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Αυτό είναι παράδειγμα
προς μίμηση!!!

Σήμερα η στήλη δεν θα ασχοληθεί με κανένα, πολιτικό 
ή οικονομικό ζήτημα, αλλά στην υπογράμμιση και ανά-
δειξη της «καλής πράξης» της υπαλλήλου καθαριότητας 
που παρέδωσε το τσαντάκι με τα 500 ευρώ (σελ 20). Η 
ασήμαντη και φυσιολογική πράξη, όπως την χαρακτήρισε 
η δημοτική υπάλληλος, γνωρίζουμε στις ημέρες που ζούμε 
ότι κάθε άλλο παρά τέτοια είναι. Ωστόσο ας αναλογιστού-
με πόσο διαφορετική θα ήταν η καθημερινότητά αν ο 
καθένας λειτουργούσε με τιμιότητα και αλληλεγγύη προς 
τον συνάνθρωπο. Απλές ενέργειες που δεν θα βάλλουν 
τον διπλανό και θα στηρίζουν την κοινότητα που βιώνει 
ο καθένας. Και να μην ξεχνάμε και την άλλη πλευρά, 
πόση ανακούφιση θα ένιωσε αυτός που έχασε τα χρή-
ματα... Εφόσον δεν γίνεται να αλλάξει άρδην η κοινωνία, 
τουλάχιστον τέτοια μικρά, αλλά πολύ σημαντικά ψήγματα 
ανθρωπιάς και τιμιότητας πρέπει να αναδεικνύονται ως 
παραδείγματα προς μίμηση.  

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ
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Βαρούχ προφήτου, Χαρίτωνος ομολ.

του Σαββατοκύριακου

Κυκλοφοριακά μέτρα
το Σαββατοκύριακο

σε δρόμους της Βέροιας
Προσωρινές κυκλο-

φοριακές ρυθμίσεις σε 
δρόμους της Βέροιας, 
έλαβε η Διεύθυνση Αστυ-
νομίας για το Σαββατοκύ-
ριακο, εξαιτίας φορτοεκ-
φορτώσεων, ανύψωσης 
υαλοπινάκων, μεταφο-
ράς εξοπλισμού κατα-
στήματος και μετακόμιση 
στις αντίστοιχες οδούς: 
Βερμίου, Κεντρικής, Λου-
τρού και Μιλτιάδου. Τα 
μέτρα προβλέπουν:

Σήμερα Σάββατο:-
Από τις 11:00 έως τις 
14:00, την απαγόρευση 
κυκλοφορίας και απα-
γόρευση της στάσης και 
στάθμευσης όλων των ο-
χημάτων στην οδόΒερ-
μίου από την συμβολή 
της με την οδό Κεντρικής 

έως την συμβολή της με την οδό Αγίου Αντωνίου, 
- Από τις 12:00 έως τις 14:30: την απαγόρευση κυκλοφορί-

ας, πάσης φύσεως οχημάτων και απαγόρευση της στάσης και 
στάθμευσης όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται επί 
της οδούΚεντρικής από την συμβολή της με την οδό Ζωγιο-
πούλου έως την συμβολή της με την οδό Βαρλάμη, 

-Από τις 13:00- τις 17:00, την απαγόρευση κυκλοφορίας 
των οχημάτων στην οδόΜιλτιάδου από την συμβολή της με 
την οδό Άρεως έως την συμβολή της με την οδό Κομνηνών και 
την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, των οχημάτων 
επί της οδού Μιλτιάδου. 

Και την Κυριακή29Σεπτεμβρίου, από την ανατολή του 
ηλίου έως 11:00, την απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και 
στάθμευσης όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται επί 
της οδούΛουτρού από την συμβολή της με την οδό Μητρο-
πόλεως έως την συμβολή της με την οδό Ελευθερίας. 

Μια περιοχή με σκουπίδια παντού…

Οι φωτογραφίες δείχνουν περίτρανα την εφιαλτική, όπως την χαρακτηρίζει ο ΣούληςΛιάκος, κατάσταση, με σκου-
πίδια παντού στονδρόμοπίσωαπότοσχολείοκαι τονοικισμότωνΡομάστοΕργοχώριΒέροιας. Αυτές τις 
εικόνες είδαν και κατέγραψαν οι ‘εθελοντές για την καθαριότητα» που έχουν συνάντηση την Κυριακή για τον προγραμ-
ματισμό της νέας περιόδου, δυναμικά όπως κάνουν και προσφέρουν τόσα χρόνια στην πόλη!

Ηχαράτουεθελοντισμού
απότηνΚοινότητα

Λουτρού
Ο εθελοντισμός έχει βρει πρόσφορο έδαφος σε όλη την 

Ημαθία και οι εθελοντικές ομάδες βρίσκονται σε συνεχή 
δράση!

Μια τέτοια ομάδα, η εθελοντική ομάδα  Λουτρού που έχει 
συγκροτηθεί για να συνδράμει σε θέματα καθαριότητας, δι-
αμόρφωσης χώρων, πυροπροστασίας κ.α. στην  Κοινότητα 
Λουτρού, οργανώνεται να καθαρίσει την κεντρική πλατεία 
του χωριού, το  Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 10:00 το πρωί. 

Μάλιστα καλεί και νέους εθελοντές  στην ομάδα με μεγά-
λη χαρά!

«Παγίδα»
η τρύπα στις 

σιδηροδρομικές 
γραμμές

στο δρόμο
προς Μακροχώρι
Αγανακτισμένος οδηγός σταμάτη-

σε με κίνδυνο για να φωτογραφίσει μια 
«παγίδα» για τους διερχόμενους την 
σιδηροδρομική γραμμή στο ρεύμα προς 
Μακροχώρι. Συγκεκριμένα φαίνεται ό-
τι έχει αφαιρεθεί ένα τμήμα από την 
μεταλλική σχάρα δίπλα από την σιδη-
ροδρομική γραμμή, που βοηθά την δι-
έλευση των οχημάτων, με αποτέλεσμα 
να έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη τρύπα. 

Αν δεν το αντιληφθεί έγκαιρα ο διερχόμενος οδηγός, ειδικά αν επιβαίνει σε δίκυκλο ή μικρό αυτοκίνητο, μπορεί αφενός 
να πάθει μεγάλη ζημιά, αφετέρου υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα. Η τεχνική υπηρεσία του ΟΣΕ που είναι υ-
πεύθυνη για την συντήρηση των γραμμών, πιθανότατα να είναι και η αρμόδια να ενεργήσει για να αποκαταστήσει την 
ζημιά. Μόνο να το κάνει γρήγορα πριν έχουμε κάτι δυσάρεστο…

ΤομπάσκεττουΦιλίππουκαιοΑΚΟΥ99.6
κληρώνουν2εισιτήριαδιαρκείας

Ο υπεύθυνος του τμήματος μπάσκετ του 
Φιλίππου ΗλίαςΛαζός, σε πρόσφατη ραδι-
οφωνική συνέντευξη μαζί με τον προπονητή 
της ομάδας Δημήτρη Γκίμα στον ΑΚΟΥ 
99.6, είχε τονίσει την ανάγκη στήριξης της 
ομάδας από την πόλη. «Πρέπει να συνει-
δητοποιήσουμε την τεράστια επιτυχία της α-
νόδου στην Α2 και για την ομάδα και για την 
πόλη», υπογράμμισε ο κ. Λαζός. Ανέφερε 
ότι με σύνεση οργανώνεται και ενισχύεται η 
ομάδα για να είναι ανταγωνιστική και ζήτησε 
να στηρίξουν όλοι αυτήν την τεράστια προ-
σπάθεια, με την προμήθεια ενός εισιτηρίου 
διαρκείας αξίας 50 ευρώ για όλους τους 
αγώνες και την φυσική παρουσία των φιλά-
θλων στο ΔΑΚ Μακροχωρίου. Στα πλαίσια 
συνεργασίας της ομάδας με τον ΑΚΟΥ 99.6, 
ο κ. Λαζός δώρισε 2 εισιτήρια διαρκείας για 
τα παιχνίδια μπάσκετ του Φιλίππου την φε-
τινή σεζόν, που θα κληρωθούν σε ακροατές 
του σταθμού και θα παραδοθούν από τον ίδιο ζωντανά στο στούντιο. Από Δευτέρα και για μία εβδομάδα, συντονιστείτε 
στον ΑΚΟΥ 99.6 (www.akou996.gr) και μάθετε πώς θα συμμετέχετε στην κλήρωση των δύο τυχερών εισιτηρίων. Καλή 
τύχη στους συμμετέχοντες και καλή επιτυχία στον Φίλιππο!!!
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Και νέους πρόσφυγες υποδέχεται το Κέντρο 
Φιλοξενίας της Αγίας Βαρβάρας Βέροιας
-Την στήριξη των 13 Περιφερειαρχών ζήτησε ο Χρυσοχοΐδης για την 

αντιμετώπιση της  αύξησης των προσφυγικών ροών
Πάνω από 100 νέοι πρόσφυγες αναμένεται να καταφθάσουν σήμερα Σάββατο στο 

Κέντρο φιλοξενίας προσφύγων της Αγίας Βαρβάρας Βέροιας, όπου το αρμόδιο Υπουργείο 
έχει ήδη προχωρήσει σε επέκταση της υπάρχουσας δομής, με τοποθέτηση προκάτ εγκα-
ταστάσεων για την κάλυψη των αυξημένων πλέον αναγκών του Κέντρου. 

Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη, ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ζήτησε από τους 13 περιφερειάρχες 
της χώρας, τη στήριξη των Περιφερειών και της ελληνικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση 
του μεγάλου προβλήματος από την αύξηση των προσφυγικών- μεταναστευτικών ροών 
και την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα νησιά. Κατά τη συνάντη-
ση τους ενημέρωσε, εκτός των άλλων, ότι τη Δευτέρα θα είναι έτοιμο νομοσχέδιο που θα 
περιλαμβάνει το σχέδιο και τα βήματα για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Η σύσκεψη που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή και 
του αναπληρωτή υπουργού για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιώργου Κουμουτσά-
κου, καθώς και αρμόδιων στελεχών της ΕΛ.ΑΣ και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ομόφωνα οι  περιφερειάρχες αποφάσισαν να στηρίξουν την προσπάθεια της κυβέρ-
νησης με τη διάθεση χώρων φιλοξενίας,( μεταξύ αυτών και της Βέροιας στην Ημαθία) 
ζητώντας όμως και την ισοκατανομή των αλλοδαπών σε όλη την Ελλάδα. Ο υπουργός 
δεσμεύτηκε ότι σύντομα θα ενημερώσει κάθε έναν ξεχωριστά για τα κέντρα φιλοξενίας 
που έχει εντοπίσει το υπουργείο σε κάθε περιφέρεια και θα ζητήσει εκτενώς τις δικές τους 
προτάσεις και θέσεις.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 
Αγοραστός πρότεινε να αξιοποιηθούν ξενοδοχεία στην επαρχία, που δεν δουλεύουν, 
πράγμα το οποίο και τους ξενοδόχους θα σώσει και οι αλλοδαποί θα έχουν μια πιο αξιο-
πρεπή φιλοξενία, καθώς, όπως τους είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, απώτερος σκοπός είναι αυτό 
το μέτρο να είναι προσωρινό και οι αλλοδαποί να ενσωματωθούν στην κοινωνία ή να 
επαναπατριστούν.

Επίσης ο πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών έθεσε και το  θέμα των ΜΚΟ, λέγοντας ότι 
«πρέπει να αξιολογηθούν από την αρχή», καθώς «υπάρχουν πολλά προβλήματα» και «η 
Ελλάδα είναι ένα κράτος με δομή και λειτουργεί σωστά, όπου δεν μπορούν να έρχονται οι 
ΜΚΟ να διαχειρίζονται το προσφυγικό- μεταναστευτικό, όπως σε τρίτες χώρες».

Διάρρηξη σε γνωστό 
κοσμηματοπωλείο 

στο κέντρο της Αλεξάνδρειας
Σκηνικό βγαλμένο από ταινία έλαβε χώρα χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα στις 3:30, όπου 

τρεις θρασύτατοι διαρρήκτες με κουκούλες, έσπασαν την τζαμαρία από γνωστό κοσμηματοπωλείο επί της οδού Βετσοπούλου και 
να αποσπάσουν λεία μεγάλης αξίας, σύμφωνα με 
πληροφορίες.

Για την επίτευξη του σκοπού τους οι διαρρήκτες 
ψέκασαν πυροσβεστήρα δημιουργώντας ομίχλη για 

να μην γίνουν αντιληπτοί από τις κάμερες 
ασφαλείας και έτσι μέσα σε μόλις 2 λεπτά 
κατάφεραν να διαρρήξουν ανενόχλητοι το κα-
τάστημα και να εξαφανιστούν προς άγνωστη 
κατεύθυνση.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το 
Α.Τ. Αλεξάνδρειας.

Κίτσιος Γεώργιος

Ενημερωτική εκδήλωση 
του  Νοσοκομείου Βέροιας 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη

    Εκδήλωση προς τιμή του Μεγάλου Ευεργέτη του Νοσοκομείου Ημαθίας, Σωτήρη 
Περτσιούνη ,διοργανώνεται από το Νοσοκομείο Βέροιας την Τετάρτη  2  Οκτωβρίου  
στις 6:30 μ.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης στη Βέροια.

Κατά τη διάρκεια της  εκδήλωσης το κοινό θα ενημερωθεί για το μέγεθός των δω-
ρεών καθώς  και   για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της 
μήτρας.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν:
Ο κ. Μαυρογιώργος  Δημήτριος,  π. Διοικητής του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Βέροιας.
Ο κ. Γκούβης Παναγιώτης,  Διευθυντής  του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Νοσο-

κομείου Βέροιας
Η  κ. Ζωνίτσα Σωτηρία, Διευθύντρια του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Νοσοκο-

μείου Βέροιας.
Ομιλητές θα είναι :
Ο κ. Παυλίδης Αναστάσιος,  Επιμελητής Β΄ του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του 

Νοσοκομείου Βέροιας  με θέμα: « Ο ρόλος της μαστογραφίας στην πρόληψη του καρκί-
νου του μαστού».

Ο κ. Κόλβατζης Χάρης, Επιμελητής Β΄ , της Γυναικολογικής -   Μαιευτικής κλινικής 
του Νοσοκομείου Βέροιας με θέμα: « HPV-Καρκίνος τραχήλου της μήτρας – Εμβόλια»

Συνεδριάζει την Τρίτη 
η Κοινότητα Βέροιας 

Τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, 
θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλί-
ου την Τρίτη 1-10-2019, στις 18:00, για τα πα-
ρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Γνωμοδότηση για τη σύνταξη ή μη πρωτο-
κόλλου διοικητικής αποβολής των κ. Τσορακλί-
δου Τριανταφυλλιάς και κ. Ζάννου Ναυσικάς 
από δημοτική έκταση.

-Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παρά-
ταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον 
Εμμανουηλίδη Απόστολο για το κατάστημά του 
στη Δημοτική Οδό Βεροίας-Ασωμάτων.

-Ορισμός μελών στα διοικητικά συμβούλια 
των Νομικών Πρόσωπων και Επιχειρήσεων του 
Δήμου.

Να τους ζήσει!
Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν χθες το ζεύγος Βασί-

λης Γκαγκούσης και Ευαγγελία Σουρουπίδου.
Στον ευτυχή μπαμπά και ανηψιό μου και στην γλυκύτατη 

μαμά, πολλές ευχές να τους ζήσει η κόρη, να είναι γερή και 
καλότυχη!!

Σοφία Γκαγκούση



4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου28-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ANGRY BIRDS: Η ΤΑΙΝΙΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)  
Προβολές:   στις 17.30   ( Προβολές:  

Παρασκευή 27/9 – Σάββατο 28/9 – Κυρια-
κή 29/9) Σκηνοθεσία: ΘΟΥΡΟΠ ΒΑΝ 
ΟΡΜΑΝ Σενάριο: ΠΙΤΕΡ ΑΚΕΡΜΑΝ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-
ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, 
ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΚΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΛΟΣ

Η ΚΑΡΔΕΡΙΝΑ   -    .(The Goldfinch)  
Προβολές:   Πέμπτη 26/9 – Δευτέρα 

30/9 –Τρίτη 1/10 - Τετάρτη 2/10 στις 20.30
Παρασκευή 27/9 – Σάββατο 28/9 – Κυ-

ριακή 29/9 στις 19.00 και 21.45
Σκηνοθεσία: Τζον Κρόουλι
Σενάριο: Πίτερ Στρον (βασισμένο στο 

ομώνυμο μυθιστόρημα της Ντόνα Ταρτ)
Πρωταγωνιστούν:  Άνσελ Έλγκορτ, 

Νικόλ Κίντμαν, Σάρα Πόλσον, Τζέφρι Ρά-
ιτ, Φιν Γούλφχαρντ, Όουκς Φέγκλεϊ, Λουκ 
Γουίλσον, Ανερίν Μπάρναρντ

RAMBO: ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΙΜΑ
 - LAST BLOOD
Προβολές:   Πέμπτη 26/9 – Δευτέρα 

30/9 –Τρίτη 1/10 - Τετάρτη 2/10 στις 21.00
Παρασκευή 27/9 – Σάββατο 28/9 – Κυ-

ριακή 29/9 στις 19.15 και 21.30
Σκηνοθεσία: ΑΝΤΡΙΑΝ ΓΚΡΟΥΝ -

ΜΠΕΡΓΚ Σενάριο: ΜΑΘΙΟΥ ΣΙΡΟΥΛΝΙΚ & 
ΣΙΛΒΕΣΤΕΡ ΣΤΑΛΟΝΕ

Ηθοποιοί: ΣΙΛΒΕΣΤΕΡ ΣΤΑΛΟΝΕ, ΠΑΘ 
ΒΕΓΚΑ, ΛΟΥΙΣ ΜΑΝΤΙΛΟΡ, ΙΒΕΤ ΜΟΝΡΕΑΛ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 
για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέ-
ατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     26/9/19 - 2/10/19

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ 
ΠΡΩΪΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 9 
έως ΚΑΙ 13 ΕΤΩΝ στο 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ
Το πρόγραμμά μας είναι να ΤΑΞΙΔΕ-

ΨΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ....
με όλα τα εφόδια που χρειαζόμαστε για 

μια τέτοια αποστολή,
με όλα τα ερωτήματα και με καλή προε-

τοιμασία των αποσκευών μας....
ΕΙΣΤΕ; ΦΥΓΑΜΕ....
από τις 29 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή 

και ώρες 10 μέχρι 1 το μεσημέρι και για 4 
συνεχόμενες Κυριακές έως και τις 20 Οκτω-
βρίου, πάντα την ίδια ώρα,

το ραντεβού για την περιπέτεια είναι στο 
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ της Βέροιας...

Σας περιμένουμε...
τηλ. επικοινωνίας 6972440721

 Η Α.Ε.Π. 
Βέροιας 

πάει ΘΕΑΤΡΟ!!!
Σκεφτήκαμε φέτος να ξεκινήσουμε 

την ποδοσφαιρική χρονιά με μια θεατρι-
κή παράσταση....

Γι΄αυτό σας καλούμε την Κυριακή 29 
Σεπτεμβρίου 2019 στις 20:00μ.μ. στη 
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών Βέροιας, 
να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί την 
παράσταση της θεατρικής ομάδας του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Προμηθέα «Ένα 
φιλάκι είναι λίγο».

Στην παράσταση συμμετέχουν και ο 
Τεχνικός Διευθυντής της Σχολής μας κ. 
Γαϊτάνος Στέφανος και ο προπονητής 
και παίκτης της Α.Ε.Π. Βέροιας κ. Καρο-
λίδης Αντώνιος.

Μαθήματα χορού στον Σύλλογο  
Κρητικών Ν. Ημαθίας

 
Ο Σύλλογος Κρητικών Ν. Ημαθί-

ας αποσκοπώντας στη διατήρηση 
της παράδοσης και στη μετάδοση 
των εθίμων της Κρητικής κουλτού-
ρας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμε-
νο να παρακολουθήσει μαθήματα 
χορού.

Παιδικό: 
Δευτέρα 
17:30-18:30

Αρχάριοι : 
18:30-19:15
Προχωρημένοι: 
19:15-20:00
Επιδείξεων: 
20:00-21:00

 Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος

Αλιγιζάκης Στυλιανός

ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΑ είναι τα μικρά γεράκια που ζουν 
στα νησιά των Κυκλάδων και ζευγαρώνουν στον 
αέρα ενώ πετούν.

Αυτή την απόλυτη έκφραση της ελευθερίας και 
του έρωτα επέλεξαν ο Θανάσης Ζήκας και η Εύη 
Σεϊτανίδου για να ονοματίσουν τη μουσική τους 
περιπέτεια.

Το κιθαριστικό ντουέτο έχει έδρα τη Θεσσαλονί-
κη και την Πάρο.

Η μουσική τους ενσωματώνει στοιχεία από 
ηπειρώτικα, blues, funk, gypsy ακούσματα, πα-
ντρεύοντας την ελληνική-παραδοσιακή με τη διε-
θνή μουσική.

Συνθέτουν και ενορχηστρώνουν τα κομμάτια 
τους με δύο λαϊκές κιθάρες, ιδιαίτερης κατασκευής, 
με ακουστικό vintage ήχο.

Μερικά στοιχεία του live τους είναι τα δυναμικά 
κιθαριστικά σόλο, τα πολυρρυθμικά μοτίβα, τα 
εξωτικά φωνητικά και οι εναλλασσόμενοι ρόλοι 
των δύο μουσικών την ώρα του παιξίματος. Το α-
κρόαμα συμπληρώνουν για την έκσταση, δύο νέα 
όργανα, η λύρα και η τσαμπούνα. Ρυθμικά φωνη-
τικά που λουπάρονται live επί σκηνής συναντούν 
τον αρχέγονο ήχο συνδέοντας την παράδοση με 
το minimal της trance.

Ώρα έναρξης : 9 μ.μ.
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 8 €
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 7 €
Σημεία προπώλησης:
Café ΒΑΤΡΑΧΟΣ τηλ. 23310 20282
Βιβλιοπωλείο ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ τηλ. 23310 24672

Café ΜΠΡΙΚΙ τηλ. 23310 20201
και στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ τηλ. 

6972440721
Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ.
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ
Θεσσαλονίκης 67 / ΒΕΡΟΙΑ
για πληροφορίες: 6972440721

Τα KADINELIA στη ΒΕΡΟΙΑ σήμερα Σάββατο 
28 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ 

στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ για μια υπέροχη 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ



Επίσκεψη στην Α-
στυνομική Διεύθυνση 
Ημαθίας πραγματοποί-
ησε χθες Παρασκευή η 
βουλευτής του νομού 
μας Φρόσω Καρασαρ-
λίδου συνοδευόμενη 
από τον συντονιστή 
του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας 
Αναστάσ ιο  Κωστό -
πουλο. Στη συνάντη-
ση παραβρέθηκε και ο 
πρόεδρος της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλή-
λων ν. Ημαθίας κ. Α-
πόστολος Μούρτης. Η 
βουλευτής συνεχάρη 
τον νέο Διευθυντή Α-
στυνομίας κ. Διονύσιο 
Κούγκα για την ανάλη-
ψη των καθηκόντων 
του και του ευχήθηκε 
καλή δύναμη και δημι-
ουργική θητεία. Στη συ-
νέχεια συζήτησαν για 
την αστυνομική δύναμη του νομού σε ανθρώπινο δυναμικό 
και σε στόλο οχημάτων. Ο διευθυντής ενημέρωσε πως 
σύμφωνα με το οργανόγραμμα είναι καλυμμένες οι θέσεις. 
Ωστόσο θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση του οργανο-

γράμματος διότι η Αστυνομική Διεύθυνση του νομού χρει-
άζεται περισσότερους αστυνομικούς, ενώ για το στόλο των 
οχημάτων είπε ότι είναι απαρχαιωμένος και αυτή τη στιγμή 
βρίσκεται σε κίνηση μόνο το 1/3 της δύναμης που διαθέτει. 
Ως προτάσεις, τέθηκαν η απόκτηση νέων οχημάτων μέσω 

ΕΣΠΑ, από ιδιωτικές δωρεές και μέσω μακρο-
χρόνιας μίσθωσης.

Η βουλευτής αναφέρθηκε και στην απόφα-
ση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να 
προσλάβει ειδικούς φρουρούς χωρίς τη διαδι-
κασία των πανελλαδικών εξετάσεων κάτι που 
υπονομεύει όπως τόνισε όλη την προσπάθεια 
που γινόταν αυτά τα χρόνια για αναβάθμιση των 
αστυνομικών.

Συζητήθηκε επίσης η προοπτική να έρθουν 
στο νομό περισσότεροι πρόσφυγες, καθώς και 
το θέμα της απόκτησης ιδιόκτητης στέγης της Α-
στυνομικής Διεύθυνσης στο χώρο που παραχω-
ρήθηκε κοντά στα Δικαστήρια. Ο διευθυντής ε-
νημέρωσε πως γίνονται κινήσεις σε συνεργασία 
με το Αρχηγείο για ένταξη του έργου σε επόμε-
νο ΕΣΠΑ. Τέλος έγινε συζήτηση και για το ρόλο 
της Αστυνομίας στην ενημέρωση των μαθητών 
για θέματα οδικής ασφάλειας και ασφαλούς 
πλοήγησης στο διαδίκτυο σε συνεργασία με την 
Α/μια και Β/θμια Εκπαίδευση, καθώς και για τη 
δυνατότητα δημιουργίας Πάρκου Κυκλοφορια-
κής Αγωγής στη Βέροια με σκοπό την καλύτερη 
εκπαίδευση των μαθητών.

Κλείνοντας και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν 
να συνεργαστούν από κοινού για την επίλυση 
των προβλημάτων του νομού.

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 28-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Συλλυπητήριο 
Την βαθιά της θλίψη για την 

απώλεια του Κώστα Ζησίο-
γλου εκφράζει η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ 
Ημαθίας που με ανακοίνωσή 
της αποχαιρετά τον «ξεχωρι-
στό σύντροφο και αγωνιστή 

της Αριστεράς».
Με βαθιά θλίψη οι φίλοι και οι φίλες, οι σύντροφοι και οι συ-

ντρόφισσες από την Βέροια και από τη Νομαρχιακή Επιτροπή 
ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας, αποχαιρετάμε έναν ξεχωριστό σύντροφο, 
αγωνιστή της ζωής και της Αριστεράς, τον Κώστα Ζησίογλου, 
που έφυγε, αφού πάλεψε για πολύ καιρό με μεγάλη στωικότη-
τα, τον κλονισμό της υγείας του.   

 Θα μας συντροφεύει πάντα η αγωνία του για να πάνε 
μπροστά τα πράγματα, η χωρίς καμιά σκοπιμότητα κριτική του 
διάθεση, το πείσμα του, η καλοσύνη του και πάνω απ’ όλα, η 
ευγένειά του και η αξιοπρέπειά του.

Δεν πέρασε λαθραία από αυτή τη ζωή ο συν/φος Κώστας. 
Τίμησε ότι αγάπησε και απ’ ότι εμπνεύστηκε. Θα τιμάμε κι εμείς 
τη μνήμη του, για πάντα. Στην οικογένειά του, την αγάπη μας 
και τα θερμά μας συλλυπητήρια.

   Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Με τον Δήμαρχο Βέροιας 
συναντήθηκε ο βουλευτής 

Τάσος Μπαρτζώκας 

Ο βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας συναντήθηκε χθες Παρασκευή 27 Σεπτεμ-
βρίου 2019 με τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, στο Δημαρχείο, όπου 
συζήτησαν επί μακρόν για θέματα που αφορούν την πόλη και τις κοινότητες του Δήμου. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και έργων 
υποδομών στο Δήμο Βέροιας, ενώ συζητήθηκαν και μια σειρά θεμάτων καθημερινότη-
τας. 

Ο βουλευτής Ημαθίας δήλωσε προς τον Δήμαρχο Βέροιας ότι επιθυμεί να συνδράμει 
το έργο των δημοτικών αρχών της Ημαθίας με κάθε πρόσφορο μέσο και  συμφώνησαν 
από κοινού ότι θα είναι διαρκής και ουσιαστική η συνεργασία τους, ώστε να μπορούν να 
προωθούνται όσο το δυνατόν καλύτερα τα προς επίλυση θέματα του Δήμου αρμοδίως, 
προς όφελος πάντα των κατοίκων της περιοχής

Θέματα λειτουργίας της Αστυνομίας Ημαθίας 
συζήτησε η βουλευτής Φρ. Καρασαρλίδου

με τον νέο Διευθυντή Δ.Κούγκα



ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 28 

Σεπτεμβρίου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Σάββα Κυρι-
ωτίσσης Βέροιας ο Κων/νος Ζησι-
όγλου σε ηλικία 50 ετών.

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους οι-
κείους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββα-

το 28 Σεπτεμβρίου 2019 στις 
12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Αναργύρων Στενημάχου Ναού-
σης η Χριστίνα Καραμανίδου 
σε ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 Σε-

πτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αναλήψεως (Παπάγου) Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του αγαπη-
μένου μας υιού, συζύγου, πατέρα, 
αδελφού και κουνιάδου

ΣΑΒΒΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Η μητέρα,
Η σύζυγος, Οι κόρες

Οι αδελφές, Οι γαμπροί
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 Σε-

πτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου (Πολιούχου) Βέροιας 
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πολυα-
γαπημένης μας συζύγου, μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΜΑΡΙΑΣ
ΤΣΑΠΑΡΑ 

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

Ο σύζυγος, Τα τέκνα
Ο εγγονός

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28 Σε-

πτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Κυριωτίσσης Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής της αγαπημένης 
μας μητέρας και γιαγιάς

ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ 

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

Ο γιος, Η κόρη,
Τα εγγόνια

 Οι λοιποί συγγενείς

Αρχιερατική Αγρυπνία Παναγίας 
Γοργοϋπηκόου στον 

Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου
Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, 

9.00 το βράδυ.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων :

Την Κυριακή 29 Σεπτεμ-
βρίου το πρωί θα λάβει μέρος 
στην Θεία Λειτουργία στον Ι-
ερό Ναό της Αγίας Σκέπης Ε-
δέσσης, όπου θα βρίσκεται το 
Ιερό Εικόνισμα της Παναγίας 
Σουμελά.

Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρί-
ου στις 5:30 μ.μ. θα τελέσει 
Αγιασμό και θα ομιλήσει στην 
ΓΕΧΑ Ναούσης «Η μετά θάνα-
τον ζωή».

Την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρί-
ου στις 9:00 μ.μ. θα ιερουρ-
γήσει στην Ιερά Αγρυπνία επί 
τη σύναξη της Παναγίας της 
Γοργοεπηκόου στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Αντωνίου Πολιούχου 
Βεροίας.

Την Τρίτη 1 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ. θα συνοδεύσει το Ιερό Εικόνισμα 
της Παναγίας Σουμελά στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γιαννι-
τσών.

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου  το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου Μέσσης επί τη εορτή του Αγίου Κυπριανού.

Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας επί τη 
εορτή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και στην συνέχεια θα τελέσει 
αρτοκλασία για τους δικαστικούς λειτουργούς και μνημόσυνο για τους κοι-
μηθέντες συναδέλφους τους.

Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου στις 8:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό των Αγίων Απο-
στόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων θα χοροστατήσει στην εσπερινή Θεία 
Λειτουργία ειδικά αφιερωμένη στους άνδρες και θα κηρύξει το θείο λόγο.

Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου στις 6:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
εσπερινό στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης επί τη εορτή της 
Οσίας Μεθοδίας της εν Κιμώλω.

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου Αδένδρου επί τη εορτή του Αγίου Διονυσίου του Ρήτορος.

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στο Πνευματικό 
Κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης με θέμα: «Ομο-
λογία πίστεως» στο πλαίσιο των συνάξεων με τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου Κλειδίου επί τη εορτή του Αποστόλου Θωμά.

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ. θα τελέσει Αγιασμό για την 
έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητρο-
πόλεως στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέροια.

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. θα τελέσει Αγιασμό για την 
έναρξη των μαθημάτων του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέροια.

Ποια Ιατρεία και Τμήματα  
λειτουργούν στο Κ.Υ.Βεροιας

 ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ:

ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΣΤΟ Κ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΔΟ-

ΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ & 
ΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤΌΙΚΟΝΤΜΗΜΑ ΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  2331071954
ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΡΑ-

ΝΤΕΒΟΥ 2331024661 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ 07:00 ΕΩΣ 14:00 

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑΣ 2331024661ΕΣΩΤ.102
- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
(ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2331024661 ΕΣΩΤ. 162)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΑΠΟ 07:00 – 15:00
1)ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

2331071954
2)ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑΣ:
- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ 
- ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 
- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΛΕΧΩΙΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331024661- 2331022332- 

2331021863
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2331024661 ΕΣΩΤ.143
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΑΣ 2331071915
8η   ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ :
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ -  ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2331075271
11η  ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2331024661 ΕΣΩΤ.155
Είμαστε σε αναμονή οκτώ (8) θέσεων μονίμων  Ιατρών ει-

δικότητας: Γυναικολόγου – οφθαλμιάτρου – Ακτινοδιαγνώστη - 
Νευρολόγου- Καρδιολόγου - Δερματολόγου – ΩΡΛ - Ουρολόγου, 
της  προκήρυξης που βρίσκεται στο στάδιο των κρίσεων με αριθ. 
πρωτ. 49737/18-12-2018 θέμα:« Απόφαση – Προκήρυξη για θέ-
σεις Ιατρών κλάδου ΕΣΥ» και (ΑΔΑ: ΩΦΗΙΟΡΕΠ-ΖΔΨ). Κ.Υ. ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΜΟΡΑΒΑ 2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ  
07:00 – 15:00 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :2331022332 – 
2331024661 - 2331021863 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ:  2331062198  
ΠΕΝΤΑΨΗΦΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 14554 

-14784 -14884 – 14900
e-mail: nmyveria@otenet.gr



Μια εκκωφαντική διαμαρτυρία του ΧΡΟΝΟΥ. 
Μια κραυγή τραυματισμένης μνήμης η φωνή της Σόνιας.

Οιμωγές και θρήνοι. 
Τα βαγόνια μεταφέρουν τις προσευχές 
για το ταξίδι του θανάτου των Εβραίων της Πόλης.

Ανήλικα που γαντζώνονται στις άκρες του καιρού,
μάτια που ψάχνουν τον ΘΕΟ,
καπνοί και λαχτάρες που αμαυρώνουν 
τα αειθαλή των ελπίδων.

…Ο Πέτρος ο Γιόχαν και ο Φράνς
    σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τανκς…

Έπειτα μια διαπεραστική σιωπή, καμίνια και φούρνοι  
στην «κοιλάδα» της θλίψης και της ντροπής,
του «εκτροχιασμού» των Ανθρωπίνων.
 
Νέα παιδιά κορίτσια και αγόρια της Πόλης
υψώνουν σ` όλη την διαδρομή 
απ` τη Συναγωγή ως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό 
πλακάτ με τα ονόματα των παιδιών που άρπαξαν 
απ` τις αγκαλιές… 

Νεανική παρουσία της καλοσύνης!

Μια Πόλη θυμάται . Η Βέροια σε συναισθηματική έξαρση.!
Οι κάτοικοί της θα πιάσουν την κόκκινη κορδέλα της θυσίας
και θα την μεταφέρουν ως τον σιδηροδρομικό σταθμό
απ` όπου φόρτωσαν στα ίδια Βαγόνια
θηριωδίες και ανθρώπους.

Είναι όλοι τους σκυφτοί.
…Χείλι πικρό που σ`έχω δεύτερη ψυχή μου, γράφει ο Ελύτης.
Είναι όλοι σκυφτοί στην πορεία,
όλοι εμείς,
οι τυχεροί των ειρηνικών χρόνων.

Μια Πόλη θυμάται! 
Ένα παγκοσμίως διακεκριμένο κορίτσι της η Σόνια,
θα κρύψει τα δάκρυά της στα τραγούδια.
Πίσω της «Αρχαιοελληνικός Χορός», 
μια χορωδία από γυναίκες και άνδρες της Βέροιας,
θα συνοδεύουν μια φωνή που θα σκίζει τον αγέρα
και θα τραντάζει τα αισθήματα των ανθρώπων. 

Adio,,adio kerida, 
no kero la vida,
me l’amargates tu......

Πόσο σπουδαίο 
να διατηρεί ζωντανή την  ευαισθησία της μια Πόλη.

Δύο  χιλιάδες Βεροιείς κρατούν στα χέρια τους 
την κόκκινη κορδέλα της μνήμης της θυσίας.
Είναι σιωπή. Η ψυχική ευγένεια διαδηλώνει .
Η αγάπη για τον ΑΛΛΟ άνθρωπο.

Ένας θρίαμβος της ΠΙΣΤΗΣ στην αθωότητα .
Mia Πόλη θυμάται αυτά 
που ξυπνούν τα τρυφερά της αισθήματά, τον Ιστορικό της ρόλο,
μια πόλη ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ορθώνει  το πνεύμα της στον καιρό,
2000 Βεροιείς συμμετέχουν εθελοντικά στο μέτωπο 
εναντίον του «δεν με ενδιαφέρει»
2.000 Βεροιείς περπατούν αμίλητοι σηκώνοντας το βάρος
μιας θηριωδίας που ντρόπιασε την ανθρωπότητα.
2000 Βεροιείς φυλάγουν αξίες που ευεργετούν την κοινωνία,
πληρώνουν ιστορικά χρέη βαρβαρότητας.
 
Στην μνήμη τους ηχούν οι καμπάνες του Ουρανού. 
Η Πόλη μου πρωταγωνίστρια της ευγένειας και του 
ανθρωπισμού!

Είναι εκεί  ο Γιώργος, η Φρόσω, η Άννα, ο Δημήτρης, 
η γιαγιά Φωτεινή,
ο Κώστας , η Ελένη, ο Ανδρέας, η Μάγδα , η Μαίρη, 
ο θείος Βασίλης,
η Νουνά της Ελπίδας, τα ξαδέλφια της αλληλεγγύης, 
και όλοι  όσοι προσεύχονται στο εικονοστάσι των  ε λ π ί δ ω ν.

Κρατούν το κόκκινο νήμα, το νήμα της ΖΩΗΣ 
που τόσο άδικα κλέψανε απ` αθώους.

Μια πρωταγωνίστρια της ευαισθησίας και του ανθρωπισμού 
η Πόλη μας
μια βαθιά ικανοποίηση στις ψυχές όλων των πολιτών της. 

«Τύχη Αγαθή» για μια Πόλη 
να ομονοεί το σύνολο των μελών του Δημοτικού της Συμβουλίου 
με Πρωτεργάτη τον Δήμαρχο και τους αρχηγούς
 των παρατάξεων 
στην πραγμάτωση ενός γεγονότος
που αφορά ένα δράμα  της παγκόσμιας Ιστορίας.

Μία εμβάπτιση  εις τα ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ήταν
οι εκδηλώσεις οι αφιερωμένες 
στο δράμα των Εβραίων της Βέροιας. 
Συγκίνηση  που «τύλιξαν» με την ταπείνωσή τους και το 

σεβασμό τους 
οι Βεροιείς που αποτελούν πια ένα ελπιδοφόρο ΣΩΜΑ για 
το πολιτιστικό μέλλον της Πόλης.
Ο Δεσπότης μας μίλησε στον σιδηροδρομικό σταθμό απ` όπου 
εκδιώχθηκαν οι εβραίοι συμπολίτες μας
για τα ιερά θεμέλια του ανθρώπου,
και οι άνθρωποι του Δήμου φρόντισαν το πρόσωπο της πόλης,
όπως και η  Τροχαία και η Αστυνομία που φύλαξαν την στιγμή 
που η Πόλη «Γκρέμισε τα Τείχη» της 
και έψαλλε τον δικό της πόνο και την οδύνη της ψυχής της
για τον όλεθρο.

Γιάννης Ναζλίδης

Υ.Γ. Οι εξαιρετικές φωτογραφίες είναι από την ανάρτηση στο fb τη 
ηλεκτρονικής εφημερίδας faretra…
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Χάθηκε σκυλί
Χάθηκε σκυλί ράτσας Μαλτέζ (μικρόσωμο) χρώματος 

λευκού, στην περιοχή Ανοίξεως. Όποιος το βρει ας επικοι-
νωνήσει με το τηλέφωνο 6978 459435

Η συναισθηματική έκταση μιας Συναυλίας
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Του ιερέως: 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Η πρώτη του μηνός Οκτωβρίου, φίλοι α-
ναγνώστες, έχει καθιερωθεί ως «Παγκόσμιος 
ημέρα των ηλικιωμένων».

Επί του θέματος αυτού, θα μου επιτρέψετε 
να γράψω μερικές σκέψεις μου.

Μελετώντας το διάλογο Κέφαλου-Σωκράτη, 
από το πρώτο βιβλίο της «Πολιτείας» του Πλά-
τωνα, βρίσκουμε την ανάλυση της έννοιας των 
γηρατειών και την προοδευτική στόχευση των 

νέων. Τα γηρατειά είναι: μέστωμα της ζωής, αποθησαυρισμένη πείρα, 
καταλάγιασμα και ειρήνευση της ψυχής. Στα νιάτα, ακόμη και στην 
ακμή της ηλικίας του, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ηρεμήσει. Δεν είναι 
μόνο οι φυσιολογικές ανάγκες που δεν τον αφήνουν ήσυχο, αλλά και 
όλες οι λοιπές βιοτικές μέριμνες.

Το κύριο στοιχείο που συνοδεύει τα γηρατειά είναι το θησαύρισμα 
της πείρας. Όλοι οι λαοί του κόσμου, τους γέροντες τους ετίμησαν και 
σ’ αυτούς εμπιστεύτηκαν τη διακυβέρνησή τους. Ανέκαθεν δηλαδή η 
ηθική αξία των ανθρώπων, προσδιορίζεται σε συνάρτηση με την ηλικία 
τους. Όχι γιατί η ηλικία αυτή καθ’ εαυτή προσθέτει στο πνεύμα, αλλά 
γιατί με τη μακρά ζωή ο άνθρωπος αποθησαυρίζει πολύτιμη πείρα, 
που τον βοηθάει να βλέπει τα πράγματα οξύτερα και ψυχραιμότερα.

Μόνο σαν θαύμα είδαν ανέκαθεν οι άνθρωποι τη σοφία να παρου-
σιάζεται στους νέους. Την περιμένουν μόνο στην προχωρημένη ηλικία, 
τότε που κατασταλάζει ο άνθρωπος.

Είναι, όμως, μόνον η πείρα που κάνει σοφότερο τον γέροντα;
Νομίζω, ότι μαζί με την πείρα πρέπει να συνυπολογίσουμε εδώ και 

την αποδέσμευσή του από τις βιοτικές μέριμνες, τους επαγγελματικούς 
ανταγωνισμούς και τις ακοίμητες φιλοδοξίες που ταλαιπωρούν τις ηλι-
κίες αυτές.

Η καρτερία και η διαλλακτικότητα, η επιείκεια και η κατανόηση που 
δείχνουν οι γέροντες, οφείλονται στο μεγάλο τους προνόμιο, ότι βλέ-
πουν τα προβλήματα της ζωής από μακριά. Αν αισθανόμαστε πολλές 
φορές την ανάγκη να καταφύγουμε στη βοήθειά τους και 
δεν εμπιστευόμαστε τον πατέρα μας αλλά τον παππού μας, 
όχι τη μητέρα μας αλλά τη γιαγιά μας, είναι επειδή από έν-
στικτο καταλαβαίνουμε ότι ο πατέρας και η μητέρα βρίσκο-
νται ακόμη μέσα στη ζωή, έχουν τα δικά τους προβλήματα 
να λύσουν και δεν μπορούν να εννοήσουν τα δικά μας. Η 
απόσταση κάνει τους γέροντες αντικειμενικούς, επιεικέστε-
ρους και διαλλακτικότερους.

Αυτή, ακριβώς, είναι η οπτική γωνία των γερόντων. 
Ξέρουν πως απολήγουν στο τέλος τα πράγματα και πως 
από απειρία ή ανυπομονησία δίνομε συνήθως μεγάλο 
συντελεστή σημασίας σε εντελώς ασήμαντα πράγματα. Η 
σοφία των γηρατειών είναι πολύ χρήσιμη για τους νέους 
ανθρώπους.

Λέγεται, συνήθως, ότι τα νιάτα είναι επαναστατικά, α-
γαπούν τις μεγάλες καινοτομίες, απαιτούν ριζικές λύσεις, 
δεν δέχονται συμβιβασμούς. Και αυτό, πραγματικά, είναι 
η χάρη και η δόξα τους. Λέγεται, ακόμη, ότι τα γεράματα 
είναι, κατά κανόνα, συντηρητικά, ηλικία των συμβιβασμών, 
ότι τα χρόνια εκείνα ο άνθρωπος και στις εχθρότητες και 
στις συμπάθειές του είναι μαλακός, ότι δεν προσέχει τις 
πολύ λεπτές αποχρώσεις, βλέπει μονάχα τα βασικά χρώ-
ματα, δεν μετακινείται προς νέες καταστάσεις, άγνωστες, 
αδοκίμαστες ακόμη κ.ο.κ. Και τούτο είναι αληθινό, έως ένα 
σημείο τουλάχιστον. Μπορούμε, μάλιστα, με αυτά τα μέτρα 

να προσδιορίζουμε τα γεράματα της μικρής ηλικίας και τα νιάτα της με-
γάλης ηλικίας.

Γιατί υπάρχουν και νέοι συντηρητικοί, συμβιβαστικοί, υποχωρητικοί, 
που δεν αγαπούν ό,τι πρόκειται να τους βγάλει έξω από τα καθιερω-
μένα. Όπως, αντίθετα, υπάρχουν και γέροντες ριζοσπαστικοί, που 
νεάζουν στις σκέψεις και στα αισθήματα, που ενθουσιάζονται για τις ε-
παναστατικές καινοτομίες κ.λπ. Τα δύο, λοιπόν, στρατόπεδα υπάρχουν 
και μακάρι να διαχωρίζονται ανάλογα με την ηλικία των σταυροφόρων 
τους. Γιατί χρειάζονται και τα δύο. Είναι απαραίτητα για την υγεία του 
κοινωνικού σώματος. Αλίμονο στις κοινωνίες που αποτελούνται μόνο 
από «νέους» (στα νεύρα και στις ιδέες) ανθρώπους, που διαρκώς 
καλπάζουν ορμητικά προς τα εμπρός. Και αλίμονο πάλι στις κοινωνίες 
που καμωμένες μόνο από «γέροντες» (στα μυαλά και στα χέρια) που 
τρέμουν κάθε μεταβολή και την καταριόνται. Ευλογημένες είναι εκείνες 
που έχουν και τις δύο κατηγορίες πολιτών. Η ιστορία χρειάζεται και τα 
δύο ρεύματα. Την ιστορία (των ιδεών, του πολιτισμού) τη γράφουν και 
οι δύο παρατάξεις: Και οι προοδευτικοί και οι συντηρητικοί, οι «νέοι», 
αλλά και οι «γέροι». Οι «νέοι» οδεύουν με ορμή προς καινούργιες 
κατακτήσεις, οι «γέροι» συντηρούν τα κατακτημένα, για να μείνουν, να 
αποτελέσουν την «παράδοση».

Κάθε ηλικία έχει το δικό της ρόλο να παίξει και αστοχεί όταν παίρνει 
το ρόλο της άλλης. Αξιοπαρατήρητο, μάλιστα είναι τούτο: ότι όσο επα-
ναστάτης είναι κανείς στα νιάτα του, τόσο καταλαβαίνει στα γεράματά 
του την αξία του αποκτημένου. Και όσο συντηρητικός είναι στα νιάτα 
του, τόσο λιγότερο εκτιμά την παράδοση στα γεράματά του.

Έπειτα, λοιπόν, φίλοι αναγνώστες, από την επίμονη δράση των 
πρώτων ηλικιών, τα γεράματα, απόληξη και στεφάνωμα του βίου, είναι 
η αναπαυτική θεώρηση των σκληρών αγώνων της ζωής. Ύστερα από 
την επαναστατική ορμή της νεότητας, τα γεράματα είναι η συντήρηση 
και η καταξίωση των αποκτημένων.

Μετά τον άγριο πόλεμο των παθών, έρχεται με τα γεράματα η ώρα 
της ειρήνης. Αναπαυτική, ήρεμη και γλυκιά, σαν το γαλήνιο δειλινό μιας 
μεγάλης, τρικυμισμένης ημέρας.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ   
ΜΑΚΡΗΓΟΡΙΑ…
Κι εσείς μυγδαλιές
με τις αλληγορίες των φύλλων σας,
που προσεύχεστε στην Άνοιξη
κι` όλο ρωτάτε τι θα πει
…τι ώρα είναι…, τι ώρα είναι…,
τι τάχα σας νοιάζει;

Έτσι μούρχεται να παραμονεύσω την Δύση
και μόλις αρχίσει το έργο της να της φωνάξω!

Τι θα καταλάβεις τάχα  που κλέβεις το Φως;
Τι τάχα θα βρεις στο πηχτό σκοτάδι;

Πετάχτηκε τότε όρθια  η Μαριάννα 
Αρκετά πια με τις ανήλικες σκέψεις! 
Αρκετά με τα ανήλικα τριαντάφυλλα είπε! 
 
Κι` έπειτα κάθισε και συλλογίζονταν
που ήταν πιτσιρίκα κι έπαιζε με τις πέτρες
την ώρα που ο ήλιος «έτρωγε» το πρωινό του
κι` έρχονταν σιγά-σιγά 
οι διαπεραστικές φωνές των μανάδων.
Τάκηηηηη, Σπύροοοο , Μαριάννα ,
ελάτε, φαγητόοοο!

Τρεις ώρες μετά,
έρχονταν κουρασμένοι οι πατεράδες,
κρεμασμένοι στα ρούχα τους 
έχοντας πάντα την ίδια ερώτηση.
Ποιος είμαι, τι είμαι, γιατίιιιιι;

Ευλογημένα εμπόδια της ζήσης
που ταξιδεύετε τους ανθρώπους
στα «νομίσματα» των καιρών! 

Ευλογημένε και συ Άγιε Ανάργυρε 
που δωρίζεις  πλούσια αισθήματα
στις φτωχές γειτονιές πριν κοιμηθούν τ` άλογα, 
βράδυ Παρασκευής πριν τα φιλιά της νύχτας.

   Γιάννης Ναζλίδης

Παγκόσμιος ημέρα των ηλικιωμένων

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Tο Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν.Η-

μαθίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στα 
μέλη του, ότι την  Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 θα τελεστεί 
αρτοκλασία, για την υγεία των μελών και των οικογενειών 
τους, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Μου-
τσιάλη). Θα ακολουθήσει   γεύμα στην Ολυμπιακή Ακτή 
Πιερίας.

Ώρα αναχώρησης από «ΕΛΙΑ» 8:30π.μ.
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του Συνδέσμου 

23310 60278 και στα μέλη του Δ.Σ.
Για να οριστεί ο αριθμός θέσεων του λεωφορείου οι 

δηλώσεις πρέπει να γίνουν μέχρι την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 
2019.
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Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 

σήμερα δεν θα σας κουράσω, 
το έκανα την προηγούμενη φορά!

Θα μου επιτρέψετε όμως, να ξε-
κινήσω τον σημερινό μας περίπα-
το, πληκτρολογώντας καλό κατευ-
όδιο, σε ένα εξαιρετικό φίλο, που 
έφυγε πολύ νωρίς!

Φίλε Κωστή, δεν θα σε ξεχά-
σουμε. 

Μαζί θα συνεχίσουμε να παρα-
κολουθούμε την αγαπημένη μας ομάδα και μαζί θα πανη-
γυρίζουμε!

Που λέτε φίλοι μου, 
βραδάκι στο σπίτι, χαλαρά, νέο μοντέλο στην τηλεό-

ραση, να έχω να κάνω μπάνιο περίπου τρεις εβδομάδες, 
οικονομία στο νερό, καθότι φαν του Μπάμπη και ξαφνικά 
ανοίγει η πόρτα και μπουκάρει η καινούρια ομάδα της α-
στυνομίας, και με ύφος αυστηρό το όργανο, μου «σέρβιρε» 
ένα γαλάζιο χαρτάκι, το οποίο έλεγε:

τα τραγούδια «ταξίδι στη βροχή» της Ελευθερίας Ελευ-
θερίου και το «της άρνης το νερό» του Σταύρου Σιόλα, είναι 
πλέον απαγορευμένα και την επόμενη φορά που θα τα 
ακούσω, θα προσαχθώ βιαίως!

 Και ενώ το αμόρε, στην αρχή φώναζε να με συλλά-
βουνε, επειδή δεν έκανα μπάνιο, με το γάργαρο νεράκι να 
τσουλάει, ξαφνικά άλλαξε γραμμή πλεύσης, και έβαλε στη 
διαπασών, τα απαγορευμένα τραγούδια!

Τι κάνεις, της είπα έντρομος.
Κυρία μου δεν καταλάβατε, τι είπα, ούρλιαξε το όργανο!
Συγνώμη κύριε μου, είπε η αγάπη μου, αλλά πολύ θα 

ήθελα να δω, πως θα τον μεταφέρετε βιαίως.
Με τον γερανό, ήλθε η απάντηση.
Α ρε Μπάμπη τι μας κάνεις!
Τονίσαμε και την προηγούμενη φορά, ότι το αναρχοφι-

λελεύθερο κομμάτι της ΝΔ είναι ίδιο με τον ΣΥΡΙΖΑ, και για 
μία ακόμη φορά δικαιώθηκα.

Βουλευτής της ΝΔ (τι ψηφίζετε άνθρωποί μου!), ο Μπά-
μπης, έκανε χρήση της διαστημικής υπηρεσίας του Παπ-
πά, αφού πρώτα εκθείασε τη λειτουργία της.

Ο κυρ Μπάμπης φίλοι μου, μη μπορώντας να αντέξει 
τις έντονες βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες, αποφάσισε να 
στείλει επιστολή διαμαρτυρίας στον Ιησού μας και για να 
φτάσει εγκαίρως την έστειλε με τα ούφο!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο Μπαμπί-
νος, τα έχωσε στον Μεγάλο, λέγοντας ότι είναι εξαιρετικά 
σπάταλος, ανίδεος από οικονομική θεωρία νερού, και 
μάλιστα του ζήτησε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και με 
τον αέρα, διότι όπως του τόνισε δεν είναι δυνατόν, τόσος 
αέρας δωρεάν και μάλιστα κοπανιστός! 

Φίλοι της ΝΔ, επειδή τίποτα δεν ακούγετε τυχαία, να 
σας υπενθυμίσω, ότι τυχόν ιδιωτικοποίηση του νερού, θα 
έχει σαν αποτέλεσμα, να λείψει το νερό από αρκετούς συ-
νανθρώπους μας.

Επειδή πρόκειται, για μέγιστο αγαθό, όπως και το 
ρεύμα, οι αρμόδιες υπηρεσίες, νερού και ρεύματος εφαρ-

μόζοντας κοινωνική πολιτική δεν διακόπτανε την παροχή, 
εύκολα.

Θα κάνουν το ίδιο και οι ιδιώτες, πιστεύετε!

Αυτό που θα καταφέρετε θα είναι να υπάρχει συνωστι-
σμός για νερό και φως!

Και μια που του έφερε το πληκτρολόγιο, να στείλω τους 
χαιρετισμούς μου στην κυρία καθηγήτρια, με ειδίκευση στο 
συνωστισμό!

Μας είπε ότι είναι εξοργισμένη διότι υπάρχει Αγιασμός 
στα σχολεία, και επειδή παρευρίσκονται και οι υπουργοί, 
στον Αγιασμό, πρόκειται για φονταμενταλιστικό κράτος, 
μάλλον τύπου Ιράν, τύπου Χότζα!

Μεγάλα λόγια, από ένα τεράστιο μέγεθος της πανεπι-
στημιακής μας κοινότητας!

Πάντως κυρία μου, εάν δε το γνωρίζετε σας το συστή-
νω, θαυματουργό ξιδάκι!

Εάν δυσκολευτείτε να το βρείτε, θα ζητήσουμε από τους 
παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας, να σας το στείλουν 
από την συνωστισμένη πατρίδα!

Θα τελειώσουμε με το Κατερινιώ, από την όμορφη 
πρωτεύουσα των Βαλκανίων και τον Τσέο, από την … 
Κούβα!

Το να μη γνωρίζει κάποιος την αγγλική ή κάτι άλλο, δεν 
ενοχλεί, προσωπικά δεν με πειράζει και καθόλου.

Το να είναι όμως κάποιος τούβλο και να προσπαθεί να 
μας πείσει ότι είναι πυρηνικός επιστήμονας, τότε υπάρχει 
θέμα!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Α ρε Μπάμπη, τι μας κάνεις!

‘’Ο παραδοσιακός χορός δεν είναι μόνο χο-
ρός για έναν άνθρωπο. Ο παραδοσιακός χορός 
(περισσότερο από όλα τα άλλα είδη χορού),  μας 
μαθαίνει τι είναι αυτό που χορεύουμε. Με τον 
παραδοσιακό χορό το ατομο και κυρίως το παιδί 
μαθαίνει να λειτουργεί συλλογικά κι αναπτύσσει 
μέσα του την αίσθηση της ισότητας και του δι-
καίου. Η μουσική και ο ρυθμός καλλιεργούν στο 
παιδί την αντίληψη της αρμονίας και του ωραίου. 
Ο παραδοσιακός χορός δεν ασκεί απλώς το 
σώμα, αλλά παρέχει σωστή στάση σώματος και 
παράστημα. Η διδασκαλία των παραδοσιακών 
χορών συνεισφέρει σημαντικά στην ψυχοκινητική 
ανάπτυξη ενός παιδιού. Οι παραδοσιακοί χοροί 
είναι εξωστρεφείς και δίνουν χαρά. Τέλος, ένας 
ελληνικός παραδοσιακός χορός, διδάσκει στο 
παιδί την περηφάνεια, ενώ με την αναβίωση των 
ηθών, εθίμων και συνηθειών της λαϊκής παράδο-
σης γίνεται το μέσο που συνδέεει το παρελθόν 

και την ιστορία με τη σύγχρονη κοινωνική πραγ-
ματικότητα.»

( Ελένη Χαδιαρακου)

Στο Λύκειο των Ελληνίδων και φέτος, όπως 
εδώ και 40 χρόνια θα λειτουργήσουν τμήματα εκ-
μάθησης παραδοσιακών χορών ενηλίκων ,νέων, 
εφήβων και παιδιών.

Ενήλικες : Κάθε  Δευτέρα 19:00-21:30μμ και 
κάθε Πέμπτη 19:30-21:00μμ

Παιδιά και έφηβοι κάθε Σάββατο. 
Οι πρόβες θα γίνονται ως εξής:
13:00- 13:45  Προνήπια- νήπια- Α’ Δημοτικού 

( Οι νέες εγγραφές)
13:45-14:30  Τμήμα εφήβων
14:30-15:15  Τμήμα νέων
15:15-16:00  Προπαρασκευαστικό  Νέων 
16:00- 16:45  Μουσικοκινητική Αγωγή Προ-

σχολικής ηλικίας.Προνήπια- νήπια - Α’ Δημοτικού 

16:45-17:30  Παιδικό Β’  
17:30-18:15  Παιδικό Γ’  
18:15-19:00   Παιδικό Δ΄

Έναρξη παιδικών τμημάτων το Σάββατο 
28/09/2019

Έναρξη τμημάτων ενηλίκων τη Δευτέρα 30 
/09/2019 και την Πέμπτη  3/10/2019

Τα μαθήματα  θα γίνονται στο Γυμναστήριο 
του 1ου Δημ. Σχ. Βέροιας.

Πληροφορίες κ. Μαρία Σβαρνοπούλου τηλ. 
6977094583

Το Σάββατο 28/09/2019  στις 13:00 θα τελε-
στεί Αγιασμός για τη νέα χορευτική χρονιά στο 
Γυμναστήριο του 1ου Δημ. Σχ. Βέροιας. Σας 
περιμένουμε.

ΤΟ Δ.Σ.

Τα μαθήματα Παραδοσιακού χορού από το Λύκειο των Ελληνίδων ξεκινούν!

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι 
εγγραφές στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Βέροιας

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ Βέ-
ροιας του ΟΑΕΔ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι 
συνεχίζονται έως τις 30/9/2019 οι εγγραφές υποψηφίων 
σπουδαστών του για το Χειμερινό εξάμηνο 2019Β στις 
παρακάτω ειδικότητες, που υπάρχουν κενές θέσεις:

1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
2.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
3.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ-

ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Οι υποψήφιοι -ες πρέπει να καταθέσουν αίτηση 
Οριστικής Εγγραφής στη Γραμματείακ του ΙΕΚ ΟΑΕΔ 
ΒΕΡΟΙΑΣ (τηλ. 2331024640, FAX 2331023813, email 
iek.veria@oaed.gr Δ/νση προς Νοσοκομείο) και πρέπει 
να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ 
Β΄ Κύκλου Σπουδών ή ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ, ανεξαρτήτως 
ορίου ηλικίας.

Οσοι δικαιούνται ή επιθυμούν μετεγγραφή στο Γ΄ 
εξάμηνο των παρακάτω ειδικοτήτων, πρέπει να κατα-
θέσουν έως 30/9/2019 σχετική αίτηση στη Γραμματεία 
του ΙΕΚ.

Ειδικότητες Γ΄ εξαμήνου ΙΕΚ
1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
2.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Τα ΙΕΚ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους, (μετά 

από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης 
του ΕΟΠΠΕΠ) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας 
επιπέδου 5. Η φοίτηση είναι δωρεάν.

Η πρόκληση της διαχείρισης 
των απορριμμάτων, 

για την Αυτοδιοίκηση
Γράφει ο Αναστάσιος Βασιάδης

Υπήρξε αναμενόμενο ότι ο διάλογος για την διαχείρι-
ση των στερεών αποβλήτων, θα αναζωπυρώνονταν με 
την εγκατάσταση των νέων αυτοδιοικητικών αρχών, με 
την ελπίδα ότι θα υπάρξει κάποιος γενικότερα αποδε-
κτός σχεδιασμός, ώστε να δοθεί επιτέλους μια σταθερή 
διέξοδος στο γενικότερο και χρονίζον αυτό ζήτημα. 

Το θέμα επανέρχεται συνήθως στην επικαιρότητα 
όταν τίθεται θέμα χώρου εναπόθεσης των απορριμμά-
των, οπότε εκδηλώνονται έντονες αντιδράσεις από τις 
πλησίον κοινωνίες. 

Ηχούν άλλωστε μέχρι σήμερα οι ομηρικοί καυγάδες 
με τους γνωστούς ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων).

Εγείρεται όμως το θέμα και όταν τρέχουν ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, 
που δίδουν την δυνατότητα ένταξης και απορρόφησης πόρων, για την εκτέλεση έργων 
που σχετίζονται με την διαχείριση των απορριμμάτων. 

Σε αυτήν την περίπτωση το ζήτημα προβάλλεται πολιτικά και αναδεικνύεται ως κυρίαρ-
χο θέμα για την Αυτοδιοίκηση.

Η περίπτωση του χρηματοδοτικού προγράμματος ΕΣΠΑ για τα έτη 2014-2020 που 
εξακολουθεί να τρέχει, αποτελεί την αφορμή για την αναζωπύρωση του θέματος της δια-
χείρισης των στερεών αποβλήτων και δικαιολογημένα ενεργοποιείται η Αυτοδιοίκηση για 
την αξιοποίηση του. 

Σε αυτήν την διεργασία κάθε πρόταση, από όπου και αν προέρχεται, πρέπει να αποτε-
λέσει αντικείμενο ανάλυσης, προβληματισμού και αξιοποίησης. 

Στην βάση του προβληματισμού για την προοπτική διαχείρισης απορριμμάτων, είναι α-
ναγκαία η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο γίνονται οι ανάλογες διαχειρίσεις σε χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού.

Προ ετών απασχόλησε την κοινή γνώμη η ευρεσιτεχνία του Καθηγητή Αρχιτεκτονικής 
του Πανεπιστημίου της Ρώμης Dr. RAFFAELLO BERNABEI, η οποία ήδη έχει εφαρμοστεί 
επιτυχώς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ έχει γίνει ανάλογη παρουσίαση στο ελληνικό 
Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ.

Με τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας επιτυγχάνεται η μετατροπή των στερεών 
απορριμμάτων και των λασπωδών αποβλήτων των βιολογικών καθαρισμών σε αδρανή 
υλικά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις οικοδομικές δραστηριότητες, στην οδοποιία 
και γενικά σε τεχνικά έργα.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί η διαχείριση με σχετικά χαμηλό κόστος, ενώ 
το τελικό προϊόν των αδρανών υλικών θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλαπλώς.

Εμφανές κέρδος θα είναι η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος που τώρα παραβι-
άζεται συστηματικά με την εξόρυξη των αδρανών υλικών που απαιτούνται για τα μεγάλα 
τεχνικά έργα.

Η πρόταση για την αξιοποίηση της τεχνολογίας ΒERNABEI στην συγκεκριμένη συγκυ-
ρία, αποτελεί πρόκληση για την αυτοδιοίκηση.
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του Σαββατοκύριακου

Οι μέτοχοι της ΠΑΕ Βέροια πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις να συμ-
μετέχουν στην ομάδα. Εκτός 

από το πιστοποιητικό συμμετοχής στη 
Football League που πήρε η Βέροια, 
η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητι-
σμού χορήγησε άδεια και στους μετό-
χους της ΠΑΕ. Ο Γεώργιος, Χρήστος 
και Αχιλλέας Μπίκας μοιράζονται το 
90% των μετοχών της ΠΑΕ Βέροια, το 
υπόλοιπο 10% ανήκει στον Ερασιτέ-
χνη και η Ε.Ε.Α. αποφάνθηκε ότι πλη-
ρούν όλες τις προϋποθέσεις. 

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση:
Άδειες 69Α

ΠΑΕ Ν.Π.Σ. Βέροια 2019 (εξ αναβολής)
Μπίκας Γεώργιος 51%
Μπίκας Χρήστος 38%
Μπίκας Αχιλλέας 1%
ΧΟΡΗΓΕΙ»

-Σύμφωνα με πληροφορίες όμως τα ποσοστά 
των μετόχων δεν πρέπει να ανταποκρίνονται 
αφού έχουν πάρει μετοχές και άλλα μέλη του Διοι-
κητικού συμβουλίου. Όπως  ο πρώην πρόεδρος 
Στέφανος Αποστολίδης μαζί με τον γιό του (5% ) 
Νίκος Νούλας, Γιάννης Σισμανίδης, Ζιαμπούλης 
Στέλιος , Νίκος Νεγκας, Γιάννης Γαλλίκας. Άρα το 
10% του ερασιτέχνη καλύφθηκε από τους παρα-
πάνω μετόχους .Σημασία πάντως έχει οτι η ομά-
δα είνια πλέον από κάθε άποψη τακτοποιημένη 
χωρίς υποχρεώσεις έτοιμη να επανέλθει στην 
μεγάλη κατηγορία

Αντιμετωπίζοντας μπροστά σε 
4.000 θεατές στην Αλμερία, 
μία από τις υπερδυνάμεις του 

Παγκοσμίου χάντμπολ, την Ισπανία 
η Εθνική Γυναικών έχασε 33-18 
στην πρεμιέρα του Α’ ομίλου για τα 
προκριματικά του ΕURO 2020. Για 
μεγάλο διάστημα η νεανική Εθνική 
στάθηκε καλά και έδειξε ανταγωνι-
στικό πρόσωπο.

Η διαφορά του σκορ θα μπορούσε να είναι χα-
μηλότερη, αλλά η Ελλάδα δέχθηκε πολλά τέρματα 
στην κόντρα, ενώ έχασε και τρία πέναλτι.

Πολύ σημαντικό ήταν ότι όλες οι παίκτριες 
πήραν χρόνο συμμετοχής, ενώ σκόραραν και οι 
19χρονες Κουκμίση και Ζενέλι.

Η Ισπανία προηγήθηκε 4-1 στο με δύο γκολ 
της Μπαρμπόσα, αλλά η Εθνική με τις Μάστακα 
και Παναγιωτίδου μείωσε σε 4-3 στο 6:20. Ακολού-
θησε ένα 4-0 από τις «Φούριας Ρόχας» για το 8-3 
(14:17), αλλά με δύο γκολ της Τσάκαλου η Εθνική 
έφτασε στο 8-5 (17:28). Στη συνέχεια το επόμενο 
δεκάλεπτο δεν ήταν καλό με τις γηπεδούχες να 
προηγούνται 15-6 με επιμέρους σκορ 7-1.

Η «Γαλανόλευκη» αντέδρασε και με δύο τέρμα-

τα από την Παναγιωτίδου και ένα της Μάστακα… 
ψαλίδισε την διαφορά στα 6 γκολ (15-9) που ήταν 
και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους η Ισπανία έ-
κανε ένα 4-0 και ξέφυγε με 19-9 στο 33:14. Ζυγού-
ρα και Μάστακα μείωσαν σε 19-11 στο 36:27, ενώ 
στην συνέχεια η Τσάκαλου έκανε το 22-14 (41:37).

Από εκείνο το σημείο και έπειτα η Εθνική δεν 
μπόρεσε να ακολουθήσει τον υψηλό ρυθμό παιχνι-
διού με τις Ισπανίδες να φτάνουν αρχικά στο 27-14 
με την Μαρτίνεθ (48:31) και στην συνέχεια στο 
τελικό 33-18.ΙΣΠΑΝΙΑ- ΕΛΛΑΔΑ 33-18

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 6-3, 8-3, 11-5, 14-6, 15-9 
(ημχ.), 19-10, 21-13, 24-14, 27-15, 31-16

ΙΣΠΑΝΙΑ (Βιβέρ): Λόπεζ Χερρέρο 3, Μάρτιν 
Μπερενγκούερ 1, Νούνιεθ Νιστάλ 1, Αρντέριους 
Μάρτιν 4, Σεσαρέο Ρομέρο 1, Ναβάρο Χιμένεθ, 
Καστελιάνος Σοάνεζ, Γκουτιέρεζ Μπερμέγιο 5, 
Γκονζάλεθ Ορτέγκα 1, Λόπεθ Χιμένεθ 2, Φερνά-
ντεθ Φράγκα 2, Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ 2, Ροντρίγκεθ 
Ροντρίγκεθ 1, Χερνάντεθ Σερράντορ 2, Καμπράλ 
Μπαρμπόσα 6, Γκονζάλεθ Αλβάρεθ 2.

ΕΛΛΑΔΑ (Μεσσήνης): Αργυροπούλου, Κουκ-
μίση 1, Παναγιωτίδου 3, Ζενέλη 1, Γκάτζιου 1, 
Ζυγούρα 1, Ράτσικα, Μούρνου, Μακρή, Καρέλα, 
Φράγκου 1, Ανδρίτσου 1, Μανιά, Τσάκαλου 4, Μά-
στακα 5. Διαιτητές: Ράους- Λίνστερ (Λουξεμβούρ-
γο), Παρατηρητής: Γκρίμα (Μάλτα), Δίλεπτα: 3-2, 
Πέναλτι: ¾-4/7

Εγκρίθηκανκαιοιμέτοχοι
στηνVeriaFC2019

Εθνικήγυναικών
Αξιοπρεπής εμφάνιση και ήττα 

στην Ισπανία 33-18
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Το 5ο φιλικό παιχνίδι κατά τη διάρκεια της προ-
ετοιμασίας τους έδωσαν οι Αετοί Βέροιας, αυτή τη 
φορά στη γειτονική Πιερία.

Η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη επικράτησε με 

85-65 της ΑΓΕ Πιερίας, η οποία 
θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στην Α 
ΕΚΑΣΚΕΜ, σε ένα φιλικό με ση-
μαντικά συμπεράσματα για τον 
νεαρό τεχνικό.

Περίπου 20 ημέρες πριν το 
πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον 
Αριστοτέλη Φλώρινας για την 
πρεμιέρα της φετινής Γ Εθνικής, 
η ομάδα βρίσκεται σε αρκετά καλό 
επίπεδο παρά το γεγονός πως 
έχουν ενσωματωθεί φέτος αρκετά 
νέα πρόσωπα.

Θα ακολουθήσουν επίσης μια 
σειρά από φιλικές αναμετρήσεις, 
που θα ολοκληρωθούν στις 8/10 

στον Βόλο κόντρα στην τοπική Νίκη, ενώ σύντομα 
θα ανακοινωθεί το πλήρες ρόστερ του ανδρικού τμή-
ματος για τη σεζόν 2019/2020

Το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς 
θα διεξαχθεί το Σάββατο 28/9 
στην Αλεξάνδρεια όπου ο 

πρωτοπόρος ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει 
την ομάδα της Νάουσας. 

Αναλυτικάτοπρόγραμματης4ηςαγωνιστικής

Σάββατο28/9στις16.30μ.μ
ΠΑΟΚ Αλεξ. - ΦΑΣ Νάουσας 
Ολυμπιακός Ν. -ΓΑΣ Ροδοχωρίου 
Αχιλλέας Ν. - Αγρ. Αστέρας Πλατέως 
Θύελλα Σταυρού- ΑΕ Χαρίεσσας 
ΓΑΣ Κοπανού- ΑΕΠ Βέροιας 
ΠΑΟΚ Κουλούρας- Αγ. Μαρίνα 
Φίλιππος Μελίκης- Αστέρας Τριποτάμου 
Μακροχώρι- Άρης Παλιοχωρίου

Αετοί Βέροιας

Φιλικόμεχρήσιμασυμπεράσματα
στηνΚατερίνη

ΕΠΣΗμαθίας
Το πρώτο ντέρμπι Σάββατο 28/9 

ΠΑΟΚ Αλεξ.- Νάουσα

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του 
ΚΔΗΦ Αμεα «Τα παιδιά της Άνοιξης» 

Αντιπροσωπεία 
της ομάδας μας, α-
ποτελούμενη από 
τον Αντιπρόεδρο 
της Διοικούσας Ε-
πιτροπής κ. Γιάννη 
Στεργίου και τον κα-
λαθοσφαιριστή Δη-
μήτρη Σουτζόπου-
λο, επισκέφτηκε τις 
εγκαταστάσεις του 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα 
Παιδιά της Άνοιξης» 
στην Αλεξάνδρεια 
Ημαθίας. Τα 2 μέ-
λη της ομάδας μας, 
αφού συνομίλησαν 
με τους υπευθύ-
νους του ΚΔΗΦ και 
με τα παιδιά, τους 
προσκάλεσαν να 

παρακολουθήσουν στο ΔΑΚ Βικέλας Μακροχωρίου τους εντός έδρας αγώνες μας στην Α2 Εθνική Κα-
τηγορία, προσφέροντας τους 10 εισιτήρια διαρκείας. Τα εισιτήρια διαρκείας είναι προσφορά φίλου της 
ομάδας, ο οποίος προτιμάει να κρατήσει την ανωνυμία του. Η ΔΕ τον ευχαριστεί θερμά για την αξιέπαινη 
αυτή του πρωτοβουλία κι ευελπιστεί η πράξη του αυτή να βρει και άλλους μιμητές.

Εθνικήγυναικών«Έκλεισε»
στηνΕΡΤ2τοΕλλάδα-Ολλανδία!

Σε συμφωνία με την ΕΡΤ ΑΕ για την 
απευθείας μετάδοση του αγώνα Ελ-
λάδα- Ολλανδία για την 2η αγωνιστική 
του 1ου προκριματικού ομίλου για το 
EURO 2020 Γυναικών, έφτασε η ΟΧΕ.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Κυ-
ριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019, στις 16:30 
(ΕΡΤ2) στο κλειστό γυμναστήριο Λευ-
κόβρυσης Κοζάνης. Υποστηρικτής του 
αγώνα είναι ο Δήμος Κοζάνης.

Ήδη όπως φαίνεται στη φωτογρα-
φία το τάραφλεξ έχει τοποθετηθεί στο 
γήπεδο, το οποίο είναι έτοιμο να φι-
λοξενήσει άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι 
χάντμπολ τα τελευταία χρόνια.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
O Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, 

το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης (ΑμεΑ) « 
Τα Παιδιά της Άνοιξης », οι ωφελούμενοι και το προσωπικό, ευχαριστούν θερμά:

-Ανώνυμη κυρία από την περιοχή της Αλεξάνδρειας για την προσφορά πρωινού προς τους 
ωφελούμενους.

-Την εταιρεία NOVACERT για την δωρεά δέκα (10 ) εισιτηρίων διαρκείας για τον ΦΙΛΙΠΠΟ 
2019-2020.

-Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάνδρεια για την προσφορά γευμάτων  προς τους ωφε-
λούμενους.

-Το  Cafe Stathmos στην Αλεξάνδρεια για την προσφορά ροφημάτων προς τους ωφελού-
μενους στο χώρο του μαγαζιού.

  
‘‘Στηρίζουμε το έργο μας στη συμμετοχή σας’’

ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Το Κοινωνικό 
Φροντιστήριο Βέροιας 

ζητά εθελοντές καθηγητές
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο που λειτουργεί για ένατη συνεχόμενη χρόνια υπό την Αιγίδα της Έ-

νωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Βέροιας και εδρεύει στην οδό Περικλεούς 2 στον τρίτο όροφο στη Βέροια ,ζητά εθελοντές καθηγη-
τές όλων των ειδικοτήτων για μαθητές Β’ Κ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ώστε να συνεχιστεί το έργο μας σε μια συλ-
λογική προσπάθεια για να βοηθηθούν τα παιδιά που δεν μπορούν οι γονείς τους να ανταπεξέλθουν 
οικονομικά στα έξοδα - δίδακτρα ενός φροντιστηρίου. ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

ΕΛΕΝΑ ΜΥΤΗΛΕΚΑ 6975978717 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ 6974745261.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/νση: Πλ. Δημαρχίας  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ
Τηλ. 23323 50375, Fax: 23320 24260
Email : info@naoussa.gr www.naoussa.gr

Νάουσα   27/9/2019
Αρ. Πρ. : 16544

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 4 / 2019 του Δήμου Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού έντεκα (11) 
ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου  Χρόνου έως εννέα (9) μήνες, για τις 
ανάγκες των Εικαστικών Εργαστηρίων Δήμου Νάουσας. 

Το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα είναι ωρομίσθιο, αμιγώς αμειβόμενο από τα έσοδα 
που θα προέρχονται από το αντίτιμο των διδάκτρων που θα εισπράττει ο Δήμος Νάουσας 
από τους μαθητές των Εικαστικών Εργαστηρίων Δήμου Νάουσας. 

Οι ειδικότητες και ο αριθμός αυτών που θα προσληφθούν ανά ειδικότητα είναι οι εξής: 

Η Ανακοίνωση για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων εκδόθηκε σύμφωνα με το με αριθμ. 
524/1980 Π.Δ ( ΦΕΚ 143/Α/17.06.1980), όπως ισχύει.

Ολόκληρη η Ανακοίνωση με το Παράρτημά της είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δημαρχείου Νάουσας και στη Διαύγεια ( ΑΔΑ :  6Ρ2ΓΩΚ0-6ΓΖ ), όπου μπορούν οι ενδιαφερό-
μενοι να λάβουν γνώση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται , καθώς και 
των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα στην υποβολή των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γρα-
φείο Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας ( τηλ. 2332350375, -338,-360,-374 ), οδός Δημαρχίας 
30, 2ος όροφος Δημαρχείου Νάουσας, τις εργάσιμες μέρες και ώρες  από 09:00 έως 13 :00  
από 29 Σεπτεμβρίου έως και  8  Οκτωβρίου  2019 , οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτή-
σεων .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Προσοχή!!!
Επιτήδειοι 

χρησιμοποιούν 
την επωνυμία 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ 

¨Τα Παιδιά της 
Άνοιξης¨
 για να 

πωλήσουν 
προϊόντα

Έχει παρατηρηθεί ότι 
άτομα σε διάφορες περιο-
χές και πόλεις, χρησιμοποι-
ούν τον διακριτό τίτλο του 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ ¨Τα Παιδιά της 
Άνοιξης¨ και πωλούν προϊό-
ντα σε ανύποπτους πολίτες 
που έχουν τη διάθεση να 
βοηθήσουν το ΚΔΗΦ, με 
σκοπό το προσωπικό τους 
κέρδος.

Σας ενημερώνουμε ότι, 
ο Φιλανθρωπικός μη Κερ-
δοσκοπικός Σύλλογος Γο-
νέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. 
Ημαθίας, λειτουργεί από το 
1983 σε ιδιόκτητες εγκατα-
στάσεις στην Αλεξάνδρεια 
και προασπίζει τα δικαιώ-
ματα των Ατόμων με Ανα-
πηρία.

Στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ ¨Τα 
Παιδιά της Άνοιξης¨, λει-
τουργούν παραγωγικά ερ-
γαστήρια (μπομπονιέρας, 
κοσμήματος, μεταξοτυπίας, 
εικαστικών, θερμοκηπίου) 
και τα προϊόντα που κατα-
σκευάζουν οι ωφελούμενοι, 
διατίθενται αποκλειστικά 
και μόνο στην αγορά με 
εκθέσεις – bazaar και στο 
εκθετήριο του χώρου μας. 
Πάντα με παραστατικό α-
πόδειξης και βεβαίωση με 
σφραγίδα του Συλλόγου.

Κανείς δεν έχει εξου-
σιοδότηση να διακινεί και 
να πωλεί προϊόντα χρησι-
μοποιώντας το όνομα του 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ ¨Τα Παιδιά της 
Άνοιξης¨. 

Σε περίπτωση που ο-
ποιοσδήποτε άγνωστος 
προς εσάς, σας προσεγγί-
σει, χρησιμοποιώντας την 
επωνυμία του Κέντρου, πα-
ρακαλούμε επικοινωνήστε 
μαζί μας στο τηλ. 23330-
27212 ή ενημερώστε το 
πλησιέστερο Αστυνομικό 
Τμήμα.

Το Δ.Σ 
του Συλλόγου



Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αλεξάνδρειας θα γίνει την Τετάρτη  2 
Οκτωβρίου 2019 στις 20:00 για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επω-
νυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάν-
δρειας (Κ.Ε.Δ.Α.)»

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυ-
μία: «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και 
Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας»

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία: 
«Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευ-
σης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Αλεξάνδρειας»

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
4. Ορισμός τακτικών και αναπληρω-

ματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
& Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου(Ν.Π.Δ.Δ.) με την 
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Ορισμός τακτικών και αναπληρω-
ματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
& Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου(Ν.Π.Δ.Δ.) με την 
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019(σχετική απόφαση α-
ριθμ. 209/24-09-2019 Οικονομικής Επιτροπής)
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

7. Λήψη απόφασης:
1)για την αποδοχή των όρων της Απόφασης 

ένταξης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπο-
ρίου Δήμου Αλεξάνδρειας» με Κωδικό ΟΠΣ 
5035493 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Α-
νταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Και-
νοτομία 2014-2020» και τη δέσμευση τήρησης 
των υποχρεώσεων όπως αναγράφονται στο 
Παράρτημα Ι της οικείας απόφασης ένταξης,

2)για την αποδοχή των όρων της Απόφασης 
ένταξης της πράξης «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟ-
ΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ Α-
ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟ-
ΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5029448 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αει-
φόρος Ανάπτυξη» και τη δέσμευση τήρησης 
των υποχρεώσεων όπως αναγράφονται στο 
Παράρτημα Ι της οικείας απόφασης ένταξης,

3)για την αποδοχή των όρων της Απόφασης 
ένταξης της πράξης «ΠΡΟΩΘΗ-
ΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ 
ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με 
Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010970645 
στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά-
πτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και τη 
δέσμευση τήρησης των υποχρε-
ώσεων όπως αναγράφονται στο 
Παράρτημα Ι της οικείας απόφα-
σης ένταξης,

4)για την αποδοχή των ό-
ρων της Απόφασης Ένταξης της 
πράξης «Αντικατάσταση και ο-
λοκλήρωση ελαστικού τάπητα 
Δημοτικού σταδίου Αλεξάνδρεια» 
στο χρηματοδοτικό ΦΙΛΟΔΗ-
ΜΟΣ ΙΙ και τη δέσμευση τήρησης 
των όρων και των προϋποθέσε-
ων της Πρόσκλησης IV

5)για την αποδοχή των όρων 
της Απόφασης Ένταξης για την 
υλοποίηση έργων και επενδυτι-
κών δραστηριοτήτων στο Δήμο 
Αλεξάνδρειας στο χρηματοδοτι-
κό ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

6)περί 9ης Αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2019 σύμφωνα με την 
210/2019 Απόφαση ΟΕ

7)για την τροποποίηση του 
Τεχνικού προγράμματος και του 
Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου 
Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 
2019

8)για την έγκριση εκτέλεσης 
όλων των Υποέργων Υπηρεσι-
ών και έγκριση διενέργειας όλων 
των Υποέργων προμηθειών των 
ως άνω πράξεων.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
8. Λήψη απόφασης για τον 

ορισμό δύο μελών από τον Δήμο 
Αλεξάνδρειας για την σύσταση 
επιτροπής του ΦΟ.Δ.Σ.Α.(Φο-
ρέας Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων Κεντρικής Μακεδονίας) 
πρωτοκόλλου παράδοσης-πα-
ραλαβής τμήματος του υπ’ α-
ριθ.666 αγροτεμαχίου, Αγροκτή-
ματος Αλεξάνδρειας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ Α-
ΘΑΝΑΣΙΟΣ)
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                    
ΤΜΗΜΑ   : Υποστήριξης Συλλ. Οργάνων 
ΓΡΑΦΕΙΟ : Κοινοτήτων  

Βέροια  26-9-2019
Αρ. Πρωτ.  22948

ΘΕΜΑ  : Ανάθεση εντολής υπογραφών
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Βέροιας
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1, παρ.16, 2 & 8 του ν. 

3852/10 (Α΄87) «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.- Τις διατάξεις των άρθρων 82, 83 & 92 του ν. 

4555/2018 (Α΄133) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 88, 279 & παρ. 2 του άρ-

θρου 284 του ν. 3463/06 (Α΄114) «Κύρωση Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

4.- Την με αριθ. 22891/26-9-2019 γνωμοδότηση του δι-
κηγόρου του Δήμου σχετικά με την αρμοδιότητα υπογραφής 
βεβαίωσης μονίμου κατοικίας.

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 (Α΄45) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.- Αναθέτουμε στους Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου 

Βέροιας να υπογράφουν αντί για μας τις εξής Βεβαιώσεις 
και Πιστοποιητικά κατοίκων της αντίστοιχης Κοινότητας του 
Δήμου μας :

α.   Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
β.   Βεβαιώσεις Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.  
γ.   Βεβαιώσεις καλλιέργειας κοινοχρήστων κατεχόμενων 

εκτάσεων (για την επιβολή τέλους από τις 
      υπηρεσίες του Δήμου).
δ.   Βεβαιώσεις για αγροτικές άδειες σε στρατευμένους.
ε.   Πιστοποιητικά αποστάξεως στέμφυλων.
στ. Βεβαιώσεις αγροτεμαχίων που η άρδευσή τους γίνε-

ται μέσω των δημοτικών δικτύων άρδευσης.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, 

αναθέτουμε την ως άνω υπογραφή στον προϊστάμενο της 
αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας.

2.- Αναθέτουμε στους Προέδρους των Κοινοτήτων του 
Δήμου Βέροιας : 

α) Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής κατοίκων 
των αντιστοίχων Κοινοτήτων του Δήμου Βέροιας και β) Την 
υπογραφή της εν γένει αλληλογραφίας της αντίστοιχης Κοι-
νότητας.

Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
Κάθε προηγούμενη απόφαση σχετική με το θέμα παύει 

να ισχύει.
Η παρούσα τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δήμου, δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή 
εβδομαδιαία εφημερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΑΠΟΚΡΙΣΗ 95 ΧΡΟΝΙΑ – ΤΟ ΡΟΛΟΪ !!!

Του Πάρη Παπακανάκη

Πηγή φωτογραφιών: Ομάδα Παλιές Φωτογραφίες Βέροιας

Συνοπτ ικά αναφέ -
ρουμε (κυρίως για τους 
νέους σε ηλικία αναγνώ-
στες) ότι η πλατεία Ρακτι-
βάν, η γνωστή ως πλα-
τεία Ωρολογίου ή απλά 
Ρολόι, οφείλει την προ-
σωνυμία της αυτή στην 
ύπαρξη και λειτουργία ε-
πί πολλά χρόνια ενός μεγάλου μηχανικού ρολο-
γιού το οποίο ήταν εντοιχισμένο σε έναν πύργο 
του βορειοδυτικού τείχους της πόλης μας. Η κα-
τασκευή του πύργου αποδίδεται στον κράλη της 
Σερβίας Στέφανο Δουσάν μεταξύ 1345-1350, ο 
οποίος μετά την κατάκτηση της Βέροιας αναστή-
λωσε μεγάλο μέρος των τειχών της (για περισ-
σότερη πληροφόρηση βλ. Χιονίδης Γεώργιος, 
1970, Ιστορία της Βέροιας, β΄ τόμος σελ 147) 
Το ρολόι αυτό ήταν ορατό από όλη σχεδόν την 
πόλη, αλλά και στα σημεία που δεν το έβλεπαν, 
το άκουγαν. Ήταν αναπόσπαστο μέρος της κα-
θημερινότητας των κατοίκων της… 

Η πρώτη τοπική εφημερίδα μάλιστα, ο «Α-
στέρας Βέροιας», η οποία έκανε έναρξη έκδο-
σης το 1924, ενέταξε την εικόνα του πύργου του 
ρολογιού στον λογότυπό της! 

Με το που έγινε γνωστή η πρόθεση του τότε 
Δημοτικού Συμβουλίου της Βέροιας (επί δημαρ-
χίας Ιωάννου Μάρκου) για την κατεδάφιση του 
εμβληματικού πύργου του ρολογιού,  ο Ιωάννης 
Γούναρης, εκδότης και αρχισυντάκτης της εν 
λόγω εφημερίδας, έγραψε στη στήλη πινακίδες 
την Κυριακή 2 Αυγούστου 1925: 

«Δεν θα είμεθα ημείς εκείνοι που θα συστή-
σωμεν την παραμονήν του Ωρολογίου εν τη ο-
μονύμω πλατεία αλλά οι δημοτικοί μας άρχοντες 
αποφασίσαντες την κατάρριψιν τούτου ώφοιλον 
πρότερον εξευρίσκοντες τους σχετικούς πόρους 
να ανεγείρωσιν νέον σύμφωνον πάντοτε με τας καλλισθητικάς απόψεις των κ.κ. Δ. Συμβούλων, διότι φοβού-
μεθα ότι η πόλις μας θα μείνη και άνευ ωρολογίου, εν ω άλλαι πόλεις και γείτονες ακόμη μεθ’ υπερηφανείας 
επιδεικνύωσι τοιαύτα.»

Δυστυχώς η φωνή σύνεσης που ύψωσε δεν εισακούστηκε. Μετά από λίγα χρόνια (το 1928) ο πύργος κατε-
δαφίστηκε, και ο λόγος του έμελλε να αποδειχθεί προφητικός…

Κατά καιρούς πολλοί τοπικοί συγγραφείς συντήρησαν την φωνή του Ιωάννη Γούναρη και εξέφρασαν το μα-
ζικό λαϊκό αίσθημα για την ενέργεια της κατεδάφισης. Θυμίζουμε ενδεικτικά:

Αναστάσιος Εμμ. Χριστοδούλου, 1960, Ιστορία της Βέροιας:  «Η Ώρα, έτσι λέγαμεν ημείς οι παλαιοί Βερ-
γιώτες  το ωρολόγιον που άλλοτε υψούτο εις την ομώνυμον πλατείαν παρά το δικαστήριον. (…) Τι έφταιγε το 
κακόμοιρον και το εκρήμνισαν; Τι έφταιγε και τόσον ασπλάχνως και ασυλλόγιστα το εξηφάνισαν;  Ήτο μία συ-
ντροφιά μας, που όλοι οι παλαιοί την νοσταλγούμεν. (…) Για τους εργαζομένους εις τα χωράφια και τους μπα-
χτσέδες ήτο οδηγός απαραίτητος. Για τις ατέλειωτες δε νύχτες του χειμώνος παρηγοριά περιζήτητος.  Ταγκ!...
Ταγκ!... και εξυπνούσαμε ενωρίς να μελετήσωμε τα μαθήματά μας και να τρέξωμεν όλοι στο σχολείο την ωρι-
σμένην ώραν.  (...) Και όμως η τόσον χρήσιμος αυτή «ώρα» διά μιας ελαφράς και απερισκέπτου αποφάσεως 
των αναρμοδίων-αρμοδίων, κατεδαφίσθη χωρίς μέχρι σήμερον να αντικατασταθή…».    

Στέφανος Εμμ. Ζάχος, 1979, Αναμνήσεις ενός Βεροιώτη:  «Πλατεία ωρολογιού λέμε και έτσι θα μείνει, παρά 
την ονομασία της προς τιμήν του συμπολίτη μας Κ. Ρακτιβάν, νομικού, πολιτικού… κι ωρολόγι δεν βλέπουμε.  
(…)Το μεγαλόπρεπο αυτό κτίσμα, βεβιασμένη και αψυχολόγητος ενέργεια δημοτικών εκπροσώπων, κατά το 
έτος 1928, το κατεδάφισε. Επί τρεις μήνες οι εργάτες ξήλωναν τα σκαλοπάτια με τις μεγάλες σε μήκος και πλά-
τος μονοκόμματες πέτρες που αποτελούσαν τη βάση του όλου κτίσματος, λες κι αυτό διαμαρτύρονταν για την 
απερίσκεπτη ενέργεια των ανθρώπων, που επί τόσα χρόνια τους εξυπηρετούσε…».

Κλέων Παπανίδης, 1987, Βέροια γη Ημαθίας: « (…) Ήταν δίπλα στον πλάτανο και συναγωνιζόταν στο ύ-
ψος. Χτυπούσε τις ώρες με καμπάνα και πληροφορούσε τους κατοίκους όχι μόνο της Βέροιας αλλά και των 
γύρω χωριών. Ήταν ένα στολίδι της Βέροιας που δυστυχώς κατεδαφίστηκε κατά το 1928. Κάποτε όμως πρέ-
πει να αναστηλωθεί κι αυτό.  (…)Παρακαλώ να γίνει σφιγμομέτρηση. Είμαι 76 χρονών. Ο παππούς μου, που 
γεννήθηκε το 1840, όταν ήμουν πολύ μικρός μ’ έπαιρνε από το χέρι και μού ‘λεγε: Άντε Κλέων-χωρίς να κλαις 
όμως- πάμε να γκιζιρίσουμε τα σοκκάκια και να κάτσουμε λίγο στο Ρολόϊ. ΡΟΛΟΓΙ, ρίζα χρονολογίας 1345 
Βεροιώτικη Δημοτική γη - από την οποία δεν δύναται να ξερριζωθεί ό,τι και από οποιονδήποτε εάν επ’ αυτής 
εκτίσθη…».

Εύλογα απορεί κανείς: «γιατί επί όλα αυτά τα χρόνια, μετά από διαδοχή τόσων Δημοτικών Αρχών και Δημο-
τικών Συμβουλίων με σύνθεση προσώπων όλου του εύρους των πολιτικών αποχρώσεων, δεν βρέθηκε τρόπος 
ανέγερσης ενός πύργου ωρολογίου προς ενθύμηση του συμβολικού χαρακτήρα ιστορικού μνημείου της Βέροι-
ας !!!».      

Ελπίζουμε ότι η νυν Δημοτική Αρχή και το νεοεκλεγμένο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας θα δείξουν 
το απαιτούμενο ενδιαφέρον και θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υπερκερασθούν οι όποιες 
τεχνικές ή νομικές δυσκολίες του εγχειρήματος. Ένα δίκαιο αίτημα 95 σχεδόν χρόνων, στο οποίο μάλιστα είναι 
σύμφωνη η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών της Βέροιας, περιμένει απόκριση…    

Συνεδριάζει την Τετάρτη 
το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αλεξάνδρειας
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Έναρξη των 
μαθημάτων 

παραδοσιακών 
χορών του Π.Ο.Ξ.

Ξεκινάνε τα μαθήματα παραδοσιακών 
χορών του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρο-
λιβάδου, στο 1ο Δημοτικό Βέροιας, τον 
Οκτώβριο (1-10-19), κάθε Τρίτη και ώρα 
9 μμ. Τηλ .επικοινωνίας 6946461136 . 
Θα διδάσκονται βλάχικοι χοροί και χοροί 
από όλη την Ελλάδα. Είναι ευπρόσδεκτοι 
ΌΛΟΙ όσοι αγαπάνε τον παραδοσιακό 
χορό. Τα μαθήματα είναι εντελώς δωρεάν 
και η προσφορά του πολύπειρου χορο-
διδασκάλου (Τσιαμήτρου Γιάννη) αφιλο-
κερδής.  

Έναρξη μαθημάτων 
παραδοσιακών χορών

      Ξεκινάνε τα μαθήματα παραδοσιακών 
χορών του Xορευτικού Ομίλου Βέροιας στον Προ-
μηθέα (Τραπεζούντος 31) στις 30-9 2019, κάθε 
Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες 7-9 μμ. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6946461136 & 6937152408.

     Εγγραφές στις ώρες των προβών. Θα 
διδάσκονται χοροί από όλη την Ελλάδα. Είναι ευ-
πρόσδεκτοι ΌΛΟΙ όσοι αγαπάνε τον παραδοσιακό 
χορό. 

     Η προσφορά του πολύπειρου χοροδιδασκά-
λου (Τσιαμήτρου Γιάννη) είναι  αφιλοκερδής, ενώ  
θα υπάρχει η  ελάχιστη συνδρομή των 5 ευρώ τον 
μήνα για τον Όμιλο (ενοίκιο του χώρου, καθαρι-
σμός κλπ.).

Από το Δ.Σ. 

 Στις 2 Οκτωβρίου η πρώτη συνάντηση της χορωδίας 
του Π.Γ.Σ «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 στις 7:00μμ θα γίνει η πρώτη συνάντηση της χορωδίας 
ενηλίκων του συλλόγου μας. Καλούμε παλιά και νέα μέλη να ξεκινήσουμε μαζί μια νέα, δημι-
ουργική χρονιά, γεμάτη μουσικές.

Υπεύθυνος της χορωδίας είναι ο Καθηγητής Μουσικής κ. Αλέξανδρος Ιωσηφίδης.
Η συνάντηση θα γίνει στο χώρο του συλλόγου, Ακροπόλεως 63 στον Προμηθέα.
Για πληροφορίες και εγγραφές παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο τηλ 6932330078

Το Δ.Σ.
Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος», που αναμένεται να 
λειτουργήσει από τις αρχές Οκτωβρίου του 2019, 
αποτελεί  έναν κύκλο συμβουλευτικής και συνερ-
γασίας ομάδων γονέων και ειδικών επιστημόνων 
του συλλόγου πάνω σε καίρια ζητήματα που 
αφορούν το παιδί, την οικογένεια και την γονεϊκή 
συμπεριφορά. 

Η οικογένεια ως το πλέον σημαντικό  πλαίσιο 
παροχής ασφάλειας και σταθερότητας στο παιδί, 
χρειάζεται υποστήριξη και καθοδήγηση, ώστε να 
είναι σε θέση να δώσει στο παιδί τα κατάλληλα 
εφόδια για την ψυχική του υγεία και να το βο-
ηθήσει να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο.

Η Σχολή Γονέων στοχεύει στο να βελτιώσου-
με την επικοινωνία με τα παιδιά μας, να μιλήσου-
με για το παιδί- το σχολείο και την οικογένεια, να 
εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τις 
ψυχικές, κοινωνικές και πνευματικές ανάγκες των 
παιδιών, να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας, να 
υιοθετήσουμε νέους κανόνες συμπεριφοράς, να 
καθορίσουμε ρόλους, να συζητήσουμε τα προ-
βλήματα- προβληματισμούς μας και να βρούμε 
λύσεις και τέλος, να διαμορφώσουμε ευτυχισμέ-

νους αυριανούς πολίτες. Η στήριξη αυτού του 
θεσμού και η προστασία της ψυχικής υγείας, 
ανηλίκων και ενηλίκων ατόμων, μέσα στο σύστη-
μα της οικογένειας, σκοπό έχει να υποστηρίξει 
τους γονείς στο δύσκολο ρόλο τους. 

Η γονεΐκή συμπεριφορά διδάσκεται, καθώς το 
να γίνει κανείς γονιός χρειάζεται πολλά περισσό-
τερα από το να φέρει ένα παιδί στον κόσμο. Πρό-
κειται για μια διαδικασία ανάπτυξης που τον ακο-
λουθεί σε όλη του τη ζωή. Ο «Έρασμος» ξεκινά 
και πάλι την δράση του αυτή, εναρμονιζόμενος 
πάντοτε με το πνεύμα ίδρυσης και λειτουργίας 
του που είναι ο αγώνας για τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής κάθε μονάδας ή κοινωνικής ομάδας.

Η συμμετοχή στη δράση είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή έως και 

27/9/2019 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00
τηλ. 23310 74073 ή στο Email: erasmos.

veria@gmail.com
Website: www.erasmosverias.com

Για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου 

Ανοιχτή πρόσκληση 
δηλώσεων συμμετοχής

 στη Σχολή 
Γονέων του «Έρασμου»

Ξεκινούν τα τμήματα της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
Εξήντα  πέντε  χρόνια δημιουργικής 

προσφοράς στην  παράδοση  του πο-
ντιακού  χώρου  συμπληρώνει  φέτος  ο 
σύλλογος μας. Όλα  αυτά  τα  χρόνια  
αγωνιζόμαστε  για  τη  διατήρηση  και   
ανάδειξη  της   πολιτιστικής μας  κλη-
ρονομιάς καθώς  επίσης  και  της  ευαι-
σθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας στα  
θέματα  του  πολιτισμού, της  ιστορίας 
αλλά  ταυτόχρονα  συνεχίζουμε τις προ-
σπάθειες να κρατήσουμε ζωντανή  την 
γνήσια ποντιακή παράδοση στο χορό, τη  
μουσική, το  θέατρο, τη διάλεκτο και το τραγούδι.

Η  νέα χρονιά τμημάτων εκμάθησης παραδοσιακών ποντιακών χορών και οργάνων  ξεκίνη-
σε.

Την περίοδο  2019-2020 θα λειτουργήσουν 17 τμήματα  στη  λέσχη   όπως  παρακάτω:
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΟΡΩΝ
Θα λειτουργήσουν τμήματα ποντιακών  χορών για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα ( παιδι-

κά- εφηβικά- ενηλίκων) αλλά  και  τμήματα  αρχαρίων ενηλίκων (ποντιακοί  και  χοροί  από  όλη  
την  Ελλάδα)

Τα μαθήματα παραδίδονται από ομάδα έμπειρων χοροδιδασκάλων σε ένα σύγχρονο  και άρ-
τια εξοπλισμένο χώρο.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ,ΓΑΒΑΛ,ΑΓΓΕΙΟΥ & ΝΤΑΟΥΛΙΟΥ
Οι  δάσκαλοι μουσικής χρησιμοποιούν πρότυπα συστήματα εκμάθησης της παραδοσιακής 

μουσικής.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ  ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΚΙΤΣΟΥ
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο της λέσχης  στο Πανό-

ραμα – Βέροιας.
Τηλ. επικοινωνίας : 23310-72060 από Κυριακή έως Πέμπτη  Ώρες : 5μμ- 9 μμ στην  Γραμμα-

τεία της Ε.Λ.Β,  Λ. Πορφύρα 1 στο Πανόραμα.

Επιμνημόσυνη δέηση 
για τους πεσόντες προσκόπους 

Αϊδινίου, Κάτω Παναγιάς και Σωκίων
       
Στις 29 Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Κυριακή, στον Ιερό Ναό Αγίου Αντώνιου θα τελεστεί 

επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων Προσκόπων Αϊδινίου, 
Κατω Παναγιάς και Σωκίων, τιμώντας τα 100 χρόνια από την Ηρωική Θυσία τους οπως και 
λοιπών Προσκόπων πεσόντων σε πολεμική δράση, που θυσίασαν την ζωή τους κρατώντας 
τον Προσκοπικό τους όρκο.

Προσκαλούνται όλα τα μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, οι οικογένειες τους , οι 
Παλαιοί Πρόσκοποι και οι Φιλοπρόσκοποι της πόλης μας, σε αυτήν την εκδήλωση μνήμης. 

Εκ μέρους των Προσκόπων Βέροιας 
Η Αρχηγός της δράσης 

Μαρία Γκασνάκη 
- Βαθμοφόρος  ΣΕΠ

Μορφωτικός Σύλλογος 
«Η ΜΙΕΖΑ»: Πρόσκληση 

στον αγιασμό 
έναρξης των Τμημάτων
Ο Μορφωτικός Σύλλογος «Η ΜΙΕΖΑ» Κοπανού σας προ-

σκαλεί να παρευρεθείτε την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 
και ώρα 5μμ. στα γραφεία του συλλόγου, στην Κεντρική 
Πλατεία Κοπανού, όπου θα τελεσθεί αγιασμός έναρξης μιας 
καλής και δημιουργικής χρονιάς όλων των δραστηριοτήτων 
μας.

(Τμήμα Εκμάθησης Ποντιακών Χορών, Τμήμα Εκμάθη-
σης Ποντιακής Λύρας, Τμήμα Εκμάθησης Νταουλιού, Τμήμα 
Εκμάθησης Ζωγραφικής, Τμήμα Εκμάθησης Γαστρονομίας)

Καθώς επίσης θα γίνει εισήγηση - παρουσίαση βίντεο για 
την Γενοκτονία των Ελληνικών λαών της Ανατολίας 100 χρό-
νια μετά, από τον Χοροδιδάσκαλο Ασβεστά Βασίλη.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Με τιμή για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος Στάρχου Παναγιώτα
Η Γ.Γραμματέας Διτσόλα Σταυρούλα  



Σάββατο 28-9-2019
08:00-14:30 ΜΑ -

ΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓ-

ΓΕΛΙΑ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ 7 

(ΔΙΠΛΑ ΑΠΌ ΣΥΝ/ΣΜΟ 

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν ) 

23310-21621

08:00-14:30 ΜΟΥΡ-

ΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 

23310-27355

08:00-14:30 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙ-

ΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-66649

14:30-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ 

ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-

65770

19:00-21:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥ-

ΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759

21:00-08:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥ-

ΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759

Κυριακή 29-9-2019
08:00-14:30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 

23310-73324

14:30-21:00 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

ΠΙΕΡΙΩΝ 53 23310-26789

19:00-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

21:00-08:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

  

Δευτέρα 30-9-2019
14:30-21:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

82 23310-67530

14:30-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 

11 (κάτω από τα αστικά) 23310-23023

19:00-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 

23310-73324

21:00-08:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 

23310-73324
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 23-9-2019 μέχρι 29-9-
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

Στις 9 Οκτωβρίου θα συνεχιστεί 
η δίκη για τους 28 του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου. Τι έγινε την 

πρώτη μέρα της δίκης. Οι κατηγορού-
μενοι δεν έδωσαν το παρών, οι περισ-
σότεροι μάρτυρες επίσης, οι δικηγόροι 
ζήτησαν μεγαλύτερη αίθουσα, η διαδι-
κασία σταμάτησε και έτσι η δίκη διεκό-
πη για τις 9 Οκτωβρίου (09:00).

Μάλιστα ο κύριος Καπερνάρος ζήτησε να 
σταλεί αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε 
να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αίθουσα για την 
επόμενη διαδικασία. 

Η πρόεδρος, Ιωάννα Λάμπρου Βελισσάρη 
από την μεριά της τόνισε ότι δεν μπορεί να προ-
εξοφλήσει το αν η αίθουσα θα είναι μεγαλύτερη.

Τι έγινε στην πρώτη μέρα της δίκης
Στα θετικά της πρώτης μέρας της δίκης ήταν 

το γεγονός πως δεν υποβλήθηκε κανένα αίτημα 
αναβολής. Κανένας από τους 28 κατηγορούμε-
νους δεν ζήτησε κάτι τέτοιο, αν και το πιθανότερο 

θα ήταν να μη γίνει και δεκτό.
Από εκεί και πέρα μόνο οι 10 από τους 28 

κατηγορούμενους έδωσαν το παρών. Πρόκειται 
για τους:

Αρη Σταθόπουλο (πρώην αντιπρόεδρος της 
ΕΠΟ)

Γιάννη Παπακωνσταντίνου (πρώην αναπλη-
ρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ)

Θεόδωρο Κουρίδη (πρώην νομικός σύμβου-
λος της ΕΠΟ)

Νίκο Προύντζο (πρώην μέλος Δ.Σ. της ΕΠΟ)
Γιώργο Δούρο (πρώην αρχιδιαιτητής)
Κώστα Ιωαννίδη (πρώην διαιτητής Super 

League)
Θανάση Γιάχο (πρώην διαιτητής Super 

League)
Ηλία Σπάθα (πρώην διαιτητής Super League)
Γιώργο Αρβανιτίδη (πρώην ιδιοκτήτης ΠΑΕ 

Βέροια)
Αρκετές απουσίες υπήρξαν και στο κομμάτι 

των μαρτύρων. Για την ακρίβεια μόνο 5 έδωσαν 
το παρών από τους συνολικά 24 που ήταν για 
σήμερα.

Πρόκειται για τους Βασσάρα, Κωνσταντινέα 
Καλύβα Γεωργέα και Παναγόπουλο

Δίκητων28:Διακοπήγιατις
9Οκτωβρίου!Απουσίαζαν

μάρτυρεςκαικατηγορούμενοι
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
80 τ.μ., 3ος όροφος. Τηλ.: 
6949 556977.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Πα-
τρίδα, 80μ. από τη ΜΕ-
ΒΓΑΛ, διόροφη οικοδομή, 
κατάλληλη για επαγγελ-
ματική χρήση με ενάμιση 
στρέμμα αυλή. Τηλ.: 6971 
706894.

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πωλεί-
ται μονοκατοικία 83 τ.μ. με 
οικόπεδο συνολικά 200 τ.μ., 
στο κέντρο του χωριού, με 
μπάρμπεκιου. Τηλ.: 6971 

946773.
ΕΔΕΣΣΗΣ, γκαρσο-

νιέρα με 1ΔΣΚ, 40 τ.μ. 
μικτά, 3ος όρ., 22.000 
ευρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

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

Κ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσμα-
τα από 80 τ.μ., πακέτο, 
αυλή, κήπο, θέρμανση, 

καλή κατασκευή. Τιμή 
50.000 ευρώ συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6974 058284, 6973 
475239.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικόπεδο στους Γεωργια-
νούς 2 στρέμματα, σε πολύ 
καλή θέση, με νερό, ρεύμα, 
θέα, πολύ κοντά στο δρό-
μο. Τηλ.: 6934 662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιά-
ζεται STUDIO, Τ. Οικο-
νομίδη 75, Καλαμαριά, 
πλήρως εξοπλισμένο. 
Τηλ.: 6948 258770 & 
2310 624702.

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

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρισμα 
επιπλωμένο με 2ΔΣΚ Α.Θ., 
250 ευρώ. Euromesitiki 
6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα 3ου ορόφου 130 
τ.μ., 3ΔΣΚΜ και W.C., 
πλήρως ανακαινισμένο με 

όλες τις λευκές ηλεκτρικές 
συσευές, 2 inverter κλιματι-
στικά, σαλόνι, τραπεζαρία, 
ντουλάπα, θωρακισμένη 
πόρτα, συνθετικά κουφώ-
ματα, τζάκι, αυτόνομη θέρ-
μανση πετρελαίου, θέση 
parking. Τιμή 350 ευρώ. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6977 
658822, 6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-

κιάζεται επαγγελματικός 
χώρος 50 τ.μ., πλήρως 
ανακαινισμένος, 1ος όρ., 

γωνιακό, δίπλα στα Αστι-
κά. Τηλ.: 6946 740621.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑ-
ΝΤΗΡΙΟ στην Αγ. Βαρβά-
ρα ενοικιάζεται. Τηλ.: 6908 
700069.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΠΙΤΣΑΡΙΑ Bistro
49 ζητάει μάγειρα ή μαγεί-
ρισα  με πλήρη απασχό-
ληση. Τηλ. επικοινωνίας: 
6983 060024 κ. Αργύρη.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, παντα-
χώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προ-
χωρημένη 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
α) Υπάλληλος Γραφείου
β) Συντονιστής φορτώσεων από Μετα-

φορική Εταιρεία.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβα-

ρά υπ’ όψιν. Αποστολή βιογραφικών στο 
ergasiamrk@gmail.com.Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπο-

ρικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να 
προσλάβουμε άμεσα:

CustomerServiceAgent
Ο Customer Service Agent θα ασχολείται με την 

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

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

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

μπειρο προσωπικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
γραφείο κεντρικότα-
το απέναντι από τη 
Νομαρχία, αποτε-
λούμενο από 2 χώ-
ρους στον 1ο όροφο. 
Τηλ.: 6958 442864 & 
23310 60826.
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλάβει: 
α) οδηγό με δίπλωμα Γ΄, β) 
αποθηκάριο με γνώσεις χειρι-
στού κλαρλ. Πληροφορίες στο 
6947 021868.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει για ά-
μεση πρόσληψη και μόνιμη 
απασχόληση, εξωτερικό πω-
λητή, κύριο ή κυρία με γνώ-

σεις πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια εργασί-
ας προσωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτο-
κινήτου, γνώσεις αγγλικής 

γλώσσας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. 
Παραλαβή βιογραφικών και 
δικαιολογητικών για αξιολό-
γηση στοιχείων με συνέντευ-
ξη  στα κεντρικά γραφεία της 

εταιρείας  οδός Θεσσαλο-
νίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να 
γνωρίζει μισθοδοσία κατά 
προτίμηση του προγράμ-

ματος Epsilon για Λογιστι-
κό Γραφείο. Τηλ.: 23310 
76870 & 6932 245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  από την 
ACS, κούριερ για τη Βέ-
ροια με δίπλωμα οδή-
γησης μηχανής και αυ-
τοκινήτου. Τηλ.: 23310 
75400.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23940 ΠΑΠΑΚΙΑ, Επιπλωμένη και 

ανακαινισμένη κομπλέ γκαρσονιέρα 35 τ.μ., 
κατασκευή 1970, 1 υ/δσκλ , 1 ος όροφος,  σε 
εξαιρετική κατάσταση, συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικό 
inverter , έχει θωρακισμένη πόρτα και ενοίκιο 
170€.Από 1/10/2019 ελεύθερη.

Κωδ: 115434 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. 
στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμά-
τιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευα-
σμένη το 1982 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμι-
νίου συρόμενα, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Τέντες, 
Μπαλκόνια 10 τ.μ. - θερμανση κλιματιστικό Τιμή: 
200 €. Από 1/10/19 ελεύθερη.

Κωδ: 106232 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 
60 τ.μ. Ημιώροφος. Αποτελείται από 1 Υπνο-
δωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κα-
τασκευασμένο το 1984 και διαθέτει θέρμανση 
με κλιματιστικό και έναν θερμοπομπό, έχει και-
νούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
τέντες, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, σε πολύ 
καλή κατάσταση, φρεσκοβαμμένο, διαμπερές, 
με μηνιαίο μίσθωμα 220 €.

Κωδ.216202 ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙ-
ΣΜΑ σε υπεράριστη κατάσταση με μοντέρνα 
έπιπλα 75 τ.μ. 2δσκλ με κλειστό γκαράζ και 
ατομική θέρμανση πετρελαίου , θέα εξαιρετική 
, κέντρο απόκεντρο , Προμηθέα μπροστά με 
άνετη πρόσβαση , μόνο σε πολύ σοβαρό και 
μισθωτή διαθέσιμο. Μηνιαίο μίσθωμα 350€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα συντη-
ρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. Αποτελείται 
από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με εντοιχιζόμενες 
ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλοκουζίνα με τζάκι 
και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ επιπλωμένο μαζί 
με ηλεκτρικές συσκευές. Διαθέτει ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου, συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, με ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη 
αυλή.  Τιμή: 300 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Από 1/10/19 ελεύθερο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ.12809 Ενοικιάζεται στα ΑΣΩΜΑΤΑ 

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΊΑ - ΜΕΖΟΝΕΤΑ 120 τ.μ. απο-
τελούμενη από ισόγειο  και  1ο  ορ.  με σπάνια 
πανοραμική θέα στο φράγμα ,ξεχωριστή ανε-
ξάρτητη ,  κατασκευής 2000, 3 υ/δ, σε υπερά-
ριστη κατάσταση , περισσής άνεσης σαλόνι με 
κουζίνα και τζάκι μαζί  , με συνθετικά κουφώματα 
με διπλά τζάμια, αυστηρών τεχνικών προδια-
γραφών, με μοντέρνα αισθητική, πολυτελούς 
κατασκευής , με αρμονικές αναλογίες, με ωραία 
διαρρύθμιση, σπάνιας αρχιτεκτονικής σχεδία-
σης ,  με πλήρη αυτονομία, για πολύ απαιτητι-
κούς ενοικιαστές. Με αυλή και κλειστό γκαράζ 
, όχι κατοικίδια. Μίσθωμα 400€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη 

συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα 
. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-
σμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, 
Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπι-
πλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα απο-
θήκη συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. ισόγεια με 
εξαιρετικά καλή πρόσβαση. Αποτελείται από 1 
Χώρο . Ενοίκιο 140 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα ένα πολύ μικρό γραφείο συ-
νολικής επιφάνειας 8 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος 
κατάλληλο και για έδρα επιχείρησης. Μηνιαίο 
μίσθωμα 80 €.

Κωδ: 23753 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επιφάνειας 
35 τ.μ. 1ος όροφος Υπερυψωμένος. Αποτελείται 
από 1 ενιαίο χώρο και WC και διαθέτει θέρμαν-
ση με Κλιματιστικό, με Ανελκυστήρα Τιμή: 120 €.

Κωδ.23847  Ενοικιάζεται στο κέντρο της 
πόλης γραφείο 45 τ.μ. 2 χώροι με δικό του WC 
στον 2ο ορ. βλέπει μπροστά σε δρόμο κεντρικό 
και με ενοίκιο 200€ .

κωδ. 23973 Ενοικιάζεται γραφείο 55 τ.μ., 
στη Βενιζέλου, 1 ος όροφος, με πολύ καλή προ-
βολή, κατασκευή 1972, έχει 2 χώρους και  με 
δικό του WC,  με καινούργια κουφώματα συνθε-
τικά , είναι πολύ φωτεινό και το ενοίκιο του 250€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23819 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 75 τ.μ. 1ος ορ. 
Αποτελείται από 3 Χώρους, είναι κατασκευα-
σμένο το 1976 και διαθέτει δική του θέρμανση 
με κλιματιστικά , έχει κουφώματα αλουμινίου 
συρόμενα, A/C, μίσθωμα 250 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 22777 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο 

Κατάστημα με 35 τ.μ., και με επιπλέον 35 τ.μ. 
υπόγειο , πρόκειται για ακίνητο σπάνιας προβο-
λής και θέσης στην οδό Μητροπόλεως , ενοίκιο 
700€. Αποκλειστική ανάθεση για υπόδειξη από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο κατάστη-
μα το οποίο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και 
WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου, Διπλά τζάμια . Ενοίκιο  
150 € .  Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 14612 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα-
τάστημα συνολικής επιφάνειας 68 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, Κουζίνα, και WC. 
Είναι ανακαινισμένο μερικώς, με καινούργια 
κουφώματα αλουμινίου, ρολά ασφαλείας, σε κα-
λή κατάσταση, με μεγάλη βιτρίνα, οι χώροι του 
λειτουργικοί, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις. 
Διατίθεται σε πολύ καλή τιμή: 250 €. Αποκλειστι-

κή διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22849 - Στον Κόμβο της Βέροιας Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 600 τ.μ. Ισόγειο σε οικόπεδο 4 στρ.  
σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή στα  2.000 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105475  ΠΑΡΚΙΝΓΚ ενοικιάζεται στο 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14545 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 84 τ.μ. καθαρό στον 3 ο όροφο. Απο-
τελείται από 2 μεγάλα Υπνοδωμάτια, Σαλονοκου-
ζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1995 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια 
, έχει ανελκυστήρα, πάρκινγκ πυλωτής και μία 
αποθήκη μέσα. Διαθέτει επίσης και ηλιακό θερμο-
σίφωνα - Τιμή: 53.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της Βε-
νιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφά-
νειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκειται για ένα 
μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο 
το οποίο αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλο-
κουζίνα, ένα μπάνιο πολυτελείας καθώς και απο-
θήκη. Έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, ευρίσκεται σε πολυκατοικία αξιώσε-
ων, με άνετους χώρους , με θωρακισμένη πόρτα 
εισόδου και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
τιμή: 94.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που 
αναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

κωδ.14667 Επί της ΑΝΟΙΞΕΩΣ πωλείται 
σπάνιο διαμ/μα 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 
ατομική θέρμανση πετρελαίου , τιμή 68.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψωμένη 
συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55 τ.μ. υπόγειο 
χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές οικόπεδο 
συνολικού εμβαδού 490τ.μ. Αποτελείται από 1 
Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο. Είναι 
κατασκευασμένη το 1997 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική Πετρελαίου, έναν πολύ ωραίο κήπο και 
μεγάλη βεράντα, δίνεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο 
60.000 €.

Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πω-
λείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος ορ.  
βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι μοναδική, 
έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. σε δύο επίπε-
δα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο χρησιμοποιείται 
σαν γκαράζ και αποθήκη  , σε οικόπεδο 350 τ.μ. 
σε άψογη κατάσταση, αυστηρών τεχνικών προ-
διαγραφών,  έχει τζάκι ενεργειακό , αρχοντικό , 
για απαιτητικούς αγοραστές, και με δύο μπάνια , 
τιμή 185.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλοκατοι-
κία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε οικόπεδο 
750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2 ανεξάρτητα 
οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο και 1ο όροφο 
με 130τ.μ. το καθένα αντίστοιχα. Ο κάθε όρο-
φος διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο, καινούργια συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, πολύ άνετους χώρους, με ωραία 
διαρρύθμιση, με πολυτέλεια και ζεστασιά.  Δια-
θέτουν αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου, ο 1ος 
όροφος έχει και τζάκι,  σε πολύ καλή τοποθεσία 
με πολύ ωραίο κήπο, προσφέρονται όλα μαζί 
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο 190.000€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, πωλείται αποθή-

κη 147 τ.μ., με καλή πρόσβαση από κεντρικό 
δρόμο , σε ημιυπόγειο , τιμή πώλησης μόνο 
16.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-

ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, 
Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 45.000 €.

Κωδ: 13613 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 69 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρ-
τα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 45.000 €.

Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ , Μητροπόλεως πω-
λούνται γραφειακοί χώροι 1ου ορ. αποτελού-
μενοι από 3 χώρους και με δική τους τουαλέτα. 
Το συνολικό τους μέγεθος  86 τ.μ., κατασκευή 
1976, είναι ανακαινισμένοι και σε πολύ καλή κα-
τάσταση , τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 50.000€.

Κωδ: 14279 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 87 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται 
από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Α-
περιόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 58.000 € .

Κωδ: 13617 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 87 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 58.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ, πωλείται Κατάστη-

μα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι χώροι 
του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία , 
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , με μεγάλη 
βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 30.000€, Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά-
στημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ι-
σόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή 
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.

Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής ε-
πιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979 και δι-
αθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,  Τιμή: 18.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχεί-

ρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο 
έτοιμο, μαζί με τον εξοπλισμό κομπλέ, ο οποίος 
στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα μεγάλης προ-
βολής συνολικής επιφάνειας 65τ.μ., με μεγάλο 
πελατολόγιο, σε θέση περιοπής, ζητούμενο τί-
μημα μόνο 60.000€, με πολύ λογικό μίσθωμα 
450€. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητη-
θούν. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από 
την Μεσιτική Ακινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ 13640 ΣΤΟ 7.5 ΔΡ. ΒΕΡ.-, Δεύτερο 

από τον κεντρικό δρόμο για Νάουσα 5.472 τ.μ., 
χωραφοοικόπεδο σε προνομιακή θέση, σε απί-
στευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρία μόνο για αποφασι-
στικό αγοραστή, Αποκλειστική διάθεση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο, τιμή 28.000€.

Κωδ.12810 Πωλείται επί του δρόμου πρώ-
το Πατρίδα - Νάουσα   αγροτεμάχιο 6226 τ.μ. 
, άρτιο και οικοδομήσιμο , ευκαιρία τιμή μόνο 
36.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ 13766 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικό-

πεδο εντός σχεδίου πόλεως , ορθογώνιο 
425 τ.μ., ελαφρώς επικλινές , άρτιο και οικο-
δομήσιμο με σ/δ 0,8 , πρόκειται για ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία , τιμή μόνο 45.000€, Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο 
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα α-
πρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 40.000€.

κωδ 13715 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.070 τ.μ., 
εκπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
σε τιμή προσφοράς μόνο 57.000€ Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13730 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 1350 τ.μ. εντός ζώνης 
πολύ κοντά στα Γήπεδα  Τιμή: 15.000 €.

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο 2.310 
τ.μ., με άριστη προβολή , σε προνομιακή τοπο-
θεσία , καταπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία χω-
ρίς αμφιβολία, σε τιμή πράγματι χαμηλή μόνο 
17.000€ , Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13752  ΡΑΧΗ, πωλείται ένα οικόπεδο 
εντός ζώνης 5.100 τ.μ. είναι σε ανοιχτωσιά , 
κατατμείται και σε δύο οικόπεδα άρτια και οι-
κοδομήσιμα , εκπληκτικό πραγματικά και σε 
άριστο σημείο , αλλά και σε τιμή πραγματικής 
ευκαιρίας , μόνο 35.000€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 14302 - ΩΡΟΛΟΙ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής επιφά-
νειας 150 τ.μ. πολύ πολύ άνετο στον 5 ο όροφο. 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κου-
ζίνα, 2 Μπάνια και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρελαίου , διαμπερές με απεριόριστη θέα, 
μία εξαιρετικά μεγάλη βεράντα και κουφώματα 
καινούργια συνθετικά, διαθέτει ανελκυστήρα, 
Αποθήκη , A/C, Έπιπλα, Τέντες, - Τιμή ευκαιρίας 
μόνο 65.000 €.

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

ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ
Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΕ, η οποία εδρεύει στη Βέροια 

και δραστηριοποιείται στο χώρο των κονσερβοποιημένων 
φρούτων και στην χυμοποίηση,  επιθυμεί να προσλάβει 
ΘΕΡΜΑΣΤΗ.

Απαραίτηταπροσόντα:
•Άδεια εργοδηγού μηχανικού 4ης ειδικότητας ή Άδεια Αρ-

χιτεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
Αρμοδιότητες
•Υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας 
•Επιδιόρθωση βλαβών 
•Προληπτική συντήρηση
•Νέα τεχνικά έργα
Ηεταιρείαπροσφέρει:
•Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο 

περιβάλλον
•Μόνιμη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται είτε να προσκομίσουν 

βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία της εταιρίας (Σιδ. Σταθ-
μός Βέροιας) είτε να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο 
email:hr@aqf.gr, υπόψη Διεύθυνσης Προσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774

ZHTEITAI
Η εταιρία CARBONBOX ζητάει για άμεση πρό-

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

Αγλικών και προαιρετικά Ισπανικών.
Αποστολή βιογραφικών αυτοπροσώπως, Βενιζέ-

λου 76. Περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 
74443.

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

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

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



Η  ε τα ι ρ ε ί α  φ υ -
λάξεων «TSIFL ID IS
SECURITY» ζητάει 3 ά-
τομα φύλακες, με άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογρα-
φικό γ ια  αξ ιολόγηση 
στοιχείων. Πληροφορί-
ες με ραντεβού για συ-
νέντευξη στα γραφεία 
της εταιρείας Θεσσα-
λονίκης 45, τηλ. 23310 
27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει 

την περιποίηση γερό-
ντων για όλο το 24ωρο 
ή κάποιες ώρες. Επί-
σης αναλαμβάνει την 
καθαριότητα σπιτ ιών, 
γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 
6946 479828.

ΖΗΤΕ Ι  Ε Ρ ΓΑΣ Ι Α 
κυρία, για καθάρισμα 
σπιτιών, σιδέρωμα και 
άλλες οικιακές δουλειές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6985 
642333.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ  ι -

διαίτερα μαθήματα στα 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από κα-
θηγητή πτυχιούοχ Μα-
θηματικού ΑΠΘ σε μα-
θητές όλων των τάξεων. 
Τιμές φιλικές. Τηλ.: 6906 
471253.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος 
για συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομη-
χανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και 
εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

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 Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
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 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
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€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΣΤΙΚΑ 1ΔΣΚWC Α.Θ Επιπλωμενο ΛΟΥΞ 250€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C Επιπλωμενο 320€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
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€
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

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο
350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση
2στρεμμάτων.Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο,
γωνιακόσε κεντρικόδρόμο.Περιλαμβάνει
δύοχώρουςγραφείωνπλήρως εξοπλισμέ-
νωνμε έπιπλα. 3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέ-
ροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.



ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γαλλικών, απόφοιτος 
Γαλλικής Φιλολογίας ΑΠΘ, παραδίδει 
μαθήματα σε παιδιά, εφήβους και ενή-
λικες για όλες τις πιστοποιήσεις. Ανα-
λαμβάνω μαθητές διά ζώσης, καθώς και 
online. Τηλ.: 6972 464235.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασί-
ου και λυκείου. Τηλ. επικοινωνίας: 6948 
689894.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα Αγγλικών 
για όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 6978 287562 
& 23310 25451.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και 
εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθήματα ελληνι-
κών και αγγλικών σε μαθητές δημοτι-
κού και γυμνασίου. Τιμές πολύ προσι-
τές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980 973819.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα 
σε παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου με εξει-
δίκευση στην Έκθεση και μεταπτυχιακό 
στην Ειδική Αγωγή. Αναλαμβάνει εκπ/
ση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. 
Τηλ.: 6978 342026 & 23310 25520.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κοπάδι με γίδια. Περίπου 

100, νέα ηλικιακά. Πληροφορίες στο τηλ.: 
6987 947948 & 23310 92725 κ. Γιιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φαρμακείου 
και καταστήματος, σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ.: 23310 60279, ώρες καταστήματος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανικής 
κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυ-
θρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επι-

κοινωνίας: 6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκλη-
ρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, 
καταστημάτων με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και 
συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε., βιομηχανία πα-
ραγωγής ειδών διατροφής με έδρα την 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ζητά εποχικό 
προσωπικό για τις ανάγκες της παρα-
γωγής του επόμενου τριμήνου (Σεπτέμ-
βριο έως και Νοέμβριο 2019). 

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 
μπορούν να καταθέτουν αίτηση στην 
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλε-
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται 
από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατη-
ρίου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 
800 email: info@almifoods.gr

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.



Υπάλληλος Καθαριότητας
 του Δήμου Βέροιας παρέδωσε 

τσαντάκι με 500€!!!
«Δεν έκανα κάτι σπουδαίο, αισθάνομαι ότι ήταν 

υποχρέωσή μου» δήλωσε στον ΑΚΟΥ 99.6
 Μια εξαι-

ρετική πράξη 
ανθρωπιάς 
και τιμιότη-
τας αναδεί-
χθηκε από 
την χθεσινή 
ραδιοφωνι -
κή εκπομπή 
ΛΑΙΚΑ&ΑΙ -
Ρ Ε Τ Ι Κ Α 
στον ΑΚΟΥ 
99,6. Υπήρ-
ξε ζωντανή 
τηλεφωνική 
επικοινωνία 
με την δη-
μοτική υπάλληλο της καθαριότητας στο δήμο Βέροιας, Αθηνά Μανούσου, η οποία 
την Παρασκευή γύρω στις 7 το πρωί στην οδό Μ. Μπότσαρη, λίγο μετά την πλατεία 
Τσερμενίου με κατεύθυνση το Πασακιόσκι, βρήκε ένα ανδρικό τσαντάκι. Μέσα στο τσα-
ντάκι υπήρχαν 500€ μετρητά, πιστωτικές κάρτες, προσωπικά έγγραφα, κλειδιά κ.λ.π. 
Η υπάλληλος μαζί με τους συναδέλφους της Μιχάλη Ζουμπουλίδη και Θεόδωρο 
Κοντό, είναι συνεργείο του δήμου που πλένουν τους κάδους απορριμμάτων. Όπως 
περιγράφει η κα Μανούσου δεν πέρασε ούτε μια στιγμή από το μυαλό της να κρατήσει 
τα χρήματα, και μάλιστα και οι συνάδελφοί της την ενθάρρυναν να παραδώσει το τσα-
ντάκι. Αναζήτησαν στην γειτονιά και μέσω των στοιχείων της ταυτότητας τον κάτοχο και 
τελικά παρέδωσαν το τσαντάκι σε συγγενικό πρόσωπο, αφού προέκυψε ότι το τσαντά-
κι είχε πέσει από τον κάτοχο, όταν λίγο νωρίτερα είχε έρθει ασθενοφόρο για διακομιδή 
συγγενικού του προσώπου και μέσα στην ταραχή του ο άνθρωπος το έχασε. «Δεν έ-
κανα κάτι σπουδαίο, αισθάνομαι ότι ήταν υποχρέωσή μου. Σκέφτηκα ότι αν ήταν 
δικά μου λεφτά θα ήθελα να μου τα επιστρέψουν και αυτό έπραξα. Ζούμε πολύ 
δύσκολους καιρούς.» ανέφερε η κα Μανούσου μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπο-
μπή. Στην ερώτηση αν κλότσησε ένα «δώρο Θεού», κατηγορηματικά απάντησε «Δεν 

είναι δώρο Θε-
ού, αλλά κατά-
ρα αν έπαιρνα 
τα  χρήματα , 
αφού δεν θα 
μπορούσα να 
κο ι μ η θ ώ  τ ο 
βράδυ. Δώρο 
Θεού αν έρθει 
θα είναι το Τζό-
κερ που έπαιξα 
και κληρώνει 
την Δευτέρα!» 

Να της ευχη-
θούμε να αντα-
μείψει η τύχη 
την  τ ιμ ιότητά 
της γιατί είναι 
πραγματικό πα-
ράδειγμα προς 
μίμηση!
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Δραματική έκκληση Μητσοτάκη 
στον ΟΗΕ: Φτάσαμε στα όριά μας 

με το προσφυγικό 
Μια νέα μέρα έχει ανατείλει για 

την Ελλάδα, ανέφερε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
ξεκινώντας την ομιλία του στην Γε-
νική Συνέλευση του ΟΗΕ και πρό-
σθεσε ότι η χώρα πλέον κατευθύ-
νεται μακριά από την κρίση που 
την ταλαιπώρησε την τελευταία 
δεκαετία, «διατηρώντας ωστόσο 
την επίγνωση της θέσης μας στην 
ευμετάβλητη περιοχή που ζούμε 
και του ρόλου της στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, τα ιδανικά της οποίας 
εμπνεύσαμε και τις ευθύνες μας 
στον ευάλωτο κόσμο που κατοι-
κούμε όλοι».

Ο πρωθυπουργός προέταξε το 
μεταναστευτικό σημειώνοντας ότι 
οι χώρες εισόδου δεν μπορούν και 
δεν πρέπει να επωμιστούν μόνες 
τους το βάρος της μεταναστευτικής 
πίεσης και υπογραμμίζοντας προς 
τους ευρωπαίους εταίρους το «προφανές»: «η Ελλάδα δεν 
μπορεί να αντέξει μόνη της το βάρος των μαζικών κινήσε-
ων των ανθρώπων που φεύγουν από τους πολέμους και 
την καταπίεση ή απλώς αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον». 
Σημείωσε δε ότι «αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν την Ελλάδα 
ως τελικό προορισμό τους. Έρχονται στην Ευρώπη μέσω 
των εξωτερικών μας συνόρων, τα οποία τυγχάνει να είναι 
τα ελληνικά σύνορα. Η δυστυχία αυτών των ανθρώπων δεν 
μπορεί να μετατραπεί σε όπλο στην υπηρεσία των πολιτι-
κών στόχων από οποιονδήποτε και πουθενά».

Διατυπώνοντας τις θέσεις της κυβέρνησης είπε ότι πρέ-
πει να γίνει σεβαστή η συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας, 
και τόνισε: «Η Τουρκία πρέπει να πράξει πολλά περισσό-
τερα για να εκπληρώσει το μερίδιο της στη συμφωνία. Η 
πρόσφατη μεγάλη αύξηση του αριθμού των μεταναστών 
που διασχίζουν το Αιγαίο είναι απαράδεκτη. Η Ευρώπη 
πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει οικονομικά την Τουρκία, 
αναγνωρίζοντας έτσι ότι εκατομμύρια πρόσφυγες διαβιούν 
σήμερα στην Τουρκία. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να υιοθετήσει νέους κοινούς 
κανόνες για τους αιτούντες άσυλο, οι οποίοι θα ισχύουν για 
όλες τις χώρες».

Ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε προς τις χώρες της 
ΕΕ λέγοντας ότι «δεν μπορεί να είναι μέλος της ζώνης του 
Σένγκεν και να επωφελείται από την ελεύθερη κυκλοφορία 
των ανθρώπων, ενώ παράλληλα αρνείται να συμμετάσχει 
σε ρυθμίσεις για την κατανομή των βαρών όσον αφορά τη 
μεταναστευτική κρίση».

Θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας 
με όλους τους γείτονες

Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο πρωθυ-
πουργός υπογράμμισε ότι «εμμένοντας στον σταθεροποι-
ητικό της ρόλο σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει σοβαρές 
προκλήσεις, η Ελλάδα παραμένει απόλυτα προσηλωμένη 
στην αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας με όλους τους γεί-
τονές της.

Ωστόσο, καμία απτή πρόοδος στις σχέσεις μεταξύ δύο 
γειτονικών χωρών δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς πλήρη 

σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του 
διεθνούς δικαίου της θάλασσας, καθώς και των Διεθνών 
Συνθηκών. Ενέργειες που επίμονα αμφισβητούν την κυ-
ριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας υπο-
νομεύουν τη βασική αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, 
παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και παρεμποδίζουν σοβαρά 
τις προσπάθειες προς μια αμοιβαία επωφελή σχέση».

Λύση στο Κυπριακό χωρίς στρατεύματα
 κατοχής και εγγυήσεις

Όσον αφορά στο Κυπριακό ο πρωθυπουργός διατύπω-
σε την κοινή θέση Ελλάδας-Κύπρου ότι η μόνη αποδεκτή 
λύση είναι η εξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διζω-
νική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, με ενιαία 
κυριαρχία, ενιαία διεθνή νομική εκπροσώπηση και ενιαία 
ιθαγένεια.

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να επαναλάβει τις διαπραγματεύ-
σεις για τον τερματισμό του παρωχημένου, αναχρονιστικού 
Συστήματος Εγγυήσεων του 1960 και των μονομερών 
«δικαιωμάτων» παρέμβασης και για την απόσυρση των 
τουρκικών στρατευμάτων κατοχής από το νησί» ανέφερε ο 
κ. Μητσοτάκης.

Αναφέρθηκε όμως και στις παράνομες γεωτρήσεις της 
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Α-
ποκλειστική Οικονομική Ζώνη και τα χωρικά ύδατα της 
Κύπρου που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, υπονομεύουν 
κατάφωρα τις συνεχιζόμενες προσπάθειες, υπό την αιγίδα 
του ΟΗΕ, για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στην 
Κύπρο και κλιμακώνουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσό-
γειο. «Η διπλωματία των κανονιοφόρων δεν ανήκει στον 
21ο αιώνα, αλλά στο 19ο», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυ-
πουργός και αναφέρθηκε και στις πρόσφατες τουρκικές ε-
νέργειες και δηλώσεις σχετικά με το άνοιγμα των Βαρωσίων 
υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση οι οποίες «παραβιάζουν κα-
τάφωρα τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες απαιτούν την επιστροφή 
όλων των νόμιμων κατοίκων στα Βαρώσια υπό τη διοίκηση 
των Ηνωμένων Εθνών».
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