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Χτύπησε τσουνάμι
το Χιονοδρομικό Σελίου!!!

  Έστω και καθ’ υπερβολή ο τίτλος μεταφέρει τον 
καταιγισμό αποκαλυπτικών στοιχείων που έδωσε στην 
συνέντευξη τύπου ο νέος πρόεδρος του Χιονοδρομικού 
Σελίου Γιώργος Μιχαλιάς. Χωρίς περιστροφές και 
μισόλογα κατονόμασε τον πρώην ειδικό συνεργάτη 
της προηγούμενης διοίκησης ως τον άνθρωπο-
ορχήστρα που ευθύνεται για το έλλειμμα πολλών 
χιλιάδων ευρώ. Αυτό που αναρωτιέται ο περισσότερος 
κόσμος στην μικρή κοινωνία που ζούμε, είναι πώς το 
χιονοδρομικό Σελίου ενώ «απογειώθηκε» τα τελευταία 
χρόνια, κρυβόταν από πίσω ένα τέτοιο σκάνδαλο. Και 
μάλιστα πώς ένας άνθρωπος κατάφερε να «υπνωτίσει» 
ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο, αλλά και τόσο 
συνεργαζόμενο κόσμο, ενεργώντας φαινομενικά υπέρ 
του χιονοδρομικού, ενώ όπως δείχνουν τα στοιχεία 
των ελέγχων δημιούργησε μια μεγάλη οικονομική 
τρύπα. Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες θα ασχοληθεί 
πλέον η δικαιοσύνη και θα αποδώσει τις ευθύνες. 
Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι χθεσινές αποκαλύψεις 
έφεραν ένα «τσουνάμι» σε υψόμετρο 1.534 μ.!!!

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2019
Μήνας:12

Εβδομάδα:51

ΑνατολήΉλιου:07.37

ΔύσηΉλιου:17.09

355-10

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
21-22

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
+ Θεμιστοκλέους, Ιουλιανής

και 500 μαρτύρων

του Σαββατοκύριακου

Το χθεσινό «θύμα»
των αδέσποτων μίλησε

στον ΑΚΟΥ 99,6 
Αναφερθή-

καμεσεχθεσινό
λαϊκό στον πε-
ζό που «πάτη-
σαν»αδέσποτα
καθώς έτρεχαν
σε πεζοδρόμιο
της Βενιζέλου
στο κέντρο της
Βέροιας. Πρό-
κειται για τον κ.
ΝίκοΔήμου, 55
ετών,αγρότηα-
πό την Βέροια,
ο οποίος μίλη-
σε τηλεφωνικά
στην εκπομπή
ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕ-

ΤΙΚΑστονΑΚΟΥ99.6για τηνπεριπέτειά του,πουδυστυχώς
συνεχίζεται,αφούτηνώρατηςσυνομιλίαςήτανστηναναμονή
τουδιαγνωστικούκέντρουγιαναβγάλειμαγνητική.Αναφέρθη-
κεστοσοκπουυπέστη,αφούτααδέσποτασκυλιάτοντίναξαν
κυριολεκτικάστοναέρακαιέπεσεστοπεζοδρόμιοχτυπώντας
ταγόνατάτου.Τοβράδυήτανδύσκολο,αφούείχεαφόρητους
πόνους και τοπρωί επισκέφθηκε ορθοπεδικό, ο οποίος διέ-
γνωσε ρήξη συνδέσμουστο γόνατο και τονπαρέπεμψε για
μαγνητική.«Δενμου επιτέθηκαν τασκυλιά,αλλάμεπαρέσυ-
ραν στον δρόμο τους,ωστόσο θαπρέπει ναπεριορισθούν
και ναμην τρέχουνσταπεζοδρόμια του κέντρου τηςπόλης»
δήλωσεστηνεκπομπή.Ευχαρίστησεόλουςόσουςπροσέτρε-
ξαννατονβοηθήσουνκαιπροβληματισμένοςεκμυστηρεύτηκε
αργότεραότιδενγνωρίζειανθαείναισεκατάστασηναανέβει
στηνσκάλακαι νακλαδέψει ταδέντραστοχωράφιτου,που
δενμπορούνναπεριμένουνπότεθαγίνειαυτόςκαλά.Νατου
ευχηθούμεολόψυχακαλήανάρρωση!

Απομακρύνθηκε το κλειστό περίπτερο,
πριν την γέφυρα της Λαϊκής Αγοράς, στη Βέροια

Είχαμεγράψειπροκαιρούγιατοκλειστό,εδώκαιπολύκαιρό,περίπτεροτηςοδούΘερμοπυλών,λίγοπριντην
γέφυρατουΠρομηθέα,στοχώροτηςλαϊκήςαγοράςτηςΒέροιας.Τοκλειστόπερίπτεροήτανεγκαταλειμμένοκαικα-
κοποιημένοαπότααρνητικάένστικτακάποιωνανθρώπωνκαιμόνοτηνκαλήεικόνατηςπεριοχήςδενβοηθούσεόλο
αυτό…

Χθεςόμως,συνεργείατηςαρμόδιαςδημοτικήςυπηρεσίας,ξήλωσετοκουβούκλιοτουπεριπτέρου,απελευθερώνο-
νταςτοπεζοδρόμιομεαποκατάσταση,συγχρόνως,ενόςπολυσύχναστου–κυρίωςτιςΤρίτες–σημείουτηςπεριοχής.

Νασημειώσουμεότιανενεργά, κλειστάκαι «βεβηλωμένα»περίπτεραυπάρχουνκαισεάλλασημεία τηςπόλης,
ταοποίαελπίζουμεναμπουνσεπρογραμματισμόαπομάκρυνσηςαπόταπεζοδρόμια,όντας,πλέον,άχρηστεςκατα-
σκευές,πουαπλάεμποδίζουνκαιασχημαίνουντηνπόλη.

Τρακάρισμακαιπάλισεένααπότασυνήθησημεία
τηςΒέροιας

Χθες λίγο μετά τις 9
το πρωί, δυο αυτοκίνη-
ταπου έβγαιναναπό την
οδό Σμύρνης στην οδό
Αφροδίτης (στην κατη-
φόρα προς τα Παπάκια)
τράκαραν χωρίς ευτυχώς
κανέναν τραυματισμό και
με μικρές υλικές ζημιές.Οι
οδηγοί λίγομετά τοατύχη-
μα, μας περιέγραψαν ότι
το προπορευόμενο όχημα
που σημειωτέον δεν έχει
καλή ορατότητα αριστερά
φρέναρε τελευταία στιγμή
γιανααποφύγειόχημαπου
κατέβαινε την κατηφόρα
τηςΑφροδίτηςμεαποτέλε-
σμαναπέσειεπάνωτουτο
αυτοκίνητοπίσω του.Μας
υπογράμμισαν την επικιν-
δυνότητατουσημείου,όπωςκαιλίγοπιοκάτωστηνκλειστήστροφήμπροστάαπότονπρώηνΚωσταλάρκαιείπανκαιοι
δύοότιευτυχώςδενσυνέβηκάτιχειρότερο.Μέχριναδούμεεκείτηνκαινούργιαδιάνοιξηπουμπορείναπάρεικαιχρόνια
αςείναιόλοιοιοδηγοίπροσεκτικοίγιατίκυκλοφορούνκαιπολλοίμαθητέςγιαταΓιοτζαλίκια.

Ογ.γ.ΔικαιοσύνηςκαιΑνθρωπίνωνΔικαιωμάτων
ΠάνοςΑλεξανδρήςζωντανάστονΑΚΟΥ99.6

Καλεσμένοι στην χθεσι-
νή ραδιοφωνική εκπομπή
ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον
ΑΚΟΥ99.6 ήταν ο γ.γ.Δι-
καιοσύνης και Ανθρωπί-
νωνΔικαιωμάτωνΠάνος
Αλεξανδρής μαζί με τον
πρόεδρο του δικηγορικού
συλλόγου ΒέροιαςΦώτη
Καραβασίλη.Οκ.Αλεξαν-
δρής που βρισκόταν από
την Πέμπτη στην Βέροια
είχε μιασειράαπό επαφές
με τους δικαστές, δικαστι-
κούς υπαλλήλους, πρώην
προέδρους του δικηγορι-
κούσυλλόγου και είχε την
ευκαιρία να ελέγξει την
κατάσταση του νέου δικα-
στικούμεγάρου,πουόπως
ανέφερε στην εκπομπή εί-
ναιέναπραγματικόστολίδι.
Ανέφερε ότι συνεργάστηκε
με τονπρόεδροΦώτηΚα-
ραβασίλη,που είναι μέλος

της3μελούςεπιτροπήςγιατοκυλικείοσταδικαστήριακαιότιάμεσαθαξεκινήσουνοιδιαδικασίεςγιατηνεπαναλειτουργία
του.Οκ.Καραβασίληςυπογράμμισετογεγονόςότιστοπρόσωποτουκ.Αλεξανδρήβρέθηκεέναςισχυρόςσύμμαχοςγια
τηναξιοποίησητουπαλαιούδικαστικούμεγάρου,παρόλοπουδενείναιστιςαρμοδιότητέςτου.Στησυνέχειααναφέρθηκε
ογ.γ.στηνεξέλιξητηςδικαιοσύνηςκαιτωνλειτουργώντης,είτεείναιδικαστές,είτεδικηγόροικαιυπεραμύνθηκεκάποιων
αλλαγώνστιςοποίεςθαπρέπειναπροσαρμοστούνάπαντες.Μεβαθιάγνώσητωνθεμάτων,αφούοκ.Αλεξανδρήςήταν
μάχιμοςδικηγόροςεπίδεκαετίεςκαιόπωςανέφερεκαιπάλιεκείθαεπιστρέψει,ήτανπραγματικάχειμαρρώδης.ΟΦώ-
τηςΚαραβασίληςαπότηνπλευράτουτονευχαρίστησεγιατηνβοήθειακαιστήριξη,ενώυπογράμμισετηνπαλαιάσχέση
καιφιλίαπουτουςσυνδέει.(ολόκληρηησυνέντευξηστοwww.laosnews.gr).
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Για τις εξελίξεις στο Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Η-
μαθίας, δηλώνει τα εξής:

«Σε ότι αφορά την παράνομη ιδιοποίηση χρηματικού ποσού από 
υπάλληλο του Χιονοδρομικού κέντρου Σελίου: Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αντίθεση 
με τα υπόλοιπα συστημικά κόμματα που κυβέρνησαν την χώρα για 
δεκαετίες κάνοντας έθιμο τα οικονομικά σκάνδαλα και την προσπάθεια 
συγκάλυψης αυτών, δεν δείχνει καμία ανοχή σε παράνομες δραστηριό-
τητες και κυρίως μελών και στελεχών του.

Περιπτώσεις υπεξαίρεσης ή οποιασδήποτε άλλης ανήθικης και πα-
ράνομης πράξης δεν έχουν θέση στο ΣΥΡΙΖΑ.

Τέτοιες πράξεις δεν έχουν κανένα απολύτως πολιτικό υπόβαθρό, 
είναι καθόλα καταδικαστέες και το λόγο έχει η δικαιοσύνη και μόνο αυτή.

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο Βουλουτάκης Ζαχαρίας δεν ήταν 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από την εκάστοτε 
κυβέρνηση, είχε μόνο εργασιακή σχέση με το χιονοδρομικό και πως ότι 
έπραξε το κατάφερε εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη της Διοίκησης 
και εξαπατώντας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χωρίς καμία ανοχή, για τον ΣΥΡΙΖΑ κατόπιν των καταγγελιών απο-
φασίζουμε:

1. Την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ της κομματικής του  ιδιότητας  συγκε-
κριμένου υπαλλήλου, ο οποίος ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ

2. ΑΠΟΣΥΡΟΥΜΕ άμεσα την συμμετοχή του από το Εμπορικό Επι-
μελητήριο Ημαθίας, όπου εκλέχθηκε με την στήριξη μας.

3. ΚΑΛΟΥΜΕ την νέα διοίκηση να προσφύγει άμεσα στην δικαιοσύ-
νη προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως αυτή η ποινική υπόθεση. 

Δεν πρέπει να λησμονεί κανείς ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε 
μέλος ξεχωριστά, με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Τζελέπη, όλα αυτά τα 
χρόνια προσέφεραν τεράστιο έργο δίνοντάς αγώνα για να προσφέρουν 
πνοή τόσο σε ότι αφορά τις χειμερινές δραστηριότητες όσο και δραστη-
ριότητες στους καλοκαιρινούς μήνες με μόνο στόχο και έχοντας τελικά 
ως αποτέλεσμα την οικονομική ανάπτυξη του Χιονοδρομικού Κέντρου.

 Όπως ανέφερε και ο πρώην πρόεδρος του Χιονοδρομικού Κέντρου 
Κώστας Τζελέπης στη σημερινή συνέντευξη τύπου της νέας διοίκησης, 
έγιναν τιτάνιες προσπάθειες για χρηματοδότηση, αγώνας για να απαλ-

λαγεί το Κέντρο από χρέη προηγούμενων ετών κακοδιαχείρισης, που 
μέλη της σημερινής διοίκησης , ήταν και μέλη εκείνων των διοικήσεων, 
οι οποίοι σήμερα βγαίνουν τιμητές. 

Η διοίκηση Τζελέπη κατάφερε το ΧΚΣ να έχει έσοδα και να λειτουρ-
γεί πλέον , για πρώτη φορά στα χρονικά, του με νόμιμη άδεια από τη 
Γ.Γ Αθλητισμού. Και το σημαντικότερο, μέσα από αυτή την ορθολογική 
διαχείριση και νόμιμη επαναλειτουργία του Κέντρου, δημιουργήθηκαν 
νέες θέσεις εργασίας για αρκετούς συμπολίτες μας. 

Κάθε προσπάθεια της σημερινής διοίκησης να αμαυρώσει  το έργο 
της διοίκησης Τζελέπη ή να αποτελέσει δικαιολογία για την παράδοσή 
του σε ιδιώτες, στηριζόμενη στην παράνομη πράξη ενός υπαλλήλου, θα 
πέσει στο κενό.

Δε θα αφήσουμε κανένα να δυσφημίσει και να αμαυρώσει το όνομα 
της Αριστεράς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καλύπτει και δεν ξεπλένει κανένα.
Τέτοιες πρακτικές και λογικές ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους. 

 Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας»

Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας για το οικονομικό σκάνδαλο στο Χ. Κ. Σελίου:
 «Διαγραφή Ζ. Βουλουτάκη και άμεση παραπομπή στη Δικαιοσύνη»  

Συνέντευξη Τύπου χθες από τη νέα Διοίκηση...

Αποκαλύψεις για σκάνδαλα και ελλείμματα 
στο Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου

PΜήνυση κατά ειδικού συνεργάτη για υπεξαίρεση  PΤι απαντάει ο πρώην πρόεδρος Κ. Τζελέπης
Για πλήρη και ανεξέλεγκτη «εξουσία» και για έλλειμμα χιλιάδων ευ-

ρώ στα οικονομικά του Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου (ΧΚΣ), κατήγγει-
λαν τον ειδικό σύμβουλο του Χ.Κ., Ζαχαρία Βουλουτάκη, ο πρόεδρος 
και τα μέλη της νέας Διοικούσας Επιτροπής, οι οποίοι θα καταθέσουν 
μήνυση εναντίον του, για υπεξαίρεση χρημάτων.

 Για τις οικονομικές ατασθαλίες και την κατάσταση του Χιονοδρο-
μικού Κέντρου έδωσαν χθες το μεσημέρι συνέντευξη Τύπου οι κ.κ. 
Μιχαλιάς (νέος πρόεδρος), Φ. Κόβας (νομικός σύμβουλος), Τσίρης, 
Μπούρας και Κακούρης παρουσία και του Π. Πιτούλια που βρισκόταν 
στην αίθουσα της Εληάς, στην οποία εκλήθησαν τα τοπικά ΜΜΕ να 
ενημερωθούν για τις παραπάνω εξελίξεις. Παρών ήταν και ο πρώην 
πρόεδρος του ΧΚΣ κ. Κώστας Τζελέπης.

Ο κ. Γιώργος Μιχαλιάς αναφέρθηκε στο πρόσφατο ιστορικό από 
την αλλαγή της Δ.Ε. μέχρι σήμερα και στις κινήσεις που έγιναν στην 
προσπάθεια να βάλουν μία τάξη και να ελέγξουν την οικονομική και 
λειτουργική κατάσταση που παρέλαβαν επίσημα στις 8 Νοεμβρίου 
2019. Όπως είπε, χρειάστηκε η συνδρομή ειδικών για να ξεκαθαρίσει 
η εικόνα, να διαπιστωθεί το έλλειμμα πολλών χιλιάδων ευρώ που 
αφορούσε στα έτη 2016, 2017 και 2018 και να οδηγηθούν μέσα από 
τις κινήσεις τους χρήματος και των λογαριασμών του ΧΚΣ στην ALPHA 
BANK, στον ειδικό σύμβουλο κ. Βουλουτάκη ο οποίος είχε ανοίξει πα-
ράλληλα και τρίτο λογαριασμό στο όνομά του, ενώ ήταν ο μόνος που 
διαχειριζόταν τις επιχορηγήσεις και τα έσοδα του Χ.Κ.Σ.

«Κάλεσα τον απερχόμενο πρόεδρο (Τζελέπη), τον ενημέρωσα για το 
έλλειμμα και έμεινε άφωνος, λέγοντας ότι τόσα χρόνια είχαν ένα φίδι 
κολοβό και επικίνδυνο στο ΧΚ. Τα ευρήματα, τα παραδώσαμε και 
στην Αθήνα, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και όλοι απόρησαν 
πώς δεν πήρε κανείς είδηση για όσα γινόταν», τόνισε ο κ. Μιχαλιάς, 
επισημαίνοντας πως όταν η νέα Δ.Ε. (Διοικούσα Επιτροπή)  άρχισε να 
ζητάει εξηγήσεις από την απελθούσα διοίκηση, ο ειδικός σύμβουλος ε-
πέστρεψε χρήματα στο λογαριασμό, τα οποία όμως ήταν πολύ λιγότερα 
από αυτά που έλειπαν.

Ο κ. Μιχαλιάς  απαρίθμησε στη συνέχεια, τα λάθη τα οποία κα-
ταλογίζει η νέα διοίκηση στην προηγούμενη, λέγοντας τα εξής:

-Απαγορεύεται να δοθούν κωδικοί τράπεζας σε εξωτερικούς συνερ-
γάτες (διότι αυτοί θεωρούνται επικουρικοί) ως προς το έργο του φορέα. 
Οι κωδικοί παραχωρούνται στους τακτικούς υπαλλήλους, όπως 
έπραξε η νέα Δ.Ε, ο Πρόεδρος και ο Ταμίας και αναφέρεται στον Οργα-
νισμό λειτουργίας.

-Απαγορεύεται να υπάρχει τηλέφωνο του ειδικού συμβούλου στην 
ενημέρωση της Τράπεζας, αλλά  τα τηλέφωνα του Προέδρου και του 
Ταμία.

-Η απερχόμενη Δ.Ε κατήργησε τον Ταμία. Ωστόσο, δεν δύναται, 
αποφάσεις της Δ.Ε να καταργήσουν αξίωμα που προέρχεται από Κ.Υ.Α. 
και έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ (φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης).

-Κωδικούς παίρνει ο Πρόεδρος και ο Ταμίας της εκάστοτε Δ.Ε, όμως 
ο πρώην Ταμίας δεν παρέλαβε κωδικούς, συνεπώς δεν παρέδωσε 
κωδικούς.

-Δόθηκε πλήρης εξουσία στον ειδικό σύμβουλο από την Δ.Ε., 
κάτι που απαγορεύεται.

-Δεν επιτρέπεται φορέας της Γενικής Κυβέρνησης να έχει στο εξο-
πλισμό ηλεκτρονικά (server), ιδιοκτησίας του Ειδικού Συμβούλου ο ο-
ποίος είναι ανοιχτός 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο για το αρ-
χείο και το site του φορέα και για το λογιστικό πρόγραμμα που υπάρχει.

-Δεν επιτρέπεται στο Ταμείο του ΕΧΚΣ να κόβει εισιτήρια ο ειδικός 
σύμβουλος, παρά μόνο τακτικός υπάλληλος του φορέα.

-Οι ισολογισμοί και οι απολογισμοί του φορέα ήταν όλοι «μαγει-
ρεμένοι» και όχι πραγματικοί.

-Ο ειδικός σύμβουλος άφησε τον φορέα εκτεθειμένο, διότι δεν είχε 
στείλει στη Γ. Γραμματεία Αθλητισμού τις μηνιαίες ενημερώσεις (portal) 

ως όφειλε ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 και όπως ενημερωθή-
καμε από την Γ.Γ. Αθλητισμού θα χάναμε την β΄ δόση της τακτικής 
χορήγησης διότι έκλεινε η φόρμα του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους.

Ενημερώθηκαν για να βοηθήσουν, οι λογιστές κ. Στογιάνος και ο 
συνεργάτης του, καθώς και ο πρώην Ταμίας της ΕΔ. Όμως στάθηκε 
αδύνατο να βοηθήσουν αφού τα  στοιχεία και τα δεδομένα δεν είχαν 
λογική. Επιστρατεύθηκε την επόμενη ημέρα υπάλληλος της Π.Ε. Η-
μαθίας ύστερα από συνεννόηση με τον Δ/ντή της Υπηρεσίας του, του 
κλάδου Π.Ε. Οικονομικού και πελάγωσε με τα δεδομένα που έβλεπε 
επί ώρες, προσπαθώντας να βρει άκρη. Τελικά βρέθηκε μια λύση και 
στείλαμε τις μηνιαίες ενημερώσεις ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στην 
Γ. Γραμ. Αθλητισμού, εκπρόθεσμα. Την επόμενη ημέρα ενημερωθήκαμε 
από υπαλλήλους της Γ. Γραμ. Αθλητισμού ότι τα portal ήταν σωστά και 
πιθανόν να μην χάσουμε την τρίτη τακτική δόση των 30.000 ευρώ. 
Έχουν ήδη σταλεί  και τα portal του Νοεμβρίου χάρη σε τακτική υπάλλη-
λο η οποία ενημερωνόταν από τον υπάλληλο της Π.Ε. Ημαθίας.

-Οι κωδικοί των καμερών που υπάρχουν στο βουνό και ενημερώ-
νουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες, ακόμη και σήμερα δεν έχουν 
παραδοθεί από τον ειδικό σύμβουλο, παρότι επιχείρησε η Δ.Ε. και 
άλλοι, να επικοινωνήσουν μαζί του.

Έτσι, προσέλαβε η Δ.Ε ηλεκτρονικό, ώστε να αποκαταστήσει τις 
βλάβες. Ύστερα από ημέρες έσπασε τους κωδικούς της μίας κάμερας η 
οποία και τέθηκε σε λειτουργία.

-Η Δ.Ε είναι για να διοικεί και να λαμβάνει αποφάσεις και όχι να διε-
νεργεί διαγωνισμούς τους οποίους απαιτείται να τους κάνουν δημόσιοι 
τακτικοί υπάλληλοι.Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι δεν το γνώριζε.

-Οι έκτακτοι υπάλληλοι έμειναν απλήρωτοι ΟΚΤΩΒΡΙΟ-ΝΟ-
ΕΜΒΡΙΟ, διότι το ταμείον ήταν μείον, αλλά κάποιοι πληρώνονταν 
(όπως ο  ειδικός σύμβουλος). Είναι απαράδεκτο οι εργαζόμενοι και 
μάλιστα στο βουνό να μένουν απλήρωτοι. Κινδύνευαν δε, να μην πλη-
ρωθούν και οι τακτικοί υπάλληλοι.

-Υπήρχαν απλήρωτα ενοίκια 6 μηνών, απλήρωτα κοινόχρηστα, 
απλήρωτοι προμηθευτές ή άνθρωποι που προσέφεραν εργασία.
Κινδύνευσε να κλείσει το site του ΕΧΚΣ, διότι υπήρχαν απλήρωτοι λο-
γαριασμοί.

Ο κ Μιχαλιάς, ανέφερε τέλος ότι ο ειδικός σύμβουλος κατέθεσε 
αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα, κατά του ΕΧΚΣ, ζητώντας  να γίνει 
υπάλληλος αορίστου χρόνου, διότι εξυπηρετούσε πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες του ΦΟΡΕΑ. Τα ασφαλιστικά μέτρα εκδικάσθηκαν στις 18-12-
2019 όπου ο ενδιαφερόμενος δεν παρουσιάσθηκε αλλά και δεν εκπρο-
σωπήθηκε από νομικό και έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα, διότι απεδείχθη 
ότι δεν εξυπηρετούσε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΦΟΡΕΑ.

Κ. Τζελέπης: «Πέσαμε έξω στον άνθρωπο»
Την απογοήτευση και την έκπληξή του από την εξέλιξη, εξέφρασε 

ο πρώην πρόεδρος του ΧΚΣ Κώστας Τζελέπης ζητώντας το λόγο για 
να δώσει εξηγήσεις. Όπως είπε, ο Ζαχαρίας Βουλουτάκης είχε κερ-
δίσει την αμέριστη εμπιστοσύνη της διοίκησής του αλλά έχαιρε 
και της αποδοχής πολλών τοπικών φορέων και κοινών φίλων, 
μέχρι τη στιγμή που έκπληκτοι ενημερώθηκαν για τις ενέργειές 
του. «Ήταν αδύνατον να ελέγξει κάποιος τις κινήσεις του και να εκθέσει 
τα πεπραγμένα του. Δεν υπήρχαν διοικητικοί υπάλληλοι. Πέσαμε έξω 
στον άνθρωπο. Εκπλήσσομαι και νιώθω εκτεθειμένος γι’ αυτό. 
Αν προκύψουν ευθύνες για τις αποφάσεις της διοίκησής μας θα 
τις δεχτούμε, αλλά να προέρχονται από τους αρμόδιους (δικαστικές 
αρχές). Θα κριθούμε σε τι κατάσταση παραλάβαμε το ΧΚΣ και πώς το 
παραδώσαμε. Οι διοικήσεις δεν δρέπουν δάφνες κοινοποιώντας τις 
αβλεψίες και τα λάθη των προηγούμενων διοικήσεων, αλλά των δικών 
τους έργων. Και εμείς αφήσαμε θετικό αποτύπωμα πάνω στο Χιονο-
δρομικό, το οποίο βρήκαμε λεηλατημένο, από τα απλά μηχανήματα 
μέχρι το εστιατόριο. Όμως, δεν βγήκαμε στη συνέντευξη Τύπου που 
είχαμε δώσει το 2015 όταν αναλάβαμε, να εκθέσουμε τους προηγούμε-
νους, διότι θεωρήσαμε ότι η διοίκηση δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει 
όλα αυτά και ότι έγιναν εν αγνοία τους», τόνισε ο κ. Τζελέπης και πρό-
σθεσε: «Ποιος λέει ότι η διοίκηση του ΧΚ, που ορίζεται από πολίτες, 
άσχετους με τη δημόσια διοίκηση, μπορεί να ελέγχει τους λογαριασμούς 
Τραπεζών κ.α… Οι Τράπεζες έστελναν τότε email και όχι sms στο Χιο-
νοδρομικό Κέντρο και ο κ. Βουλουτάκης ήταν ο μόνος που χειριζό-
ταν τα ηλεκτρονικά συστήματα με δικό του server. Όταν αναλάβαμε 
τη διοίκηση βρήκαμε χρέος 550.000 ευρώ, δεκάδες υποθέσεις στα δικα-
στήρια από πιστωτές, απλήρωτους για δύο χρόνια τους δύο μόνιμους 
υπαλλήλους, 148 ευρώ στο ταμείο και κομμένο τηλέφωνο. Οπότε δεν 
είχαμε τη χρονική δυνατότητα αλλά και τις γνώσεις να ελέγξουμε 
τις κινήσεις αυτού του ανθρώπου, ο οποίος είχε την αμέριστη εμπι-
στοσύνη μας, μέχρι που δύο υπάλληλοι που τοποθετήθηκαν με δικές 
μας ενέργειες από την πρώην κυβέρνηση, προσπάθησαν να ελέγξουν 
τα πεπραγμένα, αλλά ήταν αδύνατον να γίνει αυτό», επεσήμανε ο κ. 
Τζελέπης εκφράζοντας μάλιστα την απορία, πώς με τέτοια αλαλούμ 
κατάσταση χωρίς υπαλλήλους, χωρίς λογιστές, χωρίς υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων επί 4 χρόνια, εξακολουθούσε το ΧΚΣ να 
παίρνει φορολογικές ενημερότητες και να εισπράττει κρατική επι-
χορήγηση, χωρίς άδεια λειτουργίας. «Κανονικά θα έπρεπε να είχε 
κλείσει και να οδηγηθεί σε εκκαθάριση», εκτίμησε.

Για όλα αυτά, σύμφωνα με τον κ. Τζελέπη, το ΧΚ Σελίου είχε μπει 
στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών που πίεζαν την προηγού-
μενη διοίκηση να βρει κάποιον άνθρωπο που να μπορεί να συλλέξει 
πληροφορίες και στοιχεία από τα αρχεία του ΧΚ για να τα παραδώσει 
στις αρχές προς έρευνα. Και αυτός ο άνθρωπος που επιλέχθηκε από τη 
διοίκηση ως ειδικός συνεργάτης, ήταν ο κ. Βουλουτάκης.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις του κ. Τσίρη, του κ. Μιχαλιά και του 
κ. Κόβα οι οποίοι απάντησαν και στις διευκρινιστικές ερωτήσεις των 
δημοσιογράφων για τα πεπραγμένα και τις επόμενες κινήσεις της νέας 
διοίκησης.

Κανονικά θα λειτουργήσει το χειμώνα το Χιονοδρομικό
Τέλος όπως ενημέρωσε ο κ. Μιχαλιάς το ΧΚ Σελίου θα λειτουργήσει 

κανονικά την χειμερινή σεζόν, το προσωπικό υπάρχει και είναι έτοιμο να 
αναλάβει δράση και μένει μόνο η βοήθεια «του Θεού και του καιρού», 
να επιτρέψουν τη λειτουργία του, όχι μόνο τον χειμώνα αλλά και όλο το 
χρόνο.



Επιμέλεια: 
Μάκης 
Δημητράκης

Γεννήθηκε και μεγά-
λωσε στη Ρώμη τα τέ-
λη του 3ου μ.Χ. αιώνα. 
Ο πατέρας της ήταν 
προύχοντας και ειδω-
λολάτρης ενώ η μητέρα της που ονομαζόταν Φλάβια ή Φαύστα είχε ασπαστεί τον Χριστό.

Βαπτίστηκε χριστιανή και μετά το θάνατο της μητέρας της την χριστιανική επιμέλεια ανέλαβε ο δάσκαλός 
της Χρυσόγονος. Υπήρξε όμορφη στην ψυχή και στο σώμα και είχε μεγάλη μόρφωση, σωφροσύνη και αψεγά-
διαστο ήθος.

Αναγκάσθηκε από τον πατέρα της να παντρευτεί τον Ρωμαίο εθνικό Πόμπλιο τον οποίο προσπαθούσε 
συνεχώς να αποφεύγει ενώ ταυτόχρονα υπέφερε πολύ γιατί δεν μπορούσε να εκπληρώσει τις χριστιανικές της 
υποχρεώσεις.

Ο αιφνίδιος θάνατος του συζύγου της όμως ελευθέρωσε όλες τις δυνατότητές της και έτσι διέθετε τον χρό-
νο της, την αγάπη της αλλά και τα πλούτη της στο να ενθαρρύνει χριστιανούς που ήταν φυλακισμένοι για την 
πίστη τους στο Χριστό, δίνοντάς τους θάρρος για να μην δειλιάσουν μπροστά στο μαρτύριο και αλλαξοπιστή-
σουν.

Στο θεάρεστο έργο της δεν περιορίστηκε μόνο στη Ρώμη, Ταξίδεψε σε πολλές περιοχές της ανατολικής 
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και κυρίως στη Θεσσαλονίκη την περίοδο του αυτοκράτορα της Ρώμης Διοκλητιανού, 
άνθρωποι του οποίου την συνέλαβαν και την φυλάκισαν.

Λίγο αργότερα βρήκε τραγικό θάνατο αφού δεμένη σε τρεις πασσάλους παραδόθηκε στη φωτιά. Πέθανε 
στη Θεσσαλονίκη το 303 ή το 304 μ.Χ. Κάποιοι συγγραφείς αναφέρουν ότι πέθανε το 290 μ.Χ. στη Ρώμη ή το 
Σίρμιο.

Το λείψανό της ενταφιάστηκε από την Απολλωνία, μια αρχόντισσα η οποία αργότερα έκτισε ναό στη μνήμη 
της ενώ στην κοινότητα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης υπάρχει ομώνυμο μεγάλο μοναστήρι το οποίο δημιουργή-
θηκε από την αυτοκράτειρα Θεοφανώ, σύζυγο του Λέοντα του ΣΤ΄ το Σοφού το 888 μ.Χ.

Μέρη από το λείψανό της βρίσκονται στο Άγιον Όρος αλλά και στη Μονή της στα Βασιλικά.
Το προσωνύμιο Φαρμακολύτρια φέρει για δύο λόγους: α) Γιατί έδινε φάρμακα και θεράπευε (είχε το Θείο 

χάρισμα) σωματικές και ψυχικές ασθένειες των συνανθρώπων της και β) γιατί είχε τη Θεία Χάρη να λύνει τις 
φαρμακείες, δηλαδή τα μάγια.

Η Αγία Αναστασία είναι η προστάτιδα των φαρμακοποιών.
Το ιερό παρεκκλήσιο της Αγίας στη Βέροια…

Δίπλα ακριβώς από τον μεγαλοπρεπή ναό των Αγίων Αναργύρων στη Βέροια (Λεωφόρος Ανοίξεως) υπάρ-
χει ιερό παρεκκλήσι αφιερωμένο στη μνήμη της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας, εικόνα της οποίας 
υπάρχει εντός του παρεκκλησίου το οποίο αγιάσθηκε την Κυριακή των Βαΐων του 1997 από τον Μητροπολίτη 
κ.κ. Παντελεήμονα.

…και η «συγκατοίκηση» με την Αγία Παρασκευή
Ο ενοριακός ναός της Αγίας Παρασκευής στην περιοχής Καλλιθέας-Πασακιόσκι, από 8 Δεκεμβρίου 1981 

«φιλοξενεί» και την Αγία Αναστασία τη Φαρμακολύτρια και έτσι ο ναός πανηγυρίζει δύο φορές το χρόνο.
Για την ιστορία αξίζει να αναφερθεί ότι ο ναός αποτελεί δημιούργημα των Ποντίων που πρωτοεγκαταστάθη-

καν στην περιοχή. Ο σημερινός ναός ρυθμού βασιλικής με τρούλο κτίσθηκε πάνω από ναΐδριο-προσκυνητάρι 
με αγίασμα του 1958 αφιερωμένο στη Ζωοδόχο Πηγή.
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Βεροιώτικα και Λαογραφικά
Επ’ ευκαιρία της αυριανής γιορτής

Αγία Αναστασία 
η Φαρμακολύτρια

Το ιερό παρεκκλήσι στη Βέροια 
και η «συγκατοίκηση» με την Αγία Παρασκευή

ΨΥΧΡΑ ΚΙ  ΑΝΑ -
ΠΟΔΑ ΙΙ (ΜΕΤΑΓΛ.) - 
FROZEN II

Προβολές:   Καθη-
μερινά στις 17.00

Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ 
ΜΠΑΚ

Σενάριο: ΤΖΕΝΙΦΕΡ 
ΛΙ & ΑΛΙΣΟΝ ΣΡΟΪ-
ΝΤΕΡ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩ-
ΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 
ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡ-
ΛΑΜΠΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ 
ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΤΑΜΤΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙ-
ΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΣΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ, 
ΒΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥ-
ΦΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ

PLAYMOBIL: Η ΤΑΙΝΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:   Καθημερινά στις 17.15
Σκηνοθεσία: ΛΙΝΟ ΝτιΣΑΛΒΟ
Σενάριο: ΓΚΡΕΓΚ ΕΡΜΠ

ΕΥΤΥΧΙΑ
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.10 και 

στις 21.45  (εκτός Τρίτη 24/12)
Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί: ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΤΩ-

ΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥΛΟΣ 
ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, 
ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΙΑ 
ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕ-

ΛΙΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑ-
ΡΑΜΠΕΤΗ, ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΣΑΜΑΡΑ, ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΓΓΙΡΑ, ΦΟΙΒΟΣ 
ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

STAR WARS: SKYWALKER Η ΑΝΟΔΟΣ 
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00 και 

στις 22.00  (εκτός Τρίτη 24/12) 
Σε 3D μόνο Παρασκευή 20/12 στις 22.00
Και     Σάββατο 21/12 στις 19.00
Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪ ΤΖΕΪ ΑΜΠΡΑΜΣ
Σενάριο: ΤΖΕΪ ΤΖΕΪ ΑΜΠΡΑΜΣ
Ηθοποιοί: ΚΕΡΙ ΡΑΣΕΛ, ΟΣΚΑΡ ΙΣΑ-

ΑΚ, ΝΤΟΜΧΝΟΛ ΓΚΛΙΣΟΝ, ΜΑΡΚ ΧΑΜΙΛ, 
ΚΑΡΙ ΦΙΣΕΡ, ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑΪΒΕΡ, ΝΤΕΪΖΙ 
ΡΙΝΤΛΕΪ, ΛΟΥΠΙΤΑ ΝΙΟΝΓΚΟ, ΤΖΟΝ ΜΠΟ-
ΓΙΕΓΚΑ, ΜΠΙΛΙ ΛΟΥΡΝΤ

 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 
για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέα-
τρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     19/12/19 - 25/12/19

Την Δευτέρα  23 Δεκεμβρίου
«Τα Βαλς των Χριστουγέννων!» 
στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας και η 

ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας διοργανώνουν βραδινή 
εορταστική συναυλία  με κλασικά αριστουργή-
ματα – αγαπημένα έργα γνωστών συνθετών 
, τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 
8.30μ.μ. . 

Το φουαγιέ του Δικαστικού Μεγάρου Βέροι-
ας θα γεμίσει από βιεννέζικους χορούς, πασί-
γνωστες μελωδίες και θα ταξιδέψει τους ακρο-
ατές στην ονειρεμένη Βιέννη με αγαπημένες 
άριες από την Νυχτερίδα του Στράους, με επι-
λογή από έργα από τους Ουγγρικούς Χορούς 
του Μπραμς,  με βαλς από την «Ωραία Κοι-
μωμένη» και τον «Δεκέμβρη» του  Τσαϊκόφσκι 
σε μεταγραφή για Τρίο με πιάνο  και τέλος με  
Βαλς και  Πόλκες  του Johann Strauß Sohn 
(1825 – 1899) Wiener Bonbons Op. 307 και 
Tritsch – Tratsch – Polka Op. 214 και φυσικά  
τον Γαλάζιο Δούναβη  σε μεταγραφή για Βιολί, 
Βιολοντσέλο και Πιάνο.  Ένα μουσικό ταξίδι με 
αφετηρία τη Βιέννη σε όλη  την Ευρώπη, τη 
Ρωσία  και μέχρι την Αργεντινή  … 

Transcription Ensemble Χρήστοςς Γρίμπας 
βιολοντσέλο

Νίκος Ζαφρανάς πιάνο Γιώργος Κανδυλί-
δης  βιολί  

Οργάνωση εκδήλωσης : Νανά Καραγιαννίδου / Δήμος Βέροιας Το Transcription Ensemble 
δημιουργήθηκε το 2007 .Οι τρεις επιτυχημένοι σολίστ που το απαρτίζουν ανήκουν στη νέα γενιά 
Ελλήνων μουσικών που παρουσιάζουν έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα δίνοντας πολυάριθμα 
ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και τη Β. Αμερι-
κή. Η πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα των μελών του συνόλου, που περιλαμβάνει ηχογρα-
φήσεις για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, συμπληρώνεται με τη διδασκαλία.

Κατέχει μια σημαντική θέση στα καλλιτεχνικά δρώμενα με σημαντικές εμφανίσεις στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό στοχεύοντας στην ανάδειξη του πλούσιου ρεπερτορίου δημοφιλών έργων σε 
μεταγραφή για μικρό σύνολο, αγνώστων έργων μουσικής δωματίου αλλά και στην παρουσίαση 
γνωστών έργων για μικρά μουσικά σύνολα.

Είσοδος 10€ -  ( κρασί και ελαφρύ γεύμα).
Πληροφορίες  2331024715 (εσωτερικό 2) Έφη Νικολοπούλου 2331078120 και 78122 Νανά 

Καραγιαννίδου
Τα έσοδα θα διατεθούν για την οργάνωση του Ιατρείου του Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας 

Από το Ωδείο «Φίλιππος» και την «Πρωτοβουλία για το Παιδί»
“Glee will rock you!” 

την Κυριακή στο ΣΤΑΡ
 της Βέροιας

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί και το Ωδείο Φίλιππος διοργανώ-
νουν μία μοναδική μουσική παράσταση με τίτλο “Glee will rock 
you!”, που θα δοθεί στο κινηματοθέατρο «ΣΤΑΡ» την Κυριακή 22 
Δεκεμβρίου 2019 στις 12:00.

Η παράσταση στην οποία συμμετέχουν η χορωδία “Filippos 
Glee” που αποτελείται από 150 παιδιά και η ροκ μπάντα που απο-
τελείται από καθηγητές του Ωδείου είναι ένα αφιέρωμα στους Qeen, 
Beatles, Pink Floyd και David Bowie.

Τα έσοδα θα διατεθούν υπέρ της λειτουργίας των Δομών της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί. Η τιμή εισόδου είναι 5€.



Από το Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων Γ.Νοσοκομείου Βέ-
ροιας, ανακοινώνονται τα εξής:

Όταν ταλαιπωρούνται οι ασθενείς από την ανεπάρκεια του συ-
στήματος δεν μπορεί καμία Κυβέρνηση να ζητάει πίστωση χρόνου 
ακόμη και εάν παρέλαβε «καμένη γη» στην Δημόσια Υγεία.

Ψηφίζεται ο Προϋπολογισμός του έτους 2020 σήμερα στη 
Βουλή. Για άλλη μία χρονιά «φτωχός συγγενής» των κρατικών 
δαπανών είναι η Δημόσια Υγεία.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ συνεχίζουν να παραμένουν 
κολλημένες και το 2020 στο τριτοκοσμικό επίπεδο του 5% του 
ΑΕΠ όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 7,5%. Με τέτοιες Δη-
μόσιες δαπάνες κάθε μέρα θα γίνεται χειρότερο το σύστημα.

Εξαιτίας αυτού αυξάνουν συνεχώς οι Ιδιωτικές δαπάνες υγείας 
(3,5% του ΑΕΠ). Βάζουμε δηλαδή όλο και πιο βαθιά το χέρι στην 
τσέπη περισσότερο από κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Ταυτόχρονα 
υποβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι θά-
νατοι από Νοσοκομειακές λοιμώξεις, η ταλαιπωρία των ασθενών 
στα ΤΕΠ, ράντζα, έλλειψη ΜΕΘ, Κέντρα Υγείας κλειστά μαρτυ-
ρούν την κατάρρευση.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η επιχορήγηση του συστήματος από τον Κρατικό Προϋπολογι-

σμό παραμένει κοντά στα 780 εκ. ευρώ και το έτος 2020, το μισό 
από το 2014 παρότι πληρώνουμε άπειρους φόρους και 6% υγειο-
νομική περίθαλψη από μισθούς και συντάξεις.

Ο ΕΟΠΥΥ χρηματοδοτείται μόνο από τις δικές μας εισφορές 
(η κρατική χρηματοδότηση μηδενική) και στα Νοσοκομεία θα κα-
λύψει μικρό μέρος των υποχρεώσεών του. Το έτος 2020 θα κατα-
βάλλει 888 εκατ. ευρώ όσα και το έτος 2019.

Με βάση τον προϋπολογισμό που ψηφίζεται η εκτίμηση των 
δαπανών συγκεντρωτικά για τα Νοσοκομεία και Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας για το 2020 είναι 3.212 δις. Από 2.923 δις που 
προβλέπει ως εκτίμηση για το κλείσιμο των δαπανών το 2019.

Όταν όμως ανατρέξει κανείς στον Προϋπολογισμό του 2019 
που ψηφίστηκε πέρυσι στη Βουλή η εκτίμηση των αντί-
στοιχων δαπανών για το έτος 2019 ήταν 3.357 δις ευρώ 
και η εκτίμηση για το κλείσιμο του 2018 ήταν 3.069 δις 
ευρώ.

Μία από τα ίδια. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των 
Νοσοκομείων το πρώτο 9μηνο του 2019 είναι 900 εκ. 
ευρώ (450 ληξιπρόθεσμες οφειλές και 450 ανεξόφλητες 
υποχρεώσεις κάτω του τριμήνου).

Το σύστημα συνεχίζει να υποχρηματοδοτείται παρότι 
αυξάνεται η ζήτηση σε υπηρεσίες λόγω οικονομικής ανέ-
χειας και της αύξησης των προσφυγικών-μεταναστευτι-
κών ροών. Έχουμε ένα σύστημα με ελλείψεις, πεπαλαιω-
μένο σε εξοπλισμό και υποδομές χωρίς καμία δυνατότητα 
επενδύσεων.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ βρίσκεται στο κόκκινο
Κάθε χρόνο το προσωπικό λιγοστεύει αντί να αυξάνει. 

Με τα στοιχεία του ίδιου του Κράτους (Υπουργείο Εσω-
τερικών) το προσωπικό στα Νοσοκομεία λιγόστεψε τα 
χρόνια των Μνημονίων κατά 25.000. Τα έτη 2018-2019 
έχουμε 3500 αποχωρήσεις και μηδενικές προσλήψεις. Η 

προκήρυξη 2300 θέσεων που ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό 
Υγείας, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ακόμη δεν ξεκίνησε η δια-
δικασία προκήρυξης από το ΑΣΕΠ. Ως εκ τούτω τα Νοσοκομεία 
για ένα χρόνο που θα κάνει να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός θα 
λειτουργούν με ακόμη λιγότερο προσωπικό.

Στον προϋπολογισμό του 2020 οι δαπάνες για μισθοδοσία εί-
ναι 2.193.116 δις ευρώ και η εκτίμηση για το 2019 είναι 2.215.756 
δις ευρώ λιγότερα λόγω συνταξιοδοτήσεων. Που είναι τα χρήματα 
για αύξηση του προσωπικού;

12.000 Συμβασιούχοι (επικουρικό, πρώην εργολαβικοί, ΟΑΕΔ 
κλπ) εργάζονται στα Νοσοκομεία. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες και θα πρέπει μονιμοποιηθούν.

Οι παρατάσεις που δίδονται είναι θετικές. Δεν μπορεί όμως να 
συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια η ομηρία του εν λόγω προσω-
πικού. Δικαιούνται μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Στον αέρα βρίσκεται το πρώην εργολαβικό προσωπικό που υ-
πηρετεί με συμβάσεις στις υπηρεσίες στήριξης των Νοσοκομείων.

Καλοβλέπει την επιστροφή των εργολάβων που επιβάλουν 
συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα. H  παλινόρθωσή των εργολά-
βων είναι αιτία πολέμου. Όπως αιτία πολέμου είναι η κάθε μορφή 
ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Υγείας που με προθυμία προτείνει 
ο ΠΙΣ (ΣΔΙΤ, μετατροπή της νομικής των Νοσοκομείων, κατάργη-
ση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, εγκατάσταση 
μηχανισμού). Επενδύσεις θέλει το σύστημα και όχι περαιτέρω 
ιδιωτικοποίηση.

Οι πιο φτωχοί εργαζόμενοι είναι οι εργαζόμενοι Νοσηλευτές και 
λοιπό προσωπικό στη Δημόσια Υγεία και Πρόνοια. Λαμβάνουν 
εξευτελιστικούς μισθούς. 900 ευρώ το μήνα είναι ο μέσος μισθός. 
Ο νεοδιόριστος Νοσηλευτής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης λαμ-
βάνει 640 ευρώ το μήνα.

Δεν είμαστε ενταγμένοι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλμα-
τα.

Αρνούνται να εντάξουν τους Νοσηλευτές και άλλους επαγγελ-
ματίες υγείας και πρόνοιας που αποδεδειγμένα με επιδημιολογι-
κές μελέτες εργάζονται σε Επικίνδυνες και Ανθυγιεινές Εργασίες, 
αντιμετωπίζουν ένα σωρό ασθένειες και επαγγελματικούς κινδύ-
νους. Πραγματική ντροπή για το κράτος. Διαθέτουμε κοινό φορέα 
ασφάλισης του ΕΦΚΑ. Ως εκ τούτω δεν μπορεί οι Νοσηλευτές 
και άλλα επαγγέλματα να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο 
ασφάλισης ανάλογα τον ασφαλιστικό φορέα προέλευσης (ΙΚΑ - 
Δημόσιο) ή την χρονολογία πρόσληψης (πριν και μετά 1-1-2011).

Διεκδικούμε Δημόσιες Δαπάνες Υγείας στο μέσο όρο της 
Ευρώπης (7,5%). Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 4000 κατ’ 
έτος. Επαρκή χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
προκειμένου να μπορούν να καλύπτουν οι Δημόσιες Μονάδες Υ-
γείας με ασφάλεια τις λειτουργικές ανάγκες και να είναι σε θέση να 
συντηρούν τον εξοπλισμό και τις υποδομές.

Καλές Γιορτές με υγεία και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος για όλους!

   Για το Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένω
ν Γ.Νοσοκομείου Βέροιας

Ο Πρόεδρος     Η Γ.Γραμματέας 
   Τσέκας  Δημήτρης     Τσακελίδου  Ελισάβετ 
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Κάλαντα στον 
Δήμαρχο από τα 

παιδιά του Ειδικού 
Σχολείου Βέροιας

Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψαλαν χθες Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στο 
Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη τα παιδιά του Ειδικού Σχολείου 
Βέροιας Εν.Ε.Ε. Γυ-Λ. 

Οι μαθητές  συνοδευόμενοι από το Δ/ντή τους κ. Κυριάκο Παπαγεωργίου, 
έψαλαν κάλαντα και αντάλλαξαν ευχές με το Δήμαρχο και στον Αντιδήμαρχο 
Τεχνικής Υπηρεσίας Δόμησης Περιουσίας και Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης Αλέ-
ξανδρο Τσαχουρίδη που βρέθηκε στον ίδιο χώρο. 

Ο Δήμαρχος ευχήθηκε υγεία και πρόοδο για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έ-
τος στους μαθητές και τους συνοδούς τους, με την παράκληση να ακούνε τους 
γονείς και τους δασκάλους τους και τη νέα χρονιά.

Σωματείο Εργαζομένων Γ.Νοσοκομείου Βέροιας:
«Προϋπολογισμός 2020- 

Φτωχός συγγενής 
των κρατικών δαπανών η Υγεία»
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Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επι-
σκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, 

είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.
  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου 

Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε 
ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων 
υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``-
ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να 
φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για 
όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Δε-

κεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Νάουσας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧ.
ΜΟΥΜΤΖΙΔΗ 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά 
Τα εγγόνια, 
Τα αδέλφια

 Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 21 Δεκεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πολυα-
γαπημένης μας συζύγου, μητέρας 
και γιαγιάς

ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά 

Τα εγγόνια, 
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 20 

Δεκεμβρίου 2019 στις 3.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Αγγελος 
Κων. Ζορμπάς σε ηλικία 89 ετών.

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 εορτή της Αγίας 
ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακο-
λυτρίας πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής 
Βεροίας.

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
6.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρ-

τοκλασίας
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
7.00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 

ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ.κ. Παντελεήμονος

5.00 μ.μ. Εσπερινός
5.45 μ.μ. Παράκληση Αγίας Αναστασίας

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – 
ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 21.00-00.30

Ανήμερα της εορτής θα τελεστεί στον ναό 
και δεύτερη ακολουθία.  7.00-10.00

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 – 9.00 μ.μ.

Προπαραμονή Χριστουγέννων Θα διαβαστούν Μεγάλες 
Ώρες των Χριστουγέννων (Όρθρος-Μεγάλες Ώρες-Αρτο-
κλασίες-Θεία Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου).

Συγκέντρωση
 τροφίμων στη 

Φιλόπτωχο Βέροιας
Τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως όσπρια, ζυμαρικά, ζάχα-

ρη αλεύρι, γάλα, λάδι κ.τ.λ ξεκίνησε να συγκεντρώνει η Φιλό-
πτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας.   

Στα γραφεία μας Κωτουνίου και Μερ.Καρακωστή 3 , δεχό-
μαστε τις προσφορές των συμπολιτών μας, καθημερινά από 
τις 8.00΄-12.00΄, προκειμένου να ετοιμαστούν  δέματα που 
θα διανεμηθούν σε 120 άπορες οικογένειες της πόλης μας, 
για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος 
Ημαθίας, την Κυριακή 22 Δεκεμ-
βρίου,  τιμά την προστάτιδά του 
Αγία Αναστασία την Φαρμακο-
λύτρια και τελεί, στον ιερό ναό 
Αγίας Παρασκευής, όπου το πα-
ρεκκλήσι της Αγίας Αναστασίας 
(Πασά Κιόσκι), μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως των κεκοιμημένων 
μελών αυτού, όπου θα ιερουρ-
γήσει ο Σεβασμιώτατος μας κ.κ. 
Παντελεήμων.

 
Οι αποβιώσαντες 
φαρμακοποιοί
Ασημάκης Ασημακόπουλος

Φίλιππος Aρνής
Αντώνιος Αντωνιάδης
Βασίλειος Βεζερίδης
Μαρία Θωμαδάκη
Αντώνιος Κατσαμάκας
Δημοσθένης Μαζαράκης
Ειρήνη Μασούρα
Κωνσταντίνος Μπέρσος
Νικόλαος Νικολαΐδης
Θεμιστοκλής Οικονομόπου-

λος
Ιωάννης Ορφανίδης
Ιάκωβος  Παναγιωτίδης
Δημήτριος Σμυρλής
Ευάγγελος Τριανταφυλλίδης
Δημήτριος Χατζηδημητρίου

Οι Φαρμακοποιοί τιμούν 
την Κυριακή την

 προστάστιδά τους και τελούν
 μνημόσυνο για τους

αποβιώσαντες συναδέλφους τους



Γράφει ο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Η εορταστική ατμόσφαιρα των ημε-
ρών και η οικογενειακή θαλπωρή με την 
οποία συνειρμικά συνδέεται η  περίοδος 
των Χριστουγέννων, φέρνει τους αν-
θρώπους πιο κοντά και τους αποσπά 
από την απογοητευτική πραγματικότητα 
που ούτως η άλλως ελλοχεύει, ως συ-
νέπεια της γενικότερης κοινωνικοοικο-
νομικής κρίση που βιώνει από χρόνια 
ο τόπος.  

Αυτές τις εορταστικές ημέρες η κοινωνική συναναστροφή 
είναι πιο χαρούμενη, αλλά και η κοινωνική απομόνωση πιο 
θλιβερή.

Ειδικότερα η αίσθηση της θλίψης  χαρακτηρίζει  τους πολί-
τες  που οι περιστάσεις της ζωής τους έχουν οδηγήσει σε μια  
ιδιότυπη κοινωνική απομόνωση.

Τα πρόσωπα αυτά ως επί το πλείστον είναι ηλικιωμένοι που 
έχουν βρεθεί και ζουν μακριά από τις οικογένειές τους, είναι 
ίσως χρονίως πάσχοντες συνάνθρωποί που η κατάστασή τους 
δεν επιδέχεται νοσηλεία, είναι σε κάθε περίπτωση μοναχικά ά-
τομα που το καθένα απ’ αυτά έχει τη δική του πονεμένη ιστορία 
και υφίσταται τις συνέπειες των κακών προσωπικών επιλογών 
του ή των ατυχιών που επιφυλάσσει ο βίος.

Οι άνθρωποι αυτοί διαβιώνουν συνήθως δύσκολα,  με 
περισσότερες ή λιγότερες στερήσεις ανάλογα με το εισόδημά 
τους, που το βλέπουν να συρρικνώνεται συνέχεια και με δυ-
σχέρεια μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες τους σε είδη βασικής 
επιβίωσης.

Η αναφορά δε γίνεται γι αυτούς που έχουν βρει καταφύγιο 
και θαλπωρή σε κάποια ιδρύματα όπως είναι οι οίκοι ευγηρίας, 
ούτε όσους  βρίσκονται υπό τη συνεχή προστασία των δια-
φόρων φιλανθρωπικών οργανώσεων, ούτε  εκείνους  που η 
πολιτεία με τα διάφορα νομικά της πρόσωπα και προγράμματα 
υποστηρίζει.

Ούτως ή άλλως όλοι αυτοί τις μέρες αυτές τυχαίνουν ειδι-
κότερης προσοχής, με τις επισκέψεις, τα δώρα, και την κάθε 
είδους θεσμοθετημένη συμπαράσταση.

Ο λόγος γίνεται για τον μοναχικό γείτονα που αμίλητος 
μπαινοβγαίνει στο σπίτι του με τη θλίψη και την πικρία ζωγρα-
φισμένη στο πρόσωπό του.

Αυτός μπορεί να είναι ένας συνάνθρωπος που έχασε το σύ-
ντροφό του, που είναι άκληρος, που ίσως  έχει εγκαταλειφθεί 
από τους οικείους του,  που πιθανώς έχει υποστεί  οικονομι-
κές ζημίες και έχει αποστερηθεί  της περιουσίας του, που έχει 
βρεθεί μακριά από τον τόπο του, που είναι άνεργος, που είναι 
χρονίως πάσχων, που είναι άπορος.

Οι άνθρωποι αυτοί που παρά την δυσχερή κατάστασή που 
έχουν βρεθεί   διατηρούν την αξιοπρέπειά τους,  δεν επιζητούν  
την ιδρυματοποίησή τους, και σηκώνουν μόνοι τους τον σταυ-
ρό της κοινωνικής τους απομόνωσης.

Έτσι μέσα στο γενικότερο εορταστικό κλίμα, τα μοναχικά 
αυτά άτομα περνούν απαρατήρητα και αποστερούνται το ση-
μαντικότερο δώρο που μπορεί κάποιος να προσφέρει τις μέρες 
αυτές, την απλή ανθρώπινη επαφή και τον παρήγορο λόγο.

Αυτά τα πολύτιμα δώρα  δεν κοστίζουν τίποτα σε αυτόν που 
τα προσφέρει ενώ σε αυτόν που τα δέχεται αποτελούν ανεκτί-
μητο θησαυρό.

Ο καθένας αν πραγματικά κοιτάξει με ενδιαφέρον στον 
εγγύς  περίγυρο θα αναγνωρίσει αυτούς τους συνανθρώπους.

Δεν θα τους επισκεφθούν τις μέρες αυτές εκπρόσωποι των 
Αρχών και των Φορέων για να τους προσφέρουν δώρα και 
ευχές. Η επικαιρότητα δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αυτούς. 
Ούτε και οι ίδιοι θα επιδιώξουν να προβάλλουν τη μοναχικότη-
τά τους.

Τα Χριστούγεννα όμως έρχονται για  όλους. Και αυτοί οι 
μοναχικοί άνθρωποι δικαιούνται μερίδιο από τη θαλπωρή των 
ημερών.

Αυτό μπορεί να τους το προσφέρει ο καθένας μας. Ο γεί-
τονας, ο απομακρυσμένος συγγενής, ή και ο απλός γνωστός.

Έτσι τα Χριστούγεννα  η Γιορτή της Αγάπης  θα  ξεφύγουν 
από την καταναλωτική προδιάθεση που επιβάλλει η επικαιρό-
τητα των ΜΜΕ  και θα είναι πιο ανθρώπινα και πιο χαρούμενα 
για όλους.
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Χριστουγεννιάτικη γιορτή της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας με πολλή χαρά προσκαλεί 
όλους,  μικρούς και μεγάλους, την Κυριακή 22-12-2019 
στις 5.00 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Πολιτιστικού 
Κέντρου στο Πανόραμα, για μια χριστουγεννιάτικη τρελή 
γιορτή.

Θα υπάρχει μουσική, κρασί, χορός, άφθονο κέφι και 
γιορτινή διάθεση ενώ ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει ευχές 
και δώρα.

Γιατί το πνεύμα των Χριστουγέννων μπορεί να ανα-
πτερώσει το ηθικό μικρών και μεγάλων. Καλές γιορτές με 
υγεία!!!

Bέροια 11-12-2019
Α.Π.: 1825/11-12-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
 ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ημαθίας, έχοντας 
υπόψη: 

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του αρ. 80 του Ν. 
4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηρι-
ακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την 9/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού της Συμβουλίου.
3. Την επείγουσα ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών της 

με ένα (1) ειδικό επιστημονικό συνεργάτη, εν όψει των αυξημέ-
νων καθηκόντων και αναγκών της. 

Αποφάσισε να προκηρύξει διαγωνισμό για την πρόσληψη 
ενός (1) ειδικού επιστημονικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο 
(www.icci.gr ) του Επιμελητηρίου για να ενημερωθούν.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί µε τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά θα υποβληθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας (Κεντρικής 3, 59100 Βέροια), υπ΄όψιν κας Μαρί-
ας Ζουμπουλίδου, με αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας 
2331024734, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτή-
σεων τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00.   

Tα Χριστούγεννα 
των μοναχικών συνανθρώπων μας

Φρόσω Καρασαρλίδου: Αντάλλαξε 
δώρα και ευχές, στα Γηροκομεία 

Νάουσας και Βέροιας
 
Τα Γηροκο-

μεία Νάουσας 
κ α ι  Β έ ρ ο ι α ς 
ε π ι σ κ έ φ θ η κ ε 
η  β ο υ λ ε υ τ ή ς 
ΣΥΡΙΖΑ Ημα -
θ ί α ς  Φ ρ ό σ ω 
Καρασαρλίδου, 
το πρωί της Πα-
ρασκευής  20 
Δεκεμβρίου και 
είχε την ευκαιρία 
να συναντηθεί 
και να μιλήσει με 
τον αντιπρόεδρο 
του Γηροκομεί-
ου Νάουσας κ. 
Γιάννη Γιαννού-
λη και τη διευθύντρια κα Αλεξάνδρα Σαντίκογλου, καθώς και  με την πρόεδρο του 
Γηροκομείου Βέροιας κα Μαίρη Κάτσιου, τον αντιπρόεδρο κ. Γιάννη Μούρτζιο και την 
ταμία κα Ελένη Γουτσίκα. Η βουλευτής  άκουσε τα προβλήματα και τις ελλείψεις των 
δύο δομών, ενώ  μοίρασε μικρά δωράκια στους ηλικιωμένους και συνομίλησε μαζί 
τους , μέσα σε γιορτινό κλίμα και πνεύμα αλληλεγγύης και κατανόησης. Η κα Καρα-
σαρλίδου δήλωσε για μια φορά ακόμα τη βούλησή της για στήριξη και συμπαράστα-
ση στα δύο Γηροκομεία, προκειμένου όλοι οι ηλικιωμένοι να έχουν τη φροντίδα και το 
ενδιαφέρον που τους αξίζει. 
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Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Του ιερέως Παναγιώτου Σ. Χαλκιά
«Χριστός γεννάται, δοξάσατε, Χριστόν εξ 

ουρανών απαντήσατε, άσατε τω Κυρίω πάσα 
η γη!!!»

Μαζί με τους «αγραυλούντες ποιμένες», 
φίλοι αναγνώστες, που και αυτή τη χρονιά θα 
ξαγρυπνήσουν στις πλαγιές της Βηθλεέμ, ανά-
μεσα στα ειρηνικά τους κοπάδια, μαζί με τους 

Μάγους που θα οδοιπορήσουν μέσα στη νύχτα, οδηγημένοι από το 
φεγγοβόλο αστέρι, μαζί με τους Αγγέλους που θ’ ανεβοκατεβαίνουν τα 
σκαλοπάτια τ’ ουρανού, κρούοντες ασημένιες κιθάρες και αυλούς και 
ψάλλοντες το «Δόξα εν Υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη», ένας ολό-
κληρος κόσμος θα περπατήσει ψυχικά, με την καρδιά και τη σκέψη στη 
μυστική Βηθλεέμ, για να χαιρετήσει το Θείο Βρέφος.

Οι Χριστουγεννιάτικες καμπάνες θα ξυπνήσουν μέσα στις κουρα-
σμένες και γεμάτες αγωνία καρδιές «των τραγουδιστών της γης», το 
ευφρόσυνο μήνυμα και θα ξεκινήσουν κι εκείνοι με τις φτωχές κιθάρες 
τους για το σπήλαιο της Βηθλεέμ. Σαν τους πιστούς βοσκούς θα γο-
νατίσουν μπροστά στη Φάτνη και θ’ αποθέσουν, όπως οι Μάγοι, τα 
πολύτιμα δώρα τους, το πνευματικό θυμίαμα, που θα εκφραστεί σε 
εκατοντάδες στίχους.

Ο Κωστής Παλαμάς, συντετριμμένος από το «πανάχραντο μυστή-
ριο» που «οικονομείται σήμερον», εύχεται να έχει την τιμή ενός φτωχού 
άχυρου, απ’ εκείνα που δέχτηκαν πάνω τους το Θείο Βρέφος και προ-
σέφεραν τη θαλπωρή τους στο μικρό Χριστό, την άγρια Δεκεμβριανή 
νύχτα.

«Νάμουν του σταύλου εν άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι
την ώρα που άνοιξε ο Χριστός, στον ήλιο του το μάτι
να λάμψω απ’ τη λάμψη του και εγώ σαν διαμαντάκι
και από τη θεία του πνοή να γίνω λουλουδάκι
να μοσχοβοληθώ και εγώ από την ευωδία,
που σκόρπισε στα πόδια του των Μάγων η λατρεία».
Ο Γ. Δροσίνης, ο ποιητής της απλότητας, εκστασιάζεται μπροστά 

στο θαύμα της γέννησης. Φυσιολάτρης ποιητής ανέστησε τη σκηνή 
των αγραυλούντων ποιμένων. Η μαρμαρυγή του φεγγοβόλου άστρου 
τον οδηγεί σε μια «άλλη μυστική αληθινή Βηθλεέμ».

«Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη λυγούν τα πόδια
και προσκυνούν γονατιστά στη φάτνη τους τ’ άδολα βόδια.
Κι ο ζευγολάτης ξάγρυπνος θωρώντας τα σταυροκοπιέται
και λέει με πίστη απ’ της ψυχής τ’ απόβαθα «Χριστός γεννιέται».
Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη κάποιοι ποιμένες
ξαγρυπνούν από φωνές ύμνων μεσούρανες, στη γη σταλμένες.
Κι ακούονται τα Ωσαννά απ’ αγγέλων στόματα στο σκόρπιο αέρα
το διαλαλούν σε χειμαδιά  λιοφώτιστα με τη φλογέρα.
Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη – ποιος δεν το ξέρει;-
των Μάγων κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα λάμπει τ’ αστέρι.
Κι όποιος τόβρει μεσ’ τ’ άλλα αστέρια ανάμεσα και δεν το χάσει
σε ΄μια άλλη Βηθλεέμ ακολουθώντας το μπορεί να φτάσει».
Μα εκείνος που κατ’ εξοχήν είναι ο ποιητής των Χριστουγέννων, 

γιατί συμβαίνει να είναι και ο ποιητής του παιδιού, είναι ο Στέλιος Σπε-
ράντζας. Μια φωνή γεμάτη κατάνυξη και ευλάβεια. Η Άγια Νύχτα μετα-
μόρφωσε την πονεμένη καρδιά του σε ευφρόσυνη καρδιά παιδιάστικη, 
ανεξίκακη, γεμάτη αφέλεια, αγνότητα και βαθιά πίστη. Έτσι κατάφερε 
να πλησιάσει διπλά το βρέφος της Βηθλεέμ και το παιδί, το κάθε παι-
δί και να γιορτάσει μαζί τους. Πόσες γενιές παιδιών προσκάλεσαν το 
μικρό Χριστό μαζί τους στη φτωχή γωνιά του τζακιού, για να ζεσταθεί;

«Στη γωνιά μας κόκκινο τ’ αναμμένο τζάκι
τούφες χιόνια πέφτουνε στο παραθυράκι
όλο απόψε ξάγρυπνο μένει το χωριό
και χτυπά Χριστούγεννα το καμπαναριό.

Έλα, Εσύ, που Αρχάγγελοι Σ’ ανυμνούν απόψε
πάρε από την πίττα μας που ευωδιά και κόψε.
Έλα κι η γωνίτα μας καρτερεί να ΄ρθεις.
Σούστρωσα Χριστούλη μου, για να ζεσταθείς».
Μόνο μια τέτοια άδολη παιδική καρδιά και με τέτοια αισθήματα, μπο-

ρείς να πλησιάσεις το μυστήριο της Γέννησης και να χαρείς την ευφρο-
σύνη της άγιας ημέρας.

Χριστούγεννα, τέλος, είναι η γιορτή του σπιτιού, της άγιας οικογένει-
ας, που διέλυσε ο «πολιτισμός» μας. Ποιος λαμπρότερος εορτασμός 
θα μπορέσει να αντικαταστήσει το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι της φα-
μελιάς «που ταίρι-ταίρι η όρεξη με την αγάπη παίζει;». Ποια ρεβεγιόν, 
ποια κοσμικά κέντρα, μπορούν να παραβληθούν με την άγια σύναξη 
στην πατρική εστία; Όπου και αν βρίσκεσαι, σε όποια παλάτια, θα α-
ναπολήσεις με νοσταλγία και θα τραγουδήσεις μαζί με τον ποιητή (Κ. 
Παλαμά).

«Αχ! Αχ χριστουγεννιάτικο της φαμελιάς τραπέζι
που ταίρι-ταίρι η όρεξη με την αγάπη παίζει.
Τα ποτηράκια ηχούν γλυκά, λαμποκοπούν τα πιάτα,
γύρω φαιδρά γεράματα και προκομμένα νιάτα.
Γάλος στη μέση ολόζεστος, μοσχοβολά, ροδίζει
και τρέχει ολούθε το κρασί και κελαϊδεί και αφρίζει.
Μοιράζει η μάνα γνωστικά και τη χαρά σκορπίζει
και να αρχίζει ακούραστη ο πάππος ομιλία
των Χριστουγέννων μια γνωστή πανάρχαια ιστορία».

Φίλοι αναγνώστες
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

 

ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ, ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ, 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΑΙΔΙΑ…

Ο Κήρυκας ξεφώνιζε! 

Αγαπάτε 
τους ηττημένους,
τα παιδιά με τα κουρεμένα κεφάλια,
τους αποτυχημένους, 
τους ξεχασμένους της Ευφυΐας, 
τους «ανέργους» των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
τα κλαδιά που χάσαν  τα φύλλα τους. 

Νύχτα Δεκεμβρίου.

Ντιν νταν στο  καμπαναριό,
ο Άγιο Βασίλης στα χείλη των παιδιών.

Άγιο-Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία,
Άγια Νύχτα σε προσμένουν,
Στη γωνιά μας κόκκινο τ` αναμμένο τζάκι,
τούφες χιόνι πέφτουνε στο παραθυράκι,
Το έλατο, το έλατο… 
στον ραδιοφωνικό σταθμό των οικολόγων…

Κι εγω 
όλες τις πίκρες τις έκανα ζαχαρωτά
και έβαλα τις μέρες στο παράθυρο 
να κοιτούν από πού αποδημούν τα αισθήματα.
Θυμάμαι,  
που με πήρε απ` το χέρι τότε ο Άγιος- Βασίλης 
και μούπε πως
η κοινωνία δεν είναι πια ερωτευμένη.

Μια μικρή κλίση της κεφαλής προς το έλεος 
είναι αναγκαία.
Δεν ωφελεί ο Δεκέμβριος των ΑΡΙΘΜΩΝ.

Η πίστη πρέπει να ξυπνάει πρώτη  
και η Αγάπη να της έχει έτοιμο το πρωϊνό.
 
Άγια Νύχτα μείνε μαζί μας ακόμη λίγο μου είπε
 να της πω!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ

   Γιάννης Ναζλίδης

Ποίηση Χριστουγεννιάτικη

Κυκλοφόρησε 
το νέο βι-

βλίο των Δ. 
Στ υ λ ι α ν ί δ η , 
Θ.  Σωτηρό -
πουλου,  Α . 
Σιμώνη και Δ. 
Αλμαλιώτη «Η 
συμβολή της 
Δ ι α τ ρ ο φ ή ς 
σ τ η ν  υ γ ε ί α 
των ανθρώ-
π ω ν » ,  α π ό 
τις εκδόσεις 
«ΑΓΡΟΤύπος 
α.ε.».

Το βιβλίο διατίθεται από το βιβλιοπω-
λείο «Ηλιοτρόπιο» της Βέροιας.

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου: Ημέρα 
Αγάπης, Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης 

στα Σούπερ Μάρκετ της Αλεξάνδρειας
Το Κοινωνικό Παντο-

πωλείο του Αυτοτελούς 
Τμήματος  Κο ινων ικής 
Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας σε συνεργασία 
με το Περιφερειακό Τμήμα 
του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού Αλεξάνδρειας, 
διοργανώνει εν όψει των 
Χριστουγέννων δράση συ-
γκέντρωσης τροφίμων, την 
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου και 
ώρες 09:00 – 14:00 στα 
καταστήματα super market 
Discount, Γαλαξίας, Κρη-
τικός, Μασούτης, Πίτσιας, 
Σκλαβενίτης.

Στα πλαίσια αυτής της 
δράσης, καλούνται οι δη-
μότες παράλληλα με τις α-
γορές τους, να συμβάλουν 
προσφέροντας στα καλα-
θια που θα είναι τοποθετημένα, τρόφιμα μακράς διαρκείας (ελαιόλαδο, 
μακαρόνια, αλεύρι, ρύζι, όσπρια, ζάχαρη, γάλα, κονσέρβες κλπ), είδη 
προσωπικής περιποίησης και υγιεινής, αλλά και Χριστουγεννιάτικα ε-
δέσματα (γλυκά-σοκολάτες) για μικρά παιδιά. Τα τρόφιμα θα δοθούν σε 
ευπαθείς ομάδες του Δήμου.

Πρόσκληση 
σε μαθητική συναυλία

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων και ο Σύλλογος Διδασκόντων 
του Φιλίππειου – 1ου Γυμνασίου Βέροιας σας προσκαλούν στη 

Μαθητική Συναυλία « αφιέρωμα στο ελληνικό τραγούδι» την Κυ-
ριακή 22 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 μμ στο χώρο του Σχολείου 
(περιοχή Γιοτζαλίκια)

Αντί εισιτηρίου – τρόφιμα μακράς διάρκειας για το Γηροκομείο 
Βέροιας
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  Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

οδεύοντας η χρο-
νιά στην ολοκλήρω-
σή της, κρίνω σκό-
πιμο να αναφερθώ 
στην πατρίδα μου, 
μη ξεχνώντας βε-
βαίως - βεβαίως, το 
έγκλημα που προε-

τοιμάζεται, να διαπραχθεί στη Θεσσαλονί-
κη και στις εγκαταστάσεις του μετρό!

Κυριάκο και η παρέα σου, στην ιστορία 
θα είσαι δακτυλοδεικτούμενος και για το 
γιγαντιαίο πολιτιστικό έγκλημα, που θα 
διαπράξεις!

Και αυτά τα πληκτρολογεί κάποιος, που 
πολλές φορές, ήταν απέναντι στην αρχαιο-
λογία και τις μεθοδεύσεις της!

Είμαι αυτός, που επανειλημμένα έχω 
αναφερθεί, στα Κορυφαία Ανώτατα Σούρ-
γελα!

Αρκετές φορές φίλοι μου, σας έχω πει 
ότι η ΝΔ του Κυριάκου και της Ντόρας, εί-
ναι η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος.

Αναρχοκαπιταλιστές του πισινού!
Επίσης επανειλημμένα έχω τονίσει, ότι 

μασάω μπριζολάκια και  μπιφτεκάκια και 
όχι τα λόγια μου.

Προδοσία, δεν είναι μόνο η παραχώρη-
ση, Εθνικής κυριαρχίας, αλλά και η παρα-
χώρηση Εθνικών κεκτημένων. 

Καλό θα ήταν κάποιος, να συνοδεύσει 
την κυρία μπόρα, σε ποδοσφαιρικό γήπε-
δο και να της υπενθυμίσει, πως όταν μία 
ομάδα ηθελημένα κλειστεί στα μετόπισθεν 
και δεν περνάει τη σέντρα, δεν θα μπορέ-
σει να αντέξει την πίεση του αντιπάλου και 
θα τα φάει τα γκολάκια! 

Κατά συνέπεια, ας αναλογιστούμε ποια 
τύχη θα έχει και η πατρίδα μας, στην ανα-
μέτρησή της με την Τουρκία, με την παιδι-
κή και γεμάτη αυταπάτες στρατηγική που 
έχει υιοθετήσει.

Η πρώην υπουργός εξωτερικών σε συ-
νέντευξή της  ανέφερε τα εξής: «Ποια εί-
ναι η εναλλακτική πρόταση; Εάν υπάρχει 
πολιτικός που προτείνει να κατεβάσουμε 
το στόλο και να πυροβολούμε, γιατί δεν 
βγαίνει να το πει; Στα θέματα εξωτερικής 
πολιτικής να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό 
σου, πριν ανοίξεις το στόμα σου».

Δυστυχώς κάποιοι πιστεύουν, ότι η ε-
ξωτερική πολιτική γίνεται μόνο, με τηλέ-
φωνο και ψήφο στο νέο τόπ μόντελ!

Κατάλαβες φίλε μου, τι έγινε.
Μας διαλύσανε τη γλώσσα μας, κα-

ταργήσανε την ιστορία μας, εξαφανίσανε 
έννοιες όπως πατρίδα, έθνος, συνείδηση, 
πατριωτισμός, σημαία, μας κάνανε πλύση 
εγκεφάλου, με σύμφωνα συμβίωσης και 
παρελάσεις του πισινού και άλλων γεννη-
τικών οργάνων, και τώρα υπάρχει ο κίνδυ-
νος της πλήρους κατάρρευσης!

Πολλοί θα πείτε, τι μας λες ρε χοντρού-
λη χρονιάρες μέρες.

Πρέπει να εξασφαλίσω το γιορτινό τρα-
πέζι, τα δώρα για τα παιδιά, τα εγγόνια, 
πρέπει να πληρώσω ΕΝΦΙΑ, ο μισθός, η 
σύνταξη δεν αρκούν.

Λέτε φίλοι μου, να μην το γνωρίζω. 
Λέτε να μην ξέρω, πως η χώρα είναι 

εγκλωβισμένη σε οικονομική κρίση, η ο-
ποία διαλύει αργά, αλλά σταθερά την κοι-
νωνία, αφού το κράτος έχει διαλυθεί προ 
πολλού από τους πράσινους (ροζ τώρα) 
και γαλάζιους συνδικαληστές και πολιτι-
κούς του πισινού!

Μπορεί κάποιοι εδώ και χρόνια να πρι-
ονίσανε τις κολώνες του Έθνους μας, με 
αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε, πρέπει ό-
μως, επιβάλλεται να καταλάβουμε, ότι τα 
Εθνικά προβλήματα και οι κίνδυνοι είναι 
πολύ πιο μεγάλοι, από τους μισθούς και 
τις συντάξεις μας.

Εάν δεν ξυπνήσουμε, εάν δεν συνέλ-
θουμε, εάν δεν καταλάβουμε το βρώμικο, 
ελεεινό παιχνίδι, που παίζουν οι τυχάρ-

παστοι που 
ψηφίζουμε, 
τότε η Εθνι-
κή ντροπή, 

η Εθνική εξαθλίωση, δεν είναι μακριά!

Τα χρόνια θα περάσουνε, εμείς δεν θα 
ζούμε, αλλά τα αποτελέσματα της δειλίας, 
της αδιαφορίας μας, του εγώ μας, θα είναι 
παρόντα και θα φωνάζουν: 

ντροπή για το πώς καταντήσατε την 
πατρίδα, ντροπή που ξεσκίσαμε τη γαλα-
νόλευκη!

Στα Ίμια γνωρίσαμε Εθνική ήττα, γιατί 
υπήρξε κατάληψη Ελληνικού εδάφους, 
χωρίς ανακατάληψη του. 

Πήγαμε στα χαρτιά και στη διπλωματία, 
ζητήσαμε συγνώμη, είπαμε ευχαριστώ, σε 
στάση στα τέσσερα και η περιοχή γκριζά-
ρισε, γκρίζα ζώνη, το λέμε τώρα!

Σιγά και τι έγινε, εγώ τηλεφωνώ για να 
ρίξω τον ψόφο μου, στην Κάτια!

Και ναι, κυρία, πρώην πρόεδρε της 
Δράσης, ο στόλος είναι για να βγαίνει έξω, 
όταν τον χρειασθεί η πατρίδα, για να προ-
στατέψει τα εθνικά συμφέροντα,  για να 
υπερασπιστεί τα ιερά και τα όσια, για να 
αγωνιστεί, για του Χριστού την πίστη την 
Αγία και της πατρίδος την ελευθερία!

Ο στόλος δεν είναι πλειμομπιλ, για να 
παίζουν τα μωρά, εκτός εάν θέλουμε να υ-
πάρχει για την αγορά και συντήρηση φρε-
γατών, με ότι αυτό συνεπάγεται!

Η εξωτερική πολιτική δεν είναι δυνατόν 
να βασίζεται σε φοβικά σύνδρομα, είναι 
ανεπίτρεπτο να καλλιεργείτε διαρκώς ένα 
κλίμα ηττοπάθειας και μιζέριας στο εσω-
τερικό της χώρας, το οποίο αποθρασύνει 
τον αντίπαλο, στο εξωτερικό της πατρίδας.

Πριν όμως, φίλοι μου σας αποχαιρετή-
σω και σας ευχηθώ ολόψυχα, καλά Χρι-
στούγεννα, θα μου επιτρέψετε, να σας 
πω, πως αύριο που κλείνω τα 52, το τηλέ-
φωνό μου δεν θα κουδουνίσει και δεν θα 
ακούσω, από την άλλη άκρη του σύρμα-
τος, τη φωνή του Τζέισον, να μου εύχεται, 
«έτη πολλά αγόρι μου»!

Μοναδικέ μου πατέρα, καλό Παράδει-
σο! 

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ! Τα Χριστούγεννα 
του τότε...

Όλγα 
Κοτμηρίδου-Μεταξά

Ο παππούς ο Ευριπίδης είναι 
η μεγάλη μου αγάπη.Χαίρομαι να 
τον ακούω,μου διηγείται ιστορίες 
από τα μικράτα του,που μου αρέ-
σουν πολύ! 90 χρονών,μυαλό κο-
φτερό,λόγος σοφός,τελειόφοιτος 
γυμνασίου,με πολλά όνειρα για 
σπουδές,που δεν πραγματοποιή-

θηκαν ποτέ.Είναι απο αυτά τα σκαριά που όσο και να προ-
σπάθησαν κάποιοι να υποτάξουν δεν τα κατάφεραν.Γιατί οι 
άνθρωποι της γενιάς του ,είχαν ψυχή λιονταριού και πάλευαν 
για την οικογένεια ,την πατρίδα και τον Χριστό!

-Πώς γιόρταζες τα Χριστούγεννα παππού Ευριπίδη όταν 
ήσουν παιδί;

-Βγαίναμε με τα αδέρφια μου για τα ποντιακά κάλαντα ,ο 
μεγάλος μου αδερφός πάντα με κρατούσε το χέρι

-Θυμάσαι να μου πεις κάποιον στίχο;
-Πώς δεν θυμάμαι:Αρχή τα κάλαντα και αρχή του χρόνου 

,αρχή του χρόνου έρθαν τα καλά παιδιά ση πόρταν..
-Και τί σας έδιναν όταν τα λέγατε;
-Μήλα,καρύδια,λεφτοκάρια(φουντούκια)ξυλοκέρατα (χα-

ρούπι),παστίλας(γλυκό φτιαγμένο από μούστο και καρύδια 
ξεραμένα στον ήλιο) και χρωματιστές στρόγγυλες καραμέλες 
που ήταν πολύ νόστιμες..Ότι μας έδιναν τα χαιρόμασταν 
πολύ γιατί ήταν δυσεύρετα τότε.Ούτε δένδρα στολίζαμε ούτε 
δώρα μας έπαιρναν,όμως ήμασταν πολύ χαρούμενοι και ευ-
τυχισμένοι!Η μάνα μου έφτιαχνε σαρμάδες με μαύρο λάχανο 
ή λάχανο με κρέας,από τα δικά μα ζώα.

-Και ζυμωτό ψωμί ε;και για γλυκό τί είχατε:
-Πουρμά,ξερά σύκα,παστίλιες,καρύδια,φουντούκια,και 

φρούτα..
Για όση ώρα μιλούσε βούρκωναν τα μάτια του φέρνοντας 

στο μυαλό του τα παιδικά του Χριστούγεννα και όχι μόνο...
-Ήμουν πολύ ευαίσθητος απο παιδί αλλά και όταν με-

γάλωσα,λέπτυνε η ψυχή μου,κάθε φορά που η μάνα μου 
έκλαιγε.Και όταν παντρεύτηκα την Ανθούλα μου με αγάπη 
βέβαια δεν θυμάμαι ποτά να αντιμίλησα τους γονείς μου,ούτε 
εγώ ούτε η γυναίκα μου.Υπήρχε σεβασμός.Χαμογέλασα.
Σκεφτόμουν πόσα έχουν αλλάξει από τότε..Στρογγυλοπρό-
σωπος με κόκκινα μαγουλάκια,φωτεινά μάτια,και ανοιχτή 
καρδιά γεμάτη με αγάπη.Ο παππούς Ευριπίδης δεν φοβάται 
τον θάνατο όπως μου είπε.Τα έχει καλά με το μέσα του.Τι 
σπουδαίο συναίσθημα να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου.Να 
ευγνωμονείς τον Θεό για τα δώρα Του ,να χαίρεσαι με την 
χαρά του άλλου,να μην φοβάσαι να συγχωρείς ,να δίνεις και 
να αγαπάς! Έρχονται Χριστούγεννα.Πέρα από τα λαμπάκια 
,τα στολισμένα δέντρα ,τις γιορτινές εκδηλώσεις,τα δώρα και 
το γιορτινό τραπέζι.Ας αφήσουμε ένα παράθυρο ανοιχτό για 
να μπεί ο Χριστός με την Θεία γέννηση Του και να κάνει φάτ-
νη την δική μας ψυχή!

Σας εύχομαι από καρδιάς Καλά Χριστούγεννα!

Ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας ανακοινώνει τα 
εξής:

«Μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις του ΥΠΑΑΤ περί de 
minimis  στήριξης στα ροδάκινα και νεκταρίνια, εκφράζει την 
δυσαρέσκειά του για τα χαμηλά ανά στρέμμα ποσά (70 και 50 
ευρώ  αντίστοιχα)  και τον αποκλεισμό των συμπυρήνων ροδα-
κίνων από την επιχορήγηση.

Εάν κανείς θεωρεί ότι ο αγροτικός κόσμος είναι ικανοποιημέ-
νος με όσα εξαγγέλθηκαν είναι βαθιά γελασμένος.

Η αναλγησία συνεχίζεται και η εξαθλίωση βαθαίνει. Μετά από 
μια πενταετία περικοπών,  «εμπάρκο», φυσικών καταστροφών, 
βαριάς φορολογίας, αύξησης του κόστους παραγωγής, εξευτε-
λιστικών τιμών παραγωγού,  οι χθεσινές εξαγγελίες μοιάζουν 
αστείο.

Η  απόφασή μας να διεκδικήσουμε μεγαλύτερη στήριξη σε 
όλα τα είδη του ροδάκινου (επιτραπέζια-νεκταρίνια-συμπύρινα)  

παραμένει και μάλιστα διατρανώνεται μπροστά στα «ψίχουλα» 
και τον αποκλεισμό.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας πιστός στο πρό-
γραμμά του προετοιμάζει την «ευρεία σύσκεψη των φορέων για 
το παρόν και το μέλλον του ροδάκινου» και παράλληλα καλεί  
τους Αγρότες σε δυναμικές κινητοποιήσεις με τρακτέρ, στο τρίτο 
δεκαήμερο του Ιανουαρίου, εάν και εφ όσον μέχρι τότε δεν έχει 
δοθεί κάποια ουσιαστική λύση. 

Λύση που θα μας επιτρέπει το δικαίωμα στην επιβίωση και 
στην συνέχεια της καλλιέργειας.

Καλούμε τον κόσμο δίπλα μας σε εγρήγορση και ετοιμότητα 
ώστε για άλλη μια φορά με την δυναμική του αγώνα μας (και όχι 
με ευχολόγια) να καταφέρουμε αυτά που μας αξίζουν .

ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ.Γ.ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ»

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
Δυσαρεστημένοι οι αγρότες από 
το «de minimis» του Υπουργείου 

σε ροδάκινα και νεκταρίνια
-Συνέχεια με ευρεία σύσκεψη και δυναμικές κινητοποιήσεις
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CMYK

του Σαββατοκύριακου
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Mε οδηγό
την ελπίδα

και πίστη στις 
δυνάμεις μας,

ο νέος χρόνος ας 
φέρνει φώτιση, 

ειρήνη και αγάπη

www.omilosfr.gr
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Το πρωί του Σαββάτου θα ολο-
κληρωθεί η προετοιμασία των 
παικτών της Βέροιας εν όψει 

του αγώνα της Κυριακής στην Νίκαια 
με τον δευτερο της βαθμολογίας   
Ιωνικό. Ο προπονητής της βασίλισσας 
του βορρά δεν αντιμετωπίζει κανένα 

πρόβλημα αφού όλοι 
οι παίκτες  είνια στην 
διάθεση του και μετά 
την προπόνηση θα 
ανακοινωθεί η απο-
στολή.

Σίγουρα είνια ένα  δύ-
σκολοπαιχνίδιαυτόμετον
Ιωνικόαλλάμίαθαρραλέα,
δυνατήκαιπολύτεχνικήο-
μάδα όπως είνια ηΒέροια
δενέχειναφοβηθείτίποτα.

Οιπαίκτες τηςΒέροιας
θαπρέπει να κλείσουν τα
αυτά τους και να παίξουν
σύμφωναμε τις δυνατότη-
τες τους, τότε θα μπορέ-
σουν να πάρουν κάποιοι
θετικόαποτέλεσμα.

Ο Στέφανος Πολύζος
μίλησε για το επικείμενο
ντέρμπι αλλά και για το
πωςβοήθησε ηνίκηστον
προηγούμενοαγώνα.

«Το θετικό αποτέλεσμαστον αγώνα με τηΝικη
Βόλουβοήθησεστοναανέβειηαυτοπεποίθησημας,
καθώς αφήσαμεπίσω το κακόπαιχνίδι στηΡόδο.
Παρ’ όλα αυτά είναι διαφορετικό το παιχνίδι που
έρχεται.

Τοκλίμαείναικαλόόπωςήτανκαιπριν.Ξέρουμε
πόσοσημαντικόςείναιοαγώναςμετονΙωνικόγιαυ-
τόκαιπαρακινούμεοέναςτονάλλονναταδώσουμε
όλατηνΚυριακή».

Στον  β’ 
γύρος  
της Α’ 

κατηγορία της 
ΕΠΣ Ημαθίας 
μπαίνουμε 
το Σάββατο 
21/12, όπου 
διεξάγεται η 
16η αγωνιστι-
κή με αρκετές 
ενδιαφέρουσες 
αναμετρήσεις. 
Ο πρωτοπόρος 
της βαθμολο-
γίας ΠΑΟΚ 
Αλεξάνδρειας 
δοκιμάζεται 
στην έδρα 
του Κοπανού, ενώ πιο εύκολο έργο 
έχει το Ροδοχώρι που υποδέχεται τη 
νεανική ΑΕΠ Βέροιας με τον Αντώ-
νη Καρολίδη για πρώτη φορά στον 
πάγκο της ιστορικής ομάδας.

ΕκτόςέδραςαποστολέςέχουνηΝάουσακαιη
ΑγίαΜαρίνα,που αντιμετωπίζουν τοΜακροχώρι
και τοΠαλαιοχώριαντίστοιχα, ενώ τοΠλατύαγω-
νίζεταιστογήπεδότουμεαντίπαλοτονΤριπόταμο.

Απόεκείκαιπέρα,οΑχιλλέαςΝάουσαςυποδέ-

χεταιτονΣταυρόκαιηΜελίκητηνΧαρίεσσα,ενώο
ΟλυμπιακόςΝ.φιλοξενεί τηνΚουλούραστο ντέρ-
μπιτωνουραγών.

Α’ΕΠΣΗ-16ηαγωνιστική
Σάββατο21Δεκεμβρίου(15:00)

Μελίκη-Χαρίεσσα
ΟλυμπιακόςΝ.-Κουλούρα
Κοπανός-ΠΑΟΚΑλεξ.
ΑχιλλέαςΝ.-Σταυρός
Μακροχώρι-Νάουσα
Παλαιοχώρι-Αγ.Μαρίνα
Πλατύ-Τριπόταμος
Ροδοχώρι-ΑΕΠΒέροιας

ΚομπλέηΒέροιαστηνΝίκαια
μετονΙωνικό

Πρεμιέρα δεύτερου γύρου
στο πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΗ

Μεαντιπάλους τους ΙκάρουςΤρικάλων, ολοκλη-
ρώνουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για το
2019 οιΑετοίΒέροιας.Η ομάδα τηςΗμαθίας,που
ελπίζειστησυμπαράσταση τωνφίλων τουμπάσκετ
ώστενακλείσειθετικάμιαακόμημπασκετικήχρονιά,
βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας μετά τις
πρώτες9αγωνιστικέςτηςσεζόνκαιθέλειναπαρα-
μείνει εκεί, εφόσονκαταφέρει να επικρατήσει τηςο-
μάδαςαπότηΘεσσαλία.Τοσίγουροείναιπωςάπα-
ντεςστηνομάδαυπολογίζουνπολύτοναντίπαλοτης
Κυριακής (17.00ώραέναρξης),πουμπορεί να έχει
πραγματοποιήσειαπογοητευτικόξεκίνημα(σεσχέση

με τιςπροσδοκίες),ωστόσο αποτελεί μια ιδιαίτερα
ποιοτικήομάδα,μεεξαιρετικούςπαίκτες.

Προβλήματα τραυματισμών δεν υπάρχουν για
τονΝτάνηΤυριακίδη,πουπροετοίμασετουςπαίκτες
του με στόχο ναπετύχουν την 6η φετινή νίκη και
νακάνουν έναακόμηβήμαγια τηνπαραμονήστην
κατηγορία.ΗδιοίκησητωνΑετώνΒέροιαςαπευθύνει
κάλεσμαστονφίλαθλοκόσμοτηςπόληςναδώσουν
τοπαρώνστοναγώνατηςΚυριακής,ενώέχειπρο-
γραμματιστεί και ένας μίνι αγώνας διάρκειας 5 λε-
πτώνπερίπουστοημίχρονοτηςαναμέτρησης,γιατα
παιδιάτωντμημάτωνυποδομήςτουσυλλόγου!

ΝασημειώσουμετέλοςπωςτοτμήμαΜίνιΑγοριών,
αγωνίζεταιαύριοΣάββατο(21/12)στις12.00τομεση-
μέριστηΜελίκημεαντίπαλοτονΆθλοΑλεξάνδρειας.

Τοπρόγραμματης10ηςαγωνιστικής
στον3οόμιλοτηςΓΕθνικής

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

Με εντός έδρας παιχνίδι κλείνει το 2019
για τους Αετούς Βέροιας
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Η Επανάσταση του 
1821 συνεχίζεται. Ενώ βρι-
σκόμαστε στα μέσα του Ι-
ουλίου του 1822, το αίμα 
των  Ελλήνων συνεχίζει να 
ποτίζει και πάλι το δέντρο 

της ελευθερίας στη μαρτυρική γη. Στη χώρα που πρό-
σφερε το άπλετο φως του πολιτισμού στην ανθρωπό-
τητα, οι Κλέφτες και οι Αρματολοί του Μοριά δίνουν τη 
ζωή τους αποφασισμένοι να νικήσουν ή να πεθάνουν. 
Όλοι οι επαναστατημένοι Έλληνες, κλήρος και λαός  
παντού δίνουν σκληρές μάχες για να κατακτήσουν το 
πολύτιμο αγαθό: της Ελευθερίας. 

    Η εκστρατεία του Ομέρ Βρυώνη που ξεκίνησε το 
1821 από τη Λάρισα με κατεύθυνση στην Πελοπόν-
νησο, απέτυχε του σκοπού της με αποτέλεσμα η Τρί-
πολη να περάσει στις 23 Σεπτεμ-
βρίου του 1821 στα χέρια των 
Ελλήνων, Ύστερα από πολλούς 
αιώνες οι Έλληνες απόκτησαν  υ-
πόσταση και επαναστατική φωνή 
προς τον έξω κόσμο. Η Άλωση 
της Τρίπολης έπαιξε σημαντικό 
γεω-στρατηγικό ρόλο στην εξέλι-
ξη του Αγώνα. Αναπτέρωσε το η-
θικό των πολεμιστών και εδραίω-
σε την πεποίθηση ότι ο τουρκικός 
στρατός δεν είναι αήττητος. Έδω-
σε την ευκαιρία στους Έλληνες 
να αποκτήσουν τα απαραίτητα 
τρόφιμα και πολεμοφόδια 

 Ο στρατηγός  Χουρσίτ Πασάς 
μετά τη νίκη του εναντίον του Αλή Πασά έπεσε στη 
δυσμένεια του Σουλτάνου για την αίγλη που απόκτησε 
στον πόλεμο με τον Αλή αλλά και σφετερίστηκε τον 
αμύθητο  θησαυρό του. Με απόφαση του ο Σουλτά-
νος στην νέα εκστρατεία κατά της Τρίπολης διόρισε 
τον Μαχμούτ  Πασά, τον γνωστό μας, ως Δράμαλη, 
καταγόμενου από τη Δράμα. Ο στρατός τον οποίο συ-
γκέντρωσε ήταν ο μεγαλύτερος από αυτόν που χρη-
σιμοποίησαν οι Τούρκοι. Υπολογίζεται ότι ανερχόταν 
σε 24.000 άνδρες ,και 6.000 ιππείς. Διέθετε 6 κανόνια 
30.000 ημιόνους, και 500 καμήλες. Περί τα τέλη Ιουνί-
ου ξεκίνησε από τη Λάρισα. Αυτήν τη φορά οι Έλληνες 
δεν είχαν δυνάμεις να τον αποκρούσουν στη διαδρομή 
του. Με πολλές καταστροφές έφτασε στην Αττική. Και 
στη συνέχεια πορεύτηκε στην Πελοπόννησο.  Ήθελε 
με ένα κεραυνοβόλο χτύπημα να  χτυπήσει την καρδιά 
του Μοριά. Οι πρόκριτοι ύστερα από κάποιες αμφιτα-
λαντεύσεις αποφάσισαν να ορίσουν αρχηγό το Γέρο 
του Μοριά, Τον Κολοκοτρώνη. 1

 Στη συνέχεια ο Δράμαλης καθυστέρησε μέχρι την 
23΄Ιουλίου. για την κατάληψη του Κάστρου της Κορίν-
θου  η οποία καθυστέρηση απέβη μοιραία. Αφού πέ-
ρασε από την Κορινθία (6 Ιουλίου 1822)βάδιζε προς 
την Αργολίδα                               

  Έφτασε μέχρι το Άργος αλλά ο στρατός υπέφερε 
από έλλειψη τροφών. Βρέθηκε τότε  στο δίλημμα: 
να συνεχίσει στην Τρίπολη ή να επιστρέψει στην 
Κόρινθο? Γράφει ο Παπαρηγόπουλος: «Μόνο ο Κο-
λοκοτρώνης κατάλαβε το τέχνασμα του Δράμαλη  και 
είπε στο συμβούλιο, ότι στο Δράμαλη δε μένει άλλο 
παρά να υποχωρήσει και είναι απαραίτητο  να κατα-
ληφθούν τα στενά προς την Κόρινθο.»2 

Επέστρεψαν και οι άντρες που έστειλε να παρα-
κολουθούν το Δράμαλη και τον ενημέρωσαν ότι επι-
στρέφει στην Κόρινθο. 

«Η Ελλάδα, χώρα Αητών, Σοφών και Ηρώων, 
έδωσε πάντοτε δείγματα ανθρώπινης υπέρβασης.» 3

 Εκεί στη ρεματιά των Δερβενακίων έγινε η τιτα-
νομαχία. Οι πολεμιστές δεν ξέχασαν ποτέ το σύν-
θημα: Ελευθερία ή Θάνατος. Τώρα θα αποδείξουν 

την επιλογή τους. Η νίκη στεφάνωσε τους ήρωες του 
Κολοκοτρώνη. Οι Τούρκοι πλήρωσαν ακριβά το μίσος 
στους Έλληνες  και την υπεροψία τους. Οι νεκροί 
και τραυματίες τους υπολογίζονται σε 2500-3000. Ο 
Δράμαλης πρόλαβε με τα υπολείμματα του στρατού 
του να σωθεί καταφεύγοντας στην Κόρινθο.   Σήμερα 
υψώνεται στα Δερβενάκια σε υπερφυσικό μέγεθος το 
άγαλμα του Κολοκοτρώνη  έφιππου που δείχνει προς 
την Στερεά Ελλάδα.«Τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από 
τα διδάγματα αυτά του ηρωισμού και της ανιδιοτέλειας  
που μας έδωσε το 1821

   Όταν ο Στρατηγός Δράμαλης έφτασε στη Λάρισα 
με τα υπολείμματα της στρατιάς του επικράτησε φό-
βος μεταξύ των Τούρκων. Εκεί τον περίμενε ο Χουρσίτ 
και οι αξιωματούχοι της Λάρισας για να μάθουν  την 
τύχη της εκστρατείας. Όλοι προσπαθούν να δικαιολο-
γήσουν τα αίτια της καταστροφής της εκστρατείας.  

Σε λίγες μέρες ο στρατηγός Χουρσίτ κάλεσε το 
στρατό τους Τούρκους προύχοντες και το ιερατείο στο 
Τζαμί της Λάρισας χωρίς να δώσει εξηγήσεις. Όταν 
έφτασαν όλοι και πήραν τη θέση τους, ο Χουρσίτ πα-

σάς έδωσε εντολή στο ιερατείο να ψάλει τη νεκρώσιμη 
ακολουθία. Όλοι είναι έκπληκτοι, αφού δεν υπάρχει 
νεκρός. Όταν τελείωσε το τελετουργικό  και μετέβησαν 
στο χώρο ενταφιασμού(Τεκέ-Μαυσωλείο- ποικίλει από 
το καθένα χαλιφάτο. π.χ. Σουνίτες-Σιίτες) Εκεί είπε 
προς τους παρισταμένους: «Τώρα θα δείτε και τον 
νεκρό». Αμέσως  έβγαλε το πιστόλι του και αυτοπυ-
ροβολήθηκε. Τι είχε συμβεί: Ο Σουλτάνος όταν έμαθε 
τη δυσάρεστη είδηση για την εκστρατεία του Δράμαλη 
θεώρησε υπεύθυνο της καταστροφής τον Χουρσίτ με 
τη δικαιολογία ότι δεν έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες 
στο Δράμαλη και τον καταδίκασε σε θάνατο. Όταν  το 
έμαθε ο Χουρσίτ απάντησε με το δικό του τρόπο. Έτσι 
είχε  άδοξο  το τέλος  Χουρσίτ πασά. Είναι όμως, ο 
άνθρωπος που άκουσε τη νεκρώσιμη ακολουθία του.

 Βιβλιογραφία..1.Σαράντος Καργάκος.  «η Ελληνι-
κή Επανάσταση του 21» τ.-Γ’ σελ.19. Εκδ. Realnws.. 
2.Κ.Παπαρηγόπουλος.»Ιστορία του Ελληνικού Έ-
θνους»τ.14 σελ.198 εκδόσεις LIBERIS3. 3Μαρία Πα-
παευσταθίου Αημακοπολου.«ΝΟΣΤΙΜΟΝΗΜΑΡ»-
σελ19.Φραγκφ. 1986

   ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Συνεχίζεται με τον Κολοκοτρώνη.  

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ ΤΟΥ 1821

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ-ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ

Μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη 
βραδιά από την Κίνηση Πολιτών 

Κυριώτισσας και τον Π. Ιερόπουλο
Η βραδιά που 

οργάνωσε η Κί-
νηση Πολιτών 
Κυριώτισσας στις 
18 Δεκεμβρίου, 
ήταν ξεχωριστή, 
υπέροχη...

Χριστουγεν -
νιάτικη η ατμό-
σφαιρα, γλυκιά, 
ζεστή, όπως ο 
μικρός χώρος επί 
της Ρήγα Φεραί-
ου 25.

Το στολισμένο 
και φωτισμένο 
δέντρο, έξω στη 
βεράντα, κάτω α-
πό φως μυστηρι-
ακό καλοδεχόταν 
όσες και όσους 
θα ανέβαιναν τη 
σκάλα προς τη μεγάλη σάλα του ιδιαίτερου αυτού σπιτιού που φιλοξενεί τις δράσεις της 
Κίνησης Πολιτών Κυριώτισσας .

«Ποία η πόλις;»                                                                                                              
Αυτός ο τίτλος δόθηκε από τον Γιάννη τον Καισαρίδη για ένα κύκλο εκδηλώσεων αφιε-

ρωμένων σε σημαντικές προσωπικότητες της πόλης που σχετίζονται με τον πολιτισμό της, 
λογοτεχνικό, ιστορικό, λαογραφικό που, συσχετιζόμενος με τον κοινωνικό ιστό της και ιδι-
αιτέρως της Κυριώτισσας, αφήνει το αποτύπωμά τους για πάντα ευδιάκριτο για όσους από 
τις νεότερες γενιές θα ψάξουν να το βρουν.

Ποία η πόλις, λοιπόν, για εμάς;   
Ποία η πόλις  για έναν από τους πιο ξεχωριστούς και δημοφιλείς πολίτες της Βέροιας, 

τον Πυθαγόρα τον Ιερόπουλο...
Ο Πυθαγόρας  ήταν εψές μαζί μας... και η βραδιά κύλησε πρίμα, γεμάτη με τον πλού-

σιο, ευρηματικό, ευφυή και χειμαρρώδη λόγο του...
Όπως ακριβώς και η προσωπικότητά του, η γεμάτη πάθος και νιάτα... Ναι, καλά α-

κούσατε... Έχει το πάθος της νιότης, της δημιουργίας, δηλαδή. Συγγραφέας, ερευνητής, 
βιβλιοφάγος, κοσμοπολίτης ταξιδευτής, αντισυμβατικός, με ένα ιδιότυπο, εκλεπτυσμένο 
χιούμορ, στο οποίο όλοι οι παρευρεθέντες έγιναν κοινωνοί και εκεί που θαύμαζες τη συγ-
γραφική του δεινότητα με τεταμένη την προσοχή, ξαφνικά όλα άλλαζαν και μια ψυχική ευ-
φορία σε πλημμύριζε μη μπορώντας να συγκρατήσεις τα γέλια σου…

Διάβασε έξι χριστουγεννιάτικα χρονογραφήματα, που είχε γράψει παλιότερα για τις 
εφημερίδες Παρατηρητή και Πληροφόρηση. Από την αρχή τόνισε ότι τα χρονογραφήματά 
του, ποιητική αδεία, καταγράφουν και περιγράφουν, με φαντασιακή βέβαια προέκταση, 
γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των εορτών του δωδεκαημέρου κάποιες αλη-
σμόνητες στιγμές του παρελθόντος σε αυτήν την πόλη.

Στη συνέχεια, αφού μας μύησε στην έννοια του χρονογραφήματος που «δεν είναι δημο-
σιογραφία το χρονογράφημα», όπως ετόνισε, και μας πληροφόρησε ότι το χρονογράφημα 
ξεκίνησε στη Γαλλία, στις παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης, άρχισε να μας ταξιδεύει 
στα παιδικά του χρόνια, σε κάλαντα παραφθαρμένα, αφού ό,τι δεν κατανοεί ο παιδικός 
νους το προσαρμόζει στα δικά του μέτρα. «Των αγγέλων λεωφορεία ήρθαν απ’ την Και-
σαρεία», έλεγαν οι πιτσιρικάδες, αντί «Των αγγέλων η χορεία δόξα εν υψίστης ψάλει…».

Οχτώ φορές τα λέγανε τα κάλαντα και καμιά φορά παραπάνω για τους παλιοημερολο-
γίτες… 

  Στο βιολί του μουσικού Τζίκου, πάλι, του γνωστού λαϊκού οργανοπαίχτη της Μακαριώ-
τισσας, έγραφε μέσα …«Στραβουκάναρους!». Κάποιος συνάδελφός του το είχε γράψει, 
επειδή ο Τζίκος ήταν αλλήθωρος και ο εγγονός του διάβασε… «Στραντιβάριους»… Αυτό 
ήταν! «Θα αγοράσω χρυσή καδένα για τον καημένο τον πατέρα μου», είπε ο γιος του, 
αλλά όταν γύρισε ο Τζίκος από τη καλλιτεχνική «τορνέ» του στη Γερμανία, όλα τα όνειρα 
κατέρρευσαν.

  Αυτά ήταν μερικά από τα αναγνωστικά στιγμιότυπα.
Τα υπόλοιπα θα τα μάθετε διαβάζοντας μόνοι σας τα χρονογραφήματα και σας προτρέ-

πουμε να μη χάνετε τέτοιες ευκαιρίες στο μέλλον…
Η βραδιά αυτή έγινε ακόμη πιο μαγική αφού η καταπληκτική μουσική που έπαιξε στο 

πιάνο η Γιώτα Σαββαΐδου έδωσε μια άλλη διάσταση στην εκδήλωση…

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα Δερβενάκια
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Του Πάρη Παπακανάκη

Η ημέρα του Αγίου Φιλίππου ήταν ημέρα χαράς για την αστική 
κοινωνία της Βέροιας. Γιορταζόταν όμοια με την ημέρα της απο-
κριάς: πλούσια φαγητά, άφθονο κρασί, γλυκά, βεγγέρες σε φιλικά 
σπίτια, γιατί από την επομένη και για σαράντα ημέρες απαγορευό-
ταν η κρεοφαγία. Ήταν ορόσημο όμως και για τα παιδιά, γιατί από 
την επόμενη ημέρα άρχιζαν οι έντονες διαβουλεύσεις τους για να 
σχηματιστούν οι «ορτακιές» (από το τουρκικό ορτάκ = συνεταίρος), 
οι συντροφιές για τα κόλιντα (τα κάλαντα της 23ης  προς 24η  Δε-
κεμβρίου), ώστε να είναι εγκαίρως έτοιμα τα απαραίτητα συνοδευτι-
κά εξαρτήματα, το αστέρι και η φάτνη!!!

Δεν ήταν εύκολη υπόθεση... Προϋπέθετε κατ’ αρχήν να υπάρχει 
διαθέσιμο το «κασνάκι» (μικρό κόσκινο για το αλεύρι). Μετά έπρεπε 
να αγοραστούν χρωματιστές κόλλες (πράσινες, κίτρινες, γαλάζιες, 
κόκκινες), σπάγκοι, σύρματα και αλεύρι για την κατασκευή της α-
λευρόκολλας, με συνεισφορά όλων των ορτάκηδων από το λιγοστό 
«χαρτζιλίκι» τους. 

Συχνά ο μεγάλος ενθουσιασμός για τη συμμετοχή στην ορτακιά 
οδηγούσε σε «συγκρούσεις συμφερόντων» μεταξύ παιδιών - μανά-
δων, καθώς τα πρώτα άρπαζαν κρυφά κάποια από τα απαραίτητα 
υλικά της κατασκευής. Και τότε άκουγες μνημειώδεις διαλόγους 
μεταξύ των γειτονισσών νοικοκυράδων: «Ακούς εκεί, ου πίβουλας 
μ’… Να μ’ άρπαξει τ’ σήτα!!! Κι πού θα βρω τώρα τέτοια βουλ’κιά 
να κουσκ’νίζου;», «Αμ, 
κι ου θ’κός μ’ που πήρει 
του μ’σό τ’ αλεύρ’ για τ’μ 
πίτα; Δε θάρθ’ ου καψό-
χρονους; Θα τουν μαυ-
ρίσου τ’ ράχη!!!»… «Μα-
τωμένα Χριστούγεννα» 
αποκαλούσε το σκηνικό 
ο Στέφανος Ζάχος πολύ 
παραστατικά! 

Τίποτε όμως, ούτε τα 
μαλώματα, ούτε ακόμη 
και οι «επιμορφωτικές» 
ξυλιές με το τσόκαρο ή 
τον πλάστη της πίτας 
(διαδομένα «παιδαγωγι-
κά εργαλεία» ως και στα 
δικά μας παιδικά χρό-
νια) ήταν ικανά να φρε-
νάρουν τον «πυρετό» 
των προετοιμασιών για 
τα κόλιντα!!! 

 
Σύγχρονη κατασκευή αστεριού και φάτνης από την «Κίνηση 

Πολιτών Κυριωτίσσης»

Κάθε ορτακιά διάλεγε τον αρχηγό της, ο οποίος σαν έμπειρος 
πρωτομάστορας έδινε στους υπόλοιπους τις οδηγίες κατασκευής. 
Το πεντάκτινο άστρο έπρεπε να είναι συμμετρικό, τα καλάμια του 
να συνδεθούν σφιχτά με σπάγκο, να προσαρμοστεί στέρεα το 
κασνάκι, οι χρωματιστές κόλλες να κολληθούν προσεκτικά με κουρ-
κούτι αλευρόκολλας και να λαδωθούν για να είναι πιο φωτεινές, 
να κολληθούν χωρίς ζαρώματα οι διαλεγμένες χριστουγεννιάτικες 
παραστάσεις στις κατάλληλες θέσεις, να τοποθετηθούν σωστά τα 
ξουγκουκέρια, να στερεωθούν οι κατασκευές καλά στα κοντάρια. Ε-
πιθεωρήσεις, δοκιμές, διορθώσεις, σημασία σε κάθε λεπτομέρεια…     

Όταν έφτανε πια το πολυπόθητο βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου, 
όλα τα ορτάκια συγκεντρώνονταν από νωρίς στο κελάρι ή στην α-
ποθήκη κάποιας ανεκτικής και φιλόξενης μάνας, που είχε φροντίσει 
να ετοιμάσει ζεστή σούπα για να τα φιλέψει. Με δοκιμές και μικρο-
διορθώσεις της τελευταίας στιγμής, συνοδευόμενες από ιστορίες για 

καλικάντζαρους*, περίμεναν με αγωνία την ώρα της εξόδου!!!  
[*Η δοξασία των καλικατζάρων ήταν πολύ έντονη μεταξύ των 

απλοϊκών κατοίκων της Βέροιας. Τόσο, που τα περισσότερα μικρά 
παιδάκια ζούσαν με την αγωνία, μήπως αυτή τη χρονιά καταφέρουν 
να πριονίσουν το δέντρο που στηρίζει τη γη… Άλλα πάλι έψαχναν 
πολλές φορές τη μέρα στους μπουχαρέδες των τζακιών, απ’ όπου 
(όπως τους έλεγαν οι μεγαλύτεροι) οι καλικάτζαροι «έμπαιναν στα 
σπίτια και μαγάριζαν τα γλυκά».]

Αναβρασμός όμως επικρατούσε και σ’ όλα τα σπίτια, όπου οι 
νοικοκυραίοι (άνδρες, γυναίκες και παππούδες ) ετοίμαζαν πυρετω-
δώς, αλλά με μεγάλη χαρά και τέχνη τα «λιανώματα» (αποξηραμέ-
να φρούτα, ξηρούς καρπούς, κάστανα, σταφίδες, ξυλοκέρατα κλπ 
καλοτυλιγμένα σε χαρτιά) για να τα ρίξουν στους καλαντάρηδες από 
το παράθυρο. Τα δε μικρότερα παιδιά είχαν κολλημένα τα προσω-
πάκια τους στα τζάμια των παραθύρων ώρες ατελείωτες, περιμένο-
ντας με λαχτάρα να εμφανιστούν «τ’ αστέρια»!!!

 Στις 12 ακριβώς κι ως το πρωινό χάραμα πλημμύριζαν τα σοκά-
κια της Βέροιας από πολύχρωμα φώτα, χαρούμενες νεανικές φωνές 
και μελωδικές ψαλμωδίες: 

(Ήχος πλ. β´. Ρυθμὸς τετράσημος)
Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα,
τώρα Χριστός γιννιέτι (δίς)
Γιννιέτι κι βαφτίζιτι
στους ουρανοὺς απάνου (δίς)
Όλοι οι Αγγέλοι χαίρουντι
κι όλοι δοξολογιούντι (δίς)
Και τα δαιμόνια σκάζουνε,
και σκάζουν και πλαντάζουν (δίς)
Κόλιντα μπάμπου!!! Μέλιντα μπάμπου!!!
Κι αν τα κόλιντα που παραλάμβαναν ήταν ικανοποιητικά, ακο-

λουθούσαν οι ευχές:
Σε τούτ᾿ το σπίτι πού ‘ρθαμε, πέτρα να μη ραΐσει 
κι ου νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια να ζήσει!!!
Κι του χρόν’!!!

Αν κάποιοι νοικοκυραίοι δεν ανταποκρινόταν έγκαιρα, άρχιζαν 
τα προειδοποιητικά δυνατά χτυπήματα στην βαριά εξώπορτα με 
τις «ματσούκες» (ραβδιά με ξύλινο ρόζο στην άκρη). Κι αν παρόλα 
αυτά συνέχιζε η αδιαφορία (πράγμα σπάνιο), εξαπολύονταν τα βα-
ρύτατα ευρηματικά αντίποινα (σκωπτικά δίστιχα):

Σε τούτ᾿ το σπίτι πού ‘ρθαμε, γιουμάτου καλιακούδια 
τα μ’σά γιννούν, τα μ’σά κλουσσούν, τα μ’σά τσ’ βγάζουν τα μά-

τια!!!

Αφέντη μου στην κάπα σου χίλιες χιλιάδες ψείρεις, 
άλλες γεννούν, άλλες κλωσούν κι άλλες αυγά μαζώχνουν!!!
Πόρτα-πόρτα πήγαινε η κάθε ανέμελη νεανική κουστωδία όλη τη 

νύχτα, δίνοντας μια φαντασμαγορική, χαρούμενη και πανηγυρική 
νότα στην πάντα συννεφιασμένη Βέροια.

   

 Κι επειδή η εφηβική ζωηράδα και σκανταλιά δεν είναι «σημείο 
των καιρών», αλλά υπήρχε και υπάρχει ως χαρακτηριστικό γνώρι-
σμα της ηλικίας, δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο κάποιος έφηβος κα-
λυμμένος με «μαλλιότο» (κάπα βοσκού κατασκευασμένη από τρα-
γόμαλλο) και φορώντας τρομακτική προσωπίδα, ώστε να μοιάζει 
με απόκοσμο πλάσμα, να εμφανίζεται ξαφνικά σε σκοτεινά σημεία 
κραυγάζοντας άγρια και χειρονομώντας επιθετικά. 

[Στην κεντροδυτική Μακεδονία έδιναν στους νεαρούς αυτούς τα-
ραξίες των Χριστουγέννων το προσωνύμιο «Κόλιας»]

 
Ο «Κόλιας» λοιπόν ήταν ο φόβος κι ο τρόμος των κολιντάρηδων, 

γιατί φοβερίζοντάς τους προσπαθούσε να τους αρπάξει τα κόλιντα, 
που είχαν συγκεντρώσει με τόσο «κόπο». Γι’ αυτό ο αρχηγός της 

ορτακιάς, εκτός από δίκαιος στη μοιρασιά, έπρεπε να είναι και ψυ-
χωμένος, ώστε να μπορεί να ανταλλάξει μερικές μπαστουνιές με 
τον επίδοξο άρπαγα…  

Τα ξημερώματα συνέχιζαν το πανηγύρι τα πολύ μικρά παιδιά, 
εκείνα που δεν είχαν την τόλμη ή την πατρική άδεια να βγουν στο 
δρόμο μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα. «Με τις σάκκες κρεμασμένες 
από το λαιμό και καλά μπουρμπουλιασμένα για να μη κρυώσουν 
και αρπάξουν τη φλουέντσα, και αντί για γουρουνόπουλο ή μισίρκο 
καπαμά με κυδώνια και γλυκά δαμάσκηνα θάπαιρναν το σουλφάτο 
και θάμεναν κρεβατωμένα χρονιάρες μέρες…»   (Στέφανος Ζάχος, 
1979, Αναμνήσεις ενός Βεροιώτη). 

Αυτά πήγαιναν συνήθως σε συγγενείς, που τους έδιναν ένα ξυ-
λάκι και τα οδηγούσαν στα τζάκια ή στις σόμπες τους. Εκεί έριχναν 
το ξυλάκι μέσα στην φωτιά και τραγουδούσαν τα «Κόλιντα μέλιντα». 
Έτσι θα έμπαιναν όλα τα καλά μέσα στο σπίτι. Μετά οι νοικοκυρές, 
αφού τα φίλευαν πλουσιοπάροχα: γλυκίσματα, μήλα, μανταρίνια, 
πορτοκάλια, σύκα, καρύδια, κάστανα, κολλίκια (από το αρχαιοελλη-
νικό «κόλλιξ ή κολλίκιον» μικρά στρογγυλά ψωμάκια αλειμμένα με 
ζαχαρόνερο ή μέλι), τους έδιναν κι ένα μικρό χρηματικό φιλοδώρη-
μα.

 Φεύγοντας τα μικρά παιδιά ευχαριστημένα από την περιποίηση, 
ανταπέδιδαν τραγουδώντας: 

(…) Ν’ ανοίξουνε οι πόρτες σας να μπει ο πλούτος μέσα 
και να γεμίσουν τα σταμνιά μέλι, κρασί και λάδι !!!

Για να αποδίδουμε «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι», τα περισσό-
τερα έθιμα της παραμονής των Χριστουγέννων της Βέροιας φαίνε-
ται να έχουν προέλευση από τους Αρμάνους Βλάχους κατοίκους 
της. Υιοθετήθηκαν (λόγω της ευσχήμονης και χαριτωμένης ατμό-
σφαιρας που διέχεαν) από τους αστούς «Γκραίκους» κι ενσωματώ-
θηκαν ως ενιαίο στοιχείο του βεργιώτικου πολιτισμού.     

 Η αξιέπαινη προσπάθεια αναβίωσης του εθίμου από την «Κίνη-
ση Πολιτών Κυριωτίσσης»!!! 

Χαρούμενα κι ευλογημένα Χριστούγεννα να έχουμε όλοι, 
αγαπητοί φίλοι! Και του χρόνου!!!

Τα κόλιντα της παλιάς Βέροιας!!! 



Σάββατο 21-12-2019
08:00-14:30ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΜΑ-

ΛΑΚΟΥΣΗ423310-67420

08:00-14:30 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ19(κοντάστο6οΔημοτικόσχο-

λείο)23310-66755

08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥ-

ΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8 (στενόΝ.Δημαρχεί-

ου)23310-25669

14:30-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩ-

ΝΟΣ1-3ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-

72677

19:00-21:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

21:00-08:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

Κυριακή 22-12-2019
08:00-14:30ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ21(κοντάστοΙΚΑ)23310-74374

14:30-21:00ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ623310-22017

19:00-21:00ΠΟΡΦΥΡΗΑΝΝΑΚΑΡΑΤΑ-

ΣΟΥ 19 (κοντά στο 6οΔημοτικό σχολείο)

23310-66755

21:00-08:00ΠΟΡΦΥΡΗΑΝΝΑΚΑΡΑΤΑ-

ΣΟΥ 19 (κοντά στο 6οΔημοτικό σχολείο)

23310-66755

Δευτέρα 23-12-2019
14:30-21:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ723310-28594

14:30-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ19(κοντάστο6οΔημοτικόσχο-

λείο)23310-66755

19:00-21:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3(απέναντιαπόμάρκετΓαλαξί-

ας)23310-75180

21:00-08:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3(απέναντιαπόμάρκετΓαλαξί-

ας)23310-75180
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Δεκέμβριος 2019
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό16-12-2019 μέχρι22-12-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία

Στις εκλογές που διεξήχθησαν 
στις 14/12/2019 στην Αλε-
ξάνδρεια στην αίθουσα του 

Δημαρχείου για την εκλογή νέου 
9μελές Διοικητικού Συμβουλίου 
του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξάν-
δρειας ψήφισαν τους εξής:

1)ΚΑΜΑΝΑΣΝΙΚΟΛΑΣΤΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2)ΜΕΣΣΑΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΟΥΕΡΩ-

ΤΟΚΡΙΤΟΥ
3)ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4)ΔΙΑΛΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΟΥΠΑ-

ΝΑΓΙΩΤΗ
5)ΤΣΟΥΛΦΑΙΔΗΣΣΤΑΥΡΟΣΤΟΥΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6)ΡΕΣΙΝΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΟΥΔΗΜΗ-

ΤΡΙΟΥ
7)ΒΟΛΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΤΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8)ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΤΟΥΘΕ-

ΟΔΩΡΟΥ
9)ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ

Εώςαναπληρωματικοίοιεξείς:
1)ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΟΥΠΕ-

ΤΡΟΥ
2) ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Στηνπρώτησυνεδρίαση των εκλεγμένων
μελών τουΔ.Σ.πουπραγματοποιήθηκεστα

γραφείατουΑγροτικούσυλλόγουεκλέχτηκαν
οιπαρακάτω:

1)ΚΑΜΑΝΑΣΝΙΚΟΛΑΣΤΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(Πρόεδρος)

2)ΜΕΣΣΑΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΟΥΕΡΩ-
ΤΟΚΡΙΤΟΥ(Αντιπρόεδρος)

3)ΔΙΑΛΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΟΥΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗ(Γραμματέας)

4)ΤΣΟΥΛΦΑΙΔΗΣΣΤΑΥΡΟΣΤΟΥΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(Ταμίας)

5)ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(ΜέλοςΔ.Σ)

6)ΡΕΣΙΝΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΟΥΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ(ΜέλοςΔ.Σ)

7)ΒΟΛΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΤΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(ΜέλοςΔ.Σ)

8)ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΤΟΥΘΕ-
ΟΔΩΡΟΥ(ΜέλοςΔ.Σ)

9)ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ(ΜέλοςΔ.Σ)

ΗπρώτηδραστηριότητατουνέουΔ.Στου
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
είναιησυγκέντρωσηστίςπρώτεςημέρεςτου
νέουχρόνουμεπολύσημαντικάθέματαπου
έχουνπροκύψει με τηνφετινή καλλιεργητική
περίοδο.Τα μέλη θα ενημερωθούν μεSMS
για τις ημέρεςπουθα είναι ανοιχτό το γρα-
φείοκατάτηνεορταστικήπερίοδο.

ΤοΝέοΔιοικητικό  Συμβούλιο ευχαριστεί
τον κόσμο για την μαζική συμμετοχή στις
εκλογές!

ΝέοΔ.Σ.στονΑγροτικό
ΣύλλογοΑλεξάνδρειας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της

Β. Όλγας κοντά στην
Ανάληψη διαμέρισμα
3ου ορόφου, 80 τ.μ.
καθαρό, 78.000 ευρώ.
Τηλ.:  6945 122583

Euromesitiki.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-

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

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπω-
λείται μονοκατοικία 80
τ.μ.σεοικόπεδο1000
τ.μ.,μεθέατοποτάμι,
και τα δύο μαζί ή με-
μονωμένα.Τηλ.: 6981
058526.

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πω-
λείται μονοκατοικία
δύοδιαμερίσματααπό
70 τ.μ. ισόγειο και 70
τ.μ. 1ος όρ., με εξωτε-
ρικήσκάλα,σεοικόπε-
δο595τ.μ.,πάνωστον
κεντρικό δρόμο, 10
λεπτάαπό τηΒέροια,
δίπλααπότονΑγ.Γε-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτική θέα, α-
νακαινισμένο, χωρίς
ασανσέρ, ατομική θέρ-
μανση, κουφώματα
ενεργειακά, μπαλκό-
νια γύρω-γύρω. Τιμή
45.000ευρώ,συζητήσι-
μη.Τηλ.:6992769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικό-
πεδο στη Μέση Βέ-
ροιας, 6 στρέμματα,
τ ιμή 130.000 ευρώ
(συζητήσιμη).  Κιν. :
6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο τουΔιαβατού οι-

κόπεδο 205 τ.μ., αξία
8.000ευρώ.Τηλ.:6942
067283.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
20,5 στρέμματα, πε-
ριοχήΑγ.Αικατερίνης
Επισκοπής Αλεξάν-
δρειας, 150μ. από τον
άξονα Βέροιας-Αλε-
ξάνδρειας στο ύψος
Καλοχωρίου .  Τηλ . :
6994202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ήΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη
Βεργίνα με ακτινίδια
4,3 στρέμ. σε πλήρη
παραγωγήστηνπεριο-
χήΞηρόκαμπος.Πληρ.
τηλ.: 6932526408 κος
Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα
στηΒεργίνα10στρέμ.
στηνπεριοχήΣάδηνα,
5 στρέμ. ακτινίδια και
5στρέμ.χέρσομεδική
τουπομώνα.Τηλ.:6932
526408κ.Γιώργος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχεί-

ρηση κομμωτηρίου
στο κέντρο της Βέροι-
ας, λόγω συνταξιοδό-
τησης. ΜΟΝΟ σοβα-
ρές προτάσεις. Τηλ.:
6976587232&23310
23206.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγε ιο  δ ιαμέρ ισμα
76 τ.μ., πραγματικός
λουλουδότοποςμε κλι-
ματισμό, καλοριφέρ,
πάρκιγκ, χωρίς κοινό-
χρηστα, Γρεβενών 11
καιΕρμούγωνία.Τηλ.:
6949215864.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι
μονοκατοικία πανέ-
μορφη με όλα τα έπι-
πλα και ηλεκτρικά, με
αυλή,ΛΟΥΞ, 250 ευ-
ρώ.Euromesitiki 6945

122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-

ΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-
παγγελματικός χώρος
επίτηςΒενιζέλου7στη
Βέροια, καθαρού εμ-
βαδού42 τ.μ.,στον2ο
όροφο.Περιλαμβάνει 3
χώρους καιW.C.Τηλ.:
2331021106.

ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΩΝ ,
Κεντρικής10,ενοικιάζε-
ται κατάστημα 30 τ.μ.,
διαμπερές, με πατάρι.
Τηλ.: 6949 408554 &
6948726845.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29  ε-
νοικιάζεται επαγγελ-
ματικόςχώρος50 τ.μ.,
πλήρως ανακαινισμέ-
νος, 1ος όρ., γωνιακό,
δίπλασταΑστικά.Τηλ.:
6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡ Ι ΚΗ  Ε -

ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητά να
προσλάβει 2 άτομα, έ-
νανοδηγόμεδίπλωμα
Γ΄κατηγορίαςκαιέναν
αποθηκάριο έως 45 ε-
τών.Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερ-
μανία κυρία χωρίς οι-
κογενειακές υποχρε-
ώσεις για εργασία σε
ελληνικό εστιατόριο.
ΜΙσθός,  ασφάλε ια ,
διαμονή. Πληρ. τηλ.:
6972816816.

ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΝ στη Βέροια
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λουστραδό-
ρος για μόνιμη εργα-
σία.Τηλ.:6945434236
&6945107521.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΦυλάξεων
‘’TSIFLIDISSECURITY’’
ζητάει για άμεση πρό-
σληψη, Προσωπικό
Ασφαλείας σταθερής
απασχόλησης ,αποστο-
λήβιογραφικώνμεπλή-
ρηστοιχείαστοsales@
securitytsiflidis.gr , και
στην διεύθυνση Θεσ-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

του Σαββατοκύριακου

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πωλείται στονΆγιο Γεώργιο
Βέροιας εκτάσεως 10 στρεμμάτωνπερίπου σε
προνομιακήθέση.Πληρ.τηλ.:6978335127.

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ28,πωλείται ή ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 72 τ.μ., 4ος όρ., με
θεα, διαμπερές, πλήρως ανακαινισμένο,
μεθέσηπάρκιγκ.Τηλ.:6984145267.
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σαλονίκης45 ,ΒέροιαΤ.Κ.:
59131,τηλεφωνικό κέντρο:
2331027102-4.Υπεύθυνος:
ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ Σ. ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός-πω-
λητής σε εμπορική επιχεί-
ρηση.Απαραίτηταπροσό-
ντα: Κάτοχος διπλώματος
Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι. και
κάρτα ηλεκτρονικού τα-
χογράφου, έως 38 ετών.
Βιογραφικά στο e-mail:
vbotzori@otenet.grκαιστο
Φαξ:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία
στο χώρο της διαφήμισης
άνδρας μακετίστας από

20-35 ετών. Πληρ. τηλ.:
2331066993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία
ζευγάριαπόεπιχείρησηε-
στίασηςμεεμπειρίαήχω-
ρίςγιακουζίνακαιψήσιμο.
Τηλ.:004915739317512.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης
γιακατάστημαστηΒέροια.
Τηλ. επικοινωνίας: 23320
41875ώρεςγραφείου.

ΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τζάκια
Φωτιάδης στην Πατρίδα
ΒέροιαςΖΗΤΑ ηλεκτροσυ-
γκολλητή.Πληρ.τηλ.:6976
791774.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ «Εργοηλεκτρική

Ο.Ε.» ζητούνται Ηλεκτρο-
λόγοι & Βοηθοί Ηλεκτρο-
λόγου.Αποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail: info@
ergoilektriki.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με
δίπλωμαΓ’κατηγορίαςκαι
εμπειρίαστιςπωλήσεις.Α-

ποστολή βιογραφικώνστο
sta-afoi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία/κοπέ-
λα για να φροντίζει ζευ-
γάρι ηλικιωμένων και να
μένει εσωτερική. Μισθός
ικανοποιητικός. Πληρ.:
6974 938099 & 6976

838881.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ζητά ναπροσλάβει
επιθεωρητή πωλήσεων,
για να αναλάβει το τμή-
μα πωλήσεων. Η εταιρία
προσφέρει μισθό, αυτο-
κίνητο και κινητό. Θα λη-
φθεί υπόψη προϋπηρε-
σία. Πληροφορίες στο:
6976777999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανι-

κός αυτοκινήτων, ηλεκτρο-
λόγος και οδηγόςΤΑΧΙ για
συνεργείο αυτοκινήτων.
Τηλ.:2331062900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςνα
γνωρίζει μισθοδοσία κατά
προτίμηση του προγράμ-
ματοςEpsilonγιαΛογιστικό
Γραφείο.Τηλ.:2331076870

&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτην

περιποίηση ηλικιωμένων,
καθαριότητασπιτιών, σκά-
λες, γραφείων, σιδέρωμα.
Τηλ.: 6989 070801 καΔέ-
σποινα.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

Κωδ:22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης,Διαμπε-
ρέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,αποτελού-
μενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημε
σόμπαπέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευ-
σηςστοναύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,
απεριόριστηθέαστονκάμποκαιτακουφώματα
τουείναιμεδιπλάτζάμια ,Τιμή:300€.Απο-
κλειστικήδιάθεση-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
,είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαό-
μορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαι
μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλάκαιμε
δύοαποθήκες,σεθέσηπεριοπήςσίγουρα,με
θωρακισμένηπόρτα ,ενοίκιο250€,.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106331 -ΠατρίδαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Μονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας108τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλό-
νι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΞύλινα,Κήπο,Έπιπλα,Ηλ.Συ-
σκευές,Σκαλιάεισόδου,Ανοιχτωσιά,Μπαλκό-
νια30τ.μ.-Τιμή:200€

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζά-
κικαιέναμπάνιο .Είναικομπλέεπιπλωμένο

μαζίμεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομική
θέρμανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινό-
χρηστηαυλή.Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικα-
τασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα -Τιμή:
100€.

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
35τ.μ.1οςόροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από1ενιαίοχώροκαιWCκαιδιαθέτειθέρμαν-
σημεΚλιματιστικό,μεΑνελκυστήραΤιμή:120€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελ-
κυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:230€.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευασμένο
το1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι
Ανελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

κήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ. -Τιμή:
140€.

Κωδ:105031-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίου,-Τιμή:150€.

Κωδ:105035-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκαι
στηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικότητα
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ. ισό-
γειο.ΑποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαιWC
,ενοίκιο200€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:105041ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Κατάστημα
80τ.μ.,κατασκευή70, Ισόγειο,ανακαινισμένο
μερικώς,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις
,μεμεγάληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην

ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,250€.
Κωδ.105039ΣτονΆγιοΑντώνιοκοντάκα-

τάστημα101τ.μ.,ισόγειοκαιμε110τ.μ.υπόγειο
τοοποίοεπικοινωνείμεεσωτερικόυδραυλικό
ανελκυστήρακαιμεδικότουςWC,σεεξαιρε-
τικάκαλήκατάστασηκαικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,άριστηκατασκευή
καιατομικήθέρμανσηπετρελαίου,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μίσθωμα450€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

ΚΩΔ.23061ΕΡΓΟΧΩΡΙ,νεοαναγειρόμενο
διαμέρισμα96τ.μ.,κατασκευή2006,2υ/δ,1ος
όροφος,τεράστιαβεράντα,ανοιχτωσιάμεγάλη
,απίστευταεργονομικό,πράγματιεπιμελημένης
καιποιοτικήςκατασκευής,υπερσύγχρονοαπό
κάθεάποψη,διαθέτειανεξάρτητηθέρμανσηκαι
θωρακισμένηπόρταεισόδου,έχειδυνατότητα
στάθμευσηςκαι είναισεπράγματιπερίοπτη
θέση,τιμήτελική96.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτάκαι83
τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυνιδιοκτήτη
,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαιγια
3ου/δ,βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,διαθέτει
πολύμεγάληκουζίνα ,ατομικήθέρμανσημε

αντλίαθερμότηταςκαιμεγάλοκλειστόγκαράζ,
αποθήκηστοισόγειο, σεαμφιθεατρικήθέση,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφοράσετιμή
εκπληκτικάσυμφέρουσα110.000€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104890 -ΤΣΕΡΜΕΝΙΚέντροΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας104
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνο-
δωμάτια,Σαλοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1995χωρίςασανσέρκαι
διαθέτειθέρμανσηΚεντρικήΠετρελαίου,Ηλιακό
θερμοσίφωνακαιαπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΠάρκινγκΠυλωτής23τ.μ.,
Αποθήκη6τ.μ.,Διπλάτζάμια,Ανοιχτωσιά-Τιμή:
75.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1960και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο
-Τιμή:80.000€.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικίαη
οποίααποτελείταιαπόένα ισόγειοκατάστημα
210τ.μ.,1οκαι2οόροφοαπόδυοδιαμερίσματα
των150τ.μ.οκάθεόροφος,ταοποίαβρίσκονται
σεοικόπεδο744τ.μ., είναικατασκευή1992,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,μεπολύωραίο
κήπο,οιχώροιτουλειτουργικοί,σεαμφιθεατρική
θέση,διαμπερές,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
θασυζητηθούν.,σεπολύκαλήτιμήμόνοόλο
μαζίμόνο120.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκατοι-
κίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα220
τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευήτης
έγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλστον
πρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικήςκατα-
σκευής,γεωμετρικάδομημένο ,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή

τιμήμόνο:340.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ.12776ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι
γραφειακοίχώροι63τ.μ.,μικτάκαι40τ.μ.καθ.
καινούργιακατασκευήτου2000,με2χώρους
καιWCστον2οόροφο,πολύκοντάστονΆγιο
Αντώνιο,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο32.000€.

Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
γραφείοδύοχώρων,μεγάληςπροβολήςκαι
συνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.στον2οόρο-
φο.Είναικατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Ηλεκτρικό,καιΚουφώματα
Αλουμινίουμε Διπλάτζάμια ,καθώςκαιμία
θέσηστάθμευσης.Τιμή:45.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13672Κατάστημα26τ.μ.,κατασκευή

70,Ισόγειο,εκπληκτικόκαιμεάριστηπροβολή
,αυτοτελές ,γωνιακό,σεπολύκαλόσημείο
καισεαπίστευταχαμηλήτιμή,μόνο10.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο
1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα.Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.και
υπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

σηκαφενείουηοποίαβρίσκεταισελειτουργία,
μαζίμετονεξοπλισμόκομπλέκαιτοπελατολό-
γιο.Δίνεταισεχαμηλήτιμήμόνο20.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.116008Πωλείταιαγροτεμάχιοάδειο

κοντάστασφαγείατηςΒέροιαςμε6.937τ.μ.και
άλλα3στρ.κατεχόμενοδηλ.συνολικά10στρ.
στηντιμήτων21000€τελική.σπάνιαευκαιρία
.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12740ΣτηνΕγνατία δεξιάπρος

τα έπιπλα τουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο
7.677 τ.μ. εντός ζώνηςοικιστικού ελέγχου
στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€.
.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο

120 τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς
επικλινές , σε απίστευτα χαμηλή τιμή,Α-
ποκλειστική διάθεση από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,μό-
νο15.000€.

Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,μόνο
60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέγερσης
γιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαιείναιεκτός
τιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναω-
ραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή , τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12734ΑΓΚΑΘΙΑΗΜΑΘΙΑΣπωλείται
οικόπεδο4.420τ.μ.τ.μ.,μέσαστοχωριό,εντός
σχεδίουάρτιοκαιοικοδομήσιμο,με ,σεπολύ
καλήγειτονιάμόνο45.000€όλομαζί.Πωλείται
καιτομισόστις25.000€Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγάλο
χωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρίσκε-
ταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλισταστο
2οστάδιο ,μετατρέπεταισεδύοοικοδομικά
τετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρίσκεται
σεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο,τιμή
όλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λοκουζίνα,έναμπάνιοπολυτελείαςκαθώςκαι
αποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,μεθωρακι-
σμένηπόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,τιμή:98.000€.Ιδανικόακίνητο
γιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστην
καρδιάτηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

του Σαββατοκύριακου

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

βιογραφικώνστοergasiamrk@gmail.com.
Σχετικήπροϋπηρεσίαθαληφθείσοβαράυπ’όψιν.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
διαμέρισμαστηνπο-
λυκατοικία Μ. Μπό-
τσαρη77,καινούργιο,
2 δωμάτια, τραπεζα-
ρία, κουζίνα, σαλόνι,
καθιστικό, λουτρό,
βεράντα μεγάλη με
θέαανατολικά,ατομι-
κήθέρμανση,ηλιακό,
κλιματιστικό καιπολ-
λά έξτρα, άνετηθέση
πάρκιγκ. Πληρ. τηλ.:
23310 24939, 6973
015833.

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



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ ΙΑΣ
οδηγός λεωφορείων με
πολυετήεμπειρίακαιχει-
ριστής γερανών, με όλα
ταεπαγγελματικάδιπλώ-

ματακαιΠ.Ε.Ι. καιπτυχίο
Μηχανικού Αυτοκινήτων
ζητά ανάλογη εργασία.
Τηλ.6909403655.

ΚΥΡΙΑ  σοβαρή ανα-

λαμβάνειφροντίδακαιπε-
ριποίηση ηλικιωμένων και
παιδιώνγιακάποιεςώρες.
Τηλ.:6983435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίη-
σηηλικιωμένωνγιαόλο
το 24ωρο. Τηλ.: 6986
276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 κα-

ρ έ κ λ ε ς  τ ραπε ζαρ ί -
ας ξύλινες καφέ 120

ευρώ,  1  κα ταψύκτης
DELONGHI 150 ευρώ, 1
μπαούλο ψυγειοκαταψύ-

κτηςDELONGHIκαινούρ-
γιο 250 ευρώ, 1 τραπέζι
σαλονιού μαύο 49 ευρώ.

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ2WC+παρκινγκΘεα,καινουριο170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκινγκ3ΔΣΚ140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ,85τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ3ος40τ.μ1ΔΣΚWC,προσοψηςμεΑυτ.Θ.Α/C26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΜονοκατοικιαμε350τ.μοικοπεδο,ανακαινισμε-
νη40000€
ΠΑΠΑΓΟΥ100τ.μ2ΔΣΚ2WCΑν.ΘερμΚοπλαμ,45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας300€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.
Τζακιεπιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ220€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚανωγειοκαλο250
ΓΗΠΕΔΟEπιπλωμενο1ΔΚWC250

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο
Αμμο,Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρι-
να,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο800μ.από
παραλια45000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαΙατρουςΒενιζελουκοντα
4χωρα400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟοσβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια,
μεπείρα στις πωλήσεις
ενδυμάτων, για 4ωρηα-
πασχόληση.Τηλ.:23310
67740&6976745551.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Aπό την εταιρία ταχυμεατφορώνACS ζητείται
κοπέλαγιαναεργαστείσταγραφείατηςΒέροιας.
Πληρ.τηλ.:23310 75400.



Τηλ.:6930388884.
ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%άδειαςΤΑΧΙστη

Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 & 6946
660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρόφυγκα διβαθμια
«Χρυσάφης» αδούλευτη και σε τιμή
ευκαιρίας.Τηλ.:6942067283κ.Γιώρ-
γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας πέλλετ και-
νούργιος, ιταλικός, μάρκας KARMEK
ONE, ιδανικός για εσωτερικούς χώ-
ρους,για80τ.μ.Τηλ.:6931811122.

ΠΩΛΕΙΤΑΙROVER400με108.000
χλμ., σε πολύ καλή κατάσταση.Τηλ.:
6994202074.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά
καιθηλυκά.Τηλ.:2331062900.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματι-
κό γερμανικής κατασκευής με φορι-
αμό και τρεις πολυθρόνες σε άριστη
κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973
827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρε-

ώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για
οοβαρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕολοκληρωμέ-
νεςανακαινίσειςσπιτιών, καταστημά-
τωνμεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πο-
λύκαλές τιμές καισυνέπειαστοχρό-
νο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ, Έπι-
πλα-Φωτιστικά, στο 7ο χιλ. Βέροιας-Νάουσας, ζητείται
πωλήτριαγιαεργασίαστοκατάστημαεπίπλου.Προϋπη-
ρεσίαστοείδοςθαθεωρηθείπροσόν.Απαραίτητομέσο
μεταφοράς.

Τηλ.επικοινωνίας:2331093205κ.ΚΩΣΤΑΣ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχαμε
ζάντες αλουμινίου 205x55x16 σε
άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρί-
ας λόγωαλλαγής Ι.Χ.Τηλ.: 6945
495566κ.Βασίλης.

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

Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΕμπειρίακαιπροϋπηρεσίασεβιβλίαΓ’

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές –

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

(ERP)
-Πολύκαλήγνώση τηςΑγγλικήςγλώσ-

σας (γνώση γερμανικής γλώσσαςθα εκτι-
μηθείωςεπιπρόσθετοπροσόν)

-Ηλικίαέως40ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες

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

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

(ΚΩΔ.ΑΓΓΕΛΙΑΣ201911_1)



Το 2014 με τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετέπειτα με την επιβολή 
του εμπάργκο της Ρωσίας προς τα αγροτικά προϊόντα που προέρχο-
νταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε ένα ντόμινο εξελίξεων που 
είχε σαν αποτέλεσμα την κατάρρευση των τιμών στο επιτραπέζιο ροδά-
κινο και νεκταρίνι.

Σαν να μην έφταναν αυτά τα δύσκολα μέτρα που επιβλήθηκαν πάνω 
σε ένα προϊόν εξαγωγικό που στήριζε την αγροτική οικονομία πέντε 
νομών ήρθε και η κλιματική αλλαγή για να κάνει ακόμη πιο δύσκολα τα 
πράγματα. Να επισημάνουμε ότι η χώρα μας επλήγη πολύ περισσότε-
ρο από κάθε Ευρωπαϊκή χώρα από το εμπάργκο της Ρωσίας σε ροδά-
κινα και νεκταρίνια διότι το 80% των εξαγωγών της χώρας απευθυνόταν 
στη Ρωσική αγορά. 

Εμείς σαν Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Δενδροκαλλιεργητών 
Κεντροδυτικής Μακεδονίας από τότε είχαμε επισημάνει την ανάγκη 
στήριξης της  καλλιέργειας από την Πολιτεία για τον πολύ απλό λόγο ότι 
έπρεπε να στηριχθούν όλες αυτές οι χιλιάδες οικογένειες πού ζούσαν 
και ζουν από την καλλιέργεια του ροδάκινου.

Το 2015 η τότε κυβέρνηση στήριξε με ένα αξιοπρεπές de minimis 
όλους εμάς τους παραγωγούς.

Τα προβλήματα όμως για το πολύπαθο ροδάκινο και νεκταρίνι συνε-
χίστηκαν και επιδεινώθηκαν τις επόμενες χρονιές (2017-18) λόγω της 
κλιματικής αλλαγής με άκαιρες βροχοπτώσεις που είχαν σαν αποτέλε-
σμα την καταστροφή της παραγωγής.

Μετά την άρνηση του ασφαλιστικού μας φορέα να καλύψει τις ζημιές 
ήρθε η τότε κυβέρνηση και αποζημίωσε με 120€ και 60€  τα νεκταρίνια 
και 100€ και 50€ τα ροδάκινα με την διαδικασία de minimis, φυσικά δεν 
μπορούμε να πούμε ότι καλύφθηκε η ζημιά που είχαμε υποστεί από τις 
βροχοπτώσεις.

Ερχόμαστε τώρα στο καταστροφικό έτος 2019 που από την άνοιξη 
κιόλας φάνηκε ότι το κακό θα συνεχιστεί.

Είχαμε δώδεκα χαλαζοπτώσεις στην κεντρική Μακεδονία και σαν να 
μην έφτανε αυτό η πορεία των τιμών πωλήσεων κατέρρευσε.

Σε συσκέψεις που συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποφα-
σίσαμε να διεκδικήσουμε στήριξη για το ροδάκινο και νεκταρίνι από την 
κυβέρνηση.

Στις συναντήσεις αυτές καλλιεργήθηκε ένα κλίμα από τη μεριά των 
κυβερνητικών βουλευτών  για μια αποζημίωση που θα βοηθούσε εμάς 
και τις οικογένειές μας να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε από την δει-
νή οικονομική θέση που βρισκόμασταν.

Προχθές λοιπόν ανακοινώθηκε από τους βουλευτές ότι τα ποσά που 
θα μοιραστούν στους παραγωγούς είναι 70€ το στρέμμα στα ροδάκινα 
και 50€ το στρέμμα στα νεκταρίνια. Αν νομίζουν εκεί στο ΥΠΑΑΤ ότι 
αυτό λέγεται στήριξη των προϊόντων εμείς λέμε ότι αυτά τα ποσά ειναι 
ψίχουλα και χρησιμοποιούμε τα λόγια τους (για τα προηγούμενα de 
minimis που δόθηκαν).

Κύριοι ο κόμπος ήρθε στο χτένι πρέπει εδώ και τώρα να παρθούν 
εκείνα τα μέτρα που θα δώσουν μέλλον στην καλλιέργεια μας και πνοή 
για τον τόπο μας, για το λόγο αυτό έχουμε ήδη καταθέσει τις προτάσεις 
μας, για την εξυγίανση της ροδακινοκαλλιέργειας.

Καλές γιορτές και υγεία!
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Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Δενδροκαλλιεργητών Κεντροδυτικής Μακεδονίας:
«Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, να ληφθούν άμεσα  

μέτρα για την εξυγίανση της ροδακινοκαλλιέργειας»

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά 
στο «χωριό» της Πλατείας Δημαρχείου

Ξεκίνησε με φουλ πρόγραμμα το Χριστουγεννιά-
τικο χωριό στην Πλατεία Δημαρχείου, από τον Δήμο 
Βέροιας και την ΚΕΠΑ και είναι γεμάτο παιδιά πρω-
ί-απόγευμα τόσο στο ταχυδρομείο του Αη Βασίλη, ό-
σο και στο βιβλιοδετείο και τον φούρνο των ξωτικών.

Μετά το περσινό ξεκίνημα με το καράβι της Ε-
ληάς, φέτος συνεχίζουμε με κάτι διαφορετικό, με το 
μικρό χριστουγεννιάτικο χωριό στην Πλατεία Δημαρ-
χείου.

Χρόνο με το χρόνο θα κάνουμε θεσμό τις χρι-
στουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην πόλη μας. Φέτος 
λόγω των εκλογών ξεκινήσαμε αργότερα τις προ-
ετοιμασίες μετά τον Σεπτέμβριο, χωρίς να σημαί-
νει βέβαια αυτό ότι οι φετινές εκδηλώσεις θα είναι 
φτωχές. Εξάλλου αυτό φάνηκε από την εναρκτήρια 
εκδήλωση με τον Πάνο Μουζουράκη και με το πρό-
γραμμα που ακολουθεί. Και μετά, θα ξεκινήσουμε τον 
προγραμματισμό του 2020 για τον οποίο έχουμε όλο 
το χρόνο μπροστά μας, ώστε να προσελκύσουμε 
ακόμα περισσότερο κόσμο και να κάνουμε πράξη 
την εξωστρέφεια και χριστουγεννιάτικο τουρισμό» 
δήλωσε χθες το πρωί, στα τοπικά ΜΜΕ ο δήμαρχος 
Κώστας Βοργιαζίδης, που έδωσαν το παρόν, στο ξεκί-
νημα της εορταστικής περιόδου για τον Δήμο. Παρών 
και ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ, Θεόφιλος Κορωνάς, ο 
οποίος ανέφερε για την φετινή δράση: «Για άλλη μια 
χρονιά θέλουμε να φανούμε συνεπείς στο εορταστικό 
πρόγραμμα, με κάτι μικρότερο, βέβαια, σε μέγεθος 
από το καράβι, αλλά και φέτος το χριστουγεννιάτικο 
χωριό χαρακτηρίζεται από ποιότητα, τόσο στους εμ-
ψυχωτές όσο και στις κατασκευές. Άρα συνεχίζουμε 
στο δρόμο που έχουμε χαράξει και ευελπιστούμε να 
δημιουργήσουμε μοναδικές στιγμές εδώ στην Πλατεία, 
για τα παιδιά της πόλης και επιφυλασσόμαστε για τα 
καλύτερα, το 2020!».

Το πρόγραμμα μέχρι τις 2 Ιανουαρίου, του νέου 
χρόνου, περιλαμβάνει καθημερινά (πρωί-απόγευμα) 
ανάγνωση παραμυθιών, face painting, ζαχαροπλαστι-
κής και παραστάσεις.
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