
CMYK

ΣΑΒΒΑΤΟ- KYΡΙΑΚΗ 26-27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 • Αρ. Φύλλου 12.295 • Τιμή 0,60 ευρώ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η Βέροια του ΟΧΙ !!!
Του Πάρη Παπακανάκη

Σήμερα στις 3 μ.μ. στο Δημοτικό Στάδιο

ΒΕΡΟΙΑ-Ασπρόπυργος

Σελ. 2

Σελ. 4

Ο Άρης Λαζαρίδης μίλησε εφ΄όλης 
της ύλης στα «ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ»

Μια ώρα πίσω τα ρολόγια, 
τα ξημερώματα της Κυριακής

Την Κυριακή 27 /10
Το βιβλίο του 

Γ.Ξ.Τροχόπουλου 
«Ανεξίτηλη 

Στάμπα»  
παρουσιάζεται 
στις 6 μ.μ. στη 

«Sala» της Ελιάς

Σελ. 2

Σελ. 10

Σελ. 13

Σελ. 2

Συνέντευξη του Αρχιμανδρίτη 
Δημήτριου Μπακλαγή και του 

Λάμπρου Παγούνη στον ΑΚΟΥ 99.6

Επίκαιρα θέματα
Από την Αριζόνα 

το παράπονο
Του Ορέστη Σιδηρόπουλου

Σελ. 3

SPORTSPORT



2 www.laosnews.gr 26-27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Πάνω που πάνε να 
ηρεμήσουν τα νερά της 

ΔΕΥΑΒ…πάλι τα ταράζουν!!!
Αναμφισβήτητα η «ξενάγηση» στον βιολογικό του Μακροχω-

ρίου έδωσε πολιτικούς πόντους στον δήμαρχο και την διοίκηση 
της ΔΕΥΑΒ, αφού η κατάσταση ήταν καλή και ο ανάδοχος εξέθε-
σε δημόσια τις «περγαμηνές» της εταιρίας του που δραστηριο-
ποιείται σε μεγάλα έργα και εκτός Ελλάδας. Και εκεί που φαίνεται 
ότι οι εικόνες και οι απαντήσεις θα σταματήσουν τις όποιες γκρίνι-
ες υπάρχουν(αν και δεν ήταν ουδείς από την αντιπολίτευση στην 
ξενάγηση), έρχονται οι πληροφορίες για αποφάσεις αύξησης του 
μισθού του προέδρου της ΔΕΥΑΒ και αποζημίωσης των μελών 
του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις να ταράξουν 
και πάλι τα νερά. Άραγε το οικονομικό περιβάλλον και η χρονική 
συγκυρία είναι κατάλληλη για κάτι τέτοιο; Αλλά και πολιτικά να το 
εξετάσουμε, πάνω που έχει ξεσπάσει «φασαρία» για την ΔΕΥΑΒ, 
έρχονται ως κερασάκι οι αυξήσεις; Μάλλον με πολιτικό αυτογκόλ 
μοιάζει, ενώ εκ των υστέρων θα μπορούσαμε να προσθέσουμε 
ότι όλη αυτή η σκόνη δεν θα είχε σηκωθεί αν ο δήμαρχος κρα-
τούσε το θέμα σε αναμονή όσο έλειπε στο εξωτερικό ο ανάδοχος 
και να τον καλούσε στο δημοτικό συμβούλιο για να δεχθεί εκεί την 
«ανάκριση» από κάθε ενδιαφερόμενο.
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του Σαββατοκύριακου

Πού απαγορεύεται η στάση 
και η στάθμευση στη Βέροια 

την 28η Οκτωβρίου
Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας για τον εορτασμό της ε-

πετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, έλαβε και στις τρεις πόλεις 
– έδρες Δήμων της Ημαθίας η Διεύθυνση Αστυνομίας, για την 
ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Στη Βέροια, 
για τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου, ελήφθησαν τα παρακάτω μέτρα:

Απαγόρευση τηςκυκλοφορίας,παντός είδουςοχημά-
των,απότις10:00έως14:00,στιςοδούς:

-Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου 
έως τη συμβολή της με την οδό Μπότσαρη

 -Εληάς, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως 
έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως

 -Ανοίξεως, από τη συμβολή της με την οδό Στρατού έως τη 
συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 

-Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως 
έως τη συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

- Κεντρικής, από τη συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό 10ης Μεραρχίας. 

- 10ης Μεραρχίας, από τη συμβολή της με την οδό Κεντρι-
κής έως τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως 

- Αγίου Δημητρίου, από τη συμβολή της με την οδό Μητρο-
πόλεως έως τη  συμβολή της με την οδό Ανοίξεως

- Αγίου Αντωνίου, από τη συμβολή της με την οδό Μαλα-
κούση έως τη συμβολή της με την οδό Βερμίου 

Απαγόρευση επίσης της στάσης και στάθμευσης, όπου αυ-
τή επιτρέπεται, από τις 08:00 έως 14:00, στις οδούς: 

- Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου 
έως τη συμβολή της με την οδό Μπότσαρη

- Εληάς, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως 
έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως

-10ης Μεραρχίας, από τη συμβολή της με την οδό Μητρο-
πόλεως έως τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής.

- Αγίου Δημητρίου, από τη συμβολή της με την οδό Μητρο-
πόλεως έως τη συμβολή της με την οδό Έλλης

- Αγίου Αντωνίου, από τη συμβολή της με την οδό Μαλα-
κούση έως τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής, καθώς και  
πέριξ και εντός της Πλατείας Αγίου Αντωνίου 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες απαγόρευσης 
στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων 
οδών, με μέριμνα και φροντίδα του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας

Η επέτειος του «ΟΧΙ», οι πεσόντες του 1940-1941, 
το όνειρό του για το μνημείο που επιθυμούσε να αναγερ-
θεί με τα ονόματα των ηρώων, μας θυμίζουν αυτές τις 
ημέρες τον αγαπητό «Επίκαιρο», τον αείμνηστο Ορέστη 
Σιδηρόπουλο. Λόγω της ημέρας αναδημοσιεύουμε ένα 
από τα χρονογραφήματά του που χαρακτηρίζουν και τον 
τρόπο γραφής του:

Η πρωτοβουλία του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματι-
κών Ημαθίας να δημοσιοποιήσει τα ονόματα των Ημαθι-
ωτών που έπεσαν στους εθνικούς αγώνες 1940-41 και να 
τιμήσει τη μνήμη τους προσεχώς με αρχιερατικό μνημό-
συνο, ικανοποίησε τους συμπολίτες και ιδιαιτέρως αυτούς 
που έχασαν τον άνθρωπό τους στον πόλεμο εκείνο.

Συγχρόνως όμως ανέδειξε και κάποιες αδυναμίες της 
γραφειοκρατικής μηχανής των κεντρικών υπηρεσιών του 
κράτους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα (και μακάρι να είναι το 
μόνο) αποτελεί αυτό που προκύπτει από την επιστολή 
που φιλοξενώ σήμερα στη δημοσιογραφική μου στήλη, 
παραλείποντας για λόγους ευνόητους το όνομα του απο-
στολέως.

Το γράμμα έρχεται από την Αμερική και το στέλνει 
εκλεκτός ομογενής, που έχει στην ψυχή του πάντα την 
πατρίδα. Διαβάστε το:

«Αγαπητέ φίλε μου. Έσκυψα σήμερα και πάλι στο 
γράμμα σου με τα νέα της Βέροιας και ειδικώς αυτά που 
αναφέρονται από τα παιδικά μου χρόνια στην κατοχή, τό-
τε που ο Ερυθρός Σταυρός χρησιμοποιούσε το κτίριο και 
προσέφερε συσσίτιο στα άπορα παιδιά της Βέροιας. Εγώ 
και τα αδέλφια μου, απολαμβάναμε κάθε μέρα για ένα 
και μισό σχεδόν χρόνο, τις εύγευστες σούπες που προ-
σέφερε ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός υπό την επίβλεψη 
του αείμνηστου κυρίου Παπαδόπουλου και της στοργικής 
κυρίας Σούλας Μιρβέτ.

Διάβασα και το βιβλίο του Νίκου Καλλιγά και με συ-
γκίνησε η γλαφυρή αφήγηση και οι παλαιές φωτογραφίες 
της πόλης. Θυμήθηκα τα χρόνια που έζησα στη Βέροια 

και με τη φαντασία μου περπάτησα στους δρόμους της 
πολιτείας.

Για το ζήτημα του πατέρα μου και του θείου μου: Ο 
πατέρας μου γεννήθηκε το 1905 στη Βέροια. Τον Οκτώ-
βριο του 1940, αν και πολύτεκνος, παρουσιάσθηκε. Του 
έδωσαν ένα όπλο και τον έστειλαν στο μέτωπο.

Όπως μας είπαν αυτόπτες μάρτυρες, ο πατέρας μου 
τραυματίστηκε από οβίδα πυροβολικού στις 31 Δεκεμ-
βρίου 1940. Πήρε 10 ώρες να τον μεταφέρουν στο 16ο 
ορεινό χειρουργείο σ’ ένα χωριό που λεγόταν Πέτροβα. 
Και την επόμενη μέρα, την 1η Ιανουαρίου, ανήμερα της 
ονομαστικής του εορτής, αναπαύθηκε.

Το μόνο που ξέρουμε είναι ο Ταχυδρομικός Τομέας: 
Τ.Τ. 518.

Κάπου στα αρχεία θα υπάρχει το όνομά του. Ένδειξη 
είναι το «Δίπλωμα Ευγνωμοσύνης» που μας χορήγησε η 
κυβέρνηση, το περίπτερο και η σύνταξη που δόθηκε στη 
μάνα μου καθώς και η μαρτυρία συμπολιτών.

Να ενημερώσεις τον κύριο Σούρλα και τον επικεφαλής 
των Εφέδρων αξιωματικών και πιστεύω πως αυτά και 
μόνο είναι αρκετά για να επιβεβαιώσουν πως ο πατέρας 
μου σκοτώθηκε σ’ ένα βουνό της Αλβανίας. Και να βά-
λουν το όνομά του στη λίστα των πεσόντων.

Το ίδιο ισχύει και με το θείο μου Κώστα, τον αδελφό 
του πατέρα μου που σκοτώθηκε 29 ημέρες μετά τον πατέ-
ρα μου, στο μέτωπο της Αλβανίας.

Η γιαγιά μου η Βασιλική και ο παππούς μου ο Τρύ-
φων, έστειλαν τα τρία παιδιά τους, τον Βασίλειο, τον 
Κωνσταντίνο και τον Ευάγγελο στο μέτωπο. Μόνον ο 
θείος μου ο Βαγγέλης γύρισε πίσω. Θα είναι ντροπή για 
το έθνος μας εάν εξαιτίας αμέλειας κάποιου γραφιά στο 
Επιτελείο, παραληφθούν τα ονόματά τους από τη λίστα 
πεσόντων και από το μνημείο που κάποτε θα ανεγερθεί.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς
Ο φίλος σου Τ.»

(Και για την αντιγραφή: Ορέστης Σιδηρόπουλος)

Με αφορμή την θεαματική πρόοδο στις εργασίες της 
«πολύπαθης» Γέφυρας Κούσιου, βρέθηκε ζωντανά στο 
στούντιο του ΑΚΟΥ 99.6 και στην εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙ-
ΡΕΤΙΚΑ, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου
ΒέροιαςΆρηςΛαζαρίδης, ο οποίος διατηρεί την ευθύνη 
επίβλεψης του έργου. Μίλησε με ενθουσιασμό για την 
δουλειά που είναι πλέον εμφανής και πολύς κόσμος 
καθημερινά «χαζεύει» την συναρμολόγηση ενός τόσο με-
γάλου έργου. Εξήρε τον επαγγελματισμό του τελευταίου 
εργολάβου, που θα ολοκληρώσει το έργο, αφού γνω-
ρίζουν την δουλειά του και από το σχολικό συγκρότημα 
στα Γιοτζαλίκια. Το χρονοδιάγραμμα μέχρι την άνοιξη του 
2020, είναι απολύτως εφικτό και λογικά δεν θα υπάρξει 
πρόβλημα. Στην συνέχεια της συζήτησης  έδωσε εξηγή-
σεις για το διαδικαστικό μπέρδεμα  και την εμπλοκή του 
ονόματος του Γιάννη Καμπούρη, ενώ πήρε σαφή θέση 
για την διαμαρτυρία των φωτογράφων λόγω της επιλο-
γής θεσσαλονικιού επαγγελματία. «Η Σόνια Θεοδωρίδου 

ως καλλιτέχνης και έχοντας τη μεγάλη ευθύνη για την 
εκδήλωση ζήτησε και επέβαλε τον δικό της φωτογράφο 
και αυτό έγινε σεβαστό», είπε ο πρόεδρος. Περαιτέρω 
μίλησε για το παρκινγκ στην Ελιά που πρόκειται να λει-
τουργήσει σε σύντομο διάστημα, ενώ είπε την άποψή του 
για την προηγούμενη ανάπλαση, την κατάσταση στην 
πλατεία Ωρολογίου, αλλά και την νέα ανάπλαση που 
πρόκειται να γίνει. Για το κλίμα στο δημοτικό συμβούλιο  
είναι αισιόδοξος και πιστεύει ότι όλοι θα βρουν τον βημα-
τισμό τους, ενώ μίλησε θερμά για την σύμπραξη με την 
παράταξη της Γεωργίας Μπατσαρά, αλλά και προσωπικά 
για την ίδια. Τέλος δεν απέκλεισε περνώντας ο χρόνος να 
αμβλυνθούν κάποιες καταστάσεις και να υπάρξει συνερ-
γασία είτε και με άλλες παρατάξεις, είτε με μεμονωμένους 
συμβούλους.  

(δείτε το βίντεο όλης της συνέντευξης στο 
laosnews.gr)

Μια ώρα πίσω 
τα ρολόγια, τα 

ξημερώματα της 
Κυριακής

Την τελευταία Κυριακή του Ο-
κτωβρίου, δηλαδή τα ξημερώματα 
της 27ης Οκτωβρίου , στις 4 π.μ., τα 
ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, 
για να περάσουμε από την θερινή 
στη χειμερινή ώρα.  Η επόμενη αλ-
λαγή θα γίνει  τον Μάρτιο του 2020. 

Επίκαιρα θέματα
ΑπότηνΑριζόνατοπαράπονο

ΟΆρηςΛαζαρίδηςμίλησεεφ’όληςτηςύλης
σταΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ
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 Ο  Πρόεδρος  του 
Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας κ. Χρή-
στος Φράγκος γνωστοποιεί 
τα εξής:

  Έχουμε την τιμή να ε-
νημερώσουμε τους πολίτες 
της Βέροιας ότι την Κυρια-
κή 20/10/2019, έγιναν τα 
αποκαλυπτήρια του μνημεί-
ου πεσόντων στο Αλβανικό 
μέτωπο του έπους 40-41.

Παρέστησαν οι αρχές 
της πόλης , συγγενείς των 
θυμάτων και εκπρόσωποι 
Φορέων.  

   Δίνεται πλέον η ευκαιρία ύστερα από πολλά χρόνια στις αρχές 
της πόλης στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 2019 να τελεστεί η επι-
μνημόσυνη δέηση από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Παντελεήμο-
να και να κατατεθούν στεφάνια εκ μέρους των αρχών και των φορέων 
στο Μνημείο των Πεσόντων, καθότι η μεγάλη και λαμπρή Εθνική Ε-
πέτειος  είναι γραμμένη  στο ΠΑΝΘΕΟΝ  της σύγχρονής Ιστορίας της 
Πατρίδος μας  από τη ΘΥΣΙΑ αυτών των Ηρώων μας.

   Δεν μπόρεσαν να παραστούν ο Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης 
κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής και Υ-

πουργός και Πρόεδρος των συγγενών των Θυμάτων κ. 
Γεώργιος Σούρλας καθώς και ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Α. 
Λεμεσού της πολύπαθης Κύπρου μας.    

   Για τον λόγο αυτό δημοσιοποιούμε τις Επιστολές – 
Μηνύματά τους προς τους διοργανωτές γι α ενημέρωση 
των πολιτών:

Χαιρετισμός του Αλκιβιάδη Στεφανή, 
Υφυπουργού, Επίτιμου Αρχηγού ΓΕΣ

«Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγε-

νική σας χειρονομία, να μου αποστείλετε πρόσκληση 
να παραστώ στην αποκάλυψη του Μνημείου Πεσόντων 
του Έπους 1940-41.

Η συμμετοχή του Συνδέσμου σας σε αυτή τη διοργά-
νωση, εκτός από την υλική της αξία, αποτελεί σπουδαία 

ηθική συμπαράσταση απέναντι στους Ήρωες μας.
Δυστυχώς, παρά την επιθυμία μου, ανειλημμένες υποχρεώσεις της 

ίδιας περιόδου δεν θα μου το επιτρέψουν.
Σίγουρος για την επιτυχία της εκδήλωσής σας, εύχομαι υγεία και 

δύναμη, με κάθε επιτυχία στους στόχους σας».
Χαιρετισμός του Γεώργιου Σούρλα

 «Αγαπητέ Πρόεδρε,
Η απόδοση τιμής και αιώνιας μνήμης προς τους Ήρωες του Έπους 

1940 με το μνημείο που θα κάνετε τα αποκαλυπτήρια την Κυριακή 

20/10, ας αποτελέσουν παρότρυνση, φωτεινό παράδειγμα πατριωτι-
σμού για να τιμηθούν από τους συμπολίτες τους οι ήρωες του 1940 σε 
όλη την επικράτεια.

Παρά την έντονη επιθυμία μου δεν μπορώ να παραστώ γιατί την 
ίδια μέρα και ώρα παρουσιάζεται το νέο βιβλίο μου «Δεν ξεχάσαμε 
τους Ήρωες του Έπους 1940-41» στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγ-
ματοποιηθεί και επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Ελευθερίου Κορδελιού, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Νεαπόλεως 
Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα».

Χαιρετισμός του Βίκτωρα Τσίγκη 
Να τιμούμε τους Ήρωες μας που έπεσαν μαχόμενοι για την λευτε-

ριά της Πατρίδας μας της Ελλάδας, είναι υποχρέωσή μας. Που εσείς 
σήμερα το κάνετε σας τιμά τα μάλα!

Εμείς οι Έφεδροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Κύπρου και οι Αντάρ-
τες Αγωνιστές του Έπους του 1955, του Απελευθερωτικού Αγώνα 
ΕΟΚΑ, σας νοιώθουμε πλήρως, ίσως γιατί έχουμε τις πληγές μας 
αιμορραγούσες ακόμη.

Σίγουρο είναι ότι είμαστε πραγματικά αδέλφια, γέννημα της ίδιας 
Μάνας της ΕΛΛΑΔΑΣ.

Της Παναγιάς την ευλογία να έχετε.
Σας σταυροφιλάμε αδέλφια.
Η φυσική μου παρουσία στα εγκαίνια – αποκάλυψης του Μνημείου 

δεν κατέστη δυνατή γιατί τις ίδιες ημέρες έχω επιφορτιστεί με άλλη Ε-
θνική εργασία εδώ στη Λεμεσό και Λευκωσία.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Επιστολές και Μηνύματα από Αλκ. Στεφανή, Γ. Σούρλα και 

Κυπρίους για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου πεσόντων 1940-41

Συνέντευξη του Αρχιμανδρίτη Δημήτριου Μπακλαγή 
και του Λάμπρου Παγούνη στον ΑΚΟΥ 99.6

Μίλησαν για το κοινωνικό φροντιστήριο και την ανέγερση του Αγ. Ιωάννη
Το μεσημέρι της Πέμπτης, καλεσμένοι της ρα-

διοφωνικής εκπομπής ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον 
ΑΚΟΥ 99.6, ήταν ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος 
Μπακλαγής, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος 
της Μητρόπολης Βεροίας, προϊστάμενος της 
ενορίας Αγ. Ιωάννου του Ελεήμονος και υπεύ-
θυνος του Κοινωνικού Φροντιστήριου και ο Λά-
μπρος Παγούνης, μεταπτυχιακός Θεολογίας και 
συντονιστής του Φροντιστηρίου. Αναφέρθηκαν 
εκτενώς στην δράση του κοινωνικού φροντιστη-
ρίου, τα προβλήματα και την τεράστια προσπά-
θεια να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
παιδιά, αλλά δεν θα μπορούσε η συζήτηση να 
μην πάει και στο χρονίζον θέμα του Ναού του 
Αγ. Ιωάννη που μετά την κατεδάφισή του, ανα-
μένουν οι πιστοί πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες 
θεμελίωσης του νέου ναού. 

Πότε ξεκίνησε η λειτουργία του κοινωνι-
κού φροντιστηρίου;

(Αρχ. Δημήτριος) Η δράση του κοινωνικού 
φροντιστηρίου ξεκίνησε από τότε που ήρθε ο 
Μητροπολίτης στην Βέροια, συγκεκριμένα από 
το 1995 και ήταν από τα πρώτα του έργα. Έχοντας την εμπειρία από 
μια αντίστοιχη δομή στην Θεσσαλονίκη, την μετέφερε στην Βέροια. 

Υπήρξαν στην αρχή προβλήματα ή αντιδράσεις;
(Αρχ. Δημήτριος) Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του κοινωνικού 

φροντιστηρίου υπήρξαν δυσκολίες, κυρίως λόγω μη προσέλευσης 
μαθητών, αφού οι γονείς προτιμούσαν να στέλνουν τα παιδιά τους στα 
φροντιστήρια.. Αντιμετωπίσαμε αντιδράσεις από επαγγελματίες του 
κλάδου, που έβλεπαν αρνητικά και ανταγωνιστικά να λειτουργήσει η 
Μητρόπολη ένα κοινωνικό φροντιστήριο, γι’ αυτό και στην αρχή ονομα-
ζόταν Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας  με συμβουλευτική και φροντι-
στηριακή στήριξη. Στην συνέχεια όταν ίδρυσαν και οι δήμοι κοινωνικά 
φροντιστήρια, ήταν πιο εύκολο να γίνει αποδεκτός ο θεσμός.

Η οικονομική κρίση συνετέλεσε στην ανάπτυξη του;
(Αρχ. Δημήτριος) Οπωσδήποτε. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας που 

τα οικονομικά των περισσοτέρων ήταν  καλύτερα είχαν μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη και ασφάλεια στα κλασσικά φροντιστήρια, παρά σε ένα 
κοινωνικό δωρεάν φροντιστήριο. Τα τελευταία ωστόσο χρόνια με την 
οικονομική κρίση έχουμε συνεχώς αυξανόμενη προσέλευση μαθητών, 
που φέτος έφτασε τις 180 εγγραφές.

Μέχρι πόσους μαθητές μπορείτε να καλύψετε;
(Αρχ. Δημήτριος) Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, θα μπορούσαμε 

να ξεπεράσουμε τους 200, ωστόσο αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε 
τις εγγραφές, διότι δεν επαρκούν οι διδακτικές αίθουσες, αλλά και οι 
καθηγητές. Το μελετούμε στην Μητρόπολη και εξετάζουμε τρόπους για 
να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Ξεκινήσαμε στον 5ο όροφο 
επί της Βενιζέλου 29, με δύο αίθουσες και διαμορφώσαμε αργότερα και 

στον 6ο όροφο μια μεγάλη αίθουσα, ενώ μας εξυπηρετεί στον 4ο όροφο 
ο Ερυθρός Σταυρός παραχωρώντας τον χώρο τους για να γίνονται και 
εκεί κάποιες ώρες.

Πότε ξεκίνησαν τα μαθήματα;
(Λ. Παγούνης) Προσπάθειά μας είναι κάθε χρόνο να ξεκινούμε όσο 

το δυνατό νωρίτερα. Φέτος τα μαθήματα ξεκίνησαν στο τρίτο δεκαήμερο 
του Σεπτέμβρη, αναμένοντας να επιστρέψει ο κόσμος από τις διακοπές 
για να ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις στις εκκλησίες. 

Πόσοι καθηγητές διδάσκουν στο κοινωνικό φροντιστήριο και 
είστε ευχαριστημένοι από το επίπεδο δουλειάς;

(Λ. Παγούνης) Συνολικά θα διδάξουν φέτος 25-30 καθηγητές, οι 
οποίοι είναι εξαίρετοι επιστήμονες με μεταπτυχιακά και με διδακτική 
εμπειρία, αφού οι περισσότεροι αν και αδιόριστοι κάνουν χρόνια ιδιαίτε-
ρα μαθήματα. Έρχονται με αγάπη και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, 
αφού είναι συνειδητή επιλογή τους να βοηθήσουν αφιλοκερδώς, αφού 
όλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά χωρίς ένα ευρώ αμοι-
βή, αφιερώνοντας πάρα πολύ χρόνο. 

Οι θέσεις καθηγητών έχουν καλυφθεί;
(Αρχ. Δημήτριος) Πάσα προσφορά δεκτή. Σαφώς και χρειαζόμαστε 

την εθελοντική προσφορά καθηγητών, αφού αφενός υπάρχουν ανάγκες 
σε κάποιες ειδικότητες, αφετέρου θα «ελαφρύνουν» το πολύ βαρύ διδα-
κτικό πρόγραμμα των ήδη υφιστάμενων καθηγητών. Συγκεκριμένα χρει-
αζόμαστε άμεσα έναν μαθηματικό και έναν χημικό, αλλά υπάρχει ειδικά 
ανάγκη στην ειδικότητα των μαθηματικών. 

Πώς μπορεί να εγγραφεί και να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμ-
μα του κοινωνικού φροντιστηρίου;

(Αρχ. Δημήτριος) Η ανακοίνωση των εγγραφών διήρκησε 3 εβδο-

μάδες μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου και κοινοποιήθηκε από ανακοινώσεις 
στις εκκλησίες. Δεν προχωρήσαμε σε πιο ευρείς ανακοινώσεις, λόγω 
του ήδη υφιστάμενου όγκου μαθητών από προηγούμενες χρονιές που 
θα έπρεπε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες τους. Φυσικά ζητούμε και οι-
κονομικά στοιχεία, αλλά μόνο για τυπικούς λόγους αφού φροντίζουμε να 
μην αποκλείσουμε κανέναν. 

Υπάρχουν γονείς που παρόλο που έχουν οικονομική άνεση 
προτιμούν το κοινωνικό φροντιστήριο λόγω ποιότητας δουλειάς; 

(Λ. Παγούνης) Ιδιαίτερα άνθρωποι που είναι κοντά στην εκκλησία, 
έχουν την εμπιστοσύνη να αναθέσουν την φροντιστηριακή υποστήριξη 
των παιδιών τους, αφού η Μητρόπολη αποτελεί εγγύηση γι’ αυτούς. 
Ειδικά στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου υπάρχει πολύ μεγάλη προσέ-
λευση.

Παραδίδονται μαθήματα για όλες τις τάξεις;
(Λ. Παγούνης) Καλύπτουμε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του 

Λυκείου, αφού φέτος για πρώτη χρονιά οργανωμένα έχουμε και προε-
τοιμασία για την Β’ & Γ’ Λυκείου, με συμμετοχή 15 μαθητών. 

Πώς αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι γονείς το κοινωνικό φρο-
ντιστήριο;

(Λ. Παγούνης)  Σε αυτό το σημείο θα εκφράσω το παράπονο ότι σε 
κάποιες περιπτώσεις γονείς και μαθητές δεν δείχνουν τον ανάλογο ζήλο 
και είτε κάνουν αδικαιολόγητες απουσίες, είτε δεν είναι επιμελείς με την 
δουλειά που πρέπει να κάνουν. Το κοινωνικό φροντιστήριο δεν είναι 
ούτε παιδικά χαρά, ούτε χώρος να περνούν τον χρόνο τους. Λειτουργεί 
ως κανονικό φροντιστήριο και ότι δεν πληρώνουν δεν σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν υποχρεώσεις. Επιπροσθέτως κάποιος μαθητής  που δεν έχει 
το ανάλογο ενδιαφέρον καταλαμβάνει μια θέση κάποιου μαθητή που θα 
ήθελε να ενταχθεί. 

Θα ανεγερθεί ο Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη;
(Αρχ. Δημήτριος) Η εκκλησία όσο ίσως να μην θέλουν κάποιοι θα 

γίνει και το δηλώνω κατηγορηματικά. Εδώ και 13 χρόνια έχουμε την 
απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που μας επιτρέπει να ανεγεί-
ρουμε τον ναό, αρκεί να εξασφαλίσουμε κάποιες προϋποθέσεις για τα 
ευρήματα. 

Συνεχίζουν να υπάρχουν εμπόδια;
Σε όλη αυτήν την πορεία υπήρχαν κάποιες τρικλοποδιές και εμπό-

δια, αλλά προσπαθούμε σιγά-σιγά να τα ξεπερνούμε και να προχωρού-
με προς την υλοποίηση του έργου. Ήδη τελειώσαμε από την Εφορία 
Αρχαιοτήτων, αφού πήραμε την έγκριση και βρισκόμαστε στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού, όπου βρέθηκαν κάποια στοιχεία σχετικά με τα στατικά 
και θα χρειαστούν διορθωτικές μελέτες. 

Έχετε εικόνα πως θα είναι ο καινούργιος ναός;
Το τμήμα με τα αρχαιολογικά ευρήματα θα είναι ξεχωριστό με δική 

του πρόσβαση και η κυριότητα και χρήση θα ανήκει στο Υπουργείο Πο-
λιτισμού. Το επάνω τμήμα που θα είναι ο ναός δεν θα είναι όπως ο πα-
λιός που κατέβαινες σκαλιά, θα είναι υπερυψωμένος και θα ανεβαίνεις 
σκαλοπάτια. Το πρόβλημα ήταν πώς θα θεμελιωθεί ο ναός, αλλά τελικά 
βρέθηκαν λύσεις από τους μηχανικούς. 
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Στηρίξτε τον αγώνα του «Έρασμου» 
για μια κοινωνία χωρίς βία!

Ο «ΕΡΑΣΜΟΣ» εδρεύει στη Βέροια  και δραστηριοποιείται δυναμικά ως Σύλλο-
γος Κοινωνικής Παρέμβασης στην ευρύτερη κοινωνίας της Ημαθίας και όχι μόνο,  με 
κέντρο αναφοράς την καταπολέμηση της βίας σε κάθε μορφή και εκδοχή της αλλά 

και τη μακροπρόθεσμη θεραπεία του προβλήματος, με βασικά εργαλεία την πρόληψη, την ενημέρωση, την 
ευαισθητοποίηση.

Σε μια συνεπή 12ετή πορεία ο Σύλλογός μας, ξεκινώντας σχεδόν από το μηδέν, με σταθερό κίνητρο δρά-
σης την αγάπη των εθελοντών μας για τη γυναίκα της διπλανής πόρτας, το παιδί αλλά και κάθε αναξιοπα-
θούντα συνάνθρωπό μας, οποιασδήποτε κοινωνικά ευάλωτης ομάδας,  απέσπασε το έμπρακτο ενδιαφέρον 
πολλών φιλότιμων συμπολιτών μας, καθώς και μια ουσιαστική θεσμική στήριξη από τις τοπικές αρχές, φορείς 
και υπηρεσίες (Δήμος, Νοσοκομείο, Αστυνομία), κατορθώνοντας να στεγάσει σε ασφαλή ξενώνα προσωρινής 
φιλοξενίας θύματα κακοποίησης, προσφέροντας τους διατροφή, πρωτοβάθμια περίθαλψη, ψυχολογική, κοι-

νωνική στήριξη, νομική βοήθεια 
και να φροντίσει για τη ομαλή 
και σταδιακή κοινωνική επανέ-
νταξη τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση ο-
ποιαδήποτε βοήθεια, είτε ως 
προσφορά ειδών πρώτης ανά-
γκης (είδη διατροφής, προσω-
πικής υγιεινής, καθαριότητας), 
είτε ως χρηματική δωρεά είναι 
πολύτιμη για τη συνέχιση αλλά 
και την ακόμη μεγαλύτερη ευό-
δωση του ιερού μας έργου.

Στηρίξτε και εσείς τον αγώνα 
μας ΟΣΟ, και ΟΠΩΣ μπορείτε!

Απευθυνθείτε σήμερα στον 
«Έρασμο». 

Για τη γυναίκα, για το παιδί, 
για τον άνθρωπο.

Για μια καλύτερη κοινωνία 
χωρίς βία, για τη δική σας γει-
τονιά… 

Δίπλα σας!
Tρ. Πειραιώς - ΙΒΑΝ Δω-

ρεών: GR 92 0172 2420 0052 
4203 2694 057

Γραφεία: Μ. Αλεξάνδρου 17, 
Βέροια

Δευτέρα –  Παρασκευή 
9.00μ.μ – 14.00μ.μ 

Τηλ: 23310 74073
WWW.ERASMOSVERIAS.

COM
EMAIL: erasmos.veria@

gmail.com

MALEFICENT: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ 
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά) 

Προβολές:   Πέμπτη 24/10 - Παρασκευή 
25/10 – Σάββατο 26/10 – Κυριακή 27/10 – Δευτέ-
ρα 28/10 στις  17.15

Σκηνοθεσία: ΧΟΑΚΙΜ ΡΕΝΙΝΓΚ
Σενάριο: ΜΙΚΑ ΦΙΤΖΕΡΜΑΝ-ΜΠΛΟΥ & ΝΟΑ 

ΧΑΡΠΣΤΕΡ
Ηθοποιοί: ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΤΖΟΛΙ, ΕΛ ΦΑΝΙΝΓΚ, 

ΤΖΟΥΝΟ ΤΕΜΠΛ, ΣΑΜ ΡΑΪΛΙ, ΛΕΣΛΙ ΜΑΝΒΙΛ, 
ΧΑΡΙΣ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ, ΜΙΣΕΛ ΦΑΪΦΕΡ

MALEFICENT: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ 
(Υποτιτλ.)  Προβολές:   καθημερινά στις 19.30

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΧΑΛΙ -  UP AND AWAY    (ΜΕΤΑ-
ΓΛ. Ελληνικά) 

Προβολές:   Πέμπτη 24/10 - Παρασκευή 
25/10 – Σάββατο 26/10 – Κυριακή 27/10 – Δευτέ-
ρα 28/10 στις  17.30

Σκηνοθεσία: ΚΑΡΣΤΕΝ ΚΙΛΡΙΧ
Σενάριο: ΒΙΚΙ ΜΠΕΡΛΙΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΜΕΡΟΣ, ΡΙΑ ΑΠΕΡ-
ΓΗ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ

JOKER (4Η και τελευταία βδομάδα)   (ΧΡΥ-
ΣΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ)

Προβολές:   Πέμπτη 24/10 –Τρίτη 29/10 - Τε-

τάρτη 30/10 στις 21.00
Παρασκευή 25/10  - Σάββατο 26/10 – Κυρια-

κή 27/10 - Δευτέρα 28/10  στις 19.00 και 21.30
Σκηνοθεσία: Τοντ Φίλιπς και σενάριο: Τοντ 

Φίλιπς και Σκοτ Ρίβερ
Πρωταγωνιστούν: Χοακίν Φίνιξ, Ρόμπερτ 

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

ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ  -  OFFICIAL SECRETS   
 Προβολές:   Καθημερινά στις 21.30
Σκηνοθεσία: ΓΚΑΒΙΝ ΧΟΥΝΤ
Σενάριο: ΓΚΡΕΓΚΟΡΙ & ΣΑΡΑ ΜΠΕΡΝΣΤΑΪΝ
Ηθοποιοί: ΜΑΘΙΟΥ ΓΚΟΥΝΤ, ΚΙΡΑ ΝΑΪΤΛΙ, 

ΜΑΤ ΣΜΙΘ, ΡΕΪΦ ΦΑΪΝΣ, ΙΝΤΙΡΑ ΒΑΡΜΑ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον 
παρακάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     24/10/19 - 30/10/19

Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου
Το βιβλίο του Γ.Ξ.Τροχόπουλου 

«Ανεξίτηλη Στάμπα»  
παρουσιάζεται στη «Sala» της Ελιάς

Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στις  6.00 μ.μ. 
στον «πολυχώρο Εληά» (αίθουσα «Sala») 
θα παρουσιαστεί το μυθιστόρημα «Ανεξίτηλη 
Στάμπα» του Βεροιώτη Λογοτέχνη Γ.Ξ.Τροχό-
πουλου.

Το μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε από τις 
εκδόσεις «ΑΛΦΑ ΠΙ», πραγματεύεται το βαθύ 
ζήτημα της υιοθεσίας και μάλιστα σε ένα οξύ 
ιστορικό πλαίσιο, αφού η ιστορία αυτή συμ-
βαίνει την δεκαετία του 1950, λίγα χρόνια μετά 
το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου στην Ελλάδα. 
Στα πλαίσια της πλοκής του μυθιστορήματος,  
ο συγγραφέας αναφέρεται σε πολλά ιστορικά 
γεγονότα του προηγούμενου αιώνα όπως η 
Γενοκτονία των Ποντίων, ο Εμφύλιος Πόλεμος 
στην Ελλάδα κ.α.

Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα -σύμφωνα 
με κριτικές που του έγιναν- που με απόλυτη 
ειλικρίνεια, δεν στερείται ούτε λογοτεχνικής 
αξίας, ούτε ιστορικής εγκυρότητας, ούτε όμως 
και κοινωνικών μηνυμάτων.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
Κώστας Φωτιάδης, Ομότιμος Καθηγητής 

Ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας,

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας, Δικηγόρος –Δημοσι-
ογράφος, Εκδότης της Εφημερίδας «ΛΑΟΣ»,

Ευγενία Καβαλλάρη, Φιλόλογος – Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν.Ημαθίας
και ο Συγγραφέας.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, 
ενημερώνει ότι από το απόγευμα του Σαββάτου 
26 Οκτωβρίου 2019 έως και την Κυριακή 3 Νο-
εμβρίου 2019 θα γίνει αναβάθμιση του ολοκλη-
ρωμένου αυτοματοποιημένου συστήματος της 
βιβλιοθήκης.

Tις μέρες αυτές δε θα λειτουργεί ο ΚΑΤΑΛΟ-
ΓΟΣ της Βιβλιοθήκης (ούτε διαδικτυακά, ούτε 
από τους υπολογιστές της Βιβλιοθήκης). Θα δε-
χόμαστε μόνο επιστροφές τεκμηρίων και γι’  αυτή 
την εβδομάδα κάθε αναγνώστης, θα δανείζεται 1 
τεκμήριο μόνο.

Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει ΑΝΟΙΚΤΗ και θα 
λειτουργούν κανονικά όλες οι υπόλοιπες υπηρε-
σίες. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευτέρα και Τετάρτη: 08.00-20.00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή,
 Σάββατο: 08.00 – 15.00
http://www.libver.gr   τηλ. 2331024494

Το 2ο Νηπιαγωγείο Βέροιας στο Λύκειο των Ελληνίδων
Την Παρασκευή 

25 Οκτωβρίου 2019 
τα 2 τμήματα του 2ου 
Νηπιαγωγείου Βεροι-
ας λόγω της επετείου 
της 28ης Οκτωβρίου 
ήρθαν στην Ιματιοθή-
κη του Λυκείου των 
Ελληνίδων Βεροιας 
. Εκει ακουσαν  πλη-
ροφορίες για την ιστο-
ρία των παραδιακών 
φορεσιων του τόπου 
μας. Και ειχαν τη δυ-
νατότητα να δουν και 
να φορεσουν μερικές 
από αυτες. 

8ο Φεστιβάλ Χορωδιών Νάουσας
Η Μεικτή Χορωδία ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας συμμετείχε στο 8ο Φεστιβάλ Χορωδιών «Άγγελμα Ελευ-

θερίας» που πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου στη Νάουσα.  πέντε διαφορετικά σε ύφος και στιλ 
χορωδιακά σύνολα, παρουσίασαν το πρόγραμμα τους σε μια κατάμεστη αίθουσα και προσεφεραν μια 
εξαιρετική χορωδιακή βραδιά στο θερμό και φιλόμουσο  κοινο. Πολλά συγχαρητήρια για την άψογη 
διοργάνωση στον πρόεδρο του Μουσικού  Σωματείου  «Ωδείο Ναούσης»  κ. Χρήστος Τσίτση, καθώς 
και σε όλους τους συμμετέχοντες.

Αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταλόγου
της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας
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Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Στή μακραίωνη ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος 
τό Ἔθνος μας εἶχε πολλές φορές τήν εὐκαιρία 
νά ἀποδείξει τήν προσήλωσή του στίς ἀξίες 
τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας, νά ἀπο-
δείξει τή γενναιότητα καί τό θάρρος του, ἀλλά 
καί τήν ἀκατάβλητη θέλησή του νά ἀγωνισθεῖ 
καί νά θυσιάσει ἀκόμη καί τή ζωή του ὑπέρ 
πίστεως καί πατρίδος.

Καί μία ἀπό αὐτές εἶναι καί ἡ σημερινή 
ἡμέρα. Ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποία σύσσωμος ὁ 
ἑλληνικός λαός ἀρνήθηκε νά ὑποδουλωθεῖ μέ 
τή θέλησή του στίς δυνάμεις τοῦ Ἄξονος πού 
ζητοῦσαν τήν ἐκχώρηση τῶν ἐδαφῶν τῆς πα-
τρίδος μας καί συγχρόνως καί τῆς ἐλευθερίας 
μας. 

Καί δέν τό ζητοῦσαν μόνο, ἀλλά ἀπειλοῦ-
σαν μέ πόλεμο, ἐάν δέν δεχόμασταν τήν πρό-
τασή τους. Ὅμως ἡ ἀπειλή τοῦ πολέμου δέν 
στάθηκε ἱκανή νά πτοήσει τούς πατέρες μας. 
Ἡ μικρή Ἑλλάδα μέ τούς γενναίους ἀνθρώ-
πους, μέ περιορισμένα μέσα καί χωρίς προε-
τοιμασία, στάθηκε ὄρθια ἀπέναντι στόν πανί-
σχυρο στρατό πού τῆς ἐπιτέθηκε καί πολέμησε μέ γενναιότητα, μέ 
ἐπιμονή καί αὐτοθυσία, γιά νά ὑπερασπισθεῖ αὐτή τή γῆ πού ἐμεῖς 
κατοικοῦμε, γιά νά ὑπερασπισθεῖ αὐτή τή γῆ τήν αἱματοβαμμένη καί 
τή σπαρμένη μέ αἵματα ἡρώων καί ἁγίων.

Στά βουνά τῆς Ἠπείρου καί τῆς Μακεδονίας οἱ πατέρες μας 
ἔδωσαν μαθήματα ἐξαιρετικῆς γενναιότητος καί ὑπερόχου ἀνδρεί-
ας, μαθήματα ἀφοσιώσεως στήν πατρίδα καί αὐτοθυσίας. Καί μαζί 
τους ὅλος ὁ ἑλληνικός λαός, οἱ γυναῖκες καί τά παιδιά, πού χωρίς 
νά ὑπολογίζουν τίς δυσκολίες καί τίς ἀντιξοότητες, στήριξαν μέ 
αὐταπάρνηση καί ἡρωισμό τούς στρατιῶτες πού μαχόταν ἐναντίον 
τῶν ἐχθρῶν. Καί ὅλοι μαζί ἐπέτυχαν τό θαῦμα τοῦ ‘40. Ἐπέτυχαν 
ὅ,τι κανένας ἄλλος λαός τῆς Εὐρώπης δέν κατόρθωσε νά ἐπιτύχει, 
κάνοντας ὁλόκληρο τόν κόσμο νά τούς θαυμάζει καί νά τούς εὐγνω-
μονεῖ γιά τό κατόρθωμά τους, γιά τή γενναιότητα καί τή θέλησή τους 
νά ἀγωνισθοῦν γιά τήν πατρίδα.

Αὐτό τό θαῦμα ὅμως ἔγινε ἐφικτό χάρη στήν πίστη τῶν πατέρων 
καί τῶν μητέρων μας στόν Θεό. Ἔγινε ἐφικτό χάρη στή βοήθεια καί 
τήν προστασία τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ Γένους μας, 
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πού σάν ἄλλη νεφέλη ἔσκεπε τό 

Ἔθνος μας στίς δύσκολες ἐκεῖνες ἡμέρες τοῦ 
πολέμου. 

Ἔβλεπαν οἱ στρατιῶτες μας τήν Παναγία 
νά τούς προστατεύει καί νά τούς προφυλάσ-
σει ἀπό τούς ἐχθρούς, ὥστε νά μήν τούς 
ἀγγίζουν τά ὅπλα τους. Ἔβλεπαν οἱ γυναῖκες 
τῆς Πίνδου, καθώς ἀνέβαιναν τά δύσκολα μο-
νοπάτια γιά νά μεταφέρουν τά πολεμοφόδια 
καί τά τρόφιμα στούς στρατιῶτες πού πολε-
μοῦσαν, τήν Παναγία νά τούς καλύπτει, ὥστε 
νά μήν εἶναι ὁρατές ἀπό τούς ἐχθρούς. Καί ἡ 
προστασία τῆς Παναγίας ἦταν αὐτή πού τούς 
ἔδινε θάρρος καί δύναμη γιά νά ἀγωνισθοῦν. 
Ἦταν αὐτή πού τούς ἐνίσχυε τήν πίστη ὅτι ὁ 
ἀγώνας τους εἶναι δίκαιος καί ὅτι ὁ Θεός εἶναι 
μαζί τους.

Μέ αὐτή τήν πίστη στήν ἀήττητη προστα-
σία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀγωνίσθηκε τό 
Ἔθνος καί σέ αὐτήν ὀφείλει ὅτι κατόρθωσε 
νά ἐπιτύχει τό ἀδύνατο. Νά ἀντιμετωπίσει ὡς 
Δαβίδ τόν Γολιάθ καί νά ὑπερισχύσει.

Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς σήμερα τιμοῦμε τούς 
πατέρες καί τίς μητέρες μας, τιμοῦμε τή θυσία 
τους γιά τήν πατρίδα, καί συγχρόνως ἐκφρά-

ζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός τήν Παναγία μας καί τήν ἁγία 
Σκέπη της, πού ἀποτελεῖ διαχρονικά τήν κραταιά προστασία τοῦ 
Ἔθνους μας.

Ἡ σημερινή ἡμέρα, ἡμέρα μνήμης καί εὐγνωμοσύνης στούς 
πατέρες, στόν Θεό καί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, εἶναι συγχρόνως 
καί ἡμέρα πού ἔχει ἕνα μήνυμα γιά ὅλους μας. Καί τό μήνυμα αὐτό 
εἶναι μήνυμα χρέους νά μιμηθοῦμε τό παράδειγμα τῶν πατέρων 
μας. Τό παράδειγμα τῆς θυσίας τους, τό παράδειγμα τῆς ἀγάπης 
τους γιά τήν πατρίδα, ἀλλά καί τό παράδειγμα τῆς πίστεώς τους 
στόν Θεό καί στήν Παναγία μας. Γιατί μόνο μέ τήν πίστη στόν Θεό 
καί τήν ἀγάπη στήν πατρίδα μποροῦμε νά διατηρήσουμε αὐτόν τόν 
αἱματοβαμμένο τόπο, πού πολλοί ἐποφθαλμιοῦν καί ἐπιδιώκουν νά 
σφετερισθοῦν, ἐλεύθερο γιά πάντα καί ἑλληνικό. 

Εἶναι χρέος μας αὐτό καί δέν πρέπει νά λησμονήσουμε ποτέ.
 Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης

 † Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
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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.  

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 27 Ο-

κτωβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Φωτίου Βεργίνας Ημαθίας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και παππού

ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤ. 
ΖΗΣΕΚΑ

(Γεωπόνου)

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,

  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην ταβέρνα «Βεργίνα» στη Βεργίνα

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων :

 Το Σάββατο 26 Οκτωβρίου το πρωί θα λάβει μέρος στην 
Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και στην Δοξολογία στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Δημη-
τρίου Θεσσαλονίκης.

 Το Σάββατο 26 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει 
στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου Ναούσης στο πλαίσιο των συνάξεων με τίτλο «Επι-
σκοπικός Λόγος» με θέμα: «Ο Άγιος Δημήτριος, τα θαύματα 
και η εύρεση των Ιερών Λειψάνων του».

 Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου 
Δημητρίου Θεσσαλονίκης και θα τελέσει μνημόσυνο για τα 
θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

 Την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και 
θα τελέσει Δοξολογία.

 Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Τριλοφιάς επί τη εορτή της 
Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.

 Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον εσπερινό και στην παράκληση του Αγίου Λουκά του 
ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατασκευή ναό 
του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

 Tην Πέμπτη 31 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον πανηγυρικό εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας.

 Την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Νη-
σίου.

Μονοήμερη 
εκδρομή στην Ξάνθη

ΤΟ   ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π. Κ.Α.Π.Α  ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΝΟΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 2019 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 7.00 π.μ. ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 15 € ΕΥΡΩ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ

Πρόγραμμα

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 7.30-10.00 π.μ.: Πανηγυ-
ρικός Όρθρος – Θ. Λειτουργία εορτής ΑΓ. Δημητρίου

Θα ακολουθήσει δεξίωση και παραδοσιακή χοροί 
μετά την Θ. Λειτουργία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς 

Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας ΠΡΟΣ τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ 
τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας
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Οι αγρότες ακολουθούν την 
τεχνολογική εποχή και παρα-
μένουν πρωταγωνιστές στην 
κοινωνία και στην οικονομία. 
Δίπλα στους αγρότες είναι η 
Τράπεζα Πειραιώς παρέχοντάς 
τους τη γνώση μέσω του και-
νοτόμου εκπαιδευτικού προ-
γράμματος «Επιχειρηματικός 
σχεδιασμός για αγροτικές επι-
χειρήσεις». Σκοπός του πρω-
τοποριακού εκπαιδευτικού 
προγράμματος είναι να βοη-
θήσει τους νέους αγρότες να 
εξελίξουν την αγροτική τους εκ-
μετάλλευση σε μια βιώσιμη α-
γροτική επιχείρηση. Δεδομένου 
ότι ο παραγωγός δεν διαθέτει 
απεριόριστο χρόνο, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες 
συνθήκες εργασίας του, το πρόγραμμα παρέχεται 
μέσω διαδικτύου, ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί 
στον τόπο και στο χρόνο, που είναι εφικτό για τον 
καθένα εκπαιδευόμενο ξεχωριστά. 

«Οι συνεχείς αλλαγές στην αγροτική οικονομία, 
οι ταχύτατες μεταβολές της τεχνολογίας και η χρή-
ση καινοτομιών στον αγροτικό τομέα καθιστούν 
επιτακτική την ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση των 
παραγωγών. Για το λόγο αυτό η Τράπεζα Πειραιώς 
πρωτοπορεί και, σε συνεργασία με το Κέντρο Βι-
ώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη ΑΕ, επενδύει 
στην ενίσχυση των γνώσεων» μας επισημαίνει κα 
Ελένη Βρεττού, Ανώτερη Γενική Διευθύντρια Εται-
ρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας 
Πειραιώς προσθέτοντας ότι «Το πρόγραμμα δια-
τίθεται ήδη δωρεάν σε 6.000 επιλεγμένους νέους 
παραγωγούς σε όλη τη χώρα».

Ένα πρόγραμμα με μια σημαντική πρωτοτυπία: 
της μεταφοράς γνώσεων μέσω μιας σύγχρονης 
μορφής εκπαίδευσης, που βασίζεται στη λογική ε-
νός «εκπαιδευτικού παιχνιδιού». Και η εκπαίδευση 
μετατρέπεται σε μια ευχάριστη διαδικασία μάθη-
σης. Μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή τους, 
του tablet ή του κινητού τους βλέπουν βίντεο, όπου 
έμπειροι εκπαιδευτές και ειδικοί του κλάδου μετα-
φέρουν τις εμπειρίες τους και στοχευμένα παρα-
δείγματα που αναλύονται με χρήσιμα εργαλεία. Με 
τρόπο απλό και κατανοητό, ο παραγωγός μπορεί 

να αποκτήσει γνώσεις σε βασικά θέματα επιχειρη-
ματικότητας. 

Ο παραγωγός αποκτά πρόσβαση και σε όλα τα 
εργαλεία που αναπτύχθηκαν ειδικά για το συγκε-
κριμένο πρόγραμμα, τα οποία μπορεί να προσαρ-
μόσει για την εξέλιξη της δραστηριότητάς του. Για 
την ακρίβεια μέσω του προγράμματος:

• Γίνονται κατανοητοί οι παράγοντες, που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη της εκμετάλλευσης και 
οι τρόποι για την αποτελεσματική μείωση τους κό-
στους παραγωγής.

• Καθορίζονται οι κύριες στρατηγικές και οι 
βασικοί στόχοι της εκμετάλλευσης για το επόμενο 
διάστημα.

• Προτείνονται τρόποι για την καλύτερη αξι-
οποίηση των διαθέσιμων πόρων της.

• Ενισχύονται οι γνώσεις για την αναγνώρι-
ση των ευκαιριών και των απειλών που παρουσιά-
ζονται από τις συνθήκες της αγοράς.

• Αναδεικνύονται νέοι τρόποι για την ανά-
πτυξη δεξιοτήτων καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Το κόστος του προγράμματος είναι στα 50 ευ-
ρώ, αλλά οι νέοι αγρότες, οι οποίοι ενδιαφέρονται 
να συμμετάσχουν δωρεάν στο e-learning  μπο-
ρούν να απευθύνονται στα κατά τόπους κατα-
στήματα της Τράπεζας Πειραιώς. Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το καινοτόμο πρόγραμ-
μα e-learning μπορείτε να αντλήσετε από την η-
λεκτρονική διεύθυνση: http://www.excelixi.org/
training/e-learning   

Τράπεζα Πειραιώς: 
εκπαιδεύοντας τους αγρότες 

Ψηφίστηκε στη Βουλή κατά πλειοψη-
φία το Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο που 
έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατί-
ας, όπως είχε δεσμευθεί ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, με την πλειοψηφία 
των κομμάτων της αντιπολίτευσης να το 
καταψηφίζουν, τοποθετούμενα απέναντι σε 
κάθε τι αναπτυξιακό και προοδευτικό.

Μεταξύ των θεμάτων που ρυθμίζονται 
στο πολυνομοσχέδιο είναι η προσέλκυση 
Στρατηγικών Επενδύσεων, ο έλεγχος Ε-
πενδυτικών Σχεδίων και η Πιστοποίηση 
Ολοκλήρωσης και Έναρξης της Παραγωγι-
κής Λειτουργίας Επενδύσεων, η δημιουργία 
ενιαίου ψηφιακού χάρτη προκειμένου να 
υπάρχει δημόσια και δωρεάν πρόσβαση 
από το κοινό στα γεωχωρικά δεδομένα, η 
συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Υποδομών 
στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι υπο-
δομές και τα κτίρια που ανήκουν ή βρίσκο-
νται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσι-
ου τομέα, η βελτίωση της λειτουργίας των 
επιχειρηματικών πάρκων, η απλοποίηση 
της αδειοδότησης των βιομηχανικών δρα-
στηριοτήτων, η απλοποίηση του θεσμικού 
πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δρα-
στηριότητας, η τροποποίηση ελέγχου και 
εποπτείας της αγοράς, διατάξεις σχετικές 
με την αδειοδότηση και τον έλεγχο κατα-

σκευών κεραιών στην ξηρά, αλλά και για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η θέσπιση 
εθνικού προγράμματος απλούστευσης δια-
δικασιών, μέτρα για την αντιμετώπιση της 
αδήλωτης εργασίας κ.α.

Με αφορμή την υπερψήφιση του Ανα-
πτυξιακού Νομοσχεδίου ο βουλευτής Ημα-
θίας Τάσος Μπαρτζώκας δήλωσε:

«Η ψήφιση του αναπτυξιακού πολυνο-
μοσχεδίου σηματοδοτεί μια νέα εποχή για 
τη χώρα μας. Πλέον δεν είμαστε με ανοιχτά 
χέρια ζητώντας δανεικά, αλλά με ανοικτή 
την πόρτα στους νέους επενδυτές.   

Το μεγάλο στοίχημα, τώρα που το κα-
τάλληλο νομοθετικό εργαλείο υπάρχει, είναι 
η σωστή κατεύθυνση των επενδύσεων, 
ώστε ο εθνικός πλούτος που θα δημιουργη-
θεί να κατανεμηθεί σωστά και δίκαια. Μόνο 
έτσι θα μπορέσουν όλοι να επωφεληθούν 
των πλεονεκτημάτων που επιφέρει η ανά-
πτυξη. 

Μόνο έτσι, περιφερειακές ενότητες που 
είδαν το εισόδημα τους να συρρικνώνεται 
σε μεγαλύτερο βαθμό τα χρόνια της κρίσης, 
όπως η Ημαθία, θα μπορέσουν να δείξουν 
τη δυναμική τους. Γι΄ αυτό και χρειάζεται 
ένα ευέλικτο, επιτελικό κράτος, αυτό που η 
Νέα Δημοκρατία πρόσφατα εισήγαγε».

Τάσος Μπαρτζώκας 
για Αναπτυξιακό 

Πολυνομοσχέδιο: Νέα εποχή 
για την χώρα 

– Ανάπτυξη μέσω επενδύσεων 
και όχι δανεικών 
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Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

«Για τους Λακε-
δαιμονίους, αν η 
σωτηρία τους δεν 
συνοδεύεται από 
ψυχική ανωτερό-

τητα, είναι προτιμότερος ο θάνατος»
Αγησίλαος

Περσικοί Πόλεμοι, φίλοι αναγνώστες. 
Ο Ξέρξης με τον πολυπληθή στρατό του 
– 2,6 εκατομμύρια άνδρες κατά τον Ηρό-
δοτο, 400 χιλιάδες κατά τους νεότερους – 
στρατοπεδεύει νότια της Θεσσαλίας, στην 
Τραχινία.

Οι Έλληνες στο συνέδριο της Κορίν-
θου αποφασίζουν να τον αντιμετωπίσουν 
από κοινού, αποστέλλοντας στόλο στο 
Αρτεμίσιο (οι Αθηναίοι) και στρατό στις 
Θερμοπύλες. Η επιλογή του στενού των 
Θερμοπυλών έγινε για να αντιμετωπιστεί 
η αριθμητική υπεροχή των Περσών. 300 
Σπαρτιάτες, 500 Τεγεάτες, 500 Μαντι-
νείς, 1.120 Αρκάδες, 400 Κορίνθιοι, 1.000 
Φωκείς και Οπούντιοι Λοκροί, καθώς και 
πολλοί Λακεδαμόνιοι περίοικοι (σύνολο 
δυνάμεων περίπου 6.000 άνδρες), στρα-
τοπεδεύουν στις Θερμοπύλες και περιμέ-
νουν εντολές του αρχηγού τους, του βα-
σιλιά Λεωνίδα, για να ριχτούν στη μάχη.

Ο Ξέρξης (480 π.Χ. Αύγουστος), δεν 
επιτίθεται αμέσως, γιατί θεωρεί ότι οι 
συμμαχικές δυνάμεις θα διαλυθούν τελι-
κά και θα υποχωρήσουν μπροστά στην 
απειλή του τεράστιου στρατού του. Μετά 
από τέσσερις ημέρες και ενώ ο στόλος 
του στο Αρτεμίσιο δεχόταν ήττες, στέλνει 
κήρυκες στις Θερμοπύλες, ζητώντας την 
άνευ όρων παράδοση των Ελλήνων.

Μάλιστα, ένας κήρυκας, είπε ότι τα βέ-
λη των Περσών είναι τόσα πολλά, που θα 
σκεπάσουν τον ήλιο. Τότε ο Σπαρτιάτης 
Διηνέκης είπε απλά: «Ωραία, τότε θα πο-
λεμήσουμε υπό σκιάν».

Όταν οι κήρυκες γύρισαν πίσω άπρα-
κτοι, ο Ξέρξης τους έστειλε και δεύτερη 
φορά, προσφέροντας πλούσια ανταλλάγ-
ματα στο Λεωνίδα, προκειμένου να πα-
ραδώσει τα όπλα. Τότε εκείνος του απα-
ντά: «Μολών Λαβέ» (έλα να τα πάρεις)!

«Πάλιν δε Ξέρξον γράψαντος «πέμψον 
τα όπλα», αντέγραψε «Μολών Λαβέ».

Την Πέμπτη μέρα, ο Ξέρξης επιτίθε-
ται, βέβαιος για την ήττα των Ελλήνων. 
Όμως, και κείνη την ημέρα, αλλά και την 
επόμενη, οι επιθέσεις του Περσών α-
ποτυγχάνουν και οι απώλειές τους είναι 
μεγάλες. Και αυτό γιατί, παρόλο που οι 
Πέρσες υπερείχαν αριθμητικά, η στρα-
τηγική του Λεωνίδα ήταν ευφυέστατη και 
ο οπλισμός των Ελλήνων οπλιτών ήταν 
καταλληλότερος από αυτόν των Περσών 
για τη μάχη στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι Έλληνες ήταν άρτια εκπαιδευμένοι 
και τα δόρατά τους ήταν πολύ δυνατά και 
με μεγάλο μήκος, ενώ και τα αμυντικά 
τους όπλα ήταν πολύ ανθεκτικά.

Αντίθετα, τα τόξα των Περσών, τους 
ήταν άχρηστα σε ένα τόσο στενό ση-
μείο. Οι 300 Σπαρτιάτες, που ανήκαν 
στο επίλεκτο σώμα στρατού, επιτίθεντο 
στους Πέρσες σε φάλαγγα και όταν εκεί-
νοι ξεκινούσαν αντεπίθεση, οι Σπαρτιάτες 
προσποιούνταν οπισθοχώρηση. Τότε, ο 
εχθρικός στρατός χαλάρωνε και έχανε 
την οργάνωσή του. Αμέσως, οι Σπαρτιά-
τες έφταναν στο στενότερο σημείο του 
περάσματος, όπου υπήρχαν και άλλες 
δυνάμεις, σχημάτιζαν εκ νέου οργανωμέ-
νη φάλαγγα και χτυπούσαν τους Πέρσες.

Όμως, οι νίκες των Ελλήνων δεν έμελ-
λε να συνεχιστούν. Στα νώτα της θέσης 
των Ελλήνων, υπήρχε το μονοπάτι της 

Ανοπαίας Ατραπού, τη φύλαξη 
του οποίου είχε αναθέσει ο Λε-
ωνίδας στου 1.000 Φωκείς, που 
γνώριζαν την περιο-
χή. Ο Εφιάλτης, κά-
τοικος της Τραχινί-
ας, παρουσιάστηκε 
στον Ξέρξη και του 
πρότεινε να οδηγή-
σει τους Πέρσες στο 
εν λόγω μονοπάτι. 
Ο Ξέρξης έστε ι -
λε τον Υδάρνη με 
10.000 επίλεκτους 
πολεμιστές. Οι Πέρ-
σες αιφνιδιάζουν 

τους Φωκείς, οι οποίοι δεν προλαβαίνουν 
να αντιδράσουν και διαλύονται.

Τα άσχημα νέα για την κυκλωτική κί-
νηση των Περσών, φτάνουν στο ελληνικό 
στρατόπεδο, το πρωί της τρίτης ημέρας. 
Τότε, τα περισσότερα ελληνικά στρατεύ-
ματα αποφασίζουν να αποχωρίσουν ή 
σύμφωνα με άλλη εκδοχή υπακούουν 
στις διαταγές του Λεωνίδα να φύγουν, για 
να μη θυσιαστούν. Ο Λεωνίδας θεωρεί 
αδιανόητο για τον ίδιο να τραπεί σε φυγή, 
αυτός και το επίλεκτο σώμα του. Είναι 
έτοιμος να επιτελέσει το χρέος του προς 
την πατρίδα του, μολονότι γνωρίζει την 
τελική έκβαση της μάχης. Μαζί με τους 
Σπαρτιάτες μένουν και οι Θεσπιείς και οι 
Θηβαίοι.

Ο Λεωνίδας μέχρι τέλους προσπαθεί 
να προξενήσει όσο το δυνατό περισσό-
τερες απώλειες στον εχθρό. Παρατάσσει 
τους πολεμιστές του σε ένα αρκετά πλατύ 
σημείο των Θερμοπυλών και επιτίθεται 
στους Πέρσες, οι οποίοι αντεπιτίθενται, 
κατά κύματα. Αποκρούονται επιτυχώς, 
αλλά όχι χωρίς απώλειες και για τους 
Έλληνες. Ο Λεωνίδας πέφτει ηρωικά μα-
χόμενος. Οι εναπομείναντες Έλληνες υ-
ποχωρούν. Τότε καταφθάνει ο Υδάρνης 
και η μάχη λήγει με τον αποδεκατισμό 
τους. Στο μνημείο των πεσόντων γράφτη-
κε το επίγραμμα του Σιμεωνίδη του Κίου: 
«Ω ξειν’ αγγέλειν Λακεδαιμονίοις, ότι τήδε 
κείμεθα, τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι» 
(ξένε μήνυσε στους Λακεδαιμονίους ότι 
εδώ είμαστε θαμμένοι, υπακούοντας τις 
προσταγές τους).

Ο Εφιάλτης, φίλοι αναγνώστες, που 
ανταμείφθηκε πλουσιοπάροχα από τον 
Ξέρξη για τις υπηρεσίες του, επικηρύ-
χθηκε από τους Έλληνες και κρύφτηκε 
για κάποια χρόνια. Όταν επέστρεψε στον 
τόπο του, νομίζοντας ότι τον είχαν ξεχά-
σει, τον αναγνώρισε ο Αθηνάδης και τον 
δολοφόνησε, αρνούμενος το ποσόν της 
επικήρυξης.

 

 «ΚΟΥΡΑΖΟΝΤΑΙ»  ΕΥΚΟΛΑ
 ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΕΡΙΑ…

Δημουλά
Να είχαμε το καλοκαίρι στην ντουλάπα,
να κλέβαμε προσδοκίες,
την αυτοβιογραφία της νοσταλγίας 
να εξέδιδε ο κύκλος των ρεαλιστών!

Πηγαίνω στο δάσος.
Ο λύκος έχει εξετάσεις. Στα αστάθμητα..
Ο Μύθος περιμένει τους πειρατές.
Ανθισμένες λέξεις δείχνουν το σπίτι του 
Οξυγόνου.
Τα δωμάτια γεμάτα ψέματα διασωληνωμένα.
Επιφωνήματα ά ά ά ακούγονται στη σκάλα.
Αλληλογραφία  περισσευούμενη πέφτει 
απ` τα παράθυρα.

-Τα δικαιώματα της Άνοιξης γυρεύεις; 
με ρωτούν.
-Ναι τους λέω, που το καταλάβατε; 
-Συνομιλείς με το μέλλον δηλαδή;
-Ναι τους ξαναλέω και τότε αρχίζω…

Έξι ήρωες ψάχνουν ιστορίες  
να πρωταγωνιστήσουν.
Στους μεσαιωνικούς γιορτασμούς με 
τις πινακωτές 
και τις ξέχειλες κούπες κρασιού η Ιστορία της
 Τέχνης 
γιορτάζει την σύζευξή της με την Ζωή.
Τις λέξεις που ξέχασε το κοριτσάκι με τα σπίρτα
 στο παγκάκι
αναζητά η παγκόσμια λογοτεχνική ανθολογία.
Κατάλαβες; 

-Ωωωω πόσο είσαι σαφής! 
Τα περιττά, μου λέει πόσο αναγκαία!
Πόσο αγαπούν την εξορία  των απαντήσεων.
Ζήτω η ψυχική ρυμοτομία φωνάζουν! 

-Να, 
και γω τους λέω,
μια φορά πήγα πουθενά κι` ήταν όλοι εκεί! 
Τι ωραία που ήταν!
Απόλυτη  εξουσία της επιβίωσης φαίνεται 
πως είναι η ελπίδα. 
Μην την αποδιώχνετε, αργεί να «επιτεθεί»!!!

   Γιάννης Ναζλίδης

Μεγάλες στιγμές του Ελληνισμού
«ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
Ο Συνεταιρισμός Διαχείρισης Συνιδιοκτησίας Ξηρολιβά-

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

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

Για τον Συνεταιρισμό
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 20.23.10.2019 Διατάξεως της 
Ειρηνοδίκη Βέροιας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσί-
ας) εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του 
σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικό Πολιτιστικό Σω-
ματείο ΦΕΡΩΝΑΣ» που εδρεύει στον Δήμο Αποστόλου 
Παύλου Νομού Ημαθίας και ήδη μετά την τροποποίησή 
του στον Δήμο Βέροιας Νομού Ημαθίας και συγκεκριμέ-
να στην οδό Λυσιστράτης 3 στη Βέροια και εκπροσω-
πείται νομίμως, ειδικότερα δε τα άρθρα 1, 5, 7, 12, 19 
και 26, σύμφωνα με το από 20.10.2019 τροποποιημένο 
καταστατικό του.

Βέροια, 24.10.2019
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΛΗ



ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ:  ΤΟ ΔΟΓΜΑ 

ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Οι προτάσεις που κατέθεσε για διαβούλευση το προεδρείο του ΔΣ του Πανελληνίου 

Ιατρικού Συλλόγου για μετατροπή του νομικού πλαισίου των νοσοκομείων από ΝΠΔΔ σε 
ΝΠΙΔ και η σύμπραξή τους με τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, με πρόσχημα την εξοι-
κονόμηση πόρων, την αποδοτικότητα και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
αποτελεί την νεοφιλελεύθερη οπτική που θέτει την ασθένεια στους όρους προσφοράς και 
ζήτησης και αντιμετωπίζει την υγεία με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς.

Η ιδιωτικοποίηση των δομών της υγείας δεν είναι πρόοδος. Είναι βαθιά οπισθοδρόμη-
ση που οδηγεί στα πέτρινα χρόνια κατά τα οποία η πρόσβαση στο σύστημα υγείας ήταν 
συνυφασμένη με την οικονομική κατάσταση του ασθενούς.

Η ιδιωτικοποίηση θα σημάνει την διάλυση των εργασιακών σχέσεων, την μείωση των 
αποδοχών , την εργασιακή ανασφάλεια, την συγχώνευση και διάλυση των νοσοκομείων, 
την εμφάνιση των μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών στα νοσοκομεία αλλά πρωτίστως την 
διάλυση του Κοινωνικού Κράτους.

Επειδή η πρόσβαση στην Υγεία, ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα πρέπει να είναι 
ισότιμη και καθολική, καταγγέλλουμε κάθε πρόθεση ιδιωτικοποίησης του δημόσιου συστή-
ματος υγείας.

Υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο χαρακτήρα του.
Υπερασπιζόμαστε το ΕΣΥ.
Οι γιατροί, οι εργαζόμενοι στις δομές υγείας και οι πολίτες θα βρεθούμε απέναντι και θα 

ανατρέψουμε τα επικίνδυνα νεοφιλελεύθερα σχέδια τους. Η οπισθοδρόμηση και το δόγμα 
της αγοράς στην υγεία δεν θα περάσει.

                                                                                 ΤΜΗΜΑ  ΥΓΕΙΑΣ  ΣΥΡΙΖΑ
                                                                                             ΗΜΑΘΙΑΣ

Συνεδριάζει την Τρίτη 
το δημοτικό συμβούλιο 

Νάουσας για την εκμίσθωση 
των 3-5 Πηγαδιών

Την  Τρίτη 29 Οκτωβρίου στις 18:00 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης : 1). «Λή-
ψη απόφασης ή μη για την μακροχρόνια εκμίσθωση των υποδομών και εγκαταστάσεων 
του Χιονοδρομικού Κέντρου (Χ/Κ) 3-5 Πηγάδια, τους όρους της οποίας θα καθορίσει η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου». 

Εισηγητής: Αντιδή-
μαρχος Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσι-
ών, Τοπικής Οικονομι-
κής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

2). «Κατάργηση της 
388/2017 απόφασης 
του Δημοτικού Συβου-
λίου και λήψη νέας α-
πόφασης για την παρα-
χώρησης της χρήσης 
του μικρού Καταφυγίου 
«Μιχάλης Ξανθίδης» 
στο Χ/Κ 3-5 Πηγάδια 
στον Ελληνικό Ορειβα-
τικό Σύλλογο Νάουσας 
(ΕΟΣ Νάουσας)».

Εισηγητής: Αντιδή-
μαρχος Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, Τοπικής Οικο-
νομικής Ανάπτυξης και 
ΚΕΠ.

Την Πέμπτη  31 του 
Οκτωβρίου στις 19:00 
θα συνεδριάσει το δη-
μοτικό συμβούλιο με 33 
θέματα στην ημερήσια 
διάταξη.
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Φίλοι μου, 
καλή σας ημέ-
ρα, 

Τα κ ,  τ α κ , 
χτυπά την πόρ-
τα, εγέρθητω 
ο κοντός πρω-
θ υ π ο υ ρ γ ό ς , 
ανοίγει και να 
μπροστά του ο 
Ιταλός πρόξε-

νος, ο κ. Γκράτσι, ο οποίος απαίτησε, 
«να επιτραπεί στα ιταλικά στρατεύματα 
η ελεύθερη διέλευση, προκειμένου να 
καταλάβουν διάφορες επίκαιρες θέσεις 
επί του εδάφους, του Ελληνικού Βασι-
λείου».

Ο Ι. Μεταξάς είπε ναι, περάσανε και 
το πρωί που ξυπνήσανε οι παππούδες 
μας και αφού είχανε πιει το καφεδάκι 
τους, αντιληφθήκανε ότι οι Ιταλοί είχανε 
εισβάλει, τους είπανε ΣΤΟΠ και τους 
γυρίσανε πίσω!

Αυτή είναι η εκδοχή που θα διδά-
σκουνε σε λίγο στα παιδιά μας, ότι το 
ΟΧΙ δεν το είπε ο Μεταξάς, αλλά ο Ελ-
ληνικός λαός, αναμενόμενο στην χώρα 
της γελοιότητας και της παράνοιας.

Λοιπόν κύριοι, το όχι το είπε ο Ι. Με-
ταξάς και το πήρε ο Ελληνικός λαός και 
φωνάζοντας αέρα, το μετέτρεψε σε ΟΧΙ!

Δεν πολέμησε στα χιονισμένα βου-
νά, ο Μεταξάς, αλλά ο απλός Έλληνας 
κουρελής. 

Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο δι-
κτάτορας Μεταξάς, είπε το όχι και ε-
πειδή δεν ήταν γέννημα θρέμμα των 
καταλήψεων και του φραπέ, δεν έτρεφε 
αυταπάτες, για αυτό είχε φροντίσει να 
ετοιμάσει, όσο ήταν δυνατό, την πα-
τρίδα. 

Ήταν προφανές, ότι μετά τη βύθιση 
της φρεγάτας Έλλης, θα οδηγείτο και η 
πατρίδα μας στον πόλεμο. Μόνο ένας 
ηλίθιος με αυταπάτες, δεν θα το κατα-
λάβαινε.

Ευτυχώς για εμάς, η πατρίδα δεν 
είχε τότε, τόσο πολλούς ηλίθιους μαζε-
μένους. Τους έχουμε τώρα!

Βέβαια όταν ζεις σε μία χώρα που 
όλα επιτρέπονται, στην οποία γονείς 
και δάσκαλοι, δεν τα έχουν μιλήσει, για 
το αληθινό νόημα της ημέρας και του 
αγώνα, αλλά για το κομματικό και όπως 
μας βολεύει νόημα, δεν μπορούμε να 
αναμένουμε και κάτι καλύτερο, παρά 
μόνο ασέβεια και σαχλαμάρα.

Ενός αγώνα φίλοι μου, που είχε σαν 
αποτέλεσμα, να πίνω και να πίνεις ε-

λεύθερα κακομαθημένε νεοέλληνα τον 
καπουτσίνο σου, με μία διαφορά όμως.

Δεν ξέρεις τι πίνεις, διότι το οποιο-
δήποτε ρόφημα ή έδεσμα της συγκε-
κριμένης ημέρας είναι φτιαγμένο, από 
πόδια, χέρια, άγχος, φόβο, κλάμα τρο-
μερό, χαρά υπερηφάνεια και κυρίως 
από ατελείωτο αίμα.

Και εάν ακόμη δεν κατάλαβες τι εν-
νοώ, σου λέω πολύ απλά, ότι για να 
αράξεις, σήμερα εσύ, κάποιος άλλος 
έχασε το πόδι του και το χέρι του.

Ανάπηρο πολέμου τον λένε, γιου 
νόου!

Και κάποιος άλλος έχασε τη ζωή 
του, το παιδί του, τον αδελφό του.

Τον λένε ήρωα, γιου νόου!
Αρκετά πλέον ηλίθιοι με το τζόκερ, 

το πόκερ, το σόκερ, …
Εκείνα τα χρόνια φίλοι μου, η πατρί-

δα είχε γυναίκες Ηπειρώτισσες (στίχοι 
Πυθαγόρας), που μέσα στα χιόνια κου-
βαλούσανε οβίδες.

Είχε γυναίκες, ξαφνιάσματα της φύ-
σης!

Τώρα, έχει γυναίκες που οδύρονται, 
γιατί δεν πήγανε τριήμερο στην Αρά-
χωβα, δεν έχουνε εξοχικό στη Μύκονο, 
δεν πέρασε ο κριτής την κόρη στο σόου 
«πώς να γίνεις ηλίθια», το αμόρε - γκό-
μενος, έχασε στο χρηματιστήριο, …

Η πατρίδα τότε δεν είχε καγιέν, αλλά 
γαιδούρια, δεν είχε πλούτο, αλλά φτώ-
χεια, πείνα.

Είχε αρχές, πίστη σε αξίες, πίστη σε 
ιδανικά.

Τότε οι νέοι, καβαλήσανε τα βαγόνια 
και γελώντας πήγανε σε πόλεμο. 

Τώρα ο νέος δεν γελά, αλλά κλαίει, 
διότι έχασε στο πλέι στείσον!

Τότε, ο νέος έκλαιγε γιατί ήταν ξυπό-
λητος, τώρα κλαίει γιατί δεν του παίρνει 
ο μπαμπάς γόβα στιλέτο!

Εκείνα τα χρόνια φίλοι μου, η πα-
τρίδα είχε της λευτεριάς μανάδες, τώρα 
έχουμε της σαχλαμάρας μαμάδες!

Τότε η μάνα έκλαιγε που σκοτώθηκε 
το παλικάρι της και ο πατέρας έλεγε, 
έπεσε για την πατρίδα!

Τότε οι γονείς μας προσπαθούσανε 
να ξεφύγουνε από τη φτώχεια με όπλα, 
τη δίψα για γνώση, με μόχθο και ρούχα 
καθαρά και άσημα.

Τώρα προσπαθούμε να ανελιχθού-
με με όπλα την πονηριά, τη γνωριμία, 
το μέσο, τη μαγκιά!

Οι πατεράδες μας τότε τα καταφέ-
ρανε, διότι γνωρίζανε την εθνική κλη-
ρονομιά τους και μπορούσανε να τη 

σηκώσουνε.
Εμείς που δεν τη γνωρίζουμε και δεν 

μπορούμε καν να την δούμε, επειδή 
έχουμε τυφλωθεί από την αφθονία των 
υλικών αγαθών, είμαστε καταδικασμέ-
νοι να σερνόμαστε μέσα στο ψέμα και 
τη λάσπη.

Οι πρόγονοί μας πετύχανε θριάμ-
βους, διότι δεν πιστεύανε σε πολιτισμό 
που σκοτώνει τη ζωή, αλλά σε πολιτι-
σμό που διατηρεί στη ζωή!

Έτσι και γω σήμερα, ζητώ από εσέ-
να και από εμένα, αγαπημένε νεοέλλη-
να, να κλείσεις τα ματάκια σου και τα 
αυτάκια σου.

Να κλείσεις τα ματάκια, για να μην 
δεις το κάθε ψώνιο και ψωνάρα που θα 
βάλει τα καλά του, για να παραβρεθεί 
σε μία ακόμη εθιμοτυπική εκδήλωση 
και όχι σε μία εθνική επέτειο.

Να κλείσεις τα ματάκια, για να μην 
δεις τα κακομαθημένα, που δεν έχουν 
μάθει να τρώνε ξηρούς καρπούς στα 
σπίτια τους.

Να κλείσεις τα ματάκια, για να μην 
δεις τα  δύο δάκτυλα φούστα, ίσως και 
τρία, που προσέρχονται στην παρέ-
λαση, λες και πηγαίνουν σε πισίνα ή 
παραλία και το βράδυ στο «ελληνάδι-
κο» για περισυλλογή, για το νόημα της 
ημέρας!

Και αφού αγαπημένοι μου κλείσατε 
τα ματάκια σας, πρέπει να κλείσετε και 
τα αυτάκια σας για να μην ακούσετε 
τους λόγους του δεκάρικου, που έχει 
αποστηθίσει ο κάθε «ανύπαρκτος».

Λοιπόν, αφού τα μάτια και τα αυτιά 
είναι κλειστά, για να μην «κλείσει» και η 
καρδιά, που σημαίνει ότι θα τα τινάξου-
με οριστικά, μας καλώ αγαπημένε μου, 
νεοέλληνα να σκεφθούμε.

Γιατί φθάσαμε ως εδώ;
Γιατί καταντήσαμε οι ζητιάνοι της 

Ευρώπης και σε λίγο, του κόσμου όλου;
Γιατί σταματήσαμε να στοχαζόμαστε,
Γιατί δεν έχουμε την αίσθηση του 

γελοίου;
Γιατί δεν ξέρουμε που βαδίζουμε;
Γιατί διώχνουμε τα παιδιά μας;
γιατί, γιατί, …
Όταν η ζωή σου είναι η αρπακτή, 

ο φραπές, η ασυδοσία, η ασέβεια, η 
ντουντούκα, ο τσαμπουκάς, η μάταιη 
επίδειξη του πλούτου και της βλακείας, 
είσαι καταδικασμένος να τραγουδάς 
Σουρή και:     «ω Ελλάς ηρώων χώρα, 
τι γαιδάρους βγάζεις τώρα»!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

«Ω Ελλάς ηρώων χώρα, 
τι γαιδάρους βγάζεις τώρα»!



Το δεύτερο παιχνίδι αλλά για την τρίτη αγω-
νιστική του 3ου ομίλου της Γ Εθνικής, καθώς με-
σολάβησε το ρεπό, δίνουν την ερχόμενη Κυριακή 
(27/10) οι Αετοί Βέροιας.

Οι “ασπρόμαυροι”, μετά τη νίκη της πρεμιέρας 
κόντρα στον Αριστοτέλη Φλώρινας, θα αγωνιστούν 
στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν αλλά 
και στην ιστορία τους σε μια εθνική κατηγορία.

Για τον Ντάνη Τυριακίδη δεν υπάρχουν ιδιαίτερα 
προβλήματα τραυματισμών και άπαντες είναι στη 
διάθεση του για την αναμέτρηση στην Καρδίτσα 
(27/10, 17.00)

Αντίπαλος των Αετών είναι η τοπική Αναγέννη-
ση, επίσης νεοφώτιστη στην κατηγορία, η οποία 
από τα πρώτα δείγματα γραφής, αποτελεί μια 
ιδιαίτερα σκληροτράχηλη ομάδα που δυσκόλεψε 
στην πρεμιέρα την ισχυρή Νίκη Βόλου, ενώ την 

προηγούμενη Κυριακή πέρασε νικηφόρα από τη 
Φλώρινα.

Όσον αφορά τους Εφήβους, αντιμετωπίζουν 
την Κυριακή (27/10) και ώρα 12.00 τον Αιγινιακό, 
μια αναμέτρηση που διεξάγεται στο ΔΑΚ “Βικέλας” 
και είναι στα πλαίσια της 5ης και τελευταίας για τον 
πρώτο γύρο αγωνιστικής του αντίστοιχου πρωτα-
θλήματος της ΕΚΑΣΚΕΜ

Τοπρόγραμματης3ηςαγωνιστικής
στον3οόμιλοτηςΓΕθνικής

Ολυμπιακός Βόλου – Ίκαροι Τρικάλων
Τιτάνες Παλαμά – ΓΑΣ Μελίκης
ΣΚ Ιωάννινα – ΑΓΣ Ιωαννίνων
Φαίακας Κέρκυρας – Νίκη Βόλου
Αίολος Τρικάλων – Αριστοτέλης Φλώρινας
Αναγέννηση Καρδίτσας – Αετοί Βέροιας
Ρεπό: ΦΟ Αριδαίας

Έγινε ο ορισμός των διαιτητών 
για την 5η φάση του κυπέλ-
λου με την ομάδα της Βέροιας 

να αγωνίζεται στα Γιάννενα με τον 

ΠΑΣ.  Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε 
ο κ. Γιουματζίδης από τον σύνδεσμο 
της Πέλλας ενώ βοηθοί θα είνια οι κ.κ 
Δέλλιος (Πέλλας) και Αναστασιάδης 

(Σερρών).

Μεγάλη «ρέντα» για τους διαιτητές του 
συνδέσμου Ημαθίας σε αυτούς τους ορι-
σμούς ενώ και ο Διαιτητής του αγώνα της 
Βέροιας είνια από τον σύνδεσμο της Πέλ-
λας αλλά είνια μισός...βεροιώτης.!

Αναλυτικάόλο τοπρόγραμμακαι οι
διαιτητές

Απόλλων Λάρισας- ΑΟ Ξάνθης διαιτητής 
ο κ. Κατσικογιάννης (Ηπείρου) 

Πανσερραικός- ΝΠΣ Βόλου διαιτητής ο 
κ. Βρέσκας (Πιερίας) 

Ολυμπιακός Βόλου- Πανιώνιος διαιτητής 
ο κ. Γκορτζίλας (Μακεδονίας) 

Καλαμάτα- ΑΕΛ διαιτητής ο κ. Μαλούτας 
(Ημαθίας) 

ΑΟ Καβάλας - ΟΦΗ διαιτητής ο κ. Καρα-
ντώνης (Ημαθίας) 

Παναχαική- Παναθηναικός διαιτητής ο κ. 
Βάτσιος ( Αν. Αττικής) 

Πλατανιάς- Αστέρας Τρίπολης διαιτητής 
ο κ. Τσαμούρης (Πειραιά ) 

Αιολικός- Λαμία διαιτητής ο κ. Μανούχος 
(Αργολίδος) 

ΑΟ Τρίκαλα- Εργοτέλης διαιτητής ο κ. 
Δραγούσης (Κιλκίς ) 

Ιάλυσος - Παναιτωλικός διαιτητής ο κ. 
Τάσης (Ηπείρου)
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Την επιστροφή στις νίκες θα 
επιδιώξει η «Βασίλισσα του 
Βορρά» στο σημερινό εντός 

έδρας παιχνίδι της κόντρα στον 
Ασπρόπυργο, το οποίο θα ανοίξει 
την αυλαία της 5ης αγωνιστικής του 
πρωταθλήματος της Football League, 
μαζί με το ματς των Τρικάλων με την 
Καβάλα. Ο αγώνας γίνεται μια μέρα 
νωρίτερα, λόγω του αγώνα Κυπέλλου 
που δίνουν οι Βεροιώτες την ερχόμε-
νη Τρίτη (29/10) στα Γιάννενα με τον 
τοπικό ΠΑΣ.

Αγωνιστικά, ο Σάκης Θεοδοσιάδης δεν αντιμε-
τωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, μιας και θα έχει στη 
διάθεσή του το Νίκο Ζούρκο, ο οποίος στις αρχές 
της εβδομάδας επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς 
προπόνησης, μετά τον τραυματισμό του στο ματς με 
την Τρίγλια.

Οι 19 ποδοσφαιριστές που συμπεριέλαβε στην 
αποστολή ο 44χρονος τεχνικός, είναι οι εξής:

Βοσνιάδης, Μπλατσιώτης, Μαραγκός, Στάμου, 
Μανιώτης, Ζούρκος Ν., Μουχάλης, Πεταυράκης, 
Βεργώνης, Πολύζος, Πέντα, Ταϊρης, Μπλέτσας, Με-
ληκιώτης, Χαντζάρας, Κανούλας, Σιμόνι, Σκαθαρού-
δης, Πασάς.

Το παιχνίδι της ΒΕΡΟΙΑΣ με τον Ασπρόπυργο, 
που θα ξεκινήσει στις 3μμ θα διευθύνει ο Πανυτσίδης 
από την Κοζάνη, με βοηθούς τους Μωυσιάδη και 
Φαλτάκα (Γρεβενών).

Με τις αναμετρήσεις της 8ης αγωνιστικής συ-
νεχίζεται το Σάββατο 26/10 το πρωτάθλημα της Α’ 
κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας. Οι ομάδες που προ-
πορεύονται στον βαθμολογικό πίνακα αγωνίζονται 
στις έδρες τους, με τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας να 
υποδέχεται τον Αχιλλέα Νάουσας, το Ροδοχώρι να 
φιλοξενεί την Χαρίεσσα και τη Νάουσα να κοντρά-
ρεται με το Παλαιοχώρι. Σημαντικό ματς θα γίνει 
στο γήπεδο της Αγίας Μαρίνας, όπου η τοπική 
ομάδα θα αντιμετωπίσει το Πλατύ, ενώ ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν επίσης τα παιχνίδια του Σταυρού με 
το Μακροχώρι και της Κουλούρας με τον Κοπανό.

Τέλος, στη μάχη της ουράς ο Τριπόταμος θα 
φιλοξενήσει την γειτονική ΑΕΠ Βέροιας, ενώ η Με-

λίκη θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό Νάουσας.

Α’ΕΠΣΗ-8ηαγωνιστική
Σάββατο 26 Οκτωβρίου (16:00)
Ροδοχώρι - Χαρίεσσα
Τριπόταμος - ΑΕΠ Βέροιας
Αγ. Μαρίνα - Πλατύ
Νάουσα - Παλαιοχώρι
Σταυρός - Μακροχώρι
ΠΑΟΚ Αλεξ. - Αχιλλέας Ν.
Κουλούρα - Κοπανός
Μελίκη - Ολυμπιακός Ν.
- Αναβλήθηκαν οι αγώνες της Β’ κατηγορίας

Σήμερα στις 3.00 μ.μ. στο Δημοτικό Στάδιο

Βέροια-Ασπρόπυργος
Α’ΕΠΣΗμαθίας

Εντός έδρας οι δύο πρωτοπόροι 
ΠΑΟΚ Αλ. και Ροδοχώρι

Κύπελλο

ΠΑΣΓιάννενα-ΝΠΣΒέροια
διαιτητής ο κ. Γιουματζίδης (Πέλλας) 

Γ’ Εθνική Μπάσκετ

ΣτηνΚαρδίτσαμεταβαίνουν
τηνΚυριακήοιΑετοίΒέροιας

Το τριήμερο 18-20 Οκτωβρίου ο αθλητής του 
συλλόγου μας Στέργιος Παπαγιάννης έλαβε μέρος 
σε αγώνες Jiu-Jitsu στην γειτονική Ρώμη της Ιταλίας 
κατακτώντας 4 μετάλλια με σύνολο 9 αγώνων σε 2 
διοργανώσεις . 

Στο Πανευρωπαϊκό NOGI IBJJF πρωτάθλημα:
Χρυσό μετάλλιο στη κατηγορία κιλών του
Ασημένιο στην ανοιχτή κατηγορία κιλών 
Και στο ROME FALL IBJJF διεθνές ανοιχτό πρω-

τάθλημα:
Χρυσό στη κατηγορία κιλών του
Χρυσό στην ανοιχτή κατηγορία κιλών

4 μετάλλια
για τον Στέργιο 

Παπαγιάννη του Α.Σ 
Ρωμιός στη Ρώμη



Ο Γιώργος Τσικίνας ο προπο-
νητής της γυναικείας ομάδας του 
Φιλίππου Βέροιας τα τελευταία 
χρόνια , ο άνθρωπος που από το 
μηδέν δημιούργησε μία ομάδα α-
ντάξια του ονόματος του μεγάλου 
συλλόγου έχει κάθε λόγο και άπο-
ψη να μιλήσει για όσα συμβαίνουν 
τις τελευταίες μέρες στο γυναικείο 
τμήμα του συλλόγου. Προέρχεται 
από τα σπλάχνα του Φιλίππου και 
κάνει μία κατάθεση ψυχής αφή-
νοντας πολλά υπονοούμενα και 
ευθύνες σε αυτούς που οδήγησαν 
την ομάδα στην διάλυση. 

Με ανάρτηση του λοιπόν στο 
προσωπικό του facebook αναφέ-
ρει τα παρακάτω. 

«Ως προπονητής της γυναικεί-
ας ομάδας του Φιλίππου Βέροιας 
τα τρία τελευταία χρόνια, λυπάμαι 
πραγματικά γιατί μετά από μεγάλη προσπάθεια 
πολλών ανθρώπων (όχι της Διοικούσας Επιτροπής) 
και σε κάθε περίπτωση πολύ λιγότερων από αυτούς 
που την αγάπησαν, η ομάδα αυτή που με τόσο κόπο 
και μεράκι χτίστηκε σχεδόν από το μηδέν και εκπρο-
σώπησε επάξια τον ιστορικό σύλλογο του Φιλίππου 
αποδομήθηκαν και εν τέλει διαλύθηκε!

Παρά τις μομφές μηνών σε συλλογικό 
και κυρίως σε ατομικό επίπεδο είχα απο-
φασίσει πως θα απαντήσω με τη σιωπή 
μου κρίνοντας ότι είναι ανάξιες λόγου, ω-
στόσο επειδή έχουν γνώσιν οι φύλακες και 
επειδή θεωρώ υποχρέωση μου απέναντι 
σε όσους πίστεψαν σε εμάς και τη δου-
λειά μας να υπερασπιστώ αυτό που με 
κόπο χτίσαμε η Διοικούσα Επιτροπή, τα 
κορίτσια, οι συνεργάτες μου κι εγώ τα τρία 
τελευταία χρόνια επέλεξα να τοποθετηθώ.

Το πετύχατε λοιπόν κύριοι και κυρίες εκ 
των έσω και εκ των έξω, αυτό που τόσο 
μεθοδικά σχεδιάσατε καθ’ όλη τη διάρκεια 
της προηγούμενης χρονιάς.

Καταστρέψατε ό,τι, χτίστηκε και θα συ-
νέχιζε να υπάρχει για πολλά χρόνια!

Για την ιστορία, η ομάδα στις 24/7/2019 
ήταν έτοιμη να συμμετάσχει στο πρωτά-
θλημα έχοντας φροντίσει η Διοικούσα επι-
τροπή να κάνει όλες τις απαραίτητες κινή-
σεις που απαιτούνταν! Το πλέον αισιόδοξο 
γεγονός ήταν ότι την προσπάθεια όλων 
μας αναγνώρισαν και συμμερίστηκαν γο-
νείς των ηλικιακών τμημάτων και γι’ αυτόν 
τον λόγο αποφάσισαν να συμμετέχουν ε-
νεργά.

Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνω-
ρίζουν το τι πραγματικά συνέβη και αυτή η 
ομάδα έφτασε στη διάλυση της, ωστόσο ε-
πειδή η ιδιότητα μου είναι αυτή του προπο-
νητή και όχι του Διοικητικού δεν θα επεκτα-

θώ περισσότερο. Σας προσκαλώ και σας προκαλώ 
λοιπόν να βγάλετε την αλήθεια στην επιφάνεια έτσι 
ώστε να μάθει ο κόσμος τα πραγματικά περιστατικά 
και όχι αυτά που σας βολεύουν!

Υ.Γ. Ο πάνσοφος λαός μας λέει ‘’ο κλέφτης και 
ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται’’… υπομονή 
λοιπόν και εδώ θα είμαστε για να δούμε ποιος , που, 
πότε και πώς… εις το επανιδείν… λοιπόν…
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Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις θα έχει η 2η αγω-
νιστική στην Α2 ανδρών στον 2ο όμιλο. Αυτή θα γίνει 
σε τρεις δόσεις καθώς αναμετρήσεις δεν θα έχουμε 
μόνο το Σαββατοκύριακο αλλά και την ερχόμενη 
Τετάρτη. Το Σάββατο στην Αξιούπολη, ο τοπικός Αλέ-
ξανδρος θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του για 
φέτος υποδεχόμενος την ΧΑΝΘ μιας και την πρώτη 
αγωνιστική είχε ρεπό. Η ΧΑΝΘ από την άλλη πλευ-
ρά θέλει να συνεχίσει την νικηφόρα πορεία της μετά 
την μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστι-
κής με τον Φοίβο.

Ο Ζαφειράκης Νάουσας θα υποδεχθεί την Ανα-
γέννηση Άρτας. Οι γηπεδούχοι σίγουρα θα θέλουν τη 
νίκη μπροστά στο κοινό τους, ωστόσο και οι φιλοξε-
νούμενοι θα ψάξουν τη νίκη μετά το αρνητικό αποτέ-
λεσμα της πρεμιέρας απέναντι στον ΓΑΣ Κιλκίς.

Την Κυριακή οι Κύκλωπες μετά την πολύ θετική 
εμφάνιση απέναντι στον Αρχέλαο, υποδέχονται τις 
Ελπίδες Αμυνταίου.

Τέλος, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου ο Φοίβος 

Συκεών, που στο πρώτο παιχνίδι ηττήθηκε από τη 
ΧΑΝΘ, θα υποδεχθεί τον Αρχέλαο Κατερίνης στο 
παιχνίδι που θα κλείσει την αυλαία της 2ης αγωνι-
στικής.

Θυμίζουμε ότι ο ΓΑΣ Κιλκίς θα έχει ρεπό.

Αναλυτικάτοπρόγραμματου2ουομίλου
Σάββατο 26/102019
Αξιούπολης 16:00, Αλέξανδρος Αξιούπολης – 

ΧΑΝΘ
ΔΑΚ Νάουσας 18:00, Ζαφειράκης Νάουσας – Α-

ναγέννηση Άρτας

Κυριακή 27/10/2019
Αλεξανδρούπολης 18:00, Κύκλωπες Αλεξανδρού-

πολης – Ελπίδες Αμυνταίου

Τετάρτη 30/10/2019
Συκεών 20:00, Φοίβος Eurolamp – Αρχέλαος 

Κατερίνης

Μετά την δήλωση αποχώρησης της γυναικείας 
ομάδας χαντ μπολ του Φιλίππου δεν θα διεξαχθεί 
το παιχνίδι με την Βέροια 2017 που παίρνει το 
παιχνίδι στα χαρτιά. Δεν έχουμε αγώνες για την 
Premier Hanbdall λόγο των προκριματικών που 
δίνει η Εθνική ομάδα.

Σάββατο26Οκτωβρίου2019
Α1 Γυναικών (1η αγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 16:00, ΠΑΟΚ Mateco – Α-

ναγέννηση Άρτας Φέτα Ήπειρος
(Λινάρδος- Νικολαΐδης, Κατσίκης)
Πανοράματος 16:30, Πανόραμα Honda – Ο.Φ 

Νέας Ιωνίας
(Γράψας- Θεοδοσίου, Μιχαηλίδης)
ΔΓ Νικαίας, 17:30, ΑΟΑΟΔΚ VTech – Μέγας 

Αλέξανδρος Γιαννιτσών
(Μπράμου- Χρηστίδη, Κυριακούλιας)

Κυριακή27Οκτωβρίου2019
Α1 Γυναικών (1η αγωνιστική)
Προσοτσάνης 16:00, ΑΟ Προσοτσάνης – ΑΕΣΧ 

Πυλαίας
(Παρασκευούδης- Φωτακίδης, Σαμαράς)

Χάντμπολ Α2 ανδρών

ΖαφειράκηςΝάουσας-
ΑναγέννησηΆρτας

Χάντμπολ
Πρόγραμμα και Διαιτητές

(26-30/10/2019) για την Α1 γυναικών

ΓιώργοςΤσικίνας:“Καταστρέψατε
ό,τιχτίστηκεκαιθασυνέχιζε
ναυπάρχειγιαπολλάχρόνια!”

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο γυναικείο 
τμήμα χάντμπολ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ Βέροιας και τη 
μη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα, λάβαμε και 
δημοσιεύουμε μια επιστολή από δυο παλαίμαχες α-
θλήτριες που έχουν γράψει την δική τους ιστορία με 
την «ερυθρόλευκη» φανέλα, την Ρένα Μουταφίδου 
και τη Νάνσυ Μαρμαρά.

Αναλυτικά αναφέρουν στην επιστολή τους:
«Επειδή πολλά ακούγονται και πολλά λέγονται 

για το γυναικείο χάντμπολ του Φιλίππου θεωρούμε 
υποχρέωσή μας να εκφράσουμε την προσωπική 
μας άποψη καθώς είχαμε την τιμή να γνωρίσουμε 
και να διδαχθούμε το άθλημα από τα μέσα της δε-
καετίας του ‘80 από προπονητές αυτού του ιστορι-
κού συλλόγου. Το γυναικείο χάντμπολ στο Φίλιππο 
ήταν από τους πρώτους ιδρυθέντες συλλόγους 
πανελλαδικά ακόμα την εποχή που το πρωτάθλημα 
κρινόταν όπως είναι τώρα τα ηλικιακά, ο πρώτος 
κάθε περιοχής πήγαινε για τελική φάση σε συγκε-
κριμένη πόλη συνήθως στην Αθήνα για να βγει η 
πρωταθλήτρια ομάδα.

Η ιστορία του Τμή-
ματος είναι μεγάλη, ό-
πως μεγάλες είναι και 
οι αθλητικές μορφές 
που έχουν ξεπηδήσει 
από τα σπάργανα 
του συλλόγου όπως 
η Κουσουλάκη, η Λο-
γδανίδου, η Μούρνου 
και πολλές άλλες.

Στο πέρασμα του 
χρόνου όσες φορές η 
σύνθεση της ομάδας 
ήταν ολοκληρωμένη 
και ικανή να ανταπε-
ξέλθει στη μεγάλη 
κατηγορία η εκάστοτε 
διοίκηση αντάλλασσε 
παίκτριες του τμήμα-
τος με παίκτες για το 

ανδρικό (1986) ή τις παραχωρούσε σε άλλους συλ-
λόγους (2001, 2007) με ανάλογο τίμημα, έχοντας 
σκοπό να ενισχυθεί το ανδρικό τμήμα. Το ανδρικό 
τμήμα είχε, έχει και θα έχει τη δική του ιστορία και 
για να μην παρεξηγηθούμε δεν εννοούμε ότι το 
γυναικείο στήριζε το ανδρικό και χωρίς αυτό δεν θα 
γινόταν το ανδρικό. Γνωρίζουμε όμως όλοι ότι ελά-
χιστοι είναι οι σύλλογοι στο πέρασμα του χρόνου 
που κατάφεραν να διατηρήσουν δυνατά τμήματα 
και ανδρικό και γυναικείο. Οι γυναίκες λοιπόν που 
αποφάσισαν να ασχοληθούν με το χάντμπολ στη 
Βέροια είχαν (ας μας επιτραπεί ο όρος) την ΑΤΥ-
ΧΙΑ να υπάρχει στην ίδια πόλη ανδρικό τμήμα με 
ανθρώπους που ενδιαφέρονταν μόνο για αυτό (για 
τη δημιουργία στην ίδια πόλη πολλών άλλων γυναι-
κείων συλλόγων στο πέρασμα του χρόνου δεν θα 
αναφερθούμε γιατί ήδη σας κουράσαμε).

Μουταφίδου Ειρήνη, Μαρμαρά Αθανασία 
Εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής Παλαίμαχες 

αθλήτριες χάντμπολ του Φιλίππου»

Επιστολή δύο παλαιμάχων αθλητριών 
για τις εξελίξεις στο γυναικείο τμήμα 

χάντμπολ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
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Αυξημένα μέτρα Τροχαίας σε όλη 
την επικράτεια κατά την περίοδο 
εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου

-Θα ισχύουν επίσης απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών 
αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου

Η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της αυξημένης 
κίνησης των εκδρομέων, ενόψει του εορτασμού της 
28ης Οκτωβρίου, λαμβάνει αυξημένα μέτρα Τρο-
χαίας, κατά το διάστημα από 25 έως 28 Οκτωβρίου 
2019, σε όλο το οδικό δίκτυο της Χώρας, με σκοπό 
την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρό-
ληψη των τροχαίων ατυχημάτων. 

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός των μέτρων περιλαμ-
βάνει: 

• αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, 
βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών 
κάθε περιοχής, 

• αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμέ-
νη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, 
όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαί-
ων ατυχημάτων, 

• αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξό-
δους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρεί-
ται μεγάλη κίνηση οχημάτων, 

• έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με 
όλους τους συναρμόδιους φορείς – Υπηρεσίες, όπου αυτό 
απαιτείται,

• ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε 
βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής 
συμφόρησης, 

• συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομι-
κών ελέγχων (ιδιαίτερα για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβά-
σεων, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια 
αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, κ.λπ. καθώς και παρα-
βάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την 
πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως η χρήση 
κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση), 

• αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου πα-
ρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, 
λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.), 

• κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους που θα πραγ-
ματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις και  

• ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων 
Υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περί-
πτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρη-
ση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών 
και άλλων προβλημάτων. 

Επισημαίνεται ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής 
των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησι-
ακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα 
της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών 
Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν 
περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με 
το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτε-
λεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο του εορτασμού της 
28ης Οκτωβρίου θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας 
φορτηγών ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου.

Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί παρακαλούνται:

• να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του 
οδικού δικτύου,

• να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση,
• να ακολουθούν πιστά τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας,
• να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες για να ελέγχουν καλύ-

τερα το όχημά τους,
• σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις 

των τροχονόμων.
Υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των ο-

δηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι 
βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο 
και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Στη Βέροια θα πραγματοποιηθούν οι κε-
ντρικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της ε-
πετείου του ΟΧΙ, την Δευτέρα 28 Οκτωβρί-
ου σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Γενικός σημαιοστολισμός όλων των κα-
ταστημάτων δημοσίων, δημοτικών, ΝΠΔΔ, 
ΝΠΙΔ από της 8ης πρωινής της 26ης Ο-
κτωβρίου 2019 μέχρι τη δύση του ηλίου της 
28ης Οκτωβρίου 2019.

Φωταγώγηση των Δημοσίων, Δημοτι-
κών και Κοινοτικών Καταστημάτων, καθώς 
και καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ και των 
Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 27ης 
και 28ης Οκτωβρίου 2019.                                                                                                                                    

Παρασκευή 25-10-2019                                                                                                        
- Ομιλίες σε όλα τα Σχολεία Α’/θμιας και 

Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού.
Παρασκευή 25-10-2019                                                                                                       

Ώρα 12,00’ - Προσκύνημα και απότιση 
φόρου τιμής των μαθητών και μαθητριών 
των Σχολείων, προσκόπων και οδηγών στο 
Ηρώο της πόλης στην Πλατεία Ρακτιβάν 
(Ωρολογίου), με επικεφαλής τους δασκά-
λους, καθηγητές και βαθμοφόρους, όπου 
θα παραταχθεί και η Φιλαρμονική του Δή-
μου Βέροιας, 

Δευτέρα 28-10-2019
Ώρα 07.30’ - Θα σημάνουν χαρμόσυνα 

οι καμπάνες των εκκλησιών του Δήμου 
Βέροιας.

Ώρα 08.00’ - Επίσημη Έπαρση της Ση-
μαίας

Ώρα 10.00’ - Παράταξη στρατιωτικού α-
γήματος, καθώς και αντιπροσωπειών σχο-
λείων, προσκόπων και οδηγών στο χώρο 

προ του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου.
Ώρα 10.20’ - Πέρας προσέλευσης 

στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου των Αρ-
χών και του Λαού.

Ώρα 10.25’ - Πέρας προσέλευσης 
των επισήμων

Ώρα 10.30’ - Τέλεση επίσημης δοξο-
λογίας με τη χοροστασία του Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτη Βεροίας, Ναού-
σης & Καμπάνιας κ. κ. Παντελεήμονα.

- Εκφώνηση του πανηγυρικού της 
ημέρας από τον κ. Διαμαντόπουλο Βα-
σίλειο Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου 
Ημαθίας.

Ώρα 11.30’   - Επιμνημόσυνη δέηση 
στο Ηρώο Πεσόντων της πόλης στην 
Πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου)

Ενός λεπτού σιγή – Εθνικός Ύμνος
Ώρα 12.00΄ Παρέλαση προ των Ε-

πισήμων και του Λαού, των Αναπή-
ρων Πολέμου, μαθητών και μαθητριών 
των Σχολείων, προσκόπων, οδηγών 
κ.λπ. με τις σημαίες τους, και τμημάτων 
Στρατού.

Εορτασμός Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 
στην Αλεξάνδρεια

Στις 28 Οκτωβρίου 2019 , ημέρα Δευτέρα θα λάβουν χώρα στη πόλη της Αλεξάνδρειας, οι παρακάτω 
εκδηλώσεις:

Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημόσιων και Δημοτικών Καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών, 
με μέριμνα των αρμοδίων, καθώς και των οικιών της πόλης της Αλεξάνδρειας από την ανατολή του ηλίου 
της 27ης Οκτωβρίου μέχρι τη δύση της 28ης Οκτωβρίου.

Ώρα 07:30: Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών.
Ώρα 08:00: Επίσημη έπαρση της Σημαίας στο χώρο του Ηρώου της πόλης της Αλεξάνδρειας , παρου-

σία ομάδας οπλιτών μέριμνας Κ.Ε.Α.Σ. Απόδοση τιμών στο Ηρώο και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Αλεξάνδρειας από τη Φιλαρμονική και από Διμοιρία της Κ.Ε.Α.Σ

α. Δοξολογία
Θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Πέρας προσέλευσης Επισήμων ώρα 10:10
Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον εκπαιδευτικό του 2ο Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας 

κ. Αδαμόπουλο Χρήστο.
β. Επιμνημόσυνη Δέηση – Κατάθεση Στεφάνων
Θα λάβουν χώρα μετά την Δοξολογία στο χώρο του Ηρώου της πόλεως.
Προσέλευση Επισήμων ώρα 11.15
Κατάθεση Στεφάνων. 
Σιγή ενός λεπτού-Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου
Στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί παρέλαση επί της οδού Βετσοπούλου,
μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο, από μαθητές και μαθήτριες των σχολείων,συλλόγων,σωματείων κλπ. με τις σημαίες τους, καθώς και Διμοιρίας 

Στρατού της Κ.Ε.Α.Σ

Επετειακές εκδηλώσεις 
εορτασμού για 

την 28 Οκτωβρίου

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του Νικο-

λάου και της Αθανασίας, το γένος Βά-
κουλη, που γεννήθηκε στη Στοκχόλ-
μη Σουηδίας και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΜΑΡΚΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του 
Γρηγορίου και της Μαρίας, το γένος 
Μαζαράκη, που γεννήθηκε και κατοικεί 

στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.
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Θα θέλαμε να  ευχαριστήσουμε θερμά το 
Μουσικό Σχολείο Βέροιας για τη συμμετοχή 
του στην εκδήλωση που οργάνωσε το Ακτι-
νολογικό Εργαστήριο του Κ.Υ. Βέροιας στα 
πλαίσια της πρόληψης και ενημέρωσης κατά 
του καρκίνου του μαστού.

Ευχαριστούμε το Διευθυντή κ. Γεωργου-
δάκη Ιωάννη, τον Υποδιευθυντή κ. Κοτρίδη 
Ανδρέα, την υπεύθυνη καθηγήτρια του μου-
σικού συνόλου ευρωπαϊκής μουσικής κ. Ιω-
αννίδου Ελισάβετ, το σύλλογο διδασκόντων 
και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 
Μουσικού Σχολείου Βέροιας που επέτρεψαν 
τη συμμετοχή των μαθητών τους στην εκδή-
λωση.

Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 

τους μαθητές, Καραμούτης Ανδρέας, Δαλη-
γκάρου Μαριάνα, Κατσιμανή Άννα, Ρόπη 
Πλασάρη και Καταφυγιώτη Χριστίνα, που 
συμμετείχαν και κατάφεραν να ενώσουν τη 
μελωδία της υπέροχης μουσικής τους με τη 
μελωδία της ενημέρωσης.

Επίσης ευχαριστούμε όλους όσους συμ-
μετείχαν, ιδιαίτερα την κ. Γεωργίου Χριστο-
φορούλα για την καταπληκτική διακόσμηση, 
τον κ. Νικόλαο Μότσιο για την αφιλοκερδή 
βιντεοσκόπηση τόσο της σημερινής εκδήλω-
σης όσο και της δημιουργίας του ενημερωτι-
κού spot που οργάνωσε το Κ.Υ. Βέροιας.

Ευχαριστούμε το «ARTIO» και τον κ. Σω-
κράτη Αρβανιτίδη για τη στήριξη της εκδή-
λωσης

Ευχαριστούμε όλα τα ΜΜΕ που μας τί-
μησαν με την παρουσία και τη στήριξή τους 
στον αγώνα μας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συ-
νεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο και την 
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Παράρτημα 
Βέροιας του οποίους και ευχαριστούμε θερ-
μά για τη συνεχή στήριξή τους.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Κ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

Του Πάρη Παπακανάκη
  
Ανατρέχοντας στον τοπικό τύπο (θεωρείται 

ο καθρέφτης μιας κοινωνίας) διαπιστώνει κα-
νείς έκπληκτος ότι η Βέροια των έντονων αλλά 
παράλληλα δημιουργικών αντιθέσεων και της 
πολυφωνίας, η οποία της προσέδιδε διαχρονι-
κά τον χαρακτηρισμό της κοσμοπολίτισσας, ζει 
από το 1936 (επιβολή της δικτατορίας του Ιω-
άννη Μεταξά) βαλτωμένη μέσα στον καθημε-
ρινό αγώνα για την επιβίωση και κυρίως μέσα 
σε μια φλύαρη, στείρα επίδειξη (υπό τύπο επι-

βεβαίωσης) νομιμοφροσύνη-εθνικοφροσύνη. Ο τοπικός τύπος δεν αφή-
νει να πάει χαμένη καμιά ευκαιρία για να υμνήσει την 4η Αυγούστου ως 
ημέρα «λυτρωμού της φιλτάτης πατρίδος από τον κομματισμόν» (!!!). 

Μέσα σ’ αυτό το συννεφιασμένο, μουντό κλίμα η κοινωνία της πό-
λης μας ακούει να πλησιάζουν ολοένα από την κεντρική Ευρώπη τα 
τύμπανα του πολέμου, έως ότου (μετά την ολοκληρωτική κατάληψη της 
Αλβανίας από την Ιταλία στις 12 Απριλίου 1939) χτυπούν πια στην ε-
ξώπορτά της. Διαβάζει λοιπόν ο Βεροιώτης του 1940 τις τοπικές εφημε-
ρίδες και αντιλαμβάνεται πως από τα τέλη Ιουνίου η ψυχολογική πίεση 
και οι προκλήσεις της Ιταλίας προς την Ελλάδα επαναλαμβάνονται με 
αυξανόμενη σφοδρότητα. Μουσσολίνι και Τσιάνο παραπονούνται στον 
Χίτλερ ότι (δήθεν) δέχονται επιθέσεις από τους Άγγλους που εφορμούν 
από την Ελλάδα, ενώ ο Τσεζάρε Ντε Βέκκι, διοικητής της Δωδεκανήσου 
υποβάλλει διαρκώς ψευδείς αναφορές ότι το Αιγαίο είναι «σφηκοφω-
λιά βρετανικών πλοίων». Στις 10 Αυγούστου έρχεται να προστεθεί η 
ανακοίνωση για τη δολοφονία του Νταούτ Χότζα, ενός επικηρυγμένου 
ληστή καταζητούμενου για φόνους και ένοπλες ληστείες σε Ελλάδα και 
Αλβανία. Ο ιταλικός τύπος όμως τον παρουσιάζει ως «μεγάλο πατριώτη 
που δολοφονήθηκε από Έλληνες πράκτορες», αποκρύπτοντας υποκρι-
τικά ότι τον είχαν σκοτώσει δυο Αλβανοί που καβγάδισαν μαζί του και οι 
οποίοι είχαν συλληφθεί. Όλο αυτό το διάστημα στην πόλη της Βέροιας 
επικρατεί η παγωνιά της αναμονής, η χαρακτηριστική «ηρεμία πριν το 
ξέσπασμα της καταιγίδας»…

 Ώσπου στις 15 Αυγούστου το καταδρομικό «‘Ελλη» τορπιλίζεται 
από ιταλικό υποβρύχιο στο λιμάνι της Τήνου, όπου βρισκόταν για τους 
εορτασμούς της Μεγαλόχαρης. Αυτό το αποκορύφωμα υποκρισίας της 
φασιστικής ηγεσίας της Ιταλίας, αυτή η άνανδρη επίθεση την ξυπνά α-
πό τον λήθαργο και ανακτά την ξεχασμένη μεγαλοπρέπειά της!

 Άμεσα και με συνοπτικές διαδικασίες, τη Δευτέρα 26 Αυγούστου, 
στα γραφεία του Εθνικού Εργατικού Κέντρου Βέροιας συνέρχονται όλοι 
οι πρόεδροι και οι γραμματείς των Σωματείων. Οι φορτοεκφορτωτές, οι 
αρτεργάτες, οι τυροκόμοι και οι φοροτεχνικοί αποφασίζουν να συνεισφέ-
ρουν κατά δύναμη με χρηματικά ποσά από κοινού για τη ναυπήγηση 
της «Νέας Έλλης». Την ίδια ημέρα οι ανάπηροι πολέμου Βέροιας, δια 
του προεδρείου τους, αποφασίζουν τη δική τους οικονομική συνεισφο-
ρά.

Οι οικοδόμοι και οι εργάτες-εργάτριες των εργοστασίων ανταποκρί-
νονται στην πρόσκληση, αλλά, ως φαίνεται, δεν έχουν τη δυνατότητα 
άμεσης οικονομικής συνεισφοράς. Μη αποδεχόμενοι όμως να φανούν 
κατώτεροι των περιστάσεων, αποφασίζουν: «να παρακληθούν οι διευ-
θύνσεις τους και (κατά παρέκκλιση του νόμου) να τους δοθεί η δυνατό-
τητα να εργαστούν την επομένη Κυριακή, ώστε να διαθέσουν τα ημερο-
μίσθιά τους για την ενίσχυση του στρατιωτικού ταμείου». 

Έτσι κι έγινε! Οι εργοδότες έκαναν με προθυμία αποδεκτό το αίτημά 
τους και την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 1940 όλο το εργατικό δυναμικό της 
Βέροιας εργάστηκε προσφέροντας, από το υστέρημά του, το περίσσευ-
μα της ψυχής του προς την πατρίδα, αναδεικνύοντας ότι η αγάπη προς 
την πατρίδα δεν επιβάλλεται, αλλά απορρέει από τα βάθη της καρδιάς!!! 

Τις επόμενες εβδομάδες το παράδειγμά τους ακολούθησαν τα μέλη 
της Συντεχνίας Παντοπωλών Βέροιας υπέρ της αεροπορίας και ο εν-
θουσιασμός των Βεροιέων συμπαρέσυρε σε ανάλογες ενέργειες τους 
κατοίκους των γειτονικών πόλεων. Η φλόγα της προσφοράς προς την 
πατρίδα είχε ανάψει και εξαπλωνόταν πλέον από στόμα σε στόμα, από 
σπίτι σε σπίτι κι από χωριό σε χωριό. 

Προλαβαίνοντας όσους πιθανόν θα χαρακτήριζαν τις πιο πάνω ενέρ-

γειες ως «υποταγμένη πιστοποίηση εθνικο-
φροσύνης» προς το δικτατορικό καθεστώς 
του Ι. Μεταξά, θυμίζουμε ότι το εργατικό 
δυναμικό της Βέροιας εκείνη την εποχή 
απαρτιζόταν κυρίως από πρόσφυγες, οι 
οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
έτρεφαν ισχυρά φιλοβενιζελικά αισθήματα. 
Δεν είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι είχαν 
μεταλλαχθεί όλοι… Βρίσκοντας πειστικές 
δικαιολογίες θα μπορούσαν στην συγκε-
κριμένη περίσταση να απέχουν, χωρίς να 
έχουν συνέπειες.    

Τι είχε συμβεί επομένως;
Συντελέστηκε στην ευρύτερη περιοχή 

της πόλης μας ακριβώς αυτό που επισήμα-
νε στα απομνημονεύματά του ο τότε πρε-
σβευτής της Ιταλίας στην Αθήνα, ο Εμανου-
έλε Γκράτσι: «Το έγκλημα της Τήνου είχε 
ως αποτέλεσμα, για να μην πω έκανε το 
θαύμα, να δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα 
μια απόλυτη ενότητα ψυχών. Μοναρχικοί 
και Βενιζελικοί, οπαδοί και αντίπαλοι της 
4ης Αυγούστου, πείστηκαν πως ένα μό-
νο αδυσώπητο εχθρό έχει η Ελλάδα: Την 
Ιταλία. Και πως θα ήταν προτιμότερο να 
αντιμετωπιστεί ο εχθρός με ανδρισμό παρά 
να υποχωρήσει το ελληνικό έθνος μπροστά 
σε έναν εχθρό που δε δίσταζε να μεταχειρί-
ζεται τέτοια μέσα».

Μ’ αυτήν την φλόγα ψυχής λοιπόν λίγες 
μέρες μετά, με την εμπλοκή της Ελλάδας 
σε εμπόλεμη κατάσταση απέναντι στην Ι-
ταλία, η «ξαναγεννημένη» κοινωνία της Βέ-
ροιας αποχαιρετούσε αγέρωχα τον ανθό 
της νιότης της για το μέτωπο της Πίνδου. 
Αυτήν την ίδια φλόγα έφεραν μέσα τους 
και οι νέοι της καθώς σκαρφάλωναν στα 
κακοτράχαλα, χιονισμένα βουνά, για να 
υπερασπιστούν τις πατρώες επιταγές. Το 
φρόνημά τους αποκαλύπτεται από τα όσα 
έγραφε (αυθόρμητα κι ανεπιτήδευτα σ’ ένα 
γράμμα του) ο στρατευμένος εργάτης τυπο-
γραφείου της εφημερίδας «Αστήρ Βέροιας» 
Αναστάσιος Ζάνος:

«…Όσον αφορά για τους Ιταλούς δεν 
μπορούμε εμείς εδώ επάνω να απαριθμή-
σωμεν τας νίκας. Πόθος όλων μας πότε να 
πάμε στα Τίρανα. Έχουν τύχη οι φρατέλ-
λοι που το χιόνι το πολύ δεν μας αφήνει 
ελεύθερα να βαδίσουμε. Πάντα όμως δεν 
τους αφήνουμε ήσυχους. Κάθε μέρα και 
καινούργιοι αιχμάλωτοι συλλαμβάνονται, 
αλλά και λάφυρα, λάφυρα πολλά!»  

Ήταν όμως πολύ βαρύ το τίμημα που 
«πλήρωσε» η πόλη μας στον πόλεμο του 
’40 για την ελευθερία. Συνολικά 138 συντο-
πίτες μας (αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και 
οπλίτες) πρόσφεραν τα νιάτα και τη ζωή 
τους σπονδή στον βωμό της. 

Μόλις πρόσφατα (!!!), με πρωτοβουλία 
του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών, 
ανεγέρθηκε στην πλατεία Ωρολογίου μια 
αναμνηστική μαρμάρινη στήλη στη μνή-
μη τους, όπου αναγράφονται τα ονόματά 
τους. Ας αποδώσουμε λοιπόν στην πράξη 
την τιμή που τους αξίζει, δείχνοντας τον 
δέοντα σεβασμό στο μνημείο τους…

Η Βέροια του ΟΧΙ !!!

Ευχαριστήριο
Το Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού ευχαρι-

στεί θερμά:
1) Την κα Π.Ε. για τη δωρεά των 200 € στη μνή-

μη  της μητέρας της με την συμπλήρωση 3 ετών 
απο το θάνατο της.

2) Τον κο. Βασίλειο Καπετανάκη για τη δωρεά 
των 150 € στη μνήμη της μητέρας του Αλεξάνδρας 
Καπετανάκη.

3) Την κα Βίκυ Σιδηροπούλου για τη δωρεά 5 
λίτρων λαδιού.  

4) Την κα. Ελένη Ντουμανοπούλου  για τη δωρεά 
50 €.

5) Τον Σύλλογο των καθηγητών του 3ου Γ.Ε.Λ. 
Βέροιας για τη δωρεά των 35 € στη μνήμη του 
Τερζάκη Γεώργιου  πατέρα του συναδέλφου τους 
Τερζάκη Βασίλειου αντί  στεφάνου.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ



Το 5ο Γυμνάσιο Βέροιας συνεχίζει για 
δεύτερη σχολική χρονιά το πρόγραμμα 
Erasmus+ KA2 με τίτλο “eDUCATE”,  «Θέ-
ατρο για την αλλαγή: Ευρωπαϊκές αξίες και 
Θεατρική Aγωγή για την ενεργοποίηση της 
μάθησης και την ενδυνάμωση των μαθη-
τών».  

Από τις 14 έως τις 19 Οκτωβρίου 2019 
πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση 
καθηγητών του προγράμματος στο Βιτέρ-
μπο της Ιταλίας. Από το σχολείο μας συμ-
μετείχαν οι καθηγήτριες Γκόρη Ευρυδίκη 
και  Βάχλα Αικατερίνη. Το σχολείο υποδοχής 
Liceo Gimnasio Classico Mariano Buratti 
μας επιφύλαξε μια ζεστή φιλοξενία γεμάτη 
δημιουργικές δραστηριότητες. Η παιδαγωγι-
κή ομάδα του Liceo M. B. μας ξενάγησε στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης όπου βρίσκονται 
τα Παπικά ανάκτορα τα οποία χρονολογού-
νται από τον 13ο αιώνα και όπου πραγματο-
ποιήθηκε το πρώτο κονκλάβιο στην ιστορία. 
Επισκεφτήκαμε τη Villa Lante, έναν αναγεν-

νησιακό κήπο του 16ου αιώνα, το Teatro 
Unione, ένα πραγματικό κόσμημα ανάμεσα 
στα ιταλικά ιστορικά θέατρα και την Νεκρό-
πολη των Ετρούσκων στην Ταρκυνία με 
τους πανάρχαιους τάφους της. Παρακολου-
θήσαμε μια εξαιρετική θεατρική παράσταση, 
τον Υμπύ Τύραννο (Ubu Roi), παρωδία του 
Μακμπέθ του Αλφρέ Ζαρρύ, από τα παιδιά 
της σχολικής θεατρικής ομάδας, στο αρχαίο 
Ρωμαϊκό θέατρο του Φερέντο. Συμμετείχα-
με σε θεατρικά εργαστήρια σχετικά με την 
ιστορία, τους ρόλους-τύπους και τις τεχνικές 
αυτοσχεδιασμού της Commedia dell’ Arte 
από δυο σύγχρονους εκφραστές της, τον 
Federico Moschetti και την Irene Scialanca, 
μέλη της ομάδας TradirEfare Teatro. Παράλ-
ληλα σχεδιάσαμε και οργανώσαμε τις επό-
μενες δραστηριότητες του προγράμματος 
μέχρι την τελική ομαδική θεατρική παράστα-
ση που θα λάβει χώρα τον Μάιο του 2020 
στη Μάλτα. 

Το πρόγραμμα είναι διετές και χρηματο-
δοτείται εξ’ολοκλή-
ρου από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. 
Εθνικός φορέας 
για την Ελλάδα εί-
ναι το Ι.Κ.Υ..
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Βεβαιώσεις 
οφειλών ΓΕΜΗ

Το Επιμελητήριο Ημαθίας και η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του, ενημερώνει 
τα μέλη του, ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
(ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ), ότι πρέπει να προβούν στην τακτοποίηση οφειλών από 
ετήσια τέλη τήρησης της μερίδας τους στο ΓΕΜΗ για τα έτη 2015-2018, 
έως την 31η Οκτωβρίου 2019, λόγω του ότι από 1ης Νοεμβρίου 2019 
η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) οφείλει να αποστείλει στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τις οφειλές των υπόχρε-
ων και να προβεί σε διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης τελών ΓΕΜΗ 
που οφείλονται με βάση τον ΚΕΔΕ.

Δυστυχώς, η συγκεκριμένη διαδικασία είναι υποχρεωτική για τις 
Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων  σύμφωνα με τη νέα σχετική 
νομοθεσία και θα πρέπει να τη λάβουν υπόψη τους οι επιχειρηματίες, 
ώστε να μην επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστη και αναστολές εκδόσε-
ων απαραίτητων εγγράφων, για την εύρυθμη λειτουργία τους. Οι υπό-
χρεες επιχειρήσεις μπορούν να ελέγχουν τυχόν οφειλές μέσω:

1) της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΓΕΜΗ : https://services.
businessportal.gr/ κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς ΓΕΜΗ

2) επικοινωνίας με την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ημα-
θίας στο τηλέφωνο 2331029774 και στα emails chamim02@otenet.gr 
και chamim06@otenet.gr

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του 
Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας

Σύμφωνα με το καταστατικό του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας, 
καλούνται τα μέλη σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 30 
Οκτωβρίου 2019 στις  5 μ.μ., στα γραφεία Εθνικών Παραδόσεων 
και Λαογραφικού αρχείου του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας , επί της 
οδού Ζωγιοπούλου 5 στη Βέροια.

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:  Πώληση Ακινήτου ιδιοκτησίας Λυ-
κείου των Ελληνίδων Βέροιας.

Εκδρομή με το ΥΦΑΔΙ

Μονοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό Βόλο, όπου ξεναγηθήκαμε στα αξιοθέατα της πόλης και απολαύσαμε τη θαλασσινή 
τοπική γαστρονομία στα φημισμένα τσιπουράδικα της παραλίας. Μια παράδοση που προέρχεται από τους Μικρασιάτες 
πρόσφυγες.

Ιδιαίτερη εντύπωση μας προξένησε το καταπληκτικό Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. και Σ. Τσαλαπάτας, το οποίο δη-
μιουργήθηκε το 2000 - 2006 στους χώρους του παλιού (1926) εργοστασίου, και στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορικής του 
ταυτότητας και στην εξέλιξη της κεραμοποιείας στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Το Δ.Σ.

Το 5ο Γυμνάσιο Βέροιας 
συνεχίζει για δεύτερη 
χρονιά το πρόγραμμα 

Erasmus+ «eDUCATE»
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάν-

δρειας θα γίνει την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στις 19:00 για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημε-
ρήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση ή μη απολογισμού, 
ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού 
έτους 2018 Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ημερήσια διάταξη
 Αμέσως μετά θα ακολουθήσει συζήτηση και λήψη από-

φασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Εκπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας 

στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. 11η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού 

έτους 2019 (σχετική η αριθ. 241/2019 απόφαση Οικονομι-
κής Επιτροπής)(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ)

3. Υποβολή Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ’ τριμήνου 
για τον έλεγχο υλοποίησης του προυπολογισμού έτους 2019 
(σχετική η αριθ. 240/2019 απόφαση της Οικονομικής Επι-
τροπής)

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
4. Έγκριση ή μη της αριθ. 179/2019 απόφασης του 

Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με 
τίτλο «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημί-
ωση Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.)»

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΤΑΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)
5. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων κηδείας 

απόρου, μοναχικού κατοίκου του δήμου μας και διάθεση 
πίστωσης.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επαύ-
ξηση ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος στο Πλατύ.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:-
ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτο-
κόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με 
τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας»

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρω-

τοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία 
με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δή-
μου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕ-
Σ:Α.1.1, Α.1.2, Α.1.3, Α.1.4, Α.1.5)».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
9. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση ή μη από κληρο-

νομική διαδοχή μισθωτικής σχέσης, που αφορά στην εκμί-
σθωση του υπ’ αρίθ. 862 (31) αγροτεμαχίου που βρίσκεται 
στην Κοινότητα Πλατέος Δήμου Αλεξάνδρειας, λόγω θανά-
του του μισθωτή».(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

10. Συμμετοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας στη Δράση 
«Ενίσχυση των υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης 
σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα ένταξης Μεταναστών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
11. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση μέρους της 

αριθ.443/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Κέ-
ντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση»

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
12. Τροποποίηση της αριθμ. 262/23-09-2019 [ΑΔΑ: 

ΩΧΜΞΩΨΠ-ΝΧΤ] απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξάνδρειας με θέμα: “Λήψη απόφασης περί: «Ορισμού 
εκπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Νέο Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, 
ορισμού πολιτικού Υπευθύνου, συντονιστού και συντονιστι-
κής Επιτροπής για την υλοποίηση του Προγράμματος Υγιείς 
πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας»”.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
13. Τροποποίηση της αριθμ. 263/23-09-2019 [ΑΔΑ: 

ΨΗ7ΡΩΨΠ-ΞΧΓ] απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξάνδρειας με θέμα “Ορισμός εκπροσώπων που θα μετέ-
χουν στην τριμελή διοικούσα επιτροπή της “Ομάδας Εθελο-
ντών Αιμοδοτών Δήμου Αλεξάνδρειας”.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
14. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων του 

Δήμου Αλεξάνδρειας στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με 
την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΑΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΜΚΕ»

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέμα-

τος « Αίτηση της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΒΕΕ για την ασφαλτόστρωση 
αγροτικού δρόμου»

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη Β΄ παρά-

τασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου 
«Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών του Δήμου Αλεξάν-
δρειας» Α.Μ.: 44/2018

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
17. Ορισμός εκ νέου τακτικών και αναπληρωματι-

κών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Προέδρου και 
Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαί-
ου(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» (λόγω ακύρω-
σης της αριθ. 277/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Αλεξάνδρειας από τον Συντονιστή ΑΠΔΜΘ).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
18. Ορισμός εκ νέου τακτικών και αναπληρωματι-

κών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Προέδρου και 
Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαί-
ου(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» (λόγω 
ακύρωσης της αριθ.278/2019 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξάνδρειας από τον Συντονιστή ΑΠΔΜΘ).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου

Απολογισμός Οικονομικού έτους 2018 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας



Σάββατο 26-10-2019
0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0  Τ Ε Ρ -

ΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ε-
ΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
60279

08:00-14:30 ΠΙΣΚΙΛΙ-
ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΕΩΣ 20 23310-23416

08:00-14:30 ΑΥΓΕΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δη-
μοτικό σχολείο) 23310-29101

14:30-21:00 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζό-
δρομος αγοράς) 23310-73124

19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα 
ΚΤΕΛ) 23310-63620

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα 
ΚΤΕΛ) 23310-63620

Κυριακή 27-10-2019
08:00-14:30 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-
25000

14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-
25669

19:00-21:00 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΜΜ.ΖΑΧΟΥ 7 (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΣΥΝ.ΣΜΟ ΗΛ/ΛΟ-
ΓΩΝ) 23310-21621

21:00-08:00 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΜΜ.ΖΑΧΟΥ 7 (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΣΥΝ.ΣΜΟ ΗΛ/ΛΟ-
ΓΩΝ) 23310-21621

Δευτέρα 28-10-2019
 08:00-14:30 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968
14:30-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ. 

ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534
19:00-21:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ. 

ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-
64102

21:00-08:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ. ΠΑΠ-
ΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-64102

Τριτη 29-10-2019
13:30-17:30 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΟ-

ΠΟΛΕΩΣ 6 23310-22017
21:00-08:00 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 26 23310-24123
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 28-10-2019 μέχρι 3-11-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπω-
λείται μονοκατοικία 80 
τ.μ. σε οικόπεδο 1000 
τ.μ., με θέα το ποτάμι, 
και τα δύο μαζί ή με-
μονωμένα. Τηλ.: 6981 
058526.
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλεί-

ται μονοκατοικία δύο 
διαμερίσματα από 70 
τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ. 
1ος όρ., με εξωτερική 
σκάλα, σε οικόπεδο 
595 τ.μ., πάνω στον κε-
ντρικό δρόμο, 10 λεπτά 
από τη Βέροια, δίπλα 

από τον Αγ. Γεώργιο. 
Τιμή 85.000 ευρώ, συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 2310 
864983 & 6941 422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ -
ρισμα 95 τ.μ., 3ος όρ., 
καταπληκτική θέα, ανα-
καινισμένο, χωρίς ασαν-
σέρ, ατομική θέρμανση, 
κουφώματα ενεργειακά, 
μπαλκόνια γύρω-γύρω. 
Τιμή 45.000 ευρώ, συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6992 
769850.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ  περιίτερο, 
στην πλατεία Καπετανί-
δη λόγω συνταξιοδότη-
σης. Τηλ.: 6972 670817.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ -

ρισμα 80 τ.μ., 3ος ό-
ροφος.  Τηλ. :  6949 
556977.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  σ την 
Πατρίδα, 80μ. από τη 
ΜΕΒΓΑΛ, διόροφη οι-
κοδομή, κατάλληλη για 
επαγγελματική χρήση 
με  ενάμιση στρέμ -
μα αυλή. Τηλ.: 6971 
706894.

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πω-
λείται μονοκατοικία 83 
τ.μ. με οικόπεδο συ-
νολικά 200 τ.μ., στο 
κέντρο του χωριού, με 
μπάρμπεκιου. Τηλ.: 
6971 946773.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 
Παρασκευή, πωλεί-

ται διαμέρισμα 98 τ.μ., 
2ΔΣΚWC, 5ος όρ., κε-
ντρική θέρμανση, γω-
νιακό, διαμπερές, με-
γάλα μπαλκόνια, θέση 
στάθμευσης. Τηλ.: 6977 
435166, 23310 61205 
& 23310 62776.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 
20,5 στρέμματα, περιο-
χή Αγ. Αικατερίνης Επι-
σκοπής Αλεξάνδρειας, 
150μ. από τον άξονα Βέ-
ροιας-Αλεξάνδρειας στο 
ύψος Καλοχωρίου. Τηλ.: 
6994 202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη Βεργί-
να με ακτινίδια 4,3 στρέμ. 
σε πλήρη παραγωγή στην 
περιοχή Ξηρόκαμπος. 
Πληρ. τηλ.: 6932 526408 
κος Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωρά -
φι 10 στρέμματα με 
ροδάκινα συμπύρηνα 
ANDROSS στην περι-
οχή Παλιολάκα κοντά 
στο γήπεδο Διαβα -
τού. Τηλ. κιν.: 6982 
384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ήΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη 
Βεργ ίνα 10 στρέμ. 
στην περιοχή Σάδηνα, 
5 στρέμ. ακτινίδια και 
5 στρέμ.χέρσο με δι-
κή του πομώνα. Τηλ.: 

6932 526408 κ. Γιώρ-
γος.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους Γε-
ωργιανούς 2 στρέμμα-
τα, σε πολύ καλή θέση, 
με νερό, ρεύμα, θέα, 
πολύ κοντά στο δρόμο. 
Τηλ.: 6934 662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο 
διαμέρισμα 76 τ.μ., πραγμα-
τικός λουλουδότοπος με κλι-
ματισμό, καλοριφέρ, πάρ-
κιγκ, χωρίς κοινόχρηστα, 
Γρεβενών 11 και Ερμού 
γωνία. Τηλ.: 6949 215864.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προ-

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πωλείται στον Άγιο 
Γεώργιο Βέροιας εκτάσεως 10 στρεμμά-
των περίπου σε προνομιακή θέση. Πληρ. 
τηλ.: 6978 335127.

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Απαραίτητα προσόντα: 
·Πτυχίο πληροφορικής ή πτυχίο θετικών επιστημών
·Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου
·Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·Γνώσεις προγραμματισμού
·Γνώσεις Ρομποτικής (Wedo2 και EV3 της LEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα 

εκτιμηθούν
Πληροφορίες 6978897897 Κος Σαπτσόγλου Ιγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκα-
τοικία κοντά στο 4ο Δημοτικό 
Σχολείο, ηλιόθερμο, καλο-
ριφέρ. Τηλ. 23310 65299 & 
6979 078679.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιάζεται 
STUDIO, Τ. Οικονομίδη 75, 
Καλαμαριά, πλήρως εξοπλι-
σμένο. Τηλ.: 6948 258770 & 
2310 624702.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία πανέμορφη με ό-
λα τα έπιπλα και ηλεκτρικά, 
με αυλή, ΛΟΥΞ, 250 ευρώ. 
Euromesitiki 6945 122583.

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρισμα ε-
πιπλωμένο με 2ΔΣΚ Α.Θ., 
250 ευρώ. Euromesitiki 
6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ, Κεντρι-
κής 10, ενοικιάζεται κατά-
στημα 30 τ.μ., διαμπερές, με 
πατάρι. Τηλ.: 6949 408554 & 
6948 726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γρα-
φεία στο κέντρο της Νά-
ουσας Έλενα Περισοράτη. 

Τηλ.: 6959 793748.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοικιάζε-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

κωδ.14667 Επί της ΑΝΟΙΞΕΩΣ ενοικιάζεται 
σπάνιο διαμέρισμα με 2δσκλ στον 3ο ορ. , κατα-
σκευή 1972 , με 98 τ.μ. μικτά και 90 τ.μ. καθαρά 
και βλέπει πλάγια τον κάμπο, διαμέρισμα υψη-
λών αξιώσεων, σε υπεράριστη κατάσταση , με 
υλικά ανώτερης ποιότητας, πράγματι υψηλού 
ποιοτικού επιπέδου, συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, με ατομική θέρμανση πετρελαίου 
, τιμή 280€.

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

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

Κωδ: 116311 ΕΛΗΑ , Ενοικιάζεται ωραιό-
τατο διαμέρισμα 130τ.μ.,  2ος όροφος, με 3υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, με δυο ολοκαίνουργια μπάνια 
, ανακαινισμένο μερικώς , σε καλή κατάσταση, 
σε οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , με ωραία 
διαρρύθμιση,  κεντρική θέρμανση πετρελαίου 
σε λειτουργία , με αποθήκη και ανελκυστήρα 
καινούργιο, μίσθωμα 380€. Αποκλειστική δι-
άθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23177 ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ενοικιάζε-

ται μία μονοκατοικία 75 τ.μ., ανεξάρτητη κα-
τασκευή 1970, στο ισόγειο σαλόνι με κουζίνα 
καινούργια και στον 1ο  όροφο 2 υ/δ, και μπάνιο 
, με ατομική θέρμανση πετρελαίου και με ωραίο 
κήπο. Έχει  θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ναι 
σε κατοικίδια , ενεργειακής κλάσης Η, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία και σε τιμή πράγματι χαμηλή, 
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ενοίκιο 240€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
κωδ.14058 ΕΡΓΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται  ισόγεια 

αποθήκη 300 τ.μ.,  πολύ αξιόλογο ακίνητο, και-
νούργια σιδηροκατασκευή για απαιτητικούς  ε-
νοικιαστές , σε άριστο σημείο, 300€. Αποκλειστι-

κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον 
1 ο όροφο. Αποτελείται από έναν γραφειακό 
χώρο, Κουζίνα και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Κε-
ντρική Θέρμανση Πετρελαίου, Ανελκυστήρα, 
Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟ-
ΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος Υπερυ-
ψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους και έχει 
δικό του WC.  Έχει κουφώματα Αλουμινίου συ-
ρόμενα , με ανελκυστήρα καινούργιο , διαθέτει 
επίσης και A/C - Ενοίκιο  200 €. Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ. 116007 Ενοικιάζεται  γραφειακός 
χώρος κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρο-
λογίου με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , 
κατάλληλος για κάθε χρήση με δικό του WC και 
με πολύ λογικό τίμημα στα 230€.

Κωδ: 106179 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ α-
νακαινισμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 55 
τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1972 και 
ανακαινίστηκε το 2019. Διαθέτει θέρμανση Κλι-
ματισμός, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλου-
μινίου, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, A/C, 
Διπλά τζάμια, Μπαλκόνια 5 τ.μ. - Τιμή: 230 €.

Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο 
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213 
τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτητους 
, φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάσταση με 
2 WC και ασανσέρ, με μηνιαίο μίσθωμα 700€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23626 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα-

τάστημα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο και δικό του WC. Τιμή: 
340 € . Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 23665 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επιφά-
νειας 33 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . 
Είναι κατασκευασμένο το 1974. Τιμή:180 €.

Κωδ. 23608 ΚΕΝΤΡΟ , Επί της Μητροπό-
λεως ενοικιάζεται ένα ισόγειο κατάστημα 65 τ.μ., 
εξαιρετικής προβολής και με μεγάλη πρόσοψη 
στο δρόμο, ενδείκνυται και για υγειονομικού 
ενδιαφέροντος , σε εξαιρετικό σημείο , μίσθωμα  
700€ , σε λίγες ημέρες ελεύθερο. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 

Κωδ: 23650  ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΚΟ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αποκλειστικότητα ένα νεόδμη-
το Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 300 τ.μ. 
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1992 και διαθέτει Κουφώμα-
τα Αλουμινίου, Πάρκινγκ, Κήπο, Διπλά τζάμια, 
Προαύλιο, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 3.000 €..

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση με 
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ πολύ 

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

Κωδ: 12805 - ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ Πωλείται 
ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 2 ο όρ. συνολικής 
καθαρής επιφάνειας 88 τ.μ. μικτά και 107 τ.μ. με 
μία αποθήκη 6,6 τ.μ. και μία θέση στάθμευσης  
σε οικοδομή του 1985 . Αποτελείται από 2 Υ/δ 
, Σαλόνι , κουζίνα ξεχωριστή και Μπάνιο. με 
πολύ ωραία διαρρύθμιση .Δεν έχει θέρμανση. 
Τιμή: 40.000 €.

Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δια-
μέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 ο 
όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλο-
νοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο 
το 1995 και διαθέτει θέρμανση με σόμπα η ότι 
άλλο θελήσει ο αγοραστής  , έχει καινούργια 
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, και 
ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρκινγκ πυλωτής  , 
αποθήκη μέσα και ηλιακό θερμοσίφωνα - Τιμή: 
50.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νε-

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

Κωδ. 14225 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Πωλούνται σήμε-
ρα 2 μεζονέτες των 150τ.μ. η κάθε μια με εσω-
τερική σκάλα, οι οποίες βρίσκονται σε οικόπεδο 
744τ.μ., είναι κατασκευή 1992, διαθέτουν εκπλη-
κτική και ανεμπόδιστη θέα, με πολύ ωραίο κή-
πο, οι χώροι τους λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική 
θέση, διαμπερές. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα 
συζητηθούν, σε πολύ καλή τιμή και οι δυο μεζο-
νέτες μαζί σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, μόνο 
50.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται υ-

πόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια οικοδο-
μή , κατασκευή 2005. Πρόκειται για έναν ενιαίο 
χώρο στο υπόγειο οικοδομής , τιμή , μοναδικά 
και πολύ σπάνια τόσο χαμηλή , μόνο 7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

- Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.
Κωδ: 12947 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο 

γραφείο δύο χώρων , μεγάλης προβολής και 
συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο όρο-
φο. Είναι κατασκευασμένο το 1991 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Ηλεκτρικό, και Κουφώματα 
Αλουμινίου με  Διπλά τζάμια , καθώς και μία 
θέση στάθμευσης. Τιμή: 45.000 €.

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

Κωδ.12948 Στο ΚΕΝΤΡΟ της ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Γραφείο με 80 τ.μ., καθ. και 92 τ.μ. μικτά , κα-
τασκευή 1991 , 2 χώροι , 1 ος όροφος, με ύφος 
απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στον χώ-
ρο, σε εξαιρετική κατάσταση και σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, διαθέτει ατομική θέρμανση με κλιμα-
τιστικά και ανελκυστήρα καινούργιο, ευρίσκεται 
σε προνομιακή τοποθεσία και μάλιστα υψηλής 
προβολής. Διαθέτει και μία θέση στάθμευσης 
δική του, Τιμή 99.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13806 ΚΕΝΤΡΟ , Στο πάνω μέρος 

της παλαιάς Κεντρικής πωλείται κατάστημα 44 
τ.μ., ισόγειο, αυτοτελές και με  22 τ.μ. πατάρι  , 
κατασκευή 1998, διαθέτει μεγάλη βιτρίνα , πρό-
κειται για ένα πολύ αξιόλογο ακίνητο και διατίθε-
ται σε τιμή ευκαιρίας , Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
τιμή μόνο 40.000€.

Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ 
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγω-
νισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο 
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης  
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13710 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 101 
τ.μ., και με 110 τ.μ. υπόγειο το οποίο επικοι-
νωνεί με εσωτερικό  υδραυλικό ανελκυστήρα 
, κατασκευή 2002, με δικό τους WC ,  ισόγειο, 
νεόδμητο , σε εξαιρετική κατάσταση και και-
νούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
άριστη κατασκευή και ατομική θέρμανση πε-
τρελαίου, σε πολύ καλή γειτονιά, κατάλληλο για 
πολλαπλές χρήσεις , Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
Τιμή 120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχεί-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΩΔ. 14723. ΣΑΑΚ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ μία 

πολύ αξιόλογη ευκαιρία , πωλείται αγροτεμάχιο 
11 στρ. κατά τίτλο 14 στρ. στην πραγματικότητα 
με δένδρα και με νερό συνδεδεμένο σε υψηλή 
πίεση με βάνα , τιμή μόνο 17.000€.Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυ-
κογιάννη 15,250 τ.μ. το μισό με ροδάκινα  12 
ετών και το μισό άδειο , με δική του Πομώνα 
και μπεκάκια πωλείται στην τιμή των 33.000€ 
ευκαιρία πρώτη.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ 14217 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 218 τ.μ., 

σε προνομιακή τοποθεσία , ευκαιρία για μεγάλη 
υπεραξία, καταπληκτικό οικόπεδο, σχεδόν χαρί-
ζεται, σε τιμή πράγματι χαμηλή μόνο 10.000€.

Κωδ: 14248 - Μακροχώρι κοντά στο πρώ-
ην Δημαρχείο Οικόπεδο με μεγάλη πρόσοψη 
σε δρόμο , συνολικής επιφάνειας 458 τ.μ. Τιμή: 
20.000 €.

Κωδ: 14220 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ σε εξαιρετικά 
καλό σημείο  προσφέρεται  οικόπεδο συνολικής 
επιφάνειας 744 τ.μ. κατάλληλο για οικοδομή  Τι-
μή: 200.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 14156 ΑΣΩΜΑΤΑ, Οικόπεδο 780 τ.μ., 
με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , βλέπει σε 
δύο δρόμους , χωρίζεται και σε δύο άρτια και 
οικοδομήσιμα οικόπεδα , από 100.000€ τώρα 
μόνο 60.000€. Ευκαιρία σπάνια.

κωδ. 14283 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο 1.600 
τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο , βλέπει σε ανοι-
χτωσιά, με εκπληκτική θέα, ελαφρώς επικλινές 
, προνομιούχο οικόπεδο, πρόκειται για μοναδική 
ευκαιρία και προσφέρεται σε τιμή εκπληκτικά 
συμφέρουσα, μόνο 32.000€.

κωδ 14147 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.880 τ.μ., 
σε προνομιούχο θέση ,  πρόκειται για ένα γωνι-
ακό και με μεγάλη φάτσα οικόπεδο , εκπληκτικό 
από κάθε άποψη τιμή , όλο 120.000€, πωλείται 
και το μισό στις 60.000€,

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

του Σαββατοκύριακου

ZHTEITAI
Η εταιρία CARBONBOX ζητάει για άμεση πρό-

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

Αγλικών και προαιρετικά Ισπανικών.
Αποστολή βιογραφικών αυτοπροσώπως, Βενιζέ-

λου 76. Περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 
74443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο 
για απογευματινή ερ-
γασία σε σταθμό αυτο-
κινήτων. Προϋπόθεση 
δίπλωμα οδήγησης. 
Τηλ.: 23310 21038.

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΗ ζητά εργασία 
και αναλαμβάνει τη 
φροντίδα κατ’ οίκον 
ηλ ικ ιωμένων (ενέ -
σεις, μέτρηση πίεσης, 
σάκχαρο, αλλαγή κα-
θετήρων). Τηλ.: 6993 
555382.

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

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

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

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

Θα συνεκτι-
μηθούν: 

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

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

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

(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201910_1)

ΗεταιρείαΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΑΒΕΕ-ΞυλοκιβώτιαΑγρο-
τικώνΠροϊόντων, με έδρα των Τρίλοφο Βέροιας, ζητά να 
προσλάβει ΑδειούχοΧειριστήΑνυψωτικού για μόνιμη 
απασχόληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας  23310-93553, e-
mail: info@biliouris.com.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η  ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ  PR IMA

FRUITS ψάχνει έμπειρο υ-
πεύθυνο συσκευαστηρίου για 
το συσκευαστήριό της στο 

Μακροχώρι. Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να στείλουν βιο-
γραφικό στο info@primafruits.

gr. Τηλ: 2331092080
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ζητά να προσλάβει 
επιθεωρητή πωλήσεων, για 
να αναλάβει το τμήμα πωλή-
σεων. Η εταιρία προσφέρει 
μισθό, αυτοκίνητο και κινη-

τό. Θα ληφθεί υπόψη προϋ-
πηρεσία. Πληροφορίες στο: 
6976 777999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικός 
αυτοκινήτων, ηλεκτρολό-

γος και οδηγός ΤΑΧΙ για 
συνεργείο αυτοκινήτων. 
Τηλ.: 23310 62900.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  από Με-
ταφορική Εταιρία Βέροιας 

οδηγοί με δίπλωμα κατηγο-
ρίας Ε΄. Τηλ.: 6974 725376.

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙεπαγγελματικόακίνητο350τ.μ.
μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση2στρεμμά-
των.Περιφραγμένο,ασφαλτ/νο, γωνιακόσε κε-
ντρικόδρόμο.Περιλαμβάνειδύοχώρουςγραφεί-
ωνπλήρωςεξοπλισμένωνμεέπιπλα.3οχλμ.Ν.
Νικομήδειας-Βέροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια, 
με πείρα στις πωλήσεις 
ενδυμάτων, για 4ωρη α-
πασχόληση. Τηλ.: 23310 
67740 & 6976 745551.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

πεύτριες - αισθητικοί για 
εργασία σε νεοσύστατη 
επιχείρηση μασάζ-ονυ-
χοπλαστικής. Τηλ.: 6956 
483486 & 23310 60795.



ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDISSECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη 
απασχόληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο ή 
κυρία με γνώσεις πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώ-
σεις αγγλικής γλώσσας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή 
βιογραφικών και δικαιολογητικών για α-
ξιολόγηση στοιχείων με συνέντευξη  στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός Θεσ-
σαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 
27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσία κατά προτίμηση του προγράμ-
ματος Epsilon για Λογιστικό Γραφείο. Τηλ.: 
23310 76870 & 6932 245383.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και 

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

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

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γε-
ρόντων για όλο το 24ωρο ή κάποιες ώρες. 
Επίσης αναλαμβάνει την καθαριότητα σπι-
τιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ παραδίδει μαθήματα Μαθηματι-

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
με μεταπτυχιακό στην παιδική ψυχολο-
γία, με ΤΡΙΕΤΗ εμπειρία, παρέχω με 
υπευθυνότητα υπηρεσίες παράλληλης 
στήριξης, σε μαθητές νηπιαγωγείου, 
δημοτικού. Επιπλέον αναλαμβάνω δη-
μιουργική απασχόληση σε παιδιά με 
ειδικές δεξιότητες. Τηλ. επικοινωνιίας: 
6955 742699.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας πέλλετ καινούρ-

γιος, ιταλικός, μάρκας KARMEK ONE, 
ιδανικός για εσωτερικούς χώρους, για 80 
τ.μ. Τηλ.: 6931 811122.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ROVER 400 με 108.000 
χλμ., σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.: 
6994 202074.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά και 
θηλυκά. Τηλ.: 23310 62900.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερ-
μανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις 
πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυ-

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.μ. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό, 
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

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

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
1. Ενοικιάζεται κατάστημα στο κέντρο 45 τ.μ. με 

πατάρι, πλήρως ανακαινισμένο ενοίκιο 180 ευρώ
2. Πωλείται μονοκατοικία κοντά στο γήπεδο 65 

τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
πώλησης 35.000 ευρώ

3. Πωλείται χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 
4.500 τ.μ. κολλητά στον οικισμό με πανοραμική 
θέα. Τιμή πώλησης 30.000 ευρώ

4. Πωλείται διαμέρισμα μονοκατοικία στο Λα-
ζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε 400 τ.μ. 
οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

5. Πωλείται το 50% της οικοδομής στην Ελιά 
πρώην «NOTA NOTE»

6. Πωλείται έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι 
της Χαλκιδικής πρώτο στη θάλασσα

7. Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ. γω-
νιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ

8. Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος 
όρ. με ασανσέρ. Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλο-
κουζίνα, W.C. Είναι σε καλή κατάσταση φωτεινό με 
μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης 70.000 ευρώ

9. Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο 94 τ.μ. με 
2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., 1ος όρ. Τιμή πώλησης 
32.000 ευρώ

10. Πωλείται χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 
στρέμματα πολύ κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κα-
τάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή πώλησης 12.000 ευρώ

11. Πωλείται κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο 
με 74 τ.μ. ισόγειο, 74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατά-
ρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ

12. Πωλείται κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. 
με 45 τμ. πατάρι. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ

13. Πωλείται χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 
3.200 με ρεύμα, νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή 
πώλησης 110.000 ευρώ

14. Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 
4ος με ασανσέρ, ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 
τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που κοιτά μπροστά. Έχει 
2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 45.000 ευρώ

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμέ-
νες ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημά-
των με προσοχή στη λεπτομέρεια, πο-
λύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρό-
νο. Τηλ.: 6944 764477 κ. Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον 
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι 
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από 
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες 
πληροφορίες στο 6981088721.

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



Με παρόντες συμβούλους, μόνο από τις παρατάξεις του δημάρχου Βέροιας και της Γ. Μπατσαρά, στελεχών και εργαζομένων της ΔΕΥΑΒ, των προέδρων της Επιχείρησης τα τελευταία χρόνια (Δάσκαλος, Ορφανίδης και 
ο νυν Στ. Διαμάντης) και τοπικών ΜΜΕ, έγινε χθες το πρωί η ξενάγηση ενημέρωσης -την οποία προκάλεσε ο δήμαρχος- για τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης του βιολογικού και της λυματολάσπης, από τον ίδιο τον 
εργολάβο κ. Γιώργο Γκανάτσιο και τον γιο του Ανδρέα, με σκοπό να δοθούν απαντήσεις σε όσα κατήγγειλαν για την ανανέωση της σύμβασης με τον παραπάνω εργολάβο, οι παρατάξεις Μαρκούλη και Παυλίδη στο Δημο-
τικό Συμβούλιο. Οι καταγγέλοντες ήταν απόντες, ωστόσο το θέμα θα επανέλθει εντός της χρονιάς προς συζήτηση στο Σώμα, παρουσία του κ. Γκανάτσιου, ο οποίος, όχι μόνο θα παρίσταται για να δώσει εξηγήσεις, όπως 
είπε, αλλά θα καταφύγει και στη Δικαιοσύνη «για όσα συκοφαντικά α-
κούστηκαν από κάποια δημόσια πρόσωπα, εις βάρος του ίδιου και της 
δουλειάς του». Κάτι, που θα κάνει και ο Δήμος, όπως ανακοίνωσε στο 
τέλος τα ξενάγησης ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ Στ. Διαμάντης. Ο εργολά-
βος παρουσίασε αναλυτικά την μέθοδο που ακολουθεί, προχωρημένης 
και πρωτοποριακής τεχνολογίας την οποία εφαρμόζουν σε Ευρώπη και 
Αμερική. «Δεν είμαστε τυχαία εταιρία και λυπάμαι που ακούγονται όλα 
αυτά εις βάρος μας. Εμείς δουλεύουμε με μεγάλες εταιρίες παγκοσμίως, 
δεν περιμένουμε να κερδίσουμε από τη Βέροια. Το δικό μας κέρδος εδώ 
είναι ηθικό και επιστημονικό. Έρχονται και με ευχαριστούν οι κάτοικοι 
από το Μακροχώρι, διότι καταβρωμούσε ο τόπος και από το 2012 που 
είμαστε εδώ, όχι μόνο δεν μυρίζει, αλλά το νερό που βγαίνει στο τέλος 
της επεξεργασίας είναι πεντακάθαρο», τόνισε ο εργολάβος. Σε σχέση με 
εργαζόμενους στον Βιολογικό καθαρισμό «που αμφισβητούν το αποτέλε-
σμα», ο κ. Γκανάτσιος αναφέρθηκε μόνο σε δύο, διότι οι υπόλοιποι είναι 
της εταιρίας του, όπως είπε. «Εγώ γνωρίζω εδώ μόνο τον κ. Μπίσμπα 
και τον κ. Σούλιο, ο οποίος, κ. Σούλιος, από τη στιγμή που ήρθε στον 
Βιολογικό, τον Ιανουάριο του 2019, πήρε και κλείδωσε όλες τις πόρτες 
προκαλώντας σε μας αδυναμία συντήρησης, συντονισμού και λειτουρ-
γίας, με όλο το σύστημα του βιολογικού. Κι αυτός ο άνθρωπος ξέρει… 
Δυστυχώς δεν κάναμε κάτι επ’ αυτού μέχρι σήμερα για να μην φέρουμε 
αναστάτωση στην Επιχείρηση και στον Δήμο. Λυπάμαι πάρα πολύ!... 
Αυτοί οι άνθρωποι είναι στη ΔΕΥΑΒ τόσα χρόνια, και τώρα αμφισβητούν 
τη δουλειά μας; Τώρα ξύπνησε κάτι μέσα τους ή έξω τους; Γι’ αυτό ο 
καθένας θα αναλάβει στο εξής την ευθύνη του, διότι «κρεμάστηκαν» από 
μια καταγγελία ανύπαρκτου προσώπου. Εμείς επισήμως απαντάμε με 
ολοκληρωμένο φάκελο και στοιχεία» τόνισε ο εργολάβος κάνοντας λόγο 
για «στημένες καταγγελίες» λόγω «οικονομικών και επαγγελματικών 
συμφερόντων».

Ο ίδιος -όπως είπε- προβάλει διεθνώς τη Βέροια, ως ένα χώρο που 
έχει πετύχει με τον βιολογικό συμβάλλοντας τεράστια στον τόπο. «Το 
σύστημα αυτό αποφέρει καθαρά κέρδη 600 με 700.000 ευρώ το χρόνο 
στην Υπηρεσία», πρόσθεσε.

Εξηγήσεις και στοιχεία έδωσε και ο διευθυντής της ΔΕΥΑΒ κ. Θωμάς 
Αχτσής για τον τρόπο και το κόστος αυτής της μεθόδου, ενώ με τη νέα 
σύμβαση όπως είπε- ο πρώην πρόεδρος κ. Ορφανίδης βελτιώθηκαν 
ακόμα περισσότερο οι όροι υπέρ της ΔΕΥΑΒ. Διευκρινίστηκε επίσης ότι 
ζητήθηκαν προσφορές, από τις οποίες ο ένας δεν απάντησε καθόλου 
και ο δεύτερος απάντησε ότι δεν τον συμφέρουν οι οικονομικοί όροι.

Για το οικονομικό μέρος, ο κ. Γκανάτσιος εξήγησε ότι η εταιρία παίρ-
νει 2.600 ευρώ το χρόνο και 10 ευρώ για κάθε τόνο λάσπης. «Η καλύ-
τερη χρονιά μας ήταν 14.000 τόνοι, που σημαίνει 140.000 ευρώ. Εάν 
αφαιρέσετε τα έξοδά μας εδώ, στον χώρο, που είναι 80.000 το χρόνο, 
πάμε στα 60.000 ευρώ. Από αυτά, πληρώνουμε μεταφορικά, εφορία και 
ότι άλλο προκύπτει. Τί μένει λοιπόν ως κέρδος συνολικά για μας; Τίπο-
τα… Για πια εκατομμύρια μιλάνε; Είναι αυτοί όμως που ενδιαφέρονται να 
μην δουλεύουμε εμείς. Και πράγματι, θα πάρουν εκατομμύρια, εάν δεν 
δουλεύουμε εμείς εδώ…».

Η εξήγηση έγινε από το πρώτο στάδιο υποδοχής και επεξεργασίας 
της λυματολάσπης μέχρι το τελευταίο, με το νερό, σύμφωνα και με τις 
μετρήσεις να βγαίνει καθαρό, κάτι που είδαν όλοι οι παρόντες, όταν το 
τελικό αποτέλεσμα έπεσε σε ένα γυάλινο διάφανο ποτήρι.
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Για τον Βιολογικό Καθαρισμό Βέροιας

Το δρόμο προς τα Δικαστήρια για δυσφήμιση 
θα πάρουν εργολάβος και ΔΕΥΑΒ

-Γ. Γκανάτσιος: «Απαντάμε με στοιχεία στις ανώνυμες και στημένες καταγγελίες»
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