

τοκιλόπουβγήκε24-12-

2019. Πληρ. τηλ.: 6993

546941κοςΠαναγιώτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέ-
κλεςτραπεζαρίαςξύλινες

καφέ 120 ευρώ, 1 κα-

ταψύκτης DELONGHI

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ2WC+παρκινγκΘεα,καινουριο
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκινγκ3ΔΣΚ140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ,85τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ3ος40τ.μ1ΔΣΚWC,προσοψηςμεΑυτ.Θ.Α/C26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΜονοκατοικιαμε350τ.μοικοπεδο,ανακ.40000€
ΠΑΠΑΓΟΥ100τ.μ2ΔΣΚ2WCΑν.ΘερμΚοπλαμ,45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας300€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.Τζακι
επιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ220€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚανωγειοκαλο250
ΓΗΠΕΔΟEπιπλωμενο1ΔΚWC250

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

ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσιανο13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
VAENIκοντάδυοχερσακτηματα8κ5στρ.αρδευομεναμε
1400€αναστρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑομοραοικ.σ.δ0,82600+2600τ.μεπικλινηΕυκαιρια
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΤΡΙΔΑ3800τ.μοι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑγροτεμαχιοχερσο10στρ.25000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαΙατρουςΒενιζελουκοντα4χωρα400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟσοβαρεςπροτασεις

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

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



150 ευρώ, 1 μπαούλο ψυγειοκατα-

ψύκτης DELONGHI καινούργιο 250

ευρώ, 1 τραπέζι σαλονιού μαύο 49

ευρώ.Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% άδειας ΤΑΧΙ

στη Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 &

6946660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματι-
κό γερμανικής κατασκευής με φορι-

αμόκαι τρειςπολυθρόνεςσεάριστη

κατάσταση.Τηλ. επικοινωνίας: 6973

827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4,1800κυβικά,
μοντέλο1996,υγραέριο,160.000χι-

λιόμετρα,μαύροχρώμα.Τηλ.:23310

20734.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρε-

ώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για

οοβαρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώ-

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοστοΠανόραμα 4.500 τ.μ. κολ-
λητάστονοικισμόμεπανοραμικήθέα.Τιμήπώλησης30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%τηςοικοδομήςστηνΕλιάπρώην«NOTANOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙέκταση58στρεμμάτωνστο2οπόδιτηςΧαλκιδικής
πρώτοστηθάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.,2οςόρ.μεασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλησαλοκουζίνα,W.C.Είναι σε καλή
κατάστασηφωτεινόμεμπαλκόνιμπροςκαιπίσω.Τιμήπώλησης
70.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμαστο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.Τιμήπώλησης32.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στηΝέαΝικομήδεια 5 στρέμματαπολύ
κοντάστο χωριό,ποτίζεται με κατάκλυσημέσωδικτύου.Τιμή
πώλησης12.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιαστοκέντρομε74τ.μ.ισόγειο,
74τ.μ.υπόγειοκαι30τ.μ.πατάρι.Τιμήπώλησης130.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηνΚεντρικής45τ.μ.με45τμ.πατάρι.
Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοσταΑσώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμήπώλησης110.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης,4οςμεασανσέρ,
ρετιρέμεπολύκαλήμόνωση75τ.μ.μετεράστιομπαλκόνιπου
κοιτάμπροστά.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-Κωδ.94ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικο-
δομήσιμομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40
τ.μ.μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.115ΠΩΛΕΙΤΑΙ2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύ
καλόσημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.201ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμ.στο κέντρο74 τ.μ., 1οςόρ.μεα-
σανσέρ, έχει 2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C., ατομικήθέρμανση.
Τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120 τ.μ.σε
220τ.μ.οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερι-
κήςανακαίνισης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50τ.μ.σε
468τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανα-
καίνισης.Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλό
σημείο.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστο
κέντρο.Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠΩΛΕΙΤΑΙγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,
1οςόρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντρα
ροδάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.950τ.μ.στουςΓεωργιανούςμερεύμα,
νερό,θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ320Τ.Μ.

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα
με ζάντες αλουμινίου 205x55x16
σε άριστη κατάσταση. Τιμή ευ-
καιρίας λόγωαλλαγής Ι.Χ.Τηλ.:
6945495566κ.Βασίλης.

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

Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΕμπειρίακαιπροϋπηρεσίασεβιβλίαΓ’

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές –

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

(ERP)
-Πολύκαλήγνώση τηςΑγγλικήςγλώσ-

σας (γνώση γερμανικής γλώσσαςθα εκτι-
μηθείωςεπιπρόσθετοπροσόν)

-Ηλικίαέως40ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες

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

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

(ΚΩΔ.ΑΓΓΕΛΙΑΣ201911_1)
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Με λαμπρότητα και πολύ κόσμο η Βέροια 
τίμησε χθες τον Πολιούχο της Άγιο Αντώνιο

Ολοκληρώθηκαν χθες  οι λατρευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολιούχου της Βέροιας, Όσιο Α-
ντώνιο τον νέο. Μετά το πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, χοροστατούντος του 
Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα, ακολούθησε στο κέντρο της πόλης η λιτανεία των ιερών λειψάνων και της ει-
κόνας της Παναγίας Παντάνασσας, υπο τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου, συνοδεία του κλήρου, του 
στρατού, των Σωμάτων Ασφαλείας, των τοπικών Αρχών, Συλλόγων και αντιπροσωπειών σχολείων με σημαι-
οφόρους μαθητές και μαθήτριες και πλήθος πιστών. Εντυπωσιακή ήταν φέτος η συμμετοχή του κόσμου, με 
την βοήθεια και του καλού καιρού. .

Νέα ηγεσία στις 
Ένοπλες Δυνάμεις

Συνεδρίασε χθες το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ΚΥΣΕΑ για τις κρίσεις 2020 στην 
ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων καιτην επιλογή νέας ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:
-Την επιλογή του Αντιστρατήγου (ΠΖ) Κωνσταντίνου Φλώρου 
ως Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ)
-Την επιλογή του Αντιστράτηγου (ΤΘ) Χαράλαμπου Λαλούση 
ως Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α/ΓΕΣ)
-Την επιλογή του Αντιναυάρχου Στυλιανού Πετράκη (ΠΝ) 
ως Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/ΓΕΝ)
-Την παράταση της θητείας του Αντιπτεράρχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη 
ως Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Α/ΓΕΑ).
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