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Έρχεται  «ακτινογραφία»
για την κατάσταση

των χρεών του κάθε πολίτη 
Ένα νέο σύστημα ετοιμάζει η κυβέρνηση που θα 

αφορά την συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με 
τα χρέη του κάθε πολίτη, αλλά και διασύνδεση των 
υπηρεσιών για την χρήση των πληροφοριών. Αυτό 
που μας περιέγραφαν πριν χρόνια σε προηγμένα ευ-
ρωπαϊκά κράτη φαίνεται ότι θα γίνει προσπάθεια να 
εφαρμοστεί και στην χώρα μας. Αυτό φυσικά θα ήταν 
καλό να εφαρμοστεί για να μην υπάρχουν και τα ανόητα 
μπλοκαρίσματα σε συναλλαγές με Εφορία, ασφαλιστικά 
ταμεία και δήμους, γιατί δεν φαίνεται μια πληρωμή ή το 
σύστημα δεν μπορεί να την δει ακόμη. Κατά τ’άλλα ένα 
τεράστιο μάτι  Big Brother θα βγάζει ακτινογραφία τα 
προσωπικά οικονομικά στοιχεία και θα υπάρχει ένας 
βαθμός για τον καθένα μας, αν είναι καλός ή κακός 
οφειλέτης. Ας ελπίσουμε ότι θα γλιτώσει καταρχάς ο 
πολίτης από την παραπανίσια χαρτούρα και ότι θα λει-
τουργήσει προς όφελός του. 
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Η νικήτρια του διαγωνισμού 
παρέλαβε ζωντανά

το εισιτήριο διαρκείας στο 
στούντιο του ΑΚΟΥ 99.6 

Στο ξεκίνημα της ραδιοφωνικής εκπομπής ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕ-
ΤΙΚΑ, που μεταδίδεται καθημερινά εκτός σαββατοκύριακου 
13.00-14.00 στον ΑΚΟΥ 99.6, δόθηκε το ένα από τα δύο 
τυχερά εισιτήρια διαρκείας για τους αγώνες μπάσκεττουΦι-
λίππου, που κληρώθηκαν μετά από τον διαγωνισμό που προ-
ηγήθηκε. Παρών ζωντανά στο στούντιο και μάλιστα λίγο πριν 
αναχωρήσει η αποστολή της ομάδας για την Αθήνα, το μεση-
μέρι της Παρασκευής, ήταν ο υπεύθυνος του τμήματος Ηλίας
Λαζός,που παρέδωσε στην νικήτρια ΚρυσταλλίαΤζιουμάκα 
την τυχερή κάρτα. Η νικήτρια δήλωσε ότι περιμένει το αμέσως 
επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του Φιλίππου για να στηρίξει 
την ομάδα, όπως θα κάνει και σε όλη την διάρκεια του πρω-
ταθλήματος. Από την πλευρά του ο Ηλίας Λαζός ζήτησε την 
παρουσία όλης της πόλης στα εντός παιχνίδια του Φιλίππου 
και υποσχέθηκε ότι θα αποζημιωθούν από το υψηλό θέαμα 
που θα παρακολουθήσουν. Καλές επιτυχίες στον Φίλιππο και 
πάντα τυχερή η Κρυσταλλία!!!

Με αφορμή τα αποκαλυπτήρια 
του Μνημείου Πεσόντων 1940-41, 
που θα γίνει την Κυριακή 20 Ο-
κτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στην 
Πλατεία Ωρολογίου, φιλοξενούμε-
νος στο στούντιο του ΑΚΟΥ 99.6, 
το μεσημέρι της Παρασκευής, ήταν 
ο γραμματέας του Συνδέσμου Ε-
φέδρων Αξιωματικών Ν. Ημαθίας 
ΓιάννηςΤζήκας, που μίλησε για το 
πώς γεννήθηκε η ιδέα και τις προ-
σπάθειες μέχρι να γίνει το μνημείο. 
«Η συνεργασία με τον πρώην πρό-
εδρο της Βουλής Γιώργο Σούρλα 
και η επίσκεψη μελών του Δ.Σ. του 
Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών 
Ν. Ημαθίας στις περιοχές της Αλβα-
νίας που βρέθηκαν άταφοι αγωνι-
στές του Έπους του 1940, γέννησαν 
την ιδέα να δημιουργηθεί αυτό το 
μνημείο πεσόντων 1940-41 στην 
Πλατεία Ωρολογίου». «Από εκεί και 
πέρα ακολούθησε δουλειά περίπου 2 ετών, μέσα από 
ανακοινώσεις για την συλλογή στοιχείων και σε συνεργα-
σία με το υπουργείο Άμυνας την διασταύρωση αυτών», 

συμπλήρωσε. Επίσης πρόσθεσε 
ότι ξεκίνησαν προσπάθειες σε συ-
νεργασία με τους δήμους Νάουσας 
και Αλεξάνδρειας για την δημιουρ-
γία αντίστοιχων μνημείων και στις 
άλλες δύο ημαθιώτικες πόλεις. Οι 
πεσόντες ήρωες που αναγράφο-
νται στο μνημείο, κατάγονται από 
την ευρύτερη περιοχή της Βέροιας 
και όπως είπε χαρακτηριστικά ο 
γραμματέας θα διαβάσετε επίθετα 
γνωστά, που είναι παππούδες αν-
θρώπων που ζουν δίπλα μας. Ο κ. 
Τζήκας υπογράμμισε με συγκίνηση 
το χρέος προς τους ήρωες που έ-
πεσαν μαχόμενοι και ευχαρίστησε 
τον Δήμο Βέροιας και συγκεκριμένα 
τον δήμαρχο ΚώσταΒοργιαζίδη, 
που στήριξε έμπρακτα την προ-
σπάθεια. Ζήτησε από τους πολίτες 
της Βέροιας να αγκαλιάσουν την 
εκδήλωση τιμής την Κυριακή και να 

δώσουν το παρών σε μια σεμνή τελετή, που αναμένεται 
να είναι ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά.

(δείτε το βίντεο στο laosnews.gr)

Ξεκίνησαν μαθήματα και τα 15 προσφυγόπουλα
της Αγίας Βαρβάρας Βέροιας

Από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησαν τα μα-
θήματά τους, με καθυστέρηση ενός περίπου μήνα, 
15 προσφυγόπουλα διαφόρων ηλικιών από τη Δομή 
Φιλοξενίας της Αγίας Βαρβάρας Βέροιας σε Δημοτικά 
Σχολεία της πόλης. Τα παιδιά φοιτούσαν και πέρυσι 
στα πρωινά τμήματα αλλά η  μη ανταπόκριση του 
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης  στην υπο-
γραφή των σχετικών συμβάσεων μεταφοράς τους, 
τα κράτησε μακριά από τα θρανία και τους Έλληνες 
συμμαθητές τους. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή 
του ο Προιστάμενος της Α/θμιας Εκπ/σης Δ.Δια-
μαντόπουλος, τα προσφυγόπουλα μεταφέρονται 
από την Αγία Βαρβάρα με τις υφιστάμενες μαθητικές 
γραμμές, ενώ σύντομα αναμένεται η διευθέτηση του 
προβλήματος και για τα προσφυγόπουλα από τη Δο-
μή Φιλοξενίας στην Αλεξάνδρεια.

ΗκαθηγήτριαΙστορίας
ΜαρίαΕυθυμίουστιςπροτάσεις
γιατηνΠροεδρίατηςΔημοκρατίας

Μετά το όνομα της  Άννας Διαμαντοπούλου και της Μαρίας Δαμανάκη που 
ακούστηκαν για τη θέση του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας φαίνεται 
ότι  εξετάζεται και η περίπτωση μιας διαπρεπούς πανεπιστημιακού που χαίρει 
της εκτίμησης σχεδόν όλου του πολιτικού κόσμου. Ο λόγος για την καθηγήτρια 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών Μαρία Ευθυμίου η οποία έχει οργώσει την Ελλάδα παραδίδοντας 
δωρεάν διαλέξεις και μαθήματα Ιστορίας. Η κα Ευθυμίου είναι από τις προσω-
πικότητες που η Βέροια και οι πολίτες της είχαν την χαρά να την απολαύσουν 
στις διαλέξεις της, στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών, καθηλώνοντας το κοινό με την 

μεταδοτικότητά της.
Πάντως κοινό χαρακτηριστικό των μέχρι σήμερα προτάσεων είναι ότι πρόκειται για γυναίκες, που δείχνει ίσως και την 

κατεύθυνση της επιλογής! 

Απόβδομάδαητοποθέτησητουκαταστρώματος
στηβάσητηςΓέφυραςΚούσιου

Μέσα Οκτωβρίου 2019 και μετά από πολλά χρόνια η γέφυρα 
Κούσιου άρχισε να σηκώνεται, να διαμορφώνεται και να είναι ορα-
τός από μακριά ο σκελετός της.

Αυτές τις ημέρες ολοκληρώνεται και από τις δύο πλευρές της 
κοίτης, Ακροπόλεως και Κτηνιατρείου, η συναρμολόγηση του σιδερένιου καταστρώματος και από την ερχόμενη εβδομάδα 
ένας μεγάλος γερανός θα τοποθετήσει στη βάση της γέφυρας τα συναρμολογημένα τμήματα.

Αμήν και πότε…

Η πρωτοβουλία των Εφέδρων Αξιωματικών
για το Μνημείο Πεσόντων στην Πλ. Ωρολογίου
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Στις 20 Οκτωβρίου 
τα αποκαλυπτήρια του μνημείου 

πεσόντων 1940-41 
στην Πλατεία Ωρολογίου

Τα αποκαλυπτήρια - εγκαίνια του μνημείου πεσόντων 1940-41 του δήμου Βέροιας, θα γίνουν το 
μεσημέρι της επόμενης Κυριακής 20 Οκτωβρίου, στην πλατεία Ωρολογίου από το Δήμαρχο Βέροιας Κ. 
Βοργιατζίδη και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ημαθίας Χρήστο Φράγκο. Θα προ-
ηγηθεί εκκλησιασμός και μνημόσυνο στην Μητρόπολη Βέροιας, δεξίωση ( καφές) των προσκεκλημένων 
στη Λ.Α.Φ. Βέροιας και στις 12.00  η αποκάλυψη του μνημείου και επιμνημόσυνη δέηση από τον Μητρο-
πολίτη κ. Παντελεήμονα.  

Έχουν κληθεί για σύντομο χαιρετισμό ο πρόεδρος Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας κ. Φράγκος Χρήστος, ο Μητρο-
πολίτης ,ο Υφ. Εθνικής Άμυνας κ. Στεφανής Αλκιβιάδης, ο  Δήμαρχος Βέροιας, ο πρόεδρος Α.Π.Ο.Ε.Α. 
κ. Κωσταράς Φίλιππος, ο πρόεδρος της Πανκύπριας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών Κύπρου. κ. 
Τσίγκης Βίκτωρας, ο πρόεδρος της Ένωσης Συγγενών θυμάτων πολέμου έπους 1940-41, κ. Γεώργιος 
Σούρλας πρώην Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Βουλής και ο  Διοικητής 1ης Μεραρχίας κ. Κολοκούρης 
Σάββας.

Ορίστηκε η νέα διοίκηση 
του Χιονοδρομικού Κέντρου 

Σελίου με πρόεδρο 
τον Γιώργο Μιχαλιά

Με πρόεδρο τον μηχανολόγο μηχανικό 
Γιώργο Μιχαλιά, (προϊστάμενος της Διεύθυν-
σης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. 
Ημαθίας και πρόεδρος του ΤΕΕ Ημαθίας), 
ορίστηκε η νέα διοίκηση στο Χιονοδρομικό 
Κέντρο Σελίου.

Αναλυτικά η σύνθεση της νέας διοίκησης 
έχει ως εξής::

Πρόεδρος: Μιχαλιάς Γεώργιος, Μηχανο-
λόγος Μηχανικός, με αναπληρωτή τον Γεωρ-
γιάδη Κωνσταντίνο, ιδιωτικό υπάλληλο.

Αντιπρόεδρος: Πιτούλιας Παναγιώτης, συ-
νταξιούχος, με αναπληρωτή τον Πίκο Κων-
σταντίνο, Μηχανολόγο Μηχανικό.

Γραμματέας: Κακούλης Νικόλαος, υπάλ-
ληλος ΔΕΗ, με αναπληρώτρια τη Ζεϊμπέκη 
Σοφία, Δικηγόρο.

Ταμίας: Τσίρης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός, 
με αναπληρώτρια τη Σοφία Μαστοροπούλου, 
Ελεύθερη Επαγγελματία.

Έφορος: Μανακούλη Ελένη, βοηθός Νοσηλεύτρια, με αναπληρώτρια την Τουπεκτσή 
Μαγδαληνή, Δημόσιο Υπάλληλο.

 Μέλη: Μελικιώτου Βασιλεία, Ελεύθερη Επαγγελματίας με αναπληρωτή τον Κύρτσιο 
Στέργιο

και  Μπούρας Νικόλαος, ελεύθερος επαγγελματίας, με αναπληρωτή τον Μητρούλα 
Λεωνίδα, καθηγητή Φυσικής Αγωγής.

Με κάθε επισημότητα 
γιορτάστηκε η απελευθέρωση 

της Αλεξάνδρειας

Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα γιορτάστηκε χθες Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, η 
επετείου της Απελευθέρωσης της Αλεξάνδρειας.

Ο εορτασμός ξεκίνησε από το πρωί με δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου, για να συνεχιστεί με κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης και να κορυφωθεί 
με την παρέλαση στην οδό Βετσοπούλου.

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν πέραν του Δημάρχου Αλεξάνδρειας κ. Π. Γκυρίνη και 
της Δημοτικής Αρχής, ο Υπουργός κ. Απ. Βεσυρόπουλος, καθώς επίσης και οι Βουλευ-
τές κ.κ. Τ. Μπαρτζώκας, Λ. Τσαβδαρίδης και η κα Φ. Καρασαρλίδου.

Επίσης το παρόν έδωσε ο Ρουμλουκιώτης Αστυνομικός Διευθυντής κ. Δ. Κούγκας, ο 
Διοικητής του ΚΕΑΣ Ταξίαρχος κ. Ευσ. Γαιτανίδης, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής και 
εκπρόσωποι φορέων της πόλης και γενικότερα του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Κίτσιος Γεώργιος

Συνεδριάζει την Τρίτη 
η Κοινότητα Βέροιας 

 
Τακτική συνεδρίαση της 

Κοινότητας Βέροιας θα γί-
νει στην αίθουσα Δημοτι-
κού Συμβουλίου την Τρίτη 
22 Οκτωβρίου στις 18:00, 
για τα παρακάτω θέματα 
της ημερήσιας διάταξης:

-Διατύπωση γνώμης 
για την απ’ ευθείας εκμί-
σθωση τμήματος αγροτε-
μαχίου εμβαδού 74,18τ.μ 
από το αρ. 2320 δημοτικό 
αγροτεμάχιο του Δήμου 
Βέροιας.

-Διατύπωση γνώμης 
για την κίνηση διαδικασίας 
εκμίσθωσης με δημοπρασία τμήματος αγροτεμαχίου 1632,22 τμ από το αρ. 2221 αγροτεμά-
χιο του Δήμου Βέροιας.

Την Τετάρτη συνεδριάζει 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσε-
ων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας στις 23-10-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 με 
μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την ενημέρωση και συζήτηση για τη διαδικασία σχεδίων 
και τροποποίηση κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.το εξής:

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.
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Ομάδα ελεύθερης συζήτησης και έκφρασης 
για την 3η ηλικία, από τον «Έρασμο»

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»  συνεχίζοντας να εγκαινιάζει 
δράσεις κοινωνικής δικτύωσης και ευαισθητοποίησης προχωρά στη δημιουργία «Ο-
μάδας ελεύθερης συζήτησης και έκφρασης για την 3η ηλικία», με ποικίλη θεματολογία 
βιωματικού χαρακτήρα και με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους ηλικιωμένους συντο-
πίτες μας που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν, από την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, 
στις 11.00π.μ. και κάθε Τετάρτη για 10 συναντήσεις συνολικά στα νέα μας γρα-
φεία, Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια. 

Με τη νέα του δράση ο «Έρασμος» τιμά την 3η ηλικία, κοινωνώντας με τα ιδι-
αίτερα προβλήματα και τις αγωνίες της, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί αστείρευτο 

κεφάλαιο σοφίας και άντλησης εμπειρίας, κεφάλαιο γνώσης προς αξιοποίηση και πηγή συνειδητοποίησης ότι 
η ζωή δεν ήλθε μόνη, αλλά κάποιοι την έφεραν και μας την παρέδωσαν, ως μια σκυτάλη ευθύνης, αγάπης, 
προσφοράς και συνέπειας προς τις επόμενες γενιές. Η ομάδα φιλοδοξεί να εμπνεύσει την αισιοδοξία και την 
αγωνιστικότητα για μια δυναμική παρουσία των ηλικιωμένων στην καθημερινότητα τους  με το σύνθημα: «Το 
να γερνά το σώμα είναι αναπόφευκτο. Το να γερνά η ψυχή, όχι»! 

Δηλώσεις συμμετοχής Δευτέρα – Παρασκευή, 
9.00π.μ. – 14.00 π.μ. στα γραφεία μας, Μ. Αλεξάνδρου 17. Τηλ. 23310 74073 
email: erasmos.veria@gmail.com

Σεμινάρια αγγλικής γλώσσας στο πλαίσιο 
συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Νάουσας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο 
των συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ θα πραγματοποιήσουν σεμινάρια αγγλικής γλώσσας, 
στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του κτηρίου «ΕΡΙΑ», τις παρακάτω ημερομηνίες:

• Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 8:00 – 14:00
• Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 8:00 – 14:00
• Τρίτη 29 Οκτωβρίου 8:00 – 14:00
• Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 8:00 – 14:00
• Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 8:00 – 14:00
• Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 8:00 – 14:00
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για το τμήμα που ανήκουν και την ώρα προ-

σέλευσής τους. 
Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή στείλτε μήνυμα στα παρακάτω τηλέ-

φωνα :
Από σταθερό: 800 100 1775
Από κινητό: 690 8244 836
E-mail: teva.upostiriksi@gmail.com

MALEFICENT: Η ΔΥΝΑΜΗ 
ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ (ΜΕΤΑΓΛ. Ελ-
ληνικά) 

Προβολές:   Πέμπτη 17/1 
- Παρασκευή 18/10 – Σάββα-
το 19/10 – Κυριακή 20/10 στις  
17.15

Σκηνοθεσία: Χ Ο Α Κ Ι Μ 
ΡΕΝΙΝΓΚ

Σενάριο: ΜΙΚΑ ΦΙ-
ΤΖΕΡΜΑΝ-ΜΠΛΟΥ & ΝΟΑ ΧΑΡΠΣΤΕΡ

Ηθοποιοί: ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΤΖΟΛΙ, ΕΛ 
ΦΑΝΙΝΓΚ, ΤΖΟΥΝΟ ΤΕΜΠΛ, ΣΑΜ ΡΑΪΛΙ, ΛΕΣΛΙ 
ΜΑΝΒΙΛ, ΧΑΡΙΣ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ, ΜΙΣΕΛ ΦΑΪΦΕΡ

MALEFICENT: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ 
(Υποτιτλ.) 

Προβολές:   καθημερινά στις 19.30

JOKER        (ΧΡΥΣΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙ-
ΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ)

Προβολές:   Πέμπτη 17/10 – Παρασκευή 
18/10 - Δευτέρα 21/10 –Τρίτη 22/10 - Τετάρτη 
23/10 στις 21.00

Σάββατο 19/10 – Κυριακή 20/10 στις 19.00 
και 21.30

Σκηνοθεσία: Τοντ Φίλιπς και σενάριο: Τοντ 
Φίλιπς και Σκοτ Ρίβερ

Πρωταγωνιστούν: Χοακίν Φίνιξ, Ρόμπερτ 

Ντε Νίρο, Ζάζι Μπιτζ, Φράνσις Κόνροϊ, Μαρκ 
Μάρον, Μπιλ Καμπ, Γκλέν Φλέσλερ, Σι Γουί-
γκαμ, Μπρετ Κάλεν, Ντάγκλας Χοτζ και Τζος 
Πάις

 Ο ΚΥΝΗΓΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ - NOMIS/ NIGHT 
HUNTER   

 Προβολές:   Καθημερινά στις 21.30
Σκηνοθεσία: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΡΕΪΜΟΝΤ
Σενάριο: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΡΕΪΜΟΝΤ
Ηθοποιοί: ΜΠΡΕΝΤΑΝ ΦΛΕΤΣΕΡ, 

ΧΕΝΡΙ ΚΑΒΙΛ, ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ ΝΤΑΝΤΑΡΙΟ, 
ΣΤΑΝΛΕΪ ΤΟΥΤΣΙ, ΜΠΕΝ ΚΙΝΓΚΣΛΕΪ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για ό-
λο 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»     17/10/19 - 23/10/19

Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 
Το βιβλίο του Γιώργου Λιόλιου 
‘’Η Βέροια των περαστικών’’

 παρουσιάζεται στο Αμφιθέατρο 
του Νέου Μουσείου Αιγών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, με 
μεγάλη χαρά, παρουσιάζει για πρώτη φο-
ρά στο ευρύ κοινό το εκδοτικό της έργο, 
με το βιβλίο του Βεροιώτη δικηγόρου και 
συγγραφέα Γιώργου Λιόλιου. 

Η ‘’Βέροια των περαστικών’’ είναι μια 
εξαντλητική, τεκμηριωμένη, ενθουσιώδης 
και συγκινητική ανθολογία όλων των κα-
ταγραφών και των εντυπώσεων (ιστορι-
κών, περιηγητικών, επίσημων και ιδιωτι-
κών) επισκεπτών, που βρέθηκαν για λίγο 
ή πολύ στην πόλη μας. 

Η Βέροια, κάποτε λαμπρή μητρόπολη 
των Μακεδόνων, ζωντανεύει στο πέρα-
σμα των αιώνων με τα μάτια των περα-
στικών που αποτυπώνουν εικόνες της 
πολυάνθρωπης, εξωτικής και κοσμοπο-
λίτικης πόλης: η Βέροια της πολύβουης 
αγοράς, η Βέροια των πολέμων, η Βέροια 
των χριστιανών, των οθωμανών, των ε-
βραίων, η ερωτική Βέροια, η Βέροια των 
χαμένων μνημείων. 

Το βιβλίο, καρπός πολυετούς εργασί-
ας,  θα παρουσιάσουν στο κοινό η Δρ. 
Αγγελική Κοτταρίδη, Έφορος Αρχαιοτή-
των Ημαθίας, η οποία και θα συντονίσει 
την συζήτηση, ο κ. Γιάννης Παρασκευόπουλος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, ο κ. 
Βασίλης Παππάς, ποιητής και ο κ. Γιάννης Γραικός, αρχαιολόγος. 

4η εκδήλωση παραδοσιακής 
παραγωγής τσίπουρου 

στην  Αγία Βαρβάρα
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του 

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας, 
προσκαλούν το κοινό, την Κυριακή 20 Ο-
κτωμβριού 2019 στην 4η Εκδήλωση Πα-
ραδοσιακής Παραγωγής Τσίπουρο Αγίας 
Βαρβάρας στην πλατεία της Αγίας Βαρβά-
ρας, στις 12:00μ.μ. ... 

Θα συμμετέχουν τα χορευτικά : 
1) Λαογραφικός Εκπολιτιστικός Σύλλο-

γος ‘’Ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ’’, 
2) Πολιτιστικός σύλλογος Κουφαλίων 

«Μακεδονία» και
3) τα παιδικά και εφηβικά τμήματα του 

συλλόγου μας.. 
Μουσική θα μας παίξουν: 
Η Ορχήστρα του Πέτρος Καρατζόβαλης.
Φυσικά δεν θα λείπει μουσική, μεζέδες 

και ΆΦΘΟΝΟ Τσίπουρο ....
Ραντεβού στις 20 Οκτώβρη στη πλατεία 

της Αγίας Βαρβάρας Ημαθίας..
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ !!!
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο SCHNEIDER MICHAEL του 
Hans Peter Schneider και της 
Ursula, το γένος Wetzel, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στο Heilbronn 
Γερμανίας και η ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑ του Βασιλείου και της Μα-
ριάνθης, το γένος Σανίδα, που γεν-

νήθηκε και κατοικεί στο Heilbronn Γερμανίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δη-
μαρχείο Heilbronn Γερμανίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΓΑΛΟΥΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟ-
ΦΙΛΟΣ του Ιορδάνη και της Μαρίας, 
το γένος Μακρυγιάννη, που γεννή-
θηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Νά-
ουσα και η ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΝΝΑ του 
Αποστόλου και της Όλγας, το γένος 
Θεοδοσίου, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-

ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Νάουσας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο MAXMOYTΛΛΑΡΙ ΓΙΩΡΓΟΣ 
του Peparim και της Trendafile, το 
γένος Bregu, που γεννήθηκε στο 
Hostece Pogradec και κατοικεί στη 
Βέροια και η FIRANJ SARA του 
Μondi και της Blerina, το γένος 
Kodra, που γεννήθηκε  και κατοικεί 
στην Κορυτσά Αλβανίας, πρόκειται 

να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δη-
μαρχείο Βέροιας.

Απάντηση του βουλευτή 
Ημαθίας Τάσου Μπαρτζώκα

 σε ανακοίνωση 
του Αθλητικού Τμήματος 
της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας

Ο βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας, απαντώντας σε 
ανακοίνωση του Αθλητικού Τμήματος της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας, 
έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θα περίμενε κανείς οι τοπικοί παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθί-
ας να έχουν αποκτήσει περισσότερη σοφία και σύνεση, μετά από 
4,5 χρόνια στην εξουσία με τους ΑΝΕΛ, αλλά και την βαριά ήττα 
στις πρόσφατες εκλογές. Δυστυχώς, η ανακοίνωση που κοινοποί-
ησαν ως απάντηση σε πρόσφατα δελτίο Τύπου του πολιτικού μου 
γραφείου αποδεικνύει πως απέχουν έτη φωτός από κάτι τέτοιο. 

Για ακόμη μια φορά, απροκάλυπτα και ανερυθρίαστα, προσπα-
θούν να παραποιήσουν τα λόγια μου, αναφέροντας πως δήθεν 
ισχυρίστηκα πως με δικές μου ενέργειες εντάχθηκαν τα έργα σε 
Μακροχώρι και Γήπεδο Χαρίεσσας. Ωστόσο, προς απογοήτευσή 
τους, στην ανακοίνωσή μου αναφέρεται ότι απεμπλάκησαν τα 
έργα τα οποία ήταν ενταγμένα στο ΠΔΕ του 2018 και όχι ότι εντά-
χθηκαν επί κυβέρνησης ΝΔ. 

Φαίνεται ότι τους επόμενους μήνες θα έχουμε πολλές τέτοιου 
είδους ανακοινώσεις, με το γνωστό στομφώδες ύφος που διακρί-
νει πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πολλά έργα που έμειναν 
στα χαρτιά και στα λόγια θα ξεκολλήσουν, έργα μικρότερα ή πολύ 
μεγαλύτερα, διότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα 
αρκεστεί σε φθηνές δικαιολογίες και μετάθεση ευθυνών, ούτε σε 
έργα – μακέτες, αλλά σε αποτελεσματική διαχείριση και αποπερά-
τωση. 

Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε όταν πρόκειται για το καλό 
της Ημαθίας και της χώρας. Άλλωστε, τους πολίτες δεν τους εν-
διαφέρουν οι «κοκορομαχίες». Ας μείνουμε στην ουσία, λοιπόν, 
καθώς η χώρα αλλάζει και όσοι ισχυρίζονται πως νοιάζονται για 
αυτήν θα πρέπει να σταθούν συνεργατικά δίπλα μας και όχι «πε-
τώντας πέτρες» για ακόμη μια φορά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα 
επανέλθω και καλώ όποιον πραγματικά ενδιαφέρεται να συνεργα-
στεί μαζί μας, για την προώθηση των θεμάτων που απασχολούν 
την περιοχή μας και την εύρεση λύσεων!»

Ο Βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρ-
τζώκας, ως εκπρόσωπος της κυβερνη-
τικής πλειοψηφίας, ήταν εισηγητής στο 
νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή 
την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019, με 
θέμα την παράταση της συμφωνίας 
μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμε-
ρικής και της Ελλάδας, σχετικά με τους 
εισαγωγικούς περιορισμούς αρχαιολο-
γικού και εθνολογικού υλικού στις ΗΠΑ, 
αλλά και την υποχρέωση επιστροφής 
τους στην Ελλάδα. 

Στόχος της συμφωνίας είναι η α-
ποτροπή λεηλασιών και παράνομων 
διακινήσεων αρχαιολογικών και βυζα-
ντινών ευρημάτων, προκειμένου να δι-
αφυλαχθεί η πολιτιστική κληρονομιά 
του τόπου μας και η μεταβίβαση της 
στις επόμενες γενιές και ο επαναπατρισμός του πολιτιστικού πλούτου 
που έφυγε παρανόμως από την Ελλάδα.

Πρόκειται για μια συμφωνία που όφειλε να έχει ανανεωθεί από το 
2016, ωστόσο, όπως φαίνεται, η προστασία του αρχαιολογικού μας 
πλούτου δεν ήταν εντός των προτεραιοτήτων της απελθούσας κυβέρνη-
σης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας τη μείζονα σημασία 
της συμφωνίας, κινήθηκε με γοργούς ρυθμούς και κατάφερε εντός σύντο-
μου διαστήματος να ανταποκριθεί με συνέπεια στις νομικές δεσμεύσεις 
της χώρας απέναντι σε ένα βασικό στρατηγικό εταίρο της στο πεδίο της 
πολιτιστικής διπλωματίας, τις ΗΠΑ. Έτσι, εξασφαλίστηκε η διατήρηση 
ανοικτών διαύλων επικοινωνίας, αλλά και η περαιτέρω ενδυνάμωση των 
διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών, παράλληλα με την διαφύλαξη 

της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδος. 
Να σημειωθεί ότι από την εφαρμογή της 

Συμφωνίας έως το 2016 πολλοί «θησαυροί» 
της χώρας μας εντοπίστηκαν από τις τελω-
νιακές αρχές των ΗΠΑ και, σε εφαρμογή της 
συμφωνίας, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν και 
πάλι στην Ελλάδα. 

Σε σχετική δήλωση του, ο Τάσος Μπαρτζώ-
κας αναφέρει:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είχα την 
τιμή να οριστώ εκπρόσωπος της κυβερνητι-
κής πλειοψηφίας σε νομοσχέδιο με θέμα την 
προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
Άλλωστε, όπως ανέφερα και στην τοποθέτησή 
μου στην ολομέλεια της Βουλής, η Ημαθία δια-
κρίνεται για τον πλούσιο και διαχρονικό πολιτι-
στικό της πλούτο.

Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 
μας αφορά όλους. Επιπλέον, δεν είναι απλώς εθνική υπόθεση. Η διαφύ-
λαξη της απαιτεί συνέργειες και κοινή μέριμνα. Μόνο τότε μπορεί να έχει 
απτά αποτελέσματα. Η παράταση της συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ που 
κύρωσε το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 17 Οκτωβρίου συμβάλλει στη δια-
φύλαξη της συλλογικής μνήμης και της εθνικής ταυτότητάς μας, παράλλη-
λα με την προστασία του αρχαιολογικού και βυζαντινού πολιτιστικού μας 
πλούτου. Στην ουσία, με την Συμφωνία μας με τις ΗΠΑ, κάθε πολιτιστικός 
θησαυρός της χώρας μας που διακινείται παράνομα και εντοπίζεται στις 
ΗΠΑ κατάσχεται και επιστρέφει εκεί που ανήκει. Μία τόσο σημαντική 
συμφωνία και όμως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ την άφησε χωρίς επι-
κύρωση από το 2016. Ευτυχώς για την χώρα και την κληρονομιά της, τα 
πράγματα αλλάζουν…».

Ο Τάσος Μπαρτζώκας εισηγητής 
στο νομοσχέδιο για την διαφύλαξη 

της πολιτιστικής κληρονομιάς
- «Η συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ συμβάλλει στη διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης και εθνικής 

ταυτότητας και προστατεύει τον πολιτιστικό μας πλούτο», δηλώνει ο βουλευτής Ημαθίας
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 20 Οκτω-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Απ. 
Πέτρου και Παύλου Μητρόπολη 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού

ΑΔΑΜΟΥ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗ 
(ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ)

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

 Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, 

Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
  Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στο ζαχαροπλαστείο «Σερεμέτα»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 20 Ο-

κτωβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Παλατί-
σια Ημαθίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μου συζύγου

ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ 
ΔΑΛΛΑ

(Συν/χου δικηγόρου)

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

 Η σύζυγος, 
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 20 Ο-

κτωβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Α-
γίων Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, αδελφού και θεί-
ου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚ. 
ΓΚΡΕΖΙΟΥ

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

 Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα της «Ελιάς»

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤ. ΚΑΜΑΡΑ 25 ΒΕΡΟΙΑ τηλ. 23310 23937-26648

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 

2019 και ώρα 6.00 μ.μ. στην αί-
θουσά μας Αντ. Καμάρα 25, οι 
Σύλλογοί μας, θα τελέσουν Α-
γιασμό για τη νέα πνευματική 
χρονιά. Στη συνέχεια θα έχουν 
ομιλία με θέμα: «Ο δοκών εστά-
ναι βλεπέτω μη πέση».

Ομιλητής ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ.κ. Παντελε-
ήμων.

Με τιμή 
Τα Διοικ. Συμβούλια

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
Σύμφωνα με την τάξη της Εκκλησίας μας, το Σάββατο είναι Ψυ-

χοσάββατο. Την ημέρα αυτή οι χριστιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν 
μαζικά στα κοιμητήρια, προκειμένου να προσευχηθούν για τους 
προσφιλείς τους νεκρούς.

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

Προκειμένουν, λοιπόν να μην ταλαιπωρηθείτε, παρακαλείσθε να 
πάτε στο Κοιμητήριο, κατά προτίμηση, μετά τις 9.00 το πρωί. Οι 
ιερείς θα βρίσκονται εκεί μέχρι αργά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει 
όλος ο χρόνος για να επιτελέσετε τα καθήκοντά σας προς τους κε-
κοιμημένους.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Εκδήλωση προς τιμήν του 
Μητροπολίτη από τον Ελληνικό 

Ερυθρό Σταυρό Βέροιας
Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βέροιας δι-

οργανώνει εκδήλωση για να τιμήσει τον Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα για τις ανεκτίμητες υπηρεσίες και την προ-
σφορά του στον Ε.Ε.Σ. κατά την 25η θητεία του, ως πρόεδρος του Περιφε-
ρειακού Τμήματος Βέροιας.

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 19 Οκτωβρίου στις 7.00 μ.μ. στο 
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Η οικογένεια Η. Ψαρίδη - Νόπης Κριμι-

τσα Ψαρίδη συμπαρίστανται θερμά στην 
οικογένεια Αθανασίου - Μαίρης Βέου για το 
ετήσιο μνημόσυνο του αγαπημένου τους 
γιου Κώστα.

Ακαδημαϊκοί  Διάλογοι 
Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα 

στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλε-
ως (Βενιζέλου 29, 1ος όροφος) ομιλητής στους «Α-
καδημαικούς Διαλόγους» θα είναι ο Καθηγούμενος 
της Ιεράς Μονής Σκήτης Βεροίας Αρχιμ. Πορφύριος, 
ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Ἐκ νυκτὸς ὀρθρί-
ζει τὸ πνεῦμά μου».

Πρόγραμμα των Ιερών 
Ακολουθιών στα 

Κοιμητήρια Βεροίας για το 
ψυχοσάββατο

 του Αγ. Δημητρίου
Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 κατά τη παράδοση της 

Εκκλησίας είναι το Ψυχοσάββατο Του Αγίου Δημητρίου και 
το Πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στα Κοιμητήρια Βε-
ροίας θα έχει ως εξής:

Σάββατο 19 Οκτωβρίου :
07:00 - 10:00 Όρθρος Και Θεία Λειτουργία - Επιμνημό-

συνη Δέηση.
09:00 - 12:00 Τρισάγια Επί Των Μνημάτων
17:00 Τρισάγια Επί Των Μνημάτων

Προς Διευκόλυνση Των Πιστών Θα Κατασκευαστεί Από 
Τον Ιερό Ένας Κοινός Δίσκος Κολλυβων, Το Απόγευμα Της 
Παρασκευής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 

υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις 
ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και 
επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οι-
κονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην 
ALPHA  BANK .

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 
0140 8290 8290 0200 1000 024

και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ, Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 
0140 8300 8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο 
Βέροιας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

Επίσης όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν 
για  το  Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημο-
τικής Αγοράς.

Το Δ.Σ. Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροιας 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
Ο Συνεταιρισμός Διαχείρισης Συνιδιοκτησίας Ξηρολιβά-

δου ανακοινώνει και προσκαλεί όλα τα μέλη του να συμ-
μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη μελών Δ.Σ που θα 
διεξαχθούν την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 στο γραφείο 
του Συνεταιρισμού, στη Βέροια, επί της οδού Λουτρού αριθ. 
1, 2ος όροφος και κατά τις ώρες 10:00 π.μ-14:00 μ.μ.

Όσα από τα τακτοποιημένα-εγγεγραμμένα στο Μητρώο 
του Συνεταιρισμού μέλη επιθυμούν να δηλώσουν υποψη-
φιότητα στις επικείμενες εκλογές οφείλουν να δηλώσουν 
την πρόθεση τους έως και την 25η Οκτωβρίου 2019 εγ-
γράφως προς τους α) Ασημίνα Χαριστού του Δημητρίου 
(τηλ. 6972789765) και β) Γεώργιο Γεωργίου του Δημητρίου 
(τηλ.697304440) αναγράφοντας τα πλήρη προσωπικά τους 
στοιχεία. Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιό-
τητας έχουν τα μέλη που έχουν πλήρη συνεταιρική μερίδα, 
δηλ. δικαίωμα επί δασικής, μη δασικής (χορτολιβαδικής) 
έκτασης και δικαίωμα επί αγροτεμαχίου. Δικαίωμα συμ-
μετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν τα εγγεγραμμέ-
να-τακτοποιημένα μέλη στο Νέο Μητρώο, καθώς και όσοι 
μπορούν αποδείξουν δικαίωμα διαδοχής εκ των αρχικών 
μεριδούχων. Κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας απαραί-
τητη θα είναι η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή οποιου-
δήποτε άλλο εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητα του 
εκάστοτε προσώπου.

Για τον Συνεταιρισμό
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Την Κυριακή η γιορτή της 
Αστυνομίας

Τη μνήμη του προστάτη της Άγιο Αρτέμιο τιμά η Ελληνική Αστυνομία 
την Κυριακή 20 Οκτωβρίου με επίσημη δοξολογία στις 10.00 το 
πρωί, στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων. 

Θα ακολουθήσει δεξίωση στο «beluga».

Πέρα απ΄την σκιά 
του στίγματος...

Εάν σε μια παρέα αναφέρεις ότι πάσχεις 
από ζαχαρώδη διαβήτη θα σε κοιτάξουν α-
διάφορα ή με συμπάθεια. Εάν αναφέρεις 
όμως ότι πάσχεις από ψύχωση, διπολική δι-
αταραχή ή κατάθλιψη, αμέσως τα βλέμματα 
θα στηθούν με απορία, καχυποψία και πολ-
λές φορές υποτίμηση. Εάν βγάλεις να πιείς 
το χαπάκι της πιέσεως, θα κουνήσουν το 
κεφάλι με κατανόηση πάντες, εάν όμως αυτό 
το φάρμακο είναι για την αγχώδη διαταραχή, 
θα ξεροκαταπιούν στην παρέα και θα σε 
κοιτάζουν σαν τον «τρελό» του χωριού. Το στίγμα του της ψυχικής ασθένειες, περιφέρεται 
ως σκιά αιώνες τώρα πάνω από τα πρόσωπα των ψυχικά πασχόντων ακυρώνοντας και 
κατασυκοφαντώντας την ανθρώπινη αλήθεια τους. 

Μα και όταν αποφασίσουν να «ενδιαφερθούν» για τον πάσχοντα, θα αρχίσουν τα 
γνωστά και καταστρεπτικά, «δεν έχεις τίποτα, στο μυαλό σου είναι όλα, δεν έχεις ανάγκη 
τα φάρμακα, μην τα παίρνεις αυτά θα σε τρελάνουν… μπορείς και μόνος σου, είσαι δυνα-
τός..» κ.α τέτοια που το μόνο που προσφέρουν είναι η πλήρης ισοπέδωση του ψυχισμού 
του πάσχοντος, αφού μέσα του ευλόγως αυξάνει η ενοχή που λέει, «τελικά είμαι για φτύ-
σιμο, αφού είναι τόσα απλά τα πράγματα και εγώ τα κάνω χάλια, άρα δεν είμαι δυνατός, 
ούτε λογικός, ταλαιπωρώ και ταλαιπωρούμε άδικα, δεν είμαι σαν του άλλους που τα κα-
ταφέρουν μια χαρά….». 

Κι όμως ο ψυχικά πάσχω, δεν ζητάει τίποτε περισσότερο απ’ την αναγνώριση ότι είναι 
ασθενής όπως κάθε άλλος άνθρωπος που υποφέρει από μια ασθένεια. Τίποτε περισσό-
τερο και τίποτε λιγότερο. Έχει την άμεση ανάγκη του γιατρού ή ψυχολόγου κι όταν χρει-
άζεται των φαρμάκων του, χωρίς να κρύβεται και να φοβάται ή να νιώθει ενοχές γι’ αυτό 
που του συμβαίνει. Να μπορεί ελεύθερα να μιλήσει για την ασθένεια του όπως όλοι οι 
άλλοι ασθενείς, δίχως την απειλή των επικριτικών και καχύποπτων βλεμμάτων. 

Δεν είναι τρελός, ούτε δαιμονισμένος, είναι απλά πάσχων. Δεν θέλει εξορκισμούς ούτε 
εγκλεισμό, αλλά αγάπη και αποδοχή. Σηκώνει ένα μεγάλο σταυρό και δεν χρειάζεται να 
του προσθέτουμε επιπλέον οδύνη, με τις προκαταλήψεις και τις φοβίες μας. Εαν μπορού-
με ας ελαφρύνουμε το βαρύ σταυρό του, εαν δεν γνωρίζουμε ας σιωπήσουμε με αγάπη, 
είναι κι αυτό μια πράξη φιλανθρωπίας.

π. ΛίΒυος

Σχόλιο επι του κειμένου:   Μεγαλύτερη ασθένεια στην κοινωνία παντα ήταν η άγνοια 
της  και η απουσία αγάπης και αποδοχής.

Η απουσία ομως αγάπης και αποδοχής βασανίζει σίγουρα περισσότερο εκείνους που 
ζουν με την ψεύτικη αυτάρκεια της ιδέας ότι είναι πιο υγιείς από άλλους και για πάντα, 
αλλά τελικά αυτοι είναι απλα « οι πολύ σκληροί « και με τον ίδιο τους τον εαυτό αλλα και 
με τον συνάνθρωπο.

 Έτσι κι αλλιώς η έλλειψη αγάπης θα μπορούσε να θυμισει κανείς ότι είναι η αρχέγονη 
και κύρια» αναπηρία « της ανθρωπότητας.

Η αγάπη θεραπεύει. Η απουσία αγάπης αυξάνει το κακό , που πιο πολύ προκαλείται 
από υγιείς και δυνατούς παρά από ασθενείς και αδύναμους .

Στο ίδιο καράβι ταξιδεύουμε υγιείς και ασθενείς , η κακομεταχείριση ασθενών είναι  
προβολή κακοτητας που αν αυτή  απευθύνεται έτσι σε ασθενείς, αναρωτιέται κανείς πως 
απευθύνεται μεταξύ «υγειών» ανθρώπων .

Κότσιφα Έυδοξία
Νομικός

«Trans European Water Sustainability» 
 Στη Δανία το 5ο ΓΕ.Λ Βέροιας στο 

πλαίσιο προγράµµατος Erasmus+ ΚΑ2 
Η τέταρτη ανταλλαγή µαθητών στο 

πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus+ 
ΚΑ2 µε τίτλο «Trans European Water 
Sustainability µε θέµα την αειφορία 
του νερού πραγµατοποιήθηκε στο 
Bagenkop της Δανίας.

Το 5ο ΓΕΛ εκπροσώπησαν οι µα-
θητές της Β τάξης Βασιλείου Μαρί-
α-Ελένη, Γκαλίτσιου Δήµητρα, Ντάφης 
Ραφαήλ, Πιπερίδης Παναγιώτης και 
Ταιπλιάδου Βασιλική συνοδευόµενοι 
από τις καθηγήτριες Καραγιάννη Φρά-
γκα και Θυµιοπούλου Χριστίνα. 

Μετέβησαν 31 συνολικά µαθητές 
από Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία 
και Πορτογαλία.  Στο Bagenkop της 
Δανίας παραβρέθηκε η επταµελής α-
ποστολή από την Δευτέρα 30 Σεπτεµ-
βρίου έως την Παρασκευή 4 Οκτωβρί-
ου 2019 και εργάστηκε σε θέµα που 
αφορούσε τις επιπτώσεις της ανόδου 
της στάθµης της θάλασσας και συµ-
πληρωνόταν από µυθολογικές ανα-
φορές της κάθε χώρας σχετικές µ ετο 
νερό. Στις πέντε µέρες εργασιών της 
κινητικότητας οι µαθητές έλαβαν µέρος 
σε πολλές δραστηριότητες εντός του 
σχολικού περιβάλλοντος , έχοντας έτσι 
την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε το 
δανέζικο εκπαιδευτικό σύστηµα και τις 
δοµές του, αλλά και να ενηµερωθούν 
σε βάθος για την άνοδο της στάθµης 
της θάλασσας. Επιπλέον τους δόθηκε 
η ευκαιρία να επισκεφθούν το νησί 
Mendo , όπου βίωσαν το φαινόµενο 
της παλίρροιας, να ψαρέψουν στη Βό-
ρεια Θάλασσα και να παρατηρήσουν 
τις καλλιέργειες σε µία πρότυπη βιολογική φάρµα. 

Μαθητές από έξι διαφορετικές χώρες και κουλτούρες συµµετείχαν ενεργά σε µία τόσο πολυπολιτισµική οµάδα και επικοι-
νώνησαν σε µία κοινή γλώσσα , συνάπτοντας παράλληλα δυνατές φιλίες! Για άλλη µια φορά το πρόγραµµα Erasmus έδωσε 

την ευκαιρία στους µαθητές να βι-
ώσουν µια ανεπανάληπτη εµπειρία 
και να διευρύνουν τους ορίζοντές 
τους!  Το πρόγραµµα χρηµατοδοτεί-
ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εθνικός φορέας για την Ελλάδα είναι 
το Ι.Κ.Υ..

Πρόγραμμα ανταλλαγής και επισκέψεων 
Κυπρίων αγροτών στην Ημαθία

Την  Δευτέρα 21 Οκτωβρίου στην αίθουσα sala στον πολυχώρο Εληά της Βέροιας, ξεκινάει το πρόγραμμα  ανταλλαγής 
και επισκέψεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση, στην Ημαθία, παρουσία του 1ου γκρουπ Κυπρίων αγροτών. 

Οι εργασίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, θα ξεκινήσουν στις  10.00 π.μ. Διοργανωτής 
είναι η Παναγροτική Ένωση Κύπρου και Φορέας Υποδοχής ο Α.Σ. Αγρός.



Στην άσκηση «Μινώταυρος» παρέστη η 
Αντιδήμαρχος  Νάουσας Δώρα Μπαλταζίδου
Στην διεξαγωγή άσκησης με κωδική ονομασία «Μινώταυρος» που διοργάνωσε χθες Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, στην  Βέροια η Αστυνομική Ακαδημία – 

Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, παρέστη  η Αντιδήμαρχος  Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας 
και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Δώρα Μπαλταζίδου, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Νάουσας. 

Στη συνέχεια,  η κ. Μπαλταζίδου συμμετείχε στην τελετή λήξης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του Νόμου (European  Uniοn Agency for Law Enforcement Training – CEPOL) με θέμα: «Διαπραγματεύσεις σε κατα-
στάσεις ομηρίας και επικοινωνία σε καταστάσεις κρίσεων». 

Στην εν λόγω εκδήλωση συμμετείχαν Ανώτατοι Αξιωματικοί – Στελέχη Αστυνομιών και 
Εμπειρογνώμονες από κράτη μέλη της Ε.Ε., όπως επίσης και στελέχη Ευρωπαϊκών και Διε-
θνών οργανισμών. 
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Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Με αφορμή, αυτές τις μέρες, τις συζητήσεις 
για την εκπαίδευση, φίλοι αναγνώστες, θα μου 
επιτρέψετε να γράψω ορισμένες σκέψεις μου. 
Σε όσα, βέβαια θα αναφέρω, υπάρχουν και οι 
εξαιρέσεις, οι οποίες, όμως, επιβεβαιώνουν τον 
κανόνα.

Υπάρχει άραγε σήμερα, έστω και ένας Έλ-
ληνας, που να είναι υπερήφανος για το εκπαι-
δευτικό μας σύστημα; Και αν ναι, τότε πώς 

εξηγείται όχι μόνο η ημιμάθεια (κοινώς αγραμματοσύνη), αλλά και η 
συνεχώς αυξανόμενη παραβατική συμπεριφορά των νέων μας, που 
εκδηλώνεται με καταλήψεις σχολικών κτιρίων, καταστροφές δημόσιας 
περιουσίας (αλήθεια ποιος πληρώνει;), συγκρότηση και δράση συμμο-
ριών ανηλίκων, ακόμη και βιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών, κατασκευή 
βομβών μολότοφ μέσα σε σχολικές αίθουσες, με παντελή έλλειψη 
σεβασμού, με διακίνηση βιντεοπορνό και άλλα παρόμοια θλιβερά κι 
ακατανόητα για μια πολιτισμένη κοινωνία;

Κατ’ επανάληψη έχει λεχθεί και γραφτεί πως το Ελληνικό σχολείο 
δεν επιτελεί σωστά την αποστολή του. Κι αυτό ελάχιστα απέχει, δυστυ-
χώς, από την πραγματικότητα για πολλούς λόγους, ο σπουδαιότερος 
των οποίων είναι ότι ελάχιστα ή διόλου ενδιαφέρεται για την ΠΑΙΔΕΙΑ 
των τροφίμων του. Και όταν λέμε Παιδεία δεν εννοούμε μόνο και α-
ποκλειστικά την πνευματική καλλιέργεια των μαθητών, εννοούμε κάτι 
περισσότερο και μεγαλύτερο.

Εννοούμε την καλλιέργεια «ολοκληρωμένων» ανθρώπων, τόσο από 
πνευματική όσο και από ψυχική, σωματική και κοινωνική άποψη. Αν-
θρώπων που να είναι πειθαρχημένοι και ισορροπημένοι, να έχουν συ-
νείδηση εθνική, να σέβονται τους συνανθρώπους τους, να τηρούν τους 
νόμους της πατρίδας τους και τους κανόνες της κοινωνίας, με τη θέλη-
σή τους και πολλά άλλα, που οι εκπαιδευτικοί μας νόμοι διαλαμβάνουν 
και, δυστυχώς, δεν τηρούνται (αλήθεια, πόσοι νόμοι εφαρμόζονται σ’ 
αυτή τη χώρα;). Εάν όλα αυτά επιδιώκονταν και πραγματώνονταν, δεν 
θα γινόμασταν μάρτυρες παρόμοιων απαράδεκτων εκτροπών και η 
κοινωνία μας θα είχε ένα καλύτερο μέλλον. Με το να συμπεριφέρονται 
οι νέοι μας με τρόπο ηθικά απαράδεκτο (είπαμε, υπάρχουν και εξαι-
ρέσεις), σημαίνει πως δεν είναι σωστοί νέοι, πως δεν έχουν παιδεία, 
έστω κι αν είναι άριστοι στα μαθήματά τους. Άλλο επιστήμη και άλλο α-

ρετή. Άλλο επιστήμονας ή άλλο επαγγελματίας και άλλο Άνθρωπος (με 
το άλφα κεφαλαίο). Αυτό ακριβώς διδάσκει και η σοφή ρήση: «Επιστή-
μη χωριζομένη αρετής, πανουργία φαίνεται». Και ο δρόμος που οδηγεί 
στις επιστημονικές γνώσεις είναι σχετικά εύκολος (ακόμη και μόνος του 
κανείς μαθαίνει), είναι δύσκολος και γι’ αυτό όλοι τον αποφεύγουν.

Πότε άραγε θα το καταλάβουν αυτό οι γονείς οι οποίοι είναι παθια-
σμένοι να δουν το παιδί τους σε ένα οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, αδιαφο-
ρώντας για όλα τα άλλα που καθορίζουν την ανθρώπινη ποιότητα και 
δίνουν αξία στη ζωή

Παιδιά μιας κοινωνίας σε παρακμή, σε βαθιά ηθική κρίση, είναι φυ-
σικό να μην είναι σωστά. Πώς να είναι σωστοί οι μικροί, όταν δεν είναι 
σωστοί οι μεγάλοι; Και την ευθύνη δεν έχει αποκλειστικά το σχολείο 
για τη διαπαιδαγώγηση των νέων. Πριν και μαζί με αυτό, η οικογένεια 
παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Πόσοι είναι οι γονείς που βάζουν όρια 
στην ανατροφή των παιδιών τους; Αντίθετα, ικανοποιούν όλες τους τις 
επιθυμίες, ακόμη και τις πιο παράλογες και μάλιστα πριν ακόμη εκφρα-
στούν αυτές από τους νεαρούς βλαστούς τους. Έτσι, τα παιδιά γίνονται 
απείθαρχα, βασιλιάδες και τύραννοι στην οικογένεια και αργότερα στην 
κοινωνία. Γι’ αυτό λέμε πως είναι προτιμότερο να έχουμε σήμερα καλές 
οικογένειες, παρά καλά σχολεία.

Είναι πλέον καιρός να καταλάβουμε όλοι (οικογένεια, σχολείο, κοι-
νωνία), πως παιδεία δεν είναι θωπεία, αλλά παιδεμός, παίδεμα, στέρη-
ση. Έτσι, όπως εξελίσσονται τα πράγματα στα σχολεία μας, εκτός των 
άλλων ενδεδειγμένων μέτρων που πρέπει να ληφθούν, είναι απαραίτη-
τοι και οι κατασταλτικοί μηχανισμοί, παρά τις αναμενόμενες λυσσαλέες 
αντιδράσεις των ψευτοκουλτουριάρηδων, που αγωνίζονται μόνο για 
δικαιώματα και διόλου υποχρεώσεις.

Η άκρα ανεκτικότητα, τα χάδια, η ατιμωρησία, η ισοπέδωση και η 
παντελής έλλειψη πειθαρχίας και σεβασμού που επέβαλαν οι κατ’ όνο-
μα «προοδευτικοί» σ’ όλους τους θεσμούς και κυρίως στην εκπαίδευση 
(κι αυτό για τους γνωστούς ψηφοθηρικούς λόγους), πρέπει το συντο-
μότερο δυνατό να εκλείψουνε, για να μη δούμε ακόμη χειρότερα στο 
μέλλον, από αυτά που βλέπουμε σήμερα. Όσο πιο βαθιά είναι η κρίση 
στην εκπαίδευσή μας, τόσο πιο βαθιές και επώδυνες τομές απαιτού-
νται. Και αυτό είναι εφικτό, αρκεί να υπάρξει μία «Εθνική Πολιτική για 
την Εκπαίδευση», με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων. Διαφορετικά ο 
εκπαιδευτικός πρωτογονισμός θα διαιωνίζεται με ψευτομεταρρυθμίσεις 
προς αποφυγή του εθνοκτόνου πολιτικού κόστους. Αλήθεια, πότε επι-
τέλους θα αρχίσουμε να μιλάμε για πολιτικό όφελος;

 

Ωδή σ` ένα ευλαβές 
«ΔΕΝ ΞΕΡΩ»…
 
Και οι ψαράδες
που λένε πως θα πιάσουν την γοργόνα 
κι` όλο γυμνές αστροφεγγιές στα δίχτυα τους.

Να φύγω απ` τις λέξεις,
να εγκατασταθώ στον τόπο, τον, πριν από τις 
χειραψίες 
να πάω στην στέγη των αποριών
στα λεία ερωτήματα που προσηλυτίζουν
 τις σκέψεις 
εκεί που ζουν τα φωνήεντα των καημών
και τα μυστήρια της νύχτας. 

Γιατί ο Χριστός δεν αναφέρθηκε ποτέ 
στα κλάσματα, στους λογαρίθμους 
στην «ευφυία» της γεωμετρίας αναρωτιέμαι;

Έπειτα είναι και οι σκέψεις.
που κατεβαίνουν τις σκάλες μουρμουρίζοντας. 
Μωρέ, καλύτερα οι λέξεις στα χωράφια
 και τον Ήλιο 
παρά στα «Μουσεία ορθογραφίας».

Καλύτερα εκεί, 
που στα καλά καθούμενα αρχίζει «ο όρθρος» 
και η «έγκυος στιγμή» της απεξάρτησης
 απ` την πεζότητα.

Εκεί που βρίσκει κανείς λεηλατημένες λέξεις, 
και σπεύδει να τις ενθαρρύνει  για μια νέα 
σταδιοδρομία 
εκδικούμενος τους μισανθείς, 
αυτούς που σταύρωσαν το κυκλάμινο 
γιατί αγάπησε πολύ την Ομορφιά.   

   Γιάννης Ναζλίδης

Προτιμότερο καλές οικογένειες, 
παρά καλά σχολεία



Ιωαννίδης 
Ευάγγελος – Ισαάκ

Βιογραφία
Ο Ιωαννίδης Ευάγ-

γελος- Ισαάκ είναι καθη-
γητής Ουρολογίας και 
Νευροουρολογίας στην 
ιατρική σχολή του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημιού 
(Α.Π.Θ.) από το 2006 και 
Τ. Διευθυντής της Β’ Ου-
ρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. 
στο  Νοσοκομείο Γ’ Παπα-

γεωργίου. Διαθέτει 38 χρόνια εμπειρίας, 9 μετεκπαι-
δεύσεις και έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 
15000 χειρουργεία. Ο καθηγητής επικεντρώνεται 
στον επιλεκτικό και εξατομικευμένο σχεδιασμό της 
θεραπείας για την επίλυση της ουρολογικής πάθησης 
του κάθε ασθενούς ξεχωριστά.  

Η ιατρική επιστήμη έχει ως στόχο τη διατήρηση 
της υγείας και της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Ο 
εξειδικευμένος ιατρός πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
του το ιστορικό, την κλινική εξέταση, την βιολογική 
κατάσταση, την ηλικία του κάθε ασθενούς για να σχε-
διάσει την κατάλληλη θεραπεία του.

Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνολογία πρέπει να είναι 
αρωγός της ιατρικής επιστήμης και όχι να την υπο-
καθιστά. Λόγω της κακής χρήσης της τεχνολογίας 
και με σκοπό το κέρδος γίνονται υπερβολικά πολλές 
επεμβάσεις οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να γίνουν.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Καρκίνος στο ουροποιητικό σύστημα
*Ασθενείς που παρουσιάζουν καρκίνο του προ-

στάτη ή της κύστης ή των νεφρών θα πρέπει να 
επισκέπτονται εξειδικευμένους ουρολόγους και να 
τους προτείνονται θεραπείες λαμβάνοντας 
υπόψη το στάδιο της νόσου, τη βιολογική 
κατάσταση και την ηλικία ταυτότητας τους. 
Την τελευταία δεκαετία πραγματοποιούνται 
περιττές επεμβάσεις σε ασθενείς που οι 
παθήσεις τους είτε είναι σε πολύ προχωρη-
μένο στάδιο ή οι ασθενείς είναι σε μεγάλη 
ηλίκια (οπότε είναι και  επικίνδυνο) είτε 
το χειρουργείο δεν χρειάζεται καθόλου και 
μπορεί η πάθηση τους να αντιμετωπιστεί  
με πιο συντηρητικές θεραπείες.

Καλοήθη υπερτροφία του προστάτου
*Έντονο είναι το φαινόμενο των ατεκ-

μηρίωτων θεραπειών ή χειρουργίων για 
την καλοήθη υπερτροφία του προστάτου 
(η αύξηση του αδένα που παρατηρείται 
συχνά μετά τα 40 έτη στους άνδρες). Τα ε-
νοχλήματα που εμφανίζονται στην καλοήθη 
υπετροφία του προστάτη (ΚΥΠ) και στον 
Καρκίνο του Προστάτη είναι παραπλήσια, 
οπότε η επίσκεψη σας σε ένα εξειδικευμένο 
ουρολόγο είναι απαραίτητα για να σας κα-
τευθύνει κατάλληλα. 

Ελάχιστα επεμβατικά χειρουργεία
* Η αύξηση των ελάχιστων επεμβατι-

κών χειρουργείων σε περιστατικά τα οποία 
δεν χρειάζονται τα χειρουργεία. Ένα πα-
ράδειγμα είναι οι περιπτώσεις λιθίασης του 
ουροποιητικού. Οι πέτρες υπάρχουν και 
θα υπάρχουν. Βεβαίως η τεχνολογία έχει 
βοηθήσει πολύ, αλλά  κάποιες πέτρες δεν 
χρειάζεται καν να τις πειράξουμε. Μπορεί 
να ζήσει κανείς 100 χρόνια με αυτές, ενώ η 

αφαίρεσή τους μπορεί να κάνει πιο πολύ ζημιά παρά 
καλό.

Κατάχρηση αντιβιοτικών
*Η Αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών για «ουρο-

λοιμώξεις» από ασθενείς οι οποίοι στην πραγματικό-
τητα δεν έχουν λοιμώξεις αλλά χρόνια μικροβιουρία. 
Η υπερκατανάλωση των αντιβιοτικών, έχει δημι-
ουργήσει ανθεκτικά μικρόβια με αποτέλεσμα όταν 
υπάρχει λοίμωξη να μη ανταποκρίνονται τα κλασσικά 
αντιβιοτικά. Αν η λοίμωξη δεν είναι αποδεδειγμένα 
τεκμηριομένη εργαστηριακά και είναι ασυμπτωματική 
η χρήση των αντιβιοτικών είναι άσκοπη.

Εμπορικές παθήσεις
Όλο και περισσότερες θεραπείες παρουσιάζονται 

από τα ΜΜΕ ή τα κοινωνικά δίκτυα που αφορούν τα 
φλέγοντα ζητήματα, όπως τη σεξουαλική δυσλειτουρ-
γία, τη πρόωρη εκσπερμάτωση  ή τη μορφολογία 
του πέους (μήκος, μέγεθος, σχήμα βαλάνου). Οι 
περισσότερες θεραπείες είναι ιατρικά αβάσιμες και 
μπορεί να προκαλέσουν επιπλοκές και ψυχώσεις 
στους ασθενείς. Οι ασθενείς πρέπει να προσέχουν 
και να κρίνουν τις διαφημίσεις που γίνονται για λό-
γους μάρκετινγκ.

Ο κ. Ιωαννίδης Ευάγγελος είναι χειρούργος 
ουρολόγος και εξειδικεύεται στους όγκους/καρ-
κίνους, στην ακράτεια-διαταραχές ούρησης, στις 
διάφορες μορφές λιθίασης του ουροποιητικού 
συστήματος, στην καλοήθη υπερπλασία του προ-
στάτη, στις ουρολοιμώξεις κ.λ.π.

Ιατρείο: Παλαιών Πατρών Γερμανού 10 
(Κέντρο Θεσσαλονίκης)
Τηλέφωνο: 2310-273457 & 6936987788
Site: www.ioannidisourologos.gr & 
www.thesourologo.gr
Email: thesourologo@gmail.com
FB Page: facebook.com/Ioannidisourologos
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  Φίλοι μου, καλή σας 
ημέρα, 

Είπα και γω να πάω 
ένα ταξιδάκι μέχρι την 
πολιτιστική πρωτεύου-
σα της Θεσσαλίας, το 
Καρδιστάν δηλαδή, να 
δω την κυρά Φωφώ και 
τον Τζέισον!

Τι πίτες, τι σούπες, τι σάμαλι και μπακλα-
βάς, φάε αγόρι μου, τίποτα εγώ. 

Βράχος όχι ηθικής, αλλά διαίτης!
Τσιμπολόγα καμάρι μου, άντε παλικαράκι 

μου φάε το φαί σου, ακλόνητη η αφεντιά μου.
Κάποια στιγμή, η καρντασίνα, πλησιάζει 

την κυρά Φωφώ και της ψιθυρίζει.
Το καμάρι σου πενθεί, για αυτό δεν τρώει. 

Είναι στα όρια της κατάθλιψης!
Δεν μπορεί να το χωνέψει, αφού δεν έφα-

γε «πετάχθηκε» ο Τζέισον, δεν μπορεί να το 
πιστέψει, συνέχισε η αδελφούλα, ότι ο Αλέξης 
μας, δεν πήρε το νόμπελ ειρήνης!

Τέτοια συμπεριφορά από τους εταίρους 
και τις εταίρες!

Να τους έχουμε προσφέρει στο πιάτο την 
κεφαλή του Παύλου, του καπετάν Κώττα, 
του Πύρζα, του Καραβίτη και τόσων άλλων 
Μακεδονομάχων, να τους έχουμε δωρίσει 
ποταμούς αίματος, να τους έχουμε πουλήσει 
ολάκερη τη Μακεδονία και αυτή ούτε ένα νο-
μπελάκι, έτσι για ξεκάρφωμα.

Από τη μια λες δεν πειράζει, θα πάρει το 
νόμπελ οικονομίας (είναι το ατού του), ή μπο-
ρεί να του δώσουνε το νόμπελ της καλύτερης 
διαπραγμάτευσης, σε τελική ανάλυση, ως 
μηχανικός και σύντροφος καθηγήτριας πολυ-
τεχνείου (με μικρό π, έτσι σας πρέπει), ίσως 
διεκδικήσει το νόμπελ φυσικής ή μαθηματι-
κών ή αστρονομίας!

Σε τελική ανάλυση, μπορεί να πάρει το λό-

ουερ ή μία … πίτσα δώρο, από όλα!
Και ενώ η κυρά Φωφώ προεκλογικά έβριζε 

Αλέξη για τις συντάξεις, όταν διαπίστωσε ότι 
το καμάρι της, θα αδυνατίσει από θλίψη και 
συμπαράσταση στο πένθος της απώλειας 
του νόμπελ, υποσχέθηκε ότι στις επόμενες 
εκλογές, δαγκωτό στο νέο ΣΥΡΙΖΑ!

Το παιδάκι μου να γίνει μοντέλο και τι στον 
κόσμο!

Όταν, θα της εξηγήσω αργότερα, ότι υ-
πάρχουν και μοντέλα, οκτώ έξτρα λάρτζ, θα 
την επαναφέρω στην τάξη!

Αφήνουμε τον Αλέξη μας και την εθνική 
μας τραγωδία και συναντάμε τους υπεύθυ-
νους, τους φιλελεύθερους του εξωτερικού, 
που αποφασίζουν για τη ζωή μας!

Όταν κάποιος αθλητής χαιρετήσει φασιστι-
κά, ναζιστικά, τότε εγέρθητω τα δημοκρατικά 
τους αισθήματα!

Τότε ζητάνε την εξόντωση, την εξαφάνιση 
των αθλητών!

Τώρα που έχει γίνει καθημερινή συνήθεια 
ο φασιστικός χαιρετισμός των Τούρκων αθλη-
τών, …όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι 
θε’ να σου πάρω ένα πετεινάρι, το πετεινάρι 
τσίου τσίου, η κοτούλα κοκοκό, το κοκοράκι 
κικιρικικί, να σε ξυπνάει κάθε πρωί, … αυτή 
είναι η στάση των νεοφιλέλευθερων δυτικών!

Πρέπει λένε, να ξαναδούμε τον χαιρετισμό 
στο βαρ, μήπως το χέρι δεν ήταν ακριβώς 
στο μέτωπο, μήπως η γωνία που σχηματίζετο 
με την κεφαλή ήταν περίπου 10 μοίρες, οπό-
τε δέκα μοίρες φασισμός δεν ενοχλεί, μήπως 
ακουμπούσε το δάκτυλο στο αυτί, οπότε δεν 
βλέπανε τι κάνουνε, μήπως το άλλο δάκτυλο 
άγγιζε το μάτι, οπότε δεν ακούγανε τι συμβαί-
νει, μήπως, μήπως, … ούστ βρωμο υποκρι-
τές και οπαδοί του σύγχρονου Αδόλφου, …

Βρωμερά ερπετά, που διαλύετε κοινωνίες 
και εγκαινιάζετε διαρκώς νεκροταφεία, αν-
θρώπων, ιδεών, αρχών, αξιών, πολιτισμού!

Και επειδή η μανία σας για πλούτο 
και δόξα, έχει ξεπεράσει κάθε όριο, για 
δώστε βάση, «οραματιστές», της ενω-
μένης Ευρώπης.

Η Αγγλία χαιρέτησε (το γυαλί έσπα-
σε), η Ιταλική κοινή γνώμη σας έχει 
γραμμένους, γνωρίζετε που, η Ισπα-
νία άντε και καλά κρασιά, οπότε στην 
ουσία έχει μείνει η Γερμανία για να ει-
σπράξει τους τόκους των δανεικών και 
να διεκδικήσει την δημιουργία οίκων 
ενοχής για ζώα (τέτοιος πολιτισμός!) 
και η καημένη η  Γαλλία, που έχει μα-
ζευτεί στα ηλίθια πεδία και παίζει, πέ-
ντε, δέκα, δεκαπέντε, φτού και βγαίνει 
ο γονέας ένα, είκοσι, εικοσιπέντε, τρι-
άντα, τριάντα πέντε και φτου και βγαί-
νει ο γονέας δύο και …

Καληνύχτα Ευρώπη
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΕΓΕΡΘΗΤΩ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!

Πρόσκληση Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης του 

Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας
Σύμφωνα με το καταστατικό  του Λυκείου Ελληνίδων 

Βέροιας, καλούνται τα μέλη σε Έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση, την Τετάρτη 23 Οκτωβριου 2019 στις  5 μ.μ., 
στα γραφεία Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού 
αρχείου του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας , επί της οδού 
Ζωγιοπούλου 5 στη Βέροια.

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Πώληση Ακινήτου ιδιο-
κτησίας Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας.

Aν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα 
γίνει την επόμενη Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 στις 5μμ, 
στο ίδιο μέρος και με το ίδιο θέμα.

H Πρόεδρος
 Έλλη Μάλαμα

ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αδελφάτου Γηροκομείου 

Βέροιας , σας προσκαλεί την Κυριακή  20 Οκτωβρίου 
2019 και ώρα 11:30 π.μ. , στον χώρο εκδηλώσεων του 
Γηροκομείου Βέροιας , ενημερωτική ομιλία για την Τρίτη 
Ηλικία , με θέμα : ``Στο Λυκόφως της Ζωής``, από την 
κ. Κώστα Βασιλική Νευρολόγος – Ψυχίατρος , Ομότιμη 
Καθηγήτρια  του Α.Π.Θ. .

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα . 
Μετα  τιμης     

Η προεδρος του Δ.Σ. 
Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου Ευδοξία                     

Επιλεκτική και 
Εξατομικευμένη θεραπεία 

σε κάθε ουρολογική πάθηση
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του Σαββατοκύριακου

Μία ακόμη δύσκολη έξοδος για 
την ομάδα της Βέροιας αφού 
την Κυριακή θα μεταβεί στην 

Καβάλα όπου στα πλαίσια της 4ης 
αγωνιστικής θα αντιμετωπίσει τον ΑΟ 
Καβάλας. Ο προπονητής της ομάδας 
Σάκης Θεοδοσιάδης  υπολογίζει στους 
Πέντα που επανέρχεται μετά την απο-
βολή του στον αγώνα με τον Ολυμπι-

ακό Βόλου και Αλέξη Βεργώνη που 
φαίνεται να ξεπερνάει το πρόβλημα.

Ερωτηματικό παραμένει ο μέσος Νίκος Ζούρκος 
και από την προπόνηση του Σαββάτου θα φανεί αν 
θα συμπεριληφθεί στην αποστολή που θα φύγει για 
την Καβάλα μετά την πρωινή προπόνηση .

Κοντά στην ομαδα θα βρίσκονται και οι φίλαθλοι 
της θύρας 4 και αρκετοί μεμονωμένοι για να στηρί-
ξουν τους παίκτες.

Στην 7η αγωνιστική φθάνει 
το Σάββατο το πρωτάθλημα 
της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ 

Ημαθίας με τις ομάδες του ΠΑΟΚ 
Αλεξάνδρειας και του ΓΑΣ Ροδοχω-
ρίου να οδηγούν την κούρσα αφού 
έχουν το απόλυτο στις νίκες με 3/6 
με 18 βαθμούς . Την 7η αγωνιστική 
ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας θα παίξει στο 
γειτονικό Παλαιοχώρι με τον Άρη , 
ενώ το Ροδοχώρι θα υποδεχθεί την 
ισχυρή φέτος Αγ, Μαρίνα του Βασί-
λη Αργυρίου.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
Σάββατο19Οκτωβρίου2019ώρα16.00

Άρης Παλαιοχωρίου- ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας 
ΑΕ Χαρίεσσας- Αστέρας Τριποτάμου 
Μακροχώρι- ΠΑΟΚ Κουλούρας 
ΓΑΣ Ροδοχωρίου- Αγ. Μαρίνα 
Αχιλλέας Ν. - Φίλιππος Μελίκης 

ΑΕΠ Βέροιας- ΦΑΣ Νάουσα 
Ολυμπιακός Ν.- ΓΑΣ Κοπανού 
Αστέρας Πλατέως- Θύελλα Σταυρού 

ΗΒαθμολογία
1) ΠΑΟΚ Αλεξ. ........................................ 18
-ΓΑΣ Ροδοχωρίου  ....................................18
3) ΦΑΣ Νάουσα  ......................................15
4) Αγ. Μαρίνα 1 ..........................................5 
5) Αστέρας Πλατέως  ...............................13
6) ΓΑΣ Κοπανού  ......................................12
7) Αχιλλέας Ν.  .........................................10
8) Μακροχώρι  ...........................................8
9) Άρης Παλαιοχωρίου  ..............................7
10) ΠΑΟΚ Κουλούρας ...............................6
- Θύελλα Σταυρού  .....................................6
-ΑΕ Χαρίεσσας  ..........................................6
13) Αστέρας Τριποτάμου  ..........................4
14) Φίλιππος Μελίκης  ...............................3
15) ΑΕΠ Βέροιας  .......................................0
16) Ολυμπιακός Ν.  ....................................0

ΣτηνΚαβάλατηνΚυριακή
ηΒέροια

Επιστρέφουν Πέντα και Βεργώνης

ΕΠΣΗμαθίας
Σάββατο 19/10 η 7η αγωνιστική 

στην Α’ κατηγορία

Τελικώς.. οι ομάδες 
της Super League 2 
ψήφισαν να ξεκινήσει 

εκ νέου το Πρωτάθλημα.. με 
μειωμένα έσοδα από την ΕΡΤ, 
από την αρχική συμφωνία. Οι 
ομάδες θα λάβουν ένα καθα-
ρό ποσό γύρω στις 425.000 
χιλιάδες ευρώ. Το Πρωτάθλη-
μα θα ξεκινήσει το επόμενο 
Σαββατοκύριακο (26-27/10). 

 Τέλος, αν υπάρχει καλή θέληση της 
ΕΡΤ, το συμβόλαιο του Απόλλωνα Σμύρ-
νης, που θα έπαιρνε από την περσινή 
συμφωνία με την δημόσια τηλεόραση, να μοιρα-
στεί ισόποσα στις ομάδες της SL2. To ποσό που 
μιλάμε είναι τις τάξεις των 700-800 χιλιάδων.

 
ΗενημέρωσητηςΛίγκας:

Αποφάσειςδ.σ.SuperLeague2

Κατά τη σημερινή συνάντηση της Super 
League 2, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα 
εξής:

1. H επανεκκίνηση του Πρωταθλήματος α-
πό τη 2η αγωνιστική, το σαββατοκύριακο 26-
27/10/2019

2. Από τις κατατεθειμένες προσφορές 
των εταιριών τηλεοπτικής παραγωγής, 
κρίθηκε ως πιο συμφέρουσα αυτή της 
InaTVhd Broadcast Services

3. Αποδέχτηκε πρόταση διαφημιστικής 
εταιρίας για συνεργασία, με ποσοστό 20% 
για χορηγικό πρόγραμμα άνω των 150.000 
ευρώ.

Οιαγώνεςπουθαδιεξαχθούν
την2ηαγωνιστικήτηςSuper

League2 
 Μετά την λύση για την επανέναρξη 

του Πρωταθλήματος, η Super League 2 
μπαίνει σε αγωνιστικούς ρυθμούς ενόψει 
της 2ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά η 2η αγωνιστική (26-27/10):
Απόλλων Πόντου-Δόξα Δράμας
Καραϊσκάκης-Απόλλων Λάρισας
Χανιά-Απόλλων Σμύρνης
Κέρκυρα-Παναχαϊκή
Εργοτέλης-Πλατανιάς
Λεβαδειακός-ΠΑΣ Γιάννινα.

SL2:Ηπίεση...έφερεσέντραγιατοΣαββατοκύριακο
26/27Οκτωβρίου

Το πρόγραμμα της 2ης αγων. 

«Γίνε ο ήρωας του Παναγιώτη-Ραφαήλ» 
Σε ένα σαββατοκύριακο αγάπης, η 

Football League αποφάσισε να συμ-
μετάσχει στην πανελλήνια προσπά-
θεια για να μεταβεί ο μικρός Παναγιώ-
της Ραφαήλ Γλωσσιώτης στη Βοστώ-
νη για τη θεραπεία της Νωτιαίας Μυϊ-
κής Ατροφίας τύπου Ι (SMA I) από την 
οποία πάσχει. Με τη σύμφωνη γνώμη 
και των 14 ΠΑΕ, έξω από κάθε γήπε-
δο της 4ης αγωνιστικής θα τοποθε-
τηθεί ειδικός κουμπαράς και το ποσό 
που θα συγκεντρωθεί, θα κατατεθεί 
απευθείας στον ειδικό λογαριασμό της 

MDA Ελλάς. Μπορούμε να ενισχύσουμε όλοι μαζί την προσπάθεια συνδράμοντας στους κουμπαράδες που 
θα τοποθετηθούν έξω από το Δημοτικό Γήπεδο Ασπροπύργου, το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, το Δημοτικό 
Στάδιο Αλμυρού Βόλου, το Δημοτικό Στάδιο «Οικονομίδειο» Ρόδου, το Δημοτικό «Ανθή Καραγιάννη» Καβά-
λας, το Δημοτικό γήπεδο Νέας Τρίγλιας Χαλκιδικής και το Δημοτικό «Βουζουνεράκειο» Ιεράπετρας.
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του Σαββατοκύριακου

Η μεγάλη στιγμή για την ομάδα 
του Φιλίππου έφθασε αφού 
το Σάββατο στις 5 μ.μ θα αντι-

μετωπίσει στο ΣΕΦ την ομάδα του 
Ολυμπιακού που αγωνίζεται στο πρω-
τάθλημα της Α2 κατηγορίας. Φυσικά 
οι γηπεδούχοι στο πρωτάθλημα αυτό 
αγωνίζονται με νεαρούς κυρίως παί-
κτες και μάλιστα την προηγούμενη 
αγωνιστική γνώρισαν την ήττα στο 
Αγρίνιο. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 3ης αγωνιστι-
κής της Α2 Ανδρών, είναι:

Σάββατο19Οκτωβρίου

Ανατόλια 17.00 Ανατόλια-Ψυχικό Ξενικά-
κης-Ταρενίδης Στ.-Μπακάλης (Παπαδόπουλος Ν.)

Αγρινίου 17.00 Αγρίνιο-Τρίτων Παφίλης-Ζαχα-
ρής-Ταρενίδης Κ. (Μπέστιας)

ΣΕΦ 17.00 Ολυμπιακός-Φίλιππος Βέροιας 
Νάστος-Φάκαρος-Δόλγυρας (Ελευθεριάδης)

Περιβόλας 17.00 Απόλλων Π.-Αμύντας Κατρα-
χούρας-Χαλαμπαλάκης-Κοντίλης (Κωστής)

Ήλιδας 17.00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Παγκράτι 
Παντελίδης-Ρίζος-Χριστινάκης (Θεοδοσόπουλος)

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου
Καρδίτσας (Νέο) 17.00 Καρδίτσα-Δάφνη 

Δαφνίου -Στ. Βενέτης 17.00 Διαγόρας Δρυοπιδέ-
ων-Χαρίλαος Τρικούπης-

Ελευθερούπολης 15.00 Ελευθερούπολης-Οίαξ 
Ναυπλίου

Η διοίκηση των Αετών Βέροιας 
παρουσιάζει το προτελευταίο 
(χρονικά) μεταγραφικό από-

κτημα, με στόχο την ενίσχυση για 
το πρωτάθλημα της Γ Εθνικής. Ο 
λόγος για τον Κώστα Κουσιάντζα, 
τον 24χρονο (09/01/1995) θηριώδη 
σέντερ (ύψους 2.08) ο οποίος ανα-
μένεται να βοηθήσει σημαντικά τόσο 
λόγω των αγωνιστικών παραστάσε-
ων (παρά το νεαρό της ηλικίας του) 
όσο και με τα αθλητικά προσόντα 
του.

Πρόσφατα βρέθηκε στην Πάτρα και εντάχθηκε 
στον ΑΟ Αχαγιά ’82, ωστόσο επέλεξε να αποχωρή-
σει, με τη διοίκηση των Αετών να κινείται άμεσα για 
την απόκτηση του.

Την περσινή χρονιά ήταν εκ των ακρογωνιαίων 
λίθων της πορείας του Ηλυσιακού στη Γ Εθνική 
(συμπαίκτης με τον Αντώνη Φώτση), ενώ τη σεζόν 

2017/2018 αγωνίστηκε στη…γειτονιά της γενέτει-
ρας του (σ.σ. Καρδίτσα), φορώντας τη φανέλα των 
Τιτάνων Παλαμά στη Β Εθνική.

Την περίοδο 2016/2017 ήταν μέλος μιας πολύ 
ποιοτικής ομάδας και συγκεκριμένα του ΑΟ Αγρι-
νίου, που αγωνίστηκε τότε στη Β Εθνική ενώ έναν 
χρόνο πριν φόρεσε τη φανέλα του ιστορικού ΓΣ 
Λάρισας.

To νέο μεταγραφικό απόκτημα των Αετών έχει 
συμμετοχές και με το εθνόσημο.

Τη σεζόν 2009/2010 αγωνίστηκε με την Εθνική 
Ελλάδος Παμπαίδων στο πρωτάθλημα U15, ενώ 
το 2010/2011 ήταν διεθνής τιμώντας τα γαλανόλευ-
κα χρώματα της Εθνικής Ομάδας Παίδων.

Την ίδια χρονιά αναδείχθηκε πρωταθλητής 
στους σχολικούς αγώνες με τα Εκπαιδευτήρια 
Μαντουλίδη, την επόμενη (2011/2012) κατέκτησε 
το χάλκινο μετάλλιο στο Εφηβικό Πρωτάθλημα 
και έναν χρόνο μετά, αναδείχθηκε πρωταθλητής 
στο σχολικό πρωτάθλημα με τα Εκπαιδευτήρια 
Μαντουλίδη.

Η διοίκηση των Αετών εύχεται στον Κώστα να 
είναι καλορίζικος στην ομάδα μας και πολλές προ-
σωπικές και ομαδικές διακρίσεις!

Α2 μπάσκετ

Σάββατοστις5μ.μ.
Ολυμπιακός-ΦίλιπποςΒέροιας

Με Κώστα Κουσιάντζα
στη Γ Εθνική οι Αετοί Βέροιας

Ξεκινάει το Σάββατο 19 
Οκτωβρίου και το πρω-
τάθλημα βόλεϊ της Α2 

ανδρών με την νέα ομάδα του 
Φίλιππου Βέροιας να αγωνίζεται 
στις 6 μ.μ στην Αλεξανδρούπολη 
με τον ΑΣ. Άθλο.

Τοπρόγραμματης1ηςαγωνιστικής
Γήπ. Νίκος Σαμαράς. ΑΣ Άθλος - Φίλιπ-

πος Βέροιας 
Γήπεδο Καρδίτσας  ΣΠΑ Καρδίτσας - 

ΧΑΝΘ 
Γήπεδο Κατερίνης Τ9  ΣΦΚ Πιερικός-  ΑΣ 

Ερμογένης 
Γήπεδο ΔΑΚ Σκύδρας  ΦΕΣ Αριστοτέλης - 

ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής
Γήπεδο Μίκρας 1 ΑΣ Άρης- Πήγασος Πο-

λίχνης 
Γήπεδο ΕΑΚ Νεάπολης ΣΑ Μακεδονικός- 

ΑΕΝ Πανοράματος  

Το  υπόλοιποπρόγραμμα τουΦίλιπ-
πουΒέροιας

2η αγων. ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής - Φίλιππος  
(26/10/2019 

3η αγων. ΑΠΣ Φίλιππος - ΑΣ Ερμογένης    
(2/11/2019) 

4η αγων. ΑΕΝ Πανοράματος- ΑΠΣ Φίλιπ-
πος (9/11/2019 

5η αγων. ΑΠΣ Φίλιππος  - Πήγασος   Πο-
λίχνης ((16/11-2019 

6η αγων.  ΧΑΝΘ- ΑΠΣ Φίλ ιππος       
(23/11/2019 

7η αγων. ΑΠΣ Φίλιππος-  ΦΕΣ Αριστοτέ-
λης  (30/11/2019) 

8η αγων. ΣΠΑ Καρδίτσας  - ΑΠΣ Φίλιπ-
πος    (7/12/2019) 

9η αγων ΑΠΣ Φίλιππος- Άρης Θεσ/νίκης    
(14/12/2019 ) 

10η αγων. ΑΣ Μακεδονιός- ΑΠΣ Φίλιππος  
(21/12/2019) 

11η αγων. ΑΠΣ Φίλιππος - ΣΦΚ Πιερικός   
(18/1/2020 ) 

Στον β’ γύρο οι ομάδες αντίστροφα.

ΒόλεϊΑ2

Στην Αλεξανδρούπολη με τον ΑΣ Άθλος
αγωνίζεται ο Φίλιππος
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

Εξαήμερη εκδρομή,
από 8 έως 13 

Νοεμβρίου,  στη Βιέννη
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών 

Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφά-
σισε να πραγματοποιήσει εξαήμερη 
εκδρομή, από Παρασκευή 8 Νοεμ-
βρίου έως Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 
2019 στη Βιέννη.

Επειδή τα ξενοδοχεία δίνουν μι-
κρή ΟΨΙΟΝ, γι’ αυτό παρακαλείστε 
να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα.

Δηλώσεις συμμετοχής στο γρα-
φείο του Συνδέσμου, τηλέφωνο 
23310 60278 και στα μέλη του Δ.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες και 
πρόγραμμα της εκδρομής στο γρα-
φείο του Συνδέσμου.

  Το Δ.Σ.

Τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 
στο Ωδείο Φίλιππος

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί
 ενημερώνει για τις δράσεις 
της  Στέγης Ημιαυτόνομης 

Διαβίωσης Νέων 
Η Στέγη Ημιαυτόνο-

μης Διαβίωσης Νέων 
της Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί καλεί το κοινό 
στη δράση ενημέρω-
σης που διοργανώνει 
για το πρόγραμμα «Ί-
δρυση και λειτουργία 
προστατευόμενης στέ-
γης ημιαυτόνομης δια-
βίωσης νέων που προ-
έρχονται από δυσλει-
τουργικές οικογένειες ή 
φιλοξενούνται σε δομές 
παιδικής προστασίας, 
στη Βέροια», που ανή-
κει στον άξονα προτε-
ραιότητας «Προώθηση 
της κοινωνικής έντα-
ξης και καταπολέμη-
ση της φτώχειας» του 
Προγράμματος «Ε.Π. 
Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020».

   Η ενημέρωση 
θα γίνει  στο Ωδείο 
Φίλιππος της Βέροιας 
(πάροδος Αγγέλων 7) 
τη Δευτέρα 21 Οκτω-
βρίου 2019 και ώρα 
10:30 και αποσκοπεί 
στην παρουσίαση του 
προγράμματος και των 
δυνατοτήτων που διανοίγονται στον τομέα της φροντίδας και προστασίας παιδιών νέων που 
βρίσκονται σε ανάγκη ή και σε κίνδυνο στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης προβλέπει:
10:30-11:00
Υποδοχή και εγγραφή συμμετεχόντων
11:00-11:10
Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος-Πρόεδρος Δ.Σ. της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
«Η Πρωτοβουλία για το Παιδί μετά την οργανωτική της ολοκλήρωση»
11:10-11:30
Καλλιόπη Μπασιούρη-Ψυχολόγος/Εργασιακή Σύμβουλος, Διευθύντρια Σ.Η.Δ.
«Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης: αρχές λειτουργίας»
11:30-12:00
Μαρία Θεοδωρίδου-Κοινωνική Λειτουργός Σ.Η.Δ.
Ελένη Τσηρίδου-Ψυχολόγος Σ.Η.Δ.
«Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ωφελούμενων-πρόσωπο αναφοράς»
12:00-12:20
Βαλάντης Καραγιάννης-Κοινωνικός Λειτουργός/Διοικητικός Διευθυντής ΠγτΠ
«Δομές αυτονόμησης νέων»
12:20-12:30
Ανακεφαλαίωση-ερωτήσεις

Πρόσκληση σε 
τακτική αιμοδοσία

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών « Η 
ΑΓΑΠΗ» Νέας Νικομήδειας σας προσκαλεί 
στην τακτική αιμοδοσία του συλλόγου η 
οποία θα γίνει την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 
2019, σε συνεργασία με το Γ. Νοσοκομείο 
Βέροιας.  

Σας περιμένουμε όλους νέους, παλιούς 
αιμοδότες αλλά και όσους θέλουν να δεί-
ξουν αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο, 9:00 
με 13:00 στα γραφεία του Συλλόγου. 

ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥ-
ΕΙ ΑΓΑΠΗ

Με τιμή 
Για το Δ. Σ. 

Η Γ. Γραμματέας 
Παπαδοπούλου Ελένη 

Η Πρόεδρος 
Καδόγλου Ευτυχία

Το παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής 
Εταιρείας διοργανώνει μαθήματα  προετοιμασίας των μα-
θητών Α΄ Γυμνασίου για τον διαγωνισμό «Υπατία» και Β΄ 
Γυμνασίου έως Γ΄ Λυκείου για τον διαγωνισμό «Θαλής».

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 
2019 σε εξεταστικά κέντρα που θα οριστούν με απόφαση 
της Δ/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας.

Τα μαθήματα προετοιμασίας θα πραγματοποιηθούν:
Ι. Για τους μαθητές της περιοχής Αλεξάνδρειας στο 2ο Γε-

νικό Λύκειο  Αλεξάνδρειας τα  Σάββατα : 12 Οκτωβρίου, 19 
Οκτωβρίου και 26 Οκτωβρίου 09:00 – 11:00.

ΙΙ. Για τους μαθητές της περιοχής Νάουσας στο 1ο Γενικό 
Λύκειο Νάουσας τις Κυριακές : 13 Οκτωβρίου, 20 Οκτωβρί-
ου και 27 Οκτωβρίου στις ώρες 10:00 – 12:00. 

ΙΙΙ. Για τους μαθητές της περιοχής Βέροιας στο 3o Γυμνά-
σιο Βέροιας τις Κυριακές : 13 Οκτωβρίου, 20 Οκτωβρίου και 
27 Οκτωβρίου στις ώρες 

10:00 – 12:00.
Υπενθυμίζεται ότι:
- Τα μαθήματα προετοιμασίας γίνονται δωρεάν για τους 

μαθητές και οι συνάδελφοι διδάσκουν αφιλοκερδώς. 

- Εξεταστέα ύλη για τους διαγωνισμούς «ΥΠΑΤΙΑ» και 
«ΘΑΛΗΣ» είναι η διδακτέα ύλη όλων των προηγουμένων 
τάξεων σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης 
για τα Μαθηματικά.

Η  Δ.Ε. της ΕΜΕ Ημαθίας θεωρεί σημαντικό βοήθημα 
και ουσιαστικό συμπλήρωμα στην ύλη των μαθημάτων   τα 
περιοδικά που εκδίδει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α΄ (Γυμνάσιο) και ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β΄ (Λύκειο) και 
καλούμε τους μαθητές να τα προμηθευτούν. 

- Σημειώσεις για τους διαγωνισμούς υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα της ΕΜΕ (http://www.hms.gr/?q=node/614) ανά 
ενότητα.

 Οι διευθυντές των σχολείων παρακαλούνται να δηλώ-
σουν τη συμμετοχή των μαθητών που ενδιαφέρονται για τα 
μαθήματα προετοιμασίας με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύ-
θυνση mathima0@gmail.com , γνωστοποιώντας τον αριθμό 
των μαθητών από κάθε τάξη.

Οι συμμετοχές των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων 
της Ημαθίας θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στη Δ/νση Δ/
θμιας μέχρι την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019. 

Μαθήματα προετοιμασίας για τους Μαθηματικούς 
Διαγωνισμούς «Θαλής» και «Υπατία» 2019

Της Νανάς 
Παπαϊωάννου
 
Ο άνθρωπος κορυφαία α-

ξία, δημιούργημα του Πανά-
γαθου Θεού ή απλό νούμερο, 
μια ευτελής παρουσία, άνευ 
σημασίας;

Ανοιχτή αυλαία, διαφορε-
τικά σκηνικά πλάνα, με κου-
στούμια για όλες τις περιστά-

σεις και γιατί όχι...διαπλεκόμενες εκφάνσεις, με πρωτα-
γωνιστές και κομπάρσους. Προπάντων, κομπάρσους, 
είθισται απ’ τον κώδικα υβριδικής γονιμοποίησης.

Και τ’ αδιέξοδα ρεμβάζουν στο ημίφως δυσδιάκριτων 
ατραπών, φωνασκούντων σε αλλότριες γλώσσες.

Το υπερφίαλο εγώ, σε ακατάσχετη φλυαρία κάτω από  
μικροσκοπικούς ή μεγεθυντικούς φακούς, οδεύει στην 
κατάργηση του αυτεξούσιου, υποταγμένο σε ξενόφερτα 
στοιχεία, αλλογενή, αντίπαλα σ’ ευγενικές εικασίες.

Η υποκρισία με τη φαντασμαγορία μεθυστικής υπερο-
ψίας σε καθημερινή αντιμαχία με τον εσώτερο υποβολέα, 
αυτόν της αλήθειας.  Πνευματική ένδεια, αποτέλεσμα αλ-
λοτρίωσης της  ηθικής υπόστασης, τυχάρπαστες επιλο-
γές και ο συρμός σε νυκτοπορία σκέψης, χωρίς αμπάρες 
προστασίας.

Η υψηλή τεχνολογία στο απώγειο της δόξας της, με-
γιστοποιεί  ψευδαισθήσεις αυτοείδωλης λατρείας, με ό, 
τι συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία της καθημερινής 
συμπόρευσης.  

Η εικόνα σε εκατοντάδες αντικατοπτρισμούς αλλοιώνει 
το δημιουργικό “γίγνεσθαι”,  αδρανοποιεί  στοχαστικές 
διεργασίες, ξάστερες σκέψεις, την αυθεντικότητα του κα-
θ΄αυτού όντος.

Διαφθορά, σήψη και ηθική παραλυσία, μιμητισμός και 
στρουθοκαμηλισμός, σε καίρια ζητήματα, συνθέτουν πλά-
να ζοφερής κι αποκαρδιωτικής πορείας.

“Εάλω...η πόλις!”, με τις άπραγες πρακτικές, τις ζοφε-
ρές διατακτικές, τις αναμασόμενες υπεκφυγές.

Πατρίδα, πώς σ’ απαξιώσαμε, έτσι, αβασάνιστα, νω-
χελικά. Με τόση ελαφρότητα, χωρίς αιδώ, σε πετάξαμε σε 
χωματερές ευτελισμού, κακοποιώντας και απαλείφοντας  
την ευγενική σου ψυχή, οδηγώντας σε στην απώλεια!

Οι αριθμοί σε ποικίλες πορείες, χωρίς προορισμό, 
μάλλον, σκιες ξεθωριασμένες, απ’ το  πουθενά φερμένες, 
για το μόλεμα της άγιας γης. Ανθρώπινες μάζες στο συρ-
φετό της άσκεπης σκέψης, δίχως αγκυροβόλι στ’ όνειρο, 
φορτωμένες με ψεύτικες υποσχέσεις, οδεύουν στο Που-
θενά. Κι ο κόσμος όλος χωρίς προορισμό, θαμπωμένος 
απ’ το υπερφίαλο Εγώ, σε μία σκοτοδίνη και αναπόφευ-
κτη οδύνη.

Πατρίδα, αιμορραγείς και οι γύπες καραδοκούν. Απρο-
στάτευτη στους κυκλώνες των δίσεχτων καιρών, λησμο-
νημένη απ’ τα ίδια τα παιδιά σου.

Αλλά … <<μη νομίζεις πως τ’ αστέρια σβήσαν, επει-
δή συννέφιασε ο ουρανός>>, όπως έγραψε ένα νεανικό 
χέρι, σε κάποιον τοίχο, με το πινέλο της ελπίδας και το 
χρώμα της αισιόδοξης ματιάς.  Τ’ αστέρια πάντα θα λά-
μπουν, για να φωτίζουν τα όνειρα των παιδιών, προπά-
ντων, αυτών!

Νιφετοί στο κατάστρωμα
(σκόρπιες σκέψεις σε σκόρπιες λέξεις)



13www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 19-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Του Πάρη Παπακανάκη
  
«Το ένα φέρνει τ’ άλλο», όπως με σοφία λέει ο λαός 

μας… και καθώς είναι ακόμη ευαισθητοποιημένες οι αισθή-
σεις μας απ’ τον απόηχο των ημερών, ο λόγος σήμερα για 
την «πλατεία Πλατάνων». 

Προκαλεί ίσως απορία ο πιο πάνω συσχετισμός, γιατί η 
συγκεκριμένη πλατεία είναι σημείο αναφοράς συνυφασμένο 
στη συνείδησή μας  με την αγορά της Βέροιας. Κατά το πα-
ρελθόν δύο φουντωτοί, αιωνόβιοι πλάτανοι (στα παλαιότερα 
χρόνια αναφέρονται τρεις) φιλοξενούσαν μια ιδιότυπη υπαί-

θρια αγορά, όπου αγρότες παραγωγοί (μετά το 1922 και πάρα πολλοί πρόσφυγες) 
έστηναν πάγκους και εμπορευόντουσαν τα προϊόντα τους, δίνοντας τη μάχη της 
επιβίωσης υπό την μεγαλόψυχη ανοχή των τριγύρω καταστηματαρχών. Στο άρθρο 
του «Τα Πλατάνια της Βέροιας» ο αγαπητός συνάδελφος Μάκης Δημητράκης στις 8 
Ιουνίου 2019 καταγράφει από μνήμες παλιών καταστηματαρχών ότι «…στον έναν 
από τους αιωνόβιους πλάτανους είχε σχηματισθεί τεράστια κουφάλα η οποία περι-
στασιακά χρησίμευε ως αποθηκευτικός χώρος (τελάρα κι άλλες συσκευασίες)» και 
πως για κάποια χρονική περίοδο «…χρησιμοποιήθηκε ως καπνοπωλείο. Ήταν το 
περίπτερο του Τσολάκου». 

Δίπλα από τη ρίζα του ενός από αυτούς ήταν στερεωμένη μια μαρμάρινη σκα-
λιστή πινακίδα χιλιομετρικής απόστασης από το κέντρο της Θεσσαλονίκης (οδό-
σημο) με την ένδειξη 75. Η ύπαρξή της και το γεγονός ότι η πλατεία βρισκόταν στο 
μέσον περίπου της κατά το παρελθόν πιο κεντρικής διαδρομής Αγίου Αντωνίου-Ω-
ρολογίου, την είχε καθιερώσει στη συνείδηση των κατοίκων της Βέροιας ως το «κέ-
ντρο της πόλης». 

 
Όμως «…πέρασαν τα χρόνια, έκλεισαν οι μπουντουβάγιες* (ανοιχτά  αυλάκια 

απορροής υδάτων) της Βέροιας, γιατί πέρασαν στους δρόμους υπονόμους, τα 
πλατάνια δεν ποτίζονταν κι άρχισαν να ξεραίνονται, να πέφτουν τα κλαδιά τους και 
να κάνουν ζημιές στα γύρω καταστήματα και στο περίπτερο, που βρισκόταν από 
κάτω τους. Παράλληλα, ο κορμός των πλατανιών είχε μεγαλώσει πολύ και στένεψε 
ο δρόμος της Κεντρικής, μόλις που χωρούσαν να περάσουν τα αυτοκίνητα. Τότε 
αποφάσισε ο Δήμος να τα κόψει. Έφεραν υλοτόμους από το Βέρμιο (…) έδεναν με 
σχοινί ένα κλαδί, το έκοβαν με το τσεκούρι και το κατέβαζαν σιγά-σιγά. Μετά το άλ-
λο και το άλλο…» (Νικόλαος Καλλιγάς, 1984). 

Δυστυχώς τότε δεν βρέθηκε κανείς να φωνάξει πως μαζί με τα κλαδιά που τόσο 
επιμελημένα κατέβαζαν οι ξυλοκόποι το ένα μετά το άλλο, έσβηναν σημάδια της 
ιστορίας του τόπου μας, τα οποία έφεραν επάνω τους… 

Σύμφωνα με την καταγεγραμμένη πλέον λαϊκή μνήμη, το 1911, σε εκδίκηση των 
πολύχρονων πεισματικών μαχών που είχε δώσει, οι Τούρκοι κρέμασαν στα κλαδιά 
αυτών των πλατάνων σε δημόσια θέα (προς εκφοβισμό και παραδειγματισμό των 
Ελλήνων) το άψυχο σώμα του φλογερού μακεδονομάχου Δημήτρη Κατσιάμπα. Έ-
να ολόκληρο τουρκικό τάγμα φύλαγε το πτώμα του μέρα-νύχτα από το φόβο διαρπαγής του 
από τους συμμαχητές του. Μετά από μέρες του έκοψαν το κεφάλι, το έβαλαν σε πάσαλο και 
το περιέφεραν στα χωριά του ρουμλουκιού για να τρομοκρατήσουν των ελληνικό πληθυσμό.

Ο Δημήτρης Κατσιάμπας, γεννημένος και αναθρεμμένος στο χωριό Ραψομανίκι, μικρότε-
ρος, ετεροθαλής αδερφός του Πρόδρομου Ποζιαρίτη (αυτός μας είναι πιθανότατα γνωστός 
με το προσωνύμιο καπετάν Σκοτίδας) μετά από μια αψιμαχία με τον γιο του τοπικού Μπέη, 
κατέφυγε στα Πιέρια κι εκεί εντάχθηκε σε σώμα ατάκτων που χτυπούσε τους Τούρκους Μπέ-
ηδες και τους επιστάτες τους. Αργότερα έγινε καπετάνιος ο ίδιος και μαζί με τον αδερφό του 
στρατεύτηκαν με πάθος στον Μακεδονικό αγώνα. Υπηρέτησαν στο σώμα του Βασίλη Σταυ-
ρόπουλου (του γνωστού καπετάν Κόρακα). Οι τρεις μαζί έφεραν σε πέρας πολλές ριψοκίν-
δυνες και παράτολμες αποστολές στην ύπαιθρο γύρω από τη Βέροια, αλλά και μέσα σ’ αυτή. 

Μετά την επανάσταση των Νεότουρκων (1908) ο ανυπόταχτος Κατσιάμπας δεν αποδέχτη-
κε τη γενική απονομή χάριτος και συνέχισε την προηγούμενη κλέφτικη δράση του. Μπέηδες 
της Ημαθίας τον επικήρυξαν με μεγάλο χρηματικό ποσό και με την προδοσία (διαχρονική πο-
νεμένη εθνική μας υπόθεση) μιας γυναίκας που τον δηλητηρίασε, απαλλάχτηκαν απ’ αυτόν 
τον … «διαολόσκυλο»!!! 

Ακολούθησαν οι σκηνές εκφοβισμού που προαναφέραμε. Ο λαός της Βέροιας και του 
Ρουμλουκιού θρήνησε το θάνατό του. Σε αναγνώριση της προσφοράς του τραγούδησε σε 
διάφορες παραλλαγές το τραγούδι «Τ’ Κατσιάμπα»: 

Ένα Σαββάτου βράδυ, βρε Κατσιάμπα μ’, μια Κυριακή προυί, 
βάρεσαν τουν Κατσιάμπα τουν Δημήτρη μεσ’ τ’ Αντουνόπ’λ του σπίτ’. 
Του κρίμα να ’χει η Δέσπου, βρε Κατσιάμπα μ’, κι τ’ άδικου ου Αντών’ς 
ωχ αμάν Δημήτρη μ’, που σι φαρμάκουσιν. 
Μαύρ’ ήταν η καρότσα, βρε Δημήτρη μ’, κι μαύρα τ’ άλουγα. 
Σι κλαίει όλ’ η Βέροια, βρε Δημήτρη μ’ κι όλου του Ρουμπλούκ’.
 

Το ιστορικό ατόπημα ευτυχώς αποκαταστάθηκε με το φύτεμα τριών νέων πλατανιών το 
1995… Καθώς όμως έχει αναγγελθεί και αναμένεται η ανάπλαση της πλατείας Πλατάνων, 
καλό είναι οι τοπικοί άρχοντές μας να λάβουν υπόψη τους το συναισθηματικό και ιστορικό 
φορτίο που αυτή φέρει. 

Σχετική βιβλιογραφία:
Γιοβανόπουλος Δημήτριος, 2007, Τo Ρουμλούκι, Ιστορία - Λαογραφία - Συμμετοχή στο 

Μακεδονικό Αγώνα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Καλλιγάς Νικόλαος, 2014, Αναπολώντας στους δρόμους της Βέροιας. 
Μελίκης Γιώργος, 1985, Τα λαογραφικά της Μελίκης. 
Παπατζανετέας Παναγιώτης,1960, Μακεδονικός Αγών - Απομνημονεύματα.
Σταυρόπουλος Βασίλειος, 1961, Μακεδονικός Αγών - Απομνημονεύματα. 
Χιονίδης Γεώργιος, 1984, Ο Μακεδονικός Αγώνας στην περιοχή της Βέροιας.
Χριστοδούλου Αναστάσιος, 1965, Η συμβολή της Βεροίας εις τον Μακεδονικόν Αγώνα 

1902-1908. 

Πλατεία Πλατάνων: τόπος 
με λησμονημένο ιστορικό φορτίο !!! 
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Γράφει ο 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

       Ο Παπά- Κοσμάς όπως συνή-
θιζε να τον αποκαλεί ο λαό από την 
αγάπη του  προς την πατρίδα και  την 
πίστη του στο Χριστό. Ακούραστος α-
πόστολος οδοιπόρος της ελευθερίας 
περιόδευε και προετοίμαζε το έδαφος 
της ανάστασης του Γένους. Όργωνε,  

με το υνί της πυρακτωμένης καρδιάς του, το χώμα της χερσαίας 
ελληνικής γης της υπαίθρου από τις περιοχές της Θεσσαλίας, 
της Μακεδονίας και της Β. Ηπείρου συμπεριλαμβανομένης. 
Κάτω από το φόβο των Τούρκων  και τα ακραία καιρικά φαινό-
μενα δε δείλιασε. Γνώριζε, ότι απαιτείται μεγάλη και επίπονη 
προσπάθεια για να ετοιμάσεις ένα λαό σκλάβο για αιώνες. Προ-
ετοίμασε το αφράτο χώμα με τα δάκρυα της ελπίδας για να ακο-
λουθήσει ο Ρήγας να ρίξει το σπόρο του λυτρωμού. Ο λόγος του 
πύρινο ταυτόχρονα και πολύ απλός ώστε να γίνεται κατανοητός 
από τους Έλληνες πολλοί των οποίων ήταν και αλλόφωνοι.  

Ο π. Κοσμάς ήταν ένας Έλληνας της εποχής του, ορθόδο-
ξος Μοναχός. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κώνστας ενώ το 
επίθετό του παραμένει άγνωστο. Τόπος κατά τον σύγχρονό του 
Νικόδημο αγιορείτη είναι το Μεγάλο Δένδρο της Αιτωλίας (κατ’ 
άλλους ο Ταξιάρχης της Αιτωλίας) Ως έτος γεννήσεως φέρεται 
το 1714. Στη δύσκολη  διαδρομή των σπουδών του πέρασε από 
τη Μονή Αγίας Παρασκευής των Αγράφων, Αθωνιάδα Σχολή του 
Βατοπεδίου Αγίου Όρους όπου γνώρισε μεγάλες θρησκευτικότη-
τες του Νεοελληνικό Διαφωτισμό, όπως τον Ευγένιο Βούλγαρη. 
Στο Άγιο όρος παρέμεινε αρκετό καιρό μελετώντας τους πατέρες 
της εκκλησίας για να αντλήσει την πνευματική σοφία των πα-
τέρων   και την απαραίτητη αγιογραφική παιδεία για την εθνική 
αποστολή για την οποία ετοιμάζεται. «…έφθειρα την ζωή μου, 
διηγείται ο ίδιος, σαράντα ,πενήντα χρόνους»Γνώριζε καλά τα 
Ελληνικά, Εβραϊκά, Τουρκικά  αλλά και τα Γαλλικά. Με μεγάλη ά-
νεση έκανε χρήση της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, όταν ήθελε 
να εμπλουτίσει το λόγο του από τα αποφθέγματα των αρχαίων 
συγγραφέων .  Ο π. Κοσμάς επέλεξε τον τρόπο δράσης του 
υπακούοντας σε εντολές και ευρύτερο σχέδιο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. 

    Οι οδοιπορικές  περιοδείες του π. Κοσμά ήταν κουραστικές 

και μακροχρόνιες.(Α’1759-1762 και Β΄ 1763-1773). Αποσκοπού-
σαν στην ενίσχυση της λαϊκής ενότητας μέσα στην εκκλησιαστι-
κή παράδοση που ήταν και εθνική. Διάνθιζε το κήρυγμα του με 
ελεύθερη απόδοση αγιογραφικών και πατερικών χωρίων, με τα 
οποία ο λαός ήταν εξοικειωμένος στη λειτουργική ζωή του. Το 
κήρυγμα δεν ήταν άχρωμη ηθικολογία αλλά θεολογία, πατερικό 
στην ουσία του και δογματικό παρά την απλότητά του. 1

     Ένας ιστορικός   Διονύσιος Κόκκινος, αφού συμπεριέλαβε 
στις περιοδείες του τον π. Κοσμά και στην Βέροια, σημειώνει: 
«Οι λόγοι του είναι πύρινοί. Μαγεύει τα πλήθη. Παντού εις το ύ-
παιθρο όπου κηρύσσει ο Κοσμάς  τοποθετείται ξύλινος σταυρός 
και παραμένει και μετά την αναχώρησίν του ως εις καθαγιασμέ-
νον χώρον. Διδάσκει την αγάπη και την αδελφότητα και συμ-
βουλεύει παντού να ανεγείρουν σχολεία.. Οι λόγοι του δεν είναι 
απλαί επαναλήψεις των παραγράφων των ιερών κειμένων είναι 
ερμηνείαι  του χριστιανικού λόγου. »2

  Κατά τις περιοδείες του επισκέφτηκε στη συνέχεια και τα 
χωριά του Σουλίου. Ο ορεσίβιος ποιμενικός πληθυσμός των 
τεσσάρων σουλιώτικων χωριών αποτελεί τμήμα του χριστια-
νικού ποιμνίου της Επισκοπής Παραμυθιάς. Θα δεχθεί και η 
περιοχή αυτή το κήρυγμα του π. Κοσμά το 1779. Οι κάτοικοι 
είναι αλβανόφωνοι ωστόσο με την επικοινωνία τους με τους κα-
τοίκους των πεδινών περιοχών έμαθαν να μιλούν την Ελληνική 
γλώσσα και να τη γράφουν.3

    Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Φλώρινας  Αυγουστίνος 
Καντιώτης  μνημονεύει την περίπτωση που ο. Κοσμάς κατηγο-
ρήθηκε ότι κρημνίζει τις εκκλησίες για να κτίσει σχολεία, επειδή 
χρησιμοποίησε τα υλικά ενός κατεστραμμένου ναού απάντησε. 
«Το σχολείο ανοίγει εκκλησίες και μοναστήρια. Το βάθος της 
υπάρξεως του Κοσμά ήτο καθαρώς πνευματικό, ευαγγελικό, 
μεταφυσικό.. Ήτο ένας αληθής ιεραπόστολος. Εξετέλεσε την 
εντολήν εκείνην του Κυρίου « πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα 
τα έθνη»4  

     Χάρις στις προσπάθειές του σκόρπισε στη χώρα μας στην 
τουρκοκρατούμενη Ελλάδα πάνω από 4.000 κολυμβήθρες βα-
πτίζοντες δεκάδες παιδιά και προτρέποντας στους γονείς να μην 
αμελούν να βαπτίζουν τα παιδιά τους.5

Το έργο των πρωταγωνιστών συναντά εχθρούς οι οποίοι επι-
βουλεύονται το έργο και τη ζωή τους. Ο μαρτυρικός του θάνατος 
προκλήθηκε από κατηγορία του στον Τούρκο Πασά των Ιωαννί-
νων, «πως ο Ιερός ούτος Κοσμάς ήταν απεσταλμένος από τους 
Μοσχόβους για να ξεπλανά τον Βασιλικόν ραγιάν να πηγαίνουν 

εις την Μοσχοβίαν».
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο θάνατος προήλθε μετά την α-

νεπιτυχή Ελληνική επανάσταση του 1770 στην Πελοπόννησο, 
όταν οι Τούρκοι τον υποπτεύονταν ως πράκτορα των Ρώσων. 
Κατά άλλους ερευνητές στην καταδίκη του Κοσμά συνέβαλαν 
κάποιοι Εβραίοι της Ηπείρου, διότι με το κήρυγμά του κατόρθω-
σε να μεταφερθεί η διενέργεια του παζαριού από την Κυριακή 
στο Σάββατο, γεγονός που έφερε οικονομικές ζημίες στους Ε-
βραίους. Τελικά συνελήφθη και εκτελέστηκε στις 24 Αυγούστου 
1779, ημέρα Σάββατο, στο χωριό Κολικόντασι  κοντά στην πόλη 
του Βερατίου  στη σημερινή Αλβανία.5  Η εκκλησία μας ανα-
γνώρισε για την αγιοκατάταξή του στις 20 Απριλίου 1961 και η 
μνήμη του γιορτάζεται την 24 Αυγούστου. Υπάρχει και σχετική 
υμνολογία.6

   Αυτήν την εικόνα της αυτοθυσίας  αποκομίζει ο αναγνώ-
στης, όταν προσεγγίζει θέματα ιστορικά του ελληνικού έθνους. 
Και οι δύο ιεραπόστολοι, ο Άγιος Κοσμάς και ο Ρήγας Βελεστιν-
λής, άξια τέκνα της φιλτάτης πατρίδος,  έβαλαν τα θεμέλια πάνω 
στα οποία οικοδομήθηκε στη συνέχεια το συντονιστικό όργανο 
της επανάστασης, η Φιλική Εταιρεία. Σφράγισαν το πνευματι-
κό και εθνικό τους έργο με το θάνατο τους ο μεν πρώτος στον 
ποταμό Δεβόλη της Αλβανίας και ο Δεύτερος στο Δούναβη. 
Αναζητούνται μιμητές που θα αποτελέσουν τα πρότυπα για την 
αλλαγή πορείας της σημερινής κοινωνίας της άθλιας παγκοσμι-
οποίησης. Η ελληνική κοινωνία που πιστεύει σε ιδανικά και ορά-
ματα για την πατρίδα θα τους  δικαιώσει. 

  «Των ευσεβών τα πλήθη ,τον καθηγητήν σε τιμώμεν Κοσμά 
ιερώτατε..» Δοξαστικό του εσπερινού
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                Συνεχίζεται με τη Φιλική Εταιρεία                    

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ ΤΟΥ 1821

  «Ανοίξατε σχολεία. Να σπουδάζετε 
και σεις αδελφοί μου...»  Π. Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

Εργαστήρι εν-συναισθηματικής ενδυνάμωσης
Αλληλοεπιδρώ- Παίζω- Γνωρίζω

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018
8 συναντήσεις : 21/10, 4/11, 11/11, 

18/11, 25/11, 2/12, 9/12, 16/12
Κάθε Δευτέρα 7:30μμ-9:00μμ
Σε μια απαιτητική καθημερινότη-

τα, με περιορισμένο χρόνο και υψηλές 
προσδοκίες, ο γονέας στην προσπά-
θεια του να προσφέρει το καλύτερο 
στην οικογένεια του, κινδυνεύει να χάσει 
κάτι μοναδικό, την επαφή με το παιδί 
του. 

Το ΚΔΑΠ Σχολείο στο Σύννεφο σε 
συνεργασία με την ειδ. παιδαγωγό και 
ψυχοθεραπεύτρια Κιατικίδου Ευφρο-
σύνη, δημιουργήσαν το «Εργαστήρι 
εν-συναισθηματικής ενδυνάμωσης» με 
σκοπό την εμψύχωση αυτής της μονα-
δικής σχέσης. Στις συναντήσεις, γονείς 
και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να 
αναπτύξουν την μεταξύ τους εν-συναί-
σθηση, μέσα από βιωματικές ασκήσεις, 
να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί μέσω του παιδαγωγικού παιχνιδιού, να βελτιώσουν την επικοινωνία και τη σχέση τους σε 
ένα πλαίσιο φροντίδας και ασφάλειας.

Αγάπη, διάθεση για παιχνίδι και πειραματισμό: απαραίτητες προϋποθέσεις!
Απευθύνεται σε γονείς, φροντιστές, κηδεμόνες και τα παιδιά τους.
Ενδεικτικό Περιεχόμενο του Εργαστηρίου
Γνωριμία ομάδας, εμπιστοσύνη – εμπιστευόμαστε τη σχέση μας, εκφράζουμε τις σκέψεις μας, μιλάμε για τα συναισθή-

ματα μας, συζητούμε για την συμπεριφορά μας, σεβασμός-όρια: σεβόμαστε ο ένας τον άλλο, επικοινωνία-επικοινωνούμε 
αυθεντικά και αυθόρμητα.

Σειρά διαλέξεων με ενδιαφέροντα 

θέματα στην Αλεξάνδρεια 
 Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Νομού Ημαθίας και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών 
αυτού «Τα παιδιά της αγάπης », διοργανώνουν σειρά διαλέξεων με την υποστήριξη του 
Δήμου “Αλεξάνδρειας”, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Οι διαλέξεις συνεχίζονται με θέματα: «Εκπαιδευτική νομοθεσία για τους μαθητές με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και «Συμβολή της εκπαίδευσης στη μετάβαση των Α-
ΜΕΑ στον εργασιακό στίβο». Θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019.

Η σειρά των διαλέξεων θα δίνονται ανά δύο εβδομάδες, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
18.00 – 20.00.  Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η θεματολογία των διαλέξεων αναφέρεται 
στο παιδί μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο, στο κοινωνικό περιβάλλον με επικέντρω-
ση στο παιδί με ειδικές ανάγκες. 

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος η Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής 
Κλινικής Γενετικής, Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κα Χαρίκλεια Χατζησεβαστού-Λουκίδου.  

 Αστέρια και Άνθρωποι στη Νέα Χιλιετία: 
Ξεκινά ο κύκλος ομιλιών για 20η χρονιά

Συνεχίζεται για εικοστή χρονιά η επιτυχημένη σειρά των ομιλιών «Αστέρια και Άν-
θρωποι στη νέα χιλιετία» που διοργανώνουν ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας και η 
Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου - παράρτημα Νάουσας.

Η εναρκτήρια ομιλία με τίτλο «Όταν οι εκκλησίες ήταν οι Silicon Valleys της εποχής. 
Οι περιπτώσεις της ουράνιας σφαίρας του Βεστερός και του γνώμονα των Παρισίων.» 
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20:00 στην αίθουσα ομι-
λιών του Πολυχώρου Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» (Βέτλανς).

Ομιλητής θα είναι ο αστρονόμος-αστροφυσικός κ. Χαρίτων Τομπουλίδης. 



Σάββατο
19-10-2019

08:00-14:30 ΠΟ-

ΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α-

ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 

44 23310-26914

08:00-14:30 ΚΑ-

ΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩ-

ΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 

23310-71601

08:00-14:30 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 23310-74374

14:30-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507

19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ 4 23310-67420

21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ 4 23310-67420

Κυριακή 20-10-2019

08:00-14:30 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟ-

ΜΕΙΟ 23310-23200

14:30-21:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩ-

ΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-

72677

19:00-21:00 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-23132

21:00-08:00 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-23132

 

Δευτέρα 21-10-2019

14:30-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

14:30-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΓΩΝΙΑ 23310-60340

19:00-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 28 23310-25130

21:00-08:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 28 23310-25130
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 21-10-2019 μέχρι 27-10-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2331076650
 Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία

Το τελευταίο τους φιλικό 
λίγες μέρες πριν από τις 
επίσημες υποχρεώσεις τους 

σε Volleyleague και Α2 αντίστοι-
χα, έδωσαν Ηρακλής και Φίλιππος 
Βέροιας στο Κλειστό Γυμναστήριο 
της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη.

Μετά από ένα όμορφο παιχνίδι οι δυο ομά-
δες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2 στα σετ, μιας 
και η διεξαγωγή προγραμματισμένης προπόνη-
σης δεν τους επέτρεψε να λύσουν τις διαφορές 
τους στο tie break.

 Το πρώτο σετ άνηκε ολοκληρωτικά στο Γη-
ραιό που μετά το αρχικό 3-3, με κυριαρχία στο 
μπλοκ και σερί 7-0, ξέφυγε με 10-3. Χωρίς πί-
εση η γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 20-12 και 
παρά την μείωση σε 22-18 από τους ‘’ερυθρό-
λευκους’’ έφτασαν στην κατάκτηση του σετ με 
25-19.

 Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο και τους ‘’κυανόλευκους’’ να ξεφεύγουν 
με 9-4. Οι φιλοξενούμενοι στη συνέχεια αντέ-
δρασαν και με σωστές επιλογές στην επίθεση, 
επέστρεψαν και προηγήθηκαν με 11-12. 

 Και πάλι όμως οι παίκτες του Ηρακλή είχαν 
απάντηση με πέρασαν μπροστά με 17-12. Ο 
Φίλιππος πλησίασε σε 22-20, ο Γηραιός όμως 

πανηγύρισε και στο δεύτερο σετ κατακτώντας 
το με 25-22.

 Στο τρίτο σετ οι δυο προπονητές πραγματο-
ποίησαν αρκετές αλλαγές και ο Φίλιππος προη-
γήθηκε με 9-12. Ο Ηρακλής μείωσε σε 18-19, οι 
φιλοξενούμενοι όμως με σερί 0-3, πήραν προ-
βάδισμα με 18-22 και έφτασαν στην κατάκτηση 
του σετ με 20-25.

 Το τέταρτο σετ ήταν μονόλογος για τους παί-
κτες του Τζιουμάκα οι οποίοι πήραν από νωρίς 
τα ηνία και ξέφυγαν με 5-11. Με κυριαρχία στο 
μπλοκ έφτασαν εύκολα στο 11-22 και στο τελικό 
14-25, σφραγίζοντας παράλληλα τις προσπά-
θειες των δυο ομάδων.

 Πλέον οι Βεροιώτες στρέφουν την προσοχή 
τους στην πρεμιέρα της Α2 το ερχόμενο Σάββα-
το, καθώς θα ταξιδέψουν στην Ορεστιάδα για 
να αντιμετωπίσουν τον τοπικό Άθλο.

 Ηρακλής-Φίλιππος Βέροιας 2-2 (25-19, 25-
22, 20-25, 14-25)

 ΗΡΑΚΛΗΣ (Ορφανός): Μούχλιας, Τερζό-
γλου, Στεφανίδης, Μπουράκης, Κουκουμάκας, 
Προύσαλης, Τζιουμάκας, Καλαϊτζίδης, Αρμενά-
κης, Σωτηρίου

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Τζιουμάκας): Παπα-
δημητρίου, Τζελάτι, Ηλίας, Στίγγας, Τζιουμά-
κας, Καρασαρλίδης, Μιχελάκης, Παπάζογλου, 
Μπουτόπουλος, Ιωαννίδης, Ντίνας, Τσιάρας, 
Ρεμπούτζιας

Φιλική ισοπαλία στο βόλει ... για 
Φίλιππο Βέροιας και Ηρακλή στη Μίκρα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πω-
λείται μονοκατοικία δύο 
διαμερίσματα από 70 
τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ. 
1ος όρ., με εξωτερική 
σκάλα, σε οικόπεδο 
595 τ.μ., πάνω στον 
κεντρικό δρόμο, 10 λε-
πτά από τη Βέροια, δί-
πλα από τον Αγ. Γεώρ-
γιο. Τιμή 85.000 ευρώ, 
συζητήσιμη. Τηλ.: 2310 
864983 & 6941 422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ -
ρισμα 95 τ.μ., 3ος όρ., 
κα τα π λ η κ τ ι κ ή  θ έ α , 
ανακα ιν ισμένο,  χω -
ρίς ασανσέρ, ατομική 

θέρμανση, κουφώματα 
ενεργειακά, μπαλκόνια 
γύρω-γύρω. Τιμή 45.000 
ευρώ, συζητήσιμη. Τηλ.: 
6992 769850.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην 
πλατεία Καπετανίδη λό-
γω συνταξιοδότησης. 
Τηλ.: 6972 670817.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 80 τ.μ., 3ος όροφος. 
Τηλ.: 6949 556977.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Πα-
τρίδα, 80μ. από τη ΜΕ-
ΒΓΑΛ, διόροφη οικοδο-
μή, κατάλληλη για επαγ-
γελματική χρήση με ενά-
μιση στρέμμα αυλή. Τηλ.: 
6971 706894.

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πω-
λείται μονοκατοικία 83 
τ.μ. με οικόπεδο συνολι-
κά 200 τ.μ., στο κέντρο 
του χωριού, με μπάρμπε-

κιου. Τηλ.: 6971 946773.
ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. Πα-

ρασκευή, πωλείται διαμέ-
ρισμα 98 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 
5ος όρ., κεντρική θέρμαν-
ση, γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, θέση 
στάθμευσης. Τηλ.: 6977 
435166, 23310 61205 & 
23310 62776.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 
20,5 στρέμματα, περι-
οχή Αγ. Αικατερίνης Ε-
πισκοπής Αλεξάνδρειας, 
150μ. από τον άξονα 
Βέροιας-Αλεξάνδρειας 
στο ύψος Καλοχωρίου. 
Τηλ.: 6994 202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη Βεργί-
να με ακτινίδια 4,3 στρέμ. 

σε πλήρη παραγωγή στην 
περιοχή Ξηρόκαμπος. 
Πληρ. τηλ.: 6932 526408 
κος Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 10 
στρέμματα με ροδάκινα 
συμπύρηνα ANDROSS 
στην περιοχή Παλιολά-

κα κοντά στο γήπεδο Δι-
αβατού. Τηλ. κιν.: 6982 
384407.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ή  Ε -
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα 
στη Βεργίνα 10 στρέμ. 
στην περιοχή Σάδηνα, 
5 στρέμ. ακτινίδια και 

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους Γε-
ωργιανούς 2 στρέμματα, 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προ-

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

του Σαββατοκύριακου

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πω-
λείται οικοπεδοχώ-
ραφο 6.600 τ.μ., 
Ακαδημία, 100μ. 
από το Λύκειο Μα-
κροχωρίου, έγινε 
εφαρμογή σχεδίου 
πόλης. Τηλ.: 6979 
083821.

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπο-
ρικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να 
προσλάβουμε άμεσα:

CustomerServiceAgent
Ο Customer Service Agent θα ασχολείται με την 

επίλυση εκπαιδευτικών ζητημάτων των συνεργα-
τών μας, θα ενημερώνει για τους νέους μας τίτλους 
βιβλίων, θα δίνει συμβουλές και θα προτείνει τρό-
πους διδασκαλίας.

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά / ικανότητες:
•Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ομαδικότητα
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Επιθυμητά Προσόντα:
•Καλή γνώση H/Y και χειρισμού εφαρμογών ΜS 

Office (Word, Excel)
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί  
Η Εταιρεία προσφέρει:
•Δίμηνη εκπαίδευση με αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταρτισμένο και έ-

μπειρο προσωπικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώ-

σουν τη φόρμα ενδιαφέροντος που θα βρούνε στην 
ιστοσελίδα www.supercourse.gr/careers, είτε να 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail 
cv@supercourse.gr, αναφέροντας τον κωδικό 
θέσης CSA_19, έως τις 20/10/19.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
γραφείο κεντρικότα-
το απέναντι από τη 
Νομαρχία, αποτε-
λούμενο από 2 χώ-
ρους στον 1ο όροφο. 
Τηλ.: 6958 442864 & 
23310 60826.

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

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Απαραίτητα προσόντα: 
·Πτυχίο πληροφορικής ή πτυχίο θετικών επι-

στημών
·Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου
·Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·Γνώσεις προγραμματισμού
·Γνώσεις Ρομποτικής (Wedo2 και EV3 της 

LEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα 

εκτιμηθούν
Πληροφορίες 6978897897 Κος Σαπτσόγλου 

Ιγνάτιος
Στέλνετε το βιογραφικό σας στο info@

dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια
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σε πολύ καλή θέση, με νερό, 
ρεύμα, θέα, πολύ κοντά στο 
δρόμο. Τηλ.: 6934 662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο δι-
αμέρισμα 76 τ.μ., πραγματικός 
λουλουδότοπος με κλιματισμό, 
καλοριφέρ, πάρκιγκ, χωρίς κοι-
νόχρηστα, Γρεβενών 11 και Ερ-
μού γωνία. Τηλ.: 6949 215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκα-

τοικία κοντά στο 4ο Δημοτικό 
Σχολείο, ηλιόθερμο, καλορι-
φέρ. Τηλ. 23310 65299 & 6979 
078679.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιάζεται 
STUDIO, Τ. Οικονομίδη 75, 

Καλαμαριά, πλήρως εξοπλι-
σμένο. Τηλ.: 6948 258770 & 
2310 624702.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκα-
τοικία πανέμορφη με όλα τα έ-
πιπλα και ηλεκτρικά, με αυλή, 

ΛΟΥΞ, 250 ευρώ. Euromesitiki 
6945 122583.

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρισμα επι-
πλωμένο με 2ΔΣΚ Α.Θ., 250 ευ-
ρώ. Euromesitiki 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
3ου ορόφου 130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ 
και W.C., πλήρως ανακαι-
νισμένο με όλες τις λευ-
κές ηλεκτρικές συσευές, 2 
inverter κλιματιστικά, σαλόνι, 

τραπεζαρία, ντουλάπα, θωρακι-
σμένη πόρτα, συνθετικά κουφώ-
ματα, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση 
πετρελαίου, θέση parking. Τιμή 
350 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 
6977 658822, 6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία 

στο κέντρο της Νάουσας Έ-
λενα Περισοράτη. Τηλ.: 6959 
793748.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

Κωδ: 24518 ΠΙΕΡΙΩΝ, Γκαρσονιέρα 58 
τ.μ., μικτά και 48 τ.μ. καθ.  κατασκευή 2004, 1 
υ/δ, σαλονοκουζίνα και μπάνιο , 1 ος όροφος , 
σε άψογη κατάσταση, με καινούργια συνθετικά 
κουφώματα  με διπλά τζάμια, επιμελημένης 
κατασκευής και σε πολυκατοικία αξιώσεων, αυ-
τόνομη θέρμανση με ωρομετρητές και ενοίκιο 
240€. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο 
από 1/11/2019.

Κωδ.24177 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,  Επιπλωμένο 
κομπλέ διαμέρισμα 69 τ.μ., μικτά η 55 τ.μ. καθ 
, κατασκευή 1987, 2 υ/δ, 1 ος όροφος,  με ευχά-
ριστη θέα, άψογα συντηρημένο, αριστούργημα 
κατασκευής και σίγουρα υψηλού ποιοτικού επι-
πέδου, διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με θερμι-
δομετρητές, ιδανικό για κατοικία και με parking 
πιλοτής , έχει λίγα κοινόχρηστα ενοίκιο 260€, 
Από 1/11/2019 ελεύθερο. Αποκλειστική διάθεση 
και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 24196 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα 85 
τ.μ., κατασκευή 2002, 2 υ/δ, 3 ος όροφος, βλέ-
πει σε ανοιχτωσιά, σε καλή κατάσταση, σχεδόν 
καινούργιο, καινούργια αλουμινίου κουφώματα  
με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατασκευής, αυ-
τόνομη θέρμανση με ωρομετρητές, με κλιμα-
τιστικό, με μία ντουλάπα και μία αποθήκη , για 
απαιτητικούς ενοικιαστές, μίσθωμα μόνο 250€. 
Θα είναι ελεύθερο από 1/12/2019.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23177 ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ενοικιάζεται 

μία μονοκατοικία 75 τ.μ., ανεξάρτητη κατασκευή 
1970, στο ισόγειο σαλόνι με κουζίνα καινούρ-
για και στον 1ο  όροφο 2 υ/δ, και μπάνιο , με 
ατομική θέρμανση πετρελαίου και με ωραίο κή-
πο. Έχει  θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ναι σε 

κατοικίδια , ενεργειακής κλάσης Η, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία και σε τιμή πράγματι χαμηλή, 
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ενοίκιο 240€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον 

περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο , 
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ., 

κατασκευή 2000, με δύο χώρους , 3 ος όρο-
φος, καινούργιο εντελώς, σε άψογη κατάστα-
ση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
άψογα συντηρημένο, με ωραία διαρρύθμιση, 
με υδραυλικό ανελκυστήρα , κεντρικότατο, με 
μίσθωμα τα 200€.

Κωδ: 24716 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νε-
όδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 
κομπλέ επιπλωμένο 1ου ορ.  Αποτελείται από 
2 Χώρους και δικό του wc αλλά και με κουζινάκι 
. Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει 
θέρμανση με κλιματιστικό , τα κουφώματα του 
Συνθετικά και Διπλά τζάμια, πόρτα θωρακισμένη 
, με Ανελκυστήρα μεγάλο , A/C,  Τιμή: 250 €.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρόπο-
λη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλληλο για 
κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc ενοίκιο 140€.

Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3 ο 
όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1981 και διαθέτει κου-
φώματα συνθετικά, με  έπιπλα και με  διπλά 
τζάμια - Τιμή: 300 €.

Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Ανελκυ-
στήρα - Τιμή: 170 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επιφά-
νειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, 
. Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια τιμή 150 €.

Κωδ: 23521 - ΠΙΕΡΙΩΝ περίπου στη μέση 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 60 τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο 
και με WC. Είναι κατασκευασμένο το 1976 και 
διαθέτει Προαύλιο το δε Μίσθωμα του 290 €. Το 
γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 23146 - Εργοχώρι επί της Σταδίου Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
65 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο ενιαίο 
, ειναι φωτεινό και έχει μεγάλη βιτρίνα . - Τιμή 
πολύ πολύ χαμηλή μόνο 110 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 23608 ΚΕΝΤΡΟ , Επί της Μητροπό-
λεως ενοικιάζεται ένα ισόγειο κατάστημα 65 τ.μ., 

εξαιρετικής προβολής και με μεγάλη πρόσοψη 
στο δρόμο, ενδεικνύεται και για υγειονομικού 
ενδιαφέροντος , σε εξαιρετικό σημείο , μίσθωμα  
700€ , σε λίγες ημέρες ελεύθερο. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105475  ΠΑΡΚΙΝΓΚ ενοικιάζεται στο 

Βήμα του Αποστόλου Παύλου 15 τ.μ.  σε ημιυ-
πόγειο με εύκολη πρόσβαση και με τηλεχειρι-
στήριο , μηνιαίο μίσθωμα 50€ ,

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105265  ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γκαρσο-

νιέρα συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. Ημιώροφος. 
Αποτελείται από Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένη το 1975 και διαθέτει Κουφώ-
ματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά 
τζάμια, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 21.000 €.

Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ πολύ 
άνετο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 
τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμενο στον 2ο 
όροφο. Αποτελείται από 2 υ/δ , σαλονοκουζίνα 
, μπάνιο και αποθήκη. Είναι κατασκευασμένο 
το 1995, έχει Κουφώματα Αλουμινίου, με διπλά 
τζάμια Ανελκυστήρα,  Αποθήκη 4 τ.μ.,και Ηλιακό 
θερμοσίφωνα - Τιμή ευκαιρίας μόνο  35.000 €. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105837  Σπάνιο καινούργιο διαμέρι-
σμα στην Ακρόπολη με 110 τ.μ. μικτά και 100τ.μ. 
καθ., κατασκευής του 2005, 3ου ορ. με θέα τον 
κάμπο της πόλης με 3δσκλ, ατομική θέρμανση 
πετρελαίου και ένα τεράστιο γκαράζ αποθήκη 
78 τ.μ. συνολικό τίμημα 120.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105715 - ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ 
ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλούνται δυο οροφοδιαμερίσματα 
ανακαινισμένα πολυτελώς συνολικής επιφάνειας 
230τ.μ. τα οποία βρίσκονται σε 1ο και 2ο όροφο. 
Ο 1ος όροφος αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα, 
4 υπνοδωμάτια και μπάνιο , είναι κατασκευασμέ-
νος το 1978 και ανακαινίστηκε το 2015. 

Ο 2ος όροφος αποτελείται από σαλόνι, κου-
ζίνα, 3 υπνοδωμάτια και μπάνιο. Είναι κατασκευ-

ασμένος το 1991 και ανακαινίστηκε το 2009.
Τα δυο διαμερίσματα διαθέτουν θέρμανση 

Ατομική Πετρελαιου, Απεριόριστη Θέα, Κουφώ-
ματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Τέντες, Διπλά τζάμια, 
Ηλιακό θερμοσίφωνα μόνο για τον 2ο όροφο, 
είναι χωρίς ανελκυστήρα, με μπαλκόνια 30 τ.μ. 
προσφέρονται σε πολύ καλή τιμή μόνο 85.000 € 
και τα δυο μαζί. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδι-
αφερόμενο. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νε-

όδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 
50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονοκουζίνα 
και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 2002 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Ηλεκτρικό, Έχει 
απεριόριστη Θέα και μεγάλο υπόλοιπο δόμησης 
οικοπέδου και κήπο,  Τιμή μόνο 35.000 €. Δια-
θέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του 
ακινήτου αυτού.

Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκατοι-
κία στο Λοζίτσι  συνολικά σε δύο επίπεδα 220 
τ.μ., σε  3.850τ.μ  οικόπεδο  , η κατασκευή της 
έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ στον 
πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής κατα-
σκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλουστοι 
χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ καλή 
τιμή μόνο: 340.000€.

κωδ. 14216 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία 
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα 
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. με 
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή, με υπόγειο 40τ.μ. 
,κατασκευή 1980, 4 υ/δ, διαθέτει θέα απρόσκο-
πτη, με πολύ μεγάλες βεράντες, επιπλωμένο , 
με αποθήκη , με δύο ντουλάπες , με ηλεκτρικές 
συσκευές, με ηλιακό θερμοσίφωνα, εντυπωσι-
ακοί χώροι υποδοχής, ηλιόλουστοι χώροι, με 
δύο μπάνια , διαμπερές, σε τιμή πραγματικής 
ευκαιρίας μόνο 130.000€, Πληροφορίες μόνο 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε 
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο με 

εύκολη πρόσβαση.  Διαθέτει θέρμανση Ατομική  
με Πετρέλαιο, - Τιμή: 30.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος Υπε-
ρυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι 
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώ-
ματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου 
- Τιμή: 12.000 €.

Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμέ-
νος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.

Κωδ: 116117 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα 
ΚΤΕΛ κοντά κατά αποκλειστικότητα ανακαινι-
σμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ. 
1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από έναν ενι-
αίο χώρο, . Διαθέτει θέρμανση με Κλιματιστικά , 
τα Κουφώματα του Συνθετικά και η Πόρτα είναι 
Θωρακισμένη - Τιμή: 28.000 €.

κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμητο 
γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνειας 40 
τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευασμένο το 
1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιματιστι-
κό  και Κουφώματα Αλουμινίου με  Διπλά τζάμια , 
καθώς και μία θέση στάθμευσης. Τιμή: 42.000 €.

Κωδ. 12776 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι 
γραφειακοί χώροι 63 τ.μ., μικτά και 40 τ.μ. καθ. 
καινούργια  κατασκευή του 2000, με 2 χώρους  
και WC στον 2 ο όροφο , πολύ κοντά στον Άγιο 
Αντώνιο  , τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 32.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13672 Κατάστημα 26 τ.μ., κατασκευή 

70, Ισόγειο, εκπληκτικό και με άριστη προβολή 
, αυτοτελές , γωνιακό, σε πολύ καλό σημείο 
και σε απίστευτα χαμηλή τιμή,  μόνο 10.000 €. 
Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 13562 - ΚΕΝΤΡΟ Επί της Μητροπό-
λεως πωλείται σπάνιο Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 44 τ.μ. Ισόγειο, γωνιακό, εξαιρετικής 
προβολής, σε μοναδικό σημείο, κατάλληλο για 
πολλαπλές χρήσεις. Αποτελείται από 1 ενιαίο 
χώρο, και WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου 
με Διπλά τζάμια, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 100.000 
€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο 
αγοραστή. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13689 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο 
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε 
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. και 
υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . Τιμή: 350.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχεί-

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

τηθούν. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από 
την Μεσιτική Ακινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14251 Στη ΦΥΤΙΑ πωλείται χωραφοοι-

κόπεδο σε εξαιρετικά καλό σημείο κεντρικότατο 
4607 τ.μ. άρτιο οικοδομήσιμο με πολύ σπάνια 
θέα και νερό άφθονο , τιμή μόνο 27.000€ σπά-
νια ευκαιρία πράγματι .

 Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14023 ΣΤΟ ΔΡ. ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο 
7.5 χιλ. κοντά πωλείται χωραφοοικόπεδο 14.100 
τ.μ., από τον κεντρικό δρόμο τρίτο σε εξαιρετικά 
συμφέρουσα τιμή από 140.000€, τώρα μόνο 
70.000€ πραγματικά μισοτιμής , τιμή έκπληξη, 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 

συνολικής επιφάνειας 386 τ.μ. μέσα στο χωριό, 
άρτιο οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε τιμή ευκαιρίας 
μόνο 15.000 €.

ΚΩΔ. 14028 ΒΕΡΓΙΝΑ μέσα στο χωριό πω-
λείται οικόπεδο 500 τ.μ.,  άδειο με μεγάλη φάτσα 
, τιμή εξαιρετικά συμφέρουσα μόνο 22.000€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Οικόπεδο 576 
τ.μ., πρόκειται για ένα εκπληκτικό γωνιακό οι-
κόπεδο, ελαφρώς επικλινές και σε εξαιρετικά  
συμφέρουσα τιμή , μόνο 58.000€.

κωδ 14106 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Σπάνιο οικόπεδο 
802 τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , 
με σ/δ 0,8 και 70% κάλυψη , αμφιθεατρικό , με 
πολύ μεγάλη φάτσα πάνω σε δρόμο , προσφέ-
ρεται σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, 80.000€.

Κωδ.13897 Οικόπεδο πωλείται στους Γε-
ωργιανούς Βέροιας 892 τ.μ. άρτιο και οικοδο-
μήσιμο σε μοναδική σημείο του χωριού , τιμή 
28.000€. Υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 

Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη 
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όρο-
φο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ 
ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτε-
λείται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα 
μπάνιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
ενεργειακά τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 94.000 €. Ι-
δανικό ακίνητο για κάποιον που αναζητεί κάτι 
μοναδικό στην καρδιά της πόλης. 

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

του Σαββατοκύριακου

ZHTEITAI
Η εταιρία CARBONBOX ζητάει για άμεση πρό-

σληψη:
1. Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
2. Κοπέλα με γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση 

Αγλικών και προαιρετικά Ισπανικών.
Αποστολή βιογραφικών αυτοπροσώπως, Βενιζέ-

λου 76. Περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 
74443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο 
για απογευματινή ερ-
γασία σε σταθμό αυ-
τοκινήτων. Προϋπό-
θεση δίπλωμα οδή-
γησης. Τηλ.: 23310 
21038.

ΒΟΗΘΟΣΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΗ ζητά εργασία 
και αναλαμβάνει τη 
φροντίδα κατ’ οίκον 
ηλικιωμένων (ενέ-
σεις, μέτρηση πίε-
σης, σάκχαρο, αλλα-
γή καθετήρων). Τηλ.: 
6993 555382.

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  δι-
ανομεις και κυρία 
για κουζινα από την 
PIZZA ROMA. Τηλ.: 
23310 61515.

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

Θα συνεκτι-
μηθούν: 

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

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

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

(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201910_1)



ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος 50 
τ.μ., πλήρως ανακαινισμένος, 
1ος όρ., γωνιακό, δίπλα στα 
Αστικά. Τηλ.: 6946 740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ζητά να προσλάβει επιθεωρη-
τή πωλήσεων, για να αναλάβει 
το τμήμα πωλήσεων. Η εταιρία 

προσφέρει μισθό, αυτοκίνητο και 
κινητό. Θα ληφθεί υπόψη προ-
ϋπηρεσία. Πληροφορίες στο: 
6976 777999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φρο-
ντίδα ηλικιωμένης κυρίας. Τηλ.: 

6944 353772 κ. Κώστας.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικός 

αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος 
και οδηγός ΤΑΧΙ για συ-
νεργείο αυτοκινήτων. Τηλ.: 
23310 62900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για εργασία 
αδειούχος ηλεκτρολόγος 
εγκαταστάσεων ή βοηθός 
ηλεκτρολόγου εγκαταστά-
σεων για εργασία σε εργο-
ληπτική εταιρία προϋπηρε-
σία και γνώση σε αυτοματι-
σμούς θα ληφθεί υπόψιν. κ 
Γιώργος 6944865222»

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Με-
ταφορική Εταιρία Βέροιας 
οδηγοί με δίπλωμα κα-
τηγορίας Ε΄. Τηλ.: 6974 
725376.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει για ά-
μεση πρόσληψη και μόνι-
μη απασχόληση, εξωτερικό 
πωλητή, κύριο ή κυρία με 
γνώσεις πωλήσεων και ευ-
χέρεια λόγου, απαραίτητα 
στοιχεία: να διαθέτει  άδεια 
εργασίας προσωπικού α-
σφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δί-
πλωμα αυτοκινήτου, γνώ-
σεις αγγλικής γλώσσας για 
τους νομούς Ημαθίας και 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο 
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ.  καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο  200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκα-
ράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα & 
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ.  ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ  1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών 
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000 
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα  25.000 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000 
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ.  διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 
110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 
28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν.  55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 
21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΚΕΝΤΡΟ ετοιμο ανακαινισμενο 90 τ.μ 2ΔΣΚ 60000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ, 45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΙΣΟΓΕΙΟ 2ΔΣΚ ΜΕ ΣΟΜΠΑ 200€
ΑΣΤΙΚΑ 1ΔΣΚWC Α.Θ Επιπλωμενο ΛΟΥΞ 250€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C 2WC 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ επιπλωμενο καλο 1ΔΣΚ 250€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3ΔΣΚ 110 τ.μ Θερμ/τες κοπλαμ, 250€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€

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

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη  Ευκαιρια 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1300€ το σττρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,  85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο
350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση
2στρεμμάτων.Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο,
γωνιακόσε κεντρικόδρόμο.Περιλαμβάνει
δύοχώρουςγραφείωνπλήρως εξοπλισμέ-
νωνμε έπιπλα. 3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέ-
ροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλή-
τρια, με πείρα στις 
πωλήσεις ενδυμά-
των, για 4ωρη α-
πασχόληση. Τηλ.: 
23310 67740 & 6976 
745551.



Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογραφικών και 
δικαιολογητικών για αξιολόγηση στοιχείων 
με συνέντευξη  στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επι-
κοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μισθο-
δοσία κατά προτίμηση του προγράμματος 
Epsilon για Λογιστικό Γραφείο. Τηλ.: 23310 
76870 & 6932 245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την ACS, κούριερ για τη 
Βέροια με δίπλωμα οδήγησης μηχανής και 
αυτοκινήτου. Τηλ.: 23310 75400.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και 

περιποίηση ηλικιωμένων για όλο το 24ω-
ρο. Τηλ.: 6986 276287.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση 
ηλικιωμένων σε 24ωρη βάση. Τηλ.: 6993 
678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση 
γερόντων για όλο το 24ωρο ή κάποιες ώ-
ρες. Επίσης αναλαμβάνει την καθαριότητα 
σπιτιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 
479828.

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ κυρία, για καθάρισμα 
σπιτιών, σιδέρωμα και άλλες οικιακές δου-
λειές. Τηλ. επικοινωνίας: 6985 642333.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών, Φυ-

σικής, Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου και Φυσικές σε 
μαθητές Λυκείου. Τηλ.: 6945 262934.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣΕΙΔΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ με μεταπτυχιακό 
στην παιδική ψυχολογία, με ΤΡΙΕΤΗ εμπειρία, παρέχω 
με υπευθυνότητα υπηρεσίες παράλληλης στήριξης, σε 
μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού. Επιπλέον 
αναλαμβάνω δημιουργική απασχόληση σε παι-
διά με ειδικές δεξιότητες. Τηλ. επικοινωνιίας: 
6955 742699.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα στα 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή πτυχιούοχ Μα-
θηματικού ΑΠΘ σε μαθητές όλων των τάξεων. 
Τιμές φιλικές. Τηλ.: 6906 471253.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γαλλικών, απόφοιτος Γαλλι-
κής Φιλολογίας ΑΠΘ, παραδίδει μαθήματα σε 
παιδιά, εφήβους και ενήλικες για όλες τις πι-
στοποιήσεις. Αναλαμβάνω μαθητές διά ζώσης, 
καθώς και online. Τηλ.: 6972 464235.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ROVER 400 με 108.000 χλμ., 

σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.: 6994 202074.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά και θη-

λυκά. Τηλ.: 23310 62900.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι ROCK-

HEAVY-METAL -περιοδικα παλιά αθλητικά -πο-
δοσφαίρου -panini άλμπουμ -φανέλες ποδο-
σφαιρικών ομάδων -παιχνίδια παιδικά δεκαετι-
ων70-80 τηλ:6944816921 κ. ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερ-
μανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις 

πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 
6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυ-

ρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984 
040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο 
άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ. 
υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκι-
να, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασαν-
σέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα, 
μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 ευρώ
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4 
στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή, 
συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι 
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή 
πώλησης 140.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή 
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλείται χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 400 τ.μ., μέσα στο χωριό, κέντρο, 
18.000 ευρώ. ΚΩΔ. 72
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό, 
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

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

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

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

Προσφοράτηςεβδομάδας
1. Πωλείταιδιαμ.100τ.μ.2οςόρ.στηνΠλατεία

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

2. Πωλείταιδιαμ. επί τηςΜητροπόλεως65 τ.μ.
πλήρωςανακαινισμένο.Τιμήπώλησης:28.000ευρώ

3. ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά500τ.μ.πανο-
ραμικό.Τμήπώλησης:17.000ευρώ.

4.Πωλείταιχωράφι3.500τ.μ.μεελιέςπολύκο-
ντάστηΒέροια,μενερόκαιρεύμα.Τιμήπώλησης:
14.000ευρώ

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκλη-
ρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, 
καταστημάτων με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και 
συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον 
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι 
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από 
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες 
πληροφορίες στο 6981088721.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  Γερμανικών 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, 
Λυκείου και ενήλικες. Τηλ.: 6972 
119753.



Για το Σαββατοκύριακο 19-20 Οκτωβρίου:
10 παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο , εκ των 

οποίων
Θέατρο Δρόμου, Θέατρο με Μαριονέττες, Κωμική 

Παντομίμα, Θέατρο με Κούκλες, Αφήγηση Παραμυ-
θιών & Σύγχρονο Τσίρκο

1 Master Class
1 εικαστική εγκατάσταση
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Σάββατο   19  Οκτωβρίου

 • 11.30  & 12.30  ( πεζόδρομος Ιπποκράτους & 
Προφήτου Ηλία)

 PROYECTO CARAVANA (SPAIN))
«Postales» / «Καρτ Ποστάλ»
 η παράσταση

θέατρο Δρόμου
Χώρος: Αγορά
 • 12.00 μ. & 13.00  ( πεζόδρομος Ιπ-

ποκράτους & Προφήτου Ηλία)
D I  F I L I P P O  M A R I O N E T T E 

(AUSTRALIA – ITALY))
«Appesi ad un filo» / «Κρεμασμένοι 

από ένα νήμα»
 η παράσταση
θέατρο με Μαριονέττες
Χώρος: Αγορά
 • 18.00 (Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμά-

των και Τεχνών)
LUCA REGINA (ITALY))
«Eco Circus» / «Η περιβαλλοντική κω-

μωδία του Λούκα Ρεγγίνα»
 η παράσταση
Κωμική Παντομίμα
Χώρος: Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων 

και Τεχνών
 • 19.00 ( Χώρος Τεχνών)
STATE PUPPET THEATRE OF 

BLAGOEVGRAD ( BULGARIA))
«Folk  Magic» / « Μαγική παράδοση»
 η παράσταση
Θέατρο με κούκλες και αντικείμενα
Χώρος: Χώρος Τεχνών Τεχνών
 •21.00 ( Bakery  café Ευθύμογλου)
 ΡΟΔΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ & ACTION 

ART \(GREECE))
«ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ»
 η παράσταση
Αφήγηση παραμυθιών
Χώρος: καφέ Ευθύμογλου , Μητροπόλεως  57
 Κυριακή 20  Οκτωβρίου
 • 12.00μ. & 13.00 (πλατεία Εληάς)
PROYECTO CARAVANA (SPAIN))
«Postales» / «Καρτ Ποστάλ»
 η παράσταση
θέατρο Δρόμου
Χώρος: πλατεία Εληάς
 • 19.00 (Χώρος Τεχνών)
GARBUIX (SWITZERLAND, SPAIN , BELGIUM)
«Garbuix» / «Ζαβολιά»
 η παράσταση
Σύγχρονο Τσίρκο
Χώρος: Χώρος Τεχνών
  
Παράλληλα

 • 18, 19 & 20 Οκτωβρίου 
Ώρα 18.00 , 19.00 & 20.00
SESCA SALVA (MALLORCA)
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
«Proyecte Cases» / «Σπίτια»
 Χώρος: Φουαγιέ Αντωνιαδείου Στέγης
 • 19 Οκτωβρίου 
Διάρκεια : 3 ώρες
 ΡΟΔΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ
Master Class με θέμα την Αφήγηση Παραμυθιών.
 Απαραίτητη εγγραφή  με αίτηση στο e mail  

eurocultura.centre@gmal.com
 Χώρος: 2Ος όροφος Χώρου Τεχνών
• 11- 21 Οκτωβρίου 
Διάρκεια : 10 μέρες
 INTERNATIONAL PUPPET FESTIVAL OF 

BILBAO Ιστορία του Ελληνικού και του Παγκόσμιου 
Κουκλοθέατρου

Έκθεση
 Χώρος: 2Ος όροφος Χώρου Τεχνών
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Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου & Παντομίμας της Βέροιας
19-20  Οκτωβρίου 2019

Αγορά /πλατεία Εληάς /Χώρος Τεχνών / Αντωνιάδειος Στέγη

Έρχονται έλεγχοι για οφειλέτες 
σε εφορία, ταμεία και δήμους

Σχέδιο «Τειρεσίας» σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους επαναφέρει η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των 
μνημονιακών υποχρεώσεων.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υπερχρέωσης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
Σύμφωνα με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη Κουρμούση, ο φορέας που πρό-

κειται να δημιουργηθεί θα συλλέγει όλα τα στοιχεία για τα χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο συνολικά και 
σε συνδυασμό με το προφίλ χρεών του οφειλέτη στις τράπεζες και ιδιωτικές επιχειρήσεις θα δημιουργεί ένα 
«σκορ» για την συνολική πιστοληπτική εικόνα του πολίτη.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Κουρμούσης αναφέρθηκε στις διορθωτικές παρεμβάσεις που σχεδιάζει το υπουρ-
γείο Οικονομικών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 
σήμερα για τη ρύθμιση των χρεών.

Μεταξύ αυτών, ο εξωδικαστικός μηχανισμός, η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας και το 
πτωχευτικό δίκαιο των ιδιωτών, δηλαδή ο νόμος Κατσέλη.

Με τη διασύνδεση των δύο αρχείων ο πολίτης δεν θα χρειάζεται πλέον να δίνει κατ’ επανάληψη και σε όλα 
τα τμήματα του δήμου του τα προσωπικά του στοιχεία. Αυτά θα αντλούνται αυτόματα από πιστοποιημένους 
υπαλλήλους των δήμων μέσω του Μητρώου της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι, είτε για την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων είτε για τον καταλογισμό 
οφειλών, θα αναζητούν τα στοιχεία του πολίτη εισάγοντας μόνο το ΑΦΜ ή μόνο τον αριθμό του δελτίου ταυτότη-
τας ή μόνο το ονοματεπώνυμό του.

Τα στοιχεία θα αντλούνται αυτομάτως από το Μητρώο της ΑΑΔΕ χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να προσκο-
μίζει κάποια έγγραφα, είτε να δίνει σε κάθε υπηρεσία του δήμου τα στοιχεία του.

Μέσω του Μητρώου της ΑΑΔΕ οι δήμοι θα έχουν ακριβή εικόνα για τα προσωπικά στοιχεία κάθε φορολο-
γουμένου, από την επαγγελματική του ιδιότητα, τη διεύθυνση της κατοικίας του ή της επαγγελματικής του έδρας 
μέχρι την οικογενειακή του κατάσταση και το email του.

Οι υπάλληλοι των δήμων θα έχουν πρόσβαση μόνο στα προσωπικά στοιχεία των φορολογουμένων και όχι 
σε φορολογικά δεδομένα. Δηλαδή δεν θα μπορούν να βλέπουν τα εισοδήματά τους και τα περιουσιακά τους 
στοιχεία.
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