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Η μέρα μετά την αθώωση 
Παυλίδη

   Σίγουρα η δίκη του Παύλου Παυλίδη τράβηξε το 
ενδιαφέρον και η αθώωση του τον ενισχύει ηθικά 
και πολιτικά απέναντι στους αντιπάλους του. Η 
απαλλαγή του μάλιστα όχι λόγω παραγραφής, 
αλλά μετά από μια μακροσκελή και εξαντλητική 
ακροαματική διαδικασία, του δίνει περισσότερους 
πόντους δικαίωσης, αφού στην περίπτωση της 
παραγραφής θα έμενε η πολιτική και ηθική 
«ρετσινιά». Δεν έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά του 
για τις επόμενες κινήσεις του και αν θα συνεχίσει 
το δικαστικό σίριαλ. Τα προβλήματα ωστόσο της 
περιοχής είναι εκεί και αναμένουν προτάσεις 
και λύσεις και από την παράταξη Παυλίδη χωρίς 
ρεβανσιστική διάθεση και ελπίζοντας ότι αυτές οι 
δικαστικές διαμάχες δεν θα οδηγήσουν το κλίμα 
στο δημοτικό συμβούλιο στα κάγκελα! Φυσικά 
δεν πρέπει να απεμπολείται κανένα προσωπικό 
δικαίωμα και διεκδίκηση ενώπιον δικαστηρίων 
και μη, τα οποία με νηφαλιότητα μπορεί στραφεί 
όποιος θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο και να 
ασκήσει ότι προβλέπει ο νόμος. Αυτά προληπτικά…
πριν την επόμενη συνεδρίαση.
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Φρουμεντίου Αιθιοπίας

του Σαββατοκύριακου

Οι Ημαθιώτες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ
ΕτοιμάζεταιγιατομεγάλοσυνέδριοτηςΚεντρικήςΕπιτροπήςΑνασυγκρότησης,οΣΥΡΙΖΑ-ΠροοδευτικήΣυμμαχία,στηνοποίαΚ.Ε.συμμετέχουνκαιημαθιώτες,σύμφωναμεταονό-

ματαπουδιαβάζουμεστηλίστα(ελπίζουμεναμηνμαςξέφυγεκάποιος).
ΣτηνΚ.Ε.περιλαμβάνονταιηβουλευτήςΗμαθίαςΦρόσωΚαρασαρλίδου,οιπρώηνβουλευτέςΓ.ΟυρσουζίδηςκαιΧρήστοςΑντωνίου,οΆγγελοςΤόλκας,οΣτέργιοςΚαλπάκης,

ηΕύηΠαπαγιαννούλη,οΑντώνης Μαρκούλης,οΣτέλιοςΡεβίθης,οΤάσοςΚωστόπουλοςκαιοΘανάσηςΓικόνογλου,ενώστονκατάλογοπροσωπικοτήτων,βλέπουμεταονόμα-
τατωνΘανάσηΘεοχαρόπουλουκαιτουμουσικούΚώσταΚαλδάρα.

ΗΚεντρικήΕπιτροπήανασυγκρότησηςθασυνεδριάσεισήμεραστοΣτάδιοΕιρήνηςκαιΦιλίαςστηνΑθήνακαιαναμένονταιμεμεγάλοπολιτικόενδιαφέρον,οιεργασίεςκαιοιεξελίξεις.

Μποτιλιάρισμα και πάλι χθες 
σε Μπιζανίου

από Ι.Χ. που εμπόδιζε
τη διέλευση λεωφορείων

ΈναακόμαμποτιλιάρισμαχθεςτοπρωίστηνΜπιζανίου,Ή-
ραςκαιΖάχουτηςΒέροιας,απόπαρκαρισμένοΙ.Χ.πάνωστο
δρόμο,τοοποίοεμπόδιζετηδιέλευσηλεωφορείωντουΚΤΕΛ.

Οιοδηγοίτωναυτοκινήτωνπουέπεσανστομποτιλιάρισμα,
εγκλωβίστηκανμεταξύδύολεωφορείων,καθότιτοπρώτοήταν
αδύνατον ναπεράσει από τοπαράνομαπαρκαρισμένο Ι.Χ.
τουοποίουτονοδηγόέψαχναναρκετήώρα…

ΗΤροχαίακατέφθασεαμέσωςκαιπροσπαθούσενακατευ-
νάσειταπνεύματακαιτηνκυκλοφορίαδίνονταςδιέξοδοστους
οδηγούς.Να επισημάνουμεότι δεν είναι ηπρώτηφοράπου
συμβαίνει μποτιλιάρισμαήακινητοποίησηλεωφορείουΚΤΕΛ,
στοσημείοαυτό,καθότιπολλοίοδηγοίαφήνουντοαυτοκίνητό
τουςπρόχειραεπάνωστοδρόμο,γιαέναλεπτόκαιτολεπτό
γίνεται τέταρτοή καιπερισσότερο,μέχρι ναδώσει τη λύσηη
Τροχαία.

Οι έφηβοι φωνάζουν για την κλιματική αλλαγή

ΑπότηνΠλατείαΩρολογίουτηςΒέροιας,όπουσυγκεντρώθηκαντομεσημέρι,ξεκίνησαντηνπορείατουςπροςτο
κέντροτηςπόλης,μαθητέςκαιμαθήτριεςαπόΓυμνάσιακαιΛύκειατηςΒέροιας,γιαναδιαμαρτυρηθούνγιατηνκλιμα-
τικήαλλαγή,στοπλαίσιοτηςκινητοποίησης,παγκοσμίως,γιατημεγάληπληγήτουπλανήτηκαιτουπεριβάλλοντος.
ΜεπανώκαισυνθήματαέστειλανμήνυμαπροβληματισμούκαιαπόγνωσηςγιατομέλλοναυτήςτηςΓηςαλλάκαιτης
ζωήςτους,μήπωςκαιευαισθητοποιήσουντουςισχυρούςτουπλανήτη,ναλάβουνμέτραπροστασίας.

ΗπορείααπότηνοδόΜητροπόλεωςκατευθύνθηκεκαιστονπεζόδρομοτουεμπορικούκέντρου,ξαφνιάζονταςκαι
ενημερώνονταςπαράλληλαόσουςδενήξερανγιατηνπαγκόσμιαημέρακατάτηςκλιματικήςαλλαγής.

Αραχτάστο«σιντριβάνι»
περιμένουν

τηνεκκίνησητηςπορείας
Κι ενώοιπολίτεςπεριμένουνακόμα τηναποκατά-

σταση (αισθητικήκαιπρακτική) τηςΠλατείαςΩρολογί-
ου,μεένασιντριβάνικανονικόκαιόχι«γούρνα»γκρίζα
καιάχαρη,μεέναρολόιπουθαδικαιώνειτηνονομασία
τηςΠλατείαςκαιμιαπαρέμβασηγενικότεραστοχώρο,
κάποιοιφαίνεταιότιτηνπαρούσακατάστασητηνχαίρο-
νταικαιτηναπολαμβάνουνιδιαίτερα,κυρίωςτιςημέρες
μεηλιοφάνεια.

Αραχτάκαιαμέριμνατααδέσποταμέσαστο«σιντρι-
βάνι», περιμένουν να ξεκινήσει ηπορεία και κατά το
συνήθειότους–όπωςκάνουνκαιστιςπαρελάσεις–να
ακολουθήσουνκανονικά…

Εξάλλουγιατηνκλιματικήαλλαγήέχουνλόγο,όλοι
οιζώντεςοργανισμοίτηςΓης!

Αισθητάμεγαλύτερηχθες,
ηκίνησηστηνΑγοράτηςΒέροιας

ΑισθητήήτανηκίνησηστηνΑγοράτηςΒέροιαςχθες(black)Παρασκευή,όπουαπότοπρωίξεκίνησανοιαναγνωρι-
στικέςβόλτεςσταμαγαζιάταοποίαστηδιάρκειατηςημέραςάρχισανναγεμίζουν.

Μεγάλοενδιαφέρονείχαντακαταστήματαμεγυναικείαείδη,αρώματα,ρούχακ.λπ.ενώπολλέςπαραγγελίεςκαιαγο-
ρέςδέχθηκανκαιτακαταστήματαηλεκτρονικώνκαιηλεκτρικώνσυσκευών.

ΤηναποτίμησηθακάνειοΕμπορικόςΣύλλογοςμάλλοναπόβδομάδα,αφούπολλάκαταστήματασυνεχίζουνκαισήμε-
ρατιςπροσφορέςτους.
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Μέχρι… νεωτέρας  τροποποίησης του κανονισμού
Δεν θα λειτουργήσουν οι μπάρες του εμπορικού κέντρου, 

λόγω αντιδράσεων των εμπόρων στον τρόπο τροφοδοσίας
Αναβάλλεται λόγω επικείμενης αναγκαίας επικαιροποίησης του κανονισμού λειτουργίας,  η προγραμματισμένη για τις 2 Δε-

κεμβρίου, έναρξη χρήσης του συστήματος πρόσβασης στον εμπορικό πεζόδρομο Βέροιας  με ανυψούμενες μπάρες.
Ο λόγος, αφορά στην κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται εντός του εμπο-

ρικού κέντρου, επομένως  η λειτουργία του συστήματος θα ξεκινήσει και θα γνωστοποιηθεί μετά την τροποποίηση του κανονι-
σμού πρόσβασης, με νέα ανακοίνωση στα ΜΜΕ. Ωστόσο, για όσους έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη κάρτα εισόδου ισχύουν 
οι όροι του υπάρχοντος κανονισμού.

(Περισσότερες πληροφορίες τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι : 2331350695, 2331350610 και το e-mail : dim.astynomia@
veria.gr)

Σε επικοινωνία που είχαμε με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας Αθηνά Πλιάτσικα-Τσιπουρίδου, μας ανέφερε 
ότι συμμετείχε η ίδια, ως εκπρόσωπος των εμπόρων-επαγγελματιών της αγοράς στην επιτροπή που είχε συσταθεί και είχε 
αιτηθεί περίπου 100 κάρτες εισόδου για τους επαγγελματίες. Ωστόσο το «αγκάθι» στην υπόθεση, αποτέλεσε ο όρος του κανο-
νισμού που αναφέρει ότι η είσοδος στους επαγγελματίες για την τροφοδοσία των καταστημάτων τους, θα γίνεται αποκλειστικά 
με επαγγελματικά οχήματα. Πρακτικά όμως,  η συντριπτική πλειοψηφία των εμπόρων χρησιμοποιεί τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους, 
επομένως εκεί δημιουργείται και το πρόβλημα. Γι’ αυτό και ο Δήμος προχώρησε σε αναβολή της έναρξης λειτουργίας του 
συστήματος με τις μπάρες, για να διορθωθεί το συγκεκριμένο σημείο στον κανονισμό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η διαδικασία 
ενδέχεται να  γίνει μετά τις γιορτές, καθώς θα πρέπει να περάσει και πάλι από την αρμόδια επιτροπή και στη συνέχεια από το 
δημοτικό συμβούλιο. Όσο για το χρονικό διάστημα, ειδικά των εορτών, η πρόεδρος κα Τσιπουρίδου μας δήλωσε ότι σε συνεν-
νόηση με τον δήμο, θα ισχύει το ωράριο μέχρι τις 10.30 το πρωί, που είναι θα ανοικτές οι μπάρες για να μπορούν να ανεφοδι-
άζονται ελεύθερα τα καταστήματα. 

Με ομόφωνη απόφαση του 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Βέροιας μετά από απαλλακτική 
πρόταση της Εισαγγελέως, κη-
ρύχθηκε αθώος ο πρώην πρόε-
δρος του ΚΑΠΑ δήμου Βέροιας 
Παύλος Παυλίδης.

Προηγήθηκε μια μαραθώνια 
διαδικασία, αφού χρειάστηκαν 
τρεις ημέρες ακροαματικής δι-
αδικασίας για να εξεταστούν οι 
20 μάρτυρες της υπόθεσης, η 
πρόταση της Εισαγγελέως, η α-
πολογία του κ. Παυλίδη και οι α-
γορεύσεις των συνηγόρων Δημή-
τρη Ζυγουλιάνου και Στέφανου 
Τσάκου. Στην σύντομη αιτιολό-
γηση της απόφασης η πρόεδρος 
κα Καρακώστα ανέφερε ότι το 
αδίκημα της απιστίας προς την 
υπηρεσία δεν υφίσταται πλέον 
με το νέο ποινικό κώδικα, ενώ 
για το αδίκημα της απιστίας α-
παιτείται βέβαιη ζημία, κάτι που 
δεν αποδείχθηκε κατά την δια-
δικασία και γι’ αυτό οδηγήθηκαν 
σε αθωωτική απόφαση. Να θυ-
μίσουμε ότι ο Παύλος Παυλίδης 
είχε κατηγορηθεί ως πρόεδρος 
του ΚΑΠΑ για ατασθαλίες στην 
προμήθεια πετρελαίου και για 
χλοοτάπητες οι οποίοι είχαν α-
γοραστεί αλλά δεν είχαν τοποθε-
τηθεί στα γήπεδα που ορίζονταν.    

Κατά την διάρκεια της δίκης 
υπήρχαν ζωντανές ανταποκρί-
σεις από τον δικηγόρο-δημοσι-
ογράφο Αντώνη Μπιδέρη, στο 
Δικαστικό Μέγαρο και ενημέρωνε 
συνεχώς για την εξέλιξη της δι-
αδικασίας μέσω της ραδιοφωνι-
κής εκπομπής του ΑΚΟΥ 99.6, 
ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ. Μάλιστα σε 
αποκλειστικότητα αμέσως μόλις 
ανακοινώθηκε η απόφαση μίλη-
σε ζωντανά στον αέρα ο Παύλος Παυλίδης σε έντονη συγκινησι-
ακή φόρτιση.

 «Είναι μια ηθική δικαίωση. Υπέμεινα τόσο καιρό λάσπη και 
ψέματα και κάποιοι άνθρωποι αντιλήφθηκαν την αλήθεια.  Ακού-
στηκαν αλήθειες, υπέμεινα τα πάντα, δεν μιλούσα τόσο καιρό και 
αισθάνομαι δικαιωμένος. Είμαι συγκινημένος, ευχαριστώ την Δι-
καιοσύνη, έλαμψε η αλήθεια» ήταν οι πρώτες κουβέντες που είπε 
λίγα δευτερόλεπτα μετά το άκουσμα της απαλλαγής του από τις 
κατηγορίες. Στην ερώτηση αν θα κινηθεί εναντίον αυτών που τον 
μήνυσαν, ο Παύλος Παυλίδης ανέφερε μόνο ότι θέλει να ηρεμή-
σει προς το παρόν και θα σκεφτεί με ηρεμία τι θα πράξει. 

Στην συνέχεια μίλησε και ο συνήγορος υπεράσπισης Δ. Ζυ-
γουλιάνος, ο οποίος υπογράμμισε ότι ήταν πρωτόγνωρη η δι-

άρκεια της διαδικασίας και για τον ίδιο στα 32 χρόνια δικηγορίας 
του, ενώ τόνισε την διεξοδική εξέταση μαρτύρων, εγγράφων και 
παρουσίαση στοιχείων ενώπιον του δικαστηρίου που οδήγησε 
στην αθώωση του Παύλου Παυλίδη. «Αποδείχθηκε ότι δεν υπήρ-
ξε καμία ζημία, ούτε δόλος από τον Παύλο Παυλίδη και γι’ αυτό 
αθωώθηκε. Είναι μεγάλη ηθική δικαίωση για τον ίδιο, αλλά και για 
όλους εμάς που δουλέψαμε τόσο καιρό για να υποστηρίξουμε την 
αθωότητά του», συμπλήρωσε ο κ. Ζυγουλιάνος.  

Επίσης και οι δύο ανέφεραν την σημασία που έχει η ουσιαστι-
κή αθώωση μετά από την εξαντλητική διαδικασία και όχι απλώς 
μιας απαλλαγής λόγω τυπικής παραγραφής (δείτε το βίντεο με τις 
δηλώσεις στο laosnews.gr).

	 	 	 	 	 Ζ.Μ.Π.

Η Περιφερειακή Ενό-
τητα Ημαθίας συμμετέχει 
στην πρωτοβουλία για τη 
συγκέντρωση ανθρωπι-
στικής βοήθειας για τους 
πληγέντες από το σεισμό 
στην Αλβανία που ανέλα-
βε η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας.

Η βοήθεια αφορά τρό-
φιμα και άλλα είδη πρώ-
της ανάγκης και τα ση-
μεία συγκέντρωσης στην 
Ημαθία είναι:

-Βέρο ια :  Φουαγ ι έ 
στέγης Γραμμάτων και 
Τεχνών. Αντωνιάδη 17, 
Βέροια.

-Νάουσα: ΚΑΠΗ Μη-
τροπόλεως 9, Νάουσα.

-Αλεξάνδρεια: Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας και Πολιτισμού, Πλατεία Σι-
δηροδρομικού Σταθμού.

Η βοήθεια θα συγκεντρώνεται α-
πό την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 
και μέχρι και την Τετάρτη 4 Δεκεμ-
βρίου 2019. Τα είδη πρώτης ανά-
γκης που μπορούν να προσφέρουν 
οι πολίτες στα σημεία συγκέντρωσης 
της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι: 
Τρόφιμα μακράς διάρκειας (όσπρια, 
κονσέρβες, μπισκότα, ξηρούς καρ-
πούς, βρεφικές τροφές και άλλες 
συσκευασμένες τροφές μακράς 
διάρκειας, εμφιαλωμένα νερά και 
χυμούς). Επίσης βρεφικές πάνες, 
κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα, είδη 
ρουχισμού, παπούτσια και είδη ατο-
μικής υγιεινής.

Εκτός της Ημαθίας, παρόμοια 
συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοή-
θειας γίνεται σε όλες της Περιφερει-
ακές Ενότητες της Κεντρικής Μακε-
δονίας.

Για την καλύτερη οργάνωση στη 
συγκέντρωση της βοήθειας και τον 
συντονισμό σε επίπεδο Ημαθίας, ο 
αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαί-
τζίδης επικοινώνησε και συνεργά-
στηκε με τους δημάρχους της Ημα-
θίας κ.κ. Κώστα Βοργιαζίδη, Νικόλα 
Καρανικόλα και Παναγιώτη Γκυρίνη 
καθώς και με τη Μητρόπολη Βεροίας 
και Ναούσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κώστας Κα-
λαιτζίδης δήλωσε:

“Η συγκέντρωση της ανθρωπι-

στικής βοήθειας είναι μια πρωτο-
βουλία της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και στο πλαίσιο αυτό 
αναλάβαμε ως Αντιπεριφέρεια να 
συντονίσουμε τη συγκέντρωση σε 
επίπεδο Ημαθίας. Για τον λόγο αυτό 
επικοινώνησα με τους τρεις δημάρ-
χους και τη Μητρόπολη Βέροιας και 
από κοινού καθορίσαμε τους τόπους 
όπου μπορούν να απευθύνονται οι 
πολίτες και να προσφέρουν ότι μπο-
ρούν. Τους ευχαριστώ που ακόμη 
μια φορά ανταποκρίνονται και συ-
νεργαζόμαστε για ένα σκοπό που 
είναι υπόθεση όλων μας. 

Είναι χρέος μας απέναντι στη γει-
τονική χώρα και στον λαό της, να 
συμπαρασταθούμε στις δύσκολες 
στιγμές που αντιμετωπίζουν. Όπως 
αναφέρεται και στο μήνυμα της Πε-
ριφέρειας και του γενικού συντονιστή 
Τομεάρχη Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
της Περιφέρειας  Δημήτρη Ασλανίδη, 
γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει 
φυσική καταστροφή και σε τέτοιες 
στιγμές γνωρίζουμε την αξία που 
έχει η βοήθεια από το συνάνθρωπο. 
Tο σύνολο της βοήθειας που θα συ-
γκεντρωθεί θα μεταφερθεί στο Δυρ-
ράχιο και θα παραδοθεί στις αρμό-
διες αρχές του γειτονικού κράτους. 
Καλώ τους πολίτες της Ημαθίας να 
συμμετέχουν στην προσπάθεια που 
κάνουμε και όλοι μαζί να σταθού-
με αλληλέγγυοι στον φίλο Αλβανικό 
λαό”.

Η Π.Ε. Ημαθίας συμμετέχει 
στη συγκέντρωση ανθρωπιστικής 

βοήθειας για την 
Αλβανία και συντονίζει 

την δράση στους τρεις δήμους

Αθώος ο Π. Παυλίδης στην υπόθεση ΚΑΠΑ 
- Αποκλειστικές δηλώσεις του ιδίου και του συνηγόρου 

Δ. Ζυγουλιάνου στον ΑΚΟΥ 99.6 
αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης
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Δύο βιβλία  του Λάζαρου Κιτσίδη
Παρουσιάζονται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Βέροιας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιο-
θήκη της Βέροιας και οι εκδόσεις 
ΩΡΙΩΝΑΣ παρουσιάζουν τα  βι-
βλία του Λάζαρου Κιτσίδη «Δώ-
ρα ζωής» και «Τα περιστέρια θα 
γυρίσουν», την Δευτέρα 2 Δεκεμ-
βρίου 2019, στις 7 το απόγευμα,

στην αίθουσα εκδηλώσεων 
της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιο-
θήκης της Βέροιας

Για τα βιβλία θα μιλήσουν:
Νίκος Αμανατίδης, Συντονι-

στής εκπαιδευτικού έργου του 
3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακε-
δονίας – Διδάκτορας Πανεπιστη-
μίου South London

Ισαϊα Λαζαρίδου - Συντονί-
στρια εκπαιδευτικού έργου του 
3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

και ο συγγραφέας Λάζαρος Κιτσίδης
Ο συγγραφέας Λάζαρος Κιτσίδης είναι εκπαιδευτικός με καταγωγή από το Πλατύ Ημαθίας όπου και 

διαμένει .
Σπούδασε Παιδαγωγικά στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσ/νικης και συνέχισε τις σπουδές του στο Παι-

δαγωγικό Τμήμα του Α.Π.Θ. Στη συνέχεια μετεκπαιδεύτηκε στο Διδασκαλείο Δ.Ε. του Α.Π.Θ. 
 Τα τελευταία 9 χρόνια υπηρετεί ως Διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο  Λιανοβεργίου – Αράχου .  

Μετά από απαίτηση 
πολλών θεατών το ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας παρου-
σιάζει σε ανοιχτή παρά-
σταση  “O Δράκος” του 
Γεβγκένι Σβαρτς την Κυ-
ριακή 1 Δεκεμβρίου 2019, 
ώρα 6μ.μ. στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών στη Βέροια, με γε-
νική είσοδο 6€

Μετά την ανάληψη κα-
θηκόντων από τον καλλι-
τεχνικό διευθυντή, κ. Γιάν-
νη Παρασκευόπουλο, το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας προ-
ετοίμασε με πολύ σεβα-
σμό για το κοινό  μια παράσταση αποκλειστικά 
δικής του παραγωγής. 

Η παράσταση προτείνει μια νέα προσέγγιση 
του τρόπου με τον οποίο ανεβαίνουν οι παρα-
στάσεις για παιδιά. Έναν τρόπο, που κινητοποιεί 
τη φαντασία των μικρών μας θεατών. Προτεί-
νοντας μια νέα αισθητική, στόχος μας είναι να 
δημιουργήσουμε ένα πιο ζωντανό κι απαιτητικό 
κοινό. 

Γενική είσοδος 6€
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας (3ος όροφος Χώρου Τε-

χνών) τηλ. 2331078140, 41, 42, 43
Ουζερί ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ ,Μητροπόλεως 12 

τηλ. 2331120327
Καφέ Μπρίκι ,  Μητροπόλεως 69 τηλ. 

2331020201
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Κείμενο: Γεβγκένι Σβαρτς
Μετάφραση: Κατερίνα Αγγελάκη – Ρούκ
Σκηνοθεσία: Πάνος Δεληνικόπουλος 

Σκηνικά-Κοστούμια: Φανή Σκουλίκιδη-Μπου-
κουβάλα  

Κίνηση: Σοφία Παπανικάνδρου    
 

Μουσική– στίχοι τραγουδιών: Χρήστος Συκιώ-
της     

Φωτισμοί: Ελένη Χούμου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αρετή Πολυμενίδη 
Βοηθός Σκηνογράφου: Δημήτρης Γεωργό-

πουλος
Δραματουργία κειμένου: Πάνος Δεληνικόπου-

λος, Αρετή Πολυμενίδη
Κατασκευή σκηνικού: Λυκοστράτης Διονύσης
Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου
Επικοινωνία: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Παίζουν
Γιώργος Αντωνόπουλος (Λανσελότος), Μαρία 

Καραγκιοζίδου (Γάτος), Κωνσταντίνος Λιάρος 
(Χένρυ), Λία Μπάστα (Έλσα), Ευτυχία Σπυριδά-
κη (Δήμαρχος), Εύα Φρακτοπούλου (Δράκος), 
Γιώργος Χριστοφορίδης (Καρλομάγνος)

Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου στη «Στέγη»
«Ο ΔΡΑΚΟΣ» του Σβαρτς 
από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας

ΨΥΧΡΑ	ΚΙ	Α-
ΝΑΠΟΔΑ	 ΙΙ	 (ΜΕ-
ΤΑΓΛ.)	-	FROZEN	
II

Π ρ ο β ο λ έ ς :			
Πέμπτη 	 28 /11	
– 	 Παρασκευή	
29/11	 –	 Σάββατο	
30/11	 –	 Κυριακή	
1/12	στις	17.30

Δευτέρα	 2/12		
–Τρίτη	3/12	–	Τε-
τάρτη	 4/12	 στις	
18.00

Σκηνοθεσία:	ΚΡΙΣ	ΜΠΑΚ
Σενάριο:	ΤΖΕΝΙΦΕΡ	ΛΙ	&	ΑΛΙΣΟΝ	ΣΡΟΪΝΤΕΡ
Ηθοποιοί:	 ΤΙΣ	ΦΩΝΕΣ	 ΤΟΥΣ	ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ	

ΟΙ:,	 ΘΑΝΑΣΗΣ	 ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ,	 ΠΕΤΡΟΣ	ΔΑ-
ΜΟΥΛΗΣ,	 ΚΩΣΤΑΣ	ΔΑΡΛΑΣΗΣ,	 ΤΑΜΤΑ,	ΦΟΙ-
ΒΟΣ	 ΡΙΜΕΝΑΣ,	ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΜΑΡΙΖΑΣ,	 ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ	ΣΥΡΙΩΤΗΣ,	ΒΑΣΙΛΗΣ	ΜΗΛΙΟΣ,	ΣΙΑ	ΚΟΣΚΙ-
ΝΑ,	ΒΑΣΙΑ	ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,	 ΓΙΩΡΓΟΣ	ΣΚΟΥ-
ΦΗΣ,	ΠΑΝΟΣ	ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ

ΦΑΝΤΑΣΙΑ	
Προβολές:	 	Πέμπτη	28/11	–	Δευτέρα	2/12	 	–

Τρίτη	3/12	–	Τετάρτη	4/12	στις	20.30
Παρασκευή	29/11	–	Σάββατο	30/11	–	Κυρια-

κή	1/12	στις	19.30	και	21.30
Σενάριο	/	Σκηνοθεσία:	ΑΛΕΞΗΣ	ΚΑΡΔΑΡΑΣ
Ηθοποιοί:	 ΓΙΑΝΝΗΣ	 ΣΤΑΝΚΟΓΛΟΥ,	

ΓΙΑΝΝΗΣ	ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ,	ΒΙΚΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,	
ΑΝΤΙΝΟΟΣ	ΑΛΜΠΑΝΗΣ,	ΣΤΕΛΙΟΣ	ΜΑΪΝΑΣ,	ΒΑ-
ΣΙΛΗΣ	ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ,	ΡΕΝΑ	ΜΟΡΦΗ,	ΑΝΝΑ	ΚΑ-
ΛΑΪΤΖΙΔΟΥ,	ΑΝΔΡΕΑΣ	 ΝΑΤΣΙΟΣ,	 ΚΑΛΙΡΡΟΗ	
ΜΥΡΙΑΓΚΟΥ,	 ΚΩΣΤΑΣ	ΑΝΤΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,	ΜΑ-
ΡΙΑΝΝΑ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,	ΜΑΡΙΑ	ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΕΑ,	

ΓΙΩΡΓΟΣ	ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,	ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΜΟ-
ΘΩΝΑΙΟΣ,	ΜΑΝΩΛΗΣ	ΚΑΡΑΝΤΙΝΗΣ,	 ΕΛΕΝΗ	
ΠΕΤΡΟΥΛΑ,	 ΑΝΤΩΝΗΣ	 ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ,	
ΓΙΑΝΝΗΣ	ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

Παράσιτα	 	 -	Parasite	 	 	 (ΧΡΥΣΟΣ	ΦΟΙΝΙΚΑΣ	
στο	Φεστιβάλ	των	Καννών)

Προβολές:		Καθημερινά	στις	21.00
του	Μπονγκ	Τζουν-χο
H	ταινία	του	Μπονγκ	Τζουν-χο	που	κέρδισε	

το	Χρυσό	Φοίνικα	στο	Φεστιβάλ	 των	Καννών	
είναι	ένα	αιχμηρό	κι	απολαυστικό	κομμάτι	κοι-
νωνικού	και	πολιτικού	σινεμά	

LAST	CHRISTMAS	
Προβολές:		Καθημερινά	στις	19.00
Σκηνοθεσία:	ΠΟΛ	ΦΙΓΚ
Σενάριο:	ΕΜΑ	ΤΟΜΣΟΝ	&	ΓΚΡΕΓΚ	ΓΟΥΑΪΖ
Ηθοποιοί:	 ΕΜΑ	ΤΟΜΣΟΝ,	 ΕΜΙΛΙΑ	ΚΛΑΡΚ,	

ΧΕΝΡΙ	ΓΚΟΛΝΤΙΝΓΚ,	ΜΙΣΕΛ	ΓΙΟ

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     28/11/19 - 4/12/19

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ		–	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ	ΟΜΙΛΟΣ	ΣΕΛΙΟΥ	
(ΚΑΤΩ	ΒΕΡΜΙΟΥ)»

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 
Προσκαλούνται όλα τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 1 Δεκεμ-

βρίου 2019, στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, στον τρίτο (3ο) όροφο της οικοδομής 
στην Πλ. Ρακτιβάν 1, στις 11:30 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης «Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ. 
- Ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές». 

Στην συνέχεια, από τη 13:00 έως 19:00, στην ίδια αίθουσα θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδει-
ξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΣΕΛΙΟΥ (ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ)».

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτοποιημένα ταμειακά τακτικά μέλη που θα έχουν εγγραφεί μέχρι 
την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019. Θα γίνονται ανανεώσεις συνδρομών εκείνη την ημέρα. 

ΓΙΑ	ΤΟ	Δ.	Σ.	
Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δωρεάν Τεστ Παπ στο Κέντρο Κοινότητας με 
Παράρτημα Ρομά του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, του Αυτοτε-

λούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολι-
τισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας στοχεύοντας στην πρόληψη 
κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας , διοργανώνει 
σε συνεργασία με το Μαιευτικό Τμήμα του Κέντρου Υγείας 
Αλεξάνδρειας, δωρεάν εξετάσεις ΤΕΣΤ Παπανικολάου. Οι 
εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του Παραρτήματος 
Ρομά του Κέντρου Κοινότητας, στην Πλατεία Παπαντωνίου, 
την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 από τις 9:00πμ -13:00μμ. 
Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπορούν να κλείνουν ραντεβού 
καθημερινά, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2333023114 και 
2333053129 ώρες  9:00πμ-13:00μμ.



Πακέτο προτάσεων για την ανακούφιση του άνεργου κόσμου 
της Ημαθίας κατέθεσε στον νέο Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπύρο Πρω-
τοψάλτη ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας 
κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

 Το συγκεκριμένο πακέτο με ιδιαίτερη στόχευση στην διεύρυνση 
των δυνατοτήτων απασχόλησης ομάδων πολιτών του Νομού μας 
που επλήγη δυσανάλογα από την οικονομική κρίση, την αποβιομη-
χάνιση και τις επιπτώσεις του Ρωσικού εμπάργκο αποτέλεσε απόρ-
ροια διαχρονικής συζήτησης με φορείς του νομού.

 Αναλυτικότερα, οι προτάσεις είναι οι εξής:
 1. Αναγγελία νέου προγράμματος απασχόλησης ανέργων πλη-

σίον της Σύνταξης
2. Αναγγελία προγράμματος ενίσχυσης υφιστάμενων επιχει-

ρήσεων για τον υλικοτεχνικό εκσυγχρονισμό τους με χρηματική 
ενίσχυση ποσού 15.000€ με την υποχρέωση να απασχολήσουν 
δύο ανέργους και να τους διατηρήσουν καθ’ όλη την διάρκεια του 
προγράμματος χρηματοδότησης 

3. Αναγγελία προγράμματος απασχόλησης ανέργων σε ιδιω-
τικές επιχειρήσεις και κυρίως σε ομάδες παραγωγών, αγροτικούς 
συνεταιρισμούς, ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ χρονικού διαστήματος ενός έτους 
με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο με επιδότηση εν-
σήμου ή εάν είναι εφικτό και μισθοδοσίας από τον ΟΑΕΔ

4. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτο-
βουλιών ηλικίας 18-66 ετών οι οποίες πραγματοποίησαν έναρξη 
εργασιών από 01-01-2019 έως 03-07-2019, ημερομηνία που άρ-
χεται η ισχύς του υφισταμένου προγράμματος. Καθώς με την πα-
ρέμβαση αυτή θα αποκατασταθεί η αδικία έναντι εγγεγραμμένων το 
έτος 2019 οι οποίοι  για λίγους μήνες ή και ημέρες δεν μπόρεσαν 
να ενταχθούν στο πρόγραμμα

 Οι προτάσεις αυτές, που αποτελούν το πρώτο βήμα μιας 
σειράς στοχευμένων ενεργειών του κ. Τσαβδαρίδη το αμέσως ε-
πόμενο χρονικό διάστημα για την αντιμετώπιση της ανεργίας στην 
Ημαθία, έτυχαν της θετικής ανταπόκρισης του Διοικητή του Οργανι-
σμού, ο οποίος δεσμεύθηκε να τις εξετάσει ενδελεχώς με το επιτε-
λείο του προκειμένου να βρει τρόπους υλοποίησής τους.

 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης: «Πρόσθετες 
δαπάνες σε Εθνική Άμυνα, Υγεία,
 Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση

 στο νέο Προϋπολογισμό»
 Για έναν Προϋπολογισμό ρεαλιστικής αισιοδοξίας, αναπτυξια-

κής προοπτικής και κοινωνικού εκσυγχρονισμού που εστιάζει:
Αφενός στην κινητοποίηση των εγχώριων και ξένων επενδύ-

σεων και του υγιούς επιχειρείν, που θα εκτοξεύσει την οικονομική 
ευημερία και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας

Αφετέρου στην προστασία των ασθενέστερων οικονομικά τά-
ξεων μέσω της ελάφρυνσης των φορολογικών και ασφαλιστικών 
βαρών

έκανε λόγο ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Η-
μαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης στη χθεσινή τοποθέτησή του στην 
αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. 

Όπως επισήμανε, ο Προϋπολογισμός του 2020 προβλέπει: 
•Πρόσθετες πραγματικές δαπάνες τόσο στην Εθνική Άμυνα, ό-

σο και στην Υγεία, στην Παιδεία και στην Κοινωνική Ασφάλιση
•Αύξηση  του Α.Ε.Π. για το 2020, κατά  2,8%
•Υποχώρηση της  ανεργίας από το 17,4% στο 15,6%
•Εκτόξευση των επενδύσεων με ρυθμό 13,4%
•Μεγέθυνση των εξαγωγών κατά 5,1% 
•Υποχώρηση του χρέους από το 173,3% του ΑΕΠ φέτος στο 

167% το 2020
•Μέτρα στήριξης των πολιτών, των ευάλωτων κοινωνικών ομά-

δων και των επιχειρήσεων που φτάνουν το 1,181 δισ. ευρώ. 
Τόνισε δε ότι ο συγκεκριμένος Προϋπολογισμός έρχεται «μετά 

από 4 χρόνια προϋπολογισμών ανελέητης φορολογικής επιδρο-
μής, κατάργησης φοροαπαλλαγών και κοινωνικών επιδομάτων για 
τους ασθενέστερους, συνεχόμενων μειώσεων  μισθών και συντά-
ξεων, δημιουργικής λογιστικής και εικονικής πραγματικότητας» των 
Κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ.

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 1ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

AΠΩΛΕΙΑ
Ο κος ΤΣΑΚΛΙΩΤΗΣ	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ έχασε το βιβλιάριο 

ασθενείας του ΙΚΑ στο κέντρο της Βέροιας. Όποιος το 
βρει ας επικοινωνήσει με το τηλ. 23310 65084 και 6986 
702435.

Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας
Σύλληψη 33χρονου για 
καλλιέργεια κάνναβης

Συνελήφθη την Πέμπτη 28 Νοεμ-
βρίου 2019, το μεσημέρι, σε περιο-
χή της Ημαθίας, από αστυνομικούς 
της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών 
του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 
33χρονος ημεδαπός, διότι σε έρευνα 
της οικίας του, βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν:

-4 δενδρύλλια κάνναβης, που 
καλλιεργούσε σε ειδικά διαμορφω-
μένο χώρο, με την μέθοδο της υδρο-
πονίας,

-ποσότητα κάνναβης βάρους 100 
γραμμαρίων,

-εξοπλισμός που χρησιμοποιούσε 
για την υδροπονική καλλιέργεια κάν-
ναβης (λαμπτήρες, θερμόμετρο κ.α.)

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ 
ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ…..

Από	την	Ν.Ε.	ΣΥΡΙΖΑ	Ημαθίας	ανακοινώνονται	τα	εξής:
Για άλλη μια φορά, το κομματικό κράτος των αρίστων της Ν.Δ κυριάρ-

χησε σε ΟΛΕΣ τις επιλογές στον χώρο της Υγείας,  δείχνοντας ξεκάθαρα 
ότι οι θέσεις του Δημοσίου για την Ν.Δ αποτελούν, και αποτελούσαν δια-
χρονικά, κομματικό λάφυρο της ανάληψης της εξουσίας και μοιράζονται 
στους ημετέρους.

Όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος ήταν τέτοια η αξιοκρατία που 
δεν κράτησαν ούτε τα θεσμικά προσχήματα που όριζε ο νόμος αφού η 
επιτροπή που ορίστηκε ούτε συνεντεύξεις πήρε ούτε προτάσεις κατέθεσε 
αφού δεν είδε κανέναν υποψήφιο!!

Όλα τα ονόματα ήρθαν έτοιμα και τακτοποιημένα από το Μαξίμου και 
τη Πειραιώς. Όλα κομματικά στελέχη της ΝΔ. 

Έτσι  εξηγείται η κατάληψη των θέσεων από απόστρατους Αξιωμα-
τικούς, από ανθρώπους που επαγγελματικά δεν είχαν καμμία σχέση με 
την Υγεία και άλλους που ηλικιακά βρίσκονται πάνω από το όριο των 70 
χρόνων που υπήρχε ανέκαθεν, αλλά φρόντισε έγκαιρα η ΝΔ να το αλλά-
ξει.

Ο ευτελισμός της διαδικασίας επιλογής, η κατάργηση κάθε έννοιας 
νομιμότητας και αξιοκρατίας δείχνει το πραγματικό πρόσωπο του επιτελι-
κού Κράτους που χτίζει παντού η κυβέρνηση της ΝΔ.

Στον χώρο της Υγείας ο σφικτός εναγκαλισμός ΕΣΥ-κομματικού μηχα-
νισμού της ΝΔ έχει ακόμη ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένος με τον Προγραμματικό λόγο της Κυβέρνησης για την συρ-
ρίκνωση και ιδιωτικοποίηση των Δημόσιων δομών και την ανεξέλεγκτη 
δράση του μεγάλου ιδιωτικού τομέα.

Νομαρχιακή	Επιτροπή
ΣΥΡΙΖΑ	ΗΜΑΘΙΑΣ
Τμήμα	Υγείας

Σύλληψη για κλοπή 
και παράβαση 

της νομοθεσίας περί όπλων
Συνελήφθη στις 28 Νοεμβρίου 2019, το απόγευμα σε 

περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 29χρονος αλλοδαπός, διότι όπως 
προέκυψε από την έρευνα, νωρίτερα, αφαίρεσε από κατά-
στημα διάφορα είδη αξίας 200 ευρώ, τα οποία βρέθηκαν 
στην κατοχή του και αποδόθηκαν σε υπεύθυνο του κατα-
στήματος. Επίσης στην κατοχή του, βρέθηκε και κατασχέ-
θηκε μία μεταλλική λάμα μήκους 31 εκατοστών.

Εξιχνίαση	κλοπής
Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας, σχηματίσθηκε δικο-

γραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ηλικίας 44 και 39 ετών, 
διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, την 18 Νοεμβρίου 
2019 σε περιοχή της Ημαθίας, αφαίρεσαν από αποθήκη 
ιδιοκτησίας 25χρονης ημεδαπής, μία μονάδα κλιματιστικού 
αξίας 500 ευρώ.

Πακέτο προτάσεων για τους ανέργους της 
Ημαθίας κατέθεσε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης 

στον νέο Διοικητή του ΟΑΕΔ
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Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε 
στους αγαπη-

τούς  Συγγενείς 
και Φίλους του 
Γηροκομείου 

Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκεπτη-

ρίου  για τους 
Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι 
από τις 10.00-

12.00 και 16.00-
18.00.

  τηλ.επικοιν. 
23310 24891.  

 «ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ»
Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ. στο 

Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Ναούσης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
θα ομιλήσει με θέμα : «Είσαι καλός Χριστιανός;» 
στο πλαίσιο των συνάξεων με τίτλο «Επισκοπικός 
Λόγος».

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή	1	Δεκεμ-

βρίου	 2019 στον Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής Κορυφής Ημαθίας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του α-
γαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού  και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ.
ΜΠΑΜΠΑΛΗ 

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

Η	σύζυγος,	
Τα	τέκνα,	Τα	εγγόνια
Η	αδελφή,	Τα	ανήψια

	Οι	λοιποί	συγγενείς	και	φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή	1	Δεκεμ-

βρίου	 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Φυτειάς Ημαθίας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της αγαπη-
μένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελ-
φής και θείας

ΜΑΡΙΩΡΙΤΣΑΣ
ΒΥΖΑ 

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

Τα	τέκνα,	Τα	εγγόνια,	Τα	δισέγγονα
Ο	αδελφός,	Τα	ανήψια

	Οι	λοιποί	συγγενείς	και	φίλοι

Δεξίωση	θα	δοθεί	στην	αίθουσα	του	Ιερού	Ναού

Η Μυροβλύζουσα Εικόνα της Παναγίας 
Οδηγήτριας στην Πατρίδα Ημαθίας 
για την πανήγυρη του Αγ. Νικολάου

Την Σεβάσμια και Εφέστια 
Εικόνα της Παναγίας Οδηγή-
τριας της Μυροβλύζουσας θα 
υποδεχθεί ο Ιερός Ναός Αγίου 
Νικολάου Πατρίδας Ημαθίας, 
επ’ ευκαιρία της Πανηγύρεώς 
του,  την Πέμπτη 5 Δεκεμβρί-
ου 2019.

Η υποδοχή της Ιερής Εικό-
νας θα γίνει στις 5 το απόγευ-
μα της Πέμπτης 5 Δεκεμβρίου, 
στο προαύλιο του Ιερού Ναού 
και στη συνέχεια θα τελεστεί 
ο Πανηγυρικός Εσπερινός της 
εορτής του Αγίου Νικολάου. 

Η Ιερή Εικόνα θα αναχω-
ρήσει την Κυριακή 8 Δεκεμβρί-
ου 2019, στις 6 το απόγευμα, 
ενώ καθημερινά θα τελούνται 
Ιερές Ακολουθίες, Παρακλή-
σεις στην Υπεραγία Θεοτόκου 
και Ιερό Ευχέλαιο. 

Εκ	του	Ιερού	Ναού

Ακαδημαϊκοί Διάλογοι
 Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου στίς 7  τό ἀπόγευμα στό 

Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (ἐπί τῆς 
ὁδοῦ Βενιζέλου), ὁμιλητής στή σειρά ὁμιλιῶν «Ἀκαδημαϊ-
κοί Διάλογοι» θὰ εἶναι ὁ Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Χαλδαιόπουλος, 
ὁ ὁποίος θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Οἱ προφητεῖες χθές καί 
σήμερα».

Σχολή Γονέων
Τὴν Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸ 

Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ὁμιλητής 
στή Σχολή Γονέων θὰ εἶναι ὁ ἱεροκήρυκας Ἀρχιμ. Θεολό-
γος Ἀμπόνης μέ θέμα: «Βαθύ μυστήριο ἡ συζυγία».

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων  :

Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής Πλατάνου επί τη εορτή 
του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτο-
κλήτου. 

 Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου στις 
7:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του 
Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Ναούσης θα ομιλήσει με θέμα : «Εί-
σαι καλός Χριστιανός;» στο πλαίσιο 
των συνάξεων με τίτλο «Επισκοπικός 
Λόγος».   

 Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου στις 
8:00 μ.μ. στον Χώρο Τεχνών του Δή-
μου Βεροίας θα παραστεί και θα χαι-
ρετίσει την επετειακή εκδήλωση για τα 
40 χρόνια του Συλλόγου Μικρασιατών 
Ημαθίας. 

 Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό των Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας.  

 Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου στις 8:00 μ.μ. στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βε-
ροίας θα παραστεί στην εκδήλωση του Κέντρου Μέριμνας για Άτομα με Ειδικές 
Δεξιότητες του Δήμου Βέροιας με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας 
Ημέρας Αναπηρίας. 

 Την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτι-
κό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας επί τη εορτή του Οσίου Πορφυ-
ρίου του Καυσοκαλυβίτου.

ΙΕΡΟΣ	ΝΑΟΣ	ΑΓΙΑΣ	ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Δ.Δ.	ΑΓΙΑΣ	ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΑΣ 
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Τρίτη	3	Δεκεμβρίου
Ώρα 6.00 μ.μ. Υποδοχή Τιμίας Κάρας Αγίου Σάββα εκ της 

Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σκήτεως Βεροίας εις τα προ-
πύλαια του Ιερού Ναού.

Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ.κ. Παντελεήμονος

Τετάρτη	4	Δεκεμβρίου
Ώρα 7.00 π.μ.
Πανηγυρικός Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προ-

εξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ.κ. 
Παντελεήμονος

Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως του πρώτου Ιερέ-
ως και Διδασκάλου της Κώμεως π. Αθανασίου Προύγκα και α-
ποκαλυπτήρια της Προτομής εις τα προπύλαια του Ιερού Ναού 
υπέρ του Σεβ. Μητροπολίτου

Ώρα 4.00 μ.μ. Ιερόν Ευχέλαιον
6.30 μ.μ. Εκδήλωσις του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Βαρ-

βάρας εις την αίθουσα του Ιερού Ναού προς τιμήν της Αγίας 
Βαρβάρας

Πέμπτη	5	Δεκεμβρίου
Ώρα 7.30 π.μ. Όρθρος-Θεία Λειτουργία Αγίου Σάββα
Ώρα 4.00 μ.μ. Εσπερινός
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου
Ώρα 7.30 π.μ. Όρθρος-Θεία Λειτουργία Αγ. Νικολάου
Ώρα 4.00 μ.μ. Παράκληση προς τιμήν της Αγ. Βαρβάρας
Αποχώρηση Ιερού λειψάνου εις την Ιερά Μονή Τιμίου Προ-

δρόμου Σκήτεως Βέροιας
Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός κατά τη διάρκεια του 

Ιερού προσκυνήματος 3-12-2019 έως 5-12-2019. Ώρα 7.00 
π.μ. έως 10.30 μ.μ. και 6-12-2019 από 7.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 30 

Νοεμβρίου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
στην Τριλοφιά Ημαθίας ο Ιωάννης	
Δ.	Μοσχόπουλος σε ηλικία 69 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ	ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ	Γ.	ΚΟΥΡΕΑ



Ερώτηση για την επιλογή Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών για τα 
Νοσοκομεία του ΕΣΥ, κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών και 
η βουλευτής Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου, ζητώντας από τον Υπουργό 
να καταθέσει τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και τις αιτιολογημένες 
εισηγήσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου καθώς και τα βιογρα-
φικά των επιλεχθέντων υποψηφίων, για την ενημέρωση της Βουλής και των 
πολιτών.

 Στην ερώτηση αναφέρουν τα εξής:
«Η διοίκηση των Δημόσιων Νοσοκομείων είναι μία κρίσιμη παράμετρος 

στην ομαλή λειτουργία του ΕΣΥ και στην παροχή ποιοτικών και αξιοπρεπών 
υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Οι άνθρωποι που επιλέγονται για την 
διοίκηση του συστήματος υγείας, πέρα από το να έχουν τα απαραίτητα τυπι-
κά προσόντα, οφείλουν ταυτόχρονα να έχουν τα εχέγγυα διοικητικής ικανότη-
τας, έντιμης διαχείρισης του δημόσιου χρήματος και αφοσίωσης στη δημόσια 
περίθαλψη. Στόχος πρέπει να είναι η διασφάλιση κλίματος δικαιοσύνης, αξιο-
κρατίας και δημοκρατίας στο χώρο του νοσοκομείου από τη μια και συνθηκών 
ισοτιμίας, αξιοπρέπειας και ποιοτικής φροντίδας των ασθενών από την άλλη.

Το Υπουργείο Υγείας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε το υφιστάμενο 
τότε θεσμικό πλαίσιο σε ουσιαστική βάση, προβαίνοντας αρχικά σε αξιολό-
γηση των ήδη υπηρετούντων Διοικητών, επιλέγοντας, ως απόρροια αυτής 
της διαδικασίας, να διατηρήσει στη θέση τους το 15% των διοικητών που είχε 
διορίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Ακολούθως και για πρώτη φορά υιοθε-
τήθηκε μια ανοικτή διαδικασία προκήρυξης και επιλογής των νέων Διοικητών, 
στην οποία συμμετείχε μεγάλος αριθμός υποψηφίων με εξαιρετικά βιογρα-
φικά, εφαρμόστηκε διαδικασία μοριοδότησης στην οποία συνεκτιμήθηκαν, 
πέραν των τυπικών προσόντων, η ειδική εμπειρία στο χώρο της υγείας και 
μεταπτυχιακοί – διδακτορικοί τίτλοι σπουδών συναφείς με τη διοίκηση των 
υπηρεσιών υγείας και τα οικονομικά της υγείας. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 
συνεντεύξεις όσων υπερείχαν σε προσόντα και για κάθε θέση προτάθηκαν, 
με ευθύνη της Επιτροπής Αξιολόγησης και με επίσημο πρακτικό,2 υποψήφιοι 
στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την τελική επιλογή. Η όλη διαδικα-
σία κράτησε πάνω από 6 μήνες και οι νέοι Διοικητές τοποθετήθηκαν τον Ιού-
νιο του 2016, σχεδόν 16 μήνες μετά τις την ανάληψη της διακυβέρνησης από 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως προκύπτει μάλιστα και από τα βιογραφικά των επιλεχθέ-
ντων διοικητών, το σύνολο των οποίων δημοσίευσε η απελθούσα πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, το 58% διέθετε μεταπτυχιακό τίτλο και το 
18% διδακτορικό τίτλο σπουδών, ενώ πάνω από 60% υπηρετούσε ήδη σε 
θέσεις ευθύνης στο ΕΣΥ και στη Δημόσια Διοίκηση.

Ακολούθως η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον Ν.4369/2016 αποσκοπώντας 
στην ριζική αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης, θέσπισε ανοι-
χτές και αντικειμενικές διαδικασίες για την κάλυψη των θέσεων προέδρων, 
διευθυνόντων συμβούλων και γενικά των μελών της Διοίκησης των Νομι-
κών Προσώπων του Κράτους, μέσω του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών. 
Προβλέψεις που ο πρόσφατος Ν. 4622/2019 για το επιτελικό κράτος ήρθε 
να αντικαταστήσει με πλήθος «ευέλικτων» μεταβατικών διατάξεων.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσω αυτής της «θεσμικής ευελι-
ξίας» και ακυρώνοντας κρίσιμα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως 
οι προφορικές συνεντεύξεις των υποψηφίων, προχώρησε πρόσφατα 
στην ανακοίνωση 112 ονομάτων ανθρώπων που αναλαμβάνουν θέσεις 
διοικητών και αναπληρωτών διοικητών σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. Ανακοί-
νωση που περιοριζόταν στην ανάρτηση ονομάτων σε πίνακες, χωρίς την 
παραμικρή δημοσιοποίηση βιογραφικών των διορισθέντων. Επίσης, δεν 
έχει δημοσιοποιηθεί τίποτε σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, 
τα στάδια διαλογής των υποψηφίων και την αιτιολόγηση της τελικής επι-
λογής.

Επειδή η εξήγηση μπορεί να αναζητηθεί στην συντριπτική απουσία 

ανθρώπων που έχουν οργανική σχέση με το Σύστημα Υγείας σε αυτές τις 
επιλογές, στην συντριπτική απουσία τεχνοκρατών σχετικών με τις υπηρεσίες 
υγείας και αντίστοιχα στην υπερεκπροσώπηση κομματικών στελεχών, από-
στρατων αξιωματικών και πολιτευτών της ΝΔ σε αυτούς τους πίνακες.

Επειδή το πλήγμα για το αναγκαίο «σήμα» διαφάνειας και αξιοκρατίας 
στην διοίκηση του συστήματος υγείας και εν τέλει για την αξιοπιστία του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας είναι σοβαρό.

Επειδή το Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την 
εμπέδωση της υγειονομικής ασφάλειας, την καταπολέμηση της υγειονομικής 
φτώχειας και των ανισοτήτων

Επειδή οι πολίτες που προστρέχουν στα δημόσια νοσοκομεία προσδο-
κούν σε ισότιμη και αξιοπρεπή φροντίδα, ανεξάρτητα από την εργασία, την 
ασφάλιση, το εισόδημα, την εθνική προέλευση, τη θρησκεία, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό και φυσικά την πολιτική τους ταυτότητα

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Υγείας :
1.     Αν προτίθεται να επανεξετάσει επιλογές σε θέσεις διοικητών και α-

ναπληρωτών διοικητών, των οποίων ο διορισμός, με δική του ή όχι ευθύνη, 
προκαλεί το δημόσιο αίσθημα και πλήττει την αξιοπιστία της Πολιτείας στη 
συνείδηση των πολιτών;

2.     Αν οι νέοι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές μπορούν να αντα-
ποκριθούν στην εθνική στοχοθεσία για καθολική κάλυψη του πληθυσμού, 
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και 
διαρκή ανάπτυξη και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας;

3.     Ποιος είναι ο αντίλογος στην κριτική ότι, με τις επιλογές α) εδραιώνε-
ται ένα σκληρό πελατειακό κράτος και στο Σύστημα Υγείας και β) συνειδητάο-
ρίζονται ανεπαρκείς διοικήσεις για να προχωρήσει ταχύτερα η απαξίωση της 
Δημόσιας Περίθαλψης

Και παρακαλείται να καταθέσει για την ενημέρωση της Βουλής και των 
πολιτών:

Α)τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και τις αιτιολογημένες εισηγή-
σεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας,

Β) τα βιογραφικά των επιλεχθέντων υποψηφίων».
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ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 

ΔΡΑΜΑΣ 
To KAΠΗ του  Ν.Π.ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας 

διοργανώνει την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου μο-
νοήμερη εκδρομή στην Ονειρούπολη Δράμας. 
Τιμή εισιτηρίου 12 ΕΥΡΩ.

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 7.00 πμ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΛHΑ

Ανακοίνωση
Ο Σύλλογος Νεφροπαθών θα συμμετάσχει στο συνέδριο της Ελληνικής Νε-

φρολογικής Εταιρίας Νοσηλευτών με θέμα «Διασφάλιση ποιότητας φροντίδας 
στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο» την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου στις 10.00 
π.μ. στο ξενοδοχείο «Αιγές».

Ο Σύλλογος προτρέπει τα μέλη του όπως παρακολουθήσουν τις εργασίες της 
ημερίδας.

Το	Δ.Σ.

Επιστημονική 
Ημερίδα Νοσηλευτών 

Νεφρολογίας 
στη Βέροια

Η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών και οι Πρόεδροι 
της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής, διοργανώνουν την 18η Επι-
στημονική Ημερίδα Νοσηλευτών Νεφρολογίας με θέμα: «Διασφάλι-
ση ποιότητας φροντίδας στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την	 Κυριακή	 1	Δεκεμβρίου	
2019	στο	ξενοδοχείο	«Αιγές	Μέλαθρον»	στις	9.30	π.μ.	

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 
ΚΑΛΕΣΜΑ

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών - Κέντρων 
Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Βεροίας καλεί το 
κοινό της πόλης μας, ενόψει των γιορτών των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε μια δρά-
ση αλληλεγγύης: να συγκεντρωθούν τρόφιμα και 
εφόδια πρώτης ανάγκης, για να διανεμηθούν σε 
άπορες οικογένειες της πόλης μας και της ευρύτε-
ρης περιοχής του Δήμου.

Τα είδη θα συγκεντρώνονται στο καφέ	
«Floretta», επί της οδού Μητροπόλεως 54, από	
το	Σάββατο	22/11	έως	την	Δευτέρα	23/12.

Οι ανάγκες αυτές είναι οι εξής:
1.Τρόφιμα
Τυρί φέτα, δημητριακά, μέλι, σάλτσα ντομάτας, 

ξύδι, χυμός λεμονιού, μπαχαρικά, αλάτι, πιπέρι, 
λάδι.

2.Αναλώσιμα	είδη	σπιτιού
Χαρτικά είδη - αλουμινόχαρτα - μεμβράνες - 

λαδόκολλες. Απορρυπαντικά - καθαριστικά- χλω-
ρίνες - μαλακτικά ρούχων. Σφουγγάρια μπάνιου 
- κουζίνας - wettex, σακούλες απορριμμάτων (και 
για καλαθάκια).

3.Φάρμακα	και	είδη	προσωπικής	υγιεινής
Αντιπυρετικά, γάζες, οινόπνευμα, επίδεσμοι. 

Αντικουνουπικά, σαμπουάν και λοσιόν, αφρόλου-
τρα, αποσμητικά. Μωρομάντηλα, αποφρακτικά 
μύτης, χάνζαπλαστ, μπενταντίν, σερβιέτες, αντιη-
λιακά , βαμβάκι.

4.Διάφορα
Παιχνίδια, μπάλες

Για	το	Σωματείο
Ο	Πρόεδρος					Η	Γραμματέας

Κώστας	Σαμανίδης	Ιφιγένεια	Βλαχογιάννη

Από βουλευτές του  ΣΥΡΙΖΑ προς τον κ. Υπουργό Υγείας
Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων 

για την επιλογή Διοικητών και αναπληρωτών 
Διοικητών στα Δημόσια Νοσοκομεία
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Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Του ιερέως Παναγιώτου Σ. Χαλκιά
«Ο πατέρας μου κερδίζει πάνω από εί-

κοσι χιλιάδες ευρώ το μήνα. Έτσι, μπορού-
με να ζούμε σε μια ωραία βίλα στα προ-
άστια. Κάθε βράδυ σχεδόν πηγαίνω σε 
διαφορετικό κέντρο και διασκεδάζω. Η πα-
ρέα δεν μου λείπει. Όμως, συχνά πλήττω, 

μελαγχολώ. Γιατί; Δεν ξέρω. Κάπου-κάπου ρωτάω τον εαυτό μου 
αν αξίζει να ζει κανείς αυτή τη ζωή. Πολύ θα ‘θελα να φύγω απ’ 
αυτόν τον βαρετό κόσμο. Ναι, να φύγω. Να πάω, όμως, πού;».

«Με ρωτάτε αν είμαι ευτυχισμένη, λέει μία εικοσάχρονη κοπέ-
λα. Όχι δεν είμαι ευτυχισμένη. Δεν είμαι ούτε δυστυχισμένη. Δεν 
είμαι τίποτα. Απλώς ζω. Ή μάλλον λειτουργώ σαν μηχανή, σαν 
τροχός που γυρίζει ασταμάτητα στο κενό, σαν κρίκος αλυσίδας 
που μαζεύεται αδιάκοπα. Μονοτονία, πλήξη, ανία. Τα τρία χαρα-
κτηριστικά της ζωής μου».

Δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις νέων ανθρώπων, ανεξάρτη-
των οικονομικά, που πλήττουν. Νέοι που πλήττουν! Σχήμα οξύ-
μωρο, όμως θλιβερή πραγματικότητα. Παρουσιάζουν, θα λέγαμε, 
ένα «σύνδρομο φυγής», που είναι αποτέλεσμα του κενού που 
υπάρχει στην ψυχή τους. Ασφαλώς, στις δύο αυτές περιπτώσεις 
θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και αναρίθμητες άλλες.

Αρρώστια της εποχής μας, οξείας και επιδημικής μορφής, η α-
νία, η πλήξη. Παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο έξαρση, 
αλλά και ένταση. Ένας ολόκληρος κόσμος προχωρεί πότε ανέκ-
φραστος και πότε μελαγχολικός, θλιμμένος και απογοητευμένος. 
Μια ανθρωπομάζα που κινείται χωρίς έμπνευση, χωρίς πρωτοτυ-
πία, μέσα στις ανέσεις και τις ευκολίες τους.

Και δεν ομιλώ εδώ, φίλοι αναγνώστες για τους ανθρώπους 
εκείνους, που περιμένουν το τέλος του μήνα για να πάρουν τη 
μικρή (κουτσουρεμένη) σύνταξή τους. Κάθε άλλο. Ομιλώ για ένα 
μεγάλο (ναι μεγάλο) πλήθος ανθρώπων, το οποίο δεν πλήττει α-
πό έλλειψη, αλλά πλήττει γιατί έχει άφθονα οικονομικά μέσα (πού 
τα βρήκε;) και προβληματίζεται πού να κάνει γάμο; Στο Παρίσι 
ή στο Λονδίνο; Προβληματίζεται γιατί δεν ξέρει από τις δεκάδες 
μάρκες που κυκλοφορούν, ποια να διαλέξει για αυτοκίνητο, για 
τηλεόραση…

Άλλοτε υπήρχε ένα μέσο ψυχαγωγίας και γελούσε με την καρ-
διά του, έστω και μ’ ένα φτωχοκαραγκιόζη. Σήμερα το πρόβλημά 
του είναι ποιο από τα εκατοντάδες κέντρα να πρωτοδιαλέξει. Δεν 
αντιμετωπίζει αν θα φάει, αλλά τι θα φάει. Όχι αν θα πιει, αλλά τί 
και ποια μάρκα θα πιει.

«Οι γυναίκες των «Χρυσών Ελλήνων» γράφει ο Αμερικανός 
δημοσιογράφος Σπαρκς, δεν έχουν φυσικά κανένα πρόβλημα 

για το πώς να σκοτώσουν τον καιρό τους. Άλλωστε έχουν σπίτια 
παντού και η μοναδική τους σκέψη είναι ποιο σπίτι να διαλέξουν 
για να πλήξουν λιγότερο… Επειδή η πλήξη εκεί είναι εύκολη, οι 
εκπρόσωποί της διεθνούς κοινωνίας πάντα αναζητούν κάτι και-
νούργιο και ασυνήθιστο».

«Η πλήξη είναι εύκολη». Δηλαδή, πού και σε ποιους ανθρώ-
πους είναι εύκολη η πλήξη; Ίσως μας φανεί απίστευτο, αλλά 
η ανία και η πλήξη καταδιώκουν αυτούς που το «Δεκέμβρη, 
συνήθως, πηγαίνουν στις Μπαχάμες για κολύμπι, το Φλεβάρη 
συναντιώνται στο Σαιν Μόριτς, τον Απρίλη στο Παρίσι, τον Ιούνιο 
στο Λονδίνο, τον Αύγουστο στη Ρώμη και τον Οκτώβρη στη Ν. 
Υόρκη».

Όλα τα αλλάζουν (τοπία, παραστάσεις, εντυπώσεις) και μόνο 
την ανία και την πλήξη δεν μπορούν να ανταλλάξουν. Παρέες α-
φήνουν και καινούργιες συναντούν κάθε φορά και μόνο μια μένει 
αχώριστη: η ανία. Μόνιμη αποσκευή αυτή στα ταξίδια, γιατί είναι 
εσωτερική, γαντζωμένη επάνω στην ψυχή.

Τί φοβερό αλήθεια! Να ζεις όπως σου αρέσει, να αδειάζεις με 
βουλιμία το ένα πίσω από το άλλο τα ποτήρια των απολαύσεων 
και στο τέλος να μη μένει στην ψυχή τίποτε άλλο από την πικρή 
γεύση της ανίας.

Τρέχουν με τα αυτοκίνητά τους, με διακόσια πενήντα χιλιόμε-
τρα ή απογειώνονται με τα υπερηχητικά μπόϊγκ και ενώ σπάνε 
το φράγμα του ήχου, δεν μπορούν να σπάσουν το φράγμα της 
ανίας τους για να απαλλαγούν. Και καταφεύγουν σε λύσεις α-
πελπισίας, γιατί όχι και αυτοκτονίας. Πίνουν, αδιάφορον τί, για να 
ξεχάσουν και καταντούν συχνά αλκοολικοί ή και ναρκομανείς.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του περίφημου εκείνου η-
θοποιού Άλαν Λαντ που «πνίγηκε στο αλκοόλ, για να πνίξει μέσα 
σ’ αυτό και την ανία και την πλήξη που τον βασάνιζαν».

Την τραγική κατάσταση αυτών των ανθρώπων διερμηνεύει 
ωραία ο Έλληνας ποιητής και πεζογράφος Κώστας Ουράνης 
(1890-1953) στο πιο κάτω ποίημά του:

Στις φλάντρες τις ομιχλερές και τα λαμπρά Παρίσια,
στο φωτεινό το Βόσπορο, στην πένθιμη Αγγλία
στις γαλανές Ελβετικές λίμνες,
στις χιονισμένες τις Άλπεις
και στη φλογερή, ασύγκριτη Ισπανία
σε όλα τα εξωτικά και πλάνα μέρη,
όπου το κουρασμένο σέρνεται το βήμα του ανθρώπου,
έχω κι εγώ τη νιότη μου ολάκερη γυρίσει…
Μα η πλήξη πάντα ανήλεη με είχε ακολουθήσει.
Γιατί, σ’ αυτή την άσκοπη πλανητική ζωή μου,
χλωμή η ψυχή μου κι άρρωστη, ταξίδευε μαζί μου…
Γιατί άραγε ο σύγχρονος άνθρωπος φθάνει σ’ αυτό το τρομερό 

δράμα; Γιατί του ΛΕΙΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ.

 

ΟΥΤΕ ΝΑ ΜΕ ΚΟΙΤΑΞΕΙΣ…
Ούτε ήρθες μια φορά να με κοιτάξεις,
να με ρωτήσεις πού ξέχασα την μνήμη μου,
ποιές αγαπούσα τριανταφυλλιές
γιατί τα χείλια μου τα δάγκωνα ως να ματώσουν;

Μ` άφηνες μόνο στο δωμάτιο
με σβησμένη τη σόμπα
με απορημένα αισθήματα για τον κόσμο
και χαμένα τα τερλίκια μου στα παραμύθια.

Ούτε θυμήθηκες,
την γιορτή των γενεθλίων μου,
προς τα πού με πηγαίνει η ηλικία μου,
πόσα κεριά θα σβήσει ο χρόνος
ποια απ` τα δάκρυά μου 
θα καταταγούν στα αξιοπρόσεχτα…

Είναι καιρός
που άλλαξε σκέψη το φθινόπωρο.
Που ξανασκέφθηκε   
την πτωτική εκστρατεία των φύλλων 
με τους αγέρηδες 
τα αγροτικά σπίτια με τους καπνοδόχους
τους θάμνους 
που κρατούν μνήμες ερωτευμένων.

Ούτε ήρθες να με δεις.

Που δεν με μιλά άλλο ο Άγιο Βασίλης
που δεν μου φέρνει δώρα,
που βλέπω τόσο κοντά την «Απομάκρυνση» 
τους στεναγμούς να προπορεύονται
και στην ψυχή μου 
να μην φθάνει κανείς
ούτε δια ξηράς ούτε δια θαλάσσης 
που λέει η κυρία Δημουλά.

Ούτε ήρθες να με δεις.

Μονάχα το φεγγάρι με παρηγορεί.
Το χάρτινο του Χατζιδάκη…

   Γιάννης	Ναζλίδης

Ανία: Μόνιμη αποσκευή στα ταξίδια
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Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 

στο προηγούμενο άρθρο τερμάτιζα τον 
περίπατό μου ως εξής: «ο Αλέξης είναι σε δύ-
σκολη θέση, διότι πρέπει να κάνει τη μεταρ-
ρύθμιση στο κόμμα του, η οποία όπως όλοι 
καταλαβαίνουμε, θα είναι δεξιάς απόχρωσης 
και από την άλλη πρέπει να το παίζει και αρι-
στερός, από τα λίντλ, για να διατηρήσει και το 
αριστερό του κοινό!

Και πριν προλάβετε να μου τα χώσετε, «αριστερούληδες» του 
ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίστηκε ο κ. Σκουρλέτης, ο οποίος τόνισε, ότι βλέπει 
«διεύρυνση και όχι μετατόπιση», δηλαδή με λίγα λόγια, κλίνατε επί 
δεξιά!

Και από την άλλη πλευρά του νομίσματος,  ο Κυριάκος που δεν 
έχει καταλάβει ακόμη, ότι πρωθυπουργός είναι αυτός και όχι ο μπα-
μπάς του, για να διορίζει τις σειρούλες του!

Βεβαίως, βεβαίως, …

Διοικητής σε νοσοκομείο, αυτός που είπε στον Ιπποκράτη, τι να 
γράψει στον όρκο του!

Διοικητής σε νοσοκομείο, ο γυμνασιάρχης της ταινίας το «ξύλο 
βγήκε από τον Παράδεισο», ο γνωστός σε όλους μας, βεβαίως, βε-
βαίως, …

Διοικητής, αυτός, που είπε στον Κυριάκο προεκλογικά, ότι θα δι-
ακόψει τη στρατιωτική του θητεία, αρκεί να του προσφερθεί μία καλή 
θεσούλα, βεβαίως, βεβαίως, …

Η αριστεία των 80 χρονών και βάλε, στην υπηρεσία της πατρίδας, 
για το καλό της, βεβαίως, βεβαίως, …

Θα μου πείτε βεβαίως, βεβαίως, χοντρούλη τι ηλικιακός ρατσι-
σμός είναι αυτός!

Θα το δεχόμουνα, αλλά όταν ακούω:
«είχα πάρει χιλιάδες σταυρούς, είχα μια δύναμη και είχα έναν 

στρατό δικό μου στα Τρίκαλα. Με καλέσανε κάτω, διότι με ήθελε τότε 
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και πραγματοποίησα το 
ραντεβού. Είπα «θα γυρίσω πίσω, κύριε πρόεδρε, να σας βοηθήσω, 
αφού  θέλετε τη βοήθειά μου. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, όταν 
γίνετε πρωθυπουργός και μπορείτε και θέλετε, δώστε μου μία από 
αυτές τις θέσεις’’» είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Τον παρακάλεσα αν μπορέσω με τα προσόντα που έχω να πά-
ρω τη θέση αυτή. Αν ήταν άλλοι άνθρωποι που έχουν περισσότερα 
προσόντα από εμένα, φυσικά θα το χειροκροτούσα». 

Και όλα αυτά να συμβαίνουν σε μία πατρίδα, στην οποία ο οικο-
νομικά μη ενεργός πληθυσμός είναι περισσότερος από τους εργαζο-
μένους, δεδομένο που σημαίνει ανατροπές στην σύνθεση, στη δομή 
της κοινωνίας.

Σε μία περίοδο, που η πατρίδα έχει μετατραπεί σε μία τεράστια 
αποικία χρέους, με ότι αυτό συνεπάγεται, έχουμε ογδοντάρηδες που 
αποφασίσανε να ζήσουνε το όνειρό τους και κυβέρνηση που τους 
λέει ναι!

Έχετε καταλάβει ρε ηλίθιοι, ότι ο ογδοντάρης, καλά να είναι, αντι-
στοιχεί σε τέσσερις εικοσάρηδες!

Αρκετά πια, με τη βλακεία και τα ελεεινά κομματικά παιχνίδια!

Στις εκλογές ο πολίτης ψηφίζει για τον διαχειριστή του κράτους, 
δηλαδή την κυβέρνηση που θα διαχειρίζεται τη λειτουργία του κρά-
τους.

Δεν ψηφίζουμε για τη συγκρότηση κυβέρνησης που αντιμετωπίζει 
το κράτος ως λάφυρο, για να τακτοποιεί τα «δικά» της παιδιά, τους 
δικούς της παππούδες και γιαγιάδες!

Για να καταλάβω, δηλαδή τα άλλα παιδιά τι είναι, κωλόπαιδα!
Κυριάκο ψηφίστηκες για το νέο, το καινούριο, …
Ψηφίστηκες για να εξαφανίσεις λογικές και πρακτικές «έτρεξα για 

το κόμμα, κινητοποιήθηκα, έφερα ψήφους, δεν θα πρέπει, να πάρω 
κάτι ως ανταμοιβή;».

Τα νοσοκομεία, τα σχολειά, τα στρατόπεδα, τα πανεπιστήμια, τα 
…, δεν είναι τσιφλίκι σας, για να κάνετε ότι γουστάρετε!

Βέβαια υπάρχει και η άλλη οπτική, η άλλη άποψη.
Ο βεβαίως, βεβαίως ήταν γυμνασιάρχης σε ιδιωτικό κολλέγιο, 

οπότε κάποιοι ίσως επιθυμούν τη μετατροπή των νοσοκομείων, σε 
ιδιωτικά ή σε κολλέγια!

Πάντως για να μην ξεχνιόμαστε τα παραπάνω ισχύουν και για 
τους σωτήρες του ΠΑΣΟΚ, που δεν βαρέθηκαν και αντικρίσανε το 
φως αληθινό, στον Αλέξη!

Όσον αφορά τα κυβικά μου, παρά το ότι σε λίγο θα προσεγγίσω 
τα εξήντα, εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα είμαι ίσος με τρεις εικοσά-
ρηδες και να τους τραγουδώ, σε στίχους Γιάννη Αγγελάκα:

«Μου λεν αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ
στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω.
Και πως ο κόσμος είν’ ανήμερο θεριό
κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.
Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ
μου λεν να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.
Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό
είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τ’ αλλάξω.
Μα εγώ μ΄ ένα άγριο περήφανο χορό
σαν αετός πάνω απ’ τις λύπες θα πετάξω.
Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ,
σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ.

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
ΥΓ.
Κυριάκο, θα έπρεπε να ζητήσεις να σου πούνε ποιοι διοικητές 

ήταν ικανοί και άξιοι και θα τους διατηρούσες στη θέση τους και θα 
θύμιζες στο ΣΥΡΙΖΑ, τον μπαμπάκο, με το γιόκα και τις κο-
πελίτσες, που γίνανε στελεχάρες και υπουργοί!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΒΕΒΑΙΩΣ, ΒΕΒΑΙΩΣ, …! Και Τώρα...
Όλγα Κοτμηρίδου-Μεταξά

Και τώρα βρίσκομαι εδώ ,με την 
ψυχή να λαχταρά τα βλέφαρα είναι 
βαριά, στου ύπνου την ομίχλη  ζη-
τούν να κουρνιάσουν ,τις σκέψεις 
να διώξουν για πάντα.Εκεί στου ο-
νείρου τους δρόμους ,να αλλάξουν 
τους νόμους ,να αλλάξουν πορεία 
και εκεί μέσα από τα βιβλία να μά-
θουν να ζούν.Σε τόπους μαγικούς 

να χορεύουν πάνω στα φύλλα της δροσιάς ,μέσα στην 
σιωπή να ακούσουν τους χτύπους της καρδιάς,την 
γεύση του φιλιού,την γλύκα του νερού σαν πέφτει 
πάνω μου.Και τώρα βρίσκομαι εδώ και το ρολόι μου 
κοιτώ μέσα στην κρύα κάμαρα μου .Ο χρόνος μου δεν 
περνά θαρρώ πως δεν με νοιάζει πιά.Μ’ αρέσει αυτή η 
μοναξιά που δεν κοιτάζει η ματιά τίποτε να αιχμαλωτί-
σει.Και η καρδιά αργά χτυπά τα βήματα μου είναι αργά 
,σκούρα είναι η φορεσιά τίποτε δεν κινείται πιά.Σε κάθε 
θόρυβο ριγώ και τρομαγμένη προσπαθώ να βγώ από 
του ονείρου το κενό.Και τώρα βρίσκομαι εδώ το μόνο 
που κοιτώ είναι η ομορφιά του παραδείσου.Μέσα στα 
κλαδιά χτίζουν φωλιά πουλιά και μέλισσες βουίζουν,με 
αγκάλιασε μια ευωδιά απ’τα λουλούδια τα πολλά τό-
ση που να μεθύσω....Τα μάτια έκλεισα αργά και στου 
Μορφέα την αγκαλιά θέλω να ξαναζήσω........

Έκθεση παιδικού 
χριστιανικού βιβλίου

Ἀπό τό Σάββατο 7 
Δεκεμβρίου μέχρι τήν 
Παρασκευή 13 Δεκεμ-
βρίου θά λειτουργήσει 
στό Παύλειο Πολιτι-
στικό Κέντρο (πλησί-
ον τοῦ Βήματος τοῦ 
Ἀπ. Παύλου) ἔκθεση 
παιδικοῦ χριστιανι-
κοῦ βιβλίου. Εἶναι μία 
εὐκαιρία νά ἔρθουν τά 
παιδιά σέ ἐπαφή μέ τά 
βιβλία καί ἰδιαίτερα ἐ-
νόψει τῶν ἐπίκείμενων 
ἑορτῶν τῶν Χριστου-
γέννων. Ἡ ἔκθεση θά 
λειτουργεῖ καθημερι-
νά ἀπό τίς 09:00 ἔως 
13:00 καί ἀπό 17:00 
ἔως 20:00.
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ΒεροιώτικακαιΛαογραφικά

τ’Αγ-Αντρέα
ΔύοναοίτουΑγίουστηΒέροια

Έρευνα-
Επιμέλεια: 

Μάκης
Δημητράκης

Μνήμη τουΑγίουΑντρέα σή-
μερα καιπανηγυρίζει ηπόλη της
Πάτραςστηνοποίαέχει«αναπαυ-
θεί» οΠρωτόκλητος (πρώτος
μαθητής που κλήθηκε από τον
Χριστό)τωνΑποστόλων.

ΚαταγόταναπότηνπόληΒηθ-
σαϊδά τηςΓαλιλαίας και ήτανστο
επάγγελμαψαράςόπως και ο α-
δερφόςτουΑπόστολοςΠέτρος.

ΜετάτηνΠεντηκοστήβρέθηκε
και δίδαξε στη Σινώπη, τον Εύ-
ξεινοΠόντο και ακολούθωςστην
Αμισό (Σαμψούντα) όπου ίδρυσε
πολλές εκκλησίες. Σε άλλη του
πορεία δίδαξε στηνΈφεσο, Νί-
καια καιΝικομήδεια.Δίδαξε ακό-
μηστηνΤραπεζούντα,Θράκηκαι
Μακεδονία για να καταλήξει στην
Πάτρα όπου βρήκε σταυρικό (σε
σχήμαΧ) θάνατο στις 30Νοεμ-
βρίουτο66μ.Χ.κατάτηδιάρκεια
διωγμών του αυτοκράτορα της
ΡώμηςΝέρωνα.

Τολείψανό τουέθαψεοπρώ-
τος επίσκοποςΠατρώνΣτρατο-
κλής.

Αργότερα το 357μ.Χ. τοΆγιο
Λείψανό του μεταφέρθηκε στην
Κωνσταντινούπολη και στησυνέ-
χειαστην Ιταλία. Στις 26Σεπτεμ-
βρίου1964ητίμιακάρατουΑπό-
στολουΑντρέαεπιστράφηκεστην
Πάτρα από τον ίδιο τονΠάπα
Παύλο της Ρώμης. Οι Πατρινοί
τιμώντας το γεγονός και τονΆγιό
τουςέκτισαν το1974μεγαλοπρε-
πή ναό (από τους μεγαλύτερους
στον Ελλαδικό χώρο) ενώ στην
«πόλη του» υπάρχει και άλλος
ναόςπροςτιμήντουπουκτίστηκε
στοχρονικόδιάστημα1836-1843.

ΟΑπόστολοςΑντρέας τιμάται
με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ευ-
λάβειαστηνΟυκρανία (δίδαξεπι-
θανόταταστονΚίεβο),στηΣκοτία
όπου θεωρείται προστάτης, στη
Σικελία, Ισπανία,Κύπρο καιστην
Ελλάδα.

ΦυσικάκαιστηΒέροιατων48

σήμερα βυζαντινών εκκλησιών
(παλιότερα 72) αφού στηνπόλη
μας υπάρχουν δύο εκκλησίες.Η
μία βρίσκεται στην ενορία της
Κυριώτισσας (οδόςΡήγαΦεραί-
ου).Απότοβιβλίο τουφιλόλογου
καθηγητήκαιερευνητήΘωμάΓα-
βριηλίδη «Προσκύνημαστα Ιερά
τηςΘεοσώστουπόλεωςΒεροίας»
που εκδόθηκε από τη Θρακική
ΕστίαΒέροιαςπληροφορούμαστε
ότιομικρόςαυτόςναός(ομικρό-
τερος της Βυζαντινής Βέροιας),
που εξωτερικά δεν μοιάζει καθό-
λουμεεκκλησίαυπήρχεκατάτον
15οαιώνα,αφούκάποιαδείγματα
τοιχογραφιών ανήκουν σ’ αυτήν
τηνπερίοδο ενώη νεότερηαγιο-
γράφηση έγινε στις 16Απριλίου
1720 επί Μητροπολίτη Βέροιας
Μακαρίου(1715-1725).

Δυστυχώς τα τελευταίαχρόνια
ο ναΐσκοςπαραμένει κλειστός α-
κόμηκαιανήμερατηςεορτήςτου
Αγίου. Ίσως επίκειται επιδιόρθω-
ση.Οψόμεθα!

Προσωπικά νιώθω άσχημα
γιατί «μεγάλωσα» μπροστά από
την πόρτα του ναΐσκου καθώς
ακριβώς δίπλα είναι το πατρικό
σπίτι της μητέρας μουπου νέα,
μαζίμεάλλεςκοπέλεςτηςηλικίας
τηςφρόντιζαν το ναόστον οποίο
μάλιστα είχε βαπτιστεί πριν από
εκατόπερίπουχρόνια.

Παλιότεραδενυπήρχαντακά-
γκελα και τασκαλιάπουσήμερα
περιβάλλον το χώρο.Το καλντε-
ρίμι συνεχιζότανμέχρι τηνπόρτα
της αυλής που ο παππούς μου
έμπαινε με το κάρο γυρνώντας
από τηνΛουλουμάρουόπου είχε
τα χωράφια του. Η πόρτα αυτή
πουσήμεραβρίσκεται στηνθέση
τηςείναιομοναδικός«μάρτυρας»
τωνόσωνγράφω.

Από τη σκέψη μου περνούν
σκηνές τηςπαραμονής τουΑγ-Α-
ντρέα τότε που η εκκλησία δε
χωρούσεόλους τουςπιστούς και
αρκετοίπαρακολουθούσαντηνα-
κολουθία του Εσπερινού όρθιοι
έξω από το ναό παρ’ ότι έκανε
κρύο.Άλλωστε τ’Αγ-Αντρέα το
κρύο αντριεύει=δυναμώνει όπως
λέγανεοιπρόγονοίμας.

Τα τελευταία χρόνια επισκέ-
πτομαι ανήμερα της γιορτής τον
Αγ-Αντρέα το «Μικρό», πριν ή

μετά τηΘείαΛειτουργίαπου τε-
λείται πια στονπαρακείμενο ναό
τηςΚυριώτισσας,έτσιγιανα«γε-
μίσω»μεαναμνήσειςτις«μπατα-
ρίες»μου.

Ηδεύτερη εκκλησία τουΑγίου
βρίσκεται στην ενορία τουΑγ.
Γεωργίου, στη βλάχικη γειτονιά

όπως λέγαμε παλιότερα. Βρί-
σκεται στηνπροέκταση της οδού
Βερμίου, γωνία με την οδόΑκα-
ταμαχήτου και κτίστηκε τον 16ο
αιώνα με μορφή μονόχωρου ξυ-
λόστεγου ναού με στοά και νάρ-
θηκα.Οιπαλιότερεςτοιχογραφίες
χρονολογούνταιτον16οαιώναμε

θέματαόπωςηΘεοτόκος,ηΑνά-
ληψητουΚυρίουκαιηΑνάσταση
τουΛαζάρου.

Αξίζειτέλοςνααναφέρουμετο
γεγονός ότι φέτος κατά τη διάρ-
κεια των ΚΕ΄ Παυλείων που τε-
λούνταιστηνπόλημας,οΜητρο-
πολίτηςμαςκ.Παντελεήμωνυπο-

δέχθηκεστις25Ιουνίου,μπροστά
στοΔημαρχείοτηνΤίμιαΚάρατου
ΑποστόλουΑντρέαπουστησυνέ-
χειαμεταφέρθηκεστονΜητροπο-
λιτικόΝαό γιαπροσκύνηση από
τουςπιστούς.
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Με μοναδικό στόχο την νίκη 
και τους τρεις βαθμούς υπο-
δέχεται σήμερα Σάββατο στις 

3 μ.μ. η Βέροια την Καλαμάτα. Στο 
μυαλό των παικτών είναι  μόνο η νίκη 
σε ένα νέο ξεκίνημα της ομάδας με 
τον νέο προπονητή Κώστα Γεωργιάδη 

ο οποίος όλη την 
εβδομάδα ασχο-
λήθηκε και με την 
ψυχολογία της 
ομάδας και την 
αναπτέρωση του 
ηθικού. 

Τοκλίμαφυσικάείναι
πολύ καλό και αυτό ο-
φείλεται και το τεράστιο
διπλόπουπήρε η ομά-
δαστηνΙεράπετραμε0-
1.Ειδικά για τους εντός
έδρας αγώνες η ομάδα
δενπρέπει ναχάσειάλ-
λοβαθμόώστε να διεκ-
δικήσει την άνοδο στην
επόμενη κατηγορία.
Φυσικά και η διοίκηση
είναι αποφασισμένη να
ενισχύσει το ρόστερ με
την απόκτηση ικανών
παικτώνώστενακάνουν
τηνδιαφορά

Κοντά στην ομάδα
πρέπει νασταθούνόλοι
οι φίλαθλοι αφού χρει-
άζονται την συμπαρά-
σταση τους παίκτες και
τεχνικήηγεσία.

Μάλιστα για τον ση-
μερινό αγώνα εξέδωσε

τηνπαρακάτωανακοίνωση.
«ΤοΔιοικητικοΣυμβούλιοτουΝΠΣΒΕΡΟΙΑ2019

απευθύνει κάλεσμαστοφίλαθλο κοινό τηςΒασίλισ-
σας του Βορρά ενόψει της 10ης αγωνιστικής της
FootballLeagueμεαντίπαλοτηνΚΑΛΑΜΑΤΑ

Σας θέλουμε όλους δίπλα μας!!
ΜΙΑ ΠΟΛΗ-ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ-ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ»

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές, 
που θα διευθύνουν τους επα-
ναληπτικούς της 5ης φάσης 

του Κυπέλλου Ελλάδας: Το επαναλη-
πτικό αγώνα της Βέροιας με τον ΠΑΣ 
Γιάννενα θα διευθύνει ο κ. Βουρνέ-
λης από τον σύνδεσμο της Μακεδο-
νίας με την βασίλισσα του βορρά να 
διεκδικεί την πρόκριση στην επόμε-
νη φάση μετά το 1-0 στα Γιάννενα.

Αναλυτικά:
Τρίτη (3/12)
13.45Παναιτωλικός–Ιάλυσος
Διαιτητής:Μανούχος(Αργολίδας)
Βοηθοί: Μεϊντανάς (Αχαΐας), Κωνσταντίνου

(Πρέβεζας)
4ος:Βεργέτης(Αρκαδίας)

17.15Εργοτέλης–Τρίκαλα
Διαιτητής:Βλάχος(ΑνατολικήςΑττικής)
Βοηθοί:Πριόνας(Εύβοιας),Νικολάου(Αθηνών)
4ος:Αντωνίου(ΑνατολικήςΑττικής)

Τετάρτη (4/12)
15.00ΑστέραςΤρίπολης–Πλατανιάς
Διαιτητής:Καραντώνης(Ημαθίας)
Βοηθοί:Κόλλιας (Ηπείρου),Μωυσιάδης (Ηπεί-

ρου)
4ος:Ζαμπαλάς(Ηπείρου)

15.00ΟΦΗ–Καβάλα
Διαιτητής:Κουμπαράκης(Θράκης)
Βοηθοί: Καρσιώτης (Κορινθίας), Κωνσταντό-

πουλος(Κορινθίας)
4ος:Κάτοικος(Αθηνών)

17.15Πανιώνιος–ΟλυμπιακόςΒόλου
Διαιτητής:Κατσικογιάννης(Ηπείρου)
Βοηθοί: Πάγκαλος (Λασιθίου), Κωνστάντιος

(Εύβοιας)
4ος:Λάμπρου(Εύβοιας)

17.15Ξάνθη–ΑπόλλωνΛάρισας
Διαιτητής:Παπαδόπουλος(Μακεδονίας)
Βοηθοί: Πάτρας (Μακεδονίας), Νατσιόπουλος

(Μακεδονίας)

4ος:Αγγελάκης(Μακεδονίας)

19.30Βέροια–ΠΑΣΓιάννινα
Διαιτητής:Βουρνέλης(Μακεδονίας)
Βοηθοί: Τοροσιάδης (Μακεδονίας), Φράγιος

(Μακεδονίας)
4ος:Γιουματζίδης(Πέλλας)

19.30ΑΕΛ–Καλαμάτα
Διαιτητής:Γκορτσίλας(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Κούλα (Ξάνθης),Νικολαΐδης (Μακεδο-

νίας)
4ος:Τσοπουλίδης(Ξάνθης)

Πέμπτη(5/12)
15.00Λαμία–Αιολικός
Διαιτητής:Φωτιάς(Πέλλας)
Βοηθοί:Αλεξέας (Μεσσηνίας),Μπούξμπαουμ

(ΑνατολικήςΑττικής)
4ος:Μαυρίδης(Πέλλας)

17.15Βόλος–Πανσερραϊκός
Διαιτητής:Μαλούτας(Ημαθίας)
Βοηθοί:Δημητριάδης (Καστοριάς), Καλύβας

(Φθιώτιδας)
4ος:Ψυχουλάς(Βοιωτίας)

19.30Παναθηναϊκός–Παναχαϊκή
Διαιτητής:Τσαγκαράκης(Χανίων)
Βοηθοί:Κουρομπύλια (ΔυτικήςΑττικής), Σινιο-

ράκης(Χανίων)
4ος:Μαχαίρας(Αθηνών).

ΞεσηκωμόςστηνΒέροιαγια
τοναγώναμετηνΚαλαμάτα

ΚύπελλοΕλλάδος
Τετάρτη 4/12 (19.30 μ.μ) 

Βέροια-ΠΑΣ Γιάννενα διαιτητής 
ο κ. Βουρνέλης (Μακεδονίας)

Αναβάλλεται η κλήρωση 
του Κυπέλλου Γυναικών 

στο χαντ μπολ 

ΑναβάλλεταιηκλήρωσηγιατοΚύπελλοΓυναικώνπουήτανπρογραμ-
ματισμένη γιασήμερα στις 13.00 καθώςοΕθνικόςΚοζάνηςαποχώρη-
σεαπό το θεσμό.Ως εκ τούτου, οι ομάδεςπου έμειναν είναι 6 (ΠΑΟΚ
Mateco, ΟΦΝ Ιωνίας,ΑναγέννησηΆρταςΦέταΉπειρος, Πανόραμα
Honda,Βέροια 2017, ΓΑΣΚαματερού) και η κλήρωση θα γίνει σε νέα
ημερομηνίαμέχριηΟμοσπονδίανααποφασίσειτοτρόποκαιτοσύστημα
διεξαγωγήςμε6ομάδεςπλέον.Κρίμαγιατίτόσοηαποχώρησηκάποιων
ομάδωνόσοκαιηαπροθυμίακάποιωνάλλωννασυμμετάσχουνυποβι-
βάζουντονθεσμό..

Α2 Βόλεϊ - Σάββατο 30/11
ΔΑΚ “Δ. Βικέλας” στις 6.00 μ.μ.

Φίλιππος-ΑριστοτέληςΣκύδρας
ΟΛΟΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
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Έβδομη αγωνι-
στική  στο φετι-
νό πρωτάθλημα 

της Γ Εθνικής και οι 
Αετοί Βέροιας θα μετα-
βούν για δεύτερη φορά 
φέτος στην Καρδίτσα. 
Αντίπαλοι αυτή τη φορά 
οι Τιτάνες Παλαμά (δεύ-
τεροι στη βαθμολογία), 
μία από τις ομάδες που 
έχουν συνεχόμενη και 

επιτυχημένη παρουσία 
στις Εθνικές κατηγορίες 
αλλά και μία από τις 
πιο δύσκολες έδρες της 
κατηγορίας.

Για τουςΑετούς Βέροιας ο
στόχος βεβαίως είναι ένας, να
διατηρήσουντηναγωνιστικήνο-
οτροπίαπουέχουναπότηναρ-
χή της σεζόν και ναπαλέψουν
για το θετικό αποτέλεσμαώστε
να φτάσουν ακόμη πιο κοντά

στονφετινόστόχοπουδενείναι
άλλοςαπό τηνπαραμονήστην
κατηγορία.

Αγωνιστικάπροβλήματα δεν
υπάρχουν για τουςΗμαθιώτες,
που προετοιμάστηκαν με τον
καλύτερο τρόπο ενόψει του α-
γώνα της Κυριακής, που έχει
ώρα έναρξηςστις 17.00 και θα
διεξαχθείστοΕΑΚΠαλαμά.

Διαιτητές τουαγώναορίστη-
κανοι κ.κ.ΘεοδώρουκαιΘρα-
συβουλίδης,απότονΣύνδεσμο

ΔιαιτητώνΘεσσαλονίκης
Τοπρόγραμματης7ηςαγω-

νιστικής:
ΟλυμπιακόςΒόλου–Αριστο-

τέληςΦλώρινας
ΤιτάνεςΠαλαμά –Αετοί Βέ-

ροιας
ΣΚ Ιωάννινα –Αναγέννηση

Καρδίτσας
ΦαίακαςΚέρκυρας –Αίολος

Τρικάλων
ΦΟΑριδαίας–ΝίκηΒόλου
Ίκαροι Τρικάλων –ΑΓΣ Ιω-

αννίνων
Ρεπό:ΓΑΣΜελίκης
ΣτοΑιγίνιοοιέφηβοι
Όσον αφορά τα τμήματα υ-

ποδομής,οιΈφηβοι,στηνπρώ-
τη τουςπαρουσίαστοαντίστοι-
χοπρωτάθληματηςΕΚΑΣΚΕΜ,
ολοκληρώνουντιςυποχρεώσεις
τους την Κυριακή 1/12 με τον

εκτός έδραςαγώναστοΑιγίνιο.
Αντίθετα το τμήμα Μίνι, που
την προηγούμενη αγωνιστική
σημείωσε τηνπρώτη τους νίκη
κόντρα στονΑΟΚΒέροιας, θα
αγωνιστούν το Σάββατο 30/11
καιώρα 10.00 στοΔΑΚ “Βικέ-
λας”μεαντίπαλοτονΖαφειράκη
Νάουσας.

Σε Livestreaming θα μεταδοθεί τοπαιχνίδι της
Βέροιας2017και τηςΝέας Ιωνίας,σταπλαίσια της
5ηςαγωνιστικήςτηςΑ1κατηγορίαςΓυναικώναπότο
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ τοΣάββατο30/11στις6μ.μστον εξής
σύνδεσμο:YOUTUBE.COMΒέροια2017-Ν.Ιωνία

ΗandballΑ1Γυναικών
ΜεστόχοτηννίκηηΒέροια2017

ΌλαείναιέτοιμαγιατομεγάλοπαιχνίδιτηςΒέροι-

ας 2017 με τηνΝ. Ιωνία
στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ κλειστό
γυμναστήριο της στις  6
μ.μ στα πλαίσια της 6ης
αγωνιστικής.

Παρά τα προβλήματα
πουυπάρχουνστην ομα-
δα τηςΒέροιας ο στόχος
παραμένει νίκη και μόνο
νίκη ώστε η ομάδα να
παραμείνει στις πρώτες
θέσεις του βαθμολογικού
πίνακακαινααποδείξειο-
τιηνίκηστηνΑυστρίαδεν
ήταντυχαία.

Κοντά στην ομάδα θα
βρίσκονται και πολλοί φί-
λαθλοι έτοιμοι να στηρί-
ξουν τα κορίτσια ναφθά-
σουνστηννίκη.

 ΗΡαφαέλαΚαραχια-
ρίση από την ομάδα της
Βέροιας2017δήλωσεστο
e-handball.gr:

«Προερχόμαστε από
ένα κακό παιχνίδι μέσα
στηνΠυλαίαπαρά τηννί-
κηπουπήραμεδενμείνα-

μεευχαριστημένοιαπότηνεμφάνιση.Είδαμεταλά-
θηπου κάναμεστοπροηγούμενοπαιχνίδι και δου-
λέψαμεπάνωσεαυτάγιαναμηνταεπαναλάβουμε.
ΘακοιτάξουμεστοπαιχνίδιμετηνΝ.Ιωνίαναακο-
λουθήσουμετοπλάνοτουπροπονητήμας100%.Η
Ν.Ιωνίαείναιμιακαλήομάδαμεσπουδαίοιστορικό
.Παρόλααυτάπιστεύωπολύστηνομάδαμας ,θα
κάνουμεένακαλόπαιχνίδικαιθαπάρουμετηνίκη!».

Με την 9η αγωνιστική συνε-
χίζεται το πρωτάθλημα της 
Α2 κατηγορίας το Σάββατο 

30/11 και η ομάδα του Φιλίππου 
Βέροιας ταξιδεύει στην Αθήνα όπου 
θα αντιμετωπίσει το Ψυχικό.

Οιδιαιτητέςκαιοικομισάριοιτης9ηςαγωνιστι-
κήςτηςΑ2Ανδρών,είναι:

Σάββατο 30 Νοεμβρίου
Καρδίτσας(Νέο)17.00Καρδίτσα-ΑπόλλωνΠά-

τραςΠουρσανίδηςΚ.-ΑγραφιώτηςΤζ.-Λουλουδιά-
δης(Τέγα)

Αγρινίου 17.00Αγρίνιο-ΕλευθερούποληΠαγώ-
νης-ΤαρενίδηςΣτ.-Ξέρας(Μπέστιας)

Στ.Βενέτης 17.00ΔιαγόραςΔρυοπιδέων-Ολυ-
μπιακόςΨαριανός-Παπαθανασίου-Γιακείμη (Ορ-
φανόςΓ.)

Ήλιδας17.00ΚόροιβοςΑμαλιάδας-ΤρίτωνΜα-

λαμάς-Κοντίλης-Κώτσου(Πίγκας)
Ναυπλίου 17.00ΟίαξΝαυπλίου-ΠαγκράτιΚα-

τραχούρας-Χαλαμπαλάκης-Τσακαλογιάννης (Μαυ-
ραντζάς)

Ψυχικού17.00Ψυχικό-ΦίλιπποςΒέροιαςΚαρ-
πάνος-Καρακάσης-Μακρόπουλος(Λιμνιάτης)

1οΧαϊδαρίου 17.00ΔάφνηΔαφνίου-Χαρίλαος
ΤρικούπηςΑναστόπουλοςΑντ.-Ρίζος-Νάστος (Ά-
κελ)

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου
Ανατόλια18.00Ανατόλια-ΑμύνταςΣταματόπου-

λος-ΚαλογερόπουλοςΛ.-Τσουμαχίδης (Σιμητόπου-
λος)

Αγώναςεξ’αναβολής
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου
Ναυπλίου 17.00Οίαξ Ναυπλίου-Ολυμπιακός

ΑναστόπουλοςΑντ.-Παντελίδης-Τσιμπούρης(Μαυ-
ραντζάς)

Χάντμπολ Γυναικών
ΣεLiveStreamingοαγώνας

τηςΒέροιας2017μετηνΝ.Ιωνία

ΜπάσκετΑ2
Εκτός με Ψυχικό ο Φίλιππος Βέροιας

Μπάσκετ Γ΄ Εθνική
ΣτονΠαλαμάαγωνίζονταιοιΑετοίΒέροιας,ολοκληρώνουντιςυποχρεώσειςτους
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Γράφει ο 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Παπαφλέσσας,   Ένας δυναμικός 
κληρικός υπήρξε ο πιο αξιόμαχος από 
τους αγωνιστές του 1821. Με την ιδι-
ότητα του Αρχιμανδρίτη και το θάρρος 
του για την Ανάσταση του γένους  α-
νέπτυξε εθνική  δραστηριότητα σε όλο 
τον τουρκοκρατούμενο Ελληνισμό. Με 

το χάρισμα της ευγλωττίας του και   την πειστική επιχειρηματο-
λογία  κατόρθωσε σύντομα να μυήσει πολλές προσωπικότητες 
στην Φιλική Εταιρεία κατά την επαναστατική περίοδο του πολέ-
μου

 Δικαίως χαρακτηρίστηκε ο «Μπουρλοτιέρης των ψυχών». 
Έλαβε μέρος σε όλα τα πολεμικά συμβούλια στην Μολδαβία  και 
συμμετείχε στις αποφάσεις για την προετοιμασία του Αγώνα. 
Αναδείχτηκε έμπιστος του Α. Υψηλάντη.  Μετέφερε με το δαυλό 
του από την Βεσσαραβία στην Πελοπόννησο τη φλόγα με την 
οποία άναψε τις καρδιές των αγωνιστούν. Επέβαλε την έναρξη 
της επανάστασης το 1821 με τα «ψεύδη»  και έκαψε όλες τις φο-
βίες τους.  Συγκρούστηκε με Αρχιερείς και προκρίτους ώστε να 
επισπεύσει την έναρξη της Επανάστασης από την Πελοπόννη-
σο. Στο τέλος με το θάνατό του στη μάχη το Μανιάκι το 1825 λυ-
τρώθηκε από τα λάθη του  και σφράγισε  τη μαρτυρική του απο-
στολή  για να  δικαιωθεί αργότερα και να χαρακτηριστεί ήρωας.

   Ο  Παπαφλέσσας Γρηγόριος κατά κόσμο Γεώργιος Φλέσ-
σας γεννήθηκε στην Πολιανή Μεσσηνίας, ήταν γιος του Δη-
μητρίου Φλέσσα και της Κωνσταντίνας Ανδροναίου δεύτερης 
γυναίκας του Δημητρίου Φλέσσα και  το 28ο και τελευταίο παιδί 
της οικογένειας. Ο Γεώργιος φοίτησε στη Σχολή Δημητσάνας 
και  μετά το τέλος των σπουδών του, πιθανώς το 1816, έγινε 
μοναχός στη Μονή Βελανιδιάς στην Καλαμάτα.  Στη συνέχεια 
θα εγκατασταθεί στη Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου και Μιστρά. Οι 
προσωπικές του διαμάχες με τους Τούρκους έγιναν αιτία να α-
ναγκαστεί να εκπατρισθεί στην Κωνσταντινούπολη. 1

       Εκεί επί πατριαρχίας Γρηγορίου Ε’* (1745-1821) ο Πα-
παφλέσσας χειροτονήθηκε αρχιμανδρίτης με το εκκλησιαστικό 
Οφφίκιο «Δικαίος». Στις 21 Ιουνίου 1818 μυήθηκε στη Φιλική 
Εταιρεία από τον Παναγιώτη Αναγνώστου (Αναγνωσταρά) και 
ανέλαβε τη σημαντική αποστολή της κατήχησης των κατοίκων 
των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών με το συνθηματικό-ψευδώνυ-
μο-όνομα Αρμόδιος. Αλλά και κυριολεκτικά το όνομα κατοχύρω-
νε στον Παπαφλέσσα την αρμοδιότητα του αρμοδίου που έλαβε 
από τον Υψηλάντη για τις διαδικασίες της έναρξης της Επανά-

στασης από την Πελοπόννησο.
  Ήταν παρών στη σύσκεψη του Ισμαηλίου της Βεσσαρα-

βίας και εκεί παρουσία τη Υψηλάντη  υποστήριξε την άποψη 
ότι η Επανάσταση πρέπει να αρχίσει από την Πελοπόννησο. Το 
σχέδιο όμως, αυτό  δεν εφαρμόστηκε και η έναρξη της Επανά-
στασης άρχισε από την Μολδαβία . Την μετατροπή του σχεδίου 
ο Παπαφλέσσας δεν τη γνώριζε και εκεί με τα έγγραφά της Φ .Ε  
πορεύτηκε προς την Πελοπόννησο. Περνώντας από την Κων-
σταντινούπολη  2

Όταν πλέον έφτασε στην Πελοπόννησο κατείχε ήδη το πνεύ-
μα του αγωνιστή. Με δεκάδες έγγραφα της Φιλικής Εταιρείας 
στα χέρια του ξεκίνησε μια σειρά ομιλίες ευαγγελιζόμενος την 
απελευθέρωση των Ελλήνων από τον ζυγό των Τούρκων. Ο 
ηγετικός του χαρακτήρας και οι πρωτοβουλίες του αυτές ανησύ-
χησαν πολλούς αρχιερείς  προύχοντες στην Πελοπόννησο, οι 
οποίοι δεν ήθελαν να διαταραχθεί η τάξη και οι Τούρκοι να προ-
βούν σε αντίποινα. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι σκέφθηκαν να 
τον συλλάβουν και να τον παραδώσουν στα χέρια του εχθρού. 
Οι απλοί χωρικοί, όμως, τον προστάτευαν, γοητευμένοι από τον 
χαρισματικό ηγέτη τους. 

  Τον Ιανουάριο του 1821 στη Βοστίτσα,( στο Αίγιο), ο Παπα-
φλέσσας κάλεσε συνέλευση, τους προύχοντες όπου και έθιξε τα 
μείζονα θέματα της χώρας. Μίλησε περί ελευθερίας και δικαιω-
μάτων, περί πνεύματος και ελληνικότητας και υποστήριξε την 
άμεση έναρξη της Επανάστασης. 

« (Ο Παπαφλέσσας) έγινε κομιστής πυρίτιδας και άλλων πο-
λεμοφοδίων, περισσοτέρων υποσχέσεων{..}και ανυπολόγιστου 
επαναστατικού ηλεκτρισμού, Συγκίνησε τα πλήθη προ πάντων 
με τη βεβαίωση ότι ο ρωσι-
κός στρατός επέρχεται για 
την απελευθέρωση της Ελλά-
δος».3  Υποσχέθηκε ακόμα 
ότι θα έρθουν πολεμοφόδια 
και πολλά άλλα. Κάποιοι α-
πό τους συμμετέχοντες απο-
δοκίμασαν τα λεγόμενα του 
υποστηρίζοντας ότι το έδα-
φος δεν ήταν έτοιμο ακόμη. 
Ο Παπαφλέσσας τότε σήκω-
σε επιδεικτικά την επιστολή 
που έλαβε από τον Υψηλάντη 
τονίζοντας την αναγκαιότητα 
της άμεσης έναρξης του α-
γώνα από την Πελοπόννησο 
χωρίς όμως να βρει  ανταπό-
κριση. Μάλιστα δέχτηκε την 
πιο αυστηρή κριτική των αρ-
χιερέων, των προκρίτων της 

Πελοποννήσου που τον χαρακτήρισαν «εξωλέστατο(=ο εντελώς 
χαμένος) »και «χυδαίο».(βάναυσος) αλλά και τη δυσπιστία πολ-
λών Ελλήνων προκρίτων. 4 

Ύστερα έφυγε απογοητευμένος   στο Μοριά  και δεν ησύχασε 
μέχρι την έκρηξη της επανάστασης, που τον βρίσκει στην Κα-
λαμάτα. Από τον Μάρτιο του 1821 ως και τη μάχη στο Μανιάκι 
το 1825, όπου σκοτώθηκε, πέρασε από πολλές μεταλλάξεις, Η 
πόλη αυτή ελευθερώθηκε στις 23 Μαρτίου.

 Το μεγάλο ψέμα του Παπαφλέσσα.. Ήταν πράγματι Ψέματα 
οι υποσχέσεις του?  ΟΧΙ. Ο Παπαφλέσσας  όταν έφυγε από τη 
Βεσσαραβία  πήρε μαζί του το επαναστατικό κλίμα που επικρα-
τούσε  και  στη Βοστίτσα(Αίγιο)το διόγκωσε. Τα αρνητικά  μηνύ-
ματα που έφταναν από τη Βεσσαραβία προκαλούσαν το φόβο 
στα μέλη της Φ.Ε.  Ο εξαναγκασμός έσωσε  την Επανάσταση. 
Γιατί:«Από την πανάρχαια μήτρα της αείζωης Ελληνικής ψυχής 
αντλούσαν τη διάπυρη ανδρεία τους οι σκληροτράχηλοι ήρωες 
του 21»5

 Βιβλιογραφία 1.ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ-ΒΡΙΤΑΝΙΚΑ τ.48, 
σελ.124 –2..Σαράντος Καργάκος.  « Η Ελληνική Επανάσταση 
του 1821.»τ.Β’ σελ.9-16.-3.Κ.Παπαρρηγόπουλος.  «Ιστορία του 
Ελληνικού έθνους»τ.14.σελ.146 εκδόσεις.LIBERIS.4 Αργολική 
Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού 5Μαρία Παπαευ-
σταθίου –Ασημακοπούλου. Πρόξενος Φραγκφούρτης «ΝΟΣΤΙ-
ΜΟΝ ΗΜΑΡ»1986.

   Συνεχίζεται με Κολοκοτρώνη
                                             
 

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ ΤΟΥ 1821
  “ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ” Μπουρλοτιέρης των ψυχών

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ

ΚΕΝΤΡΟΥ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση 
σε παράσταση

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκο-
πικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέ-
ριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων 
Βέροιας, με την ευκαιρία του εορτα-
σμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ανα-
πηρίας σας προσκαλεί την	Κυριακή	
1	Δεκεμβρίου	 και	ώρα	 8.00	 μ.μ.	
στο	Χώρο	Τεχνών	Βέροιας	για την 
καθιερωμένη παράσταση των παι-
διών. Σ’ ένα αφιέρωμα στο έργο του 
αλησμόνητου δημιουργού Μανώλη 
Ρασούλη σε συνεργασία με την ΚΕ-
ΠΑ Βέροιας.

Χορηγοί: 
Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας, 

Σωματείο Καταστημάτων Υγειονο-
μικού Ενδιαφέροντος Βέροιας και 
HONDOS CENTER Bέροιας.

Για	το	Δ.Σ.
Η	Πρόεδρος	του	Συλλόγου	
και	Εθελόντρια	Διευθύντρια

Μιχαηλίδου	–	
Δαμιανίδου	Μελίνα

Από το Κέντρο Συμβουλευτικής Δήμου Βέροιας
Ενημέρωση Γονέων 

και εκπαιδευτικών για τον 
σχολικό εκφοβισμό

Ε ν η μ ε ρ ω -
τ ική ομιλία με 
θέμα τον Σχολι-
κό Εκφοβισμό 
πραγματοποίη-
σε το απόγευ-
μα της Τετάρτης 
27/11/2019 το 
ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό 
προσωπικό του 
Κέντρου Συμβου-
λευτικής Υποστή-
ριξης Γυναικών 
Δήμου Βέροιας 
στο χώρο του 
2ου Γυμνασίου 
Βέροιας. 

Γ ο ν ε ί ς  κ α ι 
εκπαιδευτικοί ε-
ν η μ ε ρ ώ θ η κ α ν 
για το τι συνιστά 
και τι όχι σχολικό 
εκφοβισμό,  τα 
χαρακτηριστικά 
των θυτών και 
των θυμάτων, τις 
μορφές της βίας 
στον εκφοβισμό, 
το ρόλο των θεα-
τών, τους παρά-
γοντες κινδύνου 
του εκφοβισμού 
(οικογένεια, Μ-
ΜΕ-δ ιαδ ίκ τυο , 
κοινωνία, σχο-
λείο), τις συνέ-
πειες σε θύτες 
και θύματα, τις 
δράσεις καταπο-
λέμησης και αντι-
μετώπισης αλλά 
και τις νομικές 
συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού.  

Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το πώς μπορούμε να στηρίξουμε το παιδί που υποβάλλεται σε εκφοβι-
σμό, τι μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά που εκφοβίζουν άλλα παιδιά ενώ, παράλληλα, τονίστηκε ιδιαίτερα 
το κομμάτι της πρόληψης του φαινομένου. 
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ  
ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ  

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
 
Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας, 

εορτάζοντας τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του, παρουσιάζει την μουσικο-
χορευτική παράσταση

«40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ»
   Μια  παράσταση αναδρομής των σημαντικότερων στιγμών της σαρα-

ντάχρονης πολιτιστικής διαδρομής του συλλόγου.
   Στη σκηνή του «ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΩΝ»  Δήμου Βέροιας ,θα ξυπνήσουν 

μνήμες και θα ζωντανέψουν στιγμές πολιτιστικής δημιουργίας για όσους τα 
έζησαν και θα γνωρίσουν οι νεώτεροι.

   Παίρνουν μέρος στην παράσταση όλα τα τμήματα του συλλόγου 
(χορωδία ,τμήματα χορού),καθώς και παλαιοί χορευτές που προσέφεραν 
στο σύλλογο περισσότερο από 10 χρόνια περίπου,με σημαντικό έργο, 
μεγαλωμένοι με  τις αξίες και το ήθος  του ελληνικού πολιτισμού που τους 
προσέφερε αφειδώς ο σύλλογος Μικρασιατών  Ημαθίας.

   Η γιορτή, που δεν θα πρέπει να λείψει κανένας Μικρασιάτης, τιμώ-
ντας με την παρουσία του, όλους τους Έλληνες πρόσφυγες που ακούμπη-
σαν τις μνήμες τους και την διατήρηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς 
στους πολιτιστικούς φορείς τους.

  Η παράσταση θα γίνει το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019,στις 8:00μμ 
,στο Χώρο Τεχνών Δήμου Βέροιας.

  Αριθμημένες προσκλήσεις διατίθενται στα γραφεία του συλλόγου, 
Κεντρικής 183,τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη το πρωί από τις 10:00πμ-
13:00μμ ,και στα τηλέφωνα: 6974938713,6977460574,6944041040.

Το	ΔΣ

Κυκλοφόρησε 
το νέο βι-

βλίο των Δ. 
Στυλ ιαν ίδη , 
Θ.  Σωτηρό -
πουλου,  Α. 
Σ ιμώνη και 
Δ. Αλμαλιώτη 
«Η συμβολή 
της Διατρο-
φής στην υ-
γεία των αν-
θ ρ ώ π ω ν » , 
από τις εκδό-
σεις «ΑΓΡΟ-
Τύπος α.ε.».

Το βιβλίο 
διατίθεται α-
πό το βιβλιο-
πωλείο «Ηλι-
οτρόπιο» της 
Βέροιας.

Πρωτοβουλία για το Παιδί: 
4η τακτική ετήσια 

εκδήλωση προς τιμή 
των Εθελοντών 

ς                                                               
Η Πρωτο -

βουλία για το 
Παιδί διοργα-
νώνει την τέ-
ταρτη τακτική 
ετήσια εκδήλω-
ση προς τιμή 
των Εθελοντών 
της, που θα γί-
νει το Σάββατο 
30 Νοεμβρίου 
2019 και ώρα 
20:30 στο Κέ-
ντρο «Ακρόπο-
λη»

Η Πρωτο -
βουλία για το 
Παιδί, γέννημα 
της  τοπ ικής 
κοινωνίας και 
κατ’ εξοχήν ε-
θελοντικός φο-
ρέας παροχής 
κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν 
υ π η ρ ε σ ι ώ ν , 
αποδίδει  ένα 
ελάχιστο αντί-
δωρο σε όλους 
αυ τούς  που 
μοχθούν ο κα-
θένας από τον 
τομέα του καθημερινά και όλο τον χρόνο, με σεμνότητα και συνέπεια, για την 
διάσωση και την αξιοπρέπεια των μικρών παιδιών, αναγνωρίζοντας αυτή την 
προσφορά και επιβραβεύοντάς την ηθικά.

Καλούμε όλους τους φίλους μας να συμμετάσχουν στην Γιορτή μας, διασκε-
δάζοντας και τιμώντας τους Εθελοντές μας και τη δράση τους.

Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει ένα πρώτο τελετουργικό μέρος 
απονομής ηθικών αμοιβών. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, που έχει ψυχαγωγικό 
– μουσικοχορευτικό χαρακτήρα.

Η τιμή της πρόσκλησης είναι 12€ και περιλαμβάνει πλήρες μενού, ποτό, 
γλυκό και φρούτα.

Προσκλήσεις διατίθενται:
-Από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας, Σ. Πέτρουλα 7, τηλ. 

23310-72303.
-Από το Σπίτι της Βεργίνας, τηλ. 2331092870.
-Από τα Γραφεία Διοίκησης και Εθελοντών, Ανοίξεως 19, Βέροια, τηλ. 

23310-29571.
-Στον τόπο της εκδήλωσης («Ακρόπολη») λίγο πριν την έναρξή της.

ΣΤΑΛΚΕΡ
                                                                      

Του  Κώστα  Μίζα
Επιμελητή Ανηλίκων Βέροιας

Ο,τι  κακό  δεν  χάθηκε,
ό,τι  καλό  δεν  ήταν  μάταιο,
όλα  λαμποκοπούν  μες  στο καθάριο  φως,
μα  αυτό  δεν  φτάνει.
ΑΡΣΕΝΙ  ΤΑΡΚΟΦΣΚΙ

                   
          Οταν χάνονται όλοι, πάντα μένει κάποιος που διασχίζει ένα τοπίο χω-

ρίς χρώματα. Δεν ξέρει πού τον οδηγούν τα βήματά του. Δεν έχει άλλη επιλογή. 
Πρέπει να προχωρήσει.

          Χωρίς να ξέρει τον λόγο, θα συναντήσει τον Στάλκερ, θα ανέβουν 
χωρίς να μιλάνε σε ένα βαγονέτο, και με προφυλάξεις θα συνεχίσουν το δρόμο 
τους μέσα στην ομίχλη.

          Υπάρχει ένας φόβος. Ο κίνδυνος να γίνουν αντιληπτοί από κάποιους 
που δεν είναι ποτέ ορατοί. Εκείνοι, αν τους δουν θα τους εμποδίσουν στην πο-
ρεία τους. Παντού συρματοπλέγματα.

         Φοβάται, αλλά του έχει εμπιστοσύνη. Εκείνος ξέρει,έχει ξανακάνει τον 
δρόμο. Εκεί που πήγε, ακούνε τα λόγια σου,αλλά οι επιθυμίες δεν πραγματο-
ποιούνται αν δεν είσαι αληθινός. Τον εαυτό που έχτισε πάνω σε λέξεις, εκεί τον 
είδε να καταρρέει.

          Από τότε που γύρισε, σπάνια μιλάει.
           
ΥΓ.  Ο ποιητής των εικόνων Αντρέι Ταρκόφσκι στο βιβλίο του ( “Σμιλεύοντας 

τον χρόνο “ Εκδόσεις Νεφέλη) αναφέρει ότι ο άνθρωπος μπορεί να συντριβεί ή 
και να τα βγάλει πέρα στη ζωή. Αν θα τα καταφέρει ή όχι, εξαρτάται και από την 
ικανότητά του να ξεχωρίζει ανάμεσα σ αυτό που έχει σημασία και στο απλώς 
εφήμερο. Ολες οι ταινίες που ακολουθούν ανήκουν στον ίδιο.

1. “Στάλκερ”
2. “Σολάρις”
3. “Καθρέφτης”
4. “Νοσταλγία”
5. “Θυσία”.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας, στα 
πλαίσια του κοινωνικού και φιλανθρω-
πικού χαρακτήρα, διοργανώνει συγκέ-
ντρωση τροφίμων στα γραφεία της 
Λ. Ανοίξεως 90, για να τα προσφέρει 
στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Βέροιας, 
η οποία προσφέρει καθημερινά συσ-
σίτιο σε άπορες οικογένειες. Η συ-
γκέντρωση θα γίνεται κάθε Δευτέρα, 
Τετάρτη, Παρασκευή ώρα 10-12 το 
πρωί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23310 
25654 κιν. 6976953683.

‘’Η ΚΥΡΙΑ ΤΣΑΓΕΡΟ’
’ στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου στις 5.00 μ.μ. θα φιλοξενήσουμε στο 
Αριστοτέλειο Πολιτιστικό Κέντρο Τριλόφου τη συγγραφέα Όλγα 
Κουτμηρίδου, η οποία θα μας παρουσιάσει το βιβλίο της  «ΑΠΟ ΤΟ 
ΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ’’ , ένα βιωματικό έργο μέσα από το οποίο μοι-
ράζεται τις εμπειρίες, τα συναισθήματα και τις ανησυχίες της καθώς 
και ένα υπέροχο παραμύθι ’’Η ΚΥΡΙΑ ΤΣΑΓΕΡΟ’’ ,  που αναδεικνύ-
ει τις αξίες της φιλίας, της αγάπης και της αλληλεγγύης θυμίζοντας 
νοσταλγικά τα χρόνια της αθωότητας στην επαρχία της δεκαετίας 
του ‘60.

Πρόσκληση 
εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για 
συμμετοχή στα 

τμήματα του Κέντρου 
Διά Βίου Μάθησης  

Δήμου Βέροιας
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η 

ότι ο Δήμος  Βέροιας, το Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής 
Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) 
και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μά-
θησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουρ-
γία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βέροιας, στο 
οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα 
Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκ-
παιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής 
Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βέροιας  μπο-
ρούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα 
ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α Τ Ι Τ Λ Ο Ι    Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 
Τ Ω Ν ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέ-
ματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, 
πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) 
25

2 Διαδικτυακά εργαλεία  και  υπηρεσίες 
στην καθημερινή ζωή 25

3 Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην  καθη-
μερινή ζωή 25

4 Επαγγελματική  ενεργοποίηση ανέρ-
γων γυναικών 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπο-
ρούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανε-
ξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και 
μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων 
κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των 
ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η 
συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδει-
ξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 
του διαβατηρίου του υποψήφιου. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε-
πιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμε-
τοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης:  

Τηλ. :  2331350552  και  2331353834
Ταχ. Διεύθυνση:   Μητροπόλεως  46  

Βέροια και Σταδίου 51 Βέροια
Email:    tmima.paideias@veria.gr 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  



Σάββατο 30-11-2019
08 :00 -14 :30  Α -

ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
& ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙ-
ΩΝ 7 (απέναντι από
βενζινάδικο Γαλάνη)
23310-73324

08:00-14:30 ΧΕΙ-
ΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑ-
ΡΗ 29-31 (πλατεία

Τσερμένι)23310-65770
08:00-14:30ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙ-

ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60340

14:30-21:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.
ΠΑΠΠΑ19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-
64102

19:00-21:00ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑ-
ΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα ταξί)
23310-63102

21:00-08:00ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑ-
ΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα ταξί)
23310-63102

Κυριακή 1-12-2019
08:00-14:30ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)
23310-29101

14:30-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝ-
ΔΟΥ11(κάτωαπότααστικά)23310-23023

19:00-21:00ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ8223310-67530

21:00-08:00ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ8223310-67530


Δευτέρα 2-12-2019

14:30-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15ΚΑΙΕΜΜ. ΖΑΧΟΥΓΩ-
ΝΙΑ(περΚΤΕΛ)23310-62163

14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

19:00-21:00ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΜΑ-
ΛΑΚΟΥΣΗ423310-67420

21:00-08:00ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΜΑ-
ΛΑΚΟΥΣΗ423310-67420
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Νοέμβριος 2019
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό2-12-2019 μέχρι8-12-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία

Κανονι-
κά θα 
διε-

ξαχθεί το 
Σάββατο 30 
Νοεμβρίου 
2019 το πρό-
γραμμα της 
13ης αγωνι-
στικής στην 
Α1 της ΕΠΣ 
Ημαθίας. Σύμ-
φωνα με το 
πρόγραμμα 
ο ΠΑΟΚ Αλε-
ξάνδρειας που 
γνώρισε την 
περασμένη αγωνιστική την πρώτη 
ήτα στο πρωτάθλημα θα αντιμετω-
πίσει στην Αλεξάνδρεια τον ΓΑΣ 
Ροδοχωρίου που ακολουθεί στην 
2η θέση του βαθμολογικού πίνακα 
με 2 βαθμούς διαφορά.

Επίσης στοΔΑΚ της Νάουσας οΦΑΣ θα
αντιμετωπίσει τηνΑγ.Μαρίνα τουΒασίληΑρ-
γυρίουπου υποχρέωσεστηνπρώτη ήττα τον
πρωτοπόροΠΑΟΚ.Φυσικάμε νίκη ηΝάουσα
θαμπειξανά.στοκυνήγιτουτίτλου

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
της13ηςαγωνιστικής

ΑΕΧαρίεσσας–ΑχιλλέαςΝάουσας
ΓΑΣΚοπανού–Μακροχώρι
ΟλυμπιακόςΝάουσας–ΆρηςΠαλαιοχωρίου
ΦίλιπποςΜελίκης–Αγρ.Αστ.Πλατέος

ΠΑΟΚΚουλούρας–ΑΕΠΒέροιας
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας–ΓΑΣΡοδοχωρίου
ΘύελλαΣταυρού–ΑστέραςΤριποτάμου
ΦΑΣΝάουσα–Μ.Αλεξ.Αγ.Μαρίνας

Ηβαθμολογία
1)ΠΑΟΚΑλεξ.........................................33
2)Ροδοχώρι.............................................31
3)Νάουσα..............................................30
4)Αγρ.Αστ.Πλατέως.............................27
5)Αγ.Μαρίνα..........................................26
6)ΑχιλλέαςΝ..........................................22
7)ΓΑΣΚοπανού.....................................17
8)ΑΕΧαρίεσσας....................................16
9)ΘύελλαΣταυρού.................................14
10)ΦίλιπποςΜελίκης.............................12
-Μακροχώρι............................................12
12)ΑστέραςΤριποτάμου........................11
13)ΠΑΟΚΚουλούρας.............................10
14)ΆρηςΠαλαιοχωρίου..........................10
15)ΟλυμπιακόςΝ...................................4
16)ΑΕΠΒέροιας......................................3

ΕΠΣΗμαθίας
Στην 13η !! αγωνιστική τα δύο ντέρμπι κορυφής



16 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της Β.
Όλγας κοντά στηνΑνά-

ληψη διαμέρισμα 3ου ο-
ρόφου, 80 τ.μ. καθαρό,
78.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  μ ο ν ο -
κατοικία κοντά στο 7ο

Δημοτικό, 75 τ.μ., με υ-
πόγειο 75 τ.μ. και οικό-
πεδο 200 τ.μ., 48.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπωλεί-
ται μονοκατοικία 80 τ.μ.
σε οικόπεδο 1000 τ.μ.,

με θέα το ποτάμι, και τα
δύο μαζί ή μεμονωμένα.
Τηλ.:6981058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλείται
μονοκατοικίαδύοδιαμερί-
σματααπό70τ.μ.ισόγειο
και 70 τ.μ. 1ος όρ., με ε-
ξωτερικήσκάλα, σε οικό-

πεδο595τ.μ.,πάνωστον
κεντρικόδρόμο,10λεπτά
από τηΒέροια, δίπλα α-
πό τονΑγ. Γεώργιο.Τιμή
85.000 ευρώ, συζητήσι-
μη.Τηλ.: 2310864983&
6941422004.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  δ ι αμέ -
ρισμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτική θέα, ανα-
καινισμένο, χωρίς ασαν-
σέρ, ατομική θέρμανση,
κουφώματα ενεργειακά,

μπαλκόν ια  γύρω-γύ-
ρω. Τιμή 45.000 ευρώ,
συζητήσιμη. Τηλ.: 6992
769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο
του Διαβατού οικόπεδο
205τ.μ.,αξία8.000ευρώ.
Τηλ.:6942067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
(Κωδ.Αγγ.ΥΠΗΛ_2)

Η εταιρείαΑΛΕΞΑΝΤΕΡA.Ε, η οποία εδρεύει
στη Βέροια και δραστηριοποιείται στο χώρο των
κονσερβοποιημένωνφρούτωνκαιστηνχυμοποίηση,
επιθυμείναπροσλάβειΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ.

Απαραίτηταπροσόντα:
•ΠτυχίοΤεχνικήςΣχολής
•ΆδειαΤεχνίτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας
•Προϋπηρεσίασεβιομηχανικήμονάδα
•ΕπιθυμητήηγνώσηΑγγλικήςγλώσσας
Αρμοδιότητες
• Συντονισμό και υποστήριξηΗλεκτρολογικών

θεμάτων
•Επιδιόρθωσηβλαβών
•Προληπτικήσυντήρηση
•Νέατεχνικάέργα
Ηεταιρείαπροσφέρει:
• Εργασίασε ένασύγχρονο και δυναμικά ανα-

πτυσσόμενοπεριβάλλον
•Σταθερήκαιμόνιμηαπασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοιπαρακαλούνται ναπροσκομί-

σουνμέχριτις30Νοεμβρίου2019βιογραφικόσημεί-
ωμασταγραφείατηςεταιρίας(Σιδ.ΣταθμόςΒέροιας)
είτενααποστείλουνβιογραφικόσημείωμαστοemail:
hr@aqf.gr,υπόψηΔιεύθυνσηςΠροσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

(Κωδ. Αγγ. ΥΠΕΞ1)
ΗεταιρίαΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑ.Ε. επιθυμείτηνστελέ-

χωσητουτμήματοςπωλήσεωντουεξαγωγικούτομέα
τουκονσερβοποιείου–χυμοποιείουτης.

ΠεριγραφήΘέσης:
•Εξυπηρέτησηπελατώνσεθέματαπαραγγελιοληψίας
•Διεκπεραίωσηπωλήσεωνεξωτερικού
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το

τμήμααποθήκης
•Τιμολόγηση,έκδοσηφορτωτικώνεγγράφων,τρα-

πεζικήπαρακολούθησηεισπράξεωνπελατώνσυνερ-
γασίαμετολογιστήριο

•Επικοινωνία μεπελάτες για διαχείριση και διευ-
θέτησηπροβλημάτων

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΠτυχίοΑΕΙήΤΕΙήτίτλοςσπουδώνεμπορικής /

οικονομικήςκατεύθυνσης
•Ηλικία,από25μέχρικαι45ετών
•ΆριστηΓνώσηχειρισμούΗ/Υ
•Επαγγελματικήεμφάνισηκαισυμπεριφορά
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι

στρατιωτικέςυποχρεώσεις
•Άριστηγνώσητηςαγγλικήςγλώσσας
ΕπιθυμητάΠροσόνταΥποψηφίου
•Άλλεςξένεςγλώσσες
•Ανεπτυγμένηικανότηταεπικοινωνίας&διαπραγ-

μάτευσης,εργατικότητα,συνέπεια,επαγγελματισμό
•Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων

καιεπίτευξηςστόχων
•Προϋπηρεσίασεανάλογηθέση
Παρέχονται
•Ανταγωνιστικόπακέτοαποδοχώνκαιασφάλιση
•ΜόνιμηΑπασχόληση
•Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής

ανάπτυξης.
Οι υποψήφιοι θαπρέπει ναπαραδώσουν μέχρι

τις30Νοεμβρίου βιογραφικό, στην έδρα της εται-
ρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφήστο email hr@aqf.
gr, και στις 2περιπτώσεις επιβάλλεταιφωτογραφία
υποψηφίου.Πληροφορίες:2331023774.
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συμπύρηναροδάκινα (Άνδρος
καιΈβερτ) 9 στρέμματα στο
ΠΑΛΙΟΣΚΥΛΙΤΣΙ.Τηλ.:6972
237102.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 20,5
στρέμματα,περιοχήΑγ.Αικα-
τερίνης ΕπισκοπήςΑλεξάν-
δρειας,150μ.από τονάξονα

Βέροιας-Αλεξάνδρειας στο
ύψοςΚαλοχωρίου.Τηλ.: 6994
202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ κτήμαστηΒεργίνα με α-
κτινίδια 4,3 στρέμ. σεπλήρη
παραγωγήστηνπεριοχήΞη-
ρόκαμπος. Πληρ. τηλ.: 6932
526408κοςΓιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙκτήμαστηΒεργίνα10
στρέμ.στηνπεριοχήΣάδηνα,
5στρέμ.ακτινίδιακαι5στρέμ.
χέρσο με δική του πομώνα.
Τηλ.: 6932 526408 κ. Γιώρ-
γος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  επιχείρηση
κομμωτηρίουστοκέντροτης
Βέροιας, λόγω συνταξιοδό-
τησης.ΜΟΝΟσοβαρέςπρο-
τάσεις.Τηλ.:6976587232&

2331023206.
ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ περιίτερο, στην πλατεία
Καπετανίδη λόγω συνταξιο-
δότησης.Τηλ.:6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοδι-
αμέρισμα76 τ.μ.,πραγματικός
λουλουδότοπος με κλιματι-
σμό,καλοριφέρ,πάρκιγκ,χω-
ρίςκοινόχρηστα,Γρεβενών11
καιΕρμούγωνία.Τηλ.:6949
215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙμονοκα-
τοικίακοντάστο4οΔημοτι-
κόΣχολείο, ηλιόθερμο, κα-
λοριφέρ.Τηλ.2331065299
&6979078679.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  μο-
νοκατοικία πανέμορφη με
όλα τα έπιπλα και ηλεκτρι-
κά, με αυλή,ΛΟΥΞ, 250
ευρώ. Euromesitiki 6945
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-

γελματικός χώρος επί τηςΒε-
νιζέλου7στηΒέροια,καθαρού
εμβαδού42τ.μ.,στον2οόρο-
φο. Περιλαμβάνει 3 χώρους
καιW.C.Τηλ.:2331021106.

ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΩΝ, Κεντρι-
κής10,ενοικιάζεταικατάστημα
30 τ.μ., διαμπερές, με πατά-
ρι.Τηλ.:6949408554&6948
726845.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοικιάζεται

επαγγελματικόςχώρος50 τ.μ.,
πλήρως ανακαινισμένος, 1ος
όρ.,γωνιακό,δίπλασταΑστικά.
Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρίαστο
χώρο της διαφήμισης άνδρας
μακετίστας από 20-35 ετών.
Πληρ.τηλ.:2331066993.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106331 -ΠατρίδαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

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

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

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

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

ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,250€.
Κωδ.105039ΣτονΆγιοΑντώνιοκοντάκα-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

τιμήμόνο:340.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13672Κατάστημα26τ.μ.,κατασκευή

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.116008Πωλείταιαγροτεμάχιοάδειο

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

Κωδ. 12740ΣτηνΕγνατία δεξιάπρος

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

του Σαββατοκύριακου

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

βιογραφικώνστοergasiamrk@gmail.com.
Σχετικήπροϋπηρεσίαθαληφθείσοβαράυπ’όψιν.

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

Η εταιρείαΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΑΒΕΕ - Ξυλοκιβώτια
ΑγροτικώνΠροϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέ-
ροιας, ζητά ναπροσλάβειΥπάλληλο Γραφείου με
γνώσειςστηνδιαχείρισηκαιέκδοσηΜισθοδοσίας.Θα
προσμετρηθούνσχετικέςσπουδέςHumanResource
Managementκαιπροϋπηρεσία.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας6942-808851

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα στην πολυκα-
τοικίαΜ.Μπότσαρη77,
καινούργιο, 2 δωμάτια,
τραπεζαρία, κουζίνα,
σαλόνι, καθιστικό, λου-
τρό, βεράντα μεγάλη
με θέα ανατολικά, ατο-
μική θέρμανση, ηλιακό,
κλιματιστικό και πολλά
έξτρα, άνετη θέσηπάρ-
κιγκ. Πληρ. τηλ.: 23310
24939,6973015833.

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία
ζευγάρι από επιχείρηση ε-
στίασης με εμπειρία ή χω-
ρίς για κουζίνα και ψήσιμο.
Τηλ.:004915739317512.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης

για κατάστημα στη Βέροια.
Τηλ. επικοινωνίας: 23320
41875ώρεςγραφείου.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  τ ζά -
κιαΦωτιάδης στην Πατρίδα
Βέροιας ΖΗΤΑ ηλεκτροσυ-

γκολλητή. Πληρ. τηλ.: 6976
791774.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑ «Εργοηλεκτρ ική
Ο.Ε.»ζητούνταιΗλεκτρολόγοι
& Βοηθοί Ηλεκτρολόγου.Α-

ποστολήβιογραφικώνστο
e-mail: info@ergoilektriki.
gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  οδηγοί
με δίπλωμα Γ’ κατηγο-
ρίας και εμπειρία στις
πωλήσεις.Αποστολή βι-
ογραφικώνστοsta-afoi@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία/κοπέ-
λαγιαναφροντίζειζευγάρι

ηλικιωμένων και να μένει ε-
σωτερική.Μισθός ικανοποιη-
τικός.Πληρ.: 6974938099&
6976838881.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ ζητά να προσλάβει επι-
θεωρητή πωλήσεων, για να
αναλάβει το τμήμαπωλήσε-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ
110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ2WC+παρκινγκΘεα,καινουριο170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκινγκ3ΔΣΚ140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ,85τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ3ος40τ.μ1ΔΣΚWC,προσοψηςμεΑυτ.Θ.Α/C26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΜονοκατοικιαμε600τ.μοικοπεδο,ανακαινι-
σμενη45000€
ΠΑΠΑΓΟΥ100τ.μ2ΔΣΚ2WCΑν.ΘερμΚοπλαμ,45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας300€
ΠΑΤΡΙΔΑΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ100τ.μμεμπαξεΑ.Θκοπλαμ250€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
ΣΚΡΑ1ΔΣΚWC,μεπομπουςκαιΑ/Cανακαινισμενο,220€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρί-
λοφοΑμμο,Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπι-
τα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο800μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσι-
ανο13000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλησιον
Πιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟοσβαρεςπροτασεις
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια,
μεπείρα στις πωλήσεις
ενδυμάτων, για 4ωρηα-
πασχόληση.Τηλ.:23310
67740&6976745551.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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



ων.Ηεταιρίαπροσφέρειμισθό,αυτοκίνη-
τοκαικινητό.Θαληφθείυπόψηπροϋπη-
ρεσία.Πληροφορίεςστο:6976777999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων,
ηλεκτρολόγοςκαιοδηγόςΤΑΧΙγιασυνερ-
γείοαυτοκινήτων.Τηλ.:2331062900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσία κατάπροτίμηση τουπρογράμ-
ματοςEpsilonγιαΛογιστικόΓραφείο.Τηλ.:
2331076870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπεριποίησηη-

λικιωμένων,καθαριότητασπιτιών,σκάλες,
γραφείων, σιδέρωμα.Τηλ.: 6989 070801
καΔέσποινα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφο-
ρείων με πολυετή εμπειρία και χειριστής
γερανών, με όλα τα επαγγελματικά δι-
πλώματα καιΠ.Ε.Ι. καιπτυχίοΜηχανικού
Αυτοκινήτων ζητά ανάλογη εργασία.Τηλ.
6909403655.

ΚΥΡΙΑ σοβαρή αναλαμβάνει φροντίδα
και περιποίηση ηλικιωμένων και παιδιών
γιακάποιεςώρες.Τηλ.:6983435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και
περιποίηση ηλικιωμένων για όλο το 24ω-
ρο.Τηλ.:6986276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τραπεζαρίας

ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύκτης
DELONGHI 150 ευρώ, 1 μπαούλοψυγει-
οκαταψύκτηςDELONGHI καινούργιο 250
ευρώ,1 τραπέζισαλονιούμαύο49ευρώ.
Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%άδειαςΤΑΧΙστηΒέ-
ροια.Τηλ.: 6973 214275& 6946 660553,
κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κεντρόφυγκα διβαθμια
«Χρυσάφης» αδούλευτη και σε τιμή ευ-
καιρίας.Τηλ.:6942067283κ.Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙλέβηταςπέλλετκαινούργιος,

ιταλικός, μάρκας KARMEKONE, ιδανικός
για εσωτερικούς χώρους, για 80 τ.μ.Τηλ.:
6931811122.

ΠΩΛΕΙΤΑΙROVER400με108.000χλμ.,
σεπολύκαλήκατάσταση.Τηλ.:6994202074.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά και
θηλυκά.Τηλ.:2331062900.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερ-
μανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις
πολυθρόνεςσεάριστηκατάσταση.Τηλ.επι-
κοινωνίας:6973827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις

ζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβαρήσχέση.
Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

ΑΠΟΤΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΧΑΤΖΗΠΑ-
ΝΤΟΣ, Έπιπλα-Φωτιστικά, στο 7ο χιλ.
Βέροιας-Νάουσας, ζητείταιπωλήτρια για
εργασία στο κατάστημα επίπλου.Προϋ-
πηρεσίαστο είδοςθαθεωρηθείπροσόν.
Απαραίτητο μέσο μεταφοράς.Τηλ. επι-
κοινωνίας:2331093205κ.ΚΩΣΤΑΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΖητείταισυνεργάτηςμεγνώσηΗ/Υγιαμεσιτικό

γραφείοτηςΒέροιας,μεικανοποιητικήπελατείακαι
προοπτικήαγοράςτουγραφείου.Πληρ.τηλ.:6973
735020

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

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

Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΕμπειρίακαιπροϋπηρεσίασεβιβλίαΓ’

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές –

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

(ERP)
-Πολύκαλήγνώση τηςΑγγλικήςγλώσ-

σας (γνώση γερμανικής γλώσσαςθα εκτι-
μηθείωςεπιπρόσθετοπροσόν)

-Ηλικίαέως40ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες

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

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

(ΚΩΔ.ΑΓΓΕΛΙΑΣ201911_1)
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Του Πάρη Παπακανάκη
 

Ένα από τα πιο σοβα-
ρά προβλήματα της πό-
λης μας προσεγγίζουμε 
σήμερα, αγαπητοί φίλοι. 
Ο τίτλος αφ’ εαυτού του 
προϊδεάζει (όχι άδικα) σε 
υψηλές κορώνες και πη-
χυαίους τίτλους, όπως: 
«Το καθημερινό ΜΠΑΧΑ-
ΛΟ της Μητροπόλεως!!!»  
ή  «Κυκλοφοριακό έμ-
φραγμα στο κέντρο της 
Βέροιας» και κείμενα του τύπου: «Τρίτη σήμερα και, ως συνήθως, από το πρωί στο κέντρο της Βέροιας 
επικρατεί έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Τα οχήματα κινούνται σημειωτόν σε όλο το μήκος της Μητροπό-
λεως, καθώς σταθμευμένα ΙΧ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (οι γνωστοί... «μισολεπτάκιδες» -επιμένω 
στην ορθογραφία αυτή-), πολλά φορτηγά προμηθευτών που φορτοεκφορτώνουν το καθένα μπροστά από την 
επιχείρηση του πελάτη, και (αν είναι δυνατόν!!!) διπλοπαρκαρισμένα ΙΧ, δοκιμάζουν τα νεύρα των υπολοίπων 
οδηγών! Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση στην οδό Βενιζέλου, όπου… κλπ. κλπ».

Εεε, λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, θα σας απογοητεύσω…  Αντιθέτως έρχομαι σήμερα να καταδείξω ότι το 
κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης μας έχει πολύ βαθιές ρίζες στο παρελθόν. Είναι ενδογενές, (με ορολογία 
ιατρικής) είναι αυτοάνοση κατάσταση, το κουβαλάμε στο DNA μας!!! 

Η πρώτη εμφάνιση καταγεγραμμένων «συμπτωμάτων» προσδιορίζεται στα μέσα της δεκαετίας του ‘20, 
όταν η γνωστή μας (από προηγούμενες αναφορές) βόρεια είσοδος της Βέροιας μπροστά από το καφενείο 
«Ελευθερία» (ή Μουαρήφ, στο κτήριο όπου στεγάζεται η ΔΕΗ) χαρακτηρίζεται σε δημοσίευμα (Αστήρ Βερ-
ροίας Αρ.Φ. 47 / 20 Φεβρουαρίου 1927) ως αφετηρία της «Κοιλάδος Κλαυθμώνος», καθώς «…η οδός από 
του καφενείου Μουαρήφ μέχρι της οδού Αγίου Σπυρίδωνος έγινεν στάδιον διαγωνισμού ταχυπορίας των αυ-
τοκινήτων, κάρρων και λοιπών τροχοφόρων και τετραπόδων…». Ήταν παθιασμένοι «εραστές της ταχύτητας» 
οι Βεργιωτάδες πρόγονοί μας, αξιοποιώντας κάθε δυνατό τροχοφόρο όχημα και κάθε είδους υποζύγιο. Το 
κείμενο αφήνει μάλιστα την υποψία ότι γίνονταν «κόντρες»… Απίστευτο!!!    [ Τσσσ!!! (σύγχρονο επιφώνημα 
των νέων για το «απίστευτο») σαράντα χρόνια μπροστά από τα αμερικανάκια του Grease ήμασταν!!!].  Η 
συνήθεια αυτή μάλλον προέκυψε ως επέκταση της δοκιμασίας της ποιότητας αλόγων κατά το αλογοπάζαρο, 
που λάμβανε χώρα κάθε Τρίτη στο σημερινό πάρκο μπροστά από τα κοιμητήρια.

Να διευκρινίσω για τον ορθό προσανατολισμό σας ότι η αναφερόμενη οδός Αγίου Σπυρίδωνος δεν έχει να 
κάνει με την περιοχή του ομώνυμου γνωστού σήμερα Ι. Ναού επί της Βενιζέλου, αλλά η έκφραση «κοιλάδα» 
παραπέμπει στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου και Αγίου Σπυρίδωνος επί της σημερινής Κόδρου, στον λεγόμενο 
«βλάχικο μαχαλά». Πιθανότατα λοιπόν η «πίστα αγώνων» της εποχής ήταν η σημερινή οδός Βλάχων Ηρωί-
δων, χωρίς να αποκλείεται η Κεντρική Οδός μέχρι το ύψος της πλατείας Αγίου Αντωνίου. 

Και συνεχίζει ο αρθρογράφος: «(…) Ο δρόμος γεμάτος από κάρρα, ξύλα και λοιπών ειδών κατέστη τελι-
κώς αδιάβατος…». Σαν να μην έφταναν αυτά, στα πεζοδρόμια «…οι παροικούντες καταστηματάρχαι συνα-
γωνίζονται εις το να επαυξήσουν τους κινδύνους των αμερίμνων διαβατών. Σάκκοι με διάφορα εμπορεύματα 
εμποδίζουν την διάβασιν των διαβατών, αντικείμενα επικρέμονται επί των κεφαλών των από τα ένθεν και 
εκείθεν κείμενα σιδηρουργεία…» και παράξενο πώς, ευτυχώς δεν συνέβη «…κάποιος αφηρημένος να βρεθεί 
κρεμασμένος από κανένα υνί ή δρεπάνι σαν το αρνάκι στο τσιγκέλι…».   [Κάτι πρέπει να σας φέρνει στον νου 
σας αυτή η περιγραφή… Έτσι δεν είναι;] 

Μαρτυρείται μόνο ότι «…μια γρηά εκ Προύσης φορτωμένη με ξύλα το βράδυ και επιστρέφουσα στο σπίτι 
της δια να διαφύγει τον κίνδυνον από ένα κρεμασμένο υνί, από το ιλιγγιωδώς κατερχόμενον αυτοκίνητον 
και από τη λάσπη ευρέθη ενσφηνωμένη μεταξύ κάρρου και σωρού ξύλων με την κεφαλήν προς τα κάτω… 
ομπρέλα!!!». Τελικά, μετά από πολλή ώρα και πολύ κόπο, κατάφεραν οι διερχόμενοι να την ελευθερώσουν…

Δεν σταματάει όμως εδώ το πράγμα, αγαπητοί φίλοι!  Όοοχι !!! Παρά την ανάρτηση προειδοποιητικών 
πινακίδων «Τροχοφόρα βραδυπορείτε!!!», «…οι σωφέρ της πόλεώς μας, χάρις εις την αμεριμνησίαν της α-
στυνομικής αρχής…» δεν τηρούσαν «…την αστυνομικήν διάταξιν περί ταχύτητος των αυτοκινήτων εντός της 
πόλεως…» με αποτέλεσμα «…συχνά να συμβαίνουν αυτοκινητιστικά ατυχήματα» (Αστήρ Βερροίας Αρ.Φ. 83 
/ 7 Μαΐου 1928).

 
Όσον αφορά στην κα-

τάσταση του οδικού δικτύ-
ου: «η κεντρικωτέρα αρ-
τηρία της πόλεώς μας, η 
οδός της 26ης Οκτωβρίου 
(αναφέρεται στη σημερι-
νή Κεντρική Οδό) εις την 
οποίαν…» γινόταν « ο 
βραδυνός περίπατος των 
τε Βερροιέων και Βερροι-
ωτισσών …» ήταν «…σε 
κακά χάλια. Παντώς είδους 

ακαθαρσίαι, όγκοι λίθων και χωμάτων…» κοσμούσαν «…την αρτηρίαν ταύτην της πόλεώς μας…»  (Αστήρ 
Βερροίας Αρ.Φ. 26 / 2 Μαΐου 1926). 

 

Απέναντι στις απαι-
τήσεις των καιρών η 
Δημοτική Αρχή φαίνεται 
αναιμική: «Και πάλιν εί-
μεθα υποχρεωμένοι να 
επανέλθωμεν επί των 
θανατηφόρων οπών 
της πόλεώς μας. (…) 
και να δηλώσωμεν εις 
τον κ. Δήμαρχον ότι 
στοιχειώδης υποχρέω-
σις προς τους δημότας 
του τω επιβάλλει όπως 
διατάξει την άμεσον ε-
πιδιόρθωσιν τούτων…» (Αστήρ Βερροίας Αρ.Φ. 15/ 24 Ιανουαρίου 1926) και χωρίς όραμα για το μέλλον: 
«Χαράς ευαγγέλια!! Επανερχόμεθα εις την Μεσαιωνικήν εποχήν, οι δρόμοι μας χάρις εις τον έχοντα μεσαιω-
νικάς αντιλήψεις δήμαρχόν μας καλντιριμοποιούνται, αντί να βαδίσωμεν προς την άσφαλτον. Εύγε κ. Δήμαρ-
χε!!». (Αστήρ Βερροίας Αρ.Φ. 20/ 7 Φεβρουαρίου 1926)

[Ο ατυχής, δεχόμενος τα καταιγιστικά πυρά ήταν ο Ιωάννης Μάρκου, ο πρώτος αιρετός Δήμαρχος της 
Βέροιας, ο οποίος διένυε τότε τη δεύτερη κατά σειρά θητεία του. Αμέτρητα: «δεν έκοβα το χέρι μου, που σε 
ψήφισα!!!» πρέπει να έπεφταν καθημερινά… Η «χώρα των κουλοχέρηδων» που έλεγε ο αείμνηστος Χάρυ 
Κλίν!!! ] 

 
Δεν σταματάει όμως 

ούτε εδώ το πράγμα, α-
γαπητοί φίλοι!  Όοοχι !!!  
Γιατί: «…Ως επιστέγα-
σμα της αξιοθρηνήτου 
αυτής καταστάσεως έρ-
χεται η κατά τας εσπερι-
νάς ώρας διέλευσις των 
ζώων αγελάδων και βο-
ών εξαναγκάζοντα τας 
και τους περιπατητάς 
να τρέπονται εις φυ-
γήν…» 

[Ένας μισθωτός βο-
σκός, ο «μαντζαράς» ή «κομενσής»  (από αντίστοιχες τούρκικες λέξεις για το βουβάλι), αναλάμβανε ανεβαίνο-
ντας κάθε πρωί  την Κεντρική Οδό να συγκεντρώνει τα βοοειδή που διατηρούσαν τότε μέσα στην πόλη αρκε-
τοί κάτοικοι και αφού τα πήγαινε για να βοσκήσουν στις παρυφές του Βερμίου, το απόγευμα με την αντίθετη 
διέλευση τα διαμοίραζε ένα μετά το άλλο για να τα αρμέξουν οι ιδιοκτήτες τους.

Θα αναγνωρίζετε ασφαλώς ότι στις μέρες μας έχει αλλάξει η ορθογραφία και…  το είδος των ζώων που 
τρέπουν σε φυγή τους περιπατητές. Τον πρώτο ρόλο σήμερα έχουν τα αδέσποτα σκυλιά, αν και περιστασιακά 
έχουμε και κάποιες μάλλον ευχάριστες εκπλήξεις, που μας θυμίζουν το παρελθόν(!!!)] 

 
Σκεφτείτε επιπλέον ότι κατά τις ενδιάμεσες ώρες περνοδιάβαιναν στους δρόμους τα γαϊδουράκια των 

πλανόδιων πωλητών, τα μουλάρια των κυρατζήδων (των μεταφορέων ελαφρών σχετικά βαρών της εποχής), 
τα βαρυφορτωμένα κάρα των καραγωγέων με εμπορεύματα από τον σιδηροδρομικό σταθμό και τα κάρα των 
αγροτών που από τα γύρω χωριά μετέφεραν την παραγωγή τους προς πώληση στα εμπορικά καταστήματα 
της Βέροιας... 

Φανταστείτε πόσες παράνομες σταθμεύσεις, αναστροφές, διπλοπαρκαρίσματα… Ενώ θα έδιναν και θα 
έπαιρναν τα: «Πού το παρατάς το κάρο με τα ζωντανά, βρε …»,  «Μισό λεπτάκι, μπάρμπα, να πεταχτώ μέχρι 
τον Ψιψίκα.», «Και τι θα κάνω εγώ τόσην ώρα;;; Μαγαζί έχω!!!», «Ούτε μισό λεπτάκι δεν θα κάνω, μπάρμπα, 
σου είπα…». Και να επακολουθεί μετά από πολλή ώρα (τουλάχιστον ημίωρο το μισολεπτάκι!) το πατροπαρά-
δοτο εγκάρδιο κατευόδιο του «μπάρμπα» (συνοδευόμενο απαραιτήτως από την ζωηρή προβολή της παλά-
μης με τα δάκτυλα σε διάσταση): «Πάρ’ τα να μη στα χρωστάω!!!». 

[Για την ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας, αναφέρω ότι το πιο προσβλητικό «στόλισμα» της εποχής ήταν να 
σε αποκαλέσει κάποιος: «Γομάρ’ ξεσαμάρωτου!!!»]

 Σκηνή	από	τη	Βέροια	περί	την	δεκαετία	του	‘20	(Αρχείο	Ζυγουλιάνου	Στέργιου)	

Θα συμφωνήσετε ασφαλώς ότι αυτά είναι πραγματικά κυκλοφοριακά προβλήματα, αγαπητοί συμπολίτες 
μου και είμαι βέβαιος ότι θα σταματήσετε στο εξής να δυσανασχετείτε τόσο έντονα για τις σημερινές «ελα-
φρώς επιβαρυμένες κατά μικρά χρονικά διαστήματα» κυκλοφοριακές συνθήκες.  Άλλωστε η εμφάνιση μεταξύ 
μας των «διπλοπαρκαρισματάκηδων», «μισολεπτάκιδων» κλπ., είναι θέμα προγονικών καταβολών. Επιπλέ-
ον ως ενδογενές-αυτοάνοσο το συνολικό κυκλοφοριακό πρόβλημά μας, πρέπει: κατ’ αρχήν να το αποδεχθού-
με ως τέτοιο και στη συνέχεια να μάθουμε να ζούμε μ’ αυτό…  [Ήρεμααα!!!  Αστειεύομαι, σας λέω…]

ΥΓ. Ούτε εδώ όμως σταματάει το πράγμα, αγαπητοί φίλοι!  Όοοχι !!! Γιατί στην επόμενη «συνάντησή» μας, 
Θεού θέλοντος και Ζήση Πατσίκα επιτρέποντος, θα διαπιστώσουμε μαζί ότι ΚΑΙ η έλλειψη θέσεων στάθμευ-
σης είναι θέμα ενδογενές και αυτοάνοσο!!!

ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η	Κεντρική	Οδός	κατά	τη	δεκαετία	του	’20,	από	το	ύψος	
της	πλατείας	Αγίου	Αντωνίου	και	βορειότερα.	


	30_31_11_19fbig
	30-11 1-12 19g
	30_31_11_19fbig
	30-11 1-12 19g
	30_31_11_19fbig
	30-11 1-12 19g
	30_31_11_19fbig

