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Υπογράφηκε η σύμβαση
από τον Αντιπεριφερειάρχη
Εργασίες αποκατάστασης
οδοστρώματος
στο τμήμα Μαρίνα – όρια
Π.Ε Ημαθίας προς Σκύδρα
Σελ. 5

250.000 ευρώ
στη Νάουσα το
Υπουργείο Εσωτερικών
για αποκατάσταση
ζημιών από τη θεομηνία
της 27ης Αυγούστου
Σελ. 5

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»

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σελ. 3

Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Οκτωβρίου
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Θεματικές περιηγήσεις
σε βυζαντινούς
ναούς της Βέροιας
Σελ. 13

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Δημοτικού Σχολείου Μαρίνας - Πολλών
Νερών - Γιαννακοχωρίου:

Τριτοκοσμική η εικόνα
μεταφοράς μικρών
μαθητών πάνω σε καρότσα
Σελ. 2

Η Αστυνομία τιμάει
σήμερα τον
Προστάτη του Σώματος
Άγιο Αρτέμιο
-Και εθελοντική αιμοδοσία για την
Τράπεζα Αίματος του Σώματος
Σελ.5

SPORT

SPORT

Μπάσκετ Β΄ Εθνική

Φίλιππος - Προποντίδα

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας

Σελ. 11

Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου

Θυρανοίξια στο
παρεκκλήσι της
Αστυνομικής
Ακαδημίας Βέροιας

Σελ. 9

Βροχές, καταιγίδες
και πτώση
θερμοκρασίας
από Δευτέρα
στην Ημαθία
Σελ. 2
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“Ήρθε η ώρα να στηρίξουν την ΕΒΖ
κι αυτοί που εξυπηρετήθηκαν…»

Ακούστηκαν και κάποιες πικρές αλήθειες του ελληνικού πολιτικού και κομματικού συστήματος, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, στο Πλατύ εν προκειμένω.
Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου των εργαζομένων που ζουν σε καθεστώς
ανασφάλειας, με όσα συμβαίνουν στη Βιομηχανία, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Βέροιας Δημ. Ταχματζίδης έκανε έκκληση στο πολιτικό
προσωπικό του Νομού (βουλευτές και τοπική εξουσία) να δουν επιτέλους
ΣΟΒΑΡΑ το θέμα για να μην χαθούν κι άλλες θέσεις εργασίας στο Νομό.
«Να χτυπήσουν κι αυτοί το χέρι στο τραπέζι»…
Και οι αλήθειες που ειπώθηκαν χθες στη συνέντευξη είναι αυτές: «Εκατοντάδες εργαζόμενοι, προεκλογικά, έμπαιναν στην ΕΒΖ, ακόμα και χωρίς αντικείμενο
εργασίας, κατόπιν ενεργειών πολιτικών… Οι καμπάνιες εξυπηρέτησαν πολλούς… Τώρα ήρθε η ώρα να τη στηρίξουν, όλοι αυτοί που εξυπηρετήθηκαν».
Ας μη χαθεί λοιπόν μία ακόμα, και ίσως η τελευταία, ευκαιρία…

Απαγορευτικά κολωνάκια από χθες

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.

Βροχές, καταιγίδες και πτώση
θερμοκρασίας από Δευτέρα

Κολωνάκια στις εισόδους της Βενιζέλου προς τον εμπορικό πεζόδρομο Βέροιας, τοποθέτησε χθες το απόγευμα η Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου.
Μία σειρά από κολωνάκια μπήκε στην είσοδο της Τσούπελη και
μία, στην είσοδο της Πρ. Ηλία. Τα σημεία είχαν εντοπιστεί από τη Δημοτική Αστυνομία η οποία καθημερινά παρατηρούσε Ι.Χ. ανεβασμένα
στο πεζοδρομημένο κομμάτι και χθες μπήκαν τα κολωνάκια, απαγορευτικά πλέον για τα αυτοκίνητα και τους οδηγούς…

Γονείς και  Κηδεμόνες:  «Τριτοκοσμική η εικόνα…»

Τον τρόπο μεταφοράς μικρών μαθητών των
Πολλών Νερών Νάουσας Ημαθίας, που για να
έχουν πρόσβαση στο δημοτικό σχολείο, μεταφέρονται πάνω σε καρότσα, στηλιτεύει με επιστολή
στα τοπικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου
Μαρίνας – Πολλών Νερών – Γιαννακοχωρίου
Αργυρίου Μάριος, εκπροσωπώντας τους γονείς,
όπως αναφέρει.
«Το πρόβλημα της μεταφοράς αφορά μαθητές
5-11 ετών που διαμένουν στον οικισμό Πολλά Νερά και μέχρι στιγμής, το πρόβλημα της μεταφοράς
τους στο δημοτικό σχολείο της Μαρίνας δεν έχει
λυθεί, οπότε οι μαθητές διασχίζουν τα 5 χιλιόμετρα που τους χωρίζουν από το σχολείο τους πάνω στην καρότσα ενός αγροτικού», επισημαίνει,
χαρακτηρίζοντας τριτοκοσμική την εικόνα.
Και όπως δηλώνει: «Ανίκανοι και επικίνδυνοι έχουν αποδειχθεί αυτοί που κάθονται στα γραφεία τους και δεν μπορούν να βρούνε μια λύση στο θέμα της μεταφοράς…Ο
σύλλογος θα συνεχίσει με πολύ πιο δραστικές αποφάσεις μέχρι να λυθεί το θέμα των μεταφορών».

Στο παλιό μηχανουργείο του Ζωγράφου

Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων             5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

Έκτακτο δελτίο για επιδείνωση του καιρού Δευτέρα 22 έως
και Τρίτη 23 Οκτωβρίου, έστειλε η  ΕΜΥ για την περιοχή μας.
Όπως αναφέρει θα σημειωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και
σποραδικές καταιγίδες, που δεν αποκλείεται να συνοδεύονται
από πολύ ισχυρούς ανέμους και  στα ορεινά από πρόσκαιρες  
χιονοπτώσεις.
Αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας στην περιοχή μας, μέχρι και 10 βαθμούς.

Από το 1928 το μηχανουργείο «Ζωγράφου» εγκαταστάθηκε στην Κεντρικής 58, στη Βέροια και έφτιαχνε προϊόντα και υλικά που αφορούσαν την επεξεργασία του μαλλιού, για τα κλωστήρια της Ημαθίας και όλης της Ελλάδας.
Λανάρια, φυτιλιέρες, ανοιχτήρια, μηχανικά ντυσίματα, όπως τα έλεγαν τότε, και οτιδήποτε είχε να κάνει με το μαλλί.
Μάλιστα στο μηχανουργείο, εκπαιδευόταν κάποια στιγμή (δεκαετία ’60) και παιδιά τόσο από τη σχολή μαθητείας που
λειτουργούσε στη Βέροια, όσο και παιδιά που ήθελαν να μάθουν μια τέχνη (τσιράκια τους έλεγαν τότε).
Μία φωτογραφία του 1952-53, μας έφερε ο κ. Δημήτρης Μούζης, θυμίζοντας το παλαιό μηχανουργείο του Ζωγράφου, το οποίο μετά από χρόνια το πήρε και το δούλευε ο ίδιος, που συνεχίζει ως επιχείρηση μέχρι και σήμερα με
άλλης μορφής μηχανουργικών εργασιών.
Στη φωτογραφία διακρίνονται από δεξιά: Ιγνατιάδης Γεώργιος, Ζωγράφος Αλέξανδρος, Βαρακλής Νικόλαος,
Κινικλής Γεώργιος, Μούμογλου Γεώργιος, Κάμινας Γεώργιος, Μούζης Δημήτριος, Πελάγος Αντώνιος, Χατζηευστράτογλου Βασίλειος. Επάνω οι Δημήτρης Παπάζογλου και Απόστολος Κατρανίτσης.
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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

Την αγωνία της για την
τύχη του εργοστασίου Ζάχαρης στο Πλατύ, εξέφρασαν
χθες το μεσημέρι σε συνέντευξη Τύπου, οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Σωματείου
εκτάκτων (εδώ και 15 χρόνια) υπαλλήλων – εργατοτεχνιτών της ΕΒΖ, στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου
Βέροιας.
Όπως είπαν, ενώ το καμίνι άναψε πριν από 20 ημέρες και θα έπρεπε να είχε
ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο ήδη η επεξεργασία των
ζαχαρότευτλων, δεν κουνιέται φύλλο ακόμα, λόγω…
χρηματοδότησης. Μάλιστα
χτύπησαν το καμπανάκι του
κινδύνου να σταματήσει η
λειτουργία του εργοστασίου,
οδηγώντας τους εργαζόμενους 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 πληρωθεί 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 συστήματος 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 μπορούν. Προς ενίσχυση των αιτημάτων τους, χθες και προχθές, προχώρησαν 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 αλλαγή 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.

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»
Στην Δημόσια Ανοικτή Επιστολή των Ενοριτών του Ι. Ναού Αγίας 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 Μελίκης καθώς καί τό ἀντίστοιχο ἠλεκτρονικό μήνυμα πρός διάφορα Μέσα
Μαζικῆς Ἐπικοινωνίας μέ θέμα: «Ἀντιδράσεις γιά τήν ἀδιαφανῆ “πώληση” ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας» καί ἐπειδή οἱ ἀδελφοί μας ζητοῦν «...
ὑπεύθυνη καί ξεκάθαρη ἐνημέρωση ... στό ἐκκλησίασμα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ...» ἔχουμε νά ἐπισημάνουμε πρός τήν «Ὁμάδα Πολιτῶν» καί πρός
κάθε ἐνδιαφερόμενο τ’ ἀκόλουθα :
Στο κείμενό σας ἀναφέρετε ὅτι πληροφορηθήκατε «ἀπό τοιχοκολλημένη 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 ἀδιαφανής 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 Μητροπολίτη 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 ἐνημέρωση ἐκ μέρους τοῦ ἱερέως μας». Στήν διακήρυξη τήν ὁποία ἐσεῖς μνημονεύετε 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 ἀλήθεια;

Ἄς συνεχίσουμε μέ τήν οὐσία τοῦ ζητήματος... Τά τελευταία χρόνια
τόν ἐνοριακό κλῆρο τόν συνεκμεταλλεύονταν οἱ ἱερεῖς μαζί μέ τό Ἐκκλησιαστικό 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 ἐνοριακοῦ 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 μορφωθοῦν, 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 ἀντιμετωπίζει 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 Θεοῦ νά πορεύεσθε τήν βιωτή σας καί μήν προσπαθεῖτε ὁρισμένοι (ὅπως
προφορικά καταγγέλθηκε), νά ἐξασκήσετε πίεση λόγω τοῦ ἐπαγγέλματός σας, γιά νά ἐπιβάλλετε τήν ἄποψή σας στούς συμπολίτες σας, ἐξαναγκάζοντάς τους νά ὑπογράψουν κάτι τό ὁποῖο δέν θέλουν. Καί ἄν συνεχίζετε 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 ἄμεσα 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 ἐνισχύουν 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».
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Έκφραση της Ψυχής
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Διδάσκουμε στους ανθρώπους τον τρόπο που
μας συμπεριφέρονται…»
Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Μια φορά κι έναν καιρό στα βάθη της Περσίας ήταν το πιο όμορφο, το πιο πολύτιμο, το πιο
ακριβό και ξεχωριστό χαλί του κόσμου. Το διακοσμούσαν 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 εξαπλώθηκε στα πέρατα της οικουμένης και χιλιάδες
κόσμου συνέρρεαν στο κατάστημα, για να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό χαλί. Ο έμπορος ούτε για
μια στιγμή δε διανοήθηκε να το πουλήσει, όμως
κατάφερε να πουλήσει αμέτρητα χαλιά σε πολύ ακριβές τιμές. Η προσφορά λοιπόν του χαλιού μας
ήταν τεράστια. Ένιωθε να το πλημμυρίζει η ευτυχία, 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 πάροδο του χρόνου, επειδή όλοι το πατούσαν ασταμάτητα χωρίς να σκεφτούν ότι κι αυτό ήταν
φθαρτό και θα μπορούσε να καταστραφεί, άρχισε 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 περιφρόνηση 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 μαγαζιού 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 δίνοντάς του ακόμα μεγαλύτερο πόνο.»
Νίκη Ορφανουδάκη

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 αγαπημένους 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 εξερευνήσει 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 ευτυχισμένους 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 ποδοπατήσουν 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 μαγαζιού, χάνοντας, προοδευτικά, την αξία του. Με άλλα λόγια, επέτρεψε στους άλλους να συμπεριφέρονται 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 επιλέγει να σεβαστεί τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχει θέσει για τη ζωή του.

του Σαββατοκύριακου

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ : Ένα διαχρονικό
σύστημα αυτοοργάνωσης
Γράφει ο Χρήστος Α. Αποστολίδης*
Το καθεστώς αυτοδιοικήσεως του Αγίου Όρους στηρίζεται 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 Έκτακτη Εικοσαμελή (Διπλή Δισενιαύσια) Σύναξη, που
δύναται να ψηφίζει κανονιστικές διατάξεις στα πλαίσια
των ρυθμίσεων του Καταστατικού Χάρτη. Μετά την ψήφισή 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 αρμόδια εκκλησιαστική αρχή του Αγ. Όρους.
(2) Η άσκηση δικαστικής εξουσίας από σειρά αγιορειτικών 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 σύνολο 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, συλλογικό και διαρκές όργανο αυτοδιοικήσεως του Αγ. Όρους.
Εδρεύει στην πρωτεύουσα του Αγ. Όρους Καρυές και
αποτελείται από τους είκοσι αντιπροσώπους των μονών. Κάθε αντιπρόσωπος εκλέγεται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της οικείας μονής για ετήσια θητεία,
με απεριόριστη όμως δυνατότητα επανεκλογής. Οι αντιπρόσωποι 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 φύσεως υποθέσεων στις οποίες κρίνουν κατά συνείδηση.
Η Iερά Κοινότητα συνεδριάζει τακτικώς τρεις φορές
την εβδομάδα και εκτάκτως όποτε παρουσιαστεί ανάγκη. 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 απαρτία 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 υποδηλώνει 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 κατηγορία των αγιορειτικών εξαρτημάτων ανήκουν οι σκήτες,
που είναι συνήθως τα κτιριακώς μεγαλύτερα αγιορειτικά
εξαρτήματα, όπως και τα (μικρότερα από πλευράς μεγέθους) κελιά, καλύβες, ησυχαστήρια και καθίσματα.
- Βασιλικές, επειδή ιδρύθηκαν από βυζαντινούς αυτοκράτορες, με την έκδοση (κυρίως) χρυσόβουλλων και
την παροχή οικονομικών χορηγιών.
- Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές, αφενός λόγω της
υπαγωγής τους στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Οικουμενικού 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 αποκτούν 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 ιδιόρρυθμο 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 αντίστροφο.
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 τήρηση των διατάξεών τους. Εσωτερικά διοικητικά όργανα
των κοινόβιων μονών του Αγίου Όρους είναι ο Ηγούμενος, 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 αδελφότητας. Περαιτέρω, εκπροσωπεί τη μονή δικαστικά
και εξώδικα και συμπράττει με την Επιτροπή κατά τη διαχείριση όσων υποθέσεων της μονής αναφέρονται στις
ειδικές διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη.
Η Γεροντία (ή Γεροντική Σύναξη) είναι το σημαντικότερο 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 κανονισμό 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 αποφάσεων της Γεροντίας.
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

18/10/18 - 24/10/18

ALPHA (υποτιτλ)
Προβολές: Καθημερινά στις 19.00
ΑΛΜΠΕΡΤ ΧΙΟΥΖ
Σκηνοθεσία/ Σενάριο:
ΛΕΟΝΟΡ ΒΑΡΕΛΑ, ΚΟΝΤΙ
Ηθοποιοί:
ΣΜΙΤ-ΜΑΚΦΙ, ΝΑΤΑΣΙΑ ΜΑΛΤΕ, ΓΙΟΧΑΝΕΣ ΧΑΟΥΚΟΥΡ ΓΙΟΧΑΝΕΣΟΝ
ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΕΛ ΡΟΑΓΙΑΛ - BAD
TIMES AT THE EL ROYALE
Προβολές: Καθημερινά στις 21.00
Σκηνοθεσία/ Σενάριο:
ΝΤΡΟΥ ΓΚΟΝΤΑΡΝΤ
ΤΖΟΝ ΧΑΜ, ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥΗθοποιοί:
ΟΡΘ, ΝΙΚ ΟΦΕΡΜΑΝ, ΝΤΑΚΟΤΑ ΤΖΟΝΣΟΝ, ΤΖΕΦ
ΜΠΡΙΤΖΕΣ, ΛΙΟΥΙΣ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΣΙΝΘΙΑ ΕΡΙΒΟ, ΚΕΪΛΙ ΣΠΕΝΙ
First Man (ο Πρώτος Άνθρωπος)
Προβολές: Πέμπτη 18/10 - Δευτέρα 22/10 – Τρίτη 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 Σίνγκερ Πρωταγωνιστούν: Ράιαν Γκόσλινγκ, Κλερ
Φόι, Κρίστοφερ Άμποτ, Κάιλ Τσάντλερ
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρακάτω:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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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.”

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 αποτέλεσε το επίκεντρο της έντονης βροχόπτωσης.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε ποσό
250.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών.

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 κακουργημάτων 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 δικογραφία 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 περιοχή της Ημαθίας προσποιούμενοι τους πελάτες και αφαίρεσαν διάφορα προϊόντα αξίας 500 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση
του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

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 διεξαγωγής αρχαιρεσιών προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής Πειθαρχικού Συμβουλίου και εκπροσώπους στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ΙΣΗ τηλ. 2331024740 και στην ιστοσελίδα isimathia@gmail.com.
Ο Πρόεδρος
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

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 Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου και του εορτασμού της «Ημέρας της Αστυνομίας», 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. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στις εκδηλώσεις έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι των Θρησκευτικών, Πολιτικών, Δικαστικών και Στρατιωτικών Αρχών, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων, 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 Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου, πραγματοποιείται, μετά από απόφαση του Αρχηγείου 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.

www.laosnews.gr

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 – όρια 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 Επαρχιακής οδού, Τμήμα Μαρίνα – όρια Π.Ε Ημαθίας προς
Σκύδρα. Συγκεκριμένα θα γίνει καθαρισμός των φυτικών
γαιών εκατέρωθεν του δρόμου, ασφαλτικές εργασίες, θα τοποθετηθούν πινακίδες πληροφοριακές πλήρως αντανακλαστικές, 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.

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 διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου για το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας:
-“5νθήμερος καθαρισμός κτηριακών εγκαταστάσεων
ΥΗΣ Σφηκιάς, Ασωμάτων, Μακροχωρίου” προϋπολογισμού 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 προσφορών) 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 συμπληρώνοντας 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 λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
ΔΕΗ Α.Ε/ Συγκρότημα Αλιάκμονα, Τ.Θ.150, Βέροια, Τ.Κ.59100
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ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 στον Ιερό Ναό
Aγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της
ψυχής της πολυαγαπημένης
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς,
αδελφής

Τελούμε την Κυριακή 21
Οκτωβρίου 2018 στον Ιερό
Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της
ψυχής της πολυαγαπημένης
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς
και θείας

Τελούμε την Κυριακή 21
Οκτωβρίου 2018 στον Ιερό
Ναό Aγίου Αθανασίου Ριζωμάτων ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
για την ανάπαυση της ψυχής
του πολυαγαπημένου μας μας
πατέρα, παππού, αδελφού και
θείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΟΦ.
ΠΑΖΑΪΤΗ

ΖΩΗΣ ΝΙΚ.
ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ.

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

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

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 Οκτωβρίου 2018 στον Ιερό Ναό
Aγίου Αθανασίου Αδένδρου
Χαλκηδόνας 40ΝΘΗΜΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα και
παππού

Τελούμε την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 στον Ιερό Ναό
Aγίου Αντωνίου (Πολιούχου)
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 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.

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

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 κόλλυβων, το απόγευμα της Παρασκευής.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ» (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. Μάριος Δουμουχτσής,
Φιλόλογος-Θεολό-

ΚΗΔΕΙΑ

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

Κηδεύεται σήμερα
Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 στις 11.30
π.μ. από τον ΙΕρό Ναό
Αγ. Αθανασίου Βέροιας
η Ευδοξία Αρβανιτίδου 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 ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την παράδοση της τοπικής μας Εκκλησίας,
σήμερα Σάββατο θεωρείται Ψυχοσάββατο. Την ημέρα αυτή οι χριστιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν μαζικά στα κοιμητήρια, προκειμένου να
προσευχηθούν για τους προσφιλείς
τους νεκρούς.Εφιστούμε και πάλι
την προσοχή όλων στο γεγονός ότι
πολλοί συνηθίζουν να, πηγαίνουν
πολύ νωρίς το πρωί του Σαββάτου.
Πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι οι ιερείς δεν θα βρίσκονται στο κοιμητήριο της πόλης μας, παρά μόνον μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, που θα τελεστεί τόσο
στους ενοριακούς Ιερούς Ναούς όσο και στον Ιερό Ναό του κοιμητηρίου. Προκείμενου, 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.

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

του Σαββατοκύριακου

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

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.
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Σκέψεις περί
προόδου… γενικώς!
Του ιερέως
Παναγιώτου Σ.
Χαλκιά
Συχνά και από
χρόνια, φίλοι αναγνώστες, ακούγονται και
γράφονται οι φράσεις:
«…Προοδευτικές δυνάμεις… Προοδευτικά
κόμματα… Προοδευτικοί 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 προόδου σε όλο τον κόσμο. Στις παλαιότερες εποχές, 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, μπορούν 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 παρελθόν, 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 δυνάμεις, που δίνουν ώθηση προς τα εμπρός.
Έτσι και σήμερα,
δεν μπορούμε να αρνηθούμε, εν ονόματι
τάχα της προόδου, την
κληρονομιά των ηθικών
και πνευματικών παρα-

δόσεων της ανθρωπότητας (πίστη στο Θεό, δει και το κακό που έχουν οι άλλοι και να το
ειδικοί κανόνες της ζωής κ.λπ.), γιατί αυτό θα μιμηθεί πάλι. Και εδώ, ακριβώς, βρίσκεται η
σήμαινε κατάπτωση και στείρωση των μεγά- ιστορική ευθύνη και αποστολή των πνευματιλων και αιώνιων πηγών της προόδου και του κών ηγετών (περί αυτών σύντομα) του λαού
μας σήμερα. Να σταθούν κοντά του και να τον
πολιτισμού.
Πολλοί άνθρωποι μετατοπίζουν το βάρος βοηθήσουν να δει πού πρέπει να προχωρήσει
και το κέντρο της προόδου από την ψυχή του για να φτάσει στους άλλους και πού πρέπει να
ανθρώπου, στα μέσα της ζωής και των εκδη- μείνει στη θέση του, για να μην εξευτελίζεται
λώσεών της. Έτσι, κατάντησε να σημαίνει πο- και γελοιοποιείται.
λιτισμός και πρόοδος στην εποχή μας το καλό
Άλλωστε η εποχή μας είναι η εποχή του
σπίτι, το μοντέρνο φόρεμα, η προσποίηση και οικουμενισμού και της ενωμένης (;) ανθρωπόο κοινωνικός φαρισαϊσμός, οι ανέσεις, τα ταξί- τητας. Σωστά, όμως, είναι να προφυλάξουμε
δια, τα θεάματα (τρομάρα μας) και τόσα άλλα το λαό μας από τον πιθηκισμό και τις ξεθωεπιφανειακά πράγματα, που δημιουργούν ένα ριασμένες απομιμήσεις. Σωστό είναι να πούμε
γυαλιστερό επίχρισμα πάνω από τη ζωή των στο λαό μας πόσο πρέπει να προχωρήσει για
ατόμων και των λαών, στο βάθος, όμως μέ- να φτάσει στους άλλους, που θεωρούνται «πονουμε βάρβαροι και απολίτιστοι, γιατί η ψυχή λιτισμένοι και προοδευμένοι» και πόσο πρέπει
μας δεν επηρεάζεται και δεν αλλάζει από την να μείνει αυτός που ήταν και αυτός που είναι,
επιφανειακή αυτή πρόοδο.
για να κρατεί τη σφραγίδα του και να μένει πάΠοτέ η ανθρωπότητα δεν φάνηκε τόσο πο- ντα στα πλαίσια του αιώνιου ανθρώπου.
λιτισμένη σε μέσα τεχνικού πολιτισμού, όσο
στην εποχή μας. Αλλά και ποτέ
δεν παρουσίασε τόσα εγκλήματα
και τόση βαρβαρότητα, τόση διαστροφή των ηθικών νόμων της
ζωής και τόση περιφρόνηση του
αληθινού ανθρωπισμού, όσα στα
Είστε δανειολήπτης επιχειρηματίας
εκατό τελευταία χρόνια. Δύο παή ιδιώτης και ενδιαφέρεστε για τη ρύθμιγκόσμιοι πόλεμοι και άλλοι μικρόση-κούρεμα των οφειλών σας σε Τράπετεροι τοπικοί και μεμονωμένοι, εζες?
παναστάσεις, οικονομική δουλεία,
πείνα, εκπατρισμοί και ανήκουΣας παρέχουμε τις πρώτες πληροφορίες
στα σκάνδαλα και εγκλήματα, κοΔΩΡΕΑΝ
καθώς και την εξέταση του φακέσμούν αυτή τη χρυσή εποχή της
λου σας ΔΩΡΕΑΝ.
τεχνικής προόδου. Καλόν είναι,
λοιπόν, να μην αυταπατώμεθα.
Εχεμύθεια και προστασία των προσωΑληθινή πρόοδος και πολιτισμός
πικών σας δεδομένων με την εγγύηση της
είναι μόνο εκεί που η ψυχή έχει
εμπειρίας πρώην Τραπεζικών Διευθυντιαπαλλαγεί από τα πάθη και την
κτηνωδία.
κών στελεχών και τη συνδρομή μεγάλου
Αληθινή πρόοδος είναι μόνον
δικηγορικού γραφείου σε Αθήνα και Θεσεκεί που πέρασε η χάρη του Θεού
σαλονίκη
.
κι έκανε την αναγέννηση και αναΌποιο και αν είναι το θέμα που σας ακαίνισή της σε άτομα, σε λαούς
και σε ήθη και θεσμούς, κοινωνιπασχολεί, έχουμε την λύση, επικοινωνήστε
κούς και πολιτειακούς.
μαζί μας 6936644122 ή 6981994055 Wup
Τα σημερινά μέσα της επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο,
τύπος, μέσα συγκοινωνίας), δίΓραφεία : Θεσσαλονίκη , Βέροια,
νουν πραγματικά μεγάλες ευκαιΚιλκίς , Κοζάνη, Γιαννιτσά
ρίες και ευκολίες στη συνάντηση
και γνωριμία των λαών και των
e-mail
ανθρώπων. Και αυτό είναι ωφέλιdiamesolavitiki.info@gmail.com
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

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

του Συνεταιρισμού « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όλα τα μέλη του να προσέλθουν στο Γραφείο του Συνεταιρισμού στη Βέροια, επί της οδού Λουτρού αριθ.1, 2ος
όροφος, αριθμός τηλ.2331181055 προκειμένου να προσκομίσουν 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 συνεννόησης με τους υπεύθυνους κατάρτισης του Μητρώου Μελών:
Γιώργο Γεωργίου τηλ. 6973044040
Ασημένια Χαριστού τηλ. 6972789765.
Το Δ.Σ
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του Σαββατοκύριακου

Οι καρποί της Φύσης
ως εναλλακτικά «όπλα» κατά
του Αλτσχάιμερ και της άνοιας
Δ.Κ. Στυλιανίδης,
Επ.Δ/ντης ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ
Φυλλοβόλων Δένδρων

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 επικοινωνίας:
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 ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στην διαδικτυακή πύλη 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 κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά σε Ευρώ για την «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης πόλης Βέροιας», προϋπολογισμού
δαπάνης 800.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%.
5. Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο
της σύμβασης είναι η «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
πόλης Βέροιας» και περιγράφεται αναλυτικά
στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
6. Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
7. Σύστημα δημοπράτησης-κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης
σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο
της προκηρυχθείσας ποσότητας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 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 περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος 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 συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα
τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτου-

σας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
9. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εξη (6)
μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
11.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12.Τόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς:
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
23/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης 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 Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήματος.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
13.Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των 16.000,00 ευρώ που αντιστοιχεί
σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς
ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 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 εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
15.Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή 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 Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης 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 πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε δύο νομαρχιακές και
σε μία εβδομαδιαία τοπική.
Η παρούσα Προκήρυξη, όπως προβλέπεται 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 διαδρομή: www.deyav.gr ►EΝΗΜΕΡΩΣΗ ►ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ στις 19/10/2018
Ο Πρόεδρος
Δ.Σ Δ.Ε.Υ.Α.Β.
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ .Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στο περιοδικό «Σύμβουλος υγείας» δημοσιεύτηκε άρθρο 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 (αλτσχάιμερ), 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 φαρμακευτική αγωγή και έχουν ως στόχο την κινητοποίηση του ασθενούς και την ενίσχυση της καθημερινής λειτουργικότητάς
του, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.
Τέτοιες λύσεις είναι όπως βλέπουμε σήμερα στα εναλλακτικά «όπλα» κατά του Αλτσχάιμερ και εν γένει κατά της
άνοιας εντάσσονται και κάποια συμπληρώματα διατροφής, 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 συμπληρώματα (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 προστατεύει την καρδιά, αναστέλλοντας την μετατροπή της
χοληστερόλης LDL (κακή) στην οξειδωμένη της μορφή. Αναφέρονται πολλά οφέλη στον οργανισμό των ανθρώπων
από την βιταμίνη Ε.
• Μπορεί να καθυστερήσει την ανάπτυξη του καταρράκτη.
• Να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και καρδιακών 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 πλούσιες 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 βιταΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 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 Πρόδρομος.
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

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 δηλητήριο, 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 εκατομμύρια χρόνια. Ιστορική μαρτυρία σημειώνει την παρουσία 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 ενισχυτικό 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 διατηρούνται τα πόδια και τα χέρια ζεστά.
Ο Μανουσάκης αναφέρει ότι οι ευεργετικές ιδιότητες
αποδίδονται στο γεγονός ότι ρυθμίζει τη στάθμη της ελεύθερης 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 πυκνογενόλης.
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 καυσαέρια.

του Σαββατοκύριακου
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ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ Ή ΤΟ
ΔΑΣΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ
Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια
www.sonatal.gr
Ποιος από
εμάς δεν έχει
τραγουδήσει έστω και μια φορά τις δυο πρώτες νότες από το ‘’Φεγγαράκι μου λαμπρό’’ ή δε έχει ακούσει το ‘’Maria’’ από την ταινία ‘’West Side Story’’. Μέσα
σε κάθε τραγούδι ή μελωδία υπάρχουν
κρυμμένα τονικά διαστήματα που καθορίζουν εν μέρη και το
ύφος του κομματιού. Η
πρώτη μελωδία ξεκινάει
με μία ‘’τέλεια Πέμπτη’’.
Ένα από τα πιο συνηθισμένα, καθαρά και τόσο
ευδιάκριτα διαστήματα,
που χρησιμοποιείται σε
μυριάδες συνθέσεις.
Στην απέναντι πλευρά,
ένα διάφωνο ‘’τριημιτόνιο’’. Ένα από τα πιο
δύσκολα και διστακτικά
διαστήματα, τόσο πολύ,
ώστε οι συνθέτες και οι
θεωρητικοί του 18ου αιώνα 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 αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε;
Μία φιλόδοξη νέα έρευνα που πρόσφατα
δημοσίευσαν οι Jochim Hansen και Johann
Melzner στην Εφημερίδα της Πειραματικής
Κοινωνικής Ψυχολογίας, υποστηρίζει ακριβώς αυτό. Οι ερευνητές σε μία τυχαία ομάδα
ανθρώπων έπαιξαν ένα σύντομο κομμάτι
μουσικής που αποτελούνταν από μια σειρά
εναλλασσόμενων συγχορδιών και διαστημάτων. 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 τέλειες 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 πληροφορίες. Για παράδειγμα, οι ερευνητές ζήτησαν από τους ανθρώπους να λάβουν μια
λίστα με είδη αγορών και να τα οργανώσουν
σε ομάδες. Απορρυπαντικά, χαρτοπετσέτες, 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 δυνατότητα της μουσικής να δημιουργεί εξαιρετικά
συγκεκριμένες πνευματικές καταστάσεις. Τα
σχεδόν ανυπολόγιστα χαρακτηριστικά μιας
μελωδίας έχουν τη δύναμη να εκπέμπουν
βαθιά προσωπικά και συγκεκριμένα πρότυπα σκέψης και συγκίνησης στους ακροατές
και να προκαλέσουν σκέψεις που αντιστοιχούν ακριβώς σε εκείνες που χαρτογραφήθηκαν από τη ’’θεωρία δομημένου επιπέδου’’.
Τον τρόπο δηλαδή που έχοντας μια συγκεκριμένη εικόνα, κάποιοι άνθρωποι βλέπουν
το δάσος, ενώ κάποιοι άλλοι κοιτούν το δέντρο.
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 κινητοποιήσει δεν αποτελεί έκπληξη. Αυτό που είναι
νέο εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο οι ερευνητές έχουν πιστοποιήσει τις συνέπειες των
μελωδικών γραμμών.
Σήμερα, οι ειδικοί στο χώρο της παραγωγής, μπορούν να επεξεργαστούν ένα κομμάτι, 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 σήμερα. Μοιάζουν να έχουν μια διαισθητική
αντίληψη για τα φαινόμενα
στα οποία βασίζονται τα ευρήματα αυτού του τομέα της
ψυχολογίας. Ένας επιπλέον ήχος αναπνοής εδώ, μια
προσαρμογή βήματος εκεί.
Έτσι, την επόμενη φορά που
θα ακούσετε ένα τραγούδι
του Top 10 κάποιας λίστας,
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 21:30ΜΜ – 10:30MM ΧΟπέρα από το εμπορικό κομΡΟΙ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
μάτι, μπορεί να έχει ενδιαφέΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 21:30MM – 10:30MM ΧΟρον να αναρωτηθείτε.... θα
ΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ .
μπορούσε μια μελωδία να με
ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 1ου
κάνει να αλλάξω τον τρόπο
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ
που σκέφτομαι;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΗΛ 6945543578

www.laosnews.gr
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Η ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Μεταξύ των γενικότερων κρίσιμων πολιτικών εξελίξεων που
απασχολούν την επικαιρότητα,
επανέρχονται και οι διεργασίες
που συνδέονται με την συνταγματική αναθεώρηση, με έντονη αναφορά στις διατάξεις που
σχετίζονται με τον πολιτειακό
θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Γράφει ο
Εσχάτως επανήλθε το ενΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
δεχόμενο αλλαγής του τρόπου
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
εκλογής του Προέδρου και αντί
αυτή να γίνεται από το Κοινοβούλιο 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 επιθυμούν μια τέτοια εξέλιξη και ότι οι αναφορές που επανέρχονται στην επικαιρότητα αποτελούν ένα προσχηματικό 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 αναθεώρησης, εγείρεται η υποχρέωση του συνταγματικού 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 απροστάτευτο να χρησιμοποιείται ως μοχλός πολιτικών
ανατροπών.
Η ισχύουσα συνταγματική διαδικασία απαιτεί για
την εκλογή Προέδρου Δημοκρατία μετά από επανειλημμένες ψηφοφορίες, τον ελάχιστο αριθμό των 180
ψήφων στην Βουλή των 300 μελών. Όταν δεν τελεσφορεί 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 απαιτούνται για την εκλογή, από την Βουλή που ξεκινάει
την διαδικασία, ενέχει στοιχεία που αντιτίθεται στο
ίδιο το σύνταγμα, τα οποία οφείλει ο συνταγματικός νομοθέτης να θεραπεύσει.
Συγκεκριμένα το Σύνταγμα ορίζει την δεδηλωμένη που πρέπει να έχει μια κυβέρνηση για να
νομιμοποιείται η λειτουργία της. Αυτή είναι η εξασφάλιση 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 διολισθήσει σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης προς την
κυβέρνηση, κατά τρόπο που δοκιμάζει δραματικά
τις συνταγματικές αντοχές.
Μετά την αποτυχία εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας με 180 ψήφους, η κυβέρνηση ανατρέπεται
και γίνονται εκλογές για ανάδειξη νέας Βουλής.
Με αυτήν την προβλεπόμενη εξέλιξη η Συνταγματική Αρχή της δεδηλωμένης με 151 ψήφους
καταργείται και αντικαθίσταται με αυτή των 180

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Σχολείο Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Βέροιας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες 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 Σταύρου Σταυρίδη.

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 Δημοκρατίας, απαιτεί αυτός να μη εμπλέκεται σε πολιτικές
αντιπαραθέσεις και να μη χρησιμοποιείται ως μοχλός
πολιτικών ανατροπών.
Προς τούτο είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί συνταγματικά η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατία σε μία
ενιαία Κοινοβουλευτική Περίοδο με σχετική πλειοψηφία, εφόσον οι προηγούμενες ψηφοφορίες δεν τελεσφορήσουν.
Με αυτό τον τρόπο θα αποδεσμευτεί πλήρως η
εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τις πολιτικές 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 αναθεώρηση αποτελεί ιστορική ευκαιρία που δεν πρέπει να
χαθεί.

Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου

Θυρανοίξια στο
παρεκκλήσι της
Αστυνομικής
Ακαδημίας Βέροιας

Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας της Αστυνομικής Ακαδημίας την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στις 12:00μ. στις
εγκαταστάσεις της Σχολής στο Πανόραμα Βέροιας, θα
πραγματοποιηθεί η τελετή Θυρανοιξίων του Ιερού Παρεκκλησίου των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Βεροίας
Ναούσης & Καμπανίας κ. Παντελεήμων και ιερουργούντος του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Θρησκευτικού
της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτη κ. Νεκταρίου Κιούλου.

CMYK
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Δωρεάν εκδρομή φιλάθλων της
Βέροιας την Κυριακή στην Αριδαία!

του Σαββατοκύριακου

ΕΠΣ Ημαθίας

Οι διαιτητές των αγώνων 20
και 21 Οκτωβρίου 2018 στην Α1
και Β’ κατηγορία

Μ

ε την 6η αγωνιστική συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας
όπου η πρωτοπόρος
Νάουσα θα υποδεχθεί
τον Μ. Αλέξανδρο Τρικάλων , ενώ αντίθετα
το Ροδοχώρι θα αντιμετωπίσει στην έδρα του
το Μακροχώρι.

Η

διοίκηση του ΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
καλεί τους φιλάθλους της ομάδας να ενισχύσουν την προσπάθεια της, στον εκτός έδρας αγώνα
που θα δώσει στις 4 το απόγευμα της
Κυριακής 21ης Οκτωβρίου, στην Αριδαία με τον τοπικό Αλμωπό. Στο πλαίσιο 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 δεν περιλαμβάνεται η τιμή του
εισιτηρίου του αγώνα και αφορά 50 άτομα, για τα
οποία θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας. Τηλέφωνο
επικοινωνίας, 6974077834

Παρέμεινε το -3 για την Α.Ε.Κ.!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της
20.10.2018
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(6η αγωνιστική)
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 16.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΑΓΡ.ΑΣΤ.
ΠΛΑΤΕΟΣ
Διαιτησία: ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ
-ΓΙΑΝΤΣΗΣ -ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ.
ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ 16.00 ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ - ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ
Διαιτησία: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ -ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ -ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 16.00 ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
Διαιτησία: ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ -ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ -ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΜΕΛΙΚΗΣ 16.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Διαιτησία: ΠΑΥΛΙΔΗΣ -ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ -ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ
ΚΛΕΙΔΙΟΥ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ - ΓΑΣ
ΚΟΠΑΝΟΣ
Διαιτησία: ΛΑΖΑΡΟΥ -ΠΙΤΟΣ -ΤΡΑΝΤΟΣ
ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ 16.00 ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ - Μ.ΑΛΕΞ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διαιτησία: ΜΑΛΟΥΤΑΣ -ΓΑΒΡΑΣ -ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ

Σ

το 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.

Αναλυτικά η απόφαση:
Η Επιτροπή Εφέσεων έλαβε την ακόλουθη απόφαση για την έφεση της
ΠΑΕ ΑΕΚ κατά της με αρ. 165/2018 αποφάσεως του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της SUPER
LEAGUE.
Σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ με την υπ΄αριθμ. 60/2018
απόφασή της δικάζει με την παρουσία
της εκκαλούσας. Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ΄ουσίαν την έφεση της εκκαλούσας ΠΑΕ ΑΕΚ κατά της με αρ.
165/2018 αποφάσεως του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου
της SUPER LEAGUE.

ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 16.00 ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
Διαιτησία: ΠΑΡΑΣΙΟΥ -ΧΡΥΣΑΝΗΣ
-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 16.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ
Διαιτησία: ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ -ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ
-ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 21.10.2018
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(4η αγωνιστική)
ΣΧΟΙΝΑ 16.00 ΑΕ ΣΧΟΙΝΑ - ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ
Διαιτησία: ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ -ΑΡΓΥΡΙΟΥ
-ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΛΟΥΤΡΟΥ 16.00 Ολυμπιακος Λουτρου
- ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ
Διαιτησία: ΠΑΥΛΙΔΗΣ -ΤΡΑΝΤΟΣ -ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 16.00 ΠΑΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
- ΑΕΚ Καμποχωρίου
Διαιτησία: ΤΡΕΒΛΑΣ -ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 16.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΔΟΞΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ
Διαιτησία: ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ -ΧΡΥΣΑΝΗΣ
-ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ 16.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ
Διαιτησία: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ -ΧΡΙΣΤΟ-

ΔΟΥΛΟΥ Γ.-ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(4η αγωνιστική)
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ 16.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ ΑΣ Γιαννακοχωριου
Διαιτησία: ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ -ΒΑΛΚΑΝΟΣ -ΠΕΤΡΟΥ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
Διαιτησία: ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ -ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ
-ΓΚΟΓΚΑΣ
ΡΑΧΙΑΣ 16.00 ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΕΛΠΙΔΑ
ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ (ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ)
ΠΑΤΡΙΔΑΣ 16.00 ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ - ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ
Δ ι α ι τ η σ ί α : Μ Α Ρ ΓΑ Ρ Ι Τ Η Σ - Δ Ε Β Ε Τ Ζ Ι Δ Η Σ
-ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ 16.00 ΛΕΥΚΑΔΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διαιτησία: ΓΑΒΡΑΣ -ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ -ΓΚΟΓΚΟΣ

CMYK
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Μπάσκετ γ’ εθνική - 3ος όμιλος - 2η αγωνιστική

Λευκάδα - ΑΟΚ Βέροιας

Φίλιππος - Προποντίς
Μ . Τσ ί κ ι ν α ς 1 9 . 0 0
ΧΑΝΘ-Ανατόλια Τζίμα-Γαζέτας (Δροσόπουλος)
Γέφυρας 17.00 Γέφυρα-Ερμής Λαγκαδά Φουτζήλας-Αγραφιώτης Τζ. (Παπαγεωργίου)
Βικέλας 17.00 Φίλιππος
Βέρ.-Προποντίς Καλογερόπουλος Λ.-Τσουμαχίδης
(Μελανίδης)
Αγρινίου 17.00 Αγρίνιο-Έσπερος Λαμίας Λογοθέτης-Κανελλόπουλος (Μπέστιας)

Τ

ρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Β’ Εθνικής
και ο Φίλιππος υποδέχεται την
Κυριακή 21 Οκτωβρίου στο ΔΑΚ Δ.
Βικέλας την ομάδα της Προποντίδας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα οι διαιτητές και οι κομισάριοι
2ος Όμιλος

Φαρσάλων 17.00 Φάρσαλα-Στρατώνι Θεοδώρου-Σιταρίδης (Γκουντέλιας)
Πεύκων 16.00 Μαχητές Πειραματικό-Φαίακας Ζαχαρής-Ταρενίδης Κ. (Σιμητόπουλος)
Ν Ιωνίας 17.00 Νίκη Βόλου-Μακεδονικός Ελευθεριάδης-Παπαγεωργίου (Μηναρετζόπουλος)
Σερρών 17.00 Ίκαροι Σερρών-Ελευθερούπολη
Τσιρτσιμάλης-Λουλουδιάδης (Στουπίδης)

Α1 Γυναικών
Σήμερα 6.00 μ.μ.
στο Φιλίππειο
2η αγωνιστική

Φίλιππος Μ. Αλέξανδρος
Γιαννιτσών
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.

Σ

την 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.

Αναλυτικά οι διαιτητές και κομισάριοι
3ος Όμιλος
Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας-ΑΟΚ Βέροιας
Σελεβός-Πράττος (Κανελλόπουλος)
Πρέβεζας 17.00 Νικόπολη Πρέβεζας-Καλαμπάκα Κατωτικίδης-Παπανικολάου (Μυζίκος)
ΕΑΝΚ Ιωαννίνων 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Μελίκη
Γερακίνης-Παζώλης (Αυδής)
Πολυκάστρου 17.00 Εύαθλος-ΑΓΣ
Ιωαννίνων Γραικός-Αναστασιάδης (Βαφείδης)
Μαντουλίδη 17.00 Μαντουλίδης-Τιτάνες Παλαμά Ντούρας-Νέδογλου (Κα-

σαπίδης)
Βόλου 17.00 Ολυμπιακός Β.-Πρωτέας Γρεβενών Τζιοπάνος Γ.-Δέλλας (Μόρφης Στ.)
Από την Λευκάδα με αντίπαλο την τοπική Δόξα
ξεκινά το φετινό ταξίδι του Α.Ο.Κ. στο πρωτάθλημα της Γ εθνικής, μετά το ρεπό της πρώτης
αγωνιστικής.
Η χρόνια παρουσία και με πολλές επιτυχίες
του αντιπάλου στις εθνικές κατηγορίες σε συνδυασμό με το έμπειρο ρόστερ του, προμηνύουν τη
δυσκολία του παιχνιδιού, με την ομάδα μας να ολοκληρώνει την προετοιμασία της την Παρασκευή
και να πηγαίνει στο παιχνίδι να παλέψει για το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Το παιχνίδι ξεκινάει στις 5 το απόγευμα της
Κυριακής και διαιτητές θα είναι οι κ.κ. Σελεβός και
Πράττος.
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Παρουσίαση βιβλίου για παιδιά
Οι «ΤΡΕΙΣ μικροί
σε ΜΠΕΛΑΔΕΣ»
σήμερα στη Δημόσια
Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Το βιβλίο ‘’ΤΡΕΙΣ μικροί σε ΜΠΕΛΑΔΕΣ’’ παρουσιάζεται το Σάββατο
20 Οκτωβρίου στις 11π.μ. στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας (Έλλης 8).Τρεις μικροί, θα μας μπλέξουν
σε μπελάδες με τις απίστευτες ιστορίες τους, διασκεδάζοντας παράλληλα
τους μικρούς μας φίλους με δημιουργικά παιχνίδια.
Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια αυτοέκδοσης δυο φίλων-μπαμπάδων, που λατρεύουν να πλάθουν ιστορίες και να τις αφηγούνται στα παιδιά
τους, σκαρώνοντας ταυτόχρονα τραγούδια και νανουρίσματα.
Το βιβλίο, περιλαμβάνει τρία παιδικά παραμύθια, ένα cd με την αφήγησή
τους και 4 τραγούδια- νανουρίσματα.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης
θα μιλήσουν οι: Δημήτρης Αποστολίδης, ιατρός Παθολόγος, με θέμα
‘’Επανάσταση του αυτονόητου’’ και
Αλεξία Στεργίου, ψυχολόγος, με θέμα
‘’Ο ρόλος των παραμυθιών στην ψυχοκινητηκή 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 εκφράζουν 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

Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες, στο Veria
Tech Lab και το Tech Talent School
της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας
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 πραγματοποιηθούν για εσάς, στον αγαπημένο σας χώρο, την
ανανεωμένη και πολύχρωμη Βιβλιοθήκη. Τα μαθήματα
απευθύνονται σε ενήλικες και οι εγγραφές σε αυτά γίνονται μόνο ηλεκτρονικά με κλικ στον τίτλο του μαθήματος
και συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας .
Τον Οκτώβριο ξεκινάμε δυναμικά με προγραμματισμένα 12 αντικείμενα, 24 συναντήσεις και 54 ώρες μαθημάτων. 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
ενώνει.
Στίχοι-Μουσική Γιώργος Μπάκας, Θεόφιλος 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 αναπηρία όρασης, το βιβλίο διατίθεται δωρεάν σε
μορφή Braille από το Κ.Ε.Α.Τ. Θεσσαλονίκης-Σχολή Τυφλών.

Συναυλία για το
Γηροκομείο Νάουσας
Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας υπό την αιγίδα της
Ιεράς Μητροπόλεως, διοργανώνει
συναυλία για φιλανθρωπικούς σκοπούς, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν 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 σχήματα:
Μουσική Σκηνή Πριγκηπέσσα:
Χρήστος Μαστέλλος (τραγούδι),
Μαρία Φραγκούλη (τραγούδι), Λάκης Χαλκιάς (μπουζούκι), Δημήτρης
Σφίγγος (κιθάρα), Νίκος Ορδουλίδης
(πιάνο), Μίλτος Τσαλιγόπουλος (κοντραμπάσο).
Μουσικό Σχήμα «Γκατζούρα»:
Στάθης Γκατζούρας (φωνή, κιθάρα,
ούτι), Γιάννης Δημητρίου (πιάνο),
Παναγιώτης Θεοδωρίδης (μπουζούκι, κιθάρα, φωνή), Κώστας Σαββίδης
(ακορντεόν), Γιώργος Αθανασιάδης
(μπάσο), Κώστας Ρίζος (τύμπανα),
Χριστίνα Παντελίδου (φωνή)
Οικονομική Ενίσχυση: 5 €
Εισιτήρια προπωλούνται στα καταστήματα: Καφέ Αλλοτινό, Καφέ Σούλα, Καφέ Φίλιον, Καφέ Σείριος, Καφέ «HOME», Γραφικές 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.

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 επαγγελματικής 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

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 Ηνωμένων 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 Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018
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ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
Γράφει ο
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

ΜΕΡΟΣ Δ’.
Η ορθόδοξη εκκλησία της Ελλάδος
πάντα συμπαραστάθηκε από το παρελθόν μέχρι σήμερα
στο ελληνικό έθνος και έζησε μαζί του την
ιστορική του πορεία . Για το λόγο αυτό προσέφερε μάρτυρες του έθνους και της πατρίδας σε πολλές περιόδους αλλά κατά την
περίοδο του Μακεδονικού αγώνα. Όλοι τους
προέρχονταν από όλες τις κοινωνικές τάξης
Ελλάδος. Ο καθένας αγωνίστηκε προσφέροντας ακόμα και της ζωή του. Μόνο ένα πράγμα τους απασχολούσε, Ήταν η σωτηρία της
πατρίδας. Ένας από αυτούς είναι και ο Φώτιος 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 ελληνικό πληθυσμό της Μακεδονίας. Σκοπός της
Βουλγαρίας ήταν ο εξαναγκασμός των κατοίκων να ενταχθούν στην ιδρυθείσα το 1870,
σχισματική με το Πατριαρχείο Εξαρχία Κωνσταντνούπολης. 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 πίστη 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 δήλωσε παρούσα.
Ο Πατριάρχης Ιωακείμ Γ’, επειδή έβλεπε
ότι η Ελληνική Κυβέρνηση λόγω του πολέμου του 1897, αδυνατούσε να παρέμβει για
τη σωτηρία της Μακεδονίας, έδρασε αστραπιαία. Με απόφασή του το 1903 τοποθετούνται 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 Καστοριάς, ο Ιωακείμ Φορόπουλος Μοναστηρίου, ο Στέφανος Δανιηλίδης των Βοδενών
(Έδεσσας), ο Γρηγόριος Στρωμνίτσης ,ο Ειρηναίος Μελενίκου, ο Παρθένιος Δοϊράνης,
ο Θεοδώρητος Νευροκοπίου, ο γέρων Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης και ο Φώτιος Καλπίδης 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 αρχές Μαΐου του 1862 στο Τσαγράκ χωριό
της Επαρχίας Κερασούντος του Πόντου.
Ήταν μέλος πολύτεκνης με εφτά παιδιά οικογένειας. Οι γονείς του Κωνσταντίνος και
Ελένη φρόντισαν να μεγαλώσουν όλα τα
παιδιά τους με χριστιανικές και παιδαγωγικές αρχές.
Τα πρώτα εγκύκλια γράμματα, ως την
Δ’ τάξη, τα διδάχτηκε , στο Αλληλοδιδακτικό
σχολείο της Πατρίδας του. Στη συνέχεια
φοίτησε σε ελληνικό Σχολαρχείο της Κερασούντος. Η επιμέλεια και οι συνεχείς διακρίσεις 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 διάρκεια 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 Επίτροπος από τις 18-5-1902 εξέφραζαν τηλεγραφικώς 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 Έλληνες 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 Δυνάμεις ,η Αυστρία και η Ρωσία με διακοίνωση
τους προς την Υψηλή Πύλη για να ικανοποιήσουν τις Πανσλαβιστικές προθέσεις τους περί της Μεγάλης Βουλγαρίας ανακοίνωσαν ,
ότι στο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων της
Μακεδονίας δεν θα συμπεριλαμβάνονταν η
Κορυτσά. Αυτό όμως γίνεται αφορμή να δράσουν 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 Φώτιος ήταν εμπόδιο και έπρεπε να εξοντωθεί.
Κατάπληκτο και αμήχανο το προσωπικό του
ΥΠΕΞ Ελλάδος διάβαζε ότι στις 9 Σεπτεμβρίου 1906 ότι δολοφονήθηκε ο Μητροπολίτης
Κορυτσάς Φώτιος. Ο Πρόξενος της Θεσσαλονίκης περιέγραψε με λεπτομέρειες τις
συνθήκες του θανάτου. Έτσι αγωνίστηκαν οι
πρόγονοί μας και απαιτούν από τους απογόνους τους σεβασμό στη θυσία τους.
Βιβλιογραφία
1 «Ο Κορυτσάς και Πρεμετής Φώτιος Καλπίδης, (1862-1906) του Χρ. Ανδρεάδη, σελ.
40-41. Εκδ. Αδελφών Κυριακίδη2.Η Μακεδονική Θύελλα.(1903-1907).του M.Railles
σελ.103-104).Εκδόσεις Τροχαλία
συνεχίζεται
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ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα,
θα ξεκινήσουμε σήμερα τον
περίπατό μας με δύο επισημάνσεις και θα είμαι και σύντομος (όλε, όλε)!
Η πρώτη αφορά τους λάτρεις πολύτιμων αντικειμένων.
Το καπέλο του υπουργού
μας (αχ, αχ) βγήκε στο κλαρί 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 φοβηθείτε. Ούτε καρχαρίας θα είναι, ούτε φάλαινα.
Απλά θα πρόκειται για το πολιτικό πτώμα του υπουργού 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 θεωρητικός του Κ.Κ.Ε. με εμμονικές τάσεις, προχώρησε
στην παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας, και ενώ ο λαός
του έλεγε όχι, αυτός χαριεντιζότανε με έναν γέρο αμερικάνο, σε μία λίμνη και τραγουδούσε το χάπι μπέρθντει,
κουνούντας ένα καουμπόικο καπέλο!
Και επειδή εσύ μίλησες και για διπλωματία της κότας, 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 συμβούλιο-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 επιθέσεις 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, ξύπνησε ένα πρωινό και είπε.
Δεν πετάγομαι μέχρι το Αμέρικα να πιω το σπρεσάκι, μέσα στο Λευκό Οίκο.

Και σηκώθηκε και πήγε, έτσι απλά, απρογραμμάτιστα.
Και μόλις επέστρεψε ο Πάνος, είπε ότι ο πρωθυπουργός 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 στηρίξουν 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, καθιστό 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 μνημόνια 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 αισθάνομαι,
Δεν μπορώ, τα Σκόπια είν’ εδώ.
Μη φεύγεις μη, με δάκρυα στο λέω,
το καπέλο σου δεν θά `ναι το τελευταίο.
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

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 Ανέμων» 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 χαρακτηριστικά της ομορφιάς της γυναικείας ταυτότητας.Υπεύθυνος εκδήλωσης: κ. Ιωάννης Γραικός
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Προβολές
στο Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους,
στην Αλεξάνδρεια
Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας θα προβάλει όλες τις ταινίες του Leigh
Short Film Festival σε ταυτόχρονη προβολή σε
Μεγάλη Βρετανία και Ελλάδα , στο τέλος των προβολών θα ακολουθήσει ηλεκτρονική ψηφοφορία
όπου οι θεατές των δυο χωρών θα αναδείξουν το
νικητή της φετινής χρονιάς.
Οι προβολές θα γίνουν το Σάββατο 20 Οκτωβρίου και ώρα 21:00 ταυτόχρονα και στις δύο
χώρες.
Το Leigh Short Film Festival μετράει μόνο τέσσερα 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 κινηματογραφικές ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού και συμπεριλαμβάνει 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

« 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 Συλλόγου, 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 Αλεξάνδρεια. 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

του Σαββατοκύριακου

Σήμερα στη Νάουσα

Οι «Γαμπροί της
Ευτυχίας»… Επί Σκηνής
Με εντατικούς ρυθμούς
συνεχίζονται οι προετοιμασίες της θεατρικής ομάδας
«Επί Σκηνής», η οποία πρόκειται να παρουσιάσει την
κωμωδία των Νίκου Τσιφόρου – Πολύβιου Βασιλειάδη
«Οι γαμπροί της Ευτυχίας»
σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου
Οικονόμου.
Οι «γαμπροί της Ευτυχίας», είναι ο τίτλος της γνωστής ελληνικής κωμωδίας
που βγήκε στον κινηματογράφο, με πρωταγωνιστές
τους Βασίλη Αυλωνίτη, Νίκο
Ρίζο και Γεωργία Βασιλειάδου.
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, Αφροδίτη Λαφάρα.
Σκηνοθεσία-σκηνογραφία: Αλέξανδρος Οικονόμου.
Η πρεμιέρα του έργου έχει προγραμματιστεί το Σάββατο 20 Οκτωβρίου και ώρα 20:30 στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας. Επόμενες παραστάσεις Κυριακή 21, Δευτέρα 22 και Τετάρτη 24 Οκτωβρίου
2018.

Από το Κέντρο Υγείας Βέροιας
Βιωματικά σεμινάρια για τον Θηλασμό
Στα πλαίσια του εορτασμού της Πανελλήνιας
Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού (1-7 Νοεμβρίου) το Μαιευτικό Τμήμα το Κέντρου Υγείας Βέροιας 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 μέλλουσες 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 Καρανικολοπούλου Διαμάντω, κα Καρασαχινίδου Δήμητρα)

του Σαββατοκύριακου

20-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Τ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 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 ,
17:30,
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
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,   10:30,  
11:30, 12:30,   13:30, 14:30, 15:30Τ,   16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ,  21:30
Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσσαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  
Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr
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Ο συγγραφέας Γιάννης Καισαρίδης
στο 1ο ΓΕΛ Βέροιας

ην Πέμπτη 18 Οκτωβρίου μετά
από πρόσκληση του φιλόλογου και Διευθυντή του σχολείου Χρήστου Σκούπρα, ο συγγραφέας επισκέφθηκε το 1ο ΓΕΛ Βέροιας
και συνομίλησε με τους μαθητές της
Γ΄ Λυκείου για το έργο του. Αφορμή
στάθηκε η διδασκαλία του διηγή-

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:
Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (ΠΕΟ)
Αφετηρία: Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,
Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλοχώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι
Προορισμός: Βέροια
5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45,
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα καθημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,
14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας:   Μακροχώρι,
Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσάκι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος
Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέλι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων
Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,
7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ,
19:45, 20:45, 21:30

www.laosnews.gr

Φαρμακεία

Σάββατο 20-10-2018

08:00-14:30 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-65770
08:00-14:30 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-25000
08:00-14:30 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΙΕΡΙΩΝ 53 23310-26789
14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα ΚΤΕΛ)
23310-63620
19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669
21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669

Κυριακή 21-10-2018
08:00-14:30 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355
14:30-21:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 2331029101
19:00-21:00 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-24123
21:00-08:00 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-24123

Δευτέρα 22-10-2018
14:30-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.
ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534
14:30-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 2331066755
19:00-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 2331073324
21:00-08:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 2331073324

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Οκτώβριος 2018

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά
το διάστημα από 22-10-2018 μέχρι 28-102018 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

ματος «Το τελευταίο
μάθημα» από το βιβλίο
του Συναντήσεις και
Ενοχές, Κέδρος 2000.
Η υπόθεση του διηγήματος αναφέρεται στη
συνάντηση 2 νεκρών
συμμαθητών του αφηγητή και του επιστάτη
και του γυμνασιάρχη
της εποχής στο μισογκρεμισμένο σχολείο
που ετοιμάζεται να
αλλάξει ρόλο και
να μετατραπεί από
σχολείο της πόλης με
εκατόχρονη ιστορία
σε Δημαρχείο. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται με το γύρισμα
του 20ου αιώνα, στο
τέλος της δεκαετίας
του 1990, μια καλοκαιρινή νύχτα.
Ο διδάσκων, παρουσιάζοντας τον βραβευμένο λογοτέχνη, τόνισε την αυθεντικότητα της
λογοτεχνικής του γραφής και τον τρόπο που
σκιαγραφεί τη μυστική ζωή της πόλης.   Με
αφορμή την υπόθεση του διηγήματος ο συγγραφέας αναφέρθηκε στις μνήμες που τον σημάδεψαν από τη σχολική του ζωή, από το 10ο  
Δημοτικό ακόμη, και   πώς αυτές οι μνήμες,
στολισμένες από την επίδραση του χρόνου
και των απωλειών, άρδευσαν τις πηγές της
έμπνευσής του. Ο ερμηνευτικός διάλογος που
αναπτύχθηκε στην τάξη επικεντρώθηκε στα ε-

ξής ερωτήματα: Η αλλαγή χρήσης του σχολείου  
σε Δημαρχείο, όπου στεγάζονταν το 1ο ΓΕΛ Βέροιας, 20 χρόνια μετά,  είναι πετυχημένη ή όχι;  
Γιατί οι βυζαντινές εκκλησίες της πόλης από 72
έμειναν τελικά 46  και πότε καταστράφηκαν;  Οι  
πεζογράφος  αναρωτήθηκε αν και με ποιον τρόπο προστατεύουμε τα μνημεία, την μνήμη και  
τον πολιτισμό στην πόλη μας και   πώς οι κοινωνικές διεργασίες και η «πρόοδος»  επιδρούν  
και  αλλάζουν τη ζωή μας.
Ο Γιάννης  Καισαρίδης, αφού χάρισε στους
μαθητές ένα αντίτυπο του μυθιστορήματός του
ΑΠΟΤΟΜΗ,    διάβασε ένα αδημοσίευτο διήγημα με τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΑ», και αναφέρθηκε σύντομα στην υπόθεση του μυθιστορήματός του.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο	 23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	
23313 50102
Πυροσβεστική 	 23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού
23313 51400
ΕΚΑΒ
166  
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό
2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ
2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΙΡΚΜΑΛΗ ΑΙΚ.	 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894463,
	 2310894562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331024.598  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613

Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . .  2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία:  . . . . . . . . .  2331076.646, 2331076.647
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών . . . 2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . . 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  . . . . .
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών  . . . . . . . . . . . . 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . . 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . .  2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: . . . . . . . . . . . . . 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . . 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:  . . . . . . 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . . 2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  . . . . . . . . . . 2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . . 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . . 23333 50142
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερίσματα, ισόγειο και 1ος
όροφος, από 70 τ.μ. και
80 τ.μ., με αυλή και τα
δύο μαζί, καλοριφέρι,
σκεπή, σε καλή κατάσταση και τιμή ευκαιρίας
58.000 ευρώ και τα δύο
μαζί. Τηλ.: 6974 058284
& 6973 475239.
ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμάτια
στο κέντρο μέχρι «Παπάκια», 1ου ή 2ου ορόφου, με ασανσέρ, που

να χρίζει ανα καίνιση μέχρι 40.000 ευρώ. Τηλ.:
6945 122583.
ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλείται
κατοικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 300 τ.μ. Τιμή ευκαιρίας
24.000 ευρώ. Τηλ.: 6945
122583 Euromesitiki.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελληνικό
ρεστοράν στο Ρέγκεσμπουργκ, περιοχή Βαυαρίας Γερμανίας, σε λειτουργία 36 χρόνια με σταθερή
πελατεία και το ίδιο αφεντικό. Τηλ.: 004994011339
από 9.30 π.μ. - 2.00 μ.μ. &
4.00 μ.μ. - 11.00 μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόρα λόγω σύνταξης σε καλή τμή. Κάθε
έλεγχος δεκτός. Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080 & 6973 735020.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα με δωμάτιο,
σαλόνι, κουζίνα, W.C.,
υπνοδωμάτιο, αυτόνομη θέρμανση, χωρίς
κοινόχρηστα κοντά στο
Βυζαντινό Μουσείο. Κος
Δημήτρης 6973 551477.
Π ΟΛΥ Ζ Ω Ϊ Δ Η 11
ενοικιάζεται διαμέρι-

σμα ισόγειο, 51 τ.μ.,
ΔΣΚΧWC. Τηλ.: 23310
65745 & 6976 688462.
ΣΜΥΡΝΗΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα 100
τ.μ., 1ος όρ., 2ΔΣΚW, ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ,
θέα, ηλιακό, μπόϊλερ, αιρ
κοντίσιον, σε πολύ καλή
κατάσταση. Τηλ.: 6979

720807 & 6978 009149
κος Παναγι ώτης.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
Πωλείται γκαρσονιέρα στην οδό
Π ολυ ζω ΐ δ η , κ ο ντά στην Πλατεία
Ωρολογίου. Τιμή
ευκαιρίας. Τηλ.:
6949 981810.

και για επέπνδυση

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο   κεντρικότατο
20 τ.μ. (κατάλληλο
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχιστον), πλήρως εξοπλισμένο και ανακαινισμένο. Τηλ.
6977 628426.

λης για εργαστήριο κρεάτων. Πληροφορίες κ.
Γιώργος 6984 472747.
Ζ Η Τ ΟΥ Ν ΤΑ Ι ε ρ γάτες για το συσκευαστήριο Τυροκομικών
TRONIK στο Μακροχώρι Βέροιας. Τηλ.:
23310 70401.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
Πωλείται αγροτεμάχιο με δέντρα
7 ετών πυκνής
φύτευσης στην
Παλιά Λυκογιάνν η . Τη λ . : 6 9 4 4
693222 κ. Άγγελος.

του Σαββατοκύριακου
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα Studio 18 τ.μ., κομπλέ επιπλωμένη
και με ηλεκτρικές συσκευές , κατασκευή 75,
σε ημιόροφο , ανακαινισμένη εκ βάθρων, άψογα συντηρημένη , επιμελημένης κατασκευής, ατομική θέρμανση με θερμοπομπούς
και κλιματιστικό ,   ενοίκιο μόνο 130€. Από
10/11/18 διαθέσιμη.
Κωδ: 23788 ΑΝΟΙΞΕΩΣ, Γκαρσονιέρα
28 τ.μ., κατασκευή 1980, 1 υ/δ, Ισόγειο, βλέπει σε ανοιχτωσιά, ανακαινισμένο μερικώς
, σε καλή κατάσταση, καινούργια συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια, επιπλωμένο
μερικώς, με μεγάλη βεράντα, γωνιακό, χωρίς κοινόχρηστα , σε πολύ καλή τιμή μόνο
130€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κομπλέ , γκαρσονιέρα 35 τ.μ., κατασκευή 1982,
1 χώρος ,   2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη
κατάσταση, συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και
με μία ντουλάπα, ενοίκιο 140€.
Κωδ. 116009 Στην ΑΝΟΙΞΕΩΣ ενοικιάζεται μία πλήρως ανακαινισμένη γκαρσονιέρα
1ου ορ. με 38 τ.μ. , με δύο χώρος και εντοιχισμένη ντουλάπα , η θέρμανση της με δύο κλιματιστικά Inverter και η πόρτα Θωρακισμένη ,
σε εξαιρετικά καλή κατάσταση , ενοίκιο 180€.
Θα είναι ελεύθερο από 1/11/2018.
κωδ. 24224 ΑΝΟΙΞΕΩΣ, Ανακαινισμένη
και βαμμένη γκαρσονιέρα 40 τ.μ., κατασκευή
1972, 1 υ/δ, κουζίνα και μπάνιο , 3 ος όροφος, με καινούργια κουζίνα και καινούργιο
μπάνιο, επίσης καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, έχει ατομική θέρμανση
με κλιματιστικά inverter και με θερμοπρόσοψη , σε πολύ καλή τιμή, μόνο 160€.
Κωδ: 23700 - Βέροια Εργοχώρι ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ.
ημιώροφος υπερυψωμένος. Αποτελείται από
1 Υπνοδωμάτιο, Σαλονοκουζίνα και  Μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει
θέρμανση αυτόνομη - πετρελαίου, απεριόριστη θέα, κουφώματα συνθετικά με διπλά
τζάμια και αποθήκη . Τιμή: 180 €.
Κωδ: 115743 - ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 56 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 1
Υπνοδωμάτιο, Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο . Είναι
κατασκευασμένη το 2005 και διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη - Πετρελαίου, έχει κουφώματα
συνθετικά και Διπλά τζάμια . Η θέα του εκπληκτική, σε πολύ καλή τιμή μόνο 200 €.
Κωδ: 23457 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επιπλωμένη γκαρσονιέρα 60 τ.μ., κατασκευή
1983, 1 υ/δ, σαλονοκουζίνα και μπάνιο , σε
εξαιρετικά καλή κατάσταση , με ατομική θέρμανση πετρελαίου και ελάχιστα κοινόχρηστα
, 2 ος όροφος , χωρίς ανελκυστήρα, ενοίκιο
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240€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από 10/10/2018.
Κωδ. 115887 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Διαμέρισμα 75 τ.μ., καθ. κατασκευή 2001, 2 υ/δ, 1
ος όροφος, νεόδμητο διαμέρισμα , σε πολύ
καλή κατάσταση, καινούργια αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια, καλαίσθητο, ατομική θέρμανση με υπέρυθρες , με αποθήκη
στο υπόγειο και πολύ λίγα κοινόχρηστα. Αποκλειστική διάθεση και  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ , μοναδική ευκαιρία , μόνο 240€.
Κωδ: 23023 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Διαμέρισμα
80 τ.μ., ισόγειο , κομπλέ επιπλωμένο , κατασκευή 1995, 2 υ/δ, είναι διαθέτει θέα απρόσκοπτη, είναι άψογα συντηρημένο , με
καινούργια αλουμινίου κουφώματα  με διπλά
τζάμια, αυτόνομη θέρμανση με ογκομετρητές,
πλήρως εξοπλισμένο, με ανοιχτό πάρκινγκ,
σε γαλήνιο περιβάλλον και χωρίς κοινόχρηστα , Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο, το δε ενοίκιο του 320€.
Κωδ: 23309 ΠΙΕΡΙΩΝ, Διαμέρισμα 75
τ.μ., καθ. και 85 τ.μ. μικτά , διαμπερές , κατασκευή 2005 ,  2 υ/δ, 1 ος όρ. ψηλός. Πρόκειται
για νεοαναγειρόμενο   διαμέρισμα αξιώσεων,
με συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια , αριστούργημα κατασκευής, αυστηρών τεχνικών
προδιαγραφών, με υλικά ανώτερης ποιότητας
, έχει αυτόνομη θέρμανση με ογκομετρητές,  
έχει τέντες, διαθέτει  ηλεκτρικές συσκευές, με
ντουλάπες , σίγουρα για απαιτητικούς ενοικιαστές, επιπλωμένο κομπλέ στα 340€ χωρίς
έπιπλα στα 300€. Από 1/11/2018 διαθέσιμο
και επισκέψιμο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 12802 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας ενοικιάζεται σπάνια σε πολυτέλεια μεζονέτα
κομπλέ επιπλωμένη   σε δύο επίπεδα 1ος
και 2ος ορ. 160 τ.μ. , με άδεια του 1998 ,
πολυτελέστατα ανακαινισμένο πριν 8 έτη   ,
διαμπερές , με ατομική θέρμανση πετρελαίου
και με μία θέση στάθμευσης στην πυλωτή ,
με αποθήκη , διαθέτει μεγάλες βεράντες και
ένα φανταστικό τζάκι , στο μπαλκόνι BBQ ,
καταπληκτικό σε όλα και τιμή τελική μαζί με ένα ακόμη κλειστό γκαράζ 500€. Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά,
Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια
- Τιμή: 280 € .
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. ,

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα
4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με
απεριόριστη θέα, σε προχωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 764477 & 23310 27796.

www.laosnews.gr
φο. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι,
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το
2005 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Κήπο, Τζάκι, Διπλά τζάμια,
Ηλιακό θερμοσίφωνα, Σκαλιά εισόδου, BBQ
- Τιμή: 150.000 €

με ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο
40 τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2
σαλόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα,
και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει
καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές
αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , 350€.  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Αποθήκη συνολικής
επιφάνειας 23 τ.μ. Ισόγεια με εξαιρετικά καλή πρόσβαση . Αποτελείται από 1 Χώρο .
Ενοίκιο 140 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24152 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο γραφείο συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ.
στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους.
Είναι κατασκευασμένο το 1996 και διαθέτει
θέρμανση με Θερμοπομπούς , τα Κουφώματα του Συνθετικά, καινούργια με διπλά τζάμια
και με μεγάλο ανελκυστήρα. Μίσθωμα 150 €.
Κωδ: 24214 - Κέντρο επί της Βενιζέλου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. στον 2 ο όροφο.
Αποτελείται από έναν ενιαίο   χώρο. Διαθέτει
θέρμανση με Κλιματισμός, τα κουφώματα
αλουμινίου και με διάφορα έπιπλα γραφείου
- Τιμή: 200 € .
Κωδ: 24228 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
στα ΚΤΕΛ κοντά κατά αποκλειστικότητα ανακαινισμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας
37 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από
έναν ενιαίο χώρο, . Διαθέτει θέρμανση με
Κλιματιστικά , τα Κουφώματα του Συνθετικά
και η Πόρτα είναι Θωρακισμένη - Τιμή: 170 €.
Κωδ: 24161 - Κέντρο στην Εληά κοντά ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Γραφείο εξαιρετικής προβολής συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. 1ος
ορ.. Αποτελείται από 3 Χώρους και WC. Διαθέτει
θέρμανση Αυτόνομη - Πετρελαίου, τα κουφώματα του Αλουμινίου καινούργια και η πόρτα του
θωρακισμένη. Μηνιαίο μίσθωμα 350 € .
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 23673 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 26

τ.μ., κατασκευή 1970, Ισόγειο, εκπληκτικό και
με άριστη προβολή , αυτοτελές , γωνιακό, σε
πολύ καλό σημείο και σε απίστευτα προσιτή  
τιμή, μόνο 100€ . Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23626 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και δικό του
WC. Τιμή: 340 € . Το γραφείο μας διαθέτει
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από
1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1980 και
διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια
τιμή 150 €.
Κωδ: 23750 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 31 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από
1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1974 και
διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 200€.
Κωδ: 23665 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 33 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από
1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1974 Τιμή: 180 € .
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105475   ΠΑΡΚΙΝΓΚ ενοικιάζεται
στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου 15 τ.μ.  σε
ημιυπόγειο με εύκολη πρόσβαση και με τηλεχειριστήριο , μηνιαίο μίσθωμα 50€ .
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ   ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό ,   1ος
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα, αποθήκη και μεγάλο μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1995
και διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη με σόμπα ,
Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια , Ανελκυστήρα και θέση στάθμευσης στην Πυλωτή ,
έχει επίσης και  Ηλιακό θερμοσίφωνα . προσφέρεται  σε τιμή ευκαιρίας μόνο 50.000 €.
Κωδ: 14297 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Διαμέρισμα
συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. στον 2 ο όρο-

H  εταιρία «ΡΑΝΙΝΙ ΑΕ» ΖΗΤΑ υπάλληλο γραφείου. Απαραίτητα προσόντα:
1) Άριστη γνώση προγραμμάτων Εμπορικής   Διαχείρισης
ERP (Business Value, Pylon της
EPSILON NET).
2) Άριστη γνώση Μs   WORD,
Ms Excell.
3) Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θεωρείται απαραίτητη.
e-mail: info@panini-foods,gr
ΤΗΛ: 2331077740-41, FAX: 2331077467

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύστημα λέβητα πέλετ,
μάρκας TOPLING, ισχύς
30 KW, ελαφρώς μεταχειρισμένο, σε άριστη
κατάσταση, μαζί με δοχείο αδρανείας [μπάφερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6944997269.

ΠΩΛΗΣΗ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονοκουζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη
το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με  
Ηλεκτρικό, Έχει απεριόριστη Θέα και μεγάλο υπόλοιπο δόμησης οικοπέδου και κήπο,  
Τιμή μόνο 35.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 14039 - Τσερμένι  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 85 τ.μ. ισόγεια
σε σχετικά καλή κατάσταση . Αποτελείται από
2 Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και μπάνιο Διαθέτει επίσης θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο,
- Τιμή: από 55.000 € τώρα μόνο 28.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 13509 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ , πωλείται υπόγεια αποθήκη ,  μεγάλη 468 τ.μ.,  κατάλληλη και για πολλές χρήσεις , ημιυπόγειο, ξεχωριστό ακίνητο, τιμή 60.000€. Μόνο σοβαρές
προτάσεις θα συζητηθούν.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13605 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 19 τ.μ. Ημιώροφος
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το 1976 και διαθέτει
θέρμανση Ατομική - Ηλεκτρικό, Κουφώματα
Συνθετικά, Διπλά τζάμια - Τιμή: 9.000 €.
Κωδ: 13613 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 69 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα
Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 55.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 13803 ΚΕΝΤΡΟ , Κοντά στα ΚΤΕΛ
ισόγειο κατάστημα 28 τ.μ., με 28 τ.μ. πατάρι και με πολύ μεγάλο υπόγειο 84 τ.μ. με
εσωτερικό ασανσέρ , κατασκευή apos;72,  
διατίθεται προς πώληση , με εγγυημένη απόδοση, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , τιμή
ευκαιρίας σίγουρα , μόνο 32.00€.

Κωδ.13804 ΓΗΠΕΔΟ, Κατάστημα 65
τ.μ., ισόγειο με 35 τ.μ. υπόγειο , διατίθεται
σε τιμή ευκαιρίας , Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 40.000€.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ 13609 ΣΤΟ 7.5 ΔΡ. ΒΕΡΟIΑΣ -ΝΑΟΥΣΑΣ :  Πωλούνται δυο αγροτεμάχια δίπλα
δίπλα συνολικά   9.700 τ.μ., με δυνατότητα
άρδευσης (η γραμμή του νερού περνάει μέσα
από το χωράφι ) , σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή ,
μόνο 22.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ 13766 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως , ορθογώνιο 425
τ.μ., ελαφρώς επικλινές , άρτιο και οικοδομήσιμο με σ/δ 0,8 , πρόκειται για ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία , τιμή μόνο 45.000€, Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο
2.310 τ.μ., με άριστη προβολή , σε προνομιακή τοποθεσία, καταπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε τιμή πράγματι χαμηλή
μόνο 22.000€ , Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13752   ΡΑΧΗ, πωλείται ένα οικόπεδο εντός ζώνης 5.100 τ.μ. είναι σε ανοιχτωσιά, κατατμείται και σε δύο οικόπεδα
άρτια και οικοδομήσιμα, εκπληκτικό πραγματικά και σε άριστο σημείο, αλλά και σε
τιμή πραγματικής ευκαιρίας, μόνο 35.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 12793 ΩΡΟΛΟΙ, κοντά στην πλατεία , πωλείται υπόγειο πάρκινγκ κλειστό 62
τ.μ. χωράει μέσα 3 αυτ/τα σε σειρά , τιμή
22.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ 13779 ΠΑΤΡΙΔΑ, Οικόπεδο 1.225
τ.μ., βλέπει σε ανοιχτωσιά, βρίσκεται σε κεντρικό σημείο. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμή μόνο 29.000€,
Κωδ 13640 ΣΤΟ 7.5 ΔΡ. ΒΕΡ.-, Δεύτερο
από τον κεντρικό δρόμο για Νάουσα 5.472
τ.μ., χωραφοοικόπεδο σε προνομιακή θέση,
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρία μόνο
για αποφασιστικό αγοραστή, Αποκλειστική
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και
υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,
τιμή 28.000€,

Αναλαμβάνουμε την πώληση ή
ενοικίαση του ακινήτου σας άμεσα στο

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής-τρια στο κατάστημα ανδρικών ενδυμάτων «TSITSIGIAS».
Έ λα ν α ε ρ γ α σ θ ε ί ς
μαζί μας. Τηλ.: 6932
452262, για αποστολή βιογραφικού:
sales@tsitsigias.com.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κοπέλες από το ψητοπωλείο «Φίνα Κότα»
στο Μακροχώρι για
κουζίνα και σέρβις.
Τηλ.: 23310 43222.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο
για ολιγόωρη φροντίδα
ηλικιωμένης με κατάκλιση στις Βαρβάρες.
Τηλ.: 6981 894337.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός
φαρμακοποιού με πιστοποίηση για εργασία σε φαρμακείο στη
Βέροια. Προϋπηρεσία
θα ληφθεί υπόψη. Αποστείλατε βιογραφικό
στο: pharmacybio@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία «εσωτερική» για φύλαξη
ηλικιωμένης μερικώς αυτοεξυπηρετούμενης, 1
ρεπό την εδομάδα, 550
ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 6995 706651.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης
οχημάτων με προϋπηρεσία για εργασία σε
συνεργείο στη Βέροια.
Τηλ.: 6977 425077.
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Όλα τα ακίνητά μας στο

2331071111
www.mesitiki.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλάβει 2 άνδρες
από 25 έως 45 ετών με τα κάτωθι προσόντα:
1. Οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
2. Αποθηκάριο με γνώσεις χειριστή κλαρκ
Τηλ.: 6947 021868
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια,
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477 κ. Δημήτρης.
ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχος Παιδαγωγικού Α.Π.Θ., κάτοχος πτυχίου Proficiency και Συστήματος Γραφής τυφλών Braille, τελειόφοιτος της Ελληνικής Νοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Ειδικής Αγωγής, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησιακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.

CMYK
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Συνδρομή των
Καταδρομέων Ημαθίας
στην αναζήτηση και τον
εντοπισμό του 75χρονου
Στ. Καρασαββίδη

του Σαββατοκύριακου

Την Τρίτη 23 Οκτωβρίου
Τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ για την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 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 είσοδο 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 Απόστολος 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 Προγράμματος 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 (Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής και
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου), ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση,
παρεμβάσεις και εξαγωγή των συμπερασμάτων της συνεδρίασης, με τις ανάλογες αποφάσεις.

Συνεδριάζει την Τετάρτη η
Δημοτική Κοινότητα Βέροιας
Η Λέσχη Καταδρομέων Ημαθίας κλήθηκε χθες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας να συνδράμει στις προσπάθειες αναζήτησης του 75χρονου Στυλιανού Καρασαββίδη, 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 Λυκοστράτης και ο Γραμματέας Κωνσταντίνος Λούκας, εξοπλισμένο κλιμάκιο με έμπειρους διασώστες 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 κλιμάκια, 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 επικοινωνώντας με το περιβάλλον του.

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου στο Δημαρχείο, την
Τετάρτη 24-10-2018, στις 18:00,
για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
-Διατύπωση απόψεων για την
τροποποίηση του κανονισμού κοιμητηρίων του Δήμου Βέροιας.
-Κατάργηση ή μη θέσεων (3)
περιπτέρων και απομάκρυνση
κουβουκλίων.
-Κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου και απομάκρυνση κουβουκλίου.
-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.

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