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250.000 ευρώ 
στη Νάουσα το 

Υπουργείο Εσωτερικών 
για αποκατάσταση 

ζημιών από τη θεομηνία 
της 27ης Αυγούστου

Υπογράφηκε η σύμβαση 
από τον Αντιπεριφερειάρχη

Εργασίες αποκατάστασης
 οδοστρώματος 

 στο τμήμα Μαρίνα – όρια
 Π.Ε Ημαθίας προς Σκύδρα

Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 
 από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 

Θεματικές περιηγήσεις 
σε βυζαντινούς 

ναούς της Βέροιας
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Απάντηση της Μητρόπολης στους ενορίτες 
του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μελίκης

«Προς όφελος της ενορίας 
και των ενοριτών η πώληση 
μέρους της  εκκλησιαστικής 

περιουσίας, για την 
αποπεράτωση του παρακείμενου 

Πνευματικού Κέντρου»

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
Δημοτικού Σχολείου Μαρίνας - Πολλών 

Νερών - Γιαννακοχωρίου: 
Τριτοκοσμική η εικόνα

 μεταφοράς μικρών 
μαθητών πάνω σε καρότσα

Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου
Θυρανοίξια στο 
παρεκκλήσι της 

Αστυνομικής 
Ακαδημίας Βέροιας
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Βροχές, καταιγίδες 
και πτώση 

θερμοκρασίας
 από Δευτέρα
 στην Ημαθία

Η Αστυνομία τιμάει 
σήμερα τον 

Προστάτη του Σώματος 
Άγιο  Αρτέμιο 

-Και εθελοντική αιμοδοσία για την 
Τράπεζα Αίματος του Σώματος

SPORT SPORT

Μπάσκετ Β΄ Εθνική
Φίλιππος - Προποντίδα

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας
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Έχει δύναμη και αξία
η ΕΒΖ… δεν πρέπει

να σβήσει!
  Σε απόγνωση τευτλοπαραγωγοί και εργαζόμενοι 
στην ΕΒΖ, αφού το καμίνι της βιομηχανίας έπρεπε 
να είχε ανάψει από τα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά 
δυστυχώς είναι ορατός ο κίνδυνος να χαθεί η χρονιά. 
Τα προβλήματα στην ΕΒΖ με βασικό την έλλειψη 
ρευστότητας που δεν της επιτρέπει να ξεκινήσει την 
παραγωγή απειλούν εκατοντάδες οικογένειες που 
εξαρτώνται άμεσα. Μια βιομηχανία και ένα προϊόν 
με δυνατό brandname, που «χτίστηκε» επί  τόσες 
δεκαετίες έχει απαξιωθεί και κινδυνεύει να σβήσει. 
Ουδείς αμφισβητεί την κορυφαία ποιότητα της 
ελληνικής ζάχαρης, που θα μπορούσε να παραμείνει 
ένα «βαρύ» εξαγωγικό όπλο της χώρας που θα 
συνεισφέρει στην εθνική οικονομία. Τα τελευταία 
χρόνια παλινωδίες, κακοί χειρισμοί αλλεπάλληλες 
αλλαγές διοικήσεων οδήγησαν στον  υποβιβασμό της 
αξίας και της δυναμικής της ΕΒΖ . Δεν είναι από τις 
περιπτώσεις που αποτελούν βαρίδιο και πρέπει να 
το ξεφορτωθούμε. Δεν είναι λύση να ξεπουληθούν 
όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις, ειδικά αν έχουν 
προοπτικές  γιατί είναι ανίκανο το κράτος να τις 
κουμαντάρει. Κι αν δεν μπορεί, τότε υπάρχουν 
ενδιάμεσες λύσεις μέσω σύναψης συνεργασιών με 
ιδιώτες για την διαχείριση και το management, ώστε 
όχι απλά να διασωθούν αλλά να αποκτήσουν την 
θέση που τους αξίζει. 
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Βροχές, καταιγίδες και πτώση 
θερμοκρασίας από Δευτέρα

ΈκτακτοδελτίογιαεπιδείνωσητουκαιρούΔευτέρα22έως
καιΤρίτη23Οκτωβρίου,έστειλεηΕΜΥγιατηνπεριοχήμας.
Όπως αναφέρει θα σημειωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και
σποραδικέςκαταιγίδες,πουδεναποκλείεταινασυνοδεύονται
απόπολύισχυρούςανέμουςκαισταορεινάαπόπρόσκαιρες
χιονοπτώσεις.

Αισθητήθαείναικαιηπτώσητηςθερμοκρασίαςστηνπερι-
οχήμας,μέχρικαι10βαθμούς.

Απαγορευτικά κολωνάκια από χθες

ΚολωνάκιαστιςεισόδουςτηςΒενιζέλουπροςτονεμπορικόπεζό-
δρομοΒέροιας, τοποθέτησεχθες τοαπόγευμαηΤεχνικήΥπηρεσία
τουΔήμου.

Μίασειράαπόκολωνάκιαμπήκεστην είσοδο τηςΤσούπεληκαι
μία,στηνείσοδοτηςΠρ.Ηλία.ΤασημείαείχανεντοπιστείαπότηΔη-
μοτικήΑστυνομίαηοποίακαθημερινάπαρατηρούσεΙ.Χ.ανεβασμένα
στοπεζοδρομημένοκομμάτικαιχθεςμπήκαντακολωνάκια,απαγο-
ρευτικάπλέονγιατααυτοκίνητακαιτουςοδηγούς…

Στο παλιό μηχανουργείο του Ζωγράφου

Απότο1928τομηχανουργείο«Ζωγράφου»εγκαταστάθηκεστηνΚεντρικής58,στηΒέροιακαιέφτιαχνεπροϊό-
ντακαιυλικάπουαφορούσαντηνεπεξεργασίατουμαλλιού,γιατακλωστήριατηςΗμαθίαςκαιόληςτηςΕλλάδας.

Λανάρια,φυτιλιέρες,ανοιχτήρια,μηχανικάντυσίματα,όπωςταέλεγαντότε,καιοτιδήποτεείχενακάνειμετομαλλί.
Μάλισταστομηχανουργείο,εκπαιδευότανκάποιαστιγμή(δεκαετία’60)καιπαιδιάτόσοαπότησχολήμαθητείαςπου
λειτουργούσεστηΒέροια,όσοκαιπαιδιάπουήθελανναμάθουνμιατέχνη(τσιράκιατουςέλεγαντότε).

Μίαφωτογραφίατου1952-53,μαςέφερεοκ.ΔημήτρηςΜούζης,θυμίζονταςτοπαλαιόμηχανουργείο τουΖω-
γράφου,τοοποίομετάαπόχρόνιατοπήρεκαιτοδούλευεοίδιος,πουσυνεχίζειωςεπιχείρησημέχρικαισήμεραμε
άλληςμορφήςμηχανουργικώνεργασιών.

Στηφωτογραφίαδιακρίνονταιαπόδεξιά:ΙγνατιάδηςΓεώργιος,ΖωγράφοςΑλέξανδρος,ΒαρακλήςΝικόλαος,
ΚινικλήςΓεώργιος,ΜούμογλουΓεώργιος,ΚάμιναςΓεώργιος,ΜούζηςΔημήτριος,ΠελάγοςΑντώνιος,Χα-
τζηευστράτογλουΒασίλειος.ΕπάνωοιΔημήτρηςΠαπάζογλουκαιΑπόστολοςΚατρανίτσης.

ΓονείςκαιΚηδεμόνες:«Τριτοκοσμικήηεικόνα…»
Τον τρόπο μεταφοράς μικρών μαθητών των

ΠολλώνΝερώνΝάουσαςΗμαθίας, που για να
έχουνπρόσβασηστο δημοτικόσχολείο, μεταφέ-
ρονταιπάνωσεκαρότσα,στηλιτεύειμε επιστολή
στα τοπικάΜΜΕ, ο πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων&ΚηδεμόνωντουΔημοτικούΣχολείου
Μαρίνας–ΠολλώνΝερών–Γιαννακοχωρίου
ΑργυρίουΜάριος,εκπροσωπώνταςτουςγονείς,
όπωςαναφέρει.

«Τοπρόβληματηςμεταφοράςαφοράμαθητές
5-11ετώνπουδιαμένουνστονοικισμόΠολλάΝε-
ράκαιμέχριστιγμής,τοπρόβληματηςμεταφοράς
τουςστο δημοτικόσχολείο τηςΜαρίνας δεν έχει
λυθεί, οπότε οι μαθητές διασχίζουν τα 5 χιλιόμε-
τραπουτουςχωρίζουναπότοσχολείο τουςπά-
νωστην καρότσα ενός αγροτικού», επισημαίνει,
χαρακτηρίζονταςτριτοκοσμικήτηνεικόνα.

Καιόπωςδηλώνει:«Ανίκανοικαιεπικίνδυνοιέ-
χουναποδειχθείαυτοίπουκάθονταισταγραφείατουςκαιδενμπορούνναβρούνεμιαλύσηστοθέματηςμεταφοράς…Ο
σύλλογοςθασυνεχίσειμεπολύπιοδραστικέςαποφάσειςμέχριναλυθείτοθέματωνμεταφορών».

“ΉρθεηώραναστηρίξουντηνΕΒΖ
κιαυτοίπουεξυπηρετήθηκαν…»

Ακούστηκανκαικάποιεςπικρέςαλήθειεςτουελληνικούπολιτικούκαικομ-
ματικούσυστήματος,ανεξαρτήτωςκυβερνήσεων,γιατηνΕλληνικήΒιομηχα-
νίαΖάχαρης,στοΠλατύενπροκειμένω.

ΣτηχθεσινήσυνέντευξηΤύπουτωνεργαζομένωνπουζουνσεκαθεστώς
ανασφάλειας, με όσασυμβαίνουν στηΒιομηχανία,οπρόεδρος τουΕρ-
γατικούΚέντρουΒέροιαςΔημ.Ταχματζίδης έκανε έκκλησηστοπολιτικό
προσωπικό τουΝομού (βουλευτές και τοπική εξουσία) να δουν επιτέλους
ΣΟΒΑΡΑτοθέμαγιαναμηνχαθούνκιάλλεςθέσειςεργασίαςστοΝομό.

«Ναχτυπήσουνκιαυτοίτοχέριστοτραπέζι»…
Καιοιαλήθειεςπουειπώθηκανχθεςστησυνέντευξηείναιαυτές:«Εκατοντά-

δεςεργαζόμενοι,προεκλογικά,έμπαινανστηνΕΒΖ,ακόμακαιχωρίςαντικείμενο
εργασίας, κατόπιν ενεργειώνπολιτικών…Οι καμπάνιες εξυπηρέτησανπολ-
λούς…Τώραήρθεηώρανατηστηρίξουν,όλοιαυτοίπουεξυπηρετήθηκαν».

Αςμηχαθείλοιπόνμίαακόμα,καιίσωςητελευταία,ευκαιρία…
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Απάντηση της Μητρόπολης στους ενορίτες του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μελίκης
«Προς όφελος της ενορίας και των ενοριτών η πώληση μέρους της  εκκλησιαστικής 

περιουσίας, για την αποπεράτωση του παρακείμενου Πνευματικού Κέντρου»

Σωματείο εκτάκτων εργαζόμενων:

Στη «νεκρή» ταχύτητα το Εργοστάσιο Ζάχαρης στο Πλατύ
-«Ζητούμε απαντήσεις από τη Διοίκηση αν θα συνεχίσει ή θα σταματήσει

 η λειτουργία της ΕΒΖ» τόνισαν σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου

Στην Δημόσια Ανοικτή Επιστολή των Ενοριτών του Ι. Ναού Α-
γίας Παρασκευής Μελίκης, απαντάει η Ιερά Μητροπόλη, η οποία 
όπως αναφέρεται θα αναγνωσθεί και την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 
στο εκκλησίασμα της Αγίας Παρασκευής.

Στην απάντηση αναφέρονται τα εξής: 
«Ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν τήν ἀπό 12/10/2018 Δημόσια Ἀνοικτή Ἐπιστολή 

- Δήλωση μερικῶν Ἐνοριτῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Μελί-
κης καθώς καί τό ἀντίστοιχο ἠλεκτρονικό μήνυμα πρός διάφορα Μέσα 
Μαζικῆς Ἐπικοινωνίας μέ θέμα: «Ἀντιδράσεις γιά τήν ἀδιαφανῆ “πώλη-
ση” ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας» καί ἐπειδή οἱ ἀδελφοί μας ζητοῦν «...
ὑπεύθυνη καί ξεκάθαρη ἐνημέρωση ... στό ἐκκλησίασμα τοῦ Ἱεροῦ Να-
οῦ ...» ἔχουμε νά ἐπισημάνουμε πρός τήν «Ὁμάδα Πολιτῶν» καί πρός 
κάθε ἐνδιαφερόμενο τ’ ἀκόλουθα : 

Στο κείμενό σας ἀναφέρετε ὅτι πληροφορηθήκατε «ἀπό τοιχοκολ-
λημένη Διακήρυξη μέ ἡμερ. 1-10-2018, στήν εἴσοδο τοῦ δημοτικοῦ 
καταστήματος Μελίκης», γιά τήν διενέργεια Φανερῆς Πλειοδοτικῆς 
Δημοπρασίας μέ σκοπό τήν ἐκποίηση ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροῦ στίς 4 
Νοεμβρίου (δηλαδή περισσότερο πάνω ἀπό ἕνα μήνα πρίν ἀπό τήν 
ἡμέρα τῆς δημοπρασίας). Αὐτό καί μόνο ἀποδεικνύει τήν ἐπιθυμία καί 
πρόθεση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου γιά τήν ἐνημέρωση ὅσων τό 
δυνατόν περισσοτέρων κατοίκων τῆς περιοχῆς, οὕτως ὥστε σέ καμιά 
περίπτωση ἡ σχετική διαδικασία πώλησης νά μήν θεωρηθεῖ ὡς ἀδιαφα-
νής καί ὡς προσπάθεια ξεπουλήματος. 

Θά ἔπρεπε νά γνωρίζετε (καθότι μάλιστα μεταξύ τῶν μελῶν τῆς 
Ὁμάδας Πολιτῶν βρίσκονται καί ἄτομα τά ὁποῖα διετέλεσαν μέλη τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου) ὅτι ἡ ἐπιλογή καί ὁ διορισμός τῶν μελῶν 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου δέν πραγματοποιεῖται ἀπό τόν Μητρο-
πολίτη ἀλλά ἀπό τό (ἑπταμελές) Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Πάγια θέση 
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι νά διορίζει 
ὡς μέλη ἐκεῖνα τά ἄτομα τά ὁποῖα προτείνονται ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ 
ἑκάστοτε Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, ἐφόσον φυσικά πληροῦν τίς 
προϋποθέσεις τίς ὁποῖες ὁρίζει ὁ νόμος.  

Γράφετε ἐπίσης, ὅτι περιμένατε «μία ὑπεύθυνη καί ξεκάθαρη ἐνημέ-
ρωση ἐκ μέρους τοῦ ἱερέως μας». Στήν διακήρυξη τήν ὁποία ἐσεῖς μνη-
μονεύετε λίγο πρίν τό τέλος γράφει: «Διά περισσότερες πληροφορίες 
μποροῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά ἀπευθύνονται εἰς τό γραφεῖο τοῦ Ναοῦ». 
Ἐπειδή δέν «υἱοθετεῖτε καμία ἀνεύθυνη διάδοση καί ἀντιμετωπίζετε 
ὡς ἀκριβές μόνον τό γεγονός τῆς Διακήρυξης» ἄραγε, γιατί δέν κάνατε 
αὐτό πού γράφει ἡ διακήρυξη νά ρωτήσετε, δηλαδή, τόν ἱερέα σας γιά 
ἐνημέρωση;  Ἤ ἐλπίζετε ὅτι μέσω τῶν ἐφημερίδων θά μάθετε τήν ἀλή-
θεια;

Ἄς συνεχίσουμε μέ τήν οὐσία τοῦ ζητήματος... Τά τελευταία χρόνια 
τόν ἐνοριακό κλῆρο τόν συνεκμεταλλεύονταν οἱ ἱερεῖς μαζί μέ τό Ἐκ-
κλησιαστικό Συμβούλιο. Οἱ Ἱερεῖς, κάνοντας χρήση παλαιοτέρου νόμου, 
πού δέν ἰσχύει πιά, ἐκμεταλλεύονταν τά 2/3 τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀγρῶν 
καί τό ὑπόλοιπο 1/3 τό καρπώνονταν ὁ Ἱερός Ναός. (Δέν ἀκούστηκε 
ἐκείνη τήν ἐποχή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καμιά φωνή διαμαρτυρίας... 
οὔτε «ἀντίθεση», ... οὔτε «ἀντίρρηση» γι’ αὐτή τήν κατάσταση... ἄραγε 
τό ὄψιμο αὐτό ἐνδιαφέρον γιά τά ἐνοριακά κτήματα κρύβει κάτι; Θά ἦταν 
ὠφελιμότερο γιά τήν ἐνορία νά τά ἐκμεταλλεύεται ὁ ἐφημέριος;)

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο μέ τήν 10/2017 πράξη του (ἡ ὁποία 
ἐγκρίθηκε ἁρμοδίως ἀπό τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο) ἀποφάσισε : «...
τήν διενέργεια πρόχειρου πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ γιά τήν ἐκποίηση 
τοῦ ἀγροτεμαχίου ὑπ’ ἀριθμ. 1878 (μέ κώδ. ἰδιοκτ. 0705253092009) 
στήν τοποθεσία «Μελικιώτικα», ἔκτασης σαράντα (40) στρεμάτων 
...».  Ὁ νόμος δίδει τήν δυνατότητα τῆς ἐκμετάλλευσης τῆς περιουσίας 
τοῦ Ναοῦ στό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, μέ ὅποιον τρόπο κρίνει αὐτό 
πιό συμφέρον γιά τόν Ἱερό Ναό. Κάθε ἐνορία ἀποτελεῖ ἴδιον Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, τό ὁποῖο εἶναι αὐτόνομο, διοικεῖται ἀπό 
τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί ἐλέγχεται γιά τήν νομιμότητα καί τήν 
σκοπιμότητα τῶν ἀποφάσεών του ἀπό τό  Μητροπολιτκό Συμβούλιο. Τό 
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο εἶναι κατά νόμο τό μόνο ὑπεύθυνο νά λάβει 
ἀποφάσεις γιά τήν διαχείριση τῆς περιουσίας πρός ὄφελος τῆς ἐνορίας. 

Καί πράγματι ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου κινεῖται 
πρός ὄφελος τῆς ἐνορίας καί τῶν ἐνοριτῶν. Τά χρήματα τά ὁποῖα θά 
συγκεντρωθοῦν (σύμφωνα μέ τήν σχετική του ἀπόφαση) θά διατεθοῦν 
γιά τήν κατασκευή τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, παραπλεύρως τοῦ ἐνο-
ριακοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Σχεδόν εἴκοσι χρόνια τώρα τά 
Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια δέν μπόρεσαν νά βροῦν τούς οἰκονομικούς 
πόρους νά ἀρχίσουν καί νά ἀποπερατώσουν τό ἔργο αὐτό, μιας καί ἡ 
θεμελίωση εἶχε πραγματοποιηθεῖ μέ ἔξοδα τοῦ Δήμου Μελίκης.  Ἕνα 
Πνευματικό Κέντρο πού θά στεγάσει τά κατηχητικά σχολεῖα, τίς νεανικές 
συντροφιές καί τόσες ἄλλες ποιμαντικές δράσεις καί δραστηριότητες 
πού θά μποροῦν νά ἀναπτυχθοῦν στήν ἐνορία (ὅπως Στέκι Νεολαίας, 
Ἐντευκτήριο, Κοινωνικό Φροντιστήριο, Βιβλιοθήκη, κ.α.). Ζώντας σέ 
δύσκολες καταστάσεις τί καλύτερο θά μπορούσαμε νά δώσουμε στούς 
νέους καί στά παιδιά μας ἀπό ἕνα χῶρο ὅπου θά διδαχθοῦν, θά μορ-
φωθοῦν, θά παιδαγωγηθοῦν, θά ψυχαγωγηθοῦν; Τί εἶναι ὠφελιμότερο; 
Ὁ Ναός νά ἔχει ἄλλα 40 στρέμματα ἤ ἕνα Πνευματικό Κέντρο ;  

Ἐπειδή κάθε πνευματικό ἔργο καί κάθε πνευματική κίνηση ἀντιμε-
τωπίζει πάντοτε τόν πόλεμο τῶν ἀντίθεων - σατανικῶν δυνάμεων δέν 
μᾶς προκαλεῖ ἔκπληξη οὔτε μᾶς «ξενίζει» κάθε ἀντίδραση σέ ἔργο πού 

στοχεύει στήν πνευματική προκοπή τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. 
Γι’ αὐτό λοιπόν μέ προσευχή καί ἐμπιστοσύνη στήν Πρόνοια τοῦ Θε-

οῦ νά πορεύεσθε τήν βιωτή σας καί μήν προσπαθεῖτε ὁρισμένοι (ὅπως 
προφορικά καταγγέλθηκε), νά ἐξασκήσετε πίεση λόγω τοῦ ἐπαγγέλμα-
τός σας, γιά νά ἐπιβάλλετε τήν ἄποψή σας στούς συμπολίτες σας, ἐξα-
ναγκάζοντάς τους νά ὑπογράψουν κάτι τό ὁποῖο δέν θέλουν. Καί ἄν συ-
νεχίζετε νά ἔχετε τήν ἄποψη ὅτι τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο θέλει νά 
ξεπουλήσει τήν περιουσία τοῦ ναοῦ (ὄχι ὁλόκληρη ἀλλά τό 1/3 αὐτῆς) 
ἰδού πεδίο δόξης λαμπρό καί εὐάρεστο: Χρηματοδοτῆστε ἤ βρεῖτε ἄ-
μεσα χρηματοδότηση γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς 
Ἐνορίας σας, ὥστε νά σᾶς εὐγνωμονοῦν οἱ ἐπερχόμενες γενεές καί νά 
λάβετε τήν εὐλογία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τήν χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἐπιπροσθέτως κλείνοντας σᾶς κάνω γνωστό ὅτι ἔχει καταγγελθεῖ 
προφορικά στήν Ἱερά Μητρόπολη ὅτι ἱερέας ἄλλης Μητροπόλεως τελεῖ 
στήν Μελίκη τρισάγια, ἁγιασμούς, διοργανώνει ἐκδρομές κλπ χωρίς τήν 
σχετική ἄδεια καί εὐλογία. Σᾶς γνωρίζω ὅτι α) ὁ συγκεκριμένος ἱερέας 
θά ὑποστεῖ τίς κανονικές συνέπειες πού προβλέπει ἡ ἐκκλησιαστική 
δικαιοσύνη καί β) οἱ λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι ἐπευφημοῦν, βοηθοῦν καί ἐνισχύ-
ουν τό ἔργο τοῦ ἐν λόγω κληρικοῦ θά βαρύνονται μέ τήν ἁμαρτία τοῦ 
παραπικρασμοῦ τοῦ κανονικοῦ σας ἐφημερίου, μία ἁμαρτία πού κανείς 
ἄλλος πνευματικός δέν ἔχει τό δικαίωμα νά συγχωρέσει παρεκτός ἄν 
εἰλικρινῶς ζητήσετε συγνώμη ἀπό τόν ἱερέα τῆς ἐνορίας σας». 

 

Την αγωνία της για την 
τύχη του εργοστασίου Ζάχα-
ρης στο Πλατύ, εξέφρασαν 
χθες το μεσημέρι σε συνέ-
ντευξη Τύπου, οι εκπρόσω-
ποι του Δ.Σ. του Σωματείου 
εκτάκτων (εδώ και 15 χρό-
νια) υπαλλήλων – εργατο-
τεχνιτών της ΕΒΖ, στα γρα-
φεία του Εργατικού Κέντρου 
Βέροιας.

Όπως είπαν, ενώ το κα-
μίνι άναψε πριν από 20 η-
μέρες και θα έπρεπε να είχε 
ξεκινήσει από τον Σεπτέμ-
βριο ήδη η επεξεργασία των 
ζαχαρότευτλων, δεν κουνιέ-
ται φύλλο ακόμα, λόγω… 
χρηματοδότησης. Μάλιστα 
χτύπησαν το καμπανάκι του 
κινδύνου να σταματήσει η 
λειτουργία του εργοστασίου, 
οδηγώντας τους εργαζόμε-
νους στην πόρτα εξόδου και 
τους τευτλοπαραγωγούς στην καταστροφή της φετινής σοδειάς.

«Δυστυχώς, οι επόμενες ημέρες είναι πολύ δύσκολες. Από την 
ΕΒΖ, ζουν σήμερα περίπου 1.000 οικογένειες. Η διοίκηση δεν μας 

ενημερώνει για τίποτα και φοβόμαστε ότι θα χαθούν εκατοντάδες 
θέσεις εργασίας. Ήδη 250 έκτακτοι εργαζόμενοι δεν έχουν πλη-
ρωθεί τον Σεπτέμβριο. Σήμερα η ΕΒΖ λειτουργεί στις πλάτες των 
παραγωγών και των εργαζόμενων… Τεύτλα υπάρχουν, όλα είναι 

έτοιμα, αλλά ακόμα τίποτα…» τόνισε ο πρόεδρος του Σωματείου 
κ. Νίκος Φυλακτάκης, παρουσία του αντιπροέδρου Δημ. Μάτζιαρη, 
του γραμματέα Βασίλη Κεσόγλου και του προέδρου του Εργατικού 
Κέντρου Δημ. Ταχματζίδη. Όπως είπε «τα μηχανήματα του συστή-
ματος επεξεργασίας τεύτλων έχουν συντηρηθεί και έχουν καθαρίσει 
και μάλιστα σε συμπυκνωμένο χρόνο δύο μηνών, αντί τεσσάρων 
που συνήθως απαιτείται», εκτιμώντας ότι μέσα σ’ αυτό το χρονικό 
διάστημα δεν μπορεί να γίνει σωστή συντήρηση του εργοστασίου».

Για όλη αυτή την αβεβαιότητα, το Σωματείο ζητάει απαντήσεις 
και ενημέρωση από τη Διοίκηση, για το μέλλον της δουλειάς τους, 
την οποία θέλουν να συνεχίσουν αλλά δεν γνωρίζουν, εάν μπο-
ρούν. Προς ενίσχυση των αιτημάτων τους, χθες και προχθές, προ-
χώρησαν σε στάση εργασίας, ενώ από τη Δευτέρα, αναλόγως των 
εξελίξεων, θα καθορίσουν και τις περαιτέρω κινήσεις τους.

Έκκληση σε βουλευτές και Τοπικές Αρχές
Κλείνοντας, τόσο ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, όσο και ο 

πρόεδρος του Σωματείου, έκαναν έκκληση στο πολιτικό προσωπικό 
του Νομού και δη τους βουλευτές να μην επιτρέψουν να κλείσει κι 
αυτό το εργοστάσιο της περιοχής μας και να χαθούν εκατοντάδες 
θέσεις εργασίας.

Πάντως οι εξελίξεις οδηγούν με βεβαιότητα, τουλάχιστον σε δύο 
σενάρια: είτε στο οριστικό κλείσιμο της βιομηχανίας, είτε στην αλ-
λαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Σε κάθε περίπτωση αυτοί που θα 
πληρώσουν την «ζάχαρη» θα είναι οι εργαζόμενοι, οι παραγωγοί 
και όσοι κλάδοι εμπλέκονται άμεσα στην αλυσίδα της παραγωγής, 
της πώλησης και της διακίνησης του προϊόντος.
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Το καθεστώς αυτοδιοική-
σεως του Αγίου Όρους στη-
ρίζεται στο άρθρο 105 του 
Συντάγματος καθώς και στο 
άρθρο 9 του Καταστατικού 
Χάρτη αυτού.

Κυρίαρχη εκδήλωση της 
αγιορειτικής αυτοδιοικήσεως 
αποτελεί η παραχώρηση σε 
αγιορειτικά όργανα σειράς 
αρμοδιοτήτων, που ανήκουν 

στο χώρο ασκήσεως δημόσιας εξουσίας. Ειδικότερα : 
(1) Η αναγνώριση νομοθετικής εξουσίας στην Έ-

κτακτη Εικοσαμελή (Διπλή Δισενιαύσια) Σύναξη, που 
δύναται να ψηφίζει κανονιστικές διατάξεις στα πλαίσια 
των ρυθμίσεων του Καταστατικού Χάρτη. Μετά την ψή-
φισή τους, οι κανονιστικές διατάξεις κοινοποιούνται στο 
Διοικητή και επικυρώνονται από τον αρμόδιο Υπουργό, 
εκτός αν έχουν αμιγώς πνευματικό περιεχόμενο, οπότε 
εγκρίνονται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως αρμό-
δια εκκλησιαστική αρχή του Αγ. Όρους.

(2) Η άσκηση δικαστικής εξουσίας από σειρά αγιορει-
τικών οργάνων (μοναστηριακές αρχές, Ιερά Κοινότητα, 
Ιερά Επιστασία) για την επίλυση ιδιωτικών διαφορών ή 
την εκδίκαση ποινικής φύσεως υποθέσεων.

(γ) Η δυνατότητα κατάρτισης δημόσιων εγγράφων 
από τις μοναστηριακές αρχές ή την Ιερά Κοινότητα, υπό 
την προϋπόθεση της επικύρωσής τους από την Ιερά 
Επιστασία.

     Η αγιορειτική αυτοδιοίκηση ασκείται από το σύνο-
λο των διοικητικών οργάνων που λειτουργούν στο Άγιο. 
Όρος, είτε αυτά έχουν περιφερειακό (μοναστηριακές 
αρχές) είτε κεντρικό χαρακτήρα (Έκτακτη Εικοσαμελής 
Σύναξη, Ιερά Κοινότητα, Ιερά Επιστασία). 

     Η Iερά Κοινότητα αποτελεί το κεντρικό, συλλογι-
κό και διαρκές όργανο αυτοδιοικήσεως του Αγ. Όρους. 
Εδρεύει στην πρωτεύουσα του Αγ. Όρους Καρυές και 
αποτελείται από τους είκοσι αντιπροσώπους των μο-
νών. Κάθε αντιπρόσωπος εκλέγεται σύμφωνα με τον ε-
σωτερικό κανονισμό της οικείας μονής για ετήσια θητεία, 
με απεριόριστη όμως δυνατότητα επανεκλογής. Οι αντι-
πρόσωποι διαμένουν στις Καρυές, μετέχουν τακτικά στις 
εργασίες της Ιεράς Κοινότητας και είναι ίσοι μεταξύ τους. 
Εκπροσωπούν τις μονές τους εκτελώντας τις οδηγίες 
που λαμβάνουν από αυτές, πλην των δικαστικής φύσε-
ως υποθέσεων στις οποίες κρίνουν κατά συνείδηση. 

Η Iερά Κοινότητα συνεδριάζει τακτικώς τρεις φορές 
την εβδομάδα και εκτάκτως όποτε παρουσιαστεί ανά-
γκη. Η ημερήσια διάταξη των εργασιών καταρτίζεται 
και διανέμεται από την Ιερά Επιστασία. Τη συζήτηση 
διευθύνει ο Πρωτεπιστάτης, ο οποίος δίνει και αφαιρεί 
το λόγο στους αντιπροσώπους των μονών σύμφωνα με 
την ιεραρχική τους τάξη, έχοντας γενικότερα την ευθύνη 
για την τήρηση της τάξης στις συνεδρίες. Για την απαρ-
τία της Ιεράς Κοινότητας απαιτείται η παρουσία των 2/3 
των μελών της, δηλαδή 14 αντιπρόσωποι. Οι αποφάσεις 
λαμβάνονται με πλειοψηφία και καταχωρίζονται σε ειδικό 
βιβλίο. 

Ο Καταστατικός Χάρτης Αγίου Όρους χαρακτηρίζει 
τις αγιορειτικές μονές ως :

- Κυριαρχικές ή Κυρίαρχες, όρος που υποδηλώ-
νει τη νομική, διοικητική και διαχειριστική υπεροχή 
των μονών έναντι των υπόλοιπων μοναστικών καθι-

δρυμάτων του Αγ. Όρους, τα οποία για τον ίδιο λόγο 
χαρακτηρίζονται ως υποτελή εξαρτήματα. Στην κατηγο-
ρία των αγιορειτικών εξαρτημάτων ανήκουν οι σκήτες, 
που είναι συνήθως τα κτιριακώς μεγαλύτερα αγιορειτικά 
εξαρτήματα, όπως και τα (μικρότερα από πλευράς μεγέ-
θους) κελιά, καλύβες, ησυχαστήρια και καθίσματα. 

- Βασιλικές, επειδή ιδρύθηκαν από βυζαντινούς αυ-
τοκράτορες, με την έκδοση (κυρίως) χρυσόβουλλων και 
την παροχή οικονομικών χορηγιών.

- Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές, αφενός λόγω της 
υπαγωγής τους στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου και αφετέρου διότι, σύμφωνα 
με παλαιό εκκλησιαστικό έθιμο, κατά την ίδρυση μονής 
στα θεμέλιά της «πήγνυται σταυρός», που αποστέλλεται 
από το Πατριαρχείο.

Με κριτήριο τη δυνατότητα (ή μη) των μοναχών να α-
ποκτούν ατομική περιουσία, το άρθρ. 84 ΚΧΑΟ διακρίνει 
τις μονές του Αγ. Όρους σε κοινόβιες και ιδιόρρυθμες. 
Ωστόσο, από το έτος 1992, όλες οι αγιορειτικές μονές 
λειτουργούν σύμφωνα με το κοινοβιακό καθεστώς, ενώ 
συνεχίζουν να ακολουθούν ακόμη και σήμερα το ιδιόρ-
ρυθμο σύστημα μοναστικής οργάνωσης οι οκτώ (από τις 
δώδεκα συνολικά) σκήτες του Αγ. Όρους. Να σημειωθεί 
ότι ο Καταστατικός Χάρτης επιτρέπει την μετατροπή σε 
κοινόβια μιας ιδιόρρυθμης μονής, όχι όμως και το αντί-
στροφο. 

Οι μονές αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
των εσωτερικών τους κανονισμών. Οι κανονισμοί αυτοί 
συντάσσονται και ψηφίζονται από τις αδελφότητες των 
μονών, αλλά εγκρίνονται από την Ιερά  Κοινότητα, στην 
οποία αναγνωρίζεται η ευθύνη για την εποπτεία και τή-
ρηση των διατάξεών τους. Εσωτερικά διοικητικά όργανα 
των κοινόβιων μονών του Αγίου Όρους είναι ο Ηγούμε-
νος, η Γεροντία (ή Γεροντική Σύναξη) και η Επιτροπή.

Ο Ηγούμενος είναι ισόβιος και εκλέγεται με μυστική 
ψηφοφορία από όσα μέλη της αδελφότητας της μονής 
έχουν συμπληρώσει εξαετία από την κουρά τους. Για 
να εκλεγεί κάποιος ηγούμενος πρέπει να έχει ηλικία 
τουλάχιστον 40 ετών, να έλαβε τη μοναχική κουρά εντός 
του Αγίου Όρους, να έχει εκκλησιαστική μόρφωση και 
διοικητικές ικανότητες, καθώς και ανεπίληπτο διαγωγή 
και σταθερή ευσέβεια. Αν κανείς αδελφός της μονής δεν 
πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε, η αδελφότητα 
της μονής καλεί οποιονδήποτε αγιορείτη ιερομόναχο 
θεωρεί ως κατάλληλο και του αναθέτει το αξίωμα του 
Ηγουμένου. Ο Ηγούμενος είναι ο κατ’ εξοχήν υπεύθυνος 
για την πνευματική ζωή της μονής και των μελών της α-
δελφότητας. Περαιτέρω, εκπροσωπεί τη μονή δικαστικά 
και εξώδικα και συμπράττει με την Επιτροπή κατά τη δι-
αχείριση όσων υποθέσεων της μονής αναφέρονται στις 
ειδικές διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη.

Η Γεροντία (ή Γεροντική Σύναξη) είναι το σημα-
ντικότερο συλλογικό διοικητικό όργανο της μονής, με 
αποφασιστική αρμοδιότητα σε γενικότερου χαρακτήρα 
ζητήματα. Ο αριθμός των μελών της Γεροντίας και ο 
τρόπος εκλογής τους ορίζονται από τον εσωτερικό κανο-
νισμό της Μονής. 

Τέλος, η Επιτροπή είναι διμελές ή τριμελές όργανο, 
τα μέλη της οποίας εκλέγονται κάθε έτος, από και μεταξύ 
των μελών της Γεροντίας. Η Επιτροπή ασκεί από κοινού 
με τον Ηγούμενο καθήκοντα εκτελέσεως των αποφάσε-
ων της Γεροντίας.

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω 

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ : Ένα διαχρονικό 
σύστημα αυτοοργάνωσης 

Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*

Το χαλί που το πατούσαν όλοι, λειτουργούσε σύμφωνα με την περιρρέουσα κοινωνική πεποίθηση 
ότι «το να γίνεσαι θυσία για τον άλλον είναι απόδειξη της αγάπης σου για αυτόν». Η έκφραση «γίνομαι 
χαλί να με πατήσεις», δηλώνει με σαφήνεια την αντίληψη ότι οφείλουμε να προσφέρουμε στους αγα-
πημένους μας τα πάντα για να τους κάνουμε ευτυχισμένους, χωρίς να αναλογιζόμαστε τις δικές μας 
επιθυμίες και ανάγκες. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι η ευτυχία είναι προσωπική υπόθεση. Είναι 
η κατάσταση εσωτερικής ισορροπίας και γαλήνης και, δυστυχώς, ο δρόμος για την κατάκτησή της είναι 
μοναχικός. Δεν μπορείς να κάνεις τον άλλο ευτυχισμένο προσφέροντας συνεχώς, εάν ο ίδιος δεν έχει 
ανακαλύψει τους δικούς του τρόπους να γεύεται στιγμές ευτυχίας. Αυτό σημαίνει ότι καθένας οφείλει 
στον εαυτό του να είναι συντονισμένος με τα συναισθήματα και τις προσωπικές ανάγκες του και να εξε-
ρευνήσει δημιουργικούς τρόπους για να χτίσει τη ζωή του πάνω σε αυτά τα θεμέλια.

Το χαλί που το πατούσαν όλοι, αγωνίστηκε για τον ανέφικτο στόχο να κάνει τους άλλους ευτυχισμέ-
νους και πλήρωσε το τίμημα της δικής του φθοράς και διάλυσης.  Δεν κατάφερε να θέσει λειτουργικά 
όρια, δηλ να προσδιορίσει το πλαίσιο εκείνο που θα το βοηθούσε να διατηρήσει ανέπαφη την αξία του 
και θα το προστάτευε από παραβιάσεις των άλλων. Έδωσε πολύ χώρο στους άλλους για να το ποδο-
πατήσουν και εκείνοι εξακολούθησαν να το πατάνε, υποτιμώντας την ομορφιά του. Με την ανοχή του, 
έδωσε το μήνυμα ότι αποδέχεται οποιαδήποτε συμπεριφορά και ανέχεται κάθε είδους μεταχείριση, και 
με την παθητική μη οριοθετημένη στάση του ενίσχυσε την «κακοποιητική» δράση των πελατών του μα-
γαζιού, χάνοντας, προοδευτικά, την αξία του. Με άλλα λόγια, επέτρεψε στους άλλους να συμπεριφέρο-
νται όπως επιθυμούν και, χωρίς να το αντιλαμβάνεται, τους δίδαξε να το ποδοπατάνε, αποποιούμενο 
την ευθύνη του να θέσει κανόνες και όρια. 

Τα «όρια» είναι η ευθύνη που έχει κανείς να διεκδικεί τον σεβασμό που του αξίζει. Δεν είναι κάτι που 
επιβάλλεις στον άλλον. Είναι τα σύνορα που έχεις ΕΣΥ, για να διαφυλάξεις τη δική σου ακεραιότητα. 
Δεν υπάρχουν για να τιμωρήσουν ή να ευχαριστήσουν τους γύρω. Είναι ο τρόπος που ο καθένας επι-
λέγει να σεβαστεί τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχει θέσει για τη ζωή του. 

«Διδάσκουμε στους ανθρώπους τον τρόπο που 
μας συμπεριφέρονται…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Μια φορά κι έναν καιρό στα βάθη της Περ-
σίας ήταν το πιο όμορφο, το πιο πολύτιμο, το πιο 
ακριβό και ξεχωριστό χαλί του κόσμου. Το διακο-
σμούσαν παραστάσεις που περιέγραφαν τη χαρά 
της ζωής και ήταν κατασκευασμένο από μετάξι 
και ίνες από χρυσό και ασήμι. Ο ιδιοκτήτης του, 
ένας έμπορος χαλιών, ήταν τόσο περήφανος για 
το απόκτημά του, που αντί να το κρεμάσει, όπως 
και όλα τα άλλα χαλιά, το έστρωσε στην είσοδο, 
για να το καμαρώνει ο ίδιος αλλά και για να είναι 
το πρώτο πράγμα που θα έβλεπε ο κάθε πελάτης 
την ώρα που θα έμπαινε στο μαγαζί του.

Έτσι η φήμη για την ομορφιά του χαλιού εξα-
πλώθηκε στα πέρατα της οικουμένης και χιλιάδες 
κόσμου συνέρρεαν στο κατάστημα, για να θαυμά-
σουν αυτό το μοναδικό χαλί. Ο έμπορος ούτε για 
μια στιγμή δε διανοήθηκε να το πουλήσει, όμως 
κατάφερε να πουλήσει αμέτρητα χαλιά σε πολύ α-
κριβές τιμές. Η προσφορά λοιπόν του χαλιού μας 
ήταν τεράστια. Ένιωθε να το πλημμυρίζει η ευτυ-
χία, γιατί έκανε πάμπλουτο και τον ιδιοκτήτη του 
και την οικογένειά του, έκανε όμως χαρούμενους 
και χιλιάδες ανθρώπους, που θαυμάζοντας ένα 
τέτοιο σπάνιο αντικείμενο τέχνης γέμιζαν τα μάτια 
τους και τις ψυχές τους με απίστευτη ομορφιά.

Δυστυχώς η ευτυχία του καταστηματάρχη και 
του χαλιού δεν κράτησαν για πάντα. Με την πά-
ροδο του χρόνου, επειδή όλοι το πατούσαν α-
σταμάτητα χωρίς να σκεφτούν ότι κι αυτό ήταν 
φθαρτό και θα μπορούσε να καταστραφεί, άρχι-
σε να λερώνεται, να ξεθωριάζει και να ξεφτίζει. 

Τότε το κυρίευσε ο πανικός και προσπαθούσε 
συνέχεια να φαίνεται πιο όμορφο, τεντωνόταν 
και φώναζε σε κάθε επισκέπτη: «Σε παρακαλώ, 
πέρασε, μπορείς να με κάνεις ό τι θέλεις, πάτα 
με κι άλλο!». Νόμιζε το δύστυχο ότι όσο πιο πολύ 
το πατούσαν, όσο πιο πολλά πρόσφερε στους 
ανθρώπους, τόσο πιο πολύ θα το αγαπούσαν και 
θα γίνονταν κι αυτοί αλλά και το ίδιο ευτυχισμένοι.

Η πραγματικότητα όμως ήταν άλλη. Μπορεί 
να συνέχιζαν να το πατάνε, έπαψαν όμως να του 
δίνουν και σημασία κι αυτό, παρά τις αγωνιώδεις 
προσπάθειές του, φθειρόταν ολοένα και η αρχική 
αγαλλίασή του μετατρεπόταν σε δυσαρέσκεια, 
θυμό και φόβο που το δηλητηρίαζαν κάθε λεπτό 
της ημέρας. Ο έμπορος έπαψε φυσικά να είναι 
περήφανος γι’ αυτό και το κοίταζε με περιφρόνη-
ση στην αρχή και με θυμό στη συνέχεια, γιατί οι 
πελάτες είχαν λιγοστέψει πολύ και ο ίδιος, όντας 
και πολύ επιπόλαιος, είχε φτωχύνει ξανά.

Το τελειωτικό χτύπημα ήρθε μια μέρα, όταν 
ένας πελάτης μπαίνοντας στο μαγαζί είπε: «Τι το 
θέλεις αυτό το παλιόχαλο στην είσοδο του μαγα-
ζιού σου; Αυτό το ξεφτισμένο και ξεθωριασμένο 
κουρέλι είναι για πέταμα!». Το κακόμοιρο το χαλί 
μας λοιπόν, έχοντας χάσει όλη του την ομορφιά, 
διαλυμένο και βαθύτατα δυστυχισμένο, κατέληξε 
πεταμένο στη γωνιά μιας σκοτεινής και υγρής 
αποθήκης, παρέα με τα ποντίκια που κι αυτά δεν 
το σεβάστηκαν και το ροκάνιζαν καθημερινά δίνο-
ντάς του ακόμα μεγαλύτερο πόνο.»

Νίκη Ορφανουδάκη

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ALPHA  (υποτιτλ)
Προβολές: Καθημερινά στις 19.00

Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΑΛΜΠΕΡΤ ΧΙΟΥΖ
Ηθοποιοί: ΛΕΟΝΟΡ ΒΑΡΕΛΑ, ΚΟΝΤΙ 

ΣΜΙΤ-ΜΑΚΦΙ, ΝΑΤΑΣΙΑ ΜΑΛΤΕ, ΓΙΟΧΑΝΕΣ ΧΑΟΥ-
ΚΟΥΡ ΓΙΟΧΑΝΕΣΟΝ

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΕΛ ΡΟΑΓΙΑΛ - BAD 
TIMES AT THE EL ROYALE  

Προβολές:  Καθημερινά στις 21.00
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΝΤΡΟΥ ΓΚΟΝΤΑΡΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΖΟΝ ΧΑΜ, ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥ-

ΟΡΘ, ΝΙΚ ΟΦΕΡΜΑΝ, ΝΤΑΚΟΤΑ ΤΖΟΝΣΟΝ, ΤΖΕΦ 
ΜΠΡΙΤΖΕΣ, ΛΙΟΥΙΣ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΣΙΝΘΙΑ ΕΡΙΒΟ, ΚΕΪ-
ΛΙ ΣΠΕΝΙ

First Man (ο Πρώτος Άνθρωπος)   
Προβολές:  Πέμπτη 18/10 - Δευτέρα 22/10 – Τρί-

τη 23/10 – Τετάρτη 24/10 στις 21.00
Παρασκευή 19/10 – Σάββατο 20/10 - Κυριακή 

21/10  στις 19.00 και 21.45
Υποψήφιο για OSCAR
Σκηνοθεσία: Ντάμιεν ΣαζέλΣενάριο: Τζος Σίν-

γκερ Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Γκόσλινγκ, Κλερ 
Φόι, Κρίστοφερ Άμποτ, Κάιλ Τσάντλερ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρα-
κάτω: 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     18/10/18 - 24/10/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ζ220 1200055131
Η ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr), προσκαλεί κατά τις διατάξεις 

του Βιβλίου ΙΙ του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α ́147),όπως ισχύει 
για τις Εταιρείες του κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 
Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, 
λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 
222 του ν. 4412/2016 και της πιο πάνω Διακήρυξης, τους 
ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε μειοδοτικό διαγωνι-
σμό με Ανοικτή Διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης αποκλει-
στικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει τιμής, για την ανά-
δειξη Αναδόχου για το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας: 

-“5νθήμερος καθαρισμός κτηριακών εγκαταστάσεων 
ΥΗΣ Σφηκιάς, Ασωμάτων, Μακροχωρίου” προϋπολογι-
σμού 17.001,60€, πλέον Φ.Π.Α.

που θα γίνει στον ΥΗΣ Σφηκιάς, στις 30/10/2018 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφο-
ρών) και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης η οποία 
έχει αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. http://www.dei.gr 
-> Η ΔΕΗ -> Ανακοινώσεις Διακηρύξεων και συμπληρώνο-
ντας στο πεδίο “Διαγωνισμός” τον αριθμό της Διακήρυξης 
Ζ220 1200055131 ή με απ’ ευθείας πρόσβαση στο http://
eprocurement.dei.gr και τη χρήση εύρεσης, μέχρι και τη λή-
ξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΔΕΗ Α.Ε/ Συγκρότημα Αλιάκμονα, Τ.Θ.150, Βέροια, Τ.Κ.59100

ΜΕΛΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 
ΠΗΛΙΟΥ

Κώστας Μίζας
Επιμελητής Ανηλίκων Βέροιας

“Αισθάνθηκα μια πόρτα να ανοίγει
μέσα μου και μπήκα
στην καθαρότητα της πρώιμης αυγής.
Η μια μετά την άλλη οι
προηγούμενες ζωές μου
αναχωρούσαν,

σαν πλοία,μαζί με τη θλίψη τους.”
  ΤΣΕΣΛΑΦ ΜΙΛΟΣ 

Προσπαθούσε χρόνια να φανταστεί αυτή τη μέρα.
Κάποτε ήλθε. Ηταν ένα ζεστό δειλινό του Αυγούστου.
Από το ανοιχτό παράθυρο ακούγονταν φωνές παιδιών 
που έπαιζαν ανέμελα.
Εκείνη τη μέρα δεν μπόρεσε να κλάψει. Οχι ότι ήθελε να το αποφύγει.
Απλά έτσι συνέβη. Ενα μούδιασμα που απλώθηκε στο σώμα του
πάγωσε κάθε αντίδραση.
Λίγες μέρες μετά τον είδε. Ηταν ξαπλωμένος. Δεν κοιτούσε προς το
μέρος του. Κάτι προσπαθούσε να του πει.
Μια άλλη μέρα ενώ περπατούσε στο δρόμο τον είδε ξαφνικά. Οταν 
πλησίασε πιο κοντά διαπίστωσε ότι ήταν κάποιος που του έμοιαζε.
Θυμήθηκε ότι λίγο πριν φύγει, του είχε τηλεφωνήσει από ένα ορεινό
χωριό του Πηλίου. Εκείνος από το νοσοκομείο προσπαθούσε να δείχνει 
ήρεμος. Δεν τον ξεγέλασε όμως. Τον ρώτησε τί ήθελε να του φέρει.
Αφού πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα σιωπής,εκείνος ζήτησε λίγο μέλι
καστανιάς.
Από το μπαλκόνι του ξενώνα κοίταξε το πυκνό δάσος με τις καστανιές.
Πιο χαμηλά σε αρκετή απόσταση μπορούσε να διακρίνει 
τον ελαφρύ κυματισμό της θάλασσας.
Σύννεφα κινούνταν στον ουρανό με κατεύθυνση το Μούρεσι.
Από το σαλόνι μόλις ακουγόταν ένα κομμάτι για πιάνο του Chopin
που πλημμύρισε το χώρο με ένα νοσταλγικό άρωμα.
Δίχως να το καταλάβει του ήλθαν δάκρυα στα μάτια.
Γρήγορα το σκοτάδι σκέπασε το τοπίο. Η φύση τον έκλεισε τρυφερά στην 
αγκαλιά της,
κι αυτός δίχως να προβάλει αντίσταση, της παραδόθηκε με ευγνωμοσύνη.

ΥΓ. Θα ήθελα κλείνοντας να προτείνω κάποια βιβλία που διάβασα τελευταία, 
και τα οποία σας προτείνω χωρίς επιφύλαξη.
ΟΛΓΚΑ   ΤΟΚΑΡΤΣΟΥΚ-----------   “Το Αρχέγονο και άλλοι καιροί.”
ΙΤΑΛΟ  ΣΒΕΒΟ      -------------------  “ Μια  ζωή.”

Eκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Καλούνται οι γιατροί του Νομού Ημαθίας να προσέλθουν στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 ημέρα διεξα-
γωγής αρχαιρεσιών προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής Πειθαρχικού Συμβουλίου και εκπροσώπους στον Πανελλήνιο Ιατρι-
κό Σύλλογο. Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ΙΣΗ τηλ. 2331024740 και στην ιστοσελίδα isimathia@gmail.com.

Ο Πρόεδρος
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σύλληψη 28χρονου για 
καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη στις 18 Οκτωβρίου,  το 
πρωί στη Βέροια, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 
28χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του 
εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση 
του Μονομελούς Εφετείου κακουργημά-
των Πάτρας, σύμφωνα με την οποία του 
επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6 ετών, για 
διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Στο Δικαστήριο για κλοπή 
από κατάστημα

Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας σχηματίσθηκε δικο-
γραφία σε βάρος 50χρονου και δύο γυναικών ηλικίας 52 και 
48 ετών, όλοι τους ημεδαποί, διότι όπως προέκυψε από την 
έρευνα, τον περασμένο Μάιο, μπήκαν σε κατάστημα σε περι-
οχή της Ημαθίας προσποιούμενοι τους πελάτες και αφαίρε-
σαν διάφορα προϊόντα αξίας 500 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση 
του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

250.000 ευρώ 
στη Νάουσα το 

Υπουργείο Εσωτερικών 
για αποκατάσταση 

ζημιών από τη  
θεομηνία 

της 27ης Αυγούστου
Θετικά ανταποκρίθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών σε 

αιτιολογημένο αίτημα του Δήμου Νάουσας για οικονομική 
ενίσχυση μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη  θεομηνία 
της  27ης Αυγούστου 2018 στην πόλη της Νάουσας, που α-
ποτέλεσε το επίκεντρο της έντονης βροχόπτωσης. 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε ποσό 
250.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών.

Υπογράφηκε η σύμβαση 
από τον Αντιπεριφερειάρχη
Εργασίες αποκατάστασης 
οδοστρώματος  στο τμήμα 

Μαρίνα – όρια 
Π.Ε Ημαθίας προς Σκύδρα

Την σύμβαση του έργου « Εργασίες αποκατάστασης 
οδοστρώματος  της Επαρχιακής οδού, Τμήμα Μαρίνα –   ό-
ρια Π.Ε Ημαθίας προς Σκύδρα » προϋπολογισμού 400.000 
ευρώ και ποσού σύμβασης 132.455,84 ευρώ, υπέγραψε, 
με τον ανάδοχο εργολάβο, την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 
2018, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, Κώστας Καλαϊτζίδης. 

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου. Το 
έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του  Προγράμματος 
Επενδυτικών Δαπανών για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας , από ίδιους πόρους.

 Αφορά εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος της Ε-
παρχιακής οδού, Τμήμα Μαρίνα –  όρια Π.Ε Ημαθίας προς 
Σκύδρα. Συγκεκριμένα θα γίνει καθαρισμός των φυτικών 
γαιών εκατέρωθεν του δρόμου, ασφαλτικές εργασίες, θα το-
ποθετηθούν πινακίδες πληροφοριακές πλήρως αντανακλα-
στικές, επικινδύνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας, 
ρυθμιστικές υψηλής αντανακλαστικότητας και πλαστικοί 
οριοδείκτες όπου απαιτείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
υπηρεσίας. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες νέες 
ή/και ανανέωσης διαγράμμισης του οδοστρώματος όπου 
απαιτείται.

Η Αστυνομία τιμάει σήμερα
τον Προστάτη του Σώματος Άγιο  Αρτέμιο 

-Και εθελοντική αιμοδοσία για την 
Τράπεζα Αίματος του Σώματος

Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου, ημέρα εορτασμού της μνήμης του Προστάτη του Σώ-
ματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου και του εορτασμού της «Ημέρας της Αστυνο-
μίας», θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις στις Περιφερειακές Ενότητες 
της Κεντρικής Μακεδονίας Για την Ημαθία,  θα τελεστεί 

Μετά την τέλεση της Δοξολογίας, θα αναγνωστεί η Ημερήσια Διαταγή του κ. Αρχη-
γού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις εκδηλώσεις έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι των Θρησκευτικών, Πο-
λιτικών, Δικαστικών και Στρατιωτικών Αρχών, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλ-
λόγων, των συνδικαλιστικών ενώσεων του προσωπικού και της ένωσης αποστράτων 
αστυνομικών, καθώς και εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας» και του Προ-
στάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου, πραγματοποιείται, μετά από απόφαση του Αρχη-
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας, πανελλαδική εθελοντική αιμοδοσία του αστυνομικού 
προσωπικού, έως την 20 Οκτωβρίου, για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του 
Σώματος, καθώς και για τα παιδιά που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.
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ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα 
Σάββατο 20 Οκτω-
βρίου 2018 στις 11.30 
π.μ. από τον ΙΕρό Ναό 
Αγ. Αθανασίου Βέροιας 
η Ευδοξία Αρβανιτί-
δου σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

Το Ψυχοσάββατο
Μετά τις 9.00 π.μ. θα βρίσκονται οι ιερείς 

στα Κοιμητήρια της Βέροιας 
Από την Ιερά Μητρόπολη ανα-

κοινώνεται ότι σύμφωνα με την πα-
ράδοση της τοπικής μας Εκκλησίας, 
σήμερα Σάββατο θεωρείται Ψυχο-
σάββατο. Την ημέρα αυτή οι χριστια-
νοί συνηθίζουν να πηγαίνουν μαζι-
κά στα κοιμητήρια, προκειμένου να 
προσευχηθούν για τους προσφιλείς 
τους νεκρούς.Εφιστούμε και πάλι 
την προσοχή όλων στο γεγονός ότι 
πολλοί συνηθίζουν να, πηγαίνουν 
πολύ νωρίς το πρωί του Σαββάτου. 
Πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι οι ιερείς δεν θα βρίσκονται στο κοιμητήριο της πό-
λης μας, παρά μόνον μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, που θα τελεστεί τόσο 
στους ενοριακούς Ιερούς Ναούς όσο και στον Ιερό Ναό του κοιμητηρίου. Προκεί-
μενου, 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 καθήκοντα σας 
προς τους κεκοιμημένους.

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Ο-

κτωβρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Aγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΟΦ. 
ΠΑΖΑΪΤΗ

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

Ο σύζυγος,  Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Ο αδελφός, Η νύφη, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Θα ακολουθήσει Δεξίωση στην αίθουσα 

«Γαλήνη» πλησίον Κοιμητηρίου

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 

Οκτωβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροι-
ας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς 
και θείας

ΖΩΗΣ ΝΙΚ. 
ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ

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

Ο σύζυγος,  Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Ο-

κτωβρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Aγίου Αθανασίου Αδένδρου 
Χαλκηδόνας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του λατρευ-
τού μας συζύγου, πατέρα και 
παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ

του Πέτρου

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

Η σύζυγος
Τζιμούρτου Φρειδερίκη

Τα παιδιά
Τζιμούρτος Νικόλαος και Μοναχός Ευστράτιος

Δεξίωση θα δοθεί στο εστιατόριο Χαρίνας

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 

Οκτωβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Aγίου Αθανασίου Ριζωμά-
των ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας μας 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. 
ΚΟΥΤΣΑΝΤΑ

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

Τα παιδιά,
Τα εγγόνια,
Τα αδέλφια,
 Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Ο-

κτωβρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Aγίου Αντωνίου (Πολιούχου) 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής και θείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 
ΦΥΤΙΚΑ

Συζ. Νικολάου Φυτίκα

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

Ο σύζυγος,  Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Θα ακολουθήσει Δεξίωση στην αίθουσα του Ι.Ν.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙ-

ΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟ-

ΝΕΩΝ «Η ΧΡ. Α-
ΓΩΓΗ» (Γ.Ε.Χ.Α.) 
ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 21 

Οκτωβρίου 2018 
και ώρα 11.30 π.μ. 
στην αίθουσά μας, 
Αντ. Καμάρα 25, 
οι Σύλλογοί μας, 
θα έχουν ομιλία με 
θέμα: Εκκλησία: 
«Η Έξοδος από το 
νυν και η είσοδος 
στο αεί του Θεού». 
Ομιλητής: ο κ. Μά-
ριος Δουμουχτσής, 
Φιλόλογος-Θεολό-

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών ότι το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 είναι το Ψυχοσάββατο 

του Αγίου Δημητρίου.
Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στα Κοιμητήρια Βέροιας θα έχει ως εξής:
ΣΑΒΒΑΤΟ 20-10-2018
07.30-09.30 Όρθρος – Θεία Λειτουργία – Επιμνημόσυνη Δέηση
09.00-12.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
17.00-18.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
*Προς διευκόλυνση των πιστών ο Ιερός Ναός θα αναλάβει την κατασκευή ενός κοινού δίσκου κόλλυ-

βων, το απόγευμα της Παρασκευής.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ
Πρόγραμμα
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 6.00-7.30 μ.μ.
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, Αρτοκλασία-Λιτανεία Ιεράς Εικόνος Αγ. Δημητρίου
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 7.30-10.15 π.μ.
Πανηγυρικός Όρθρος – Θ. Λειτουργία εορτής Αγ. Δημητρίου
Θα ακολουθήσει δεξίωση και πολιτιστικές εκδηλώσεις
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ΘΑ ΦΕΡΕΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΟΥΛΙΑ...
στα γενέθλια του ΛΑΖΑΡΟΥ

Κουνώντας τα μαντήλια τους στην προκυμαία
γιόρταζαν τα γενέθλια των κυμάτων, 
και τα αναμμένα φώτα των καϊκιών
διάβαζαν τα νέα της μικρής ενορίας των θαυμάτων.
Θα σε υποστηρίξω εαυτέ μου είπα κι εγω 
βλέποντάς τους.!
Θα φτάσω στο κέντρο της αισιοδοξίας…
Γαλάζια χώρα ΧΑΙΡΕ θα πω!
Οι άκρες του κόσμου φωσφορίζουν.
Ορχήστρες ανήλικων ήχων συνομιλούν
 με την Ιουλιέτα.
Ξεχασμένοι έρωτες θυμούνται το…
…θα φέρει η θάλασσα πουλιά κι` άστρα 
χρυσά τ` αγέρι…
Ώρες μελετούσαν…
Έγινε πλούσιος απ` τα εφηβικά του χρόνια λέγανε…
Μ` ένα φακό στο χέρι ανίχνευε τον κόσμο μέχρι
που τον έκρυψε μέσα του για να μην μαρτυρά 
το εφηβικό του πάθος.
Ήταν πολύ κοντά στην φτώχεια τότε. 
Δυο βήματα σχεδόν.
Μα έπαιρνε θάρρος, 
κι` έβλεπε τον κόσμο πλούσιο 
πέρα απ` τα συνήθη όνειρα…`

 Γιάννης Ναζλίδης

Του ιερέως
Παναγιώτου Σ.
Χαλκιά

Συχνά κα ι  από 
χρόνια, φίλοι αναγνώ-
στες, ακούγονται και 
γράφονται οι φράσεις: 
«…Προοδευτικές δυ-
νάμεις… Προοδευτικά 
κόμματα… Προοδευτι-
κοί Δήμαρχοι…» κ.λπ.

Δοθείσης, λοιπόν, ευκαιρίας, ας γράψουμε 
σήμερα μερικές σκέψεις γενικά περί προόδου.

Στην εποχή μας, είναι μεγάλο και, θα έλεγα, 
τεράστιο το κίνημα της αλλαγής και της προό-
δου σε όλο τον κόσμο. Στις παλαιότερες επο-
χές, η πρόοδος ήταν προνόμιο και γνώρισμα 
μιας τάξης ανθρώπων, η οποία, με την παιδεία 
και τον πλούτο της, κρατούσε τα μέσα και τα 
σκήπτρα του πολιτισμού.

Οι άλλοι, που ήταν οι περισσότεροι, έμεναν 
έξω από τα μεγάλα κινήματα της προόδου κι 
ακολουθούσαν με έναν πολύ αργό ρυθμό την 
πορεία της. Σήμερα, όμως, που και τα μέσα 
της μόρφωσης είναι περισσότερα και οι λαοί 
όλοι, με δημοκρατικότερους θεσμούς, μπο-
ρούν να συμμετέχουν καθολικότερα στα αγαθά 
της παιδείας και του πολιτισμού, η «πρόοδος» 
γίνεται καθολική και όλοι ξεσηκώνονται στο 
όνομά της. Και μπορούμε να χαρούμε και να 
πανηγυρίσουμε το φαινόμενο αυτό, που όλοι 
οι άνθρωποι έχουν σήμερα: Τη δυνατότητα να 
«προοδεύουν». Πρέπει, όμως, να τονίσουμε 
εδώ ότι στο κίνημα αυτό υπάρχουν πολλά 
προβλήματα και μεγάλοι κίνδυνοι.

Πολλοί νομίζουμε ότι: «Πρόοδο» σημαίνει 
να αποκοπεί κανείς τελείως από το παρελθόν 
και να στραφεί προς το παρόν και το μέλλον. 
Βέβαια, η πρόοδος απαιτεί πάντοτε, πορεία 
προς τα «εμπρός». Το εμπρός, όμως, αυτό και 
το μέλλον, δεν μπορούν να είναι χωρισμένα 
από το παρελθόν. Γιατί, όπως η ατομική ζωή 
των ανθρώπων είναι καμωμένη από το πα-
ρελθόν, το παρόν και το μέλλον, το ίδιο και η 
ζωή των λαών και των κοινωνιών δεν μπορεί 
να αρνηθεί το παρελθόν της, μέσα στο οποίον 

υπάρχουν οι ρίζες και 
όλες οι αληθινές δυνά-
μεις, που δίνουν ώθη-
ση προς τα εμπρός.

Έτσι και σήμερα, 
δεν μπορούμε να αρ-
νηθούμε, εν ονόματι 
τάχα της προόδου, την 
κληρονομιά των ηθικών 
και πνευματικών παρα-

δόσεων της ανθρωπότητας (πίστη στο Θεό, 
ειδικοί κανόνες της ζωής κ.λπ.), γιατί αυτό θα 
σήμαινε κατάπτωση και στείρωση των μεγά-
λων και αιώνιων πηγών της προόδου και του 
πολιτισμού.

Πολλοί άνθρωποι μετατοπίζουν το βάρος 
και το κέντρο της προόδου από την ψυχή του 
ανθρώπου, στα μέσα της ζωής και των εκδη-
λώσεών της. Έτσι, κατάντησε να σημαίνει πο-
λιτισμός και πρόοδος στην εποχή μας το καλό 
σπίτι, το μοντέρνο φόρεμα, η προσποίηση και 
ο κοινωνικός φαρισαϊσμός, οι ανέσεις, τα ταξί-
δια, τα θεάματα (τρομάρα μας) και τόσα άλλα 
επιφανειακά πράγματα, που δημιουργούν ένα 
γυαλιστερό επίχρισμα πάνω από τη ζωή των 
ατόμων και των λαών, στο βάθος, όμως μέ-
νουμε βάρβαροι και απολίτιστοι, γιατί η ψυχή 
μας δεν επηρεάζεται και δεν αλλάζει από την 
επιφανειακή αυτή πρόοδο.

Ποτέ η ανθρωπότητα δεν φάνηκε τόσο πο-
λιτισμένη σε μέσα τεχνικού πολιτισμού, όσο 
στην εποχή μας. Αλλά και ποτέ 
δεν παρουσίασε τόσα εγκλήματα 
και τόση βαρβαρότητα, τόση δι-
αστροφή των ηθικών νόμων της 
ζωής και τόση περιφρόνηση του 
αληθινού ανθρωπισμού, όσα στα 
εκατό τελευταία χρόνια. Δύο πα-
γκόσμιοι πόλεμοι και άλλοι μικρό-
τεροι τοπικοί και μεμονωμένοι, ε-
παναστάσεις, οικονομική δουλεία, 
πείνα, εκπατρισμοί και ανήκου-
στα σκάνδαλα και εγκλήματα, κο-
σμούν αυτή τη χρυσή εποχή της 
τεχνικής προόδου. Καλόν είναι, 
λοιπόν, να μην αυταπατώμεθα. 
Αληθινή πρόοδος και πολιτισμός 
είναι μόνο εκεί που η ψυχή έχει 
απαλλαγεί από τα πάθη και την 
κτηνωδία.

Αληθινή πρόοδος είναι μόνον 
εκεί που πέρασε η χάρη του Θεού 
κι έκανε την αναγέννηση και ανα-
καίνισή της σε άτομα, σε λαούς 
και σε ήθη και θεσμούς, κοινωνι-
κούς και πολιτειακούς.

Τα σημερινά μέσα της επικοι-
νωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, 
τύπος, μέσα συγκοινωνίας), δί-
νουν πραγματικά μεγάλες ευκαι-
ρίες και ευκολίες στη συνάντηση 
και γνωριμία των λαών και των 
ανθρώπων. Και αυτό είναι ωφέλι-
μο, γιατί μπορεί να δει κανείς και 
να σπουδάσει το καλό που έχουν 
οι άλλοι, να το μιμηθεί και να το 
πράξει. Το ίδιο, όμως, μπορεί να 

δει και το κακό που έχουν οι άλλοι και να το 
μιμηθεί πάλι. Και εδώ, ακριβώς, βρίσκεται η 
ιστορική ευθύνη και αποστολή των πνευματι-
κών ηγετών (περί αυτών σύντομα) του λαού 
μας σήμερα. Να σταθούν κοντά του και να τον 
βοηθήσουν να δει πού πρέπει να προχωρήσει 
για να φτάσει στους άλλους και πού πρέπει να 
μείνει στη θέση του, για να μην εξευτελίζεται 
και γελοιοποιείται.

Άλλωστε η εποχή μας είναι η εποχή του 
οικουμενισμού και της ενωμένης (;) ανθρωπό-
τητας. Σωστά, όμως, είναι να προφυλάξουμε 
το λαό μας από τον πιθηκισμό και τις ξεθω-
ριασμένες απομιμήσεις. Σωστό είναι να πούμε 
στο λαό μας πόσο πρέπει να προχωρήσει για 
να φτάσει στους άλλους, που θεωρούνται «πο-
λιτισμένοι και προοδευμένοι» και πόσο πρέπει 
να μείνει αυτός που ήταν και αυτός που είναι, 
για να κρατεί τη σφραγίδα του και να μένει πά-
ντα στα πλαίσια του αιώνιου ανθρώπου.

Σκέψεις περί 
προόδου… γενικώς!

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Είστε δανειολήπτης επιχειρηματίας 

ή  ιδιώτης και ενδιαφέρεστε για τη ρύθμι-
ση-κούρεμα των οφειλών σας σε Τράπε-
ζες? 

Σας παρέχουμε τις πρώτες πληροφορίες 
ΔΩΡΕΑΝ καθώς και την εξέταση του φακέ-
λου σας ΔΩΡΕΑΝ. 

Εχεμύθεια και προστασία των προσω-
πικών σας δεδομένων με την εγγύηση της 
εμπειρίας πρώην Τραπεζικών Διευθυντι-
κών στελεχών  και τη συνδρομή μεγάλου 
δικηγορικού γραφείου σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη .

Όποιο και αν είναι το θέμα που σας α-
πασχολεί, έχουμε την λύση, επικοινωνήστε 
μαζί μας 6936644122 ή 6981994055 Wup 

Γραφεία : Θεσσαλονίκη ,  Βέροια, 
Κιλκίς , Κοζάνη,  Γιαννιτσά    
e-mail  
diamesolavitiki.info@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Συνεταιρισμού « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όλα τα μέλη του να προσέλθουν στο Γραφείο του Συ-

νεταιρισμού στη Βέροια, επί της οδού Λουτρού αριθ.1, 2ος 
όροφος, αριθμός τηλ.2331181055 προκειμένου να προ-
σκομίσουν  όλα  τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
κατάρτιση Μητρώου Μελών. Η διαδικασία κατάθεσης των 
σχετικών εγγράφων σε αντίγραφα και όχι πρωτότυπα θα 
πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018 και 
για το προσεχές διάστημα τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: 

Δευτέρα: 8πμ-11πμ και 4μμ-7μμ 
Τετάρτη: 4μμ-7μμ 
Πέμπτη: 8πμ-11πμ
Αναφορικά με την προσκόμιση των απαιτούμενων κατά 

περίπτωση εγγράφων, όπως τίτλοι κυριότητας, συμβόλαια 
αποδοχής κληρονομιάς, διαθήκη, Ε9, πιστοποιητικά κλπ. 
θα δίνονται διευκρινιστικές πληροφορίες κατόπιν συνεννόη-
σης με τους υπεύθυνους κατάρτισης του Μητρώου Μελών:

Γιώργο Γεωργίου τηλ. 6973044040
Ασημένια Χαριστού τηλ. 6972789765.

Το Δ.Σ

Ημερήσια εκδρομή του Ομίλου 
Προστασίας Παιδιού

Ημερήσια εκδρομή στις Σέρρες - Σπήλαιο Αγγίτη με 
τον Όμιλο Προστασίας Παιδιού την  Κυριακή 21/10 , 
κόστος συμμετοχής, 20 Ευρώ. Ώρα αναχώρησης 7.00 
π.μ. από την Πλατεία Αγιών Αναργύρων και την Πλατεία 
Ωρολογίου.  Δηλώσεις συμμετοχης στο τηλ.2331022676 
και στο γραφείο μας, Προφήτου Ηλία 15.  



Δ.Κ. Στυλιανίδης,  
Επ.Δ/ντης ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ 
Φυλλοβόλων Δένδρων

Στο περιοδικό «Σύμβουλος υγείας» δημοσιεύτηκε άρ-
θρο της φαρμακοποιού κας Λεριάδη Βασιλικής με τίτλο 
«Αλτσχάιμερ». Στο σύντομο αυτό άρθρο δίνονται όλα τα 
στοιχεία από τα στάδια της άνοιας ως το τελικό στάδιο (αλ-
τσχάιμερ), το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Αναφέρονται σαν 
απαραίτητα τα φάρμακα για να καθυστερήσει η εξέλιξη της 
ασθένειας. Σημειώνει όμως στη συνέχεια ότι σήμερα δεν 
υπάρχουν μόνο φάρμακα για καλύτερη αντιμετώπιση της 
νόσου στο αρχικό ή και στο μέσο στάδιό της. Υπάρχουν 
και εναλλακτικές λύσεις που συνοδεύουν την φαρμακευτι-
κή αγωγή και έχουν ως στόχο την κινητοποίηση του ασθε-
νούς και την ενίσχυση της καθημερινής λειτουργικότητάς 
του, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. 
Τέτοιες λύσεις είναι όπως βλέπουμε σήμερα στα εναλλα-
κτικά «όπλα» κατά του Αλτσχάιμερ και εν γένει κατά της 
άνοιας εντάσσονται και κάποια συμπληρώματα διατρο-
φής, όπως το Ginkgo biloba, η βιτανίνη Ε, ο κρόκος της 
Κοζάνης και διάφορα άλλα με αντιοξειδωτική και όχι μόνο 
δράση.

Βιταμίνη Ε 
Στα πλαίσια αυτού του άρθρου, ας μας επιτραπεί να 

ασχοληθούμε με τα προαναφερθέντα διατροφικά συμπλη-
ρώματα (ginkgo και βιταμίνη Ε), δίνοντας περισσότερες 
πληροφορίες γι΄ αυτά. 

Η βιταμίνη Ε είναι μία λιποδιαλυτή βιταμίνη, υπεύθυνη 
για την προστασία των λιπαρών μερών των κυττάρων του 
οργανισμού από τις ελεύθερες ρίζες.

Έχει εξαιρετική αντιοξειδωτική δραστηριότητα και προ-
στατεύει την καρδιά, αναστέλλοντας την μετατροπή της 
χοληστερόλης LDL (κακή) στην οξειδωμένη της μορφή. Α-
ναφέρονται πολλά οφέλη στον οργανισμό των ανθρώπων 
από την βιταμίνη Ε.

• Μπορεί να καθυστερήσει την ανάπτυξη του καταρρά-
κτη.

• Να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και καρ-
διακών παθήσεων.

• Να καταπολεμήσει τις τοξίνες από διάφορους ρύπους.
• Να συνδράμει στην αντιμετώπιση της νόσου 

«Alzheimer».
• Έχει δε και αντιγηραντική δράση.
• Προλαμβάνει τη δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας.
Πηγές βιταμίνης Ε
 Πλούσιες σε βιταμίνη Ε είναι οι τροφές που είναι πλού-

σιες σε πολυακόρεστα λιπαρά, όπως το αραβοσιτέλαιο, το 
ηλιέλαιο, το σουσαμέλαιο και άλλα. Το ελαιόλαδο κατά μία 
Αμερικανική βιβλιογραφία δεν είναι πλούσιο σε βιταμίνη 
Ε διότι είναι μονοακόρεστο. Ωστόσο σε άλλη Αμερικανική 
βιβλιογραφία αναφέρεται ότι τα αμύγδαλα που τα λιπαρά 
τους συνίστανται κατά 55% από μονοακόρεστα λιπαρά 
(ελαϊκό οξύ), είχαν υψηλότερη περιεκτικότητα βιταμίνης 
Ε (7,8mg) έναντι των καρυδιών που τα λιπαρά τους είναι 
πολυακόρεστα σε ποσοστό που βρίσκεται γύρω στο 70% 
κα τα οποία περιέχουν 6,7 mg.

Συνεργηστική δράση βιταμίνης Ε και Σεληνίου.
Η επιστήμη ανακαλύπτει συνεχώς πολλά θρεπτικά ή 

βιοενεργά συστατικά που δρουν συνεργηστικά με τις βιτα-

μίνες στην προώθηση της υγείας και αυτά τα στοιχεία δεν 
είναι πάντοτε διαθέσιμα σε μορφή δισκίου.

Το σελήνιο είναι ένα φυτικό μικροθρεπτικό στοιχείο 
το οποίο παρουσιάζει ισχυρή συνεργηστική δράση με τη 
βιταμίνη Ε. Μέχρι το 1979 το σελήνιο εθεωρείτο δηλητή-
ριο, σήμερα θεωρείται προστατευτικό του ανθρώπινου 
οργανισμού.

Πηγές σεληνίου 
Από μία μεγάλη εργασία που έγινε στο εργαστήριο 

εδαφολογίας του Α.Π.Θ. (καθηγητής κ. Μπαρμπαγιάννης) 
βρέθηκε ότι ο πλουσιότερος καρπός σε σελήνιο είναι το 
Brazil nut (βραζιλιανό ακρόδρυο), το οποίο παράγεται στα 
δάση του Αμαζονίου. Τρεις καρποί την ημέρα αρκούν για 
να πάρει ο άνθρωπος το απαραίτητο σελήνιο.

Η περιεκτικότητα του Brazil nut σε σελήνιο επί νωπού 
βάρους ενός χιλιογράμμου είναι 1325 μικρογραμμάρια. 
Ακολουθεί το άσπρο σουσάμι εμπορίου (αποφλοιωμένο) 
με 650 μg/kg.

Ginkgo  biloba
Ένα ζωντανό απολίθωμα το οποίο καταγράφηκε στα 

πετρώματα, δείχνει την ύπαρξη του στη γη για 150 εκα-
τομμύρια χρόνια. Ιστορική μαρτυρία σημειώνει την παρου-
σία του δένδρου αυτού στην Κινεζική γεωργία από τον 8ο 
π.Χ. αιώνα. Η λέξη Ginkgo είναι κινέζικη ενώ η λέξη biloba 
είναι ελληνική. Στα φύλλα υπάρχει μία σχισμή κατά μήκος 
του φύλλου, η οποία χωρίζει το φύλλο σε δύο λωβούς.

Φαρμακευτικές ιδιότητες του Ginkgo
Η αξία του δένδρου αυτού αναδείχθηκε εδώ και πολλές 

χιλιάδες χρόνια πριν, από τις φαρμακευτικές του ιδιότητες. 
Οι Κινέζοι χρησιμοποιούσαν αφέψημα φύλων ως φάρμακο 
για το κυκλοφορικό.

Σήμερα στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν το αφέψημα ως ενι-
σχυτικό της μνήμης. Στα φύλλα του δένδρου  υπάρχουν 
φλαβονοειδή τα οποία εμφανίζουν ισχυρή αντιοξειδωτική 
δράση, ιδιαίτερα στον εγκέφαλο. Τα φλαβονοειδή βοηθούν 
στην ομαλή ροή του αίματος στον εγκέφαλο, επομένως και 
στην καλή λειτουργία του. Γενικά το ginkgo βελτιώνει τις 
διάφορες νοητικές λειτουργίες, όπως είναι η μνήμη και η 
ικανότητα συγκέντρωσης.

Με τη διατήρηση της κυκλοφορίας του αίματος διατη-
ρούνται τα πόδια και τα χέρια ζεστά.

Ο Μανουσάκης αναφέρει ότι οι ευεργετικές ιδιότητες 
αποδίδονται στο γεγονός ότι ρυθμίζει τη στάθμη της ελεύ-
θερης ρίζας του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ), αλλά και 
άλλων ελευθέρων ριζών, όπως είναι οι πολύ επικίνδυνες 
ρίζες του υδροξυλίου και του υπεροξειδίου. Ορισμένοι 
επιστήμονες συνιστούν τη σύγχρονη χρήση και της πυ-
κνογενόλης.

Το ginkgo biloba εκτός από αφέψημα, κυκλοφορεί σε 
ταμπλέτες. Είναι το συμπλήρωμα διατροφής που πωλείται 
πιο πολύ από κάθε ανάλογο σκεύασμα στον κόσμο. 

Τα τελευταία χρόνια το δένδρο εισήχθη στη χώρα μας 
και φυτεύεται μέσα σε πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη, ή 
σε δενδροστοιχίες όπως το Πανόραμα. Για τη χρήση των 
φύλλων σκόπιμο είναι να φυτεύεται μακριά από καυσαέ-
ρια.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β)
Κεντρικής 203-59100 Βέροια 
Τηλ.: 23310-78800 FAX: 23310-25172
Βέροια :  19/10/2018
Αρ. Πρωτ.: 5199
ΑΔΑ: ΨΡ2ΔΟΛΠ9-Β1Χ
ΑΔΑΜ 18PROC003865558 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοι-
νωνίας:

Αναθέτων Φορέας: Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)

Δ/νση: Κεντρικής 203, Βέροια, ΤΚ 59100
Τηλ. : 23310-78800
Fax : 23310-25172
2. Παραλαβή τευχών: Θα παρέχεται ε-

λεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στην διαδικτυακή πύ-
λη www.promitheus.gov.gr. Για περισσότερες 
πληροφορίες επί των τευχών δημοπράτησης 
αρμόδιος επικοινωνίας είναι ο κύριος Ηλίας 
Τσακτάνης (τηλ: 23310-78804).

3. Κωδικός CPV: 45231300-8
4. Έργο: Η ΔΕΥΑΒ προκηρύσσει ηλεκτρονικό 

ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά σε Ευρώ για την «Αντικατά-
σταση αμιαντοσωλήνων εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης πόλης Βέροιας», προϋπολογισμού 
δαπάνης  800.000,00€  χωρίς ΦΠΑ 24%.

5. Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο 
της σύμβασης είναι η «Αντικατάσταση αμια-
ντοσωλήνων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 
πόλης Βέροιας» και περιγράφεται αναλυτικά 
στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδι-
αγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

6. Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματο-
δοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

7. Σύστημα δημοπράτησης-κριτήριο α-
νάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης 
σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο-
ρά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο 
της προκηρυχθείσας ποσότητας. Ο διαγωνι-
σμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα 
συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε πε-
ρίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονο-

μικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανά-
θεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ-
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμ-
φωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συ-
μπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προ-
σφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα 
τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτου-

σας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
9. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτι-

κές προσφορές δεν γίνονται δεκτές
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εξη (6) 

μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών

11.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12.Τόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς: 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθε-

σμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 
23/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής α-
ποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
30/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών 
θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω συστήματος.

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

13.Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρού-
σας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέ-
χοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται 
στο ποσό των 16.000,00 ευρώ   που αντιστοιχεί  
σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ενδει-
κτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς 
ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.  

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φο-
ρέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υπο-
χρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύ-
ει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 
του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 
23/6/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

 14.Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης 
του εξοπλισμού: Η συνολική προθεσμία εκτέ-
λεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 15.Προδικαστικές Προσφυγές - Προσω-
ρινή Δικαστική Προστασία: προδικαστική 
προσφυγή μπορεί να ασκηθεί ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
κατά πράξης ή παράλειψηςτου αναθέτοντα 
φορέα (Βιβλίο IV ν 4412/16). Η προδικαστική 
προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

16. Δημοσιεύσεις: 
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο. 
 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυ-

ξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυ-
ξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.
gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 77603

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται και 
στον Ελληνικό Τύπο σε μία εφημερίδα πανελ-
λαδικής κυκλοφορίας, σε δύο νομαρχιακές και 
σε μία εβδομαδιαία τοπική.  

Η παρούσα Προκήρυξη, όπως προβλέπε-
ται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.
gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): www.deyav.gr στη διαδρο-
μή: www.deyav.gr ►EΝΗΜΕΡΩΣΗ ►ΠΡΟΚΗ-
ΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ στις 19/10/2018

Ο Πρόεδρος 
Δ.Σ   Δ.Ε.Υ.Α.Β.

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ .Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι καρποί της Φύσης 
ως εναλλακτικά «όπλα» κατά 
του Αλτσχάιμερ και της άνοιας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Προσκύνημα στον τάφο 
του Αγίου Παϊσίου

Το Δ.Σ του Συνδέσμου αποφάσισε να διοργανώσει την 
1η  Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη ημερήσια εκδρομή στη 
Σουρωτή Θεσσαλονίκης, για προσκύνημα  τον τάφο του 
ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη αναχώρηση από «ΕΛΙΑ»  

ώρα 8:30 π.μ. Προσκύνημα του τάφου του ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ. 
Επίσκεψη στον Πολύγυρο. Γεύμα στο χωριό Άγιος Πρόδρο-
μος.

Στην επιστροφή θα επισκεφτούμε το εμπορικό κέντρο 
«ΚΟΣΜΟΣ» στη Θεσσαλονίκη.

Δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο του Συνδέσμου (Τηλ. 
23310 60278) Και στα μέλη του Δ.Σ.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ



Μεταξύ των γενικότερων κρί-
σιμων πολιτικών εξελίξεων που 
απασχολούν την επικαιρότητα, 
επανέρχονται και οι διεργασίες 
που συνδέονται με την συνταγ-
ματική αναθεώρηση, με έντο-
νη αναφορά στις διατάξεις που 
σχετίζονται με τον πολιτειακό 
θεσμό του  Προέδρου  της Δη-
μοκρατίας. 

Εσχάτως επανήλθε  το εν-
δεχόμενο αλλαγής  του τρόπου 
εκλογής του Προέδρου  και αντί 
αυτή να γίνεται από το Κοινο-

βούλιο όπως συνταγματικά συμβαίνει, να καθιερωθεί η 
εκλογή να γίνεται απευθείας από τον λαό με καθολική 
ψηφοφορία. 

Είναι εμφανές ότι μία τέτοια ενδεχόμενη εξέλιξη θα 
αλλάξει άρδην την μορφή του πολιτεύματος το οποίο 
θα μετατραπεί  από Προεδρευόμενη Δημοκρατία  σε 
Προεδρική. 

Είναι εμφανές ότι οι πολιτικές δυνάμεις δεν επιθυ-
μούν μια τέτοια εξέλιξη και ότι οι αναφορές που επα-
νέρχονται στην επικαιρότητα αποτελούν ένα προσχη-
ματικό και ανεφάρμοστο  ενδεχόμενο, προκειμένου να 
μεταφερθεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, από τα 
πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τον τόπο 
στην ήδη συνταγματικά ισχύουσα  διαδικασία εκλογής 
του Προέδρου Δημοκρατίας. 

Εν όψει ωστόσο της επικείμενης συνταγματικής α-
ναθεώρησης, εγείρεται η υποχρέωση του συνταγματι-
κού νομοθέτη  να δώσει  τέλος σε μια διαδικασία, που 
ενώ θεσπίστηκε με πρόθεση να διασφαλίσει το κύρος 
του Ανώτατου Πολιτειακού Θεσμού, κατέληξε να τον 
καταρρακώνει, να τον εμπλέκει στις αντιπαραθέσεις 
μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και να τον αφήνει α-
προστάτευτο να χρησιμοποιείται ως μοχλός πολιτικών 
ανατροπών.

Η ισχύουσα  συνταγματική διαδικασία απαιτεί για 
την εκλογή Προέδρου Δημοκρατία μετά από επανει-
λημμένες ψηφοφορίες, τον ελάχιστο αριθμό των 180 
ψήφων στην Βουλή των 300 μελών. Όταν δεν τελε-
σφορεί η εκλογή με τους 180 ψήφους, τότε η Βουλή 
διαλύεται, προκηρύσσονται εκλογές και η νέα Βουλή 
εκλέγει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κατά την  νέα 
αυτή διαδικασία,  η εκλογή ολοκληρώνεται ακόμα και 
με σχετική πλειοψηφία ανεξαρτήτως αριθμού ψήφων.

Η διάταξη των 180  κατ ελάχιστο ψήφων που απαι-
τούνται για την εκλογή, από την  Βουλή που ξεκινάει 
την διαδικασία,  ενέχει στοιχεία που αντιτίθεται στο 
ίδιο το σύνταγμα, τα οποία οφείλει ο συνταγματι-
κός νομοθέτης να θεραπεύσει.

Συγκεκριμένα το Σύνταγμα ορίζει την  δεδη-
λωμένη που πρέπει να έχει μια κυβέρνηση για να 
νομιμοποιείται η λειτουργία της. Αυτή είναι η εξα-
σφάλιση της κατ ελάχιστον πλειοψηφίας των 151 
βουλευτών που την στηρίζουν και επιβεβαιώνεται 
με την ψήφο εμπιστοσύνης.

Η κοινοβουλευτική  διαδικασία για την εκλογή 
Προέδρου της Δημοκρατίας ωστόσο,  έχει διολι-
σθήσει  σε  ψηφοφορία εμπιστοσύνης προς την 
κυβέρνηση, κατά τρόπο που δοκιμάζει δραματικά 
τις συνταγματικές αντοχές.

Μετά την αποτυχία εκλογής Προέδρου Δημο-
κρατίας με 180 ψήφους, η κυβέρνηση ανατρέπεται 
και γίνονται εκλογές για ανάδειξη νέας Βουλής. 

Με αυτήν την προβλεπόμενη εξέλιξη  η Συ-
νταγματική Αρχή της δεδηλωμένης με 151 ψήφους 
καταργείται και αντικαθίσταται με αυτή των 180 

ψήφων, πράγμα το οποίο δεν ισχύει για την κυβέρνηση 
που προκύπτει μετά τις εκλογές, της οποίας ο βίος δεν 
επηρεάζεται από τις ψηφοφορίες για εκλογή Προέδρου 
Δημοκρατίας.

Η διατυπούμενη από κάθε πλευρά  αναγκαιότητα 
διασφάλισης του κύρους του  Προέδρου  της Δημο-
κρατίας, απαιτεί αυτός να μη εμπλέκεται σε πολιτικές 
αντιπαραθέσεις και να μη χρησιμοποιείται ως μοχλός 
πολιτικών ανατροπών. 

Προς τούτο είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί συνταγ-
ματικά η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατία σε μία 
ενιαία Κοινοβουλευτική Περίοδο με σχετική πλειοψη-
φία, εφόσον οι προηγούμενες ψηφοφορίες δεν τελε-
σφορήσουν.  

Με αυτό τον τρόπο θα  αποδεσμευτεί πλήρως  η 
εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από  τις πολι-
τικές αντιπαραθέσεις και τις πολιτικές ανατροπές που 
τόσο έχουν κοστίσει σε αξιοπιστία και ομαλότητα. 

Οι πολιτικές ηγεσίες οφείλουν να θωρακίσουν τον 
ανώτατο πολιτειακό θεσμό με συνταγματικό τρόπο που 
να διασφαλίζει ταυτόχρονα και την ομαλή λειτουργία 
του πολιτεύματος. Η επικείμενη συνταγματική αναθε-
ώρηση  αποτελεί ιστορική ευκαιρία που δεν πρέπει να 
χαθεί. 

Η ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ
 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΕΥΚΑΙΡΙΑ
 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
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Ποιος  από 
εμάς δεν έχει 
τραγουδήσει έ-
στω και μια φο-
ρά τις δυο πρώ-

τες νότες από το ‘’Φεγγαράκι μου λα-
μπρό’’ ή δε έχει ακούσει το ‘’Maria’’ α-
πό την ταινία ‘’West Side Story’’. Μέσα 
σε κάθε τραγούδι ή μελωδία υπάρχουν 
κρυμμένα τονικά διαστήματα που κα-
θορίζουν εν μέρη και το 
ύφος του κομματιού. Η 
πρώτη μελωδία ξεκινάει 
με μία ‘’τέλεια Πέμπτη’’. 
Ένα από τα πιο συνηθι-
σμένα, καθαρά και τόσο 
ευδιάκριτα διαστήματα, 
που χρησιμοποιείται σε 
μυριάδες συνθέσεις . 
Στην απέναντι πλευρά, 
ένα διάφωνο ‘’τριημι-
τόνιο’’. Ένα από τα πιο 
δύσκολα και διστακτικά 
διαστήματα, τόσο πολύ, 
ώστε οι συνθέτες και οι 
θεωρητικοί του 18ου αι-
ώνα το αποκαλούσαν 
diabolus in musica(Το 
τρίτονο του διαβόλου).

Ποια είναι η σχέση 
όμως των μουσικών διαστημάτων με τον 
τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών από 
τον εγκέφαλό; Είναι πιθανό η ακοή τέτοιων 
μεμονωμένων μουσικών στοιχείων να αλλά-
ξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε; 

Μία φιλόδοξη νέα έρευνα που πρόσφατα 
δημοσίευσαν οι Jochim Hansen και Johann 
Melzner στην Εφημερίδα της Πειραματικής 
Κοινωνικής Ψυχολογίας, υποστηρίζει ακρι-
βώς αυτό. Οι ερευνητές σε μία τυχαία ομάδα 
ανθρώπων έπαιξαν ένα σύντομο κομμάτι 
μουσικής που αποτελούνταν από μια σειρά 
εναλλασσόμενων συγχορδιών και διαστη-
μάτων. Κάποιοι από τους εξεταζόμενους 
άκουσαν συνηχήσεις συμπεριλαμβανομένου 
του τριτόνου. Άλλοι το τέλειο πέμπτο. Στο 
δεύτερο μέρος της έρευνας, προστέθηκε 
ένα φαινόμενο «αντήχησης» έτσι ώστε το 
διάστημα του τρίτονου ακουγόταν σαν να 
προέρχονταν από μια ‘’σπηλιά’’, ενώ οι τέλει-
ες πέμπτες από μια ‘’ντουλάπα με μοκέτα’’.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ανάλογα 
με τα σύνολα των διαστημάτων που άκουγαν 
οι εξεταζόμενοι, άλλαζε και ο τρόπος με τον 
οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονταν πληρο-
φορίες. Για παράδειγμα, οι ερευνητές ζήτη-
σαν από τους ανθρώπους να λάβουν μια 
λίστα με είδη αγορών και να τα οργανώσουν 
σε ομάδες. Απορρυπαντικά, χαρτοπετσέ-
τες, τρόφιμα κτλ. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι οι άνθρωποι του «τρίτονου» σχημάτισαν 
λιγότερες κατηγορίες από τους «τέλειους 
πέμπτους», υποδεικνύοντας ότι σκεφτόταν 
σε ευρύτερες και περιεκτικότερες κατηγορίες.

Αυτό που έκαναν οι Hansen και ο Melzner 
έξυπνα, ήταν να εκμεταλλευτούν τη δυνατό-
τητα της μουσικής να δημιουργεί εξαιρετικά 
συγκεκριμένες πνευματικές καταστάσεις. Τα 
σχεδόν ανυπολόγιστα χαρακτηριστικά μιας 
μελωδίας έχουν τη δύναμη να εκπέμπουν 
βαθιά προσωπικά και συγκεκριμένα πρότυ-
πα σκέψης και συγκίνησης στους ακροατές 
και να προκαλέσουν σκέψεις που αντιστοι-
χούν ακριβώς σε εκείνες που χαρτογραφήθη-
καν από τη ’’θεωρία δομημένου επιπέδου’’. 
Τον τρόπο δηλαδή που έχοντας μια συγκε-
κριμένη εικόνα, κάποιοι άνθρωποι βλέπουν 
το δάσος, ενώ κάποιοι άλλοι κοιτούν το δέ-
ντρο.

Όταν ομαδοποιούμε μια λίστα αγορών 
σε λίγες μόνο κατηγορίες, μας υποδεικνύει 
ότι εξετάζουμε τον κατάλογο αφηρημένα, 
συγκεντρώνοντας αντικείμενα σύμφωνα με 
έναν κοινό πυρήνα. Βλέπουμε δηλαδή το 
δάσος αντί να επηρεαζόμαστε από ένα μόνο 
δέντρο.

Το ότι η μουσική μπορεί να μας κινητοποι-
ήσει δεν αποτελεί έκπληξη. Αυτό που είναι 
νέο εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο οι ερευ-
νητές έχουν πιστοποιήσει τις συνέπειες των 
μελωδικών γραμμών. 

Σήμερα, οι ειδικοί στο χώρο της παραγω-
γής, μπορούν να επεξεργαστούν ένα κομ-
μάτι, το στυλ, τον τόνο, το ρυθμό, τη φράση, 
με ψηφιακή ακρίβεια. Αυτοί οι συνθέτες και 
οι παραγωγοί είναι οι πραγματικές ιδιοφυΐες 
πίσω από την επιτυχία της μουσικής σή-
μερα. Μοιάζουν να έχουν μια διαισθητική 

αντίληψη για τα φαινόμενα 
στα οποία βασίζονται τα ευ-
ρήματα αυτού του τομέα της 
ψυχολογίας. Ένας επιπλέ-
ον ήχος αναπνοής εδώ, μια 
προσαρμογή βήματος εκεί. 
Έτσι, την επόμενη φορά που 
θα ακούσετε ένα τραγούδι 
του Top 10 κάποιας λίστας, 
πέρα από το εμπορικό κομ-
μάτι, μπορεί να έχει ενδιαφέ-
ρον να αναρωτηθείτε.... θα 
μπορούσε μια μελωδία να με 
κάνει να αλλάξω τον τρόπο 
που σκέφτομαι;

ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ Ή ΤΟ 
ΔΑΣΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ

Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 21:30ΜΜ – 10:30MM ΧΟ-

ΡΟΙ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 21:30MM – 10:30MM ΧΟ-

ΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ .
ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 1ου 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΗΛ 6945543578

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Σχολείο Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευ-

σης Βέροιας εκφράζει τις θερμές του ευχαρι-
στίες στην κα Βράνα – Σταυρίδου Στέλλα, για 
την αγορά και δωρεά στο Σχολείο χρήσιμου 
ηλεκτρονικού υλικού για τους μαθητές, ύψους 
150,00 Ευρώ, στη μνήμη του πατέρα της Σταύ-
ρου Σταυρίδη.  

Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου
Θυρανοίξια στο 
παρεκκλήσι της 

Αστυνομικής 
Ακαδημίας Βέροιας

Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελλη-
νικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας της Αστυνομικής Α-
καδημίας  την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στις 12:00μ. στις 
εγκαταστάσεις της Σχολής στο Πανόραμα Βέροιας, θα 
πραγματοποιηθεί η τελετή Θυρανοιξίων του Ιερού Πα-
ρεκκλησίου των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης, χορο-
στατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Βεροίας 
Ναούσης  & Καμπανίας κ. Παντελεήμων και ιερουργού-
ντος του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Θρησκευτικού  
της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανοσιολογιοτάτου Αρχι-
μανδρίτη κ. Νεκταρίου Κιούλου.



Στο κενό έπεσε η έφεση 
της ΠΑΕ ΑΕΚ κατά της 
πρωτόδικης ποινής που 

της επιβλήθηκε για τα επεισόδια 
στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. 
Αυτό σημαίνει ότι παραμένει η 
ποινή της αφαίρεσης των τριών 
βαθμών, οι δύο αγωνιστικές 
κεκλεισμένων των θυρών και το 
πρόστιμο που επιβλήθηκε στην 
Ενωση. 

Αναλυτικάηαπόφαση:
ΗΕπιτροπήΕφέσεων έλαβε την α-

κόλουθη απόφαση για την έφεση της
ΠΑΕΑΕΚ κατά της με αρ. 165/2018α-
ποφάσεως τουΠρωτοβάθμιουΜονομε-
λούςΠειθαρχικούΟργάνου τηςSUPER
LEAGUE.

ΣαςγνωρίζουμεότιηΕπιτροπήΕφέ-
σεωντηςΕΠΟμετηνυπ΄αριθμ.60/2018
απόφασή της δικάζει με τηνπαρουσία
της εκκαλούσας.Δέχεται τυπικά και α-
πορρίπτει κατ΄ουσίαν την έφεση της εκ-
καλούσας ΠΑΕΑΕΚ κατά της με αρ.
165/2018αποφάσεως τουΠρωτοβάθμι-
ουΜονομελούςΠειθαρχικούΟργάνου
τηςSUPERLEAGUE.

Με την 6η αγω-
νιστική συνεχί-
ζεται το πρωτά-

θλημα της Α1 κατηγο-
ρίας της ΕΠΣ Ημαθίας 
όπου η πρωτοπόρος 
Νάουσα θα υποδεχθεί 
τον Μ. Αλέξανδρο Τρι-
κάλων , ενώ αντίθετα 
το Ροδοχώρι θα αντιμε-
τωπίσει στην έδρα του 
το Μακροχώρι. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝ της
20.10.2018

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑ)(6ηαγωνιστική)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 16.00 ΚΕΡΑΥ-
ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.
ΠΛΑΤΕΟΣ

Διαιτησία: ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ
-ΓΙΑΝΤΣΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΓ.

ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ 16.00ΑΕΧΑΡΙ-
ΕΣΣΑΣ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ -ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ -ΜΟΥ-
ΣΕΝΙΚΑΣ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 16.00ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ -
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτησία:ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ -ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ -ΑΡΓΥΡΙ-
ΟΥ

ΜΕΛΙΚΗΣ16.00ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΧΙΛΛΕ-
ΑΣΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία:ΠΑΥΛΙΔΗΣ -ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ -ΑΣΒΕ-
ΣΤΑΡΑΣ

ΚΛΕΙΔΙΟΥ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ - ΓΑΣ
ΚΟΠΑΝΟΣ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥ-ΠΙΤΟΣ-ΤΡΑΝΤΟΣ

ΔΑΚΝΑΟΥΣΑΣ16.00ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-Μ.ΑΛΕΞ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαιτησία:ΜΑΛΟΥΤΑΣ-ΓΑΒΡΑΣ-ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ

ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ16.00ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΕΝΩ-
ΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

Διαιτησία: ΠΑΡΑΣΙΟΥ -ΧΡΥΣΑΝΗΣ
-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ16.00Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙ-
ΝΑΣ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ

Διαιτησία: ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ -ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ
-ΜΠΑΚΑΛΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝτης21.10.2018
ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-1οςΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩ-

ΤΑΘΛΗΜΑ)(4ηαγωνιστική)
ΣΧΟΙΝΑ16.00ΑΕΣΧΟΙΝΑ -ΠΑΟΠΑ-

ΛΑΤΙΤΣΙΑ
Διαιτησία:ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ -ΑΡΓΥΡΙΟΥ

-ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ

ΛΟΥΤΡΟΥ16.00ΟλυμπιακοςΛουτρου
-ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ

Διαιτησία:ΠΑΥΛΙΔΗΣ -ΤΡΑΝΤΟΣ -ΡΗ-
ΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ16.00ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
-ΑΕΚΚαμποχωρίου

Διαιτησία: ΤΡΕΒΛΑΣ -ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 16.00ΑΠΟΛΛΩΝΛΥ-
ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΔΟΞΑΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ

Διαιτησία: ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ -ΧΡΥΣΑΝΗΣ
-ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ16.00ΘΥΕΛΛΑΣΤΑΥΡΟΥ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ -ΧΡΙΣΤΟ-

ΔΟΥΛΟΥΓ.-ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ

ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2οςΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩΤΑΘΛΗ-
ΜΑ)(4ηαγωνιστική)

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ16.00ΘΥΕΛΛΑΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ-
ΑΣΓιαννακοχωριου

Διαιτησία:ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ-ΒΑΛΚΑΝΟΣ-ΠΕΤΡΟΥ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ16.00ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ-
ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ

Διαιτησία: ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ -ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ
-ΓΚΟΓΚΑΣ

ΡΑΧΙΑΣ16.00ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΕΛΠΙΔΑ
ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ(ΔΕΝΘΑΓΙΝΕΙ)

ΠΑΤΡΙΔΑΣ16.00ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ -ΑΣΝΕΑΣΓΕ-
ΝΕΑΣ

Δια ι τησία :  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ -ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ
-ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ

ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ16.00ΛΕΥΚΑΔΙΑ -ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαιτησία:ΓΑΒΡΑΣ-ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ-ΓΚΟΓΚΟΣ

CMYK
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Η διοίκηση του ΠΣ  ΒΕΡΟΙΑ 
καλεί τους φιλάθλους της ομά-
δας να ενισχύσουν την προ-

σπάθεια της, στον εκτός έδρας αγώνα 
που θα δώσει στις 4 το απόγευμα της 
Κυριακής 21ης Οκτωβρίου, στην Αρι-
δαία με τον τοπικό Αλμωπό. Στο πλαί-
σιο αυτό θα υπάρξει δωρεάν λεωφο-

ρείο. Η αναχώρηση του λεωφορείου, 
που είναι χορηγία του Vergina travel 
του Απόστολου Εμμανουηλίδη  , θα 
γίνει στις 2:30 το απόγευμα της ίδιας 
μέρας από την «Εληά».

Στην μετακίνηση δενπεριλαμβάνεται η τιμή του
εισιτηρίου του αγώνα και αφορά 50 άτομα, για τα
οποίαθαυπάρξεισειράπροτεραιότητας.Τηλέφωνο
επικοινωνίας,6974077834

Δωρεάν εκδρομή φιλάθλων της 
Βέροιας την Κυριακή στην Αριδαία!

ΕΠΣ Ημαθίας

Οιδιαιτητέςτωναγώνων20
και21Οκτωβρίου2018στηνΑ1

καιΒ’κατηγορία

Παρέμεινετο-3γιατηνΑ.Ε.Κ.!



Η γυναικεία ομάδα χάντμπολ του 
Φιλίππου αντιμετωπίζει σήμερα 
στις 6.00 μ.μ. στο Φιλίππειο τον 

Μ. Αλέξανδρο Γιαννιτσών με στόχο 
την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. 

Ο προπονητής της ομάδας Γιώργος 
Τσικίνας έχει στη διάθεσή του όλες 

τις παίκτριες και περιμένουν
τη στήριξη του κόσμου.

-Στον άλλο αγώνα ο ΑΣ Βέροιας
θα αγωνιστεί στην Άρτα

με την τοπική Αναγέννηση.

Στην Λευκάδα θα αγωνιστεί την 
Κυριακή η ομάδα μπάσκετ του 
ΑΟΚ Βέροιας στα πλαίσια της 

2ης αγωνιστικής στην Γ’ Εθνική του 
3ου ομίλου απέναντι στην έμεπιρη 
τοποκή ομα΄δα που βρέθηκε από τα 
ψηλά ...στα χαμηλά Αντίθετα ο ΓΑΣ 
Μελίκης θα πάιξει στα Γιάννενα με τον 
ΠΑΣ.

Αναλυτικάοιδιαιτητέςκαικομισάριοι
3οςΌμιλος
Λευκάδας17.00ΔόξαΛευκάδας-ΑΟΚΒέροιας

Σελεβός-Πράττος(Κανελλόπουλος)

Πρέβεζας 17.00 Νικόπολη Πρέβεζας-Καλα-
μπάκαΚατωτικίδης-Παπανικολάου(Μυζίκος)

ΕΑΝΚ Ιωαννίνων17.00ΠΑΣΓιάννινα-Μελίκη
Γερακίνης-Παζώλης(Αυδής)

Πολυκάστρου 17.00 Εύαθλος-ΑΓΣ
Ιωαννίνων Γραικός-Αναστασιάδης (Βα-
φείδης)

Μαντουλίδη 17.00Μαντουλίδης-Τι-
τάνεςΠαλαμάΝτούρας-Νέδογλου (Κα-

σαπίδης)

Βόλου17.00ΟλυμπιακόςΒ.-Πρωτέας Γρεβε-
νώνΤζιοπάνοςΓ.-Δέλλας(ΜόρφηςΣτ.)

ΑπότηνΛευκάδαμεαντίπαλοτηντοπικήΔόξα
ξεκινά το φετινό ταξίδι τουΑ.Ο.Κ. στο πρωτά-
θλημα της Γ εθνικής, μετά το ρεπό τηςπρώτης
αγωνιστικής.

Η χρόνιαπαρουσία και μεπολλές επιτυχίες
τουαντιπάλουστιςεθνικέςκατηγορίεςσεσυνδυ-
ασμόμετοέμπειρορόστερτου,προμηνύουντη
δυσκολίατουπαιχνιδιού,μετηνομάδαμαςναο-
λοκληρώνειτηνπροετοιμασίατηςτηνΠαρασκευή
και ναπηγαίνει στοπαιχνίδι ναπαλέψει για το
καλύτεροδυνατόαποτέλεσμα.

Τοπαιχνίδι ξεκινάει στις 5 το απόγευμα της
Κυριακήςκαιδιαιτητέςθαείναιοικ.κ.Σελεβόςκαι
Πράττος.

CMYK
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Τρίτη αγωνιστική στο πρωτά-
θλημα μπάσκετ της Β’ Εθνικής 
και ο Φίλιππος υποδέχεται την 

Κυριακή 21 Οκτωβρίου στο ΔΑΚ Δ. 
Βικέλας την ομάδα της Προποντίδας.

Αναλυτικάτοπρόγραμμαοιδιαιτητέςκαιοικομι-
σάριοι

2οςΌμιλος

Μ .  Τσ ί κ ι να ς  19 . 00
ΧΑΝΘ-ΑνατόλιαΤζίμα-Γαζέ-
τας(Δροσόπουλος)

Γέφυρας 17.00 Γέφυ-
ρα-ΕρμήςΛαγκαδάΦουτζή-
λας-ΑγραφιώτηςΤζ. (Παπα-
γεωργίου)

Βικέλας 17.00Φίλιππος
Βέρ.-Προποντίς Καλογε-
ρόπουλοςΛ.-Τσουμαχίδης
(Μελανίδης)

Αγρινίου 17.00 Αγρίνι-
ο-ΈσπεροςΛαμίαςΛογοθέ-
της-Κανελλόπουλος (Μπέ-
στιας)

Φαρσάλων 17.00Φάρ-
σαλα-Στρατώνι Θεοδώ-
ρου-Σιταρίδης(Γκουντέλιας)

Πεύκων16.00ΜαχητέςΠειραματικό-ΦαίακαςΖα-
χαρής-ΤαρενίδηςΚ.(Σιμητόπουλος)

ΝΙωνίας17.00ΝίκηΒόλου-ΜακεδονικόςΕλευθε-
ριάδης-Παπαγεωργίου(Μηναρετζόπουλος)

Σερρών 17.00 Ίκαροι Σερρών-Ελευθερούπολη
Τσιρτσιμάλης-Λουλουδιάδης(Στουπίδης)

ΜπάσκετΒ’Εθνική

Φίλιππος - Προποντίς
Μπάσκετ γ’ εθνική - 3ος όμιλος - 2η αγωνιστική

Λευκάδα-ΑΟΚΒέροιας

Α1 Γυναικών
Σήμερα 6.00 μ.μ.

στο Φιλίππειο
2η αγωνιστική
Φίλιππος -

Μ. Αλέξανδρος 
Γιαννιτσών
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Το βιβλίο ‘’ΤΡΕΙΣ μικροί σε ΜΠΕ-
ΛΑΔΕΣ’’ παρουσιάζεται το Σάββατο 
20 Οκτωβρίου στις 11π.μ. στην Δημό-
σια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας (Έλ-
λης 8).Τρεις μικροί, θα μας μπλέξουν 
σε μπελάδες με τις απίστευτες ιστορί-
ες τους, διασκεδάζοντας παράλληλα 
τους μικρούς μας φίλους με δημιουργι-
κά παιχνίδια.

Πρόκειται για την πρώτη προσπά-
θεια αυτοέκδοσης δυο φίλων-μπαμπά-
δων, που λατρεύουν να πλάθουν ιστο-
ρίες και να τις αφηγούνται στα παιδιά 
τους, σκαρώνοντας ταυτόχρονα τρα-
γούδια και νανουρίσματα.

Το βιβλίο, περιλαμβάνει  τρία παιδι-
κά παραμύθια, ένα cd με την αφήγησή 
τους και  4 τραγούδια- νανουρίσματα.

Κατά τη διάρκεια της  παρουσίασης 
θα μιλήσουν οι: Δημήτρης Αποστο-
λίδης, ιατρός Παθολόγος, με  θέμα 
‘’Επανάσταση του αυτονόητου’’  και  
Αλεξία Στεργίου, ψυχολόγος,  με θέμα  
‘’Ο ρόλος των παραμυθιών στην ψυ-
χοκινητηκή  ανάπτυξη ’’.

Αφήγηση παραμυθιού Διαλεχτή  
Κουτζόγλου.                            

Κείμενα Θεόφιλος Καρδόπουλος
Εικονογράφηση Ελευθερία Καστρινάκη
Τα παραμύθια αφηγούνται η ηθοποιός 

Νικολέτα Κοτσαηλίδου και ο ραδιοφωνικός 
παραγωγός Χρήστος Ραγκάτσης.

Τα τραγούδια και τα νανουρίσματα εκ-
φράζουν  συναισθήματα και εικόνες που 
μπορούν οι γονείς να τα μοιραστούν  με τα 
παιδιά τους μέσα από την μαγική γλώσσα 
της μουσικής. Απευθύνονται τόσο στα παιδιά 
όσο και στους γονείς καθώς η μουσική είναι 
ένα μοναδικό μέσο επικοινωνίας που μόνο 

ενώνει.
Στίχοι-Μουσική  Γιώργος Μπάκας, Θεόφι-

λος Καρδόπουλος
Φωνή  Μαρία Άρνη, Γιώργος Μπάκας, 

Θεόφιλος Καρδόπουλος.
Ενορχήστρωση  Έλενα Χαλάτση
 Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε μορφή 

τροφίμων για τις οικογένειες που στηρίζει η 
ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Για τους μικρούς μας φίλους με αναπη-
ρία όρασης, το βιβλίο διατίθεται δωρεάν σε 
μορφή Braille από το Κ.Ε.Α.Τ. Θεσσαλονί-
κης-Σχολή Τυφλών.

Συνεχίζονται τα δωρεάν μαθήματα για ενήλικες, που 
διοργανώνει  το Veria Tech Lab   της Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης της Βέροιας αλλά και το Tech Talent School. 
Πολλές δράσεις τεχνολογίας και όχι μόνο,  θα πραγμα-
τοποιηθούν  για εσάς, στον αγαπημένο σας χώρο, την 
ανανεωμένη και πολύχρωμη Βιβλιοθήκη.  Τα μαθήματα 
απευθύνονται σε ενήλικες και οι εγγραφές σε αυτά γίνο-
νται μόνο ηλεκτρονικά με κλικ στον τίτλο του μαθήματος 
και συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας .

 Τον Οκτώβριο ξεκινάμε δυναμικά με  προγραμματι-
σμένα 12 αντικείμενα, 24 συναντήσεις και 54 ώρες μαθη-
μάτων. Αναλυτικά το πρόγραμμα έως το τέλος του μήνα 
περιέχει τα παρακάτω αντικείμενα :

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018,10:00-13:00 | #Tech 
Talent School

WordPress: Introduction to Content Management 
 
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018,18:00-20:00 | #Tech 

Talent School
Intro to Arduino 
 
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018,10:30-12:00 | #Veria 

Tech Lab
Τεχνικές συγγραφής βιογραφικού και επαγγελμα-

τικής συνέντευξης
 
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018,10:30-11:00 | #Veria 

Tech Lab
Μάθετε το PressReader
 

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018,18:00-20:00 | #Tech 
Talent School

Χρήση και Ασφάλεια ενός λογαριασμού στα 
Social Media 

 
Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018,10:00-14:00 | #Tech 

Talent School
PHP for Beginners. An Introduction to Modern 

Programming with PHP
 
Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018,18:00-20:00 | #Tech 

Talent School
Learn how to code minecraft 
 
Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018, 10:30-12:00 | #Veria 

Tech Lab
Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία 
 
Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018,10:30-11:30 | #Veria 

Tech Lab
Γνωρίστε την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης 
 
Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018,18:00-20:00 | #Tech 

Talent School
Unity and Vuforia. Create your first Augmented 

Reality project 
 
Όλα τα μαθήματα θα γίνουν στο VeriaTechLab,
στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης

Παρουσίαση βιβλίου για παιδιά
Οι «ΤΡΕΙΣ μικροί 
σε ΜΠΕΛΑΔΕΣ» 

σήμερα στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Συναυλία για το 
Γηροκομείο Νάουσας

  Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας υπό την αιγίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, διοργανώνει 
συναυλία για φιλανθρωπικούς σκο-
πούς, τα έσοδα της οποίας θα διατε-
θούν εξ’ ολοκλήρου για τις ανάγκες 
του Γηροκομείου Νάουσας.

Η Συναυλία θα πραγματοποιηθεί 
την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018, και 
ώρα 7 μ. μ., στο Δημοτικό Θέατρο 
Νάουσας.

Συμμετέχουν τα μουσικά σχήμα-
τα:

Μουσική Σκηνή Πριγκηπέσσα: 
Χρήστος Μαστέλλος (τραγούδι), 
Μαρία Φραγκούλη (τραγούδι), Λά-
κης Χαλκιάς (μπουζούκι), Δημήτρης 
Σφίγγος (κιθάρα), Νίκος Ορδουλίδης 
(πιάνο), Μίλτος Τσαλιγόπουλος (κο-
ντραμπάσο).

Μουσικό Σχήμα «Γκατζούρα»: 
Στάθης Γκατζούρας (φωνή, κιθάρα, 
ούτι), Γιάννης Δημητρίου (πιάνο), 
Παναγιώτης Θεοδωρίδης (μπουζού-
κι, κιθάρα, φωνή), Κώστας Σαββίδης 
(ακορντεόν), Γιώργος Αθανασιάδης 
(μπάσο), Κώστας Ρίζος (τύμπανα), 
Χριστίνα Παντελίδου (φωνή) 

Οικονομική Ενίσχυση: 5 €
Εισιτήρια προπωλούνται στα κα-

ταστήματα: Καφέ Αλλοτινό, Καφέ Σούλα, Καφέ Φίλιον, Καφέ Σείριος, Καφέ «HOME», Γραφι-
κές Τέχνες Παναγιωτίδη.

Επίσης, για την ενίσχυση του Γηροκομείου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατά την είσοδο 
να παραδώσουν διάφορα είδη υγιεινής και καθαριότητος όπως: χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, 
είδη καθαρισμού, πάνες, σφουγγάρια μπάνιου, σαπούνια, σαμπουάν κλπ. 

Εκδηλώσεις για την επέτειο
 της ίδρυσης του Ο.Η.Ε.

Στις  24 Οκτωβρίου 2018, θα εορτασθεί σε ολόκληρη τη Χώρα, η επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού Η-
νωμένων Εθνών. 

Την ημέρα αυτή και στην Π.Ε. Ημαθίας θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες εορταστικές εκδηλώσεις:
-Κατάθεση στεφάνου στο ηρώο της Βέροιας και  σημαιοστολισμός όλων των καταστημάτων του δημοσίου, 

των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ., από τις 8.00 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου την Τε-
τάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες, στο Veria 
Tech Lab  και το Tech Talent School 
της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας
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Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
θα ξεκινήσουμε σήμερα τον 

περίπατό μας με δύο επιση-
μάνσεις και θα είμαι και σύντο-
μος (όλε, όλε)!

Η πρώτη αφορά τους λά-
τρεις πολύτιμων αντικειμένων. 

Το καπέλο του υπουργού 
μας (αχ, αχ) βγήκε στο κλα-
ρί και τα έσοδα θα διατεθούν 

στην προσπάθεια εξαγοράς συνειδήσεων βουλευτών 
στο γειτονικό μας κρατίδιο!

Με τέτοιες «δημοκρατικές μεθόδους», προσπαθεί 
η δημοκρατική Ευρώπη, να ενώσει τους λαούς για την 
επίτευξη των ονείρων ενός μεθυσμένου ιερατείου, που 
τη διοικεί.

Η δεύτερη επισήμανση αφορά τους ψαράδες στην 
λίμνη των Πρεσπών.

Εάν στα δίχτυα σας πιαστεί κάτι βαρύ μην φοβηθεί-
τε. Ούτε καρχαρίας θα είναι, ούτε φάλαινα. 

Απλά θα πρόκειται για το πολιτικό πτώμα του υ-
πουργού που έφυγε (ακόμα κλαίω από τη στενοχώρια 
μου!). 

Βρίσκεται καθ’ οδόν για τον πάτο της λίμνης! 

Υπουργός ήσουν φίλε μου και έφυγες, τόσο απλά. 
Και μάλιστα σε λίγο καιρό, δεν θα σε θυμάται ούτε 

το … καπέλο σου, το οποίο όταν θα το φοράς θα σου 
υπευθυμίζει ότι στην πολιτική υπάρχουν πάντα και οι 
χρήσιμοι ηλίθιοι!

Για την ώρα θα πρέπει να θυμηθείς ότι ο ελληνικός 
λαός λέει, ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα.

Και τα δικά σου στερνά θα θυμίζουν ότι ένας θεω-
ρητικός του Κ.Κ.Ε. με εμμονικές τάσεις, προχώρησε 
στην παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας, και ενώ ο λαός 
του έλεγε όχι, αυτός χαριεντιζότανε με έναν γέρο αμερι-
κάνο, σε μία λίμνη και τραγουδούσε το χάπι μπέρθντει, 
κουνούντας ένα καουμπόικο καπέλο!

Και επειδή εσύ μίλησες και για διπλωματία της κό-
τας, εάν ο λαός δεν θέλεις να σε αποκαλεί κότα, δώσε 
εσύ την ενιασέλιση παραίτησή σου, και πες ευθέως 
τι γνωρίζεις και τι ειπώθηκε στο υπουργικό συμβούλι-
ο-παιδική χαρά. 

Αλλιώς τζάμπα μάγκας με κόλυβα υπουργικά!
Για την ώρα είμαστε σε κατάθλιψη, διότι υπέρτατε 

υπουργέ μου, δεν έλυσες και το Αλβανικό!
Στις εκλογές πάνως ο ψηφοφόρος θα θυμηθεί ότι 

είσαι σκόρος και όχι σπόρος!

Που λέτε φίλοι μου, ο υπουργός ο Πάνος πήγε στην 
Αμερική και επί μία εβδομάδα, ακούγαμε για τις επιθέ-
σεις του ΣΥΡΙΖΑ, εναντίον του ακροδεξιού Πάνου, που 
ασκεί δική του πολιτική.

Μας θεωρούν κάποιοι, τόσο ηλίθιους, που θέλανε 
να πιστέψουμε ότι ο υπουργός Εθνικής αμύνης, ξύ-
πνησε ένα πρωινό και είπε. 

Δεν πετάγομαι μέχρι το Αμέρικα να πιω το σπρεσά-
κι, μέσα στο Λευκό Οίκο. 

Και σηκώθηκε και πήγε, έτσι απλά, απρογραμμάτι-
στα.

Και μόλις επέστρεψε ο Πάνος, είπε ότι ο πρωθυ-
πουργός είναι πάντα ενήμερος για τις κινήσεις του και 
τα ταξίδια του και τόνισε ότι χρήματα για τη συμφωνία 
της λίμνης ταξιδεύουν όχι μόνο στα Σκόπια, αλλά και 
στο Ελλάντα!

Και όταν τέθηκε το θέμα ποιος θα μείνει από τους 
δύο ευσωμούληδες, ο Αλέκσης επέλεξε το κουτί με τον 
χοντρό ακροδεξιό.

Μετά από την παραίτηση του υπουργού Μουζάλα, 
που είχε ζητήσει και είχε πετύχει ο Πάνος, ακολούθησε 
ο υπουργός Φίλης και τώρα ο Κοτζιάς!

Και έτσι φθάσαμε στο σημείο, από τη μία ο Πάνος 
να έχει εκδιώξει τρεις υπουργούς και ο πρωθυπουργός 
Αλέκσης να ρωτά τους υπουργούς του, εάν θα τον στη-
ρίξουν ή θα τον ρίξουν.

Φίλοι μου, ας δούμε την πραγματικότητα.
Ο Πάνος ως επικεφαλής του υπουργείου, είναι 

αναμενόμενο να γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις. 
Ως «αφεντικό» διαφόρων υπηρεσιών ΚΥΠ, ΕΥΠ, … 
είναι προφανές ότι έχει στοιχεία για τους πάντες και τα 
πάντα. 

Όχι μόνο για τους πολιτικούς, αλλά και για τους 
απλούς τραπεζίτες, τους απλούς οικονομικά ισχυρούς 
της χώρας.

Και εγώ φίλοι μου για αυτό δεν ασχολούμαι με την 
κεντρική πολιτική σκηνή (πως τα λέω ο … χοντρός!).

Φροντίσανε κάποιοι να μου υπενθυμίσουνε, ότι 
ο δορυφόρος δεν με έχει δει μόνο σε καντίνα, καθι-
στό να βουτάω σε λάδι καυτερής πιπεριάς, αλλά έχει 
«συλλάβει» και τα αποτυπώματά μου στο πάπλωμα 
της Μόνικας, στην κουβέρτα της Σοφίας Λόρεν και στο 
σεντόνι της Μπριζίτ Μπαρντό (την είχα για παρέα τα 
καλοκαίρια!).

Από ότι φαίνεται φίλοι μου, η έξοδος από τα μνημό-
νια μπορεί να ήταν «καθαρή» (χαχαχαχα), την πλύνανε 
29 κατασκευαστές πλυντηρίων, τα πεπραγμένα όμως 
της παιδικής χαράς, όσον αφορά την προδοσία της 
Μακεδονίας, είναι βρώμικα, βουτηγμένα σε λάσπη και 
ο υπουργός καταδρομέας τα γνωρίζει, με λίγα λόγια 
σας έχει στο χέρι!

Πάντως υπουργέ μου για τις δύσκολες ώρες του 
χειμώνα, μπορείς να ακούς Πάριο και:

Μη φεύγεις μη, με πόνο σου φωνάζω, 
σαν Σκοπιανός στην ταβέρνα σ’ αγκαλιάζω.
Μη φεύγεις μη, χωρίς εσένα χάνομαι, το αισθάνο-

μαι,
Δεν μπορώ, τα Σκόπια είν’ εδώ.
Μη φεύγεις μη, με δάκρυα στο λέω, 
το καπέλο σου δεν θά `ναι το τελευταίο.

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου ΜηχανικούΓράφει ο 

Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
ΜΕΡΟΣ Δ’.

Η ορθόδοξη εκ-
κλησία της Ελλάδος 
πάντα συμπαραστά-
θηκε από το παρελ-
θόν μέχρι σήμερα 

στο ελληνικό  έθνος και έζησε μαζί του την 
ιστορική του πορεία . Για το λόγο αυτό  προ-
σέφερε μάρτυρες του έθνους και της πατρί-
δας σε πολλές περιόδους αλλά  κατά την 
περίοδο του Μακεδονικού αγώνα. Όλοι τους 
προέρχονταν από όλες τις κοινωνικές τάξης 
Ελλάδος. Ο καθένας αγωνίστηκε προσφέρο-
ντας ακόμα και της ζωή του. Μόνο ένα πράγ-
μα τους απασχολούσε, Ήταν η σωτηρία της 
πατρίδας.  Ένας από αυτούς είναι και ο Φώ-
τιος Καλπίδης Μητροπολίτης Κορυτσάς και 
Πρεμετής, από την Κερασούντα του Πόντου.

       Σημαντικό ρόλο για τη σωτηρία της 
Μακεδονίας την επίμαχη περίοδο έπαιξε η 
απόφαση  του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Έπρεπε με κάθε τρόπο να  αντιμετωπιστεί  η 
λαίλαπα των κομιτατζήδων της Βουλγαρίας  
που προσπαθούσε να εξοντώσει τον ελληνι-
κό πληθυσμό της Μακεδονίας.   Σκοπός της 
Βουλγαρίας ήταν ο εξαναγκασμός των κατοί-
κων να ενταχθούν στην ιδρυθείσα το 1870, 
σχισματική με το Πατριαρχείο Εξαρχία Κων-
σταντνούπολης. Το θρήσκευμα την εποχή 
εκείνη ταυτίζονταν με την εθνικότητα. Έτσι,  
όσοι δήλωναν ότι ανήκουν στη Βουλγαρική 
Εξαρχία θεωρούνταν  Βούλγαροι, ενώ εκείνοι 
που παρέμεναν σταθεροί στην Ορθόδοξη πί-
στη τους ονομάζονταν Πατριαρχικοί δηλαδή 
Έλληνες. Αφορμή οι Βούλγαροι θεωρούσαν 
τη σλαβοφωνία  πολλών Ελλήνων, οι οποίοι, 
όμως,  διατηρούσαν την  ορθόδοξη  πίστη 
τους και την Ελληνική εθνική τους συνείδηση 
. Στη δύσκολη αυτή στιγμή η εκκλησία δήλω-
σε παρούσα.

  Ο Πατριάρχης Ιωακείμ  Γ’, επειδή έβλεπε 
ότι η Ελληνική Κυβέρνηση λόγω  του πολέ-
μου του 1897, αδυνατούσε να παρέμβει για 
τη σωτηρία της Μακεδονίας, έδρασε αστρα-
πιαία. Με απόφασή του το  1903 τοποθετού-
νται  Μητροπολίτες της Μακεδονίας νέοι σε 
ηλικία, μορφωμένοι,  δραστήριοι και ικανοί 
ιεράρχες να αναλάβουν το δύσκολο έργο της 
προστασίας της Μακεδονίας και διατήρησης 
του εθνικού φρονήματος. Με την απόφαση 
αυτή εκλέχτηκαν οι εξής: ο Χρυσόστομος 
Καλαφάτης  Μητρόπολης Δράμας( μετέπειτα 
Σμύρνης), ο Γερμανός Καραβαγγέλης  Κα-
στοριάς, ο Ιωακείμ Φορόπουλος  Μοναστη-
ρίου, ο Στέφανος Δανιηλίδης των Βοδενών 
(Έδεσσας), ο Γρηγόριος  Στρωμνίτσης ,ο Ει-
ρηναίος Μελενίκου, ο Παρθένιος Δοϊράνης, 
ο Θεοδώρητος Νευροκοπίου, ο γέρων Αλέ-
ξανδρος Θεσσαλονίκης και ο Φώτιος Καλ-
πίδης Κορυτσάς και Πρεμετής, Όλοι  τους 
με την  φλόγα της πίστεως και  της αγάπης 
για την πατρίδα αναλάμβαναν το δύσκολο 
έργο της αντιμετώπισης της Βουλγαρικής 
προπαγάνδας και της βάρβαρης βίας κατά 
των χριστιανών Μακεδόνων.

   Ο Φώτιος Καλπίδης, άγνωστος στους 
περισσοτέρους Έλληνες, είναι ένας από 
τους Μακεδονομάχους. Γεννήθηκε στις αρ-
χές Μαΐου του 1862  στο  Τσαγράκ χωριό 
της Επαρχίας Κερασούντος του Πόντου. 
Ήταν μέλος πολύτεκνης με εφτά παιδιά οι-
κογένειας.  Οι γονείς του Κωνσταντίνος και 
Ελένη  φρόντισαν να  μεγαλώσουν όλα  τα 
παιδιά τους με χριστιανικές και παιδαγωγι-
κές αρχές.  

  Τα πρώτα εγκύκλια γράμματα, ως την 
Δ’ τάξη, τα διδάχτηκε , στο Αλληλοδιδακτικό 
σχολείο της Πατρίδας του. Στη συνέχεια 
φοίτησε σε ελληνικό Σχολαρχείο της Κερα-
σούντος. Η επιμέλεια και οι συνεχείς δια-
κρίσεις του τον οδήγησαν με τη συμβουλή 
του αδερφού του να συνεχίσει τις σπουδές 
του στη θεολογική σχολή της Χάλκης ,στην 

Κωνσταντινούπολη. Με άριστα ύστερα από 
τις απολυτήριες εξετάσεις αποφοίτησε 30 
Ιουνίου 1889. Θα επιστρέψει αμέσως   στην 
πατρίδα του και θα αναλάβει τη διεύθυνση 
των Σχολών της Κερασούντας. Κατά τη διάρ-
κεια των σπουδών του Θεολογική Σχολή στη 
Χάλκη  είχε χειροτονηθεί Διάκονος και την 25 
Μαΐου 1897 πρεσβύτερος και στη συνέχεια 
Αρχιμανδρίτης. Τον Ιούλιο του 1902 εξελέγη 
Μητροπολίτης Καστοριάς και Πρεμετής.  (Να 
σημειωθεί ότι η Κορυτσά τότε θεωρούνταν 
τμήμα της Μακεδονίας. ) 1.

 Η Δημογεροντία και ο Αρχιερατικός Επί-
τροπος από τις 18-5-1902 εξέφραζαν τηλε-
γραφικώς στην Κωνσταντινούπολη τη χαρά 
τους για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη. 
Μεγάλη  υποδοχή του επεφύλαξε ο λαός.
Μετά τρεις μέρες μετά την άφιξή του αρχίζει 
το δύσκολο έργο του. Έδωσε προτεραιότητα  
στην απήχηση που είχε στο λαό το κήρυγμα. 
Πίστευε ότι με αυτό θα κρατούσε τους Έλλη-
νες σταθερά στην πίστη τους. Αμέσως άρχισε 
την εποπτεία των σχολείων της Μητρόπολης, 
βασικό μέλημα όλων των Μητροπολιτών στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας. 

Στις 26 Μαΐου 1904 η οι δύο αυτές Δυνά-
μεις ,η Αυστρία και η Ρωσία με διακοίνωση 
τους προς την Υψηλή Πύλη για να ικανοποιή-
σουν τις Πανσλαβιστικές προθέσεις τους πε-
ρί της Μεγάλης  Βουλγαρίας ανακοίνωσαν , 
ότι στο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων της 
Μακεδονίας δεν θα συμπεριλαμβάνονταν η 
Κορυτσά.  Αυτό όμως γίνεται αφορμή να δρά-
σουν ελεύθεροι οι Κομιτατζήδες με βίαια και 
βάναυσα μέτρα εναντίον των Ελλήνων. Στο 
σύγγραμμά του ο Γάλλος δημοσιογράφος 
Παγιαρές, αφού περιγράφει τις βαρβαρότητες 
των Βουλγάρων αναφέρεται και στο θάνατο 
της δασκάλας  Κατερίνας Χατζηγεωργίου. 
Αφού την κατακρεούργησαν την έκαψαν μαζί 
με άλλους Έλληνες.  Έτσι το Μακεδονικό 
Ζήτημα έπαιρνε δραματικές διαστάσεις. Στις 
άνομες επιδιώξεις τους ο  Μητροπολίτης Φώ-
τιος ήταν εμπόδιο και έπρεπε να εξοντωθεί. 
Κατάπληκτο και αμήχανο το προσωπικό του 
ΥΠΕΞ Ελλάδος διάβαζε ότι στις 9 Σεπτεμβρί-
ου 1906 ότι δολοφονήθηκε ο Μητροπολίτης 
Κορυτσάς Φώτιος. Ο Πρόξενος της Θεσ-
σαλονίκης περιέγραψε με λεπτομέρειες τις 
συνθήκες του θανάτου. Έτσι αγωνίστηκαν οι 
πρόγονοί μας και απαιτούν από τους απογό-
νους τους σεβασμό στη θυσία τους.

Βιβλιογραφία
1 «Ο Κορυτσάς και Πρεμετής Φώτιος Καλ-

πίδης, (1862-1906) του Χρ. Ανδρεάδη, σελ. 
40-41. Εκδ. Αδελφών Κυριακίδη2.Η Μακε-
δονική Θύελλα.(1903-1907).του M.Railles 
σελ.103-104).Εκδόσεις Τροχαλία

συνεχίζεται
 

ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Οκτωβρίου  από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 

Θεματικές περιηγήσεις σε βυζαντινούς 
ναούς της Βέροιας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο της πανελλήνιας επικοινωνιακής δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού Περιβάλλον και Πολιτισμός 2018: «Πνοές Α-
νέμων» θα πραγματοποιήσει την Κυριακή, 21 & Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018, τις παρακάτω θεματικές περιηγήσεις με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό:

-Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018  και ώρα 11:30
«Βάλτε κλειδιά, αμπαρωθείτε κι ανάψτε κεριά στον Άη – Νικόλα»
Η θεματική περιήγηση σε βυζαντινούς ναούς της Βέροιας θα ξεκινήσει από τον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου. Θα συναντηθούμε στις 11:30 π.μ. στην είσοδο επί της 

οδού Βενιζέλου. Οι Άγιοι, βοηθοί και παραστάτες στις δοκιμασίες, μας προφυλάσσουν από αρρώστιες, πειρασμούς, δεινά και συμφορές. Με μια περιήγηση αφιερωμένη 
στην προστασία από τους ισχυρούς ανέμους, τις καταιγίδες και τα άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, επισκεπτόμαστε βυζαντινούς ναούς της Βέροιας, μαθαίνουμε για το βίο 
των αγίων, αναζητούμε συμβολισμούς στα προσωνύμια τους και συνδέουμε τη θαυματουργή τους δράση με την ιστορία του τόπου μας.

Υπεύθυνη εκδήλωσης: κα. Μαρία Χειμωνοπούλου
-Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20:00. Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
«Όσα παίρνει ο άνεμος.
Γυναικεία επιθυμία και κάλος στην ελληνιστική ρωμαϊκή Βέροια»
«…όπου με διαταγή του Δία ο Ερμής σκίζει τους αιθέρες και κατευθύνεται προς την Καρχηδόνα για να πείσει τον Αινεία να ακολουθήσει τις Μοίρες και να χτίσει στην 

Ιταλία τη νέα Τροία (Ρώμη), αντί να γίνεται δούλος και σύζυγος μιας ξένης (Διδώ) και τον καλεί να αποκηρύξει τον έρωτα μιας γυναίκας για το μεγαλείο της τύχης…»
Βιργίλιος, Αινειάδα, Βιβλίο 4ο, 172-278 
«…η γυναίκα είναι άστατη σαν φτερό στον άνεμο…»Giuseppe Verdi, Rigoletto (1851), «La donna è mobile» 
Υπό το ανδρικό βλέμμα, που προσλαμβάνει ως ευμετάβλητο σαν το άνεμο τον γυναικείο κόσμο εν γένει, η δράση θα παρουσιάσει τα σταθερά και αναλλοίωτα χαρα-

κτηριστικά της ομορφιάς της γυναικείας ταυτότητας.Υπεύθυνος εκδήλωσης: κ. Ιωάννης Γραικός
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Σήμερα στη Νάουσα
Οι «Γαμπροί της 

Ευτυχίας»… Επί Σκηνής
Με εντατικούς ρυθμούς 

συνεχίζονται οι προετοιμα-
σίες της θεατρικής ομάδας 
«Επί Σκηνής», η οποία πρό-
κειται να παρουσιάσει την 
κωμωδία των Νίκου Τσιφό-
ρου – Πολύβιου Βασιλειάδη 
«Οι γαμπροί της Ευτυχίας» 
σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου 
Οικονόμου.

Οι «γαμπροί της Ευτυχί-
ας», είναι ο τίτλος της γνω-
στής ελληνικής κωμωδίας 
που βγήκε στον κινηματο-
γράφο, με πρωταγωνιστές 
τους Βασίλη Αυλωνίτη, Νίκο 
Ρίζο και Γεωργία Βασιλειά-
δου.

Ο Βαγγέλης, έμπορος 
κρεάτων και παραδοσιακός οικογενειάρχης, προσπαθεί να παντρέψει τη γεροντοκόρη αδελφή του 
Ευτυχία, η οποία είναι άσχημη, ψηλομύτα και παλαιών αρχών. Μέσω αρραβωνιασμάτων, κωμικών 
καταστάσεων και παρεξηγήσεων προσπαθεί να την αποκαταστήσει ώστε να παντρευτεί και αυτός με 
τη σειρά.

Παίζουν: Παύλος Ιωσηφίδης, Μαρία Παπαθωμίδου, Χάρης Αδαμίδης, Γιάννης Κουκούλος, Ζωή 
Δασκαλάκη, Κώστας Γιάντσης, Ελένη Χατζηκώστα, Κατερίνα Σολδάτου, Ρίτσα Τριανταφυλλίδου, Α-
φροδίτη Λαφάρα.

Σκηνοθεσία-σκηνογραφία: Αλέξανδρος Οικονόμου.
Η πρεμιέρα του έργου έχει προγραμματιστεί το Σάββατο 20 Οκτωβρίου και ώρα 20:30 στο Δημο-

τικό Θέατρο Νάουσας. Επόμενες παραστάσεις Κυριακή 21, Δευτέρα 22 και Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 
2018.

« ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ »
Την Τετάρτη  24 Οκτωβρίου 

επαναληπτική γενική συνέλευση
Το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες Ν. Ημαθίας, ενημερώνει τα μέλη του ότι η  Εκλογοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση του Συλλό-
γου, δεν  πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, λόγω μη απαρτίας.

Παρακαλούνται, όλα τα μέλη, να προσέλθουν την Τετάρτη  24 Οκτωβρίου 2018, στην επαναληπτική 
γενική συνέλευση των μελών στις 5 μ.μ. στο χώρο του κέντρου « ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ », στην Αλε-
ξάνδρεια.   Η παρουσία όλων των μελών του συλλόγου θεωρείται απαραίτητη.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η  Πρόεδρος Ο Γενικός  Γραμματέας
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   ΛΑΖΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Από το Κέντρο Υγείας Βέροιας 
Βιωματικά σεμινάρια για τον Θηλασμό

Στα πλαίσια του εορτασμού της Πανελλήνιας  
Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού (1-7 Νοεμβρί-
ου) το Μαιευτικό Τμήμα το Κέντρου Υγείας Βέ-
ροιας διοργανώνει βιωματικά σεμινάρια με θέμα 
«Θηλασμός: Θεμέλιο για τη Ζωή».

Στόχος είναι η πληροφόρηση, η δικτύωση και 
η δραστηριοποίηση όλων των φορέων για την 
προώθηση του μητρικού θηλασμού. Οι μέλλου-
σες μητέρες θα μπορέσουν να ενημερωθούν για 
τα πλεονεκτήματα και την τέχνη του μητρικού 
θηλασμού. Επιπρόσθετα στην παρέα μας θα 
παρευρίσκονται και μητέρες που θηλάζουν οι 
οποίες θα μοιραστούν την εμπειρία τους.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στον 
ισόγειο χώρο του Κ.Υ Βέροιας (πρώην Π.Ε.Δ.Υ) από 1 έως 2 /11/2018  και 5 έως 7/11/2018 10:00π.μ – 
12μ.μ. Καλούμε όλες τις μέλλουσες μητέρες να συμμετέχουν. 

Δηλώσεις συμμετοχής από 22/10/2018 έως 31/10/2018 (8:00π.μ.- 14:00μ.μ.) στα τηλέφωνα 
2331024661, 2331023861 & 2331022332 (κα Δάτσιου Κωνσταντίνα, κα Καλλιούπη Αναστασία, κα Καρανι-
κολοπούλου Διαμάντω, κα Καρασαχινίδου Δήμητρα)

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού  Μήκους Αλε-
ξάνδρειας θα προβάλει όλες τις ταινίες του Leigh 
Short Film Festival σε ταυτόχρονη προβολή σε 
Μεγάλη Βρετανία και Ελλάδα , στο τέλος των προ-
βολών θα ακολουθήσει ηλεκτρονική ψηφοφορία 
όπου οι θεατές των δυο χωρών θα αναδείξουν το 
νικητή της φετινής χρονιάς.

Οι προβολές θα γίνουν το Σάββατο 20 Οκτω-
βρίου και ώρα 21:00 ταυτόχρονα και στις δύο 
χώρες.

Το Leigh Short Film Festival μετράει μόνο τέσ-
σερα χρόνια ζωής έχει όμως εξελιχθεί σε έναν 
από τα κορυφαία κινηματογραφικά γεγονότα  της 
Βορειοδυτικής Βρετανίας. Η εκδήλωση, που θα 
πραγματοποιηθεί στο κέντρο του Turnpike στο 
κέντρο της πόλης Leigh, λειτουργεί εξ ολοκλήρου 
με εθελοντές και όλα τα έσοδα επενδύονται στην 
τοπική κοινότητα.

Το πρόγραμμα αποτελείται από κινηματογρα-
φικές ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού και συ-
μπεριλαμβάνει όλα τα κινηματογραφικά είδη : 

μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation.

Το φεστιβάλ στηρίζεται κύρια από την τοπική 
κοινότητα Patrons, τη βουλευτή Jo Platt & τους 
βραβευμένους ηθοποιούς Christopher Eccleston, 
Ben Batt και Matthew McNulty.

 Είσοδος Ελεύθερη
Κατάλληλο άνω 15 ετών.
Χωρίς ελληνικούς υπότιτλους
Γλώσσα διαλόγων Αγγλική.

Ελλάδα
21:00
Αίθουσα Δημαρχείου Αλεξάνδρειας
alexandreiashortfilmfestival.gr

Μ. Βρετανία
19:00
The Turnpike Centre
Leigh, WN7 1EB

Προβολές 
στο Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους, 
στην Αλεξάνδρεια



Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου μετά 
από πρόσκληση του φιλόλο-
γου και Διευθυντή του σχολεί-

ου  Χρήστου Σκούπρα, ο συγγραφέ-
ας επισκέφθηκε το 1ο ΓΕΛ Βέροιας 
και συνομίλησε με τους μαθητές της 
Γ΄ Λυκείου για το έργο του. Αφορμή 
στάθηκε  η διδασκαλία του διηγή-

ματος «Το τελευταίο 
μάθημα» από το βιβλίο 
του Συναντήσεις και 
Ενοχές, Κέδρος 2000.  
Η υπόθεση του διηγή-
ματος αναφέρεται στη 
συνάντηση  2 νεκρών  
συμμαθητών του αφη-
γητή  και του επιστάτη 
και του γυμνασιάρχη 
της εποχής στο μισο-
γκρεμισμένο σχολείο 
που ετοιμάζεται να 
αλλάξει  ρόλο  και 
να μετατραπεί  από 
σχολείο της πόλης με 
εκατόχρονη ιστορία 
σε Δημαρχείο. Η συνά-
ντηση αυτή πραγματο-
ποιείται με το γύρισμα 
του 20ου αιώνα, στο 
τέλος της δεκαετίας 
του 1990,  μια καλοκαιρινή νύχτα.

Οδιδάσκων,παρουσιάζονταςτονβραβευ-
μένολογοτέχνη,τόνισετηναυθεντικότητατης
λογοτεχνικής του γραφής και τον τρόποπου
σκιαγραφεί τη μυστική ζωή της πόλης. Με
αφορμή την υπόθεση τουδιηγήματος οσυγ-
γραφέαςαναφέρθηκεστιςμνήμεςπουτονση-
μάδεψαναπότησχολικήτουζωή,απότο10ο
Δημοτικό ακόμη, και  πώς αυτές οι μνήμες,
στολισμένες από την επίδραση του χρόνου
και των απωλειών, άρδευσαν τις πηγές της
έμπνευσήςτου.Οερμηνευτικόςδιάλογοςπου
αναπτύχθηκεστηντάξηεπικεντρώθηκεσταε-

ξήςερωτήματα:Ηαλλαγήχρήσηςτουσχολείου
σεΔημαρχείο,όπουστεγάζονταντο1οΓΕΛΒέ-
ροιας,20χρόνιαμετά,είναιπετυχημένηήόχι;
Γιατίοιβυζαντινέςεκκλησίεςτηςπόληςαπό72
έμειναντελικά46καιπότεκαταστράφηκαν;Οι
πεζογράφοςαναρωτήθηκεανκαιμεποιοντρό-
ποπροστατεύουμε τα μνημεία, την μνήμη και
τονπολιτισμόστηνπόλημας και πώςοι κοι-
νωνικέςδιεργασίεςκαιη«πρόοδος»επιδρούν
καιαλλάζουντηζωήμας.

ΟΓιάννηςΚαισαρίδης,αφούχάρισεστους
μαθητές ένααντίτυπο τουμυθιστορήματός του
ΑΠΟΤΟΜΗ,  διάβασεένααδημοσίευτοδιήγη-
μαμε τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΑ», και αναφέρθηκεσύ-
ντομαστηνυπόθεσητουμυθιστορήματόςτου.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Οκτώβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό22-10-2018 μέχρι28-10-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝΚΙΡΚΜΑΛΗΑΙΚ. 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝΑΦΟΙΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613

ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία
Σάββατο 20-10-2018

08:00-14:30ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770

08:00-14:30ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝ
ΓΕΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

08:00-14:30ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΙΕΡΙΩΝ5323310-26789

14:30-21:00ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα ΚΤΕΛ)
23310-63620

19:00-21:00ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-25669

21:00-08:00ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-25669

Κυριακή 21-10-2018
08:00-14:30 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355
14:30-21:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6οΔημοτικό σχολείο) 23310-
29101

19:00-21:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ2623310-24123

21:00-08:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ2623310-24123

Δευτέρα 22-10-2018
14:30-21:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛ.

ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534
14:30-21:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑ-

ΤΑΣΟΥ19 (κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)23310-
66755

19:00-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙ-
ΕΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-
73324

21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙ-
ΕΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-
73324

ΟσυγγραφέαςΓιάννηςΚαισαρίδης
στο1οΓΕΛΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ2διαμερί-
σματα, ισόγειο και 1ος
όροφος,από70τ.μ.και
80 τ.μ.,μεαυλήκαι τα
δύο μαζί, καλοριφέρι,
σκεπή, σε καλή κατά-
στασηκαιτιμήευκαιρίας
58.000ευρώκαιταδύο
μαζί.Τηλ.:6974058284
&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμάτια
στοκέντρομέχρι«Πα-
πάκια»,1ουή2ουορό-
φου,μεασανσέρ,που

ναχρίζειανακαίνισημέ-
χρι 40.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλείται
κατοικία75τ.μ.σεοικόπε-
δο300τ.μ.Τιμήευκαιρίας
24.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελληνικό
ρεστοράν στο Ρέγκε-
σμπουργκ,περιοχήΒαυα-
ρίαςΓερμανίας,σελειτουρ-
γία36χρόνιαμεσταθερή
πελατείακαιτοίδιοαφεντι-
κό.Τηλ.:004994011339
από9.30π.μ.-2.00μ.μ.&
4.00μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξης σε καλή τμή. Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμαμε δωμάτιο,
σαλόνι, κουζίνα,W.C.,
υπνοδωμάτιο, αυτόνο-
μη θέρμανση, χωρίς
κοινόχρηστακοντάστο
ΒυζαντινόΜουσείο.Κος
Δημήτρης6973551477.

ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ 11
ενοικιάζεται διαμέρι-

σμα ισόγειο, 51 τ.μ.,
ΔΣΚΧWC.Τηλ.: 23310
65745&6976688462.

ΣΜΥΡΝΗΣ ενοικι-
άζεται διαμέρισμα 100
τ.μ.,1οςόρ.,2ΔΣΚW,Α-
ΝΤΛΙΑΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ,
θέα,ηλιακό,μπόϊλερ,αιρ
κοντίσιον,σεπολύκαλή
κατάσταση.Τηλ.: 6979

720807&6978009149
κοςΠαναγιώτης.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώ-

ληςγιαεργαστήριοκρε-
άτων. Πληροφορίες κ.
Γιώργος6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ερ -
γάτες για το συσκευ-
αστήριο Τυροκομικών
TRONIK στο Μακρο-
χώρι Βέροιας. Τηλ.:
2331070401.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ετών πυκνής
φύτευσης  στην
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλε ί τα ι  γκαρ-
σονιέρα στην οδό
Πολυζωΐδη,  κο-
ντά στην Πλατεία
Ωρολογίου. Τιμή
ευκαιρίας.  Τηλ.:
6949981810.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο
20τ.μ.(κατάλληλο
καιγιαεπέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο.Τηλ.
6977628426.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πωλη-
τής-τριαστοκατάστη-
μαανδρικών ενδυμά-
των «TSITSIGIAS».
Έλα να εργασθε ίς
μαζί μας. Τηλ.: 6932
452262 ,  γ ια  απο-
στολή βιογραφικού:
sales@tsitsigias.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κο-
πέλες από το ψητο-
πωλείο «Φίνα Κότα»
στο Μακροχώρι για
κουζίνα και σέρβις.
Τηλ.:2331043222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο
γιαολιγόωρηφροντίδα
ηλικιωμένης με κατά-
κλιση στις Βαρβάρες.
Τηλ.:6981894337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός
φαρμακοποιού με πι-
στοποίηση για εργα-
σία σε φαρμακείο στη
Βέροια. Προϋπηρεσία
θα ληφθεί υπόψη.Α-
ποστείλατε βιογραφικό
στο: pharmacybio@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία «ε-

σωτερική» για φύλαξη
ηλικιωμένηςμερικώςαυ-
τοεξυπηρετούμενης, 1
ρεπό την εδομάδα,550
ευρώ.Τηλ. επικοινωνί-
ας:6995706651.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης
οχημάτωνμεπροϋπη-
ρεσία για εργασία σε
συνεργείοστηΒέροια.
Τηλ.:6977425077.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

σονιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές ,κατασκευή75,
σεημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,ά-
ψογασυντηρημένη,επιμελημένηςκατασκευ-
ής, ατομική θέρμανσημε θερμοπομπούς
και κλιματιστικό ,  ενοίκιομόνο130€.Από
10/11/18διαθέσιμη.

Κωδ:23788ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Γκαρσονιέρα
28τ.μ.,κατασκευή1980,1υ/δ,Ισόγειο,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,ανακαινισμένομερικώς
,σεκαλήκατάσταση,καινούργιασυνθετικά
κουφώματαμε διπλά τζάμια, επιπλωμένο
μερικώς,μεμεγάληβεράντα,γωνιακό,χω-
ρίςκοινόχρηστα ,σεπολύκαλή τιμήμόνο
130€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένηκο-
μπλέ,γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατασκευή1982,
1 χώρος ,  2 οςόροφος, βλέπεισεανοι-
χτωσιά, ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογη
κατάσταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαι
μεμίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

Κωδ.116009ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζε-
ταιμίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα
1ουορ.με38τ.μ.,μεδύοχώροςκαιεντοιχι-
σμένηντουλάπα,ηθέρμανσητηςμεδύοκλι-
ματιστικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,
σεεξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο180€.
Θαείναιελεύθεροαπό1/11/2018.

κωδ.24224ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ανακαινισμένη
καιβαμμένηγκαρσονιέρα40τ.μ.,κατασκευή
1972,1υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο ,3οςόρο-
φος,με καινούργιακουζίνακαι καινούργιο
μπάνιο,επίσηςκαινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικά inverterκαιμεθερμοπρόσο-
ψη,σεπολύκαλήτιμή,μόνο160€.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ημιώροφοςυπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1998καιδιαθέτει
θέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου,απεριό-
ριστηθέα, κουφώματασυνθετικάμεδιπλά
τζάμιακαιαποθήκη.Τιμή:180€.

Κωδ:115743-ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνει-
ας56τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο2005καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑυτόνομη -Πετρελαίου,έχεικουφώματα
συνθετικάκαιΔιπλάτζάμια.Ηθέατουεκπλη-
κτική,σεπολύκαλήτιμήμόνο200€.

Κωδ: 23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επι-
πλωμένη γκαρσονιέρα60 τ.μ., κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος ,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο

240€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροκαιεπισκέψι-
μοαπό10/10/2018.

Κωδ.115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρι-
σμα75τ.μ.,καθ.κατασκευή2001,2υ/δ,1
οςόροφος,νεόδμητοδιαμέρισμα,σεπολύ
καλήκατάσταση,καινούργιααλουμινίουκου-
φώματαμεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,ατο-
μικήθέρμανσημευπέρυθρες,μεαποθήκη
στουπόγειοκαιπολύλίγακοινόχρηστα.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,μοναδικήευκαιρία,μόνο240€.

Κωδ:23023ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Διαμέρισμα
80τ.μ., ισόγειο ,κομπλέεπιπλωμένο ,κα-
τασκευή1995,2υ/δ, είναιδιαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη, είναιάψογασυντηρημένο ,με
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές,
πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτόπάρκινγκ,
σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίςκοινόχρη-
στα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερό-
μενο,τοδεενοίκιοτου320€.

Κωδ:23309ΠΙΕΡΙΩΝ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,καθ.και85τ.μ.μικτά,διαμπερές,κατα-
σκευή2005,2υ/δ,1οςόρ.ψηλός.Πρόκειται
γιανεοαναγειρόμενο διαμέρισμααξιώσεων,
μεσυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,α-
ριστούργημακατασκευής,αυστηρώντεχνικών
προδιαγραφών,μευλικάανώτερηςποιότητας
,έχειαυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές,
έχειτέντες,διαθέτει ηλεκτρικέςσυσκευές,με
ντουλάπες ,σίγουραγιααπαιτητικούςενοικι-
αστές,επιπλωμένοκομπλέστα340€χωρίς
έπιπλαστα300€.Από1/11/2018διαθέσιμο
καιεπισκέψιμο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 12802ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ε-

νοικιάζεταισπάνιασεπολυτέλειαμεζονέτα
κομπλέ επιπλωμένη σεδύο επίπεδα1ος
και2οςορ.160 τ.μ. ,μεάδεια του1998 ,
πολυτελέσταταανακαινισμένοπριν8έτη  ,
διαμπερές,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου
καιμεμίαθέσηστάθμευσηςστηνπυλωτή ,
μεαποθήκη ,διαθέτειμεγάλεςβεράντεςκαι
έναφανταστικότζάκι ,στομπαλκόνιBBQ ,
καταπληκτικόσεόλακαιτιμήτελικήμαζίμεέ-
ναακόμηκλειστόγκαράζ500€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένησυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συνα-
γερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια
-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ. ,

μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες , έχει ηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΑποθήκησυνολικής
επιφάνειας23τ.μ. Ισόγειαμεεξαιρετικάκα-
λήπρόσβαση .Αποτελείταιαπό1Χώρο .
Ενοίκιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:24152-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-

όδμητογραφείοσυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους.
Είναικατασκευασμένοτο1996καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπούς,ταΚουφώμα-
τατουΣυνθετικά,καινούργιαμεδιπλάτζάμια
καιμεμεγάλοανελκυστήρα.Μίσθωμα150€.

Κωδ:24214-Κέντροεπί τηςΒενιζέλου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙανακαινισμένοΓραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας35τ.μ.στον2οόροφο.
Αποτελείταιαπόένανενιαίο χώρο.Διαθέτει
θέρμανσημεΚλιματισμός, τα κουφώματα
αλουμινίουκαιμεδιάφοραέπιπλαγραφείου
-Τιμή:200€.

Κωδ: 24228 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σταΚΤΕΛκοντάκατάαποκλειστικότηταα-
νακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
37τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
έναν ενιαίο χώρο, .Διαθέτει θέρμανσημε
Κλιματιστικά , ταΚουφώματατουΣυνθετικά
καιηΠόρταείναιΘωρακισμένη-Τιμή:170€.

Κωδ:24161-ΚέντροστηνΕληάκοντάΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙανακαινισμένοΓραφείοεξαιρετι-
κήςπροβολήςσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό3ΧώρουςκαιWC.Διαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη-Πετρελαίου,τακουφώμα-
τατουΑλουμινίουκαινούργιακαιηπόρτατου
θωρακισμένη.Μηνιαίομίσθωμα350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26

τ.μ.,κατασκευή1970,Ισόγειο,εκπληκτικόκαι
μεάριστηπροβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σε
πολύκαλόσημείοκαισεαπίστευταπροσιτή
τιμή,μόνο100€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23626 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιδικότου
WC.Τιμή:340€ .Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

Κωδ: 23559 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας30τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1980και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια
τιμή150€.

Κωδ:23750-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας31τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1974και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:200€.

Κωδ: 23665 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας33τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο, .Είναικατασκευασμένοτο1974 -
Τιμή:180€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475 ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεται

στοΒήματουΑποστόλουΠαύλου15τ.μ.σε
ημιυπόγειομεεύκοληπρόσβασηκαιμετηλε-
χειριστήριο,μηνιαίομίσθωμα50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14267 - στηνΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό , 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγά-
λομπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1995
καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,
ΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια,Ανελκυ-
στήρακαιθέσηστάθμευσηςστηνΠυλωτή ,
έχειεπίσηςκαιΗλιακόθερμοσίφωνα.προ-
σφέρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο50.000€.

Κωδ:14297 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.στον2οόρο-

φο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο
2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθε-
τικά,Πάρκινγκ,Κήπο,Τζάκι,Διπλά τζάμια,
Ηλιακόθερμοσίφωνα,Σκαλιάεισόδου,BBQ
-Τιμή:150.000€

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνει-
ας50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ ,Σαλονο-
κουζίνακαιμπάνιο .Είναικατασκευασμένη
το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμε
Ηλεκτρικό,ΈχειαπεριόριστηΘέακαιμεγά-
λουπόλοιποδόμησηςοικοπέδουκαικήπο,
Τιμήμόνο35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14039-ΤσερμένιΠΩΛΕΙΤΑΙΜονο-
κατοικίασυνολικήςεπιφάνειας85τ.μ. ισόγεια
σεσχετικάκαλήκατάσταση.Αποτελείταιαπό
2ΥπνοδωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιοΔι-
αθέτειεπίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
-Τιμή:από55.000€τώραμόνο28.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη,μεγάλη468τ.μ.,κατάλλη-
ληκαιγιαπολλέςχρήσεις,ημιυπόγειο,ξεχω-
ριστόακίνητο, τιμή60.000€.Μόνοσοβαρές
προτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13605-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικής επιφάνειας 19 τ.μ.Ημιώροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένοτο1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα
Συνθετικά,Διπλάτζάμια-Τιμή:9.000€.

Κωδ:13613-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας69τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Χώρους, .Είναι κατασκευα-
σμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστή-
ρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:55.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

ισόγειο κατάστημα28 τ.μ., με28 τ.μ.πα-
τάρικαιμεπολύμεγάλουπόγειο84τ.μ.με
εσωτερικόασανσέρ , κατασκευήapos;72,
διατίθεταιπροςπώληση ,με εγγυημένηα-
πόδοση,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
ευκαιρίαςσίγουρα,μόνο32.00€.

Κωδ.13804 ΓΗΠΕΔΟ,Κατάστημα 65
τ.μ., ισόγειομε35 τ.μ.υπόγειο ,διατίθεται
σετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13609ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡΟIΑΣ-ΝΑ-

ΟΥΣΑΣ:Πωλούνταιδυοαγροτεμάχιαδίπλα
δίπλασυνολικά 9.700 τ.μ.,μεδυνατότητα
άρδευσης(ηγραμμήτουνερούπερνάειμέσα
απότοχωράφι),σεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,
μόνο22.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,τιμήμόνο45.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο
2.310τ.μ.,μεάριστηπροβολή,σεπρονομι-
ακήτοποθεσία,καταπληκτικόοικόπεδο,ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμήπράγματιχαμηλή
μόνο22.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13752 ΡΑΧΗ,πωλείται ένα οι-
κόπεδο εντός ζώνης5.100 τ.μ. είναισεα-
νοιχτωσιά,κατατμείταικαισεδύοοικόπεδα
άρτια και οικοδομήσιμα, εκπληκτικόπραγ-
ματικά και σε άριστοσημείο, αλλά και σε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,μόνο35.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:12793ΩΡΟΛΟΙ,κοντάστηνπλα-

τεία ,πωλείταιυπόγειοπάρκινγκκλειστό62
τ.μ. χωράει μέσα3αυτ/τασεσειρά , τιμή
22.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ13779ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο1.225

τ.μ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,βρίσκεταισεκε-
ντρικόσημείο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο29.000€,

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρίαμόνο
γιααποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι
υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημα λέβητα πέλετ,
μάρκαςTOPLING, ισχύς
30 KW, ελαφρώς μετα-
χειρισμένο, σε άριστη
κατάσταση, μαζί με δο-
χείο αδρανείας [μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6944997269.

Hεταιρία«ΡΑΝΙΝΙ ΑΕ»ΖΗ-
ΤΑ υπάλληλο γραφείου.Απαραί-
τηταπροσόντα:

1) Άριστη γνώση προγραμ-
μάτων Εμπορικής Διαχείρισης
ERP (BusinessValue, Pylon της
EPSILONNET).

2)Άριστη γνώσηΜs WORD,
MsExcell.

3)Προηγούμενηεμπειρίασεα-
ντίστοιχηθέσηθεωρείταιαπαραίτητη.

e-mail:info@panini-foods,gr
ΤΗΛ:2331077740-41,FAX:2331077467

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κά-
τοχοςπτυχίουProficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλώνBraille, τελειόφοιτος της ΕλληνικήςΝοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτριαΜεταπτυχιακούΠρογράμματος
ΕιδικήςΑγωγής,παραδίδειιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησι-
ακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια,
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477κ.Δημήτρης.

Αναλαμβάνουμετηνπώλησηή
ενοικίασητουακινήτουσαςάμεσαστο

Όλαταακίνητάμαςστο www.mesitiki.gr

2331071111
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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το πρώτο τετ α τετ του Νίκου Κοτζιά με τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την παραίτηση του 
υπουργού Εξωτερικών, καθώς τις επόμενες ημέρες – πιθανότατα και σήμερα σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες  – θα 
πραγματοποιηθεί η τελετή παράδοσης – παραβολής στο ΥΠΕΞ.

Οπως ανακοινώθηκε, επίσης, νωρίτερα, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, στις 
10.30,  ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας θα ορκισθεί με πολιτικό όρκο και ως Υπουργός Εξωτερικών.

Μπορεί η κυβέρνηση μέσω των στελεχών της να προσπαθεί να ρίξει τους τόνους με το θέμα του πρώην ΥΠΕΞ, λέγο-
ντας μάλιστα – μέσω πρωτοκλασάτων στελεχών – ότι δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί υπέβαλε την παραίτησή του ωστόσο 
ο ίδιος ο πρώην υπουργός δε φαίνεται διατεθειμένος να σιωπήσει. Έσπευσε μάλιστα να απαντήσει σε όσους «έπεσαν από 
τα σύννεφα» για τους λόγους της παραίτησης.   Είναι… ακατανόητο να μην κατανοεί η κυβέρνηση τους λόγους παραίτησής 
μου, είπε ο Κοτζιάς.

Πάντως αξίζει να δούμε εάν ο πρώην ΥΠΕΞ θα ζητήσει από τον πρωθυπουργό να δώσει στη δημοσιότητα την 9σέλιδη 
επιστολή παραίτησής του, κάτι που έκανε μετά την συνεδρίασης της Κίνησης «Πράττω».

Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός έχει εκφράσει τη βούληση να ορκιστεί ως νέος υπουργός 
Εξωτερικών.

in.gr

Ορκίζεται ο Τσίπρας νέος ΥΠΕΞ – Τετ α τετ με τον Κοτζιά

Συνδρομή των 
Καταδρομέων Ημαθίας 
στην αναζήτηση και τον 
εντοπισμό του 75χρονου 

Στ. Καρασαββίδη

Η Λέσχη Καταδρομέων Ημαθίας κλήθηκε χθες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας να συνδράμει στις προσπάθειες αναζήτησης του 75χρονου Στυλιανού Κα-
ρασαββίδη, του οποίου είχαν χαθεί τα ίχνη από πρωί της Πέμπτης 18 Οκτωβρίου στην 
περιοχή Σχοινά στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του Δ.Σ. της Λέσχης, ο Πρόεδρος Θωμάς Λυκοστρά-
της και ο Γραμματέας Κωνσταντίνος Λούκας, εξοπλισμένο κλιμάκιο με έμπειρους διασώ-
στες της Λέσχης ανταποκρίθηκε άμεσα και σε 1 ώρα και 15 λεπτά βρέθηκε στο σημείο 
ενδιαφέροντος.

Εκεί, συνεργαζόμενοι άψογα με άνδρες της Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, της Αστυνομίας 
Αλεξάνδρειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του τοπικού τμήματος του Ερυθρού 
Σταυρού, εκπόνησαν σχέδιο έρευνας, συντονίζοντας και τα υπόλοιπα διασωστικά κλιμά-
κια, το οποίο οδήγησε τελικά στον γρήγορο εντοπισμό του αγνοούμενου με τη βοήθεια 
αστυνομικού σκύλου.

 
Αφού δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον άτυχο-τυχερό κ. Καρασαββίδη μεταφέρθηκε 

με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο της Βέροιας έχοντας τις αισθήσεις του και επικοινωνώ-
ντας με το περιβάλλον του.

Την Τρίτη 23 Οκτωβρίου
Τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ για την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα θα πραγματοποιηθεί η 
τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη 
Θεσσαλονίκη.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο 
«Porto Palace & Conference Center» (αίθουσα Crystal 
Hall), επί της 26ης Οκτωβρίου 65, στην παλιά δυτική εί-
σοδο της πόλης, την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018, με ώρα 
έναρξης 10.00’ το πρωί.

Τη συνεδρίαση θα ανοίξει με την κεντρική εισήγησή 
του ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας και θα ακολουθήσει η παρουσίαση της 
προόδου υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας από την Προϊσταμένη της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αγγελική 
Ωραιοπούλου.

Εισηγήσεις θα πραγματοποιήσουν επίσης στελέχη 
του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά 
και στελέχη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (Ει-
δική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγη-
σης, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής και 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου), ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση, 
παρεμβάσεις και εξαγωγή των συμπερασμάτων της συ-
νεδρίασης, με τις ανάλογες αποφάσεις.

Συνεδριάζει την Τετάρτη η 
Δημοτική Κοινότητα Βέροιας 

 
Τακτική συνεδρίαση της Δημο-

τικής Κοινότητας Βέροιας θα γί-
νει στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου  στο Δημαρχείο, την 
Τετάρτη 24-10-2018, στις 18:00, 
για τα παρακάτω θέματα της ημε-
ρήσιας διάταξης:

-Διατύπωση απόψεων για την 
τροποποίηση του κανονισμού κοι-
μητηρίων του Δήμου Βέροιας.

-Κατάργηση ή μη θέσεων (3) 
περιπτέρων και απομάκρυνση 
κουβουκλίων.

-Κατάργηση ή μη θέσης περι-
πτέρου και απομάκρυνση κουβου-
κλίου.

-Επί αιτήματος της Εθελοντικής 
Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού 
Θηλασμού και Μητρότητας Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

-Επί αιτήματος του Συλλόγου Δρομέων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
-Επί αιτήματος της Λέσχης Αυτοκινήτου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς.
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