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Επίθεση με κατσαβίδι 
εναντίον 74χρονου 

στο κέντρο της Βέροιας! 
Συνελήφθη ο δράστης, 

στο νοσοκομείο το θύμα

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

SPORT SPORT

Σήμερα τα φώτα, ο φωτισμός 
και… ο Τριπόταμος!!!

Του Πάρη Παπακανάκη

Μην κατεβάζετε σκουπίδια 
τις Αργίες γιατί κάνουν

 πάρτυ τα αδέσποτα

Σε δημόσια διαβούλευση
 το Νομοσχέδιο...

Ο νέος ρόλος της Αυτοδιοίκησης 
για την Πολιτική Προστασία
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Με στόχο τη νίκη και τους τρεις 
βαθμούς η Βέροια σήμερα 
στη Ρόδο με τον Διαγόρα
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Η κακοκαιρία κάθε φορά
θα έχει όνομα;

  Διαβάζουμε νέες «πολεμικές» ανακοινώσεις 
για καιρικές επιθέσεις με σφοδρό ψύχος και 
χιονοπτώσεις. Την «Ζηνοβία» θα διαδεχθεί το 
νέο κύμα κακοκαιρίας με το όνομα «Ηφαιστίων». 
Μήπως γίναμε τροπική περιοχή και μας 
χτυπούν τυφώνες και τους δίνουμε και όνομα; 
Και άντε για τους πρωτευουσιάνους που δεν 
είναι μαθημένοι να το καταλάβουμε, αλλά 
δεν δικαιολογούνται κάτοικοι στα βόρεια της 
χώρας να «τσιμπάνε» σε αυτό το επικοινωνιακό 
παιχνίδι που δεν έχει και καμία ουσία. 
  Για κάθε επιδείνωση μέσα σε φυσιολογικά 
πλαίσια, θα φέρνουν την καταστροφή; Eίμαστε 
στην καρδιά του χειμώνα και μάλιστα οι 
θερμοκρασίες είναι φυσιολογικές, ούτε καν 
ακραίες. Αυτήν την ιστορία θα έχουμε τρείς 
και πέντε; Και το κακό είναι ότι τα ονόματα της 
ελληνικής γλώσσας και δη της μυθολογίας που 
χρησιμοποιούνται είναι ανεξάντλητα, οπότε ας 
είσαστε έτοιμοι σε λίγο και για τα φθινοπωρινά 
πρωτοβρόχια να δίνουν όνομα!!!
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Σύναξις των 70 Αποστόλων, Θεοκτίστου,

Ονουφρίου εν Χίω

του Σαββατοκύριακου

Πού απαγορεύεται η στάση 
και στάθμευση στη Βέροια, 

για τον εορτασμό
των Θεοφανείων

Για την  εύρυθμηκυκλοφορία τωνοχημάτωνκαι τηνπρό-
ληψητωντροχαίωνατυχημάτωνστηνπόλητηςΒέροιας,κατά
τις εκδηλώσεις εορτασμού τωνΘεοφανείων, τηνΔευτέρα 6
Ιανουαρίου 2020 ηΔιεύθυνσηΑστυνομίας αποφάσισε την
απαγόρευσητηςκυκλοφορίαςτωνοχημάτων,απότις10:30΄
έωςτις11:30΄τοπρωί,στηνοδόΒενιζέλου,απότησυμβολή
τηςμε την οδόΜαλακούση έως τησυμβολή τηςμε την οδό
Θεσσαλονίκηςκαιαπότις11:00΄έωςτις12:00΄,στηνοδόΦι-
λήμωνος,απότησυμβολήτηςμετηνοδό25ηςΜαρτίουέως
τησυμβολήτηςμετηνοδόΒενιζέλου.

Επίσηςαπαγορεύειτηστάσηκαιτηστάθμευσηςόλωντων
οχημάτων,όπουαυτήεπιτρέπεται,απότις07:00΄π.μ.έωςτις
12:00 μ. και για τον απολύτωςαπαραίτητο χρόνο διέλευσης
της θρησκευτικήςπομπής και τέλεσης τωνθρησκευτικών εκ-
δηλώσεων,στιςοδούς:

ΑγίουΑντωνίου, από τη συμβολή της με την οδόΜαλα-
κούσηέωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΒερμίου,στηνπάροδο
τηςΑγίουΑντωνίου, έναντι εισόδου του ΙερούΝαού έως τη
συμβολήτηςμε τηνοδόΚεντρικής,εντόςτηςΠλατείαςΑγίου
Αντωνίου,στηνοδόΒερμίου,απότησυμβολήτηςμετηνοδό
ΑγίουΑντωνίουέωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΒενιζέλου,και
στηνοδόΒενιζέλου,απότησυμβολήτηςμετηνοδόΒερμίου
έωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΘεσσαλονίκης.

Ηκυκλοφορίατωνοχημάτων,κατάτιςώρεςαπαγόρευσης
θα διεξάγεται μέσωπαρακαμπτηρίων οδών με μέριμνα και
φροντίδατουΤμήματοςΤροχαίαςΒέροιας.

Ευλογία για τους βουτηχτές
να πέφτουν στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

Η τρίτη και τελευταία εορτή τουΔωδεκαη-
μέρου είναι αυτή τωνΘεοφανείων, στις 6 Ια-
νουαρίουκαι τοόνοματηςπροκύπτειαπότην
φανέρωση των τριών προσώπων τηςΑγίας
Τριάδαςπουσυνέβησύμφωναμε τρειςσχετι-
κέςευαγγελικέςπερικοπές.

Μαζί με τηνφανέρωση τηςΑγίαςΤριάδας,
γιορτάζεταικαιοαγιασμόςτωνυδάτων.Γιαυτό
τηνημέρατωνΦώτων,οινέοιβουτάνεστανε-
ρά,αψηφώνταςτοκρύο,γιατίθεωρούνμεγάλη
ευλογία ναπιάσουν τοσταυρό, ενώ, ο ιερέας
απελευθερώνει ένα περιστέρι σε ανάμνηση
της εμφάνισης τουΑγίουΠνεύματος«εν είδει»
(με τη μορφή) περιστεράς.Με το αγιασμένο
νερόοι ιερείς, στησυνέχεια, επισκέπτονται τα
σπίτιατηςενορίαςτουςγιανατααγιάσουνκαι
ταφωτίσουν!

Μην κατεβάζετε σκουπίδια τις αργίες
γιατί κάνουν πάρτι τα αδέσποτα! 

ΑνκαιτοΤμήμαΚαθαριότητας
του δήμου Βέροιας είχε βγάλει
ανακοίνωσηγιαναμην«κατεβά-
σουν»σκουπίδιαοιδημότεςπα-
ραμονή και ανήμεραΠρωτοχρο-
νιάς,ωστόσο οι κάδοι στις πε-
ρισσότερεςπεριοχές ξεχύλησαν.
Ήρθανοιπρώτεςεργάσιμεςημέ-
ρες, που ξεκίνησε η αποκομιδή
για να καθαρίσει το τοπίο, αλλά
υπήρξαναπομακρυσμένεςπερι-
οχές(κυρίως εκτός κέντρου)που
δενπέρασε το απορριμματοφό-
ρο, μεαποτέλεσμαοι αδέσποτοι
σκύλοικαιγάτεςναστήσουνένα
πάρτιγύρωαπότουςκάδους!Σε
επικοινωνία που είχαμε με τον
αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη
Παπαδόπουλο, μας τόνισε ό-
τι ακόμη και τις αργίες υπήρχε
προσωπικόστηνκαθαριότηταπουδούλεψεγιατα«επείγοντα»,ωστόσοείναιαδύνατοναεξαφανίσουντόσομεγάλο
όγκοσκουπιδιώναπόκάθεσημείοτηςπόληςμέσασεμιαημέρα.Επίσηςσυμπλήρωσεότιακόμηκιανμάζευανόλα
τασκουπίδιαδενθαείχανπουναταπάνεαφούοιΧΥΤΑκαιταεργοστάσιαεπεξεργασίαςείναικλειστά.Τέλοςοαντι-
δήμαρχοςανέφερεότιηδιαχείρισητωνσκουπιδιώνθαπρέπειναξεκινάαπότοσπίτιτουκαθενός,χρησιμοποιώντας
τιςενδεδειγμένεςσακούλεςσκουπιδιώνκαιόχιχύματασκουπίδιαήσεμικρέςσακούλες,πουλερώνουντουςκάδους,
ενώδενείναιδυνατόννακατεβαίνουνκαθημερινάσκουπίδια.ΌσογιατοεορταστικότριήμεροτωνΦώτων,αςέχετε
υπόψησαςότιΚυριακήκαιΔευτέραδενκατεβάζετεσκουπίδια.Οισυγκεκριμένεςφωτογραφίεςείναιαπόκάδους
στηναρχήτηςοδούΟμήρου(περιοχήκάτωαπότουΒικέλα)καιμιλούνμόνεςτους…

Τοημερολόγιοτου3ου
ΣυστήματοςΠροσκόπωνΒέροιας

Μία ακόμα ημερολογιακή
χρονιά ξεκίνησε και ένα ακόμα
ημερολόγιο προστίθεται στην
εκδοτική δράση του Σώματος
Ελλήνων Προσκόπων και δη
του 3ου Συστήματος Προσκό-
πωνΒέροιας,πουγιορτάζουντα
100χρόνιααπότηνίδρυσήτους
(1920-2020).

Κάθε μήνας, θυμίζει και μία
προσκοπική δράση, από το
πλούσιοφωτογραφικόυλικό του
3ου Συστήματος, μαζί με πλη-
ροφορίες για τιςώρες και τις η-
μέρες τωνσυγκεντρώσεών τους
στην έδρα τους, που βρίσκεται
στην οδόΜπιζανίου 4, στηΒέ-
ροια.Καλήχρονιά!

Το«μαγικόραβδί»
τουΔημάρχουγιατουςαγρότες
και«ειρήνηημίν»στοΔημοτικό

Συμβούλιο
Τουςαγρότεςτηςπεριοχήςμας,θαακουμπούσεπρώταοδήμαρχος

ΒέροιαςΚ.Βοργιαζίδης, εάνείχεέναμαγικόραβδί,πουθαπραγματο-
ποιούσεεπιθυμίεςκαιευχές.Όπωςείπεστηνεκπομπή«Πρωινέςσημει-
ώσεις»τηςΣοφίαςΓκαγκούση,στονΑΚΟΥ99.6,ηπρώτηευχήθαήταν
ναανέβειτο(πεσμένο)βιοτικόεπίπεδοτωναγροτών,γιανασυμπαρα-
σύρεικαιτηντοπικήΑγοράκαιτονΔήμο,ενώγενικότεραευχήθηκεπρω-
τίστωςειρήνη,λόγωτηςκακήςγειτονίαςεξΑνατολών.

Θακαταφέρειτο2020νασυνεδριάζειενειρήνηκαιτοδημοτικόσυμ-
βούλιο;τονρωτήσαμε…

«Κοιτάξτε»,εάνέναςδημοτικόςσύμβουλοςπραγματικάενδιαφέρεται
γιατονΔήμοτουκαιθέλειναβοηθήσει,απέχειαπόκορώνεςκαικαταθέτειπροτάσεις.Οτιδήποτεάλλοείναιμόνοειςβά-
ροςκαιτουιδίουαλλάκαιτουΔήμου.Άραλοιπόν,κατάθεσηπροτάσεωνγιατηνκαλύτερηδυνατήπαραγωγή…»απάντη-
σεοδήμαρχος,μεευχέςηνέαχρονιάναπάεικαλύτερααπότηνπερσινή!
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Ο Δήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης στον ΑΚΟΥ 99.6 για τη νέα χρονιά
Οι βασικοί στόχοι του Δήμου Βέροιας για το 2020: 
Βιώσιμη Αστική Ανάπλαση, Νεκροταφεία, Κλειστό 

Γυμναστήριο κάτω από την Εληά, αναβάθμιση σχολείων 
Καλό καλοκαίρι για τη γέφυρα Κούσιου!

«Η dream team του Δήμου που πήγε στην Περιφέρεια κατόρθω-
σε και απέσπασε το φλουρί», έτσι σχολίασε, χαριτολογώντας, ο δή-
μαρχος Βέροιας την πρωτοχρονιάτικη τύχη του Δήμου, να κερδίσει 
το φλουρί της πίτας που κόπηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη 
το πρωί της Πρωτομηνιάς. Ο κ. Βοργιαζίδης, καλεσμένος στην εκ-
πομπή του ΑΚΟΥ 99.6, «πρωινές σημειώσεις» έστειλε τις ευχές του 
για το νέο έτος και μίλησε για τους στόχους του Δήμου, το 2020.

«Κατ’ αρχάς, περιμένουμε την τελική έγκριση από την Διαχειρι-
στική Αρχή, προκειμένου να δημοπρατήσουμε τα έργα που σχε-
τίζονται με το σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Είναι τρία 
διαφορετικά έργα, εκ των οποίων, το μεγαλύτερο που έχει προϋπο-
λογισμό άνω των 25 εκατ. ευρώ, αφορά την βιοκλιματική, πολιτι-
στική διαδρομή των ιστορικών σημείων του Δήμου, το δεύτερο 
αφορά  στη δημιουργία κυκλικών κόμβων στην ευρύτερη περιοχή 
του Προμηθέα, και στις περιοχές των σχολείων και το τρίτο αφορά 
στις πράσινες αυλές, στα σχολεία επίσης», είπε ο δήμαρχος, υπο-
γραμμίζοντας ότι και τα τρία έργα μαζί, ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ, 
στον προϋπολογισμό τους.

Επόμενος στόχος (και το 2020) είναι η ολοκλήρωση της γέφυ-
ρας Κούσιου, η οποία δεν θα παραδοθεί τελικά την Άνοιξη, αλλά 
σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, το έργο θα «τραβήξει» μέχρι τις αρ-
χές του καλοκαιριού.

«Ο νέος εργολάβος  ζήτησε και πήρε παράταση μέχρι το τέλος 
Μαΐου και μέχρι τότε αναμένεται να ολοκληρωθεί. Θα εξαρτηθεί βέ-
βαια και από τις καιρικές συνθήκες» δήλωσε ο δήμαρχος, επισημαί-
νοντας ότι κάθε ημέρα κακοκαιρίας, το έργο πηγαίνει προς τα πίσω. 
«Εάν έχουμε ένα κακό χειμώνα, ενδεχομένως να μην αρκεί η 
παράταση του Μαΐου, αλλά να χρειαστούν ένα ή δύο μήνες 
ακόμα» πρόσθεσε ο κ. Βοργιαζίδης.

Στην ατζέντα του Δήμου για το 2020, ο δήμαρχος πρόσθεσε 

και τις ενεργειακές αναβαθμίσεις σχο-
λείων, έργα αγροτικής οδοποιίας και τα 
καινούργια νεκροταφεία, τα οποία οι αρ-
μόδιες υπηρεσίες μελετούν εδώ και καιρό. 
Όπως είπε ο κ. Βοργιαζίδης, αυτή τη στιγμή 
γίνεται προσπάθεια να λυθεί ένα θέμα με 
την αρχαιολογία, η οποία έχει κάνει τομές 
σε διάφορα σημεία για να εκτιμήσει εάν 
υπάρχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον, ώστε να 
μπορέσει να προχωρήσει το ζήτημα των νέ-
ων νεκροταφείων στην περιοχή, πάνω από 
το ιδιωτικό ΚΤΕΟ «Ζερβός» και 300 μέτρα 
περίπου από το σχολικό συγκρότημα των 
Λυκείων στο Εργοχώρι, στην περιοχή ενός 
παλιού στρατοπέδου που υπήρχε εκεί πριν 
από χρόνια.

«Εργαζόμαστε επίσης σε επίπεδο προ-
μελέτης, για το χώρο αθλητικών εγκα-
ταστάσεων κάτω από την Εληά, όπου 
θέλουμε να ολοκληρώσουμε, εντός της θητείας μας, ένα νέο κλειστό 
γυμναστήριο», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Ρωτήθηκε επίσης ο κ. Βοργιαζίδης, για τις κινήσεις του Δήμου 
σχετικά με την πρόταση του Μητροπολίτη για ανταλλαγή του 3ου-
14ου Δημοτικού Σχολείου, με το κτίριο του Δημαρχείου που 
ανήκει στη Μητρόπολη, ένα ζήτημα το οποίο, όπως είπε και ο ίδιος, 
θα ανοίξει μέσα στη νέα χρονιά. «Πέρα όμως από την ανταλλαγή, 
το σοβαρό που πρέπει να δούμε, είναι πού θα πάνε τα παιδιά του 
3ου-14ου δημοτικού. Πρώτα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη μετα-
στέγασή τους και μετά να προχωρήσουμε και τυπικά στην ανταλλα-
γή» εκτίμησε ο κ. Βοργιαζίδης.

Ο δήμαρχος, έκλεισε την πρώτη του συνέντευξη-ποδαρικό, στον 
ΑΚΟΥ 99.6, με ευχές: «Ξεκινάω με την ειρήνη, γιατί ο γείτονάς μας 
εξ Ανατολών μας δημιουργεί καθημερινά προβλήματα, αλλά σε 
τοπικό επίπεδο, εάν είχα ένα μαγικό ραβδί, θα ευχόμουν και θα 
προσπαθούσα, να επανέλθει το βιωτικό επίπεδο του αγροτικού μας 
πληθυσμού, στα επίπεδα προγενέστερων ετών. Διότι, πραγματικά, 
οι αγρότες μας «έπεσαν» πολύ και μαζί τους πέφτει και η Αγορά και 
ο Δήμος γενικότερα. Όσον αφορά το έργο της δημοτικής Αρχής, πι-
στεύω ότι με μεθοδικότητα και υπομονή, αλλά και σε συνεργασία με 
την πολιτεία, θα εξακολουθήσουμε να καταβάλουμε κάθε προσπά-
θεια, για την επίλυση των προβλημάτων».

Σ.Γκ.

Σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο…

Ο νέος ρόλος της Αυτοδιοίκησης για την Πολιτική Προστασία
Σημαντικές αναφορές στην Τοπική Αυτοδιοίκη-

ση περιλαμβάνονται σε Νομοσχέδιο για ζητήματα 
πολιτικής προστασίας, που έθεσε σε δημόσια 
διαβούλευση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
έως την 13η Ιανουαρίου.

Με αυτό, όπως υποστηρίζει η Κυβέρνηση, 
δημιουργούνται δομές και όργανα συντονισμού σε 
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με πλήρως α-
ποσαφηνισμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα για 
όλα τα επίπεδα διοίκησης (κεντρικό,περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) και για όλους τους εμπλε-
κόμενους Φορείς, εξασφαλίζοντας τη σύντμηση 
χρονοβόρων διαδικασιών λήψης κρίσιμων απο-
φάσεων και ανάληψης δράσεων σε στρατηγικό, 
επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, την εξάλειψη 
της γραφειοκρατίας και του καθεστώτος απόσει-
σης ευθυνών.

 Ενδεικτικά, συστήνονται Περιφερειακά Συ-
ντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.
Σ.Ο.Π.Π.), τα οποία λειτουργούν σε συνεχή και 
αδιάλειπτη βάση και συγκροτούνται σε επίπεδο 
Περιφέρειας με Απόφαση του Περιφερειάρχη.

Τα ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π., ως αποκεντρωμένα περιφε-
ρειακά όργανα πολιτικής προστασίας, έχουν τις 
κάτωθι αρμοδιότητες: 

- Κατευθύνουν, σε περιφερειακό επίπεδο, το 
έργο των Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών 
Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) 
για την αντιμετώπιση των καταστάσεων εκτάκτου 
ανάγκης όλου του κύκλου διαχείρισης καταστρο-
φών

-Συντονίζουν, τον κατά λόγο αρμοδιότητας, 
επιχειρησιακό σχεδιασμό των Περιφερειακών 
Π.Δ.Ε.Α., παρακολουθώντας τις φάσεις υλοποίη-
σής τους

-Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δρά-

σεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών
-Συνάπτουν με άλλα περιφερειακά όργανα 

μνημόνια συνεργασίας για αμοιβαία συνδρομή, 
ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων πολιτι-
κής προστασίας.

 Σε κάθε Δήμο συστήνονται Τοπικά Επιχει-
ρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προ-
στασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), τα οποία συνδράμουν 
στην εκπλήρωση των σκοπών της επιχειρησιακής 
αποστολής του ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.. Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. 
ενεργοποιούνται σε όλες τις φάσεις του κύκλου 
καταστροφής και συγκροτούνται με Απόφαση του 
Δημάρχου,

Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., ως αποκεντρωμένα συντο-
νιστικά όργανα πολιτικής προστασίας, δια του 
Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προ-
στασίας ή του εξουσιοδοτημένου Εντεταλμένου 
Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας, έχουν τις εξής 
αρμοδιότητες: 

- Κατευθύνουν, σε τοπικό επίπεδο, το έργο της 
πολιτικής προστασίας για καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης όλου του κύκλου διαχείρισης καταστρο-
φών

-Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δρά-
σεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών

- Συνάπτουν με άλλα τοπικά όργανα μνημόνια 
συνεργασίας για αμοιβαία συνδρομή, σε ανθρώ-
πινο δυναμικό, υλικά και μέσα πολιτικής προστα-
σίας.

 Το Νομοσχέδιο ορίζει πως στις Περιφέρειες 
και τους Δήμους λειτουργούν Αυτοτελείς Διευθύν-
σεις και συστήνονται Τμήματα Πολιτικής Προστα-
σίας που έχουν ως σκοπό την υποστήριξη του 
Εθνικού Μηχανισμού.

Σε κάθε Περιφέρεια λειτουργεί Αυτοτελής Διεύ-
θυνση Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενη απευ-

θείας στον Περιφερειάρχημε τις αρμοδιότητες που 
αναφέρει το αρ.20.

Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Περιφε-
ρειάρχη συντάσσεται υποχρεωτικά, εντός 18 μη-
νών από τη δημοσίευση τουΝόμου, Περιφερειακό 
Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές και τεχνολο-
γικές καταστροφές (και λοιπές απειλές) εντός της 
χωρικής επικράτειας της Περιφέρειας.

Στους Δήμους συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα 
Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενο απευθείας στο 
Δήμαρχομε τις αρμοδιότητες που αποτυπώνονται 
στο αρ.21.

Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Δημάρχου 
συντάσσεται υποχρεωτικά εντός 18 μηνών από 

όταν θα δημοσιευθεί ο νέος Νόμος, Τοπικό Σχέδιο 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρι-
σης Συνεπειών για φυσικές και τεχνολογικές κα-
ταστροφές (και λοιπές απειλές) εντός της χωρικής 
επικράτειας του Δήμου.

Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται 
εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου, 
μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, 
Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, θα κα-
θοριστούν οι οργανικές θέσεις, οι ειδικότητες, τα 
περιγράμματα θέσεων, η διαδικασία πρόσληψης, 
τα κριτήρια στελέχωσης των Αυτοτελών Τμημάτων 
Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια.
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ΜΕΤΑ-ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ (ΜΕ-
ΤΑΓΛ.)

Προβολές:   Καθημερινά στις 17.30
Σκηνοθεσία: ΝΙΚ ΜΠΡΟΥΝΟ & ΤΡΟΪ 

ΚΥΑΝ
Σενάριο: ΜΠΡΑΝΤ ΚΟΟΥΠΛΑΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΙΛΑ ΜΟΥ-
ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΜΕ-
ΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ

ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ ΙΙ (ΜΕΤΑΓΛ.) - 
FROZEN II

Προβολές:   Καθημερινά στις 17.15
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ ΜΠΑΚ
Σενάριο: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΙ & ΑΛΙΣΟΝ ΣΡΟΪ-

ΝΤΕΡ
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 ΚΟ-
ΣΚΙΝΑ, ΒΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΚΟΥΦΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.45
Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί: ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Α-

ΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥ-
ΛΟΣ ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥ-
ΛΗΣ, ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΙΑ 
ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕ-
ΤΗ, ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, 

ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΓΓΙΡΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ
Η Βασίλισσα της Καρδιάς - Queen of 

Hearts
Προβολές:  Καθημερινά στις 21.30  
Σκηνοθεσία: Μέι Ελ-Τούχι
Πρωταγωνιστούν: Τριν Ντίρχολμ, Γκου-

στάβ Λιντχ

...ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00 και 

22.00   
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
Σενάριο: CAGAN IRMAK | Δια-

σκευή σεναρίου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
Ηθοποιοί: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ, ΧΑ-

ΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΡΕΠΠΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΜΟΥΡΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, 
ΟΛΓΑ ΔΑΜΑΝΗ, ΠΕΝΥ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ, ΑΝΤΙ-
ΓΟΝΗ ΝΑΚΑ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΣΤΕΡΓΙ-
ΟΣ ΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΥΡΩ ΛΟΥΠΗ, ΣΑΚΗΣ ΝΤΑ-
ΝΤΟΥΛΑΣ

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     2/1/20 - 8/1/20

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 - ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Ο Πολιτιστικός Όμιλος 

Ξερολίβαδου εύχεται  σε ό-
λους τους συγχωριανούς, τα 
μέλη του, τους φίλους του 
χωριού και σε όλο τον κόσμο 
ευτυχισμένο και δημιουργικό 

το νέο έτος για την επίτευξη των συλλογικών και 
ατομικών στόχων της καθεμιάς και του καθενός 
και για την προκοπή του τόπου.

Ανακοινώνεται παράλληλα  ότι η τελετή καθαγι-
ασμού των υδάτων με την κατάδυση του Σταυρού 
την ημέρα των Θεοφανείων είναι προγραμματι-
σμένη να τελεστεί και φέτος στο Ξερολίβαδο στις 
12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιανουαρίου 2020. Μετά την κατάδυση του Σταυρού στη «Μπάρα» 
ο Όμιλος θα δεξιωθεί τους παρευρισκόμενους στο κτίριο του Π.Ο.Ξ. για την καθιερωμένη ανταλλαγή 
ευχών.

Το Δ.Σ. του Π.Ο.Ξ.   

Η ομάδα «Duende» του θεατρικού εργαστηρίου ε-
νηλίκων του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας θα παρουσιάσει το 
«Ελεύθερο ζευγάρι» των Ντάριο Φο – Φράνκα Ράμε 
σε σκηνοθεσία Πέτρου Μαλιάρα.

 Θα δοθούν δύο παραστάσεις, το Σάββατο 11 και 
την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 στις 8.00μ.μ. με 
γενική είσοδο 8€ στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων 
& Τεχνών 

Προπώληση εισιτηρίων: γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-
ροιας, 3ος όροφος Χώρου Τεχνών, τηλ. 2331078140.

Συντελεστές Παράστασης
Κείμενο: Ντάριο Φο – Φράνκα Ράμε
Μετάφραση: Άννα Βαρβαρέσου-Τζόγια
Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας
Σκηνογραφία- Ενδυματολογία:  Δημήτρης Γεωργό-

πουλος – Δαμιανός Οικονομίδης
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος 
Creative Art -Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου
Τεχνικός Σκηνής:  Γιώργος Σαββίδης
Make up artist: Σταυρούλα Μπεράτη
Χτενίσματα: Τομές Κομμωτικής 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας
Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

, Βασιλειάδου Μαρία, Καγκελίδου Χριστίνα, Στεφανί-
δου Δέσποινα.

Μαθητές:  Βέσο Όλγα,  Γαλανούδης Γιάννης, Ηλιο-
πούλου Κατερίνα, Καμινίδου Μαρία,  Μάστορα Αφρο-
δίτη, Μήτκου Ευθυμία, Ναντή Σοφία, Παπαδόπούλου 
Σοφία, Πεκιαρίδου Ολυμπία, Ταϊρολλάρι Χριστίνα.

Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα Γρη-
γοριάδου

Τους ρόλους ερμηνεύουν με αλφαβητική σειρά:
Χαρά Αξούριστου, Αλεξάνδρα Βύζα, Δήμος Γκανί-

δης, Ευριδίκη Γκόρη, Δαμιανός Γκρίζαλης, Κατερίνα 
Γρηγοριάδου, Ευρώπη Εμμανουηλίδου, Νόπη Κα-

ρυπίδου, Ζαχαρούλα Κιατίπη, Τάσος Κουτζάμπασης, 
Χρύσανθος Μαυρομιχάλης, Αθηνά Μπέκα, Γιάννης 
Παπαγεωργόπουλος, Μαριάννα Πέτκου, Σοφία Τσι-
άμη, Αφροδίτη Φιλίντα, Στράτος Χατζόπουλος, Σία 
Χαμπίδη.

Σημείωμα σκηνοθέτη
Όταν κάποιος  διαβάσει το ‘Ελεύθερο Ζευγάρι’  

των Ντάριο Φο και Φράνκα Ράμε, σε πρώτη ανά-
γνωση θα δει μια κλασική κωμωδία. Ένα παντρεμένο 
ζευγάρι, που μάχεται να κρατήσει το γάμο του ζω-
ντανό. Έναν σύζυγο «μπερμπάντη» και μια σύζυγο 
αυτοκαταστροφική και αδικημένη. Ένα ζευγάρι, που 
ανοίγει τις πόρτες τις συζυγικής κάμαρης, σε αναζή-
τηση νέων «περιπετειών» έξω από την οικογενειακή 
παστάδα. Οι Duende το είδαν αλλιώς.. Ένας πόλεμος 
μαίνεται ανάμεσα στους 2 πρωταγωνιστές, καυγάδες 
ξεσπούν αληθινοί και βρώμικοι καθώς η σύρραξη 
είναι προ των πυλών. Ωμός ρεαλισμός επί σκηνής 
δίνει έναυσμα για μια αναμέτρηση, που κρατάει τα 
νεύρα τεντωμένα και δοκιμάζει τις αντοχές του θεατή, 
βάζοντάς τον στο επίκεντρο. Οι 18 αυτοί άνθρωποι 
μας παρουσιάζουν τη δουλειά ενός έτους, που πέρα-
σε από σαράντα κύματα. Όπως και οι ίδιοι. Μόνο για 
όσους αντέχουν…

Το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας ευχαριστεί  τους χορηγούς 
της παράστασης:

Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών «Λέξις»
Βιβλιοπωλείο – Τυπογραφείο «Εξώφυλλο»
Ταβέρνα «Όπως παλαιά»
Ι. ΚΤΕΟ Hellas Ζερβός 
Ανθέων Τέχνη
Τρίγωνο Gelato
Ψητοπωλείο «Η Γωνιά του Γκας»
Παραγωγό, Χατζοπούλου Άσπα

Αδελφότητα Κυριών Νάουσας: 
 Βοήθησε και εσύ να κάνουμε το 

όνειρο των παιδιών πραγματικότητα
Η Αγαθοεργός Αδελφότητα  

Κυριών Νάουσας  στην προσπά-
θειά της  να στηρίξει  και να ε-
νισχύσει  τις προπτυχιακές και 
μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό  των 
φοιτητών της πόλης διοργανώνει 
Μουσικοχορευτική Εκδήλωση  το 
Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020  και 
ώρα 7.00 μ.μ. στο Δημοτικό Θέα-
τρο Νάουσας.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν: 
- Η Παιδική-Νεανική χορωδία 
και η ορχήστρα εγχόρδων του 
Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως 
Βεροίας και Ναούσης.  Τη διεύ-
θυνση Χορωδίας έχει η Μαρία 
Πέτκου και τη διεύθυνση Ορχή-
στρας εγχόρδων η Μαρίνα Γκορ-
γκάτσε.

-Η Παιδική Χορωδία «Canto A 
Tempo» υπό την διεύθυνση της 
κ. Δήμητρας Μητρέντση.

-Η Σχολή Χορού  Body 
Control . 

-Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων 
Νάουσας. 

Η Αγαθοεργός Αδελφότητα 
Κυριών Νάουσας   από το 1962  
χορηγεί υποτροφίες θέλοντας να 
συμβάλει στην ενδυνάμωση της 
τοπικής επιστημονικής κοινότη-
τας. Οι υποτροφίες δίνονται   -με 
κοινωνικά κριτήρια-  σε  φοιτητές και αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολο-
κλήρωσης των σπουδών τους. Αφορούν στους νέους, οι οποίοι αριστεύουν και διακρίνονται κατά τη 
μετάβασή τους από το Λύκειο προς το Πανεπιστήμιο και από το Πανεπιστήμιο προς τις μεταπτυχιακές 
τους σπουδές ώστε να εκπληρώσουν το όνειρό τους και να έχουν μια καλύτερη προοπτική στο μέλλον.

Η Αδελφότητα στέκεται δίπλα στις οικογένειες, οι οποίες κάνουν τόσο μεγάλες θυσίες, ώστε να 
εκπληρώσουν την αποστολή τους, στέλνοντας το μήνυμα: «Όλοι μαζί ας γίνουμε μία αγκαλιά  και ας  
στηρίξουμε  ενεργά  το όνειρο των παιδιών στην μόρφωση,  στην παιδεία. Ας βοηθήσουμε τα παιδιά 
μας να εκπληρώσουν την αποστολή τους στην κοινωνία, να γίνουν καλύτεροι από εμάς και περισσότε-
ρο χρήσιμοι μέσα σ’ αυτήν».

Φιλανθρωπική  ενίσχυση 5€.
 Η προπώληση γίνεται  από τα μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου.  

Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιανουαρίου στη Στέγη

«Ελεύθερο ζευγάρι» των Ντάριο 
Φο και Φ. Ράμε, από την Ομάδα 

«Duende» του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
-Ακατάλληλο για καρδιοπαθείς 

και για παιδιά κάτω των 15 ετών!



Σε κατάσταση ε-
τοιμότητας για την 
προστασία των ευπα-
θών ομάδων και των 
αστέγων βρίσκεται ο 
Δήμος Νάουσας, με-
τά την πρόγνωση της 
Εθνικής Μετεωρολογι-
κής Υπηρεσίας για ε-
πιδείνωση του καιρού 
και χαμηλές θερμο-
κρασίες, τις επόμενες 
ημέρες. Στο πλαίσιο ε-
πιχειρησιακού σχεδίου 
αντιμετώπισης εκτά-
κτων αναγκών, λαμ-
βάνονται προληπτικά 
μέτρα, ενώ έχει συ-
γκροτηθεί και  Ομάδα 
Στήριξης της δράσης. 

Υπό τον συντο-
νισμό του Νομικού 
Προσώπου Κοινωνι-
κής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης του Δή-
μου Νάουσας και των 
Τοπικών Κοινοτήτων 
θα διατίθενται θερμαι-
νόμενοι χώροι από 
την Κυριακή 5 Ιανου-
αρίου στις 8 το πρωί  
και συγκεκριμένα οι χώροι του ΚΑΠΗ στην πόλη της  Νάουσας και των 
Τοπικών Κοινοτήτων.   

Ειδικότερα, οι χώροι αυτοί θα παραμείνουν σε 24ωρη βάση ανοι-
χτοί, από τις 8 το πρωί της Κυριακής 5 Ιανουαρίου  μέχρι τις 8 το πρωί 
της Τρίτης 7 Ιανουαρίου,  οπότε και θα επανεκτιμηθούν οι καιρικές 
συνθήκες. 

Επίσης, σε επιφυλακή θα είναι συνεργεία του Δήμου για είδη πρώ-
της ανάγκης και για ενημέρωση της  λειτουργίας των θερμαινόμενων 
χώρων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Πρόεδρος Νομικού Προσώπου Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Στέλλα Αραμπατζή (τηλ.  6948948011), 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Καθαριότητας  Βασίλης Τζουβάρας 
(τηλ.6944746143) και των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων: Νη-
σιώτη Πετρούλα- Πρόεδρος Τ.Κ. Αγγελοχωρίου (τηλ. 6982117292), Πα-
σχούλας Βασίλειος – Πρόεδρος Τ.Κ. Αρκοχωρίου (τηλ. 6975904478), 
Θεοδοσιάδης Θεόδωρος- Πρόεδρος Τ.Κ. Γιαννακοχωρίου (τηλ. 
6944121484), Ορδουλίδης Γρηγόριος- Πρόεδρος Τ.Κ. Επισκοπής 
(τηλ. 6979902354), Σταμπολίδης Νικόλαος- Πρόεδρος Τ.Κ. Ζερβοχω-
ρίου (τηλ. 6974481537), Χαβιαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος Τ.Κ. 
Κοπανού (τηλ. 6980514601), Δημητρούσης Νικόλαος- Πρόεδρος Τ.Κ. 
Λευκαδίων (τηλ. 6972828116), Βίλτσα Σωτηρία- Πρόεδρος Τ.Κ. Μαρί-
νας  (τηλ. 6936612455), Παπαδάκης Δημήτριος- Πρόεδρος Τ.Κ. Μο-
νοσπίτων (τηλ. 6979162929), Χατζηστυλλής Κωνσταντίνος- Πρόεδρος 
Τ.Κ. Νάουσας (τηλ. 6977222994), Πρόιος Χρήστος- Πρόεδρος Τ.Κ. 
Πολυπλατάνου (τηλ. 6993044784), Πουλτίδης Ραφαήλ- Πρόεδρος Τ.Κ. 

Ροδοχωρίου (τηλ. 6994851851), Σαρακατσιάνος Γεώργιος- Πρόεδρος 
Τ.Κ. Στενημάχου (τηλ. 6977415513), Σιδηρόπουλος Δημήτριος- Πρόε-
δρος Τ.Κ. Χαρίεσσας (τηλ. 6974122177).  
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γε-

ωργίου και της Σταυρούλας, το γένος 
Τρομπούκη, που γεννήθηκε στη Λά-
ρισα και κατοικεί περιοχή Ζωγράφου 
Αθήνας και η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛ-
ΛΙΟΠΗ του Αντωνίου και της Ελισάβετ, 
το γένος Θυμιοπούλου, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί περιοχή Ζω-

γράφου Αθήνας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευ-
τικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Παναγίας Περιβλέ-
πτου Βέροιας.

ΑΠΩΛΕΙΑ
Η κα ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΓΑΤΖΗ έχασε την ταυτότητά της 

στην οδό Ξενοφώντος. Όποιος τη βρει ας επικοινωνήστει 
με το τηλ. 23310 60977.

ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Αντιδημαρχία ΥΔΟΜ, Περιβάλλοντος και Κα-
θαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται ότι:

Η υπηρεσία καθαριότητας, το Σάββατο 04/01/2020, 
την Κυριακή 05/01/2020 & τη Δευτέρα 06/01/2020 (ημέ-
ρα των Αγίων Θεοφανίων), θα λειτουργήσει με προσω-
πικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
ως προς την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι κατά τις ως άνω ημέρες, 
να διατηρούν τα απορρίμματα στις οικίες τους, ώστε να 
μην παρατηρηθούν φαινόμενα απόθεσης απορριμμάτων 
εκτός των κάδων και διασποράς τους στο οδόστρωμα, με 
στόχο τη διατήρηση της καθαριότητας των οδών και πε-
ζοδρομίων καθώς και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας 
του Δήμου.

Επίσης, παρακαλούμε να μην αποθέτονται ογκώδη 
αντικείμενα πλησίον των κάδων ή στα πεζοδρόμια χω-
ρίς να προηγηθεί επικοινωνία με την υπηρεσία για την 
προγραμματισμένη συλλογή τους (τηλ.: 2333 0 25500 & 
2333 0 51600).

Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Νάουσας 
για την προστασία ευπαθών ομάδων 

και αστέγων λόγω κακοκαιρίας
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 

υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις 
ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και 
επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οι-
κονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην 
ALPHA  BANK .

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 0140 
8290 8290 0200 1000 024

και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 
8300 8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέ-
ροιας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέ-

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

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Μέγας Πανηγυρικός 
Ἑσπερινός τῶν 

Θεοφανείων στον Ι.Ν. 
Αγίων Αναργύρων

Την Κυριακή 5 Ιανουαρίου, παραμονή τῶν Θεο-
φανείων, στίς 6 τό ἀπόγευμα, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων 
Ἀναργύρων Βεροίας θά τελεσθεῖ ὁ Μέγας Πανηγυρι-
κός Ἑσπερινός τῶν Θεοφανείων χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Παντελεήμονος.

         
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 Ιανου-

αρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίων 
Κων/νου και Ελένης στο Π. Σκυλί-
τσι 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας συζύγου και πα-
τέρα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΡΑΝΑ 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά
 Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 Ιανου-

αρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του αγα-
πημένου μας πατέρα και παππού 

ΑΡΗ
ΒΑΪΝΑ 

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

Η κόρη - Ο γαμπρός
Η εγγονή

Δεξίωση θα δοθεί στην «ΓαλήνΗ»

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 Ιανου-

αρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και παππού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΖΑΝΝΟΥ 

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

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

Το Σάββατο 4 Ιανουαρί-
ου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Γεννήσεως 
της Θεοτόκου Μαλγάρων επί 
τη εορτή  του Οσίου Νικηφό-
ρου  του Λεπρού. Θα τεθεί 
σε προσκύνηση τεμάχιο Ιε-
ρού Λειψάνου του Οσίου. 

Το Σάββατο 4 Ιανουαρί-
ου στη 1 το μεσημέρι θα πα-
ραστεί στο εόρτιο γεύμα για 
όλους τους κληρικούς της Ιε-
ράς Μητροπόλεως μας στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας.

Το Σάββατο 4 Ιανουαρί-
ου στις 6:00 μ.μ. στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Αναργύρων 
Βεροίας θα παραστεί και θα 
χαιρετίσει την Σύναξη των 
Κατηχητών και των Κυκλαρ-
χών και θα κόψει την βασιλό-
πιτα για όλους τους Κατηχη-
τές και τους Κυκλάρχες.

Την Κυριακή 5 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Βεροίας και θα τελέσει τον Μέγα Αγιασμό.

Την Κυριακή 5 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πα-
νηγυρικό Εσπερινό των Θεοφανείων στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βεροί-
ας, όπου θα ομιλήσει ο Αρχιμ. Θεολόγος Αμπόνης.

Τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και θα τελέσει τον Μέγα Αγιασμό.

Την ίδια ημέρα θα αγιάσει τα ύδατα:
• Στις 11:30 π.μ. Βέροια
• Στις 12:30 μ.μ. Νάουσα (άλσος Αγίου Νικολάου)
• Στη 1:00 μ.μ. στο κολυμβητήριο της Νάουσας
• Στις 3:30 μ.μ. στο φράγμα του Αλιάκμονος
Την Τρίτη 7 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην πανηγυρίζουσα Ιερά 

Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας, επί τη εορτή της συνάξεως του Τιμί-
ου Προδρόμου.

Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε 
στους αγαπη-

τούς  Συγγενείς 
και Φίλους του 
Γηροκομείου 

Βέροιας, ότι οι ώρες 
επισκεπτηρίου  για 
τους Τροφίμους του 

Ιδρύματος, είναι 
από τις 10.00-12.00 

και 16.00-18.00.
  τηλ.επικοιν. 23310 

24891.  
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση 
σε γενική 

συνέλευση
Η λέσχη μας καλεί τα μέλη της σε γενική συνέλευ-

ση την Κυριακή 12-1-2020 ώρα 11 π.μ. στα γραφεία 
μας Ανοίξεως 90 τηλ.: 23310 25654 με τα εξής θέμα-
τα:

1. Εκλογή προέδρου γενικής συνελεύσεως και 
γραμματέως.

2. Οικονομικός απολογισμός 2019.
3. Διάφορα θέματα που θα προκύψουν σε περί-

πτωση μη απαρτίας την επόμενη Κυριακή 19-1-2020 
την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα.

Στην μείωση 
χρέωσης 
της υπερ-

κατανάλωσης 
νερού προχωρά 

η Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Νάουσας Νικόλα 
Καρανικόλα και του προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Γιώρ-
γου Τασιώνα έγινε αύξηση των κυβικών μέτρων νε-
ρού, που περιλαμβάνονται στα πάγια τέλη ύδρευσης 
και  αποχέτευσης. Η αύξηση αυτή επιφέρει άμεση 
μείωση στην χρέωση της υπερκατανάλωσης νερού 
κατά 63,33%. 

Ειδικότερα: 
Η αύξηση αυτή αφορά επιπλέον 20 κυβικά μέτρα 

(κ.μ.), πέραν των 50 κ.μ. που προϋπήρχαν. Έως τώ-
ρα ο καταναλωτής της πόλης της Νάουσας πλήρωνε 
σταθερό πάγιο για τα πρώτα 50 κ.μ. νερού και από 
τα 50 κ.μ.  και άνω ξεκινούσε η υπερκατανάλωση, 
που έχει κλιμακωτή τιμολόγηση και η οποία δεν μπο-
ρεί να ξεπεράσει τα 15 €. 

Με την παροχή επιπλέον 20 κ.μ.  παραπάνω α-
πό την διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., ο καταναλωτής με 
το ίδιο πάγιο αντί για 50 κ.μ. θα έχει 70 κ.μ.  νερού, 
επομένως η υπερκατανάλωση θα αρχίζει από τα 70 
κ.μ.  και άνω. Πιο αναλυτικά, στα 20 κ.μ. νερού που 
δόθηκαν επιπλέον ο καταναλωτής γλυτώνει 9,50 €. 
Επομένως,  η  μείωση του τιμολογίου στην υπερκα-
τανάλωση ανέρχεται σε ποσοστό 63,33%.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ἐλέῳΘεοῦἘπίσκοπος καὶΜητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς
καὶἈποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης 
καὶ Καμπανίας πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον κα ὶτὸν 
εὐσεβῆλαὸντῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

 «Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Ἰορδάνῃ 
ἦλθε βαπτισθῆναι»

 
Τό τρίτο βῆμα τῆς πορείας του πρός τόν ἄνθρωπο καί τή σωτηρία του κάνει 

σήμερα ὁ Χριστός. Τό πρῶτο βῆμα ἦταν ἡ ἐνανθρώπησή του καί ἡ Γέννηση του 
στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, τήν ὁποία ἑορτάσαμε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες. 
Βῆμα ἐνδεικτικό τῆς μεγάλης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, τόν ὁποῖο 
τόσο ἀγάπησε, ὥστε «ἐκένωσεν ἑαυτόν μορφήν δούλου μορφήν, ἐν ὁμοιώματι 
ἀνθρώπου γενόμενος», ὅπως ὑπέροχα τό διατυπώνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

Τό δεύτερο βῆμα ἦταν ἡ περιτομή μέ τήν ὁποία ἔδειξε ὅτι δέν ἦλθε «καταλῦ-
σαι τόν νόμον ἤ τούς προφῆτας, ἀλλά πληρῶσαι», καί ἔδωσε πρῶτος αὐτός 
ὑπόδειγμα ὑπακοῆς στόν θεῖο νόμο.

Καί σήμερα κάνει τό τρίτο βῆμα. Ἔρχεται στόν Ἰορδάνη καί βαπτίζεται ἀπό 
τόν πρόδρομό του, τόν ἅγιο Ἰωάννη, γιά νά μᾶς δείξει ὅτι ἔγινε «ἄνθρωπος 
ὁμοιοπαθής ἡμῖν», γιά νά μᾶς δείξει ὅτι ἔγινε ἄνθρωπος ὅμοιος μέ μᾶς «ἐκτός 
ἁμαρτίας». 

Δέν εἶχε ἀνάγκη νά βαπτισθεῖ ὁ Χριστός, ὅπως βαπτίζονταν οἱ ἄνθρωποι, 
ἐξομολογούμενοι τίς ἁμαρτίες τους στόν ἅγιο Ἰωάννη. Δέν εἶχε ἀνάγκη νά βαπτι-
σθεῖ ὁ Χριστός, γιατί δέν εἶχε ἁμαρτίες. Ἦταν ὁ ἀναμάρτητος Θεός, ὁ «πάσης 
ἐπέκεινα καθαρότητος». Ὅμως κάνει τό τρίτο αὐτό βῆμα καί ἔρχεται στόν Ἰορδά-
νη.Ἔρχεται γιά νά βρεθεῖ κοντά στούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι δέχονται τό κήρυγμα 
τοῦ Ἰωάννου, μετανοοῦν, ἐξομολογοῦνται καί βαπτίζονται, γιατί γι᾽ αὐτό ἔγινε 
ἄνθρωπος, γιά νά καλέσει «ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν». Ἔρχεται γιά νά ἁγιάσει 
τά ὕδατα μέ τήν παρουσία του καί νά τά μεταβάλλει σέ ὕδατα καθάρσεως καί 
ἁγιασμοῦ ψυχῶν καί σωμάτων. Ἔρχεται γιά νά κάνει τούς ἀνθρώπους μετόχους 
τῆς θείας ἐπιφανείας, ἡ ὁποία ὁλοκληρώνεται μέ τή φωνή τοῦ Θεοῦ-Πατρός, πού 
ὁμολογεῖ ὅτι ὁ ἐν τοῖς ὕδασι τοῦ Ἰορδάνου βαπτιζόμενος εἶναι ὁ Υἱός του ὁ ἀγα-
πητός, καί μέ τήν παρουσία τοῦ ἁγίου Πνεύματος «ἐν εἴδει περιστερᾶς».

«Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Ἰορδάνῃ ἦλθε βαπτισθῆναι».
Τό τρίτο βῆμα τοῦ Χριστοῦ πού συντελεῖται σήμερα μέ τό βάπτισμά του, λίγο 

πρίν νά ἀρχίσει τό κήρυγμά του στούς ἀνθρώπους, ὑπενθυμίζει καί σέ μᾶς πού 
πανηγυρικά ἑορτάζουμε τή μεγάλη ἑορτή τῶν Θεοφανείων, τήν ἀνάγκη νά βαδί-
σουμε πρός τόν Χριστό. Νά βαδίσουμε ὄχι μόνο σωματικά ἀλλά καί ψυχικά καί 
πνευματικά. 

Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος γιά χάρη μας, «ἐταπείνωσεν ἑαυτόν» καί «ἔκλινε» 
τήν κεφαλή του ἐνώπιον τοῦ Προδρόμου γιά νά λάβει τό βάπτισμα. Ἔκανε τή 
δική του θεία πορεία γιά νά μᾶς συναντήσει. Δέν περίμενε στόν θρόνο του γιά 
νά πᾶμε ἐμεῖς νά τόν συναντήσουμε καί νά μᾶς χαρίσει τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν 
μας. Ἦλθε Ἐκεῖνος σέ μᾶς καί μᾶς πρόσφερε τή σωτηρία. Περιμένει ὅμως καί 
ἀπό ἐμᾶς, περιμένει ἀπό τόν καθένα μας, νά βαδίσει πρός Ἐκεῖνον, ἐάν θέλει 
πράγματι νά γίνει μέτοχος τῆς σωτηρίας πού μᾶς προσέφερε. Περιμένει καί ἀ-
πό ἐμᾶς νά κάνουμε τρία βήματα, ἀνάλογα μέ ἐκεῖνα πού ἔκανε ὁ Ἴδιος. Καί τά 
βήματα αὐτά εἶναι ἡ εἰλικρινής μετάνοια, εἶναι ἡ ἀπόφαση νά ζήσουμε τήν ἐν Χρι-
στῷ ζωή ἐφαρμόζοντας τό θέλημα καί τίς ἐντολές του καί εἶναι ἀκόμη ἡ θέλησή 
μας νά μείνουμε κοντά του ὁμολογώντας καί ἐμεῖς ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ Κύριός μας 
καί ὁ Θεός μας.

Ὁ Χριστός περιμένει ἀπό ὅλους μας νά κάνουμε αὐτά τά βήματα, γιά νά μᾶς 
δώσει τή χάρη καί τήν ἀπολύτρωση· γιά νά μᾶς καθάρει ἀπό τά ἑκούσια καί τά 
ἀκούσια ἁμαρτήματά μας· γιά νά μᾶς ἀναδείξει τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας 
καί κληρονόμους τῆς αἰωνίου βασιλείας του.

Ἄς μήν ἀφήσουμε τόν Χριστό νά μᾶς περιμένει, ἀλλά ἄς βαδίσουμε πρός 
συνάντησή του καί ἄς τόν παρακαλέσουμε νά μᾶς φωτίσει μέ τό φῶς του καί νά 
καθαρίσει τίς ψυχές μας μέ τή χάρη του.

 
Διάπυρος πρός τόν ἐν τοῖς ρείθροις 

Ἰορδάνου βαπτισθέντα Κύριον εὐχέτης
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

Κάτι Καινούργιο...
Όλγα 
Κοτμηρίδου-Μεταξά

Ήρθε και ο καινούργιος χρό-
νος,ας τον υποδεχτούμε με υπο-
μονή και προσμονή για κάτι κα-
λύτερο.Όχι επιφανειακά ,όχι σαν 
θεατές,αλλά ουσιαστικά συνει-
δητά,ας σκύψουμε μέσα μας,ας 
τολμήσουμε να δούμε κάνοντας 
αναδρομή την υποκρισία μας,τον 
καθωσπρεπισμό μας ,την τυπική 
και ξύλινη συμπεριφορά μας.Βλέ-
ποντας κατάματα το εγώ μας ας 

προσπαθήσουμε να μην μείνουμε στα λόγια της υπόσχε-
σης.Ομολογώ ότι είναι πολύ δύσκολο να βάλω αρχή σε κά-
τι που το έχω συνηθίσει...Βολεύομαι μέσα σε αυτό και φο-
βάμαι το καινούργιο.Εδώ που τα λέμε πάντα το καινούργιο 
,το άγνωστο,το μέλλον,σου δημιουργεί ανασφάλεια.Βέβαια 
αυτό είναι μια καλοστημένη παγίδα ,γιατί ψάχνοντας το 
μέλλον χάνουμε το παρόν,και το παρελθόν έτσι και αλλιώς 
πέρασε..Άν μπορέσουμε να μάθουμε κάτι από αυτό και να 
το διορθώσουμε έχει καλώς! Για το μέλλον τι να πώ; Κανείς 
δεν ξέρει ο χρόνος τί θα φέρει και γιατί να ξέρουμε;Βοηθάει 
σε κάτι αυτό; Άρα μας μένει ένα παρόν για να παλέψουμε.
Σήμερα λοιπόν ξημέρωσε μια καινούργια μέρα .Ας την 
προγραμματίσουμε έτσι ώστε βραδιάζοντας να κοιμηθούμε 
με την συνείδηση μας καθαρή.Γι αυτό λοιπόν θα μου ευχη-
θώ και θα σας ευχηθώ η καινούργια χρονιά να φέρει την 
Θεική ησυχία,την γαλήνη ,την ψυχική και σωματική ηρεμία.
Να μπορέσουμε χωρίς φόβο να αλλάξουμε το μέσα μας ,να 
διεισδύσουμε βαθιά στην ψυχή μας έτσι ώστε να ανακαλύ-
ψουμε την Αγάπη Του και να ενωθούμε για πάντα μαζί Του! 
Καλή πορεία....

Επίθεση με κατσαβίδι 
εναντίον 74χρονου 

στο κέντρο της Βέροιας! 
Συνελήφθη ο δράστης, 

στο νοσοκομείο το θύμα
Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης από αστυνο-

μικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 37χρονος 
ημεδαπός, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, τα 
ξημερώματα της ίδιας ημέρας  αποπειράθηκε να διαρ-
ρήξει Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε 
αυλή οικίας 74χρονου στη Βέροια, στην περιοχή του Αγ. 
Αντωνίου, χωρίς όμως να τα καταφέρει, καθώς έγινε α-
ντιληπτός από τον 74χρονο, τον οποίο τραυμάτισε κατά 
τη διαφυγή του. Συγκεκριμένα, στην προσπάθειά του να 
εμποδίσει τη δράση του κακοποιού, ο 74χρονος δέχθη-
κε απανωτά χτυπήματα στο σώμα του από τον άγνω-
στο διαρρήκτη, με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυρτος. Ο 
δράστης διέφυγε, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα συνελή-
φθη από αστυνομικούς. Ο 74χρονος διακομίστηκε στο 
νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα στο σώμα του από 
το κατσαβίδι του δράστη και σύμφωνα με πληροφορίες 
δεν υπάρχει φόβος για τη ζωή του.
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Του Πάρη Παπακανάκη

Αραδιασμένα πάνω σ’ ένα σιδε-
ρένιο κρεβάτι όλα τα ξαδέρφια, κα-
λοσκεπασμένα και με τον φωτισμό 
της ξυλόσομπας περνούσαμε πολλές 
βραδινές ώρες (ως παιδιά που με-
γαλώσαμε χωρίς το «προνόμιο» της 
τηλεόρασης) την περίοδο του δωδε-
καημέρου, ακούγοντας τις μαγευτικές 

ιστορίες της μαμούλας* Ντίγκας (*γιαγιά-Αικατερίνη, από 
την πλευρά της μητέρας μας). Και πάντοτε τέτοιες ημέρες 
ζωντάνευαν στην παιδική φαντασία μας από τις αφηγήσεις 
της: ο κουτσός κι άσχημος Μαντρακούκος, ο οποίος κρύβεται 
στις μάντρες ως τη νύχτα οπότε και βγαίνει για να πειράξει 
τις γυναίκες που περπατούν στον δρόμο, οι Κοψομέσηδες 
χορευταράδες, που αρπάζουν όποιον βρουν τη νύκτα και τον 
στροβιλίζουν στον χορό μέχρι να πέσει κάτω λιπόθυμος, οι 
Αλαφροΐσκιοτοι, που έγιναν έτσι σκοντάφτοντας πάνω σ’ ένα 
κουβάρι, το οποίο ενώ έσκυβαν να το πιάσουν, άξαφνα έτρε-
χε μοναχό του κι έφευγε...  

Φτάνοντας λοιπόν στην Δ’ τάξη του Δημοτικού, δεν ήταν 
λίγες οι φορές που κρυφo-άνοιγα, με περιέργεια αλλά και 
κάποια δόση ανησυχίας ομολογώ, το «Αναγνωστικόν» στη 
σελίδα 80, διαβάζοντας ξανά και ξανά:   

«Κάτω από τη γη υπάρχει ένα μεγάλο δένδρο, ωσάν 
στύλος πελώριος και γερός και βαστάει τη γη. Έτσι έλεγαν 
οι παλαιότεροι. Εκεί κάτω ευρίσκονται όλο το χρόνο οι Καλι-
κάντζαροι και δουλεύουν νύκτα και ήμερα. Προσπαθούν να 
κόψουν τον στύλο πού βαστάει τη Γη, γιατί θέλουν να την 
ιδούν να γκρεμίζεται και να γελούν. Κτυπούν λοιπόν με μικρά 
τσεκουράκια και πριονίζουν με πριονάκια. Κάθε χρόνο, μόλις 
ζυγώνουν να το κόψουν, να σου και έρχονται και τα Χριστού-
γεννα…

-Άιντε, πάμε τώρα να γλεντήσουμε λίγο επάνω στη γη, 
πειράζοντας τους ανθρώπους, γιορτές ημέρες πού ήρθαν, λένε. Πάμε, και στο γυρισμό μας το αποκό-
βομε.

Έρχονται λοιπόν κοντά μας. Στο γυρισμό τους όμως (την ημέρα των Θεοφανείων) βρίσκουν το δέ-
ντρο να έχει θρέψει. Και τότε αρχίζουν πάλι από την αρχή. Ευτυχώς που είναι κουτούτσικοι οι καλικά-
ντζαροι, για τούτο κάθε χρόνο πάντα τα ίδια κάνουν και πάντα τα ίδια παθαίνουν με τούτο το θεόρατο 
δέντρο, που κρατάει τη γη ολόκληρη με τα χωριά της και με τις πολιτείες της.» (Αναγνωστικό της Δ΄ 
Δημοτικού, ΟΕΔΒ, 1961)

Νοσταλγικό ανάγνωσμα (τώρα πια) για τη γενιά μας, για τους νεότερους αφελής μυθοπλασία ίσως, 
αλλά βαθιά ριζωμένη δοξασία μεταξύ των κατοίκων της παλιάς Βέροιας, όπως σας έχω ήδη αναφέρει, 
αγαπητοί φίλοι. Τόσο, που τα περισσότερα μικρά παιδάκια ζούσαν με την αγωνία, μήπως αυτή τη χρο-
νιά καταφέρουν να πριονίσουν το δέντρο που στηρίζει τη γη… Πολλά μάλιστα έψαχναν συχνά πυκνά 
στους μπουχαρέδες των τζακιών, απ’ όπου (όπως τους έλεγαν οι μεγαλύτεροι) οι καλικάτζαροι «έμπαι-
ναν στα σπίτια και μαγάριζαν τα γλυκά». 

Ο κάθε νοικοκύρης διάλεγε ένα χοντρό ξύλο από δένδρο αγκαθερό, το Χριστόξυλο ή Δωδεκαμερίτη 
και μέρα-νύχτα, όλο το Δωδεκαήμερο, σιγόκαιγε στην οικογενειακή εστία για να κρατάει τους καλικα-
ντζάρους μακριά. Οι νοικοκυρές πετούσαν κομμάτια χοιρινού κρέατος ή λουκάνικα στα κεραμίδια και 
άφηναν στην είσοδο ένα κόσκινο, ώστε μέχρι να μετρήσουν από περιέργεια τις τρύπες του, να λαλήσει 
ο πετεινός, οπότε έτρεχαν να εξαφανιστούν. Η βραδινή έξοδος από το σπίτι έπρεπε να γίνεται απαραι-
τήτως με αναμμένο δαυλό στο χέρι, ενώ η συνομιλία μαζί τους μπορούσε να προκαλέσει απώλεια του 
λόγου. Τη μάχη εναντίον τους ενίσχυαν οι μεγάλες φωτιές στις πλατείες και οι περιοδείες μασκαρεμέ-
νων με κωδωνοκρουσίες (Λιγουτσάρηδες, Ντραγκαράδες κλπ).

Η οριστική λύτρωση ερχόταν μόνο την ημέρα των Θεοφανίων με τον «αγιασμό των υδάτων» και το 
ράντισμα του κάθε σπιτιού με αγιασμό, οπότε οι καλικάντζαροι τρέπονταν σε φυγή κατατρομαγμένοι, 
ξεφωνίζοντας ο ένας προς τον άλλο: «Φύγετε να φύγουμε, γιατί έρχετ’ ο παπάς, με την αγιαστούρα του 
και με τη βρεχτούρα του!!!». 

Η όλη υπόθεση έλκει την καταγωγή της από την πίστη των αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας ότι 
τέτοιες μέρες οι νεκροί, βρίσκοντας την πόρτα του Άδη ανοιχτή, έβγαιναν στον επάνω κόσμο και τριγύ-

ριζαν παντού δίχως έλεγχο ή περιορισμούς. Αργό-
τερα, οι Βυζαντινοί γιόρταζαν το Δωδεκαήμερο των 
Χριστουγέννων με μουσικές, τραγούδια και μασκα-
ρέματα! Έχοντας λοιπόν κρυμμένα τα πρόσωπα 
τους, έκαναν με πολύ θάρρος και χωρίς ντροπή ό,τι 
ήθελαν…

Ο Αναστάσιος Χριστοδούλου στην Ιστορία της 
Βέροιας (1960) έχει διασώσει ενδιαφέρουσες λε-
πτομέρειες και πτυχές του εορτασμού των Θεοφα-
νίων στην πόλη μας πέραν του θρησκευτικού ή και 
θρησκοληπτικού χαρακτήρα (από σεβασμό στον 
πνευματικό αυτόν εργάτη του τόπου μας το παρα-
θέτω αυτούσιο): 

«Η μεγάλη αυτή εορτή της Χριστιανοσύνης ήτο 
διά την Βέροιαν μία ξεχωριστή και πανηγυρική 
θρησκευτική τελετή, καθ’ ην το Ελληνικόν στοιχείον 
επεδεικνύετο τρόπον τινά εις τούς Τούρκους, έν 
όλη τη αίγλη τη λαμπρότητι και μεγαλοπρεπεία. 

 Η κατάδυσις του Τιμίου Σταυρού εθεσπίσθη το 
πρώτον υπό του Μη¬τροπολίτου Βενεδίκτου το 
1869 να γίνεται εις τον Τριπόταμον που δια¬σχίζει 
την πόλιν μας, από της γεφύρας της “Καραχμέτης”. 
Λόγω όμως του ακαταλλήλου της τοποθεσίας μετε-
τοπίσθη εις το “Κιόσκι”, όπου σήμερον το Ε΄ Δημο-
τικόν Σχολείον (εννοεί την περιοχή στη γέφυρα που 
είναι γνωστή ως “Eκμεκτσή”, του φούρναρη). Αρ-
γότερον προετιμήθη η παρά το ”Μουαρίφ” αμφιθε-
ατρική και απέραντος τοποθεσία όπου συνεχίζεται 
έκτοτε μέχρι σήμερον. Ό Τίμιος Σταυρός, ερρίπτετο 
υπό του Αρχιερέως από της γραφικής και μεγαλο-
πρεπούς, λίθινης διτόξου γεφύρας του ποταμού 
(ήταν γνωστή αρχικά ως γέφυρα “Χατζηκάβουρα” 
κι αργότερα ως γέφυρα του “Σταυρού”), παρασυρ-
θείσης υπό της τελευταίας πλημμύρας το 1935 και 
μήπω μέχρι σήμερον ανεγερθείσης.

Σήμερα τα φώτα, ο φωτισμός 

Εκκίνηση της πομπής των Θεοφανείων από τον Μητροπολιτικό Ναό Βέροιας το 1908



 Η θέα την οποίαν ενεφάνιζεν ο ποταμός, αι 
πλαγιαί και το αμφιθεατρικόν σύνολον, ήτο φαντα-
σμαγορική, με τας ποικίλας αμφιέσεις των Βεροι-
ωτών και Βεροιωτισσών. Τα φέσια των ανδρών 
παρουσίαζον λειμώνα από κατακόκκινες παπαρού-
νες, αι δε εορτάσιμοι στόλαι των γυναικών, πί¬νακα 
αφαντάστου ζωγραφικής, ζωηρών και ποικίλων 
χρωμάτων.

Περιστεραί κρατούμεναι υπό των μικρών, απε-
λύοντο εν καιρώ και πορτοκάλια πάμπολλα ερρί-
πτοντο εις τον ποταμόν, μετά την έξοδον δε των 
δυτών εκ του ποταμού έφιπποι αναμένοντες την 
στιγμήν, εναγωνίως, εισήρχοντο εις τον ποταμόν 
θριαμβευτικώς.

Επί Τουρκοκρατίας η πομπή εγίνετο εν πάση 
μεγαλοπρε¬πεία πλαισιουμένη υπό των αρχών 
και στρατού ένθεν και ένθεν τιμητικώς παρακολου-
θούντος. Οι Τούρκοι μ’ όλον ότι δεν εχώνευον την 
επίδειξιν των “Γκιαούρηδων”, εν τούτοις εκ περιερ-
γείας, παρίσταντο εις την τελετήν, νιπτόμενοι μετά 
τον αγιασμόν των υδάτων, πίνοντες και γεμίζοντες 
στάμνες ηγιασμένου ύδατος.

Η πομπή επιστρέφουσα εν κατανύξει κατέληγεν 
εις τον περίβολον του Αγίου Αντωνίου, όπου ο Αρ-
χιερεύς από της κλίμακος του εξώστου του Ηγου-
μενείου εξεφώνει κατάλληλον τη ημέρα λόγον.

Η περιφορά του Τιμίου Σταυρού ανά την πόλιν 
εγίνετο αυθημερόν υπό της Εφορίας των σχο-
λείων, υπέρ των εκπαιδευτηρίων μας. Οι δίσκοι 
επληρούντο νομισμάτων, τα όποια οι Βεροιείς ευ-
χαρίστως προσέφερον, γνωρίζοντες ότι ταύτα θα 
εδαπανώντο, προς μόρφωσιν και έκπαίδευσιν των 
τέκνων των...»

 
 
Στο προσκήνιο λοιπόν μοιραία έρχεται η «πα-

ραμελημένη προίκα της φύσης στη Βέροια», ο 
Τριπόταμος!!!  Μέρες που είναι όμως, θα περιορι-
στώ στο να υπενθυμίσω στα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου μας τις προεκλογικές εξαγγελίες όλων 
των συνδυασμών αναφορικά με παρεμβάσεις 
ανάπλασης-αξιοποίησης του ποταμού της πόλης 
μας. Είναι βέβαιο ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή 
τομή, αν πράγματι υπάρχει η θέληση… 

Χρόνια πολλά!!! 
Υγεία και ευτυχία σε 

όλους, αγαπητοί φίλοι!!! 
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και… ο Τριπόταμος!!!

 Η γέφυρα «Καραχμέτ» πριν την καταστροφική πλημμύρα του 1935
 (Αρχείο Παναγιώτη Ζέρβα)

Θεοφάνεια στη Βέροια του 1956 (Αρχείο Διονύση Μαλέζογλου)

Θεοφάνεια στη Βέροια του 1954 (Αρχείο Ευαγγελίας Μπαζούκη)

Αγιασμός των υδάτων στη γέφυρα «Εκμεκτσή», 
του φούρναρη, στα 1906 (Αρχείο  Στέργιου Ζυγουλιάνου)
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Πανέτοιμοι και με καλή 
ψυχολογία οι παίκτες 
της Βασίλισσας του 

βορά θα αντιμετωπίσουν 
σήμερα Σάββατο 4/1/20 στην 
Ρόδο τον ισχυρό Διαγόρα 
με στόχο την νίκη και τους 
τρεις βαθμούς που θα της 
δώσουν το δικαίωμα να 
παραμείνει σε τροχιά ανό-
δου.

ΟπροπονητήςΚώστας Γεωργιά-
δηςδενθαέχειστηνδιάθεσητουτον
πρώτο σκόρερ της ομάδας και του
πρωταθλήματος Γιάννη Πασά που
είνιατιμωρημένος.

Κοντά στην ομάδα  ο ιδιοκτήτης
και μεγαλομέτοχος ΓιώργοςΜπίκας
ενώαρχηγόςαποστολήςείνιαοΑχιλ-
λέαςΜπίκας

Τηναποστολήαποτελούνοιεξής:
Βοσνιάδης,Τσιμόπουλος,Μαρα-

γκός, Στάμου,Μούχαλης,Πεταυρά-
κης,Πέντα,Πολύζος,Βεργώνης,Ταί-
ρης, ΖούρκοςΝ. Σιμόνι, Σκαθαρού-
δης,Μεληκιώτης,Χαντζάρας,Μανιώ-
της,.ΛεφίδηςΚανούλαςΜπλέτσας.

Μεστόχοτηνίκηκαιτουςτρεις
βαθμούςηΒέροιαστηνΡόδο

μετονΔιαγόρα

Έγινε γνωστό το αναλυτικό 
πρόγραμμα των αγώνων 
της 15ης αγωνιστικής ημέ-

ρας του πρωταθλήματος FOOTBALL 
LEAGUE. Το εντός έδρας παιχνίδι της 
Βέροαις  με αντίπαλο τον Ολυμπιακό 
Βόλου θα διεξαχθεί την Κυριακή 12/1 
και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την 
ΕΡΤ3.

Αναλυτικά:
Σάββατο11/1(15:00),ΕΡΤ3
ΑΙΓΑΛΕΩΑ.Ο1931–ΚΑΒΑΛΑΑ.Ο

Σάββατο11/1(15:00)

ΕΝΩΣΗΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ–Π.ΟΤΡΙΓΛΙΑΣ

Σάββατο11/1(14:00)
ΝΙΚΗΒΟΛΟΥ–Ο.ΦΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ1970

Κυριακή12/1(13:00)
ΙΑΛΥΣΟΣΓ.Α.Σ–ΚΑΛΑΜΑΤΑΠ.Σ.

Κυριακή12/1(15:00)ΕΡΤ3
Ν.Π.Σ.ΒΕΡΟΙΑ2019-Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟ-

ΛΟΥ1937

Κυριακή12/1(15:00)
ΙΩΝΙΚΟΣΑ.Ο–ΟΘΕΣΠΡΩΤΟΣ2019

Κυριακή12/1(13:30)
Α.Ο.ΤΡΙΚΑΛΑ–ΔΙΑΓΟΡΑΣΓ.Σ.

Κυριακή και τηλεοπτικό το ματς
της ΒΕΡΟΙΑΣ με τον Ολυμπιακό 

Βόλου για την 15η αγων

Γ’ Εθνική 18η αγωνιστική
οι διαιτητές και βοηθοί

ΝτέρμπιστηνΑριδαία
Κανονικά διεξάγεται

τηνΚυριακή5Ιανουαρίου
2020τοπρωτάθληματης
Γ’Εθνικήςκατηγορίαςμε
τηνΑγκαθιάναδοκιμάζε-
ραι στηνΑριδαία με τον
πρωτοπόροΑλμωπό, ε-
νώοΜ.ΑλέξανδροςΤρι-
κάλωνδεναγωνίζεται.

Αναλυτικά το προ-
γραμμακαιοιδιαιτητές

Αλμωπός Αριδαίας-
ΝίκηΑγκαθιάς διαιτητής
οκ.Τζάμος (Καστοριάς)
βοηθοί οι κ.κΔρουδάκης
καιΤέγος(Γρεβενών)

Ν.Μηχανιώνα-ΠΑΣΦλώρινα διαιτητής ο κ. Κεφαλάς (Σερρών)
βοηθοίοικ.κΑναστασιάδηςκαιΚρυωνάς(Σερρών)

ΑΣΜακεδονικός-Μεσοποταμίαδιαιτητήςοκ.Κόκκινος (Χαλκιδι-
κής)βοηθοίοικ.κΧρυσαίδηςκαιΚώστογλου(Χαλκιδικής)

Ν. Καλλικράτεια -Θύελλα Σαρακηνών διαιτητής ο κ. Γιαννακός
(Μακεδονίας)βοηθόςηκ.ΖωήΠαπαδοπούλουκαιοκ.Κωνσταντινί-
δης(Μακεδονίας)

ΑγροτικόςΑστέρας -Εδεσσαϊκόςδιαιτητήςοκ.Ασλανίδης (Πιερί-
ας)βοηθοίοικ.κΣαλτσίδης(Πιερίας)καιΜερτζεμέκης(Σάμου)

Ξεκινάει σήμερα Σάββατο 4 
Ιανουαρίου 2020 στις 3 μ.μ η 
17η αγωνιστική της Α1 κατη-

γορίας. Ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ Αλεξάν-
δρειας  υποδέχεται τον Φίλιππο Μελί-
κης και το Ροδοχώρι και η Νάουσα 
παίζουν εντός έδρας με το Παλαιοχώρι 
και τον Κοπανό αντίστοιχα.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
ΠΑΟΚΑλεξ.ΦίλιπποςΜελίκης
ΓΑΣΡοδοχωρίου-ΆρηςΠαλαιοχωρίου
ΦΑΣΝάουσα-ΓΑΣΚοπανού
ΑΕΠΒέροιας-Αγρ.ΑστέραςΠλατέως
Αγ.Μαρίνα-ΑχιλλέαςΝ.
ΑΕΧαρίεσσας-ΠΑΟΚΚουλούρας
ΑστέραςΤριποτάμου-Μακροχώρι
ΘύελλαΣταυρού-ΟλυμπιακόςΝ.

ΕΠΣ Ημαθίας
ΣήμεραΣάββατο4/1/2020
η17ηαγωνιστικήστηνΑ1
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Ο… γνωστός Ματίας Γκεστράνι-
ους ορίστηκε να διευθύνει το 
ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον 

Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης». 
Ο Φιλανδός θα διευθύνει παιχνίδι 
της Σούπερ Λίγκας για τέταρτη φορά, 
αφού είχε κάνει την αρχή πέρυσι, στο 
ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ (2-0), 
καθώς και στο Ολυμπιακός Ατρόμητος 
(2-1). Επέστρεψε στη χώρα μας τον 
περασμένο Νοέμβριο, για το ντέρμπι 
του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ και θα 
επιστρέψει ξανά για το ντέρμπι αιωνί-
ων της Κυριακής στο «Γ. Καραϊσκά-
κης».

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Γιαν
ΠέτερΑραβίρτα καιΜίκαΛαμπού 4ος οΔημήτρης
Καραντώνης (Ημαθίας) ενώVARθα είναι οΤάσος
Σιδηρόπουλος.

Όσο για το ντέρμπι τηςΘεσσαλονίκης, ανάμεσα
στονΆρηκαιτονΠΑΟΚ,διαιτητήςορίστηκεοΤάσος
Παπαπέτρου, με βοηθούς τους ΤρύφωναΠετρό-
πουλοκαιΙορδάνηΑπτοσόγλου,ενώVARθαείναιο
ΒαγγέληςΜανούχος.

Αναλυτικά:
ΟΦΗ-Βόλος(17:15)
Διαιτητής:Τζοβάρας
Βοηθοί:Ψαρρης,Μεϊντάνας
4ος:Γρατσάνης
VAR:Κομίνης

Άρης-ΠΑΟΚ(19:30)
Διαιτητής:Παπαπέτρου
Βοηθοί:Πετρόπουλος,Απτοσόγλου
4ος:Τσαμούρης

Ατρόμητος-Αστέρας(20:00)
Διαιτητής:Κουτσιαύτης
Βοηθοί:Μωυσιάδης,Χριστακόγλου
4ος:Κουκουλάκης
VAR:Ζαχαριάδης

ΑΕΚ-Παναιτωλικός(15:00)
Διαιτητής:Τάσης
Βοηθοί:Αλεξέας,Κόλλιας
4ος:Γιουματζίδης
VAR:Παπαδόπουλος

Ξάνθη-ΑΕΛ(17:15)
Διαιτητής:Τσαγκαράκης
Βοηθοί:Σπυρόπουλος,Σινιοράκης
4ος:Φωτιάδης
VAR:Διαμαντόπουλος

Πανιώνιος-Λαμία(17:15)
ΔιαιτητήςΒάτσιος
Βοηθοί:Σαμοΐλης,Παπαδάκης
4ος:Μπεκιάρης
VAR:Κουμπαράκης

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός(19:30)
Διαιτητής:Γκεστράνιους
Βοηθοί:Αραβίρτα,Λάμπου
4οςΚαραντώνης
VAR:Σιδηρόπουλος

Στην 
μακρινή 
Αμαλιά-

δα θα δώσει 
τον πρώτο 
αγώνα για το 
2020 η ομάδα 
μπασκετ του 
Φίλιππου 
Βέροιας στα 
πλαίσια μάλι-
στα της 13ης 
αγωνιστικής  
Οι διαιτητές 
και οι κομισάριοι της 13ης αγωνιστι-
κής της Α2 Ανδρών, είναι:

Σάββατο4Ιανουαρίου
Ανατόλια 17.00Ανατόλια-ΔιαγόραςΔρ.Παφί-

λης-Ελευθεριάδης-Τσιαπλής(Δροσόπουλος)
Καρδίτσας(νέο)17.00Καρδίτσα-ΑγρίνιοΠουρ-

σανίδηςΚ.-Λόρτος-Τζιοπάνος(Μανάσης)
Ήλιδας17.00Κόροιβος-ΦίλιπποςΒέρ.Αναστό-

πουλοςΑντ.-Νάστος-Μαντήλας(Κοκορδάτος)

Μετς17.00Παγκράτι-ΟλυμπιακόςΤσολάκος-Γι-
ακείμη-Σπυρόπουλος(Δούκας)

Ψυχικού 17.00Ψυχικό-ΕλευθερούποληΔιαμα-
ντής-Κωνσταντινίδου-Καρακάσης(Σταύρου)

1οΧαϊδαρίου17.00ΔάφνηΔ.-ΑπόλλωνΠ.Κα-
τραχούρας-Κοντίλης-Ρίζος(Λιμνιάτης)

Στρέφη 17.00Τρίτων-ΑμύναςΘεονάς-Καλογε-
ρόπουλοςΦ.-Τηγάνης(Παλάτος)

Μεσολογγίου 17.00ΧαρίλαοςΤρικούπης-Οίαξ
ΝαυπλίουΑποστολίδης-Πλιάκας-Τεφτίκης (Πατσα-
ντζόπουλος)

ΟΜατίαςΓκεστράνιους
στοΟλυμπιακός-Παναθηναϊκός,
ΠαπαπέτρουστηΘεσσαλονίκη

A2Μπάσκετ
Στην Αμαλιάδα με τον Κόροιβος 

ο Φίλιππος Βέροιας

Γ’ΕθνικήΜπάσκετ
Τοπικό ντέρμπι ΓΑΣ 

Μελίκης-Αετοί Βέροιας
Μετοντέρμπι τηςΗμαθίαςξεκινάειη11ηαγωνιστικήστοπρω-

τάθλημαμπάσκεττηςΓ’Εθνικής.ΟΓΑΣΜελίκηςθαυποδεχθείτους
ΑετούςΒέροιας

Αναλυτικάόλοτοπρογραμμακαιοιδιαιτητές

3ος Όμιλος
Κυριακή5Ιανουαρίου
Βόλου17.00ΟλυμπιακόςΒόλου-ΦαίακαςΚέρκυραςΓιαννούλης

Στ.-Τσάλλας(Γκουντέλιας)
Παλαμά 17.00ΤιτάνεςΠαλαμά-ΣΚ ΙωάννιναΤζιοπάνος Γ.-Τσά-

νταλη(Κουσαϊτης)
Αριδαίας 17.00Αριδαία-ΑίολοςΤρικάλων Σιταρίδης-Καντερές

(Μελανίδης)
Μπάρας17.00 ΊκαροιΤρ.-ΑναγέννησηΚαρδίτσαςΣταματόπου-

λος-Τσουμαχίδης(Χλωρός)
Μελίκης 17.00Μελίκη-Αετοί Βέροιας Ελευθεριάδης-Εκίζογλου

(Σαμάλης)
Ιωαννίνων(Ν)17.00ΑΓΣΙωαννίνων-ΑριστοτέληςΦλώριναςΠα-

γώνης-Παζώλης(Καραδήμας)

Τετάρτη8Ιανουαρίου
Κέρκυρας 15.00Φαίακας-Τιτάνες Παλαμά Κάννης-Διαμαντής

(Πουλής)

ΤηνΠρωτοχρονιάέκοψετηνπίτατο
τμήμαμπάσκεττουΦιλίππουΒέροιας
Πρωτοχρονιά στο γήπεδο έκανε η

ανδρική ομάδα μπάσκετ τουΑΠΣΦΙ-
ΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ, καθώς οι αγωνι-
στικές υποχρεώσεις δεν σταματούν.
Ηπρώτη αγωνιστική υποχρέωση του
2020 φέρνει την ομάδα μας αντιμέ-
τωπη στηνΑμαλιάδα με τον τοπικό
ΚόροιβοτοΣάββατο4/1στις17.00,με
μόνηαπουσίααυτήτουάτυχουτηςφε-
τινής σαιζόνΔημήτρη Σουτζόπουλου.
ΜετάτοτέλοςτηςπροπόνησηςτηςΤε-
τάρτης 1 Ιανουαρίου,παίκτες,προπο-
νητές και διοικούσα επιτροπή έκοψαν
την καθιερωμένηβασιλόπιτα.Τυχερός
τηςβραδιάςαναδείχθηκεοΠαναγιώτηςΦιλιππόπουλος,οΘεσσαλόςcenterτηςομάδας,οοποίοςβρή-
κετοπολυπόθητοφλουρί,τοοποίοσυνοδευόταναπότοαπαραίτητοδώρο.Σύσσωμοτοτμήμαεύχεται
στουςφίλουςτηςομάδαςκαιτουμπάσκετγενικότεραέναχαρούμενοκαιδημιουργικό2020.
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Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας 
Ζωής, για την προστασία της Φύσης

Η «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης 
Άγριας Ζωής (Π.Ο.Δ.Α.Ζ.)» αποτελεί 
μια πρωτοβουλία και μια προσπάθεια 
του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για 
τη διεύρυνση των κοινωνικών παρεμ-
βάσεων και συμμετοχικότητάς του στην 
προστασία της ελληνικής φύσης, μέσω 
της περισυλλογής των τραυματισμένων 
θηλαστικών, πουλιών, ερπετών, θα-
λασσίων ζώων κλπ, αποτελώντας έναν 
σημαντικό συντελεστή για την προστα-
σία της Άγριας Ζωής, συνεπικουρώντας 
τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και 
τα Κέντρα Διάσωσης και Περίθαλψης. 
Η  Π.Ο.Δ.Α.Ζ. αποτελείται από Ενήλι-
κα Στελέχη και μέλη του Δικτύου του 
ΣΕΠ, με κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να 
σπεύδουν και να διασώζουν Άγρια Ζώα 
που κινδυνεύουν.        

  Το ΣΕΠ βραβεύτηκε στην 10η 
εκδήλωση των βραβείων  Bravo 
Sustainability Awards στις 18 Δεκεμ-
βρίου 2019 στον Πυλώνα Bravo 
Environment για την πρωτοβουλία αυτή.        

 Η σύσταση και η εκπαίδευση της Π.Ο.Δ.Α.Ζ. του 3ου Συστήματος Προσκόπων Βεροίας έγινε τον Νοέμβριο του 2019, με στόχο την προ-
στασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στην περιοχή μας.  (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 & 15).

Η Προσκοπική εστία  βρίσκεται στην Βέροια, Οδός Μπιζανίου 6,  Τ.Κ. 59131 Σε περίπτωση που κάποιο Άγριο Ζώο βρίσκεται σε κίνδυνο 
μπορείτε να ενημερώσετε στα παρακάτω τηλέφωνα 6932245365, 6982249448, 6983105073 

Το Δ.Σ. του 
Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. 
Ημαθίας

Σας προσκαλεί 
στην κοπή της 
βασιλόπιτας 
της Στέγης 

Δημιουργίας και 
του Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές 
διαταραχές Βέροιας, την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 

2020 και ώρα 11.30΄το πρωϊ.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει!

Το έθιμο των Ραγκατζιαριών στα Ριζώματα
«Την Πρωτοχρονιά, μετά την 

εκκλησία μαζεύονται στο μεσοχώ-
ρι τα Ραγκατζιάρια, που είναι νέοι 
άντρες ντυμένοι με τις φουστανέ-
λες, μερικοί με προσωπίδες, άλλοι 
με κάπες , στολισμένοι με ασημι-
κά, κρατώντας ξύλινα σπαθιά. και 
κουδούνια.

Ο αρχηγός τους λέγονταν Κα-
πετάνιος. Πρώτα πήγαινε ο επί-
τροπος με το δίσκο του Αη Βασίλη, 
μετά ο Γκαϊντατζής, ο καπετάνιος 
και κατόπιν οι φουστανελάδες. Την 
παρέα συμπληρώνουν οι χοσμικι-
αραίοι (υπηρέτες) μεταμφιεσμένοι 
(γύφτος, αράπης, νύφη, γαμπρός, 
μπάμπω, παππούς κλπ.) Όταν 
κανένας πείραζε την νύφη της 
παρέας, τον έπιανε ο ψυχογιός 
(πρωτοπαλίκαρο του καπετάνιου) 
τον πήγαινε στον Καπετάνιο και 
εκείνος τον τιμωρούσε με πρόστι-
μο. Αν αντιδρούσε να πληρώσει 
τον πήγαινε στον αράπη να του κόψει το κεφάλι.

Τότε έμπαινε η μπάμπω κι ο παππούς κλαίοντας, όμως ο αράπης, χωρίς να ακούσει κανένα τον σκότωνε. Με την επέμβαση ύστερα του γιατρού, ο σκοτωμένος ζωντάνευε και η αναπαράσταση τελείωνε με ζωηρά και χα-
ρούμενα πηδήματα του αναστημένου (νεκρανάσταση- Διονυσιακό κατάλοιπο). Πρώτα πήγαιναν στου Παπά το σπίτι, εκεί έλεγαν του Παπά το τραγούδι: “Μες τα μαρμαρόφυλλα και τα μαργαριτάρια, εκεί κοιμάται αφέντης μας 
με το σταυρό στο χέρι”.

Η παπαδιά τους κερνάει ρακί και διάφορα άλλα για μεζέ και δίνει στον επίτροπο και τον Αη Βασίλη το γρόσι της βασιλόπιτας. Μετά πήγαιναν στον μουχτάρη (Πρόεδρο) και στα σπίτια όπου γιόρταζαν οι Βασίληδες. Αργό-
τερα στήνονταν τρανός χορός στο μεσοχώρι όπου μαζεύονταν όλο το χωριό για σεργιάνι.

Η αμοιβή για τα Λαγκατζάρια ήταν χρήματα (ελάχιστα), καρύδια, παστό κλπ. Τα Ραγκατζιάρια ότι μάζευαν (γέννημα) το πουλούσαν για να το δόσουν στην εκκλησία για να πληρώσουν τον παπά και τον δάσκαλο και τους 
φτωχούς.

Το τραγούδι που έλεγαν στα Ριζώματα είχε ως εξής: “Αγιός Βασίλης έρχιτι Γινάρης ξημερώνει, Βασίλιμ πούθεν έρχισι και πούθεν κατεβαίνεις, ιγώ απ τα ξένα έρχουμι και στα δικά μου πάω, αν έρχισι απ την ξενητειά πες 
μας κανα τραγούδι, ιγώ τραγούδια μάθνισκα τραγούδια να σας λέω, στην πατερίτσα ακούμπισα να πώ την άλφα βήτα κι η πατερίτσα ήταν χλωρή κι απόληκε κλωνάρια, κλωνάρια χρυσοκλώναρα κι ανάργυρα τα φύλλα. Φρα-
γκίτσα εδώ Φραγκίτσα εκεί Φραγκίτσα πάει στη βρύση μι του γιουρντάνι στου λιμό το σύρμα στου κιφάλι και με τα ασημοζούναρα χαμπλά χαμπλά ζωμένη”
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Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Τα βήματα του ανθρώπου πάνω στη γη, 
φίλοι αναγνώστες, ήταν πάντοτε μία οδυνηρή 
περιπέτεια. Ο 20ος αιώνας είχε ξεκινήσει με 
πολλές ελπίδες. Οι κατακτήσεις της επιστή-
μης και της τεχνολογίας είχαν μεθύσει από 
αλαζονεία τον άνθρωπο. Η απογοήτευση, 
όμως, δεν άργησε να έρθει. Οι δύο παγκόσμι-

οι πόλεμοι εδημιούργησαν ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές και 
πολλά ψυχικά ερείπια.

Έτσι, άρχισε η κρίση του πολιτισμού. Από την αρχή του παρελθό-
ντος αιώνος, οι διανοούμενοι σηματοδότησαν την κρίση αυτή και δι-
είδαν τις συνέπειές της στη ζωή και τις κοινωνίες των ανθρώπων: Η 
υποτίμηση της αξίας «άνθρωπος», η σύγχυση των ιδεών, η απειλή 
των πυρηνικών όπλων, ο φόβος, η κυριαρχία των media, τα ναρκω-
τικά, το aids και πολλά άλλα.

Κορυφαίοι στοχαστές και διανοούμενοι, όπως ο Πωλ Βαλερύ, ο 
Όσβαλτν Σπέγκλερ, ο Μπέρξον, ο Άρνολντ Τόϋνμπη, ο Νικόλαος 
Μπερντιάεφ, ο Ιγνάτιος Σιλόνε, ο Αλέξανδρος Τσιριντάνης και άλλοι, 
είχαν επισημάνει από νωρίς τη μεγάλη κρίση του 20ου αιώνα. Κι η 

κρίση αυτή δεν ήταν ούτε πολιτική ούτε οικονομική, αφού παρατη-
ρήθηκε και σε λαούς με σταθερό πολιτικό βίο και μεγάλη οικονομική 
ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι σκανδιναβικές χώρες. Η 
κρίση αυτή ήταν, κυρίως, ηθική. Και ήταν αποτέλεσμα της ατονίας 
του πνεύματος και του υπερτονισμού της βιολογίας.

Ο Γάλλος καθηγητής της Φιλοσοφίας Ζακ Μαριταίν είχε διατυπώ-
σει με ρεαλισμό την ουσία του προβλήματος. Είχε πει: «Δεν θα μπο-
ρέσουμε τίποτε να καταλάβουμε από τις μάστιγες που μας πλήττουν 
σήμερα, αν δεν νιώσουμε ότι πληρώνουμε μιαν εσφαλμένη αντίληψη 
της ζωής, που πρόδωσε τις μεγαλύτερες προόδους του πολιτισμού 
και διαστρέβλωσε μέσα μας την εικόνα του ανθρώπου. Οι ιδέες που 
πρέπει να καταγγείλουμε, είναι εκείνες που βασίζονται στη λησμοσύ-
νη του Θεού και στη λησμοσύνη του τι είναι ανθρώπινη φύση».

«Δεν ανησυχούμε για τον τεχνικόν πολιτισμόν, έγραφε ο Τσιριντά-
νης, ανησυχούμεν διότι δεν βλέπομεν αντίστοιχον πνευματικόν πολι-
τισμόν, που θα κυβερνήσει την τεχνική πρόοδον».

Πώς θα βγούμε, λοιπόν, από την κρίση αυτή; Υπάρχει διέξοδος 
στις συμπληγάδες;

Κατά τον Άγγλο ιστορικό Άρνολντ Τόϋνμπη η επιβίωση του πολιτι-
σμού εξαρτάται από μια αναβίωση της χριστιανικής πίστης. Και είναι 
παρήγορο το γεγονός ότι σήμερα διανύουμε μια περίοδο αναβίωσης 
των θρησκειών ιδίως, μετά τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων στην 
Ανατολική Ευρώπη.

Το υπαρξιακό κενό και τα ψυχολογικά αδιέξοδα, που ταλανίζουν 
την ψυχή των Ευρωπαίων, αναζητούν διέξοδο και ουσιαστική ικανο-
ποίηση. Και αυτά μόνον η Ορθοδοξία έχει τη δυνατότητα να προσφέ-
ρει. Η παρουσία της, λοιπόν, στην Ενωμένη Ευρώπη αποτελεί μια 
πρόκληση, στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί. Ο Ζακ Ντελόρ είχε 
πει: «Η Ευρώπη έχει ανάγκη της συμβολής της Ορθοδόξου Εκκλη-
σίας. Οι Ευρωπαίοι της Δύσης έχουν πολλά να λάβουν από αυτήν».

Η Ορθοδοξία, λοιπόν, μπορεί να δώσει τη μαρτυρία της Αλήθειας 
και της Ζωής. Και στη μακραίωνη ιστορία της έδωσε αυτή τη μαρτυ-
ρία. Συχνά μάλιστα και κατά τρόπο μαρτυρικό. Στάθηκε κοντά στα 
προβλήματα και τις ανάγκες των ανθρώπων κάθε εποχής. Ανταπο-
κρίθηκε στην αγωνία και τις αναζητήσεις τους. Με τη διδασκαλία της, 
το λόγο και το Λόγο που σώζει, αλλά και την αγάπη που ανακουφίζει. 
Πρόσωπα της Εκκλησίας, Πατέρες και Διδάσκαλοι, απλοί κληρικοί 
και μοναχοί, συμπαραστάθηκαν στον κατατρεγμένο και γυμνητεύο-
ντα λαό.

Η Ορθοδοξία, λοιπόν, φίλοι αναγνώστες, είναι η ελπίδα του σημε-
ρινού ανθρώπου.

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

 

AND A HAPPY NEW YEAR…

Σε τριώροφο αμεριμνησίας ζούσε
κι` από εκει έβλεπε 
το επίμονο βλέμμα της ροδιάς
που υπαγόρευε
την επιμήκυνση της μελωδικής γραμμής 
της ζωής.

-Αυτή κεντά τις λέξεις έλεγε η γιαγιά μου...
τις αρτοποιεί, τις κάνει τσουρέκια,
τις πάει βόλτα, 
τις αγοράζει μελομακάρονα,
τις πάει σινεμά,
τις δανείζει στη σιωπή
κι` έπειτα, 
τις πηγαίνει εκδρομή στη θάλασσα
να βλέπουν τα βαπόρια που 
κάνουν του -του - του
αντί  να ξοδεύουν
τους βραδινούς τόκους των ονείρων σε λέξεις.

Εθνικός στόχος οι επενδύσεις φώναζαν 
στο Χρηματιστήριο!

Τουναντίον 
εγώ αντλούσα το θάρρος μου 
από το περιβόλι του τρελού του Σαββόπουλου 
ίσως και από την πίστη μου 
στο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ, 
και  τα νιάτα όλων των ηλικιών.

Σσσσσσσσσσσσσσσσσς!
Ο καλπασμός ενός καινούργιου χρόνου 
ακούγεται.
Ντυθείτε 
ΕΡΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ.
Αρχίστε να γράφετε παραμύθια 
και να διαβάζετε την βιογραφία του 
ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ  ΣΕ  ΟΛΟΥΣ

   Γιάννης Ναζλίδης

Η ελπίδα του σημερινού ανθρώπου

Κυκλοφόρησε 
το νέο βι-

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

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί 

θερμά, όλους τους δωρητές και υποστηρικτές του Συλλόγου και εύχεται 
Καλή Χρονιά με υγεία και πρόοδο. Ευχαριστεί επίσης:

1. Την Εταιρεία LEGO και προσωπικά την κ. Δέσποινα Εξιζίδου, για 
την προσφορά παιγνιδιών στα παιδιά.

2.Τον Σύλλογο Διδασκόντων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκύδρας, 
καθώς και τις κυρίες Γεωργία Σημαιοφορίδου, Μαίρη Φωτιάδου, Μαίρη 
Τόρη, Σταυρούλα Λάμπρου, Άννα Μουράτογλου Αντιγόνη Γιώτα, Λίτσα 
Ορφανίδου, Έφη Στόγιου και τους κυρίους Πάνο Κατσικάρη, Γεώργιο 
Μαραντίδη και Γιάννη Ανδρέα, για τη διοργάνωση Πρωτοχρονιάτικης 
γιορτής, με το άρμα του Αι-Βασίλη να προσφέρει δώρα και εδέσματα 
στο Σπίτι της Βεργίνας. 

3. Την κ. Χαρίκλεια Καυκάλα-Μαρμαρά, από την Αμερική, που για 
άλλη μια χρονιά πρόσφερε ρουχισμό σε όλα τα παιδιά από το κατάστη-
μα Coccodrillo.

3. Το Γυμνάσιου Ίου για την συγκινητική πρωτοβουλία των μαθητών 
του να συγκεντρώσουν τρόφιμα και  χρηστικά αντικείμενα για το Σπίτι 
της Βεργίνας και να τα στείλουν εδώ από το μακρινό νησί τους. 

4. Το Εστιατόριο Φιλίππειο της Βεργίνας, για τη σταθερή προσφορά 
γευμάτων κατά τις εξόδους των παιδιών.

5. Ανώνυμους φίλους για τη προσφορά τροφίμων, αναλώσιμων και 
ενδυμάτων.

6. Ανώνυμους φίλους και φίλες για την προσφορά υπηρεσιών κου-
ρέματος στα παιδιά.

7.Την οικογένεια Γκιόρκα για τη προσφορά γεύματος στην μνήμη 
του συζύγου και πατέρα  Γκιόρκα Απόστολου.

8.Τον Προοδευτικό Μορφωτικό Σύλλογο «ΑΣΤΗΡ» Αγκαθιάς για την 
υλοποίηση δράσης με στόχο την δημιουργία ημερολόγιων, τα οποία 
διατέθηκαν στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar της Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί, αλλά και για το κάλεσμα σε γιορτή την παραμονή ων Χριστου-
γέννων.

9. Την κ. Ολυμπία Μπεκιάρη για την προσφορά παιχνιδιών .
10. Την κ. Θωμαή και την οικογένειά της, που πρόσφερε στα παιδιά 

προσωπικά δώρα.
11. Ανώνυμη κυρία για την προσφορά τρόφιμων και αναλώσιμων.
12. Την κυρία Μαρία Ελευθεριάδου, για την προσφορά χρηστικών 

αντικείμενων.
ΤΟ Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ 
Νομού Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέ-
ρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχό-
λησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά 
της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι και το προ-
σωπικό, ευχαριστούν θερμά: 

-Την Εταιρεία LA CUCINA ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΑΔΗΣ για τη χρηματική δωρεά καθώς και 
για την προσφορά υλικών προς τα εργα-
στήρια του Κέντρου,  για τις χειροτεχνίες 
των ωφελουμένων.

  -Τη Βιοτεχνία - Έκθεση Επίπλων KAZANTZIΔΗΣ FAMILY STOR, 
για την άμεση εξυπηρέτηση, συναρμολόγηση και έκπτωση στην αγορά 
ειδών γραφείου προς το Κέντρο μας.

-Την Εταιρεία ΕΠΙΠΛΑ ΜΑΡΤΟΣ για την ασφαλή μεταφορά των 
προϊόντων του Κέντρου για τη Χριστουγεννιάτικη έκθεση. 

«Στηρίζουμε το έργο μας στην συμμετοχή σας»

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Τη Φεβρουαρίου του 
1832 αποφασίζεται  η ε-
κλογή βασιλιά για την Ελ-
λάδα. Με τη Συνθήκη της 
7ης  Μαΐου 1832 τερμα-
τίζεται ο εμφύλιος πόλε-
μος στην Ελλάδα και με 

διάφορα Πρωτόκολλα οι Προστάτιδες Δυνάμεις  
προσέφεραν  το βασιλικό στέμμα της Ελλάδος 
στον ανήλικο τότε δευτερότοκο γιο του Βασιλιά 
της Βαυαρίας Όθωνα. Ύστερα από μερικούς 
μήνες η εκλογή επικυρώθηκε.  στις 27 Ιουλίου 
1832, από τους πληρεξούσιους της Γερουσίας(Δ’ 
Εθνοσυνέλευση) στο προάστιο του Ναυπλίου , 
Ο βασιλιάς της Βαυαρίας Λουδοβίκος σύμφωνα 
με τις αποφάσεις της Συνθήκης της 7ης Μαΐου 
όρισε τριμελή επιτροπή  ως Αντιβασιλεία  για να 
ασκεί την εξουσία μέχρι την ενηλικίωση του Ό-
θωνα (1η Ιουνίου 1835)  1

 Ήταν τρεις διακεκριμένες προσωπικότητες 
που ανάλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας. Το 
έργο τους ιδιαίτερα δύσκολο αφού τα προβλήμα-
τα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν ήταν πολλά. 
Αυτοί είχαν τις απαραίτητες γνώσεις. Τους δόθη-
κε πλήρη εξουσία στην άσκηση της Εκτελεστι-
κής, της Νομοθετικής και Δικαστικής εξουσίας. 
Ο οικονομολόγος Άρμανσμπέρκ, ο νομομαθείς 
Μάουερ και ο Υποστράτηγος Χάιντε . Ο καθέ-
νας  ανάλαβε ένα τομέα της διοίκησης με πλήρη 
εξουσιοδότηση να ενεργεί για την οργάνωση του 
νεοσύστατου κράτους. Γρήγορα άρχισαν όμως 
και οι αντιδράσεις των πολιτικών κομμάτων. Οι 
Ξένες Δυνάμεις ανάλαβαν μαζί με τους δυσαρε-
στημένους  οπλαρχηγούς ,το έργο της Αντιπολί-
τευσης. Ένα μεγάλο μέρος ευθύνης για τη δυσά-
ρεστη κατάσταση  βαρύνει και το λαό. Οι κακές 
συνήθειες του παρελθόντος και οι στερήσεις του 
πολέμου, τους οδηγούσαν σε υπερβολικές πολ-
λές φορές απαιτήσεις. Το έργο της Αντιβασιλείας 
κατά κοινή ομολογία ήταν ικανοποιητικό στο με-
γαλύτερο μέρος. 

   Κάποια στιγμή μεταξύ των επικριτών της 
Αντιβασιλείας κατηγορήθηκαν ως συνωμότες και 
οι δύο οπλαρχηγοί: Δημήτριος Πλαπούτας και 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 2

      Τα χρόνια της Αντιβασιλείας συγκλόνισαν 
την Επαναστατημένη Ελλάδα όταν οι διαφορές 
και οι αντιπαραθέσεις  έφτασαν στην καταδίκη 
των πρωταγωνιστών: Κολοκοτρώνη και του Πλα-
πούτα.  Ο Όθωνας δεν μπόρεσε να αποτρέψει 
τις δικαστικές αποφάσεις κατά  των οπλαρχη-
γών. Επιθυμούσε βαθιά μέσα του την ομαλότητα 
και την ειρήνη στη χώρα του δεν το κατόρθωσε 
στην αρχή. Αποτέλεσμα η φυλάκιση των Κολο-
κοτρώνη και Πλαπούτα .Ό επισκέπτης σήμερα 
που θα βρεθεί κάποια στιγμή στο Ναύπλιο στη 
φυλακή του Κολοκοτρώνη στο φρούριο του Πα-
λαμηδιού θα φρίξει. Οργή και εθνική ταπείνωση 
της επαναστατημένης Ελλάδας  ήταν η πράξη 
της Αντιβασιλείας των Βαυαρών  για όλους τους 
πολεμιστές και τον Ελληνικό  λαό. Ο άνθρωπος 
που πήρε την Ελλάδα στο ματωμένο ώμο του  
και την έβγαλε από τη σκλαβιά να δικαστεί και  
να καταδικαστεί σε θάνατο. Να εγκλειστεί σε έ-
να σκοτεινό θάλαμο και να ζήσει για  μήνες σαν 
εγκληματίας στο Φρούριο του Ναυπλίου. Είναι 
απίστευτο. Η σύνθεση του Δικαστηρίου απαρτί-
ζονταν από 5 δικαστές μεταξύ των οποίων ήταν 

ο Αθανάσιος Πολυζωίδης , ως πρόεδρος και ο 
Γεώργιος Τερτσέτης ως μέλος. Την εισαγγελική 
έδρα κατείχε διορισμένος από την κυβέρνηση  ο 
« Φιλέλληνας »Σκώτος Μάσον Εδουάρδος απο-
σταλμένος από το φιλολογικό Κομιτάτο του Λον-
δίνου, ο οποίος εξυπηρετούσε τα συμφέροντα 
της Αγγλίας.  

      Η δίκη του Κολοκοτρώνη και του Δημή-
τριου Πλαπούτα με την κατηγορία της συνωμο-
σίας κατά του βασιλιά Όθωνα ξεκίνησε στις 16 
Απριλίου 1834 και διήρκεσε μέχρι τις 26 Μαΐου 
του ιδίου έτους. Διεξήχθη στο τουρκικό τζαμί του 
Ναυπλίου – το σημερινό Βουλευτικό. 

         Η αγόρευση του Μάσον που κράτησε 
πεντέμισι ώρες, στην ουσία ήταν μια επανά-
ληψη του Κατηγορητηρίου και των όσων είχαν 
υποστηρίξει οι μάρτυρες κατηγορίας, κατέληγε 
δε ως εξής: «Επιμένω εις την κατηγορίαν και με 
τα δόντια και με τα νύχια θα την υποστηρίξω. Δι-
ακηρύττω (θεωρώ), λοιπόν τους εγκαλουμένους 
ως ενόχους, και απαιτώ τον θάνατόν τους!». Ει-
δικότερα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο «ο Κο-
λοκοτρώνης και ο Πλαπούτας είχαν οργανώσει 
από κοινού την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1833 
συνομωσία που αποσκοπούσε να διαταράξει την 
δημόσια ασφάλεια, να παρασύρει τους υπηκό-
ους του βασιλιά σε ληστείες και σε εμφύλια δια-
μάχη και να ανατρέψει την καθεστηκυία τάξη. 3

Συγκλονιστικές στιγμές έζησαν οι Έλληνες 
πολίτες με τους οπλαρχηγούς  αγώνα την ημέρα 
της δίκης.. Στο δικαστήριο ο  Πολυζωίδης και 
ο Τερτσέτης με επιχειρήματα προσπαθούν να 
προκαταλάβουν τους τρεις «καταδικαστικούς» 
δικαστές. Αλλά δεν τα καταφέρνουν.  Και οι δύο 
αρνούνται να προσέλθουν στο δικαστήριο.. Έ-
τσι τα όργανα της τάξης με εντολή της εξουσίας 
τους κουβαλούσαν στα χέρια και τους έφεραν 
στην έδρα. Τα αντρικά δάκρυα του Τερτσέτη δεν 
επηρέασαν τους «μιλημένους»3 δικαστές. Ακόμα 
και όταν ο Τερτσέτης τους φώναξε, «με τέτοια α-
ποδεικτικά, ούτε δυο γάτοι δεν καταδικάζονται εις 
θάνατον!», Ο Πολυζωίδης στις απειλές απάντησε 
«  Προτιμώ να μου κόψουν το χέρι, αλλά δεν την 
υπογράφω!» Όταν μάλιστα ο Γέρος του Μοριά 
παρακολουθούσε τη δίκη ψύχραιμος , ρωτήθηκε 
«Τι επάγγελμα έχεις;» και έδωσε την ιστορική 
απάντηση «Στρατιωτικός! Κρατάω σαράντα εννιά 
χρόνους στο χέρι το ντουφέκι και πολεμώ για την 
πατρίδα!», ρίγος και δέος κατέλαβε ακόμη και 
τους εχθρούς του στρατηλάτη.Τελικά η καταδικα-
στική απόφαση διαβάστηκε χωρίς τις υπογραφές 
του προέδρου(Πολυζωίδη) και του Τερτσέτη(μέ-
λους). Έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου το 
πλήθος ξέσπασε σε φωνές με οργή και μίσος.  
».4 

 Τον Μάιο του 1835, μετά την ενηλικίωση του 
Όθωνα, ο Κολοκοτρώνης έλαβε βασιλική χάρη 
και αποφυλακίστηκε, αποκαμωμένος και εξουθε-
νωμένος πια από τις άθλιες συνθήκες κράτησης 
αλλά και την ταπείνωση. Όταν πέθανε ενταφιά-
στηκε με όλες τις δέουσες τιμές.

 Βιβλιογραφία
1  « Ι σ το ρ ί α  το υ  Ν έ ο υ  Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ 

1770-2000»τ.4.Εκδ. ελληνικά γράμματα
2.Κώστας Μπάρμπης «ΟΘΩΝ Α’» σελ.42-43 

εκδ. ΠΕΛΑΣΓΟΣ.
3Κοινωνική Δικτύωση: Θεόδωρος Κολοκοτρώ-

νης
4. 3. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

(1770-2000)  τ.4ος σελ. 12-13 εκδόσεις ελληνικά 
γράμματα

Συνεχίζεται            

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ ΤΟΥ 1821

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ. ΠΛΑΠΟΥΤΑ 
- « Προτιμώ να μου κόψουν το χέρι, 
αλλά δεν την υπογράφω» Πολυζωίδης   

Θερμής υποδοχής και ανταπόκρισης 
έτυχε, η « 1η ΔΡΑΣΗ  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΥ»  που διοργάνωσαν οι σπου-
δαστές του τμήματος  «Γραμματέας Α-
νώτερων & Ανώτατων Στελεχών»  του  
δημόσιου ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ, γεγονός που 
θεμελιώνει τις βάσεις, για μια ακόμη κα-
λύτερη συνέχεια.  Η εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε με επιτυχία στον πεζόδρομο 
της Βέροιας επί της οδού Προφήτη Ηλία 
στις 23-12-2019 και περιελάμβανε μετα-
ξύ άλλων, ανταλλαγή βιβλίων ανάμεσα 
στους παρευρισκομένους, καθώς και κλη-
ρώσεις βιβλίων για πολλούς τυχερούς.

Το ενδιαφέρον του κόσμου, που εκ-
φράστηκε μέσα από την προσέλευση, τα 
θερμά λόγια, τα ενθαρρυντικά μηνύματα 
και το ενθουσιώδες χειροκρότημα, ήταν 
η μεγαλύτερη επιβράβευση μιας συλ-
λογικής προσπάθειας, που σκόπευε να 
συνδράμει στην αλλαγή συμπεριφοράς 
του κοινού, αναφορικά με τα πολλαπλά 
οφέλη της ανάγνωσης βιβλίου, αλλά και  
αυτό καθεαυτό το μήνυμα της ανταλλα-
γής βιβλίου.

Συστατικό στοιχείο της επιτυχημένης 
δράσης ήταν η συντονισμένη προσπά-
θεια των σπουδαστών και εκπαιδευτών 
τους, προσφέροντας από τον χρόνο, την 
γνώση, την εμπειρία και την ……..ψυχή 
τους, καθώς και οι χορηγοί που αγκάλια-
σαν το εγχείρημα αυτό και προσέφεραν 
σε διάφορους τομείς της εκδήλωσης.

Τους χορηγούς αυτούς αισθάνονται 
την ανάγκη να ευχαριστήσουν οι σπου-
δαστές:

Ζέφυρου Δήμητρα
Καζαντζίδης Ορφέας
Κατσίδου Αναστασία
Κράβετς Ταϊσια
Κωνσταντίνου Ραφαήλ -Βασίλειος
Λαναρή Κυριακή
Νεζίρ Ιωάννα
Νταή Κανέλλα
Παναγιωτίδου Μαρία
Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης
Πατιρίδου Μαρία
Ρούμπου Ειρήνη
Σαραφοπούλου Ελένη
Σάρρα Σοφία
Σέπκα Ελένη
Σιδηροπούλου Σοφία
Τασιώνας Χρήστος
Χρυσοστομίδου Κωνσταντίνα
Ευχαριστούμε πολύ την κ. Τσιάμη Σο-

φία, συγγραφέα και εκπαιδευτικό,
για την παρουσία της και την προλόγι-

ση της δράσης. 
Επίσης ευχαριστούμε την διεύθυνση 

του ΔΙΕΚ Βέροιας για την στήριξη.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους:
1. Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
2. Βιβλιοπωλείο ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ
3 .  Β ι β λ ι οπωλ ε ί ο  Σ ΑΦΑ Ρ Ι Κ Α Σ 

BOOKNET
4. Βιβλιοπωλείο ΧΑΣΙΩΤΗΣ
5. Εκδοτικό οίκο του φροντιστηρίου 

ΛΕΞΙΣ
6. ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ κ. Βασίλη Δα-

σκαλάκη 
7. ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ Δήμου Βέροιας κ. Δα-

μιανίδου Μελίνα
8. Αντιπεριφερειάρχη κ. Κων/νο Καλα-

ϊτζίδη 
Για την προσφορά τους σε βιβλία.
1. Φούρνος ΚΟΓΙΑΣ
2. Φούρνος ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. Ζαχαροπλαστείο ΜΠΛΕΖΙΡ στη Με-

λίκη
4. Ζαχαροπλαστείο ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΑ-

ΦΤΣΗΣ
5. Ζαχαροπλαστείο ΚΡΙΝΟΣ
6. Ζαχαροπλαστείο ΤΖΕΠΟΣ
7. Φούρνος ΧΟΝΔΡΑΝΤΩΝΗ
8. PASTRY CHEF ΜΑΛΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙ-

ΝΑ
Για την προσφορά τους σε γλυκά και 

αλμυρά εδέσματα.
Επίσης ευχαριστούμε:
1. Τον Δήμο Βέροιας
Για την παραχώρηση του χώρου  της 

εκδήλωσης.
1. Την Διακοσμήτρια ΑΘΗΝΑ ΤΖΙΟΥΡ-

ΤΖΙΑ 
Για το στήσιμο και διακόσμηση του 

χώρου.
1.  Τα Συστήματα κουφωμάτων  

ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 
Για την μεταφορά του σκηνικού.
1. Τις Εκτυπώσεις- Διαφημιστικά 

EPIGRAFIX.GR
Για την διαφήμιση.
1. Την Εταιρεία φύλαξης  F.P.S 

SECURITY 
Για την φύλαξη του χώρου.

Τέλος οι σπουδαστές θέλουν να εκ-
φράσουν το μεγαλύτερο τους ευχαριστώ, 
στους δύο εκπαιδευτές τους κ. ΓΙΑΝΝΟΥ-
ΣΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ &  κ. ΜΟΣΚΟΦΙΔΗ ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟ, για την σύλληψη της ιδέας και 
την εμπιστοσύνη που τους έδειξαν από 
την οργάνωση  έως την διεξαγωγή  της 
εκδήλωσης.

Οι σπουδαστές του τμήματος
«ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ
 & ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ»

Ευχαριστίες από το Δημόσιο 
ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ για τη 

δράση ανταλλαγής βιβλίων



Σάββατο 4-1-2020
08:00-14:30ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ8223310-67530
08:00-14:30ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙ-

ΟΣΠΙΕΡΙΩΝ4423310-26914
08:00-14:30ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ1823310-23132
14:30-21:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΑΠΑΠΑΓΟΥ-ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ23310-23200

19:00-21:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕ-
ΛΑ10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

21:00-08:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕ-
ΛΑ10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

Κυριακή 5-1-2020
08:00-14:30ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ423310-67420
14:30-21:00ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ21(κοντάστοΙΚΑ)23310-74374
19:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355
21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Δευτέρα 6-1-2020
08:00-14:30ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759

14:30-21:00ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡ-
ΚΟΥΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι)
23310-65770

19:00-21:00ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΓΩΝΙΑ23310-60340

21:00-08:00ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΓΩΝΙΑ23310-60340

Τρίτη 7-1-2020
13:30-17:30ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩ-

ΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-
72677

21:00-08:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙ-
ΝΗΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Ιανουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό6-1-2020 μέχρι12-1-
2020 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

Η Ε.Π.Σ Ημαθιας 
σε συνεργασια 
με το Εκπαιδευ-

τικο Συμβουλιο Προ-
πονητων της Ε.Π.Ο.δι-
οργανωνει Σχολη Προ-
πονητων UEFA C στην 
Βεροια από 24.02.2020 
εως 29.02.2020 (1η 
Φαση).

Οι ενδιαφερομενοι υποψη-
φιοιπροπονητεςθαπρεπεινα
προσκομισουνστηνΕΠΣΗμα-
θιας τααπαιτουμεναδικαιολο-
γητικα,πουπροβλεπονται και
ταοποιαείναιτακατωθι:

1.-Αιτησητουενδιαφερομε-

νου(πατηστετοσχετικοlink)
2.-Βεβαιωση ΕΠΟ η ΕΠΣ

ότι υπηρξε ποδ/στης (προαι-
ρετικα)

3.-ΑντιγραφοΠοινικοΜη-
τρωου,όχιπαλαιοτεροτωντρι-
ων(3)μηνων

4.-ΠιστοποιητικοΕισαγγελι-
κηςΑρχης ότι δεν είναι φυγο-
ποινοςηφυγοδικος,όχιπαλαι-
οτεροτωντριων(3)μηνων

5.-Ιατρικη βεβαιωση περι
υγειαςαπόΠαθολογοκαιΚαρ-
διολογο,όχι παλαιοτερο των
δυο(2)μηνων

6.-Δηλωσηπαραιτησης α-
πό ενδεχομενες αξιωσεις(πα-
τηστετοσχετικοlink)

7.-Πιστοποιητικο σπουδων
θεωρημενο.Απολυτηριο ΓΛυ-
κειουτουλαχιστον.

8.-Οι υποψηφιου οφειλουν
να εχουνσυμπληρωσειτο 18ο
ετοςτηςηλικιαςτους.

9.-Θεωρημενη και υπογε-
γραμμενη υπευθυνηΔηλωση
πραξηςσυναινεσης επεξεργα-
σιας των προσωπικων τους
δεδομενων (εφ οσον δεν εχει
αποσταλει).

10.-Καταθεση στον υπ’α-
ριθμ.5242-021609-198 λογα-
ριασμοτηςΕΠΣστηνΤραπεζα
Πειραιως χρημ.ποσο 350Ευ-
ρω και προσκομιση του αντι-
γραφουκαταθεσηςστηνΕΠΣ.

ΛειτουργίασχολήςUEFA-C
στηνΕΠΣΗμαθίας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕ-

ΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  επ ί

της Β. Όλγας κο-

ντά στηνΑνάληψη
διαμέρισμα 3ου ο-
ρόφου, 80 τ.μ. κα-
θαρό, 78.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μο-
νοκατοικ ία κοντά
στο 7ο Δημοτικό,
75 τ.μ.,  με υπό-
γειο 75 τ.μ. και οι-
κόπεδο 200 τ.μ.,
4 8 . 0 0 0  ε υ ρ ώ .
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
πωλείται μονοκατοι-
κία 80 τ.μ. σε οικό-
πεδο 1000 τ.μ., με
θέα το ποτάμι, και
ταδύομαζίήμεμο-
νωμένα.Τηλ.: 6981
058526.

ΑΓ.  ΜΑΡ ΙΝΑ

πωλείται μονοκατοι-
κία δύο διαμερίσμα-
τα από 70 τ.μ. ισό-
γειο και 70 τ.μ. 1ος
όρ., με εξωτερική
σκάλα, σε οικόπε-
δο 595 τ.μ., πάνω
στον κεντρικό δρό-
μο, 10 λεπτά από
τη Βέροια, δίπλα α-
πό τονΑγ. Γεώργιο.
Τιμή 85.000 ευρώ,
συζητήσιμη. Τηλ.:
2310864983&6941
422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 95 τ.μ., 3ος
όρ., καταπληκτική
θέα, ανακαινισμένο,
χωρίςασανσέρ,ατο-
μικήθέρμανση, κου-
φώματα ενεργειακά,
μπαλκόνια γύρω-γύ-
ρω. Τιμή 45.000

ευρώ, συζητήσιμη.
Τηλ.:6992769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδοστηΜέσηΒέ-
ροιας,6στρέμματα,
τιμή 130.000 ευρώ
(συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645 κ. Τά-
σος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στο
κέντρο τουΔιαβατού
οικόπεδο205τ.μ.,α-
ξία8.000ευρώ.Τηλ.:
6942067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα
μεσυμπύρηναροδάκι-
να(ΆνδροςκαιΈβερτ)
9στρέμματαστοΠΑ-
ΛΙΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.:
6972237102.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χω-
ράφι20,5στρέμμα-
τα, περιοχήΑγ.Αι-
κατερίνης Επισκο-
πήςΑλεξάνδρειας,

150μ. από τον ά-
ξονα Βέροιας-Αλε-
ξάνδρειας στο ύψος
Καλοχωρίου. Τηλ.:
6994202074.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περι-
ίτερο, στην πλατεία
Καπετανίδη λόγω
συνταξιοδότησης.
Τηλ.:6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 2 ,

ενοικιάζεται διαμέρι-
σμα45 τ.μ., ημιόρο-
φος.Τιμή150ευρώ.
Τηλ.:2331022063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ισόγειο διαμέρισμα
76 τ.μ.,πραγματικός
λουλουδότοπος με
κλιματισμό, καλορι-
φέρ,πάρκιγκ, χωρίς

κοινόχρηστα, Γρε-
βενών11 καιΕρμού
γωνία. Τηλ.: 6949
215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
μονοκατοικία πανέ-
μορφη με όλα τα έ-
πιπλα και ηλεκτρικά,
μεαυλή,ΛΟΥΞ, 250
ευρώ. Euromesitiki
6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
επαγγελματικός χώ-
ρος επί της Βενιζέ-
λου 7 στη Βέροια,
καθαρούεμβαδού42
τ.μ., στον 2οόροφο.
Περιλαμβάνει 3 χώ-
ρους καιW.C. Τηλ.:
2331021106.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ε-
νοικιάζεται επαγγελ-
ματικόςχώρος50τ.μ.,
πλήρωςανακαινισμέ-
νος, 1ος όρ., γωνια-

κό,δίπλασταΑστικά.
Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗ ζητά να
προσλάβει 2 άτομα,
έναν οδηγό με δί-
πλωμα Γ΄ κατηγορί-
ας και έναν αποθη-
κάριο έως 45 ετών.
Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  γ ι α
Γερμανία κυρία χω-
ρίς ο ικογενειακές
υποχρεώσε ις  γ ια
εργασία σε ελληνικό
εστιατόριο.ΜΙσθός,
ασφάλεια, διαμονή.
Πληρ. τηλ.:  6972
816816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδη-
γός -πωλητής  σε
εμπορ ική  επ ιχε ί -
ρηση. Απαραίτητα
προσόντα: Κάτοχος
διπλώματοςΓ΄κατη-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

του Σαββατοκύριακου

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια
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γορίας, Π.Ε.Ι. και κάρ-
τα ηλεκτρονικού ταχο-
γράφου, έως 38 ετών.
Βιογραφικά στο e-mail:
vbotzori@otenet.gr και
στοΦαξ:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εται-
ρία στο χώρο της δια-
φήμισης άνδρας μα-
κετίστας από 20-35 ε-
τών.Πληρ. τηλ.: 23310
66993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερ-
μαν ία  ζ ευγάρ ι  από
ε π ι χ ε ί ρ η σ η  ε σ τ ί α -
σης  με  εμπε ιρ ία  ή
χωρ ί ς  γ ι α  κου ζ ί να
κα ι  ψήσ ι μ ο .  Τη λ . :
004915739317512.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί
μεδίπλωμαΓ’κατηγορί-
αςκαιεμπειρίαστιςπω-
λήσεις.Αποστολή βιο-
γραφικώνστοsta-afoi@

otenet.gr.
ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗζητάναπροσλά-
βει επιθεωρητή πωλή-
σεων, για να αναλάβει
τοτμήμαπωλήσεων.Η
εταιρία προσφέρει μι-
σθό, αυτοκίνητο και
κινητό.Θα ληφθεί υ-
πόψη προϋπηρεσία.
Πληροφορίες  στο:
6976777999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλ-
ληλοςναγνωρίζειμι-
σθοδοσία κατάπρο-
τίμησητουπρογράμ-
ματος Epsilon για
Λογιστικό Γραφείο.
Τηλ.:2331076870&
6932245383.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑαναλαμβά-
νει την περιποίηση
ηλικιωμένων, καθα-

ριότητασπιτιών,σκάλες,
γραφείων, σιδέρωμα.
Τηλ.: 6989 070801 κα
Δέσποινα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

οδηγόςλεωφορείωνμε

πολυετή εμπειρία και

χειριστής γερανών, με

όλα τα επαγγελματικά

διπλώματα και Π.Ε.Ι.

και πτυχίο Μηχανικού

Αυτοκινήτων ζητά α-

νάλογη εργασία. Τηλ.

6909403655.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

Κωδ:13834ΚΕΝΤΡΟσταΚΤΕΛκοντά
ενοικιάζεταιγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνει-
ας40τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σα-
λοκουζίνα,έναμπάνιο .Έχεικαινούργιασυν-
θετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεται
σεπολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετουςχώρους
,διαθέτειατομικήθέρμανσημεδύοκλιματιστικά
,θωρακισμένηπόρταεισόδουκαιη τιμήτου
200€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23471ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Οροφοδιαμέρι-
σμα70τ.μ.,κατασκευή2000,2υ/δ,1οςόρο-
φος,βλέπεισεανοιχτωσιά,μεφόντοτονκάμπο,
άψογασυντηρημένο,καινούργιααλουμινίου
κουφώματα μεδιπλάτζάμια,μεσυμμετρική
διάταξητωνχώρων,ατομικήθέρμανσημεσό-
μπαηκλιματιστικόη χωρίςθέρμανσηκαιμε
πάρκινγκπυλωτής,ενοίκιο250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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,αποτελούμε-
νοαπό3Υπνοδωμάτια,ΣαλοκουζίνακαιΜπά-
νιο.Είναικατασκευασμένοτο1999καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημεσόμπα
πέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευσηςστον
αύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστη
θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναιμε
διπλάτζάμια,Τιμή:300€.Αποκλειστικήδιάθεση
-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζάκι
καιέναμπάνιο.Είναικομπλέεπιπλωμένομαζί
μεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρηστη
αυλή. Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
κωδ.14058ΕΡΓΟΧΩΡΙενοικιάζεται  ισό-

γειααποθήκη300τ.μ.,πολύαξιόλογοακίνητο,
καινούργιασιδηροκατασκευήγιααπαιτητικούς
ενοικιαστές,σεάριστοσημείο,300€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ.23847Ενοικιάζεταιστοκέντροτης
πόληςγραφείο45τ.μ.2χώροιμεδικότουWC
στον2οορ.βλέπειμπροστάσεδρόμοκεντρικό
καιμεενοίκιο200€.

κωδ.23973Ενοικιάζεταιγραφείο55τ.μ.,
στηΒενιζέλου ,1οςόροφος,μεπολύκαλή
προβολή,κατασκευή1972,έχει2χώρουςκαι
μεδικότουWC, μεκαινούργιακουφώματα
συνθετικά,είναιπολύφωτεινόκαιτοενοίκιοτου
250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24277 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας69
τ.μ.στον1οορ. Αποτελείταιαπό2Χώρους
μεκουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεπε-
τρέλαιο, κουφώματακαινούργιασυνθετικάκαι
πόρταθωρακισμένη,Τιμή:200€.Διαθέτουμε
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινή-
τουαυτού.

Κωδ: 23819 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας75τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό3Χώρους,είναικατασκευα-
σμένοτο1976καιδιαθέτειδικήτουθέρμανση
μεκλιματιστικά ,έχεικουφώματααλουμινίου
συρόμενα,A/C,μίσθωμα250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106001ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κοντάστονΑγ.Αντώνιο,κατάαποκλειστικό-
τηταΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανση
Κλιματισμός,-Τιμή:200€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον
ΠεζόδρομοτηςΒέροιαςκατάλληλοκαιγιαυγει-
ονομικούενδιαφέροντος62τ.μ.καθ.τιμήπολύ
λογικήστα400€.

Κωδ.105426Ενοικιάζεταικατάστημαπρο-
βολήςσεκεντρικόδρόμο80τ.μ.στηΒέροια
περιοχήΕργοχωρίουπάνωσεκεντρικόδρόμο
μεαύλιοχώροστηνεξαιρετικάχαμηλήτιμήτων
200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106195ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα105τ.μ. Ισόγειοκαι20τ.μ.πατάρι,
μεπολύμεγάληβιτρίνα,σπάνιαςπροβολής,
σεεμπορικόδρόμο,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεWC,μίσθωμαπολύλογικόμόνο
500€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

ΒήματουΑποστόλουΠαύλου15τ.μ.σεημιυ-
πόγειομεεύκοληπρόσβασηκαιμετηλεχειρι-
στήριο,μηνιαίομίσθωμα50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105265ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΓκαρσο-

νιέρασυνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.Ημιώροφος.
ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο1975καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:21.000€.

Κωδ:105075-ΤΣΕΡΜΕΝΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειας76τ.μ.μικτάκαι57τ.μ.καθ.,
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευα-
σμένοτο2006καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη
Πετρελαίουμεωρομετρητές ,σεάριστηκατά-
σταση,βλέπεισεανοιχτωσιά,έχειΚουφώματα
ΣυνθετικάμεΔιπλάτζάμιακαιΣίτες,Ανελκυστή-
ρα,ΑνοιχτόΠάρκινγκ17τ.μ. ,Αποθήκη4τ.μ.
στοΥπόγειοτηςοικοδομής,Μπαλκόνια15τ.μ.,
σετιμήευκαιρίαςμόνο:60.000€.

Κωδ.105837 Σπάνιοκαινούργιοδιαμέρι-
σμαστηνΑκρόπολημε110τ.μ.μικτάκαι100τ.μ.
καθ.,κατασκευήςτου2005,3ουορ.μεθέατον
κάμποτηςπόληςμε3δσκλ,ατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιένατεράστιογκαράζαποθήκη
78τ.μ.συνολικότίμημα120.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105715-ΜΕΓΑΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΤΟ
ΤΣΕΡΜΕΝΙπωλούνταιδυοοροφοδιαμερίσματα
ανακαινισμέναπολυτελώςσυνολικής επιφά-
νειας230τ.μ.ταοποίαβρίσκονταισε1οκαι2ο
όροφο.Ο1οςόροφοςαποτελείταιαπόσαλόνι,
κουζίνα,4υπνοδωμάτιακαιμπάνιο,είναικα-
τασκευασμένοςτο1978καιανακαινίστηκετο
2015.Ο2οςόροφοςαποτελείταιαπόσαλόνι,
κουζίνα,3υπνοδωμάτιακαιμπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένοςτο1991καιανακαινίστηκετο
2009.Ταδυοδιαμερίσματαδιαθέτουνθέρμανση
ΑτομικήΠετρελαιου,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Τέντες,Διπλάτζάμια,

Ηλιακόθερμοσίφωναμόνογιατον2οόροφο,
είναιχωρίςανελκυστήρα,μεμπαλκόνια30τ.μ.
προσφέρονταισεπολύκαλήτιμήμόνο85.000€
καιταδυομαζί.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμησης
οικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο35.000€.Δια-
θέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ.14225ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Πωλούνταισήμε-
ρα2μεζονέτεςτων150τ.μ.ηκάθεμιαμεεσω-
τερικήσκάλα,οιοποίεςβρίσκονταισεοικόπεδο
744τ.μ.,είναικατασκευή1992,διαθέτουνεκπλη-
κτικήκαιανεμπόδιστηθέα,μεπολύωραίοκή-
πο,οιχώροιτουςλειτουργικοί,σεαμφιθεατρική
θέση,διαμπερές.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθα
συζητηθούν,σεπολύκαλήτιμήκαιοιδυομεζο-
νέτεςμαζίσετιμήπραγματικήςευκαιρίας,μόνο
50.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κα-
τασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρημέ-
νο,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσιακοίχώροι
υποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,μεδύομπάνια,
διαμπερές,σετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
130.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας280 τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε

εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13613-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας69τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρ-
ταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια
-Τιμή:45.000€.

Κωδ.12948ΣτοΚΕΝΤΡΟτηςΒΕΡΟΙΑΣ,
Γραφείομε80τ.μ.,καθ.και92τ.μ.μικτά,κα-
τασκευή1991,2χώροι,1οςόροφος,μεύφος
απέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώ-
ρο,σεεξαιρετικήκατάστασηκαισεπολυκατοικία
αξιώσεων,διαθέτειατομικήθέρμανσημεκλιμα-
τιστικάκαιανελκυστήρακαινούργιο,ευρίσκεται
σεπρονομιακήτοποθεσίακαιμάλισταυψηλής
προβολής.Διαθέτεικαιμίαθέσηστάθμευσης
δικήτου,Τιμή99.000€.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:54.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ.,ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πατάρι,
κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα,πρό-
κειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαιδιατίθε-
ταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο40.000€.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης
80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101
τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-
νωνείμεεσωτερικό υδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικότουςWC, ισόγειο,
νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Τιμή120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

ρησηυγειονομικούενδιαφέροντος,εστιατόριοέ-
τοιμοσελειτουργία,μεολόκληροτονεξοπλισμό
κομπλέλόγωσυνταξιοδότησης.Ηεπιχείρηση
στεγάζεταισεισόγειοκατάστημαμεγάληςπρο-

βολήςσυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.,διαθέτει
μεγάλοκαισταθερόπελατολόγιο, ζητούμενο
τίμημαμόνο60.000€,μεπολύλογικόμίσθωμα
στα450€.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζη-
τηθούν.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜεσιτικήΑκινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12784 ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ,κοντάστις

γραμμέςπωλείταιφάρμαμεκεράσια,δένδρασε
πλήρηπαραγωγήκαιδίπλαστοκανάλιμενερό
άφθονο,πωλείται5στρ.,στηνεκπληκτικήτιμή
των12.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12773 - ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο
Κυδωνοχώριαγροτεμάχιο δίπλαστοκανάλι
άδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800τ.μ.στηντιμή
Τιμή:19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12920ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιμικρό

καικαλόοικόπεδο257τ.μ.,βλέπεισεδρόμο
πλάτους10μσεκαλόσημείο ,τιμήπώλησης
21.000€.

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.Τιμή:
20.000€.

Κωδ.12918ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταιμονα-
δικόοικόπεδο941τ.μ.,μεσ/δ0,8καιμεανεπα-
νάληπτηθέα,βλέπειπάνωσεπλατείακαιόλον
τονκάμποτηςΒέροιας,ηαντικειμενικήτουαξία
είναι194.000€ηδετιμήπώλησηςαπό188.000
€,τώρα75.000€.

Κωδ.12902ΟικόπεδοστοΜακροχώρι972
τ.μ.Ευρίσκεται στημέσητουχωριού,μεευ-
χάριστηθέα,πράγματιεκπληκτικόοικόπεδο,
σεάριστοσημείοκαισετιμήεκπληκτικάσυμ-
φέρουσα, σχεδόνχαρίζεται ,μόνο48.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντόςσχεδί-
ουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ.12919ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,ευκαιρίασπάνια
,πωλείταιοικόπεδο1.145τ.μ.,κάτωαπότην
αντικειμενικήηοποίαείναι236.000€ηδετιμή
πώλησηςτουαπό200.000€τώρα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:1112-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονπεζόδρο-

μοκατ ́αποκλειστικότηταγωνιακόΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.αναλυτικάμε60
τ.μ. ισόγειο60τ.μ.υπόγειοκαι40τ.μπατάρι,
μεπολύμεγάληβιτρίνα,σπάνιοτοσημείοκαι
ηευκαιρίαμοναδική.Υπόδειξημόνοσεσο-
βαρόενδιαφερόμενομισθωτή.Τιμή:1.200€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

βιογραφικώνστοergasiamrk@gmail.com.
Σχετικήπροϋπηρεσίαθαληφθείσοβαράυπ’όψιν.

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.



ΚΥΡΙΑ  σοβαρή α-

ναλαμβάνει φροντίδα

καιπεριποίησηηλικιω-

μένων και παιδιών για

κάποιες ώρες.  Τηλ. :

6983435188.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά-

νε ι  τη  φροντ ίδα και

περιποίηση ηλικιωμέ-

νωνγιαόλοτο24ωρο.

Τηλ.:6986276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, πε-

ριοχή Αιγιάλειας, πο-

σότητα 120 κιλά, τιμή

4,00ευρώτοκιλόπου

βγήκ ε  24 -12 -2019 .

Π λ η ρ .  τ η λ . :  6 9 9 3

546941 κος Παναγιώ-

της.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 κα-

ρέκλες  τραπεζαρ ίας

ξύλινες καφέ 120 ευ-

ρώ ,  1  κα ταψύκ τη ς

D E LONGH I  1 5 0

ευρώ,  1  μπαούλο

ψυγε ιοκαταψύκτης

D E LONGH I  κ α ι -

νούργιο 250 ευρώ,

1 τραπέζι σαλονιού

μαύο49ευρώ.Τηλ.:

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

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



6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  το  50% άδε ιας

ΤΑΧΙ στη Βέροια. Τηλ.:  6973

214275 & 6946 660553, κος

Σταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελ-

ματικό γερμανικής κατασκευής

μεφοριαμόκαιτρειςπολυθρόνες

σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επι-

κοινωνίας:6973827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος χωρίς υ-

ποχρεώσεις ζητά Κυρία έως 50

ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.:

6984040769.

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

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

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

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

Τηλ.επικοινωνίας:2331093205κ.ΚΩΣΤΑΣ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα
με ζάντες αλουμινίου 205x55x16
σε άριστη κατάσταση. Τιμή ευ-
καιρίας λόγωαλλαγής Ι.Χ.Τηλ.:
6945495566κ.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)



Την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020 η  Νέα Επιτροπή Δι-
οίκησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου, του 
παλαιότερου Χιονοδρομικού Κέντρου της Ελλάδας, τίμησε 
τη μνήμη του Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ (προστάτης των 
Χιονοδρομων),  ανήμερα της εορτής του στο βουνό μας το 
Βέρμιο.

Την πανηγυρική θεία λειτουργία τέλεσε με επισημότητα 
ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Σελίου Σεβασμι-
ώτατος κ.κ.Παντελεήμονας καθώς και την επιμνημόσυνη 
δέηση στη μνήμη των αποβιωσάντων Χιονοδρόμων με την 
παρουσία και συμμετοχή μελών του Σ.Χ.Ο. Βεροίας.

Στην δεξίωση που ακολούθησε παρατέθηκε γεύμα προς 
τιμή του Μητροπολίτη μας Σεβασμιωτατου κ.κ. Παντελεή-
μονα, τους άγιους πατέρες και της Ε.Δ. του Ε.Χ.Κ. Σελίου.

Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε και έκοψε για το καλό της χρο-
νιάς ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Παντελεήμων.  

Το φλουρί έπεσε στον Ταμία του Ε.Χ.Κ. Σελίου κ. Γεώρ-
γιο Τσίρη και σχολιάστηκε ως καλός οιωνός.  

Οι ευχές που ακολούθησαν αφορούσαν στην αναγέννη-
ση, οικονομική ευημερία του Ε.Χ.Κ. Σελίου και στην αγαστή 
συνεργασία όλων των φορέων.

Κεράσματα, αναψυκτικά και σάντουιτς προσφέρθηκαν 
σε όλους. 

Επίσης λειτούργησε δωρεάν η καρέκλα και θα συνεχίσει 
να λειτουργεί έως και τα Φώτα.

Ο Δήμος Βέροιας εκπροσωπήθηκε από τον νομικό και 
Αντιδήμαρχο κ. Α. Τσαχουριδη.

Η Επιτροπή Διοίκησης του Ε.Χ.Κ. Σελίου εύχεται σε ό-
λους Υγεία, ευημερία και μια ΚΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΟ-
ΝΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΧΙΟΝΙΑ!
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 Με τέσσερις καταδύσεις 
του Τιμίου Σταυρού, τα 
Θεοφάνεια στην Ημαθία

Την Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, εορτή των Θεοφανείων, ο Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Παντελεήμων θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βεροίας 
και στη συνέχεια θα προεξάρχει στην Τελετή Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού 
στον Τριπόταμο, στο ύψος των Νεκροταφείων. Η πομπή θα ξεκινήσει στις 11 
π.μ. από τον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου.

Επίσης, η  Τελετή Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού θα πραγματοποιηθεί από 
τον Σεβασμιώτατο στις 12:30 μ.μ. στο άλσος του Αγίου Νικολάου στη Νάουσα, 
στη 1:00 μ.μ. στο κολυμβητήριο Ναούσης και στις 3:30 μ.μ. στο Φράγμα Αλιάκ-
μονα. 

Στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου

Σε κλίμα ειρήνης και αισιοδοξίας η 
έναρξη της νέας περιόδου 2020-2021
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