
CMYK

ΣΑΒΒΑΤΟ- KYΡΙΑΚΗ 9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 • Αρ. Φύλλου 12.304 • Τιμή 0,60 ευρώ

Συνεδριάζει το
 Συντονιστικό 

Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Αλεξάνδρειας

Το νέο βιβλίο της Νανάς 
Παπαιωάννου «Απ’ το 

παράθυρο του κόσμου» 
παρουσιάζεται 
στη Δημόσια 

Βιβλιοθήκη Βέροιας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Με Πασά και Πεταυράκη 
η «βασίλισσα» στο ντέρμπι 

των Τρικάλων

Κινήσεις αλληλεγγύης στους 
πρόσφυγες από το Εργατικό 

Κέντρο Νάουσας
-Φρ. Καρασαρλίδου: «Να πάρουν θέση 

πολιτικά και θεσμικά πρόσωπα»
-Λ. Τσαβδαρίδης: «Επισπεύδονται οι 

διαδικασίες για το άσυλο»
Σελ. 3

Σελ.7

Σελ. 10

Σελ. 2

Εκδηλώσεις σήμερα και αύριο 
για το Αργυρό Ιωβηλαίο 

Αρχιεροσύνης του Μητροπολίτη 
κ. Παντελεήμονα

Τους προστάτες τους Αρχαγγέλους 
Μιχαήλ και Γαβριήλ τίμησαν οι κρεοπώλες

Σελ. 5

SPORTSPORT

Σελ. 4



2 www.laosnews.gr 9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ηλεκτρονικές πληρωμές με 
τον φόβο του… μπούμεραγκ

Με κάρτα (ηλεκτρονικές πληρωμές) υποχρεούνται να 
πληρώνουν το 30% των αγορών τους οι Έλληνες πολίτες 
σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Εξαιρούνται 
μεταξύ άλλων οι άνω των 70 ετών, τα άτομα με αναπηρία 
80% και κάποιες ακόμα ομάδες πολιτών, ωστόσο η πλειο-
ψηφία θα πρέπει να δίνει κάρτα, εάν δεν θέλει να πληρώ-
σει και πρόστιμο, επιπλέον των εξόδων του.

Δεν είναι λίγοι όμως αυτοί που έχουν μεν κάρτα, δεν 
έχουν όμως τόσα χρήματα ώστε να μπορούν να χρησι-
μοποιούν την κάρτα του τραπεζικού τους λογαριασμού 
με την αγωνία ότι σύντομα θα «αδειάσει» και ίσως να 
μην αντικατασταθεί ποτέ το όποιο ποσό. Οποία η θέσις 
αυτών των πολιτών; Αλλά και στην αντίθετη περίπτωση 
που κάποιος έχει αρκετά χρήματα για να πληρώνει τους 
λογαριασμούς του ηλεκτρονικά, ποιος του διασφαλίζει ότι 
αυτό δεν θα χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή εναντίον του, 
στο πλαίσιο του πόθεν έσχες;

Έχουμε γίνει πολύ καχύποπτοι πλέον με τις Τράπεζες 
και τα φορολογικά συστήματα που αλλάζουν από υπουρ-
γό σε υπουργό και από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, που, 
ναι μεν μπορεί να ευθυγραμμιστούμε με τα άρθρα των 
νομοσχεδίων, αλλά δεν εμπιστευόμαστε  και τις απώτερες 
συνέπειες στην τσέπη μας και στα οικονομικά μας.

Σε κάθε περίπτωση, ας ξεκαθαριστεί αυτό στους πολί-
τες, που φοβούνται ότι μπορεί να τους γυρίσει μπούμεραγκ 
η «συμμόρφωση» στις ηλεκτρονικές πληρωμές.
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Στα 300 ευρώ από 500
το όριο για τις συναλλαγές

με μετρητά

Μείωση του ορίου των συναλλαγών με μετρητά στα 300 
ευρώ από 500 ευρώ προβλέπει το νομοσχέδιο «Φορολογική 
μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του 
αύριο» που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουρ-
γείο Οικονομικών. Με αλλαγές της τελευταίας στιγμής, ειδικά 
στη διάταξη που αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, το νομο-
σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την μείωση του ορίου συναλ-
λαγών με μετρητά για όλες τις αγορές και τις παροχές υπηρε-
σιών όπου αν το κόστος είναι άνω των 300 ευρώ θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικές συναλλαγές 
ή κάρτες (χρεωστικές ή πιστωτικές). Από την 1η Ιανουαρίου 
2020 όλα τα εμπορικά καταστήματα καθώς και πάσης φύσεως 
επιχείρηση και επαγγελματίας θα πρέπει πλέον να μην δέχεται 
συναλλαγές με μετρητά άνω των 300 ευρώ. Του χρόνου να 
περιμένουμε να κατέβει στα 200 ευρώ δηλαδή;

ΤοHollywoodέρχεταιμεταχύτηταστηΘεσσαλονίκη
«Το Hollywood είναι εδώ και 

βρίσκεται πλέον για τα καλά στη 
Θεσσαλονίκη. Ο κατάλληλος χώ-
ρος για τη στέγαση των στούντιο 
κινηματογραφικών και τηλεοπτι-
κών παραγωγών βρέθηκε, στην 
περιοχή της Θέρμης, σε ιδιόκτη-
τη έκταση 83 στρεμμάτων, κοντά 
στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», 
τα προβλήματα ξεπεράστηκαν 
και σε λίγους μήνες ξεκινά η κα-
τασκευή των οχτώ κινηματογρα-
φικών πλατό, τύπου Hollywood, 
που θα ολοκληρωθούν μέσα στο 
2020 και την ίδια χρονιά θα γί-
νουν τα γυρίσματα δυο ταινιών 
και μιας τηλεοπτικής σειράς. Αυ-
τό σημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη 
και η Κεντρική Μακεδονία μπαί-
νουν για τα καλά στον παγκόσμιο χάρτη των κινηματογραφικών παραγωγών. Ανάλογα στούντιο δεν έχουν ξαναγίνει 
ποτέ στην Ελλάδα και είμαστε αποφασισμένοι όχι μόνο να στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα, αλλά να φέρουμε κι άλλες 
παραγωγές το επόμενο διάστημα στον τόπο μας. Είναι μια μεγάλη επένδυση ύψους 20 εκ. ευρώ, που θα βοηθήσει 
πολύ την τοπική οικονομία με πολλές θέσεις εργασίας, μια  επένδυση που θα αλλάξει ριζικά το χάρτη των κινημα-
τογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη». Αυτά δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. 
Τζιτζικώστας, μετά τη συνάντηση που είχε στο γραφείο του με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nu Boyana Studios 
(μέλος του ομίλου της Millennium Films) Yariv Lerner, τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων 
και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) Πάνο Κουάνη και τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία κινηματογραφικών παραγωγών στη 
Νέα Υόρκη Γιάννη Καλαφάτη, ο οποίος επεσήμανε ότι με τις θέσεις εργασίας, άμεσες και έμμεσες, ανοίγει το πεδίο σε  
νέους, που θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο χώρο και να μείνουν στην Ελλάδα.

Πέρα από την καλή είδηση, Θα σταθούμε και στο πόσο γρήγορα ξεπεράστηκαν το όποια προβλήματα του έργου- 
ελέω Χόλυγουντ- και να ευχηθούμε την ίδια ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε όλες τις επενδύσεις στην Κεντρική 
Μακεδονία!

Θέλει
έναφρεσκάρισμα
απότησκουριά
το«σταντ»
τηςΒενιζέλου

Επισήμανση συμπολίτη μας προς τον 
«Λαό», την οποία μεταφέρουμε, ως εύ-
στοχη παρατήρηση: «Ο Δήμος έβαλε ει-
δικά σταντ για τα κηδειόχαρτα και καλώς 
έπραξε, διότι οι κολώνες δεν ενδείκνυται γι’ 
αυτές τις αγγελίες. Όμως, όποιος προσέξει 
το σταντ της οδού Βενιζέλου (δίπλα στο 
«Λαό») θα διαπιστώσει ότι έχει σκουριάσει 
και χρειάζεται οπωσδήποτε ένα φρεσκάρι-
σμα…».

Συμφωνούμε και το μεταφέρουμε!

Οι κρεοπώλες της Βέροιας τίμησαν τους προστάτες τους
Με μια λιτή και σεμνή 

τελετή, τίμησε χθες τους 
προστάτες της, Αρχαγγέ-
λους Μιχαήλ κα Γαρβιήλ, 
η Συντεχνία Κρεοπωλών 
Βέροιας. Το πρωί τελέστη-
κε δοξολογία και μνημόσυ-
νο για τους αποβιώσαντες 
συναδέλφους τους, στον Ι. 
Ναό των Αγίων Αναργύρων 
με την παρουσία των μελών 
και των οικογενειών της Συ-
ντεχνίας.

Απλά και λιτά, όπως οι 
δύσκολοι καιροί επιτάσσουν 
για τους επαγγελματίες κρε-
οπώλες της τοπικής Αγοράς.

Και του χρόνου με υγεία!

Δύο εικόνες με διαφορετικά πρόσωπα

Οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος που ακούει στο όνομα: πρόσφυγες. Από τη μία (φωτο δεξιά) πολίτες που δια-
μαρτύρονται και από την άλλη (φωτο αριστερά) πολίτες που συμπαρίστανται…

Τα σχόλια δικά σας!
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Το ανθρώπινο πρόσωπό της δείχνει η πόλη της Νάουσας, απέ-
ναντι στους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν πριν λίγες ημέρες σε 
δύο ξενοδοχεία της περιοχής, σε αντίθεση με πρόσφατες συγκε-
ντρώσεις διαμαρτυρίας για απομάκρυνση των προσφύγων από την 
πόλη.

Πρωτοβουλία συγκέντρωσης τροφίμων κυρίως για παιδιά και 
βρέφη που αποτελούν την πλειοψηφία των προσφύγων, έλαβε το 
Εργατικό Κέντρο, ο πρόεδρος του οποίου Θ. Τσίτσης, σε συνέντευ-
ξη Τύπου τόνισε μεταξύ άλλων στο κάλεσμά του:

«Οι πολίτες της Νάου-
σας να σταθούν αλληλέγ-
γυοι στους πρόσφυγες 
που ήρθαν στην περιοχή 
μας, από τις χώρες τους, 
όπου είδαν τις βόμβες και 
την εκμετάλλευση πάνω 
απ’ το κεφάλι τους. Δεν 
ήρθαν εδώ εκδρομή, γι’ 
αυτό καλούμε τους συ-
μπολίτες μας να τους συ-
μπαρασταθούν με βρεφικά 
γάλατα, τρόφιμα, φάρμακα 
και είδη πρώτης ανάγκης 
για παιδιά και να ανταπο-
κριθούν στο κάλεσμα του 
Εργατικού Κέντρου. Το 
υλικό θα συγκεντρώνεται 
καθημερινά στο Εργατικό 

Κέντρο, τις εξής ώρες: 9:00 
– 12:00 το πρωί και 6:00 – 7:00 το απόγευμα (πληροφορίες στο 
τηλ: 2332022230)».  Ήδη η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου επι-
σκέφθηκε τους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων, δήλωσαν την 
συμπαράστασή τους, εκτιμώντας ότι ως θύματα των ιμπεριαλιστι-
κών πολέμων έχουν τη στήριξη και την αλληλεγγύη του Εργατικού 
Κέντρου, το οποίο θα προτείνει στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Νάουσας, την ερχόμενη Τετάρτη, να συμβάλλει σ’ 
αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα όπως είπε ο κ. Τσίτσης σκέφτονται 
να διοργανώσουν μια βραδιά στην Πλατεία με μουσική και φαγητό, 
στην ουσία θα καλέσουν τους πρόσφυγες.

Φρ. Καρασαρλίδου: «Να πάρουν θέση τα πολιτικά 
και θεσμικά πρόσωπα»

Την θέση τους για τις 
αντιδράσεις και τις συ-
γκεντρώσεις διαμαρτυρί-
ας κατοίκων της Νάου-
σας απέναντι στην εγκα-
τάσταση 193 προσφύ-
γων σε δύο ξενοδοχεία 
της Νάουσας, εξέφρασε 
και η βουλευτής Ημαθίας 
Φρόσω Καρασαρλίδου, 
μιλώντας στο «Κόκκινο», 
ενώ κάλεσε τους κυ-
βερνητικούς βουλευτές 
και την Δημοτική Αρχή 
να πάρουν θέση και να 
απομονώσουν τις α-
κραίες φωνές. Η κα Κα-
ρασαρλίδου, ανέφερε 
συγκεκριμένα:

«Η ΝΔ έχει αυτοπαγιδευτεί στην πολιτική της, των προηγού-
μενων χρόνων, σχετικά με το προσφυγικό ενώ έλεγε ότι τους 
πρόσφυγες – μετανάστες τους προσκαλεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 
εξαιτίας μιας ανθρωπιστικής στάσης που τηρούσε όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα ως κυβέρνηση και φώναζε σε όλους τους 
τόνους πως όταν αναλάβει η ΝΔ τις τύχες της χώρας, θα λύσει το 
πρόβλημα. Προσγειώθηκε όμως ανώμαλα και ξαφνικά μας λέει ότι 
το θέμα είναι γεωπολιτικό. Εκεί οφείλονται νομίζω και οι αντιδρά-
σεις κατοίκων της Νάουσας, τις οποίες θεωρώ απαράδεκτες. Κι 
εάν αληθεύει ότι ο δήμαρχος δεν ήταν ενημερωμένος για την εγκα-
τάσταση προσφύγων σε δύο ξενοδοχεία της Νάουσας, αυτό απο-
τελεί ένα πρόβλημα της κεντρικής διοίκησης, αλλά και ο δήμαρχος 
θα πρέπει με τη σειρά του να καθησυχάσει τους πολίτες του Δήμου. 
Η Νάουσα είναι μία πόλη δημοκρατική με μακρά παράδοση στους 
αγώνες. Επισημαίνω ωστόσο ότι και πριν από τρία χρόνια το δημο-
τικό συμβούλιο της Νάουσας αρνήθηκε την εγκατάσταση προσφύ-
γων, κάτι που δεν συμβαίνει στις άλλες δύο πόλεις της Ημαθίας, τη 
Βέροια και την Αλεξάνδρεια, που από τότε φιλοξενούν πρόσφυγες 
στις δομές τους. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα η 

νέα δημοτική αρχή της Νάουσας, ενόψει και της έκτακτης συνεδρί-
ασης του Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα. Οι λίγοι 
κάτοικοι είναι αυτοί που μιλούν συνεχώς και οι πολλοί παραμένουν 
σιωπηλοί. Θεωρώ ότι είναι ευθύνη των δημοκρατικών πολιτών, της 
Δημοτικής Αρχής που δεν πρέπει να χαϊδεύει αυτιά, αλλά να απο-
μονώσει τις ακραίες φωνές της μισαλλοδοξίας και να πάρουν θέση 
όλα τα πολιτικά και θεσμικά πρόσωπα γιατί κινδυνεύουμε να εκτρα-
χυνθούμε ως κοινωνία… Θα πρέπει άμεσα να πάρουν θέση και οι 
τρεις κυβερνητικοί βουλευτές…».

Λ. Τσαβδαρίδης: Βάζουμε προσωρινά πλάτη
 μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ασύλου

Σε συνέντευξή του χθες  στον Flash, ο Αν. Γεν. Γραμματέας 
ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής 
Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσα-
βδαρίδης, μιλώντα για το 
προσφυγικό-μεταναστευτι-
κό, υπενθύμισε ότι με την 
ψήφιση του νέου νόμου 
αυστηροποιούνται και επι-
σπεύδονται οι διαδικασίες 
εξέτασης των αιτήσεων 
ασύλου. «Αυτοί που δεν 
δικαιούνται ασύλου, θα 
μεταφέρονται σε κλειστά 
προαναχωρησιακά κέντρα, 
μέχρι την επιστροφή τους», 
τόνισε.

Όσον αφορά στις ανη-
συχίες της τοπικής κοινωνί-
ας στη Νάουσα και περιο-

χές της Ημαθίας,  σημείωσε ότι η μεταφορά αποκλειστικά ατόμων 
με ΥΨΗΛΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ (προσφύγων με οικογένειες και 
παιδιά) προς την ενδοχώρα γίνεται μέσα στα πλαίσια της στήριξης 
των νησιών μας, που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα.

«Βάζουμε δηλαδή προσωρινά πλάτη ως τοπική κοινωνία, μέχρι 
να αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα ο ήδη ψηφισμένος νόμος για 
την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου.» υπογράμμισε χαρακτη-
ριστικά.

Κινήσεις αλληλεγγύης στους πρόσφυγες 
από το Εργατικό Κέντρο Νάουσας

-Φρ. Καρασαρλίδου: «Να πάρουν θέση πολιτικά και θεσμικά πρόσωπα»
-Λ. Τσαβδαρίδης: «Επισπεύδονται οι διαδικασίες για το άσυλο»

Η “Φιλόξενη και Γευστική Ημαθία” παρουσιάζεται 
σήμερα στη έκθεση τουρισμού “Philoxenia 2019”

-Εκδήλωση από την Αντιπεριφέρεια και την Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας, με πίτες, ξινόμαυρο και Μπούλες
Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 

και η Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας στο πλαίσιο της διε-
θνούς έκθεσης Τουρισμού Philoxenia 
2019 που πραγματοποιείται στο συνε-
δριακό κέντρο της Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν εκδή-
λωση για την τουριστική προβολή της 
Ημαθίας. 

Η εκδήλωση που είναι ανοικτή σε επαγγελματίες του τουρισμού, στα ΜΜΕ αλλά και στο κοινό, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 16:00
στον εκθεσιακό χώρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση Philoxenia 2019  (περίπτερο 15, stand 25).
Το κεντρικό θέμα έχει τίτλο «Φιλόξενη και Γευστική Ημαθία» και αφορά ευρύτερα τις τουριστικές δυνατότητες και προοπτικές της Ημαθίας. Παράλληλα με την εκδήλωση, θα προσφερ-

θούν παραδοσιακές γλυκές και αλμυρές πίτες με συνταγές όπως παλιά καθώς και άφθονο ξινόμαυρο κρασί από τον αντίστοιχο σύνδεσμο Οινοποιών ενώ θα γίνει και παρουσίαση του 
ιστορικού δρώμενου «Μπούλες & Γενίτσαροι» από τον τον τοπικό όμιλο της Νάουσας. 

Στο πλαίσιο της παρουσίασης ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ συμμετέχει με την εκδήλωση «Ανακαλύψτε τη Βέροια: Παρουσίαση και γευσιγνωσία εδεσμάτων της Βεριώτικης Γαστρονομίας», σε 
συνεργασά με τον   Σύλλογο Γευσιγνωσίας - Γαστρονομίας Ν. Ημαθίας “ο Κάρανος” στις 6.30 μ.μ. στο Περίπτερο 15 Stand 34A  και ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ με την εκδήλωση «Νάουσα: 
Πόλη του οίνου και φιλοξενίας»  την Κυριακή 10 Νοεμβρίου,  στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία του Δήμου Νάουσας με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  την Π.Ε. Ημαθίας και την 
Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Περίπτερο 15, Stand 25, ώρα 13:00 έως 15:00) στο πλαίσιο της 35ης Philoxenia που διοργα-
νώνεται από τις  8 έως τις  10 Νοεμβρίου 2019 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.  

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παραδοσιακό δρώμενο της Νάουσας  «Γενίτσαροι και Μπούλες» και θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τη φορεσιά των χορευτών. Παράλληλα,  
οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ξινόμαυρο κρασί και τοπικά εδέσματα, ενώ θα υπάρχει έντυπο ενημερωτικό υλικό για τον Δήμο Νάουσας ως τουριστικό προορισμό. 
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ΓΕΤΙ: Ο ΧΙΟΝΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΙΜΑ-
ΛΑΪΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ. Ελ-
ληνικά)

Προβολές:   Πέ-
μπτη 7/11 - Παρα-
σκευή 8/11 – Σάββατο 
9/11 – Κυριακή 10/11  
στις  17.15

Σκηνοθεσία: ΤΖΙΛ ΚΑΛΤΟΝ
Σενάριο: ΤΖΙΛ ΚΑΛΤΟΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑ-
ΤΣΑΚΗ, ΙΑΝ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕ-
ΖΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ 
 (ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά) 
THE ADDAMS FAMILY    
Προβολές:   Πέμπτη 7/11 - Παρασκευή 8/11 – 

Σάββατο 9/11 – Κυριακή 10/11  στις  18.00

Σκηνοθεσία: ΚΟΝΡΑΝΤ ΒΕΡΝΟΝ & ΓΚΡΕΓΚ 
ΤΙΡΝΑΝ

Σενάριο: ΜΑΤ ΛΙΜΠΕΡΜΑΝ & ΤΣΑΡΛΣ Α-
ΝΤΑΜΣ

ΔΟΚΤΩΡ ΥΠΝΟΣ  -  DOCTOR SLEEP   (ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΣΤΙΒΕΝ ΚΙΝΓΚ)   

«Οι κριτικοί την αποκαλούν την «καλύτε-
ρη μεταφορά βιβλίου του Στίβεν Κίνγκ από 
το «Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ» (The 
Shawshank Redemption)»».

Προβολές:   Καθημερινά  στις  21.00
Σκηνοθεσία: ΜΑΪΚ ΦΛΑΝΑΓΚΑΝ
Σενάριο: ΣΤΙΒΕΝ ΚΙΝΓΚ

Ηθοποιοί: ΚΛΙΦ ΚΕΡΤΙΣ, ΡΕΜΠΕΚΑ 
ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ , ΓΙΟΥΑΝ ΜακΓΚΡΕΓΚΟΡ , ΚΑΪ-
ΛΙ ΚΑΡΑΝ

 
ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ - DOLOR Y GLORIA   
( Η νέα ταινία του: ΠΕΔΡΟ ΑΛΜΟΔΟΒΑΡ 

με τους ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ, ΠΕΝΕΛΟΠΕ 
ΚΡΟΥΖ)

Προβολές:   Πέμπτη 7/11 - Παρασκευή 8/11 
-  Δευτέρα 11/11 – Τρίτη 12/11 – Τετάρτη 13/11 
στις  20.30

Σάββατο 9/11 στις  19.00 και 21.30 
Κυριακή 10/11 στις 19.00

Σκηνοθεσία: ΠΕΔΡΟ ΑΛΜΟΔΟΒΑΡ
Σενάριο: ΠΕΔΡΟ ΑΛΜΟΔΟΒΑΡ
Ηθοποιοί: ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ, 

ΠΕΝΕΛΟΠΕ ΚΡΟΥΖ, ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΣΜΠΑΡΑΛΙΑ, 
ΝΟΡΑ ΝΑΒΑΣ, ΧΟΥΛΙΕΤΑ ΣΕΡΑΝΟ, ΑΣΙΕΡ Ε-
ΤΣΕΑΝΤΙΑ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
στον παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     7/11/19 - 13/11/19

Η Νανά Παπαϊω-
άννου, φιλόλογος, λο-
γοτέχνις, μέλος της Έ-
νωσης Λογοτεχνών Β. 
Ελλάδος, παρουσιάζει 
το  νέο της βιβλίο, μια 
συλλογή διηγημάτων με 
τίτλο «Απ’ το παράθυρο 
του κόσμου» τη Δευτέ-
ρα 11 Νοεμβρίου στις 
6.30΄ μ.μ. στη Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη 
της Βέροιας.

Το βιβλίο θα παρου-
σιάσουν:

Αλκμήνη Γαλανο-
πούλου – Μπεμπέτσου, 
καθηγήτρια Φυσικής Α-
γωγής

Αντιπρόεδρος του 
Λυκείου Ελληνίδων Βέ-
ροιας και

Νεκταρία Καραλή, 
προϊσταμένη Χειρουρ-
γείου Νοσοκομείου Βέ-
ροιας

Η Νανά Στ. Παπαϊωάννου είναι φιλόλογος, λο-
γοτέχνις και μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Β. Ελ-
λάδος. Έχει εκδώσει έξι ποιητικές συλλογές, μία 
συλλογή διηγημάτων και ένα παιδικό παραμύθι, με 

την παρακάτω χρονολογι-
κή σειρά:

«Αμαρυλλίδος αστρο-
φεγγιά» το 2007, «Η καρ-
διά μου σου ανήκει» το 
2008, «Στα ρείθρα του 
χρόνου» το 2009, «μνήμης 
Πλεύσεις» το 2011, «ριπές 
Μελίρρυτες» το 2013, «πε-
τροβολώντας Ανεμοθύελ-
λες» το 2016, το «Άταχτο 
χελιδονάκι» το 2016 και 
<<Απ’ το παράθυρο του 
κόσμου>> συλλογή διηγη-
μάτων, το 2019.

Ποιήματα, διηγήμα -
τα, δοκίμια και άρθρα της 
δημοσιεύονται σε λογοτε-
χνικά περιοδικά, όπως το 
«μουσών Μέλαθρον», την 
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ» και 
τον ημερήσιο Τύπο. Επί-
σης, ποιήματά της έχουν 
συμπεριληφθεί σε Ανθολο-
γίες Ποίησης της Ένωσης 

Συγγραφέων Λογοτεχνών Ευρώπης, της Ένωσης 
Λογοτεχνών Β.Ελλάδος και του Ποιητικού Ημερολο-
γίου των εκδόσεων «ΙΩΛΚΟΣ». Για το λογοτεχνικό 
της έργο έχει βραβευθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνι-

σμούς, Πανελλήνιους και Παγκόσμιους.

Στα πλαίσια της κοινωνικής της προ-
σφοράς, παρέδιδε, επί μια 10ετία μαθή-
ματα, ως εθελόντρια, στο σύλλογο «Πρω-
τοβουλία για το παιδί». Έχει ένα γιο, τον 
Δημήτρη.

Το νέο βιβλίο της Νανάς 
Παπαιωάννου «Απ’ το παράθυρο του 
κόσμου» παρουσιάζεται στη Δημόσια 

Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Σταντ-απ μονόλογος στο ΣΤΑΡ της Βέροιας
Ο Δημήτρης Δημόπουλος 
για μόνο μία παράσταση 

με την Καφρόκρεμα!
Μετά το κλασικό πια Αντί Διδα-

κτορικού και την άκρως πρωτότυπη 
Υπερπαραγωγή, ο γνωστός κωμι-
κός παρουσιάζει τα πιο σκωπτικά 
και ανατρεπτικά ως τώρα κείμενά 
του, αντιμετωπίζοντας κάθε θέμα 
με αθώο ενθουσιασμό μα και ειρω-
νικό σκεπτικισμό ταυτόχρονα. Το 
αποτέλεσμα; Μια παράσταση που 
κινείται με την ίδια ευκολία από την 
καφρίλα των πιο κρυφών σκέψεων 
όλων μας, ως την αφρόκρεμα των 
πιο ευγενών προθέσεών μας, ένας 
σταντ-απ μονόλογος και του ύψους, 
και του βάθους!

Η Καφρόκρεμα καταφθάνει στη 
Βέροια μετά τις σολντ-άουτ παρου-
σιάσεις της σε Αθήνα, Θεσσαλονί-
κη, Πάτρα και άλλες πόλεις, για μό-
νο μία παράσταση στις 10 Νοέμβρη 
στο Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ.

Καφρόκρεμα, σταντ-απ μονόλο-
γος του Δημήτρη Δημόπουλου

Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ, Μητρο-
πόλεως 57, Βέροια

Κυριακή 10 Νοέμβρη στις 21:00
Γενική είσοδος: 10 €
Προπώληση: 8 € (ως και τις 

9/11) Ηλεκτρονική προπώληση: 
viva.gr

Σημεία προπώλησης: Wind (Μη-
τροπόλεως 54), Seven Spots (Ανοί-
ξεως 114)

Διάρκεια παράστασης: 90’
Πληροφορίες: 2331022373
Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα της Σκέπης Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Δημήτρης Δημό-

πουλος (ΣΚΠΙΔΔ).
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

O Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. 
Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης - 
Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και 
Κατάρτισης (ΑμεΑ) « Τα Παιδιά της Άνοιξης 
», οι ωφελούμενοι και το προσωπικό, ευχα-
ριστούν θερμά:

-Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάν-
δρεια για την προσφορά γευμάτων  προς 
τους ωφελούμενους.

-Φούρνο από το Πλατύ για τη συνεχή 
προσφορά πρωινού προς τους ωφελού-
μενους.

-Το ψητοπωλείο ΜΑΣΑΜΠΟΥΚΑ στην 
Αλεξάνδρεια, του κυρίου Δημήτρη Κάργα, 
για τη προσφορά γεύματος προς τους ω-
φελούμενους. 

‘‘Στηρίζουμε το έργο μας στη συμμετοχή 
σας’’

ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  



Ως Εισηγητής της ΝΔ 
στο πολυνομοσχέδιο που 
συζητείται αυτές τις ημέ-
ρες στη Βουλή, ο Αν. Γεν. 
Γραμματέας της ΝΔ και 
Βουλευτής Ημαθίας κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης α-
νάμεσα σε άλλα ιδιαίτερα 
σημαντικά ζητήματα που 
έθιξε, στηλίτευσε και την 
υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ α-
ναφορικά με την απόφαση 
του Υπουργού Υγείας κ. 
Βασίλη Κικίλια για διερεύ-
νηση από τη δικαιοσύνη 
περιστατικών κακοδιαχεί-
ρισης και φαυλότητας στο 
ΚΕΘΕΑ Θεσσαλονίκης, 
όπως αναφέρεται και σε σχετικό υπηρεσιακό πόρι-
σμα του ίδιου του φορέα.

Όπως ανέφερε σε παρεμβάσεις του κατά τη 
διάρκεια της σχετικής συζήτησης στην Επιτροπή 
Οικονομικών της Βουλής:

«Στις 5 Απριλίου του 2019 φτάνει στο ΚΕΘΕΑ 
το πόρισμα του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου, 
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Τι ανέφερε ανάμεσα σε άλλα;
· Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μεταγενέ-

στερη του χρόνου πραγματοποίησης της δαπάνης, 
δηλαδή, πρώτα γίνονταν οι δαπάνες και μετά παίρ-
νονταν  οι αποφάσεις για τις δαπάνες

· τα χρηματικά εντάλματα υπογράφονται από 
το ίδιο όργανο και ως προς την εκκαθάριση και την 
εξόφληση

· τα χρηματικά εντάλματα δεν 
φέρουν ονοματεπώνυμο

· μη τήρηση προβλεπόμενων 
διαδικασιών προμήθειας αγαθών 
από το ΚΕΘΕΑ

· ελλιπή δικαιολογητικά στις 
δαπάνες μετακίνησης μεγάλο πο-
σοστό απευθείας αναθέσεων

· μη ύπαρξη προγραμμάτων 
προμηθειών

· μη ανάρτηση στη Διαύγεια
 
Τον Ιούλιο του 2019, σε Έκθε-

ση της ομάδας εργασίας του ίδιου 
του ΚΕΘΕΑ Θεσσαλονίκης, κατα-
λογίζονται απίστευτα πράγματα.

· Συστηματική εμπλοκή εργα-
ζομένων στις δραστηριότητες ορι-
ακής νομιμότητας αν όχι παράνο-
μες συμπεριφορές,

· Έκδοση βεβαιώσεων σε μέλη 
που παράτυπα εντάχθηκαν στο 
πρόγραμμα γιατί προφασιζόμενα 

πρόβλημα εξάρτησης εντάσσονταν στη θεραπευτι-
κή διαδικασίας

· Χρήση νομικών ευεργετημάτων σε μέλη του 
προγράμματος και αποφοίτους που δεν είχαν το 
δικαίωμα.

· Πιθανή λειτουργία παρακυκλώματος που αξιο-
ποιούσε τα ευεργετήματα που προβλέπει ο νόμος

· Απώλεια υπολογιστών με στοιχεία μελών.
· Χρήση παράνομων ουσιών από εργαζόμε-

νους στο πρόγραμμα
 Τι έκανε η προηγούμενη Διοίκηση του ΚΕΘΕΑ 

για όλα αυτά;» 
Ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε ότι η νέα Κυβέρνηση 

στηρίζει το ΚΕΘΕΑ και τις δομές του.  Προφανώς 
κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και το ανα-
γνωρίζουμε. Από αυτού του σημείου όμως, έως 
του σημείου να υπάρχει από κάποιους ανθρώπους 
κακοδιαχείριση, αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί!
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Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναου-
σης και Καμπανίας εορτάζει το Αργυρό 
Ιωβηλαίο Αρχιεροσύνης του ποιμενάρ-
χου της Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Βεροίας, Ναουσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμονος και σας προσκαλεί να 
τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκ-
δηλώσεις για τα 25 χρόνια αρχιερατεί-
ας του Μητροπολίτου.

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου στις 6:00 
μ.μ. στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου 
και Πέτρου Βεροίας θα τελεστεί Πολυ-
αρχιερατικός Εσπερινός.

Στη συνέχεια στις 7:30 μ.μ. στο Χώ-
ρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας θα πραγματοποι-
ηθεί εόρτια εκδήλωση για το Αργυρό Ιωβηλαίο 
και παρουσίαση της χαριστήριας έκδοσης προς 
τιμήν του Σεβασμιωτάτου με τίτλο : «Μυριώνυμον 
εύχος». Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα 
από τον Βυζαντινό Χορό του Συλλόγου Ιεροψαλ-
τών της Ιεράς Μητροπόλεως και από τη Χορωδία 
«Μουσική Πολυφωνία» Βέροιας.

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου το πρωί στον Πα-
λαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Απο-
στόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας θα τελεστεί 
πολυαρχιερατικό συλλείτουργο.

Η Ι. Μητρόπολη προσκαλεί όλους να τιμήσουν 
τον άνθρωπο, τον αρχιερέα, τον πατέρα της τοπι-
κής μας εκκλησίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της ο-

δικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων 
ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του 
κοινού, κατά την διάρκεια εκδηλώσεων εορτα-
σμού του Αργυρού Ιωβηλαίου του Μητροπολίτου 
Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας, ελήφθησαν 
από την Διεύθυνση Αστυνομίας τα παρακάτω 
μέτρα:

Σήμερα Σάββατο, 09-11-2019 από τις 15:00 - 
20:00: 

- Απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύ-
σεως οχημάτων και της στάσης και της στάθ-
μευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, εκατέρωθεν του 
δρόμου, στην οδό Περικλέους από την συμβολή 
της με την οδό Μητροπόλεως έως την συμβολή 
της με την οδό Κεντρικής και  στην οδό Αντω-
νίου Καμαρά, από την συμβολή της με την οδό 

Περικλέους έως την συμβολή της με την οδό 
Βαρλάμη. 

 
Επίσης από τις  15:00 - 22:00:  Απαγόρευση 

της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων και 
της στάσης και της στάθμευσης, όπου αυτή επι-
τρέπεται, εκατέρωθεν του δρόμου, στην οδό Π. 
Μελά από την συμβολή της με την οδό Μπιζανίου 
έως την συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου.

 - Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης 
φύσεως οχημάτων στην οδό Α. Αντωνιάδη, από 
την συμβολή της με την οδό Εμμανουήλ Ζάχου 
έως την συμβολή της με την οδό Ανοίξεως. - Την 
απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, 
όπου αυτή επιτρέπεται, εκατέρωθεν του δρόμου, 
στην οδό Α. Αντωνιάδη από την συμβολή της με 
την οδό Π. Μελά έως την συμβολή της με την 
οδό Ανοίξεως. 

  Την Κυριακή, 10-11-2019 από τις  06:00- 
12:00: 

 - Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης 
φύσεως οχημάτων και της στάσης και της στάθ-
μευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, εκατέρωθεν του 
δρόμου, στην οδό Περικλέους από την συμβολή 
της με την οδό Μητροπόλεως έως την συμβολή 
της με την οδό Κεντρικής και  στην οδό Αντωνίου 
Καμαρά, από την συμβολή της με την οδό Περι-
κλέους έως την συμβολή της με την οδό Βαρλά-
μη. 

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΚΟΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του 
Ιωάννη και της Μαντελέν - Χερμά-
να- Ιακίνθα - Μαρία, το γένος Βάρ-
ρενς, που γεννήθηκε στο Χίλβερ-
σουμ Ολλανδίας και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΜΑΡΙΝΕΛΛΙ ΜΑΡΙΑ  
Ισαμπέλλα του Τζιοβάννι- Νικόλα 
και της Αγγελικής, το γένος Λένα, 

που γεννήθηκε στο Μαρσικοβέτερε Ιταλίας  και κατοικεί 
στην Πρέβεζα, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

9 και 10 Νοεμβρίου στη Βέροια
Εκδηλώσεις για 

το Αργυρό Ιωβηλαίο Αρχιεροσύνης 
του Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: 
Ως εδώ με την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ 

αναφορικά με το ΚΕΘΕΑ!
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Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων :

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αναλήψε-
ως του Κυρίου και Αγίου Νεκτα-
ρίου Βεροίας.

 Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 
στις 6:00 μ.μ. θα λάβει μέρος 
στον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό 
στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτι-
κό Ναό των Αγίων Αποστόλων 
Παύλου και Πέτρου Βεροίας. 

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου στις 
7:30 μ.μ. στον Χώρο Τεχνών 
του Δήμου Βεροίας θα παρα-
στεί στην εκδήλωση της Ιεράς 
Μητροπόλεως, όπου θα παρου-
σιαστεί Αφιερωματικός Τόμος με 
την ευκαιρία του εορτασμού του 
Χρυσού Ιωβηλαίου (50 χρόνια) 
Ιερωσύνης και του Αργυρού Ιω-
βηλαίου (25 χρόνια) Αρχιερωσύ-
νης του. 

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου το πρωί στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ιερό 
Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας θα προεξάρχει 
στην Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία του εορτασμού του 
Χρυσού Ιωβηλαίου (50 χρόνια) Ιερωσύνης και του Αργυρού Ιωβηλαίου (25 
χρόνια) Αρχιερωσύνης του. 

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα λάβει μέρος στον Πολυαρ-
χιερατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναού-
σης.

 Την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου το πρωί θα λάβει μέρος στην Πολυαρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναού-
σης.

Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε στους 
αγαπητούς  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.  

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Παρασκευή 

8 Νοεμβρίου 2019 στις 1.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβά-
ρας στην Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας 
η Κορνηλία Τσιάτση σε ηλικία 
90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Παρασκευή 

8 Νοεμβρίου 2019 στις 3.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Κυ-
ριακή Χατζίδου σε ηλικία 90 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 Νοεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του αγαπημένου 
μας πατέρα, παππού και θείου

ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στο καφέ «Belluga»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 Νοεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Aγίου 
Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας συζύ-
γου και πατέρα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ 

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

Η σύζυγος,
Ο γυιός

 Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

Πανήγυρις  
Αγίου Νεκταρίου 

Κυμίνων
Στα πλαίσια της Πανηγύρεως της Εορτής του Αγίου Νε-

κταρίου,θα υποδεχθούμε την Τίμια Κάρα της Αγίας Παρα-
σκευής της Μεγαλομάρτυρος από την Ι. Μ. Κοιμήσεως Θεο-
τόκου Μακρυμάλλης Ευβοίας.

Καθημερινά θα τελούνται:
7:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία
11:00 π.μ. Παράκληση της Αγίας Παρασκευής
5:00 μ.μ. Εσπερινός
7:00 μ.μ. Παράκληση της Αγίας Παρασκευής
9:00 μ.μ. Απόδειπνο / Χαιρετισμοί της Αγίας Παρασκευής
Κυριακή 10 Νοεμβρίου  6:00 μ.μ.  Ιερό Ευχέλαιο
Η Τίμια Κάρα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής θα 

παραμείνει στην Ενορία μας έως τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου.
Ο Ιερός Ναός, καθ’ όλη τη διάρκεια της Πανηγύρεως,                                                                 

θα παραμένει ανοιχτός κάθε ημέρα από τις 7:00 π.μ έως τις 
10:00 μ.μ.

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 
ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ιερό 
Σαρανταλείτουργο

Ιερό Σαρανταλείτουργο θα τελεσθεί στο Ναό μας κατά 
το διάστημα της Νηστείας των Χριστουγέννων, από 15 Νο-
εμβρίου έως και 25 Δεκεμβρίου, προς πνευματική ενίσχυση 
των πιστών και ως προετοιμασία για την μεγάλη εορτή των 
Χριστουγέννων.

Μπορείτε να παραλάβετε από τον Ι. Ναό τον ειδικό φάκε-
λο που περιέχει πληροφορίες για το Σαρανταλείτουργο και 
το δίπτυχο στο οποίο θά γράψετε τα ονόματα «υπέρ υγείας 
και υπέρ αναπαύσεως» που θα μνημονεύονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της νηστείας των Χριστουγέννων κατά την τέλεση 
της Θείας Λειτουργίας. Τους φακέλους, αφού αναγράψετε τα 
ονόματα σας, θα τους παραδίδετε στις κυρίες του Φιλόπτω-
χου Ταμείου της Ενορίας μας.

Εκ του Ιερού Ναού

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
Το διάστημα από 15 Νοεμβρίου 2019 έως 24 Δεκεμβρίου 

2019 θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό της ΥΠαπαντής του Χριστού 
Βέροιας Ιερό Σαρανταλείτουργο. Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε 
να γράψετε τα ονόματά σας στο ειδικό καρτελάκι πουθα προ-
μηθευτείτε από το Ναό και να το παραδώσετε στους ιερείς του 
Ναού μέχρι την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Θεία λειτουργία στον Αγιο Νεκτάριο
Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί από το Σωματείο 

Συνταξιούχων ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ  η Ετήσια Αρτοκλασία & Θεία Λειτουργία για τον 
προστάτη τους Άγιο Νεκτάριο. Η θεία λειτουργία θα γίνει  στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Νεκταρίου (Παπάγου). 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσά μας, Αντ. 

Καμάρα 25, οι Σύλλογοί μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: Εκκλησία: «Είσοδος στην εν 
Χριστώ ζωή».

Ομιλητής: ο κ. Μάριος Δομουχτσής, Φιλόλογοας-Θεολόγος-Ιεροκήρυκας. Σας κα-
λούμε να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια
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Συλλογή κενών 
συσκευασιών 

φυτοφαρμάκων
 από τον Δήμο Βέροιας

Στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2019, 
για τέταρτη χρονιά, θα πραγματοποι-
ηθεί η δεύτερη (2η) συλλογή κενών 
συσκευασιών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων του έτους. Όπως ενημερώ-
νει ο  Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – 
Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. 
Προστασίας, Βασίλης Παπαδόπουλος, 
όλοι οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων 
μπορούν να συμμετέχουν στο πιλοτι-
κό πρόγραμμα με μόνη υποχρέωση 
να υποβάλλουν τις κενές συσκευασί-
ες φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
σε τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια 
να τις παραδώσουν στα καταστήματα 
πώλησης γεωργικών φαρμάκων που 
διαθέτουν ειδικό κάδο ή να τις απο-
θηκεύσουν σε δικό τους ασφαλές χώ-
ρο και να τις παραδώσουν τις ημέρες 
συλλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
παραδώσουν τις κενές συσκευασίες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
έχουν στην κατοχή τους, στα σημεία 
και στις ώρες που αυτοί εξυπηρετού-
νται σύμφωνα με το πρόγραμμα συλ-
λογής που ακολουθεί :

ΤΡΙΤΗ 12/11/2019
α/α ΩΡΑ ΣΗΜΕΙΟ
1 8:00 – 8:30 ΤΡ ΙΠΟΤΑΜΟΣ, 

κεντρική πλατεία.
2 8:45 – 9:45 ΡΑΧΙΑ, κεντρική πλατεία
3 10:15 – 11:45 Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ, σε χώρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού
4 12:00 - 13:00 ΒΕΡΓΙΝΑ, κεντρική πλατεία 
5 13:30 – 14:00 ΣΦΗΚΙΑ, κεντρική πλατεία
6 14:15 – 15:00 ΡΙΖΩΜΑΤΑ, κεντρική πλατεία

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11/2019
α/α ΩΡΑ ΣΗΜΕΙΟ
1 8:00 – 9:00 ΠΑΤΡΙΔΑ, πλησί-

ον γηπέδου.
2 9:30 – 10:30 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

πλησίον κοιμητηρίων
3 11:00 – 12:30 Α.Σ. VENUS, 

παράπλευρος χώρος εκτός εγκα-
ταστάσεων

4 13:00 – 14:00 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, 
κεντρική πλατεία

5 14:15 – 14:45 ΔΙΑΒΑΤΟΣ, κε-
ντρική πλατεία 

6 15:00 - 15:30 ΚΟΥΛΟΥΡΑ, κε-
ντρική πλατεία

7 16:00 - 17:00 Α.Σ. ΜΕΣΗΣ, σε 
χώρο του αγροτικού συνεταιρισμού

Για πληροφορίες και 
διευκρινήσεις απευθυν-
θείτε στο Δήμο Βέροιας, 
Διεύθυνση Περιβάλλο-
ντος – Καθαριότητας 
– Πολ. Προστασίας, 
τηλέφωνο επικοινωνίας 
2331350615

ΑΝ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΑΣΟΥΣ
ΑΝΩ ΣΕΛΙΟΥ

Νάουσα 31-10-19
Αρ. Πρωτ. 16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Καλούμε τα μέλη του Α.Σ.Δ. Δάσους Άνω Σελίου σε τα-

κτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 και 
ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νάουσας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Απολογισμός - Προγραμματισμός
2. Ισολογισμός 2018- Απαλλαγή ευθυνών Δ.Σ.
3.Διάθεση έκτασης για καλλιέργεια αρωματικών φυτών
4.Τροποποίηση καταστατικού
5.Χορήγηση μερίσματος
6.Προτάσεις
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα 

πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019 την ίδια 
ώρα και στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάτα-
ξης.

Το Δ.Σ.

Συνεδρίαση Συντονιστικού 
Τοπικού Οργάνου  

Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Αλεξάνδρειας

 

Ο Δήμαρχος Α-
λεξάνδρειας, καλεί 
σε συνεδρίαση όλα 
τα μέλη του Συντονι-
στικού Τοπικού Ορ-
γάνου (ΣΤΟ) Πολιτι-
κής Προστασίας του 
Δήμου, όπως αυτά 
ορίστηκαν με την υπ’ 
αριθ. 320/20721/25-
10-2019 Απόφαση 
Δημάρχου, που θα 
γίνει την Πέμπτη 14 
Νοεμβρίου 2019 και 
ώρα 10:00 π.μ. στην 
Αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου 
Αλεξάνδρειας (κτίριο 
Δημαρχείου), Εθνι-
κής Αντίστασης 42 
στην Αλεξάνδρεια, με 
τα εξής θέματα:

1.Πλημμύρες
2. Χιονοπτώσεις
Εκτός από τα μέ-

λη που ορίστηκαν 
στη σχετική απόφα-
ση Δημάρχου, προαι-
ρετική (και επιθυμη-
τή) είναι η συμμετοχή 
και άλλων υπηρεσι-
ών-οργανισμών.
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Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Μου διηγήθηκε, 
αγαπητός μου φίλος, 
φίλοι αναγνώστες.

«Πήγα ένα βράδυ, 
πριν λίγο καιρό, στο 
Νοσοκομείο. Ήμουν 
άρρωστος από γρίπη 

(40 πυρετό) και δεν αισθανόμουν καθόλου 
καλά. Ξάπλωσα στο κρεβάτι των εξωτερικών 
ιατρείων και άρχισαν να με εξετάζουν. Εκεί 
βρισκόταν και μία νοσοκόμα.

Ξαφνικά (λέει ο φίλος μου) και ενώ δεν 
ήξερα που βρισκόμουν, ακούω πάνω από 
το κεφάλι μου: «Έγινε η ζωή μου κόλαση…» 
και συνέχιζαν τα λόγια χωρίς μουσική.

Πάει, λέω μέσα στην παραζάλη μου. Πέ-
θανα. Έως εδώ ήταν. Τζάμπα πήγα. Και δεν 
φτάνει αυτό, πήγα φαίνεται και στην κόλαση. 
Δεν σώθηκα λοιπόν. Στην Κόλαση…

Ανοίγω με δυσκολία τα μάτια μου και τί 
βλέπω; Τη νοσοκόμα να κρατάει ένα κινητό 
και να μιλάει, ενώ είχε αργήσει να το σηκώ-
σει και αφού είχα ακούσει με κλειστά μάτια 
το μισό σχεδόν τραγούδι (χωρίς μουσική). 
Δεν θα σας πω πώς αντέδρασα, γιατί ο 
γιατρός και η νοσοκόμα ήταν άψογοι στη 
δουλειά τους».

Συνεχίζω, φίλοι αναγνώστες με προσωπι-
κές εμπειρίες:

Πριν λίγα χρόνια (όταν ήμουν εν ενερ-
γεία), πήγα σε κάποιο χωριό της περιοχής, 
σε μια κηδεία. Ο κόσμος αρκετός. Ήσαν 
όλοι αφοσιωμένοι στα λόγια της Νεκρώσιμης 
Ακολουθίας. Απόλυτη ησυχία και φιλοσοφία, 
όπως ταιριάζει σε τέτοιου είδους καταστά-
σεις.

Ξαφνικά, και ενώ ο ψάλτης έψελνε: 
«Θρηνώ και οδύνομαι όταν εννοήσω το θά-
νατο…», ακριβώς εκείνη τη στιγμή ακούω 
έκπληκτος: «ντριν, ντριν, 
ντριν…» με μουσική, για 
μισό λεπτό.

Τί είχε συμβεί; Ένα κι-
νητό στη διαπασών, κο-
ντά στην «κοιμησμένη» 
γυναίκα! Ο κόσμος όλος 
γυρνούσε το κεφάλι του 
δεξιά-αριστερά, για να δει 
ποιος ήταν.

«Ναι», λέει ο κάτοχος 
του κινητού, «ποιος εί-
ναι;…». Με πολύ κόπο 
συγκρατήθηκα, για να μην 
του φωνάξω: «Ο Αρχάγγε-
λος Μιχαήλ είμαι βρε και 
απόψε θα πάρω την ψυχή 
σου».

Ομοίως, πριν λίγο και-
ρό, βρισκόμουν σε κάποιο 
χωριό της περιοχής, κα-
λεσμένος σε γάμο. Άκρα 
ησυχία, ομολογουμένως, 
κατά την ώρα του μυστη-

ρίου. Αφού ετέλεσα την Ακολουθία του Α-
ραββώνος και του Στεφανώματος, είπε στο 
συνάδελφο-κληρικό να «χορέψει» τους νεο-
νύμφους τον «Ησαΐα».

Ξαφνικά, όμως, και ενώ ο ψάλτης έψαλλε: 
«η Παρθένος έσχεν εν γαστρί…», ακούω 
έκπληκτος: «ντριν κο, κο! ντριν κο, κο, κο! 
ντριν κο, κο, κο!». Ο κόσμος άρχισε να γελά 
και συνάδελφος-κληρικός (σ’ αυτόν ανήκε το 
κινητό) σταμάτησε το «χορό του Ησαΐα» και 
με τρόπο έκλεισε το κινητό του.

Εδώ, φίλοι αναγνώστες, θα μου επιτρέ-
ψετε να διατυπώσω μερικές, ας πούμε, δι-
απιστώσεις από τον εκκλησιασμό μου σε 
Ιερούς Ναούς, όχι μόνο της Μητροπόλεώς 
μας, αλλά και σε άλλες Μητροπόλεις (που 
λειτούργησα το περασμένο καλοκαίρι).

Φρονώ, πως κάθε κληρικός που εισέρχε-
ται στον Ιερό Ναό να λειτουργήσει, αποκό-
πτεται από τον έξω κόσμο. Δεν νομίζω πως 
είναι σωστό να έχει κινητό στο Ιερό Βήμα 
και να «παίζει» την ώρα που ψάλλει ο Ιερο-
ψάλτης. Το τί γίνεται, φίλοι αναγνώστες, δεν 
μπορώ να σας το περιγράψω.

Τον λόγο, πλέον, έχουν οι Επίσκοποι.
Έχεις πάει για καφέ με το φίλο σου πάνω 

που πας να πεις κάτι, χτυπά-
ει το κινητό του. Κάποιος του 
έστειλε μήνυμα και πρέπει να 
απαντήσει. Σου ζητάει να του 
πεις ό,τι θέλεις, ενώ αυτός έχει 
κολλήσει τα μάτια του στο κινητό 
και πατάει τα κουμπιά το ένα 
μετά το άλλο.

«Σε ακούω, μίλα, μίλα» σε 
βεβαιώνει, ενώ συνεχίζει να 
γράφει.

Επιτέλους τελειώνει, πίνει λί-
γο καφέ, αλλά δεν προλαβαίνει 
ν’ απαντήσει σε εσένα, γιατί το 
κινητό ηχεί και πάλι. Αυτή τη φο-
ρά είναι ένας φίλος από τα πα-
λιά, που έχει όρεξη για κουβέντα 

και έτσι μιλάνε για ένα δεκάλεπτο. Κι εκεί 
που λες τελείωσαν τα βάσανά σου, έρχεται 
άλλο μήνυμα, το οποίο δεν αναβάλλεται. Ε-
πιβάλλεται να απαντήσει.

Μετά από όλα αυτά τελειώνει και η υπο-
μονή σου μαζί με τον καφέ και δίνεις το λόγο 
σου ότι την επόμενη φορά θα θέσεις ως 
προϋπόθεση να έχει κλειστό το κινητό. Γιατί 
αν το κλείσει θ’ ανοίξει το στόμα του να πείτε 
δυο κουβέντες.

Κι επειδή η χρήση φέρνει την κατάχρηση, 
π.χ. «έλα, έρχομαι σ’ ένα τέταρτο». Μετά 
από λίγο: «Έλα φτάνω σε πέντε λεπτά» και 
τέλος «ανοίγω την πόρτα αυτή τη στιγμή», 
ας αναφωνήσουμε όλοι μαζί:

Ελλάς! Το κινητό μεγαλείο σου!
Άλλη φορά, ίσως γράψω και για τα παιδιά 

και τις επιπτώσεις της κινητής τηλεφωνίας 
στους μαθητές. Σας λέω, φίλοι αναγνώστες 
μόνο τούτο: Καταστροφική η χρήση του κι-
νητού στο νευρικό σύστημα. Κάθε κινητό μια 
«βόμβα» στη τσέπη του παιδιού. Μυαλό για 
διάβασμα; Άλλα μηνύματα και άλλες εικόνες 
αποθηκεύονται μέσα τους. Παιδιά και έφηβοι 
στην αγκαλιά της εξάρτησης από την κούνια!

 

ΤΩΝ  ΝΗΣΤΕΙΩΝ…
Μου φαίνεται 
είμαι κοντά σε δίκταμο, σε διοσμαρίνι..

Αυτών  η μυρωδιά 
με φέρνει χρόνους πίσω, μακριά, 
στον καιρό του «διορισμού μου» στο παλιό 
μου σπίτι,
με τα δωμάτια των αναμνήσεων και τον 
παλιό καθρέφτη,
αυτόν 
που μ` είδε μικρό,
μ`  είδε μεγάλο,
μ` είδε γινωμένο μ` έρωτα
και με κάτι δάκρυα δίπλα στα γιασεμιά και τα 
γεράνια, 
του στόλου της άνοιξης. 

Μου φαίνεται 
είμαι κοντά σε λεμονιές σε γειτονιά λουΐζας… 

Κοντά σε μέρες που προπορεύεται η ψυχή,
σε μέρη που φαίνεται το «παρακάτω» στη 
γλώσσα της Μάντιδας,
κι` η προφητεία ενός ουράνιου σώματος.
Στέκω αμίλητος.. 
 
Μου φαίνεται 
είμαι κοντά σε φραγκοστάφυλο, σε φτέρη.

Ψηλά 
στα μέρη των αγέρηδων 
κάτι αναμαλλιασμένες, 
ξυπόλητες, γονατισμένες,
μέρες της μοναξιάς 
ζητούν απ` τον Θεοτοκόπουλο φτερούγες.

Μου φαίνεται 
είμαι κοντά σε πασχαλιές, σε ευκάλυπτους,
σε σαμιαμίθι...
 
Πολλαπλασιασμένο το άγνωστο κάμνει 
ευεργεσίες.
Αχτίνα ζωοδόχος χαϊδεύει τους νηστεύοντες.  
Είναι όλα λευκά εκεί…ακόμη και το μαύρο…

   Γιάννης Ναζλίδης

Επιτέλους!!! Προσοχή στο… κινητό!!!

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή Άγιος Διονύσιος – 

Λιτόχωρο – Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης
Η λέσχη μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019, 

ώρα αναχώρησης το πρωί στις 8.00 από την Πλατεία Εληάς και λίγο αργότερα από 
την Πλατεία Ωρολογίου και Προμηθέα. Άφιξη στο Δίον, εκεί θα έχουμε χρόνο ελεύ-
θερο για καφέ. Θα ξεναγηθούμε στον μουσειακό και αρχαιολογικό χώρο του Δίου. 
Κατόπιν θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Χρόνος ελεύθερος 
στο Λιτόχωρο το μεσημέρι, θα γευματίσουμε εξ ιδίων στην Ολυμπιακή Ακτή και θα 
συνεχίσουμε για καφέ στην πόλη της Κατερίνης, άφιξη αργά το απόγευμα στην πό-
λη μας.

Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία μας Ανοίξεως 90 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πα-
ρασκευή, ώρες 10-12 π.μ., τηλ.: 23310 25654, κιν.: 6976 953683.

Το Δ.Σ.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Πρόσκληση 

σε γενική συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το 

Παιδί καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση, με 
σκοπό την έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομι-
κού έτους 2020.

Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλ-
θουν στην Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προ-
βλεπόμενα στα άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  
και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, την Τετάρτη 13 Νο-
εμβρίου 2019 και ώρα 17:30 στην Αίθουσα Τελετών 
του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας, που βρίσκεται 
στην Πλατεία Ρακτιβάν 1, στη Βέροια. Σε περίπτωση μη 
επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την 
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, την ίδια ώρα (17:30) και 
στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ειδοποίηση και θα διεξαχθεί 
με οποιαδήποτε απαρτία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου 
να προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμε-
τάσχουν ενεργά, για να διαμορφώσουν  από κοινού το 
μέλλον του Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 
και των Δομών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοι-
νωνικό έργο που επιτελείται.
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Φίλοι μου, καλή σας η-
μέρα, 

ο παραπάνω τίτλος γνω-
στής λαικής παροιμίας μου 
ήλθε στο μυαλό, ακούγο-
ντας τις δηλώσεις προβε-
βλημένων (από το σύστη-
μα!), πολιτικών και εκκλησι-
αστικών παραγόντων, για 
την λαθραία μετανάστευση!

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή χρόνια τώρα 
βαρέθηκα να με θεωρείται ηλίθιο, ανθέλληνα και 
μη Χριστιανό, θα πρέπει να ξαναγνωριστούμε.

Όταν λοιπόν θα επιθυμείτε, να προχωρήσετε σε 
βαρύγδουπες δηλώσεις, πρώτα θα μας ανακοινώ-
νετε, που μένετε, και πόσοι πρόσφυγες φιλοξενού-
νται στην περιοχή σας!

Το να δηλώνω, τι είναι άνθρωπος και τι Χρι-
στιανός, αλλά εγώ να ζω σε περιοχή που δεν έχει 
μετανάστες λαθραίους ή μη, είναι εύκολο και ταυ-
τόχρονα, τεράστια υποκρισία!

Όσον αφορά τους Μητροπολίτες, από τους 
οποίους ξεχειλίζει η κοινωνική ευαισθησία και η 
φιλευσπλαχνία, να τους θυμίσουμε, ότι το νεοταξί-
τικο σύστημα, «παράγει» εκατομμύρια παιδιά, που 
πεινούν και διψούν.

Τρίτος κόσμος λέγεται, γιου νόυ κύριοι!
Τα παράπονά σας λοιπόν, στον ηγέτη των Χρι-

στιανών, τον Πάπα (γιου νόυ) και εάν επιθυμείτε 
μπορείτε, να πάτε και στις χώρες, του παραπάνω 
κόσμου και να προσφέρετε αφιλοκερδώς τις υπη-
ρεσίες σας. 

Δέκα χρόνια, τώρα ο Ελληνικός λαός υποφέρει 
και δεν μπορέσατε να βρείτε λόγια συμπαράστα-
σης, για να έχω να πιαστώ από κάπου.

Πουλήθηκε η Μακεδονία, τώρα ξαναπουλιέται 
και δεν γνωρίζω, δεν ακούω!

Και μόλις προκύπτει ζήτημα πολιτικής ατζέντας 
και εκμετάλλευσης, αμέσως κάποιοι με ράσα και 
όχι μόνο, δηλώνουν παρόντες.

Δεν μας ενοχλεί, σας καταλάβαμε!
Και για να τελειώνουμε μία και καλή!
Η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν στρέφεται ενά-

ντια στην παράνομη μετανάστευση, αλλά στην πα-
ράνομη εισβολή, η οποία με μαθηματική ακρίβεια, 
θα οδηγήσει στην αλλοίωση της ταυτότητάς μας, 
στην απώλεια της κοινωνικής συνοχής της χώρας.

Με αυτή την ταυτότητα πορευτήκαμε αιώνες, 
και αυτή γουστάρουμε να διατηρήσουμε!

Κοινωνίες με σαρία και γυναίκες σκουπίδια, δεν 
αναγνωρίζουμε.

Να φύγετε, να πάτε αλλού!
Και αφού οι συγκεκριμένοι πολιτικοί, γυναίκες 

και άνδρες, γνωρίζουν τα πάντα και μας ενημερώ-
νουν, μαλώνουν, χαρακτηρίζουν, με ύφος πολλών 
καρδιναλίων και αφού είναι οπαδοί και νεοφιλελεύ-
θερων κυβερνήσεων, χαρακτηριστικό των οποίων 
είναι οι μελέτες και οι υπολογισμοί, γιατί δεν μας 
λένε, ποιος είναι ο αριθμός των μεταναστών, που 
μπορεί να ενσωματώσει η Ελληνική κοινωνία.

Πενήντα χιλιάδες, εκατό, διακόσιες, ένα εκατομ-

μύριο, πόσοι σε τελική ανάλυση και να μας δείξουν 
και την συγκεκριμένη μελέτη, θα καταλάβουμε και 
ας μην έχουμε πάει στο Χάρβαρτ!

Ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός που μπορεί να 
αντέξει η έρμη πατρίδα, τον γνωρίζουν ή μήπως 
όχι!

Η απάντηση είναι προφανής.
Φυσικά και τον γνωρίζουν, αλλά επίσης ξέρουν 

ότι προ πολλού, έχει ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός, 
για αυτό και κάνουν την πάπια!

Όπως επίσης γνωρίζουν, ότι άλλο ενσωμάτωση 
και άλλο πολυπολιτισμικότητα.

Η ενσωμάτωση, δεν επιτυγχάνεται με επιδόμα-
τα και παροχές, αλλά με δουλειά! 

Γεννιέσαι στην χώρα, μαθαίνεις τη γλώσσα, 
συμμετέχεις στην παιδεία, σέβεσαι τη χώρα, τους 
νόμους της, τους ανθρώπους της, έτσι ενσωματώ-
νεσαι!

Τι σχέση έχουν τα παραπάνω, με αυτούς που 
έρχονται παράνομα, με ψέματα και κλάματα, συμ-
μετέχουν σε παρανομίες και στο μυαλό τους έχουν 
να φύγουν. 

Αυτό το λέμε ενσωμάτωση και από πότε!
Και έρχεται ο αντίλογος των μέγιστων πολιτι-

κών, εσύ ξεχνάς ότι ήσουν πρόσφυγας, επειδή 
δεν άντεχες το συνωστισμό (γεια σου Μαράκι, τι 
χαμπάρια!).

Όχι κύριοι δεν το ξεχνώ, αλλά στο ελληνικό 
σχολείο, μας μάθανε ότι δεν μπορούμε να συγκρί-
νουμε αγγούρια με καρπούζια, γιατί κάνετε πως 
δεν καταλαβαίνετε;

Οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, φύγανε 
ξεριζωμένοι και ήλθαν στην Ελλάδα, σε χώρα που 
είχε την ίδια γλώσσα, την ίδια θρησκεία, την ίδια 
ταυτότητα!

Οι σημερινοί εισβολείς, υποτιθέμενοι «πρόσφυ-
γες», είναι μουσουλμάνοι, που φεύγουν από χώ-
ρες που δεν έχουν πόλεμο, και δεν πάνε σε χώρες 
με τον ίδιο πολιτισμό, την ίδια θρησκεία.

Γιατί δεν πάνε στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, 
τα Εμιράτα, … χώρες πάμπλουτες.

Γιατί αποφασίζουν να στοιβάζονται σε μία φτω-
χή χώρα, με μνημόνια και προβλήματα!

Όσο αυτοί που ζούνε στο εσωτερικό της χώρας 
κοιμούνται, οι τεράστιοι μουσουλμανικοί πληθυ-
σμοί θα φροντίζουν «αόρατα» και χωρίς θόρυβο, 
την δουλειά τους, τη διάλυση της κοινωνικής συνο-
χής, της παιδείας, της θρησκείας, του πολιτισμού, 
τη διάλυση της πατρίδας!

Κυριάκο,  όσο 
υπακούς σε ξένα 
συμφέροντα, θα ε-
ξαγριώνεις τις τοπι-
κές κοινωνίες και ο 
θυμός, σύντομα θα 
μετατραπεί σε ορ-
γή, με μη προβλέ-
ψιμες εξελίξεις!

Κ Α Λ Η Ν Υ Χ ΤΑ 
ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΜΕ ΞΕΝΑ ΚΟΛΛΥΒΑ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ!

Σήμερα οι μαθητικοί μαθηματικοί 
διαγωνισμοί «Θαλής» και «Υπατία»

Ο 80ος Μαθηματικός Διαγωνισμός «Θαλής» θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 στις 
9.00 π.μ. Η σχετική ανακοίνωση της ΕΜΕ και η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας υπάρχουν 
ήδη στα σχολεία. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να υπενθυμίσουν στους μαθητές τον διαγωνισμό. 
Για την καλύτερη οργάνωση θα είναι χρήσιμο να σταλούν (όσοι δεν έχουν στείλει) στο mail του 
παραρτήματος (mathima0@gmail.com) ονομαστικές καταστάσεις των μαθητών, που  επιθυμούν 
να συμμετέχουν. Την ίδια ημέρα και ώρα, στα ίδια εξεταστικά κέντρα, το παράρτημα Ημαθίας της 
ΕΜΕ διοργανώνει υπό την αιγίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας τον 12ο μαθητικό μαθημα-
τικό διαγωνισμό «Υπατία» για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου. Για τον διαγωνισμό αυτόν ισχύουν 
ό,τι και για τον διαγωνισμό «Θαλής».  Οι επιτυχόντες στον διαγωνισμό «Υπατία» μπορούν να πά-
ρουν μέρος στον διαγωνισμό «Καραθεοδωρή», ο οποίος θα διεξαχθεί ταυτόχρονα με τον διαγω-
νισμό «Ευκλείδης» της ΕΜΕ στις 18 Ιανουαρίου 2020.  Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν στα 
εξεταστικά κέντρα ως τις 8:45.Τα εξεταστικά κέντρα της Ημαθίας είναι:

- το 4ο Γενικό Λύκειο Βέροιας για τους μαθητές της περιοχής Βέροιας (Εργατικές Κατοικίες 
59131 ΒΕΡΟΙΑ) - το 2ο Γενικό Λύκειο Νάουσας για τους μαθητές της περιοχής Νάουσας και Ειρη-
νούπολης (Τέρμα Φιλώτα Κοκκίνου 59200  ΝΑΟΥΣΑ) - το 2ο Γενικό Λύκειο Αλεξάνδρειας για τους 
μαθητές των περιοχών Αλεξάνδρειας, Μελίκης και Πλατέος. (Τραπεζούντος 2, 59300 ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑ)  Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να συνδράμουν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού επιτηρώ-
ντας στη διάρκεια της εξέτασης. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
την πρόεδρο του παραρτήματος της ΕΜΕ Ημαθίας  κα. Χαρίκλεια Σαραφοπούλου στο τηλέφωνο 
6972078526. 

Για τη Διοικούσα  Επιτροπή
Η Πρόεδρος             Η Γ. Γραμματέας 

Χαρίκλεια  Σαραφοπούλου     Αλεξάνδρα Στυλιανίδου

Σύλληψη 54χρονου 
για κατοχή και πώληση 

αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων 
Συνελήφθη στις 7 Νο-

εμβρίου 2019, το μεσημέ-
ρι, σε περιοχή της Ημα-
θίας, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας, 54χρονος ημε-
δαπός, διότι σε αστυνομι-
κό έλεγχο σε κατάστημα 
ιδιοκτησίας του βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 191 
συσκευασίες καπνού, συ-
νολικού βάρους 9 κιλών 
και 550 γραμμαρίων και 
402 πακέτα τσιγάρων, για 
τα οποία δεν είχαν κατα-
βληθεί νόμιμοι φόροι και 
δασμοί, καθώς και το χρη-
ματικό ποσό των 3.775 
ευρώ, ως προερχόμενο α-
πό την πώληση λαθραίων 
καπνικών προϊόντων.                       
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ΣΑΒΒΑΤΟ9/11/2019-3.30μ.μ.
ΔΑΚ“Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ”

Α1 ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΒΕΡΟΙΑ 2017
ΜΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Γενική είσοδος: 5,00 €
Παρακαλούνται οι κάτοχοι των διαρκείας

να έχουν τη κάρτα στην είσοδο

-

Δύσκολη αποστολή έχει το 
Σάββατο (9/11) η ΒΕΡΟΙΑ, η 
οποία ταξιδεύει στα Τρίκαλα 

Θεσσαλίας για να αντιμετωπίσει στις 
3μμ τον τοπικό ΑΟΤ, στο ντέρμπι της 
7ης αγωνιστικής της Football League. 
Η «Βασίλισσα του βορρά» σε αυτό 
το παιχνίδι και απέναντι σε έναν από 
τους βασικούς ανταγωνιστές της για 
την άνοδο, καλείται να πάρει ένα θετι-
κό αποτέλεσμα και να μονιμοποιηθεί 
στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου 
συγκατοικεί αυτή τη στιγμή με την 
Καβάλα και την Ιεράπετρα.

Αγωνιστικά, ο Σάκης Θεοδοσιάδης βρίσκεται 
στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει στις υπηρε-
σίες δύο ποδοσφαιριστών που δεν αγωνίστηκαν 
στο ματς της περασμένης αγωνιστικής με το Αι-
γάλεω. Ο λόγος για τον επιθετικό Γιάννη Πασά, 
ο οποίος εξέτισε την ποινή του από την κόκκινη 

κάρτα που δέχθηκε στον αγώνα κυπέλλου στα 
Γιάννινα και τον αριστερό οπισθοφύλακα Σταύρο 
Πεταυράκη που αποθεραπεύτηκε, με τους δύο 
έμπειρους παίκτες να διεκδικούν ξανά θέση στην 
αρχική ενδεκάδα.

Αντίθετα, ο 44χρονος τεχνικός δεν υπολογίζει 
στον Λεφίδη, ο οποίος υπεβλήθη σε εγχείρηση 
κοιλιακών, όπως και στο νεαρό Ιωάννου που βρί-
σκεται στο στάδιο της αποθεραπείας.

Η Βεροιώτικη αποστολή, που αναχώρησε το 
μεσημέρι της Παρασκευής για την πόλη των Τρι-
κάλων, αποτελείται από τους εξής: Βοσνιάδης, 
Τσιμόπουλος, Μαραγκός, Μανιώτης, Πεταυρά-
κης, Μουρατίδης, Ζούρκος Α., Μπλέτσας, Ταΐρης, 
Πολύζος, Πέντα, Βεργώνης, Ζούρκος Ν., Πασάς, 
Χατζάρας, Σιμόνι, Κανούλας, Σκαθαρούδης, Με-
ληκιώτης.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Τσακαλίδης 
από τον σύνδεσμο της Χαλκιδικής, με βοηθούς 
τους Μαλανδρή (Χαλκιδικής) και Τυριακίδη (Μα-
κεδονίας).

πηγή: kerkidasport.gr

Ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ το 
αναλυτικό πρόγραμμα της 2ης 
αγωνιστικής της 5ης φάσης 

του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο επαναλη-
πτικός αγώνας της ΒΕΡΟΙΑΣ με τον 
ΠΑΣ Γιάννινα ορίστηκε να διεξαχθεί 
υπό το φως των προβολέων, την 
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στις 19:30.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Τρίτη3/12/2019,13:45
Παναιτωλικός - Ιάλυσος

Τρίτη3/12/2019,19:30
Εργοτέλης - Τρίκαλα

Τετάρτη4/12/2019,15:00
Αστέρας Τρίπολης - Πλατανιάς

Τετάρτη4/12/2019,15:00
Ο.Φ.Η. - Καβάλα

Τετάρτη4/12/2019,17:15
Ξάνθη - Απόλλων Λάρισας

Τετάρτη4/12/2019,17:15
Πανιώνιος - Ολυμπιακός Βόλου

Τετάρτη4/12/2019,19:30
ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΣ Γιάννινα

Τετάρτη4/12/2019,19:30
Λάρισα - Καλαμάτα

Πέμπτη5/12/2019,15:00
Λαμία - Αιολικός

Πέμπτη5/12/2019,17:15
ΝΠΣ Βόλος - Πανσερραϊκός

Πέμπτη5/12/2019,19:30
Παναθηναϊκός - Παναχαϊκή

ΜεΠασάκαιΠεταυράκηη«Βασίλισσα»
στοντέρμπιτωνΤρικάλων

Στις 4 Δεκεμβρίου στις 19.30
ο επαναληπτικός κυπέλλου

ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΣ Γιάννινα
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Με εντός έδρας αναμετρήσεις 
των ομάδων που προπορεύο-
νται στην βαθμολογία, συνεχί-

ζεται το Σάββατο (9/11) το πρωτάθλη-
μα ποδοσφαίρου της Α’ κατηγορίας 
της ΕΠΣ Ημαθίας. Ο ΠΑΟΚ Αλεξάν-
δρειας και η Νάουσα έχουν θεωρητικά 
εύκολο έργο μιας και υποδέχονται την 

Κουλούρα και τον Ολυ-
μπιακό Νάουσας αντί-
στοιχα, ενώ το Ροδο-
χώρι, η Αγία Μαρίνα 
και το Πλατύ έχουν πιο 
δύσκολες αποστολές, 
φιλοξενώντας αντίστοι-
χα το Μακροχώρι, τον 
Κοπανό και την Χαρί-
εσσα.

Στη μάχη της αποφυγής 
του υποβιβασμού, τα βλέμμα-
τα επικεντρώνονται στη μάχη 
του Σταυρού με τη Μελίκη. Α-
πό εκεί και πέρα, ο Τριπότα-
μος αντιμετωπίζει εντός έδρας 
τον φορμαρισμένο Αχιλλέα 
Νάουσας, ενώ η ΑΕΠ Βέροιας 
υποδέχεται το Παλαιοχώρι.

Α’ΕΠΣΗ-10ηαγωνιστική
Σάββατο9Νοεμβρίου(15:00)
Αγρ. Αστέρας Πλατέως  - Χαρίεσσα
ΑΕΠ Βέροιας - Παλαιοχώρι
Ροδοχώρι - Μακροχώρι
Αστέρας Τριπόταμου - Αχιλλέας Ν.
Αγ. Μαρίνα - Κοπανός
Νάουσα - Ολυμπιακός Ν.
Θύελλα Σταυρού  - Φίλιππος Μελίκης
ΠΑΟΚ Αλεξ. - ΠΑΟΚ Κουλούρα

Με την 5η αγωνιστική συνεχίζεται το πρωτά-
θλημα της Γ Εθνικής μπάσκετ και οι Αετοί Βέροιας 
πραγματοποιούν την πρώτη μακρινή τους απο-
στολή. Η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη θα μεταβεί 
στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στην όμορφη Κέρκυρα, 
εκεί που θα αντιμετωπίσει τον τοπικό Φαίακα με 
στόχο να πετύχει την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο 
φετινό πρωτάθλημα. Προβλήματα τραυματισμών 
δεν υπάρχουν για την νεαρό τεχνικό, που θα α-
νακοινώσει το βράδυ της Παρασκευής (8/11) τους 
παίκτες που θα αποτελούν την αποστολή. ενώ η 
αναμέτρηση θα διεξαχθεί νωρίτερα από την καθι-

ερωμένη ώρα, για συγκοινωνιακούς λόγους. Όσον 
αφορά τους Εφήβους, η ομάδα του Κώστα Καπνά 
αγωνίζεται το Σάββατο 9/11 και ώρα 11.30 στο 
ΔΑΚ “Βικέλας” με αντίπαλο τον ΑΟΚ Βέροιας

Αναλυτικάτοπρόγραμματης5ηςαγωνιστικής
Ολυμπιακός Βόλου – ΑΓΣ Ιωαννίνων
Τιτάνες Παλαμά – Νίκη Βόλου
ΣΚ Ιωάννινα – Αριστοτέλης Φλώρινας
Φαίακας Κέρκυρας – Αετοί Βέροιας (15.00)
Αίολος Τρικάλων – Αναγέννηση Καρδίτσας
ΦΟ Αριδαίας – ΓΑΣ Μελίκης
Ρεπό: Ίκαροι Τρικάλων

ΕΠΣ Ημαθίας
Εύκολαπαιχνίδιαγιατουςπρωτοπόρους

Γ΄ΕθνικήΜπάσκετ

Στην Κέρκυρα αγωνίζονται
οι Αετοί Βέροιας

Τηλεοπτικάκαιταδύοπαιχνίδιατης
HIBGRATZμετηνΒέροια2017

Την ερχόμενη Πέμπτη 14 Νοεμβρίου αναχωρεί η αποστολή της Βέροιας 2017 για το Graz της Αυστρίας 
όπου Παρασκευή και Σάββατο θα δώσει τα δύο παιχνίδια για το κύπελλο Ευρώπης στο χαντ μπολ γυναικών 
αντιμετωπίζοντας την  ισχυρή HIB. Οι παράγοντες της ομάδας υπολογίζουν πολύ την Βεροιώτικη ομάδα και 
προβάλουν με συνεντεύξεις και δηλώσεις τα δύο παιχνίδια που θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση 
και αναμένεται να το παρακολουθήσουν πολλοί φίλαθλοι, μεταξύ των οποίων και Έλληνες που μένουν στο 
GRAZ αλλά και φοιτητές που σπουδάζουν στην όμορφη πόλη της Αυστρίας. Μεγάλη φυσικά η προβολή του 
αγώνα αλλά και της ομάδας της Βέροιας 2017 αλλά και της πόλις μας αφού θα είνια στο επίκεντρο  του εν-
διαφέροντος των φιλάθλων αλλά και των χιλιάδων τηλεθεατών . Έτσι η προπονήτρια και τέσσερις παίκτριες 
συμμετείχαν σε συνέντευξη τύπου προς τα τοπικά ΜΜΕ του Graz ενώ δηλώσεις έγιναν και στο κανάλι της 
πόλης δείχνοντας ταυτόχρονα και στιγμιότυπα από την προπόνηση της ομάδας .

Πάντως στο στρατόπεδο της ομάδας υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία και όλες θα προσπαθήσουν να τιμήσουν 
το Ελληνικό  αλλά και το χαντ μπολ της Μητρόπολις  Βέροιας.

Την Κυριακή συνεχίζεται και το πρωτάθλημα 
της γ’ εθνικής του μπάσκετ ανδρών, τους Αετούς 
Βέροιας να αγωνίζονται στην Κέρκυρα με τον 
Φαίακα ενώ ο ΓΑΣ Μελίκης θα αντιμετωπίσει την 

Αριδαία εκτός έδρας 
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές της 

5ης αγωνιστικής 
3οςΌμιλος
Κυριακή10Νοεμβρίου
Βόλου 17.00 Ολυμπιακός Βόλου-ΑΓΣ Ιωαννί-

νων Δέλλας-Κώνης (Τσιργουλας)
Παλαμά 17.00 Τιτάνες Παλαμά-Νίκη Βόλου Μα-

ραμής-Κοντογιάννης (Χλωρός)
Ιωαννίνων (Νέο) 17.00 ΣΚ Ιωάννινα-Αριστοτέ-

λης Φλ. Ελευθεριάδης Πλ.-Λαδάς (Τσιγκέλης)
Κέρκυρας 15.00 Φαίακας-Αετοί Βέροιας Κάν-

νης-Βιννής (Πουλής)
Κατσιμήδου 17.00 Αίολος Τρικάλων-Αναγέννη-

ση Καρδίτσας Μπουγλος Π.-Τσάλλας (Κουσαϊτης)
Αριδαίας 17.00 Αριδαία-Μελίκη Εκιζογλου-Χα-

τζηχαρίσης (Ελευθεριάδης Παντ.)

Γ΄Εθνικήμπάσκετ
Στην Κέρκυρα οι Αετοί στην Αριδαία η Μελίκη
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Κάλεσμα στη 
Γιορτή Τσικουδιάς
Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 

στην 13η Γιορτή Τσικουδιάς στο καζάνι του «Αντώνη» στη 
Μελίκη Ημαθίας να γλεντήσουμε με το συγκρότημα του Γιώρ-
γου Σφακιανάκη. Τιμή εισόδου 5€

Συντεταγμένες τοποθεσίας: (40°30’53.5»N 22°23’01.7»E) ή 
(40.514853, 22.383797)

Πληροφορίες: 6944450764
Εκ του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Αλιγιζάκης Στυλιανός

Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Πρόγραμμα νοητικής 

και σωματικής εξάσκησης 
με προσομοιώσεις, 

ασκήσεις 
και βιωματικά παιχνίδια

Μια πρωτοβουλία της eduACT, που πραγματοποιείται στο Veria Tech Lab της Δημόσιας 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας με την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας.

Στα εργαστήρια μπορούν να συμμετέχουν 16 νέοι (ηλικίας 14-18 ετών) σε αυτοτελή συνε-
δρία διάρκειας τριών (3) ωρών.

Οι πρώτες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες:
• το Σάββατο 9/11/2019 στις 11.00-14.00
• το Σάββατο 9/11/2019 στις 15.00-18.00
• το Σάββατο 16/11/2019 στις 11.00-14.00
• το Σάββατο 16/11/2019 στις στις 15.00-18.00
Η αίτηση συμμετοχής είναι απαραίτητη στην οποία οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν μία 

από τις παραπάνω επιλογές.
 
Το πρόγραμμα παρέχει μια εργαλειοθήκη από νοητικές και σωματικές πρακτικές μεθό-

δους με άμεσες εφαρμογές σε πτυχές της καθημερινότητας, αλλά και σε οποιαδήποτε μελ-
λοντική επαγγελματική ενασχόληση (τέχνες, επιστήμες, αθλητισμός κλπ). Χτίζοντας ομάδες 
μεταξύ των ατόμων και δημιουργώντας το απαραίτητο περιβάλλον, στο οποίο μπορούν να 
εξασκηθούν όλοι μαζί σε προσομοιώσεις, ασκήσεις και βιωματικά παιχνίδια. Αναπτύσσοντας 
έτσι τις ικανότητες επικοινωνίας τους, σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο. Παρέχοντας όχι 
απλά μόνο νέες σκέψεις και ιδέες , άλλα και τακτικές που μπορούμε να υιοθετήσουμε για το 
πως να οδηγούμαστε σε αυτές.

 
Σκοπός μας είναι να καλλιεργήσουμε την αυτοπεποίθηση και την συνεργατικότητα στο 

πλαίσιο ραγδαίας αλλαγής και καινοτομίας δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο σετ δεξιο-
τήτων, μέσω σεναρίων οικοδόμησης χαρακτήρα και ομαδικών αλληλεπιδράσεων. Έχοντας 
διαρκώς στον πυρήνα του Train Your Brain τα περιεχόμενα προγράμματος:

• Ανάληψη πρωτοβουλιών & λήψη αποφάσεων.
• Παιχνίδια Team-Building, Ice-breaking (διαμόρφωσης ομάδων και γνωριμίας μετα-

ξύ των συμμετεχόντων).
• Αποτελεσματική ρύθμιση των συναισθημάτων & διαχείριση συγκρούσεων.
• Ομαδικές προσπάθειες σε πραγματικούς στόχους, ενδυναμώνοντας συναισθηματι-

κές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
• Καλλιέργεια βέλτιστης λογικής για επίλυση προβλημάτων με προσομοιωμένα σενά-

ρια υψηλού ρίσκου / συνεπειών.
• Χτίζοντας τις βάσεις για αλγοριθμική λογική και εργαλεία για την επίλυση μη τυπι-

κών προβλημάτων
• Συλλογική και άμεση ανατροφοδότηση από τις ομάδες ολοκληρώνοντας την πλήρη 

ενσωμάτωση των μαθησιακών πρακτικών.
Όλα αυτά γίνονται μέσα από πολυδοκιμασμένες τεχνικές που εκτελούνται από εκπαιδευ-

τές με εμπειρία από προηγούμενες εφαρμογές μορφών του Train Your Brain. Στελεχώνουν 
κάθε εργαστήριο, υποστηρίζοντας τις νέες αυτές ομάδες. Προσφέροντάς τους αυτή την 
σπάνια διαμορφωτική εμπειρία, που αποτελεί πλεονέκτημα απέναντι σε κάθε μελλοντική 
πρόκληση.

 
Δηλώσεις συμμετοχής ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :
https://eduact.org/train-your-brain/  
Επικοινωνία : tyb@eduact.org

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου
Αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια στη 

«συχνότητα» του Ωδείου Αριστοτέλης
Το Ωδείο «Αριστοτέλης» παρουσιάζει τη μουσική 

παράσταση:  «Σαν σε ραδιόφωνο οι παρέες δημι-
ουργούν»

Ο σολίστας του μπουζουκιού Ηρακλής Ζάκκας, 
ο πιανίστας-αρχιμουσικός Νεοκλής Νεοφυτίδης  και 
οι «δικοί» μας, η καταξιωμένη τραγουδίστρια Μαίρη 
Δούτση και ο ακκορντεονίστας Παναγιώτης Παπα-
δόπουλος ανταμώνουν μπροστά στα μικρόφωνα, 
«σαν σε ραδιόφωνο», παρουσιάζοντας αγαπημένες 
μελωδίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν, 
μέσα από τα ραδιοκύματα, στην όαση που ψάχνει 
ο καθένας να βρει για την μικρή ή μεγάλη ύπαρξή 
του, φτιάχνοντας αναμνήσεις. 

«Κι όπως αλλάζω το σταθμό, ζωή αλλάζω και 
σκοπό και βάζω πρόγραμμα στην τύχη όσο βαστάει 
ένα ξενύχτι, μεσάνυχτα σε μια πλατεία κάθε σταθμός και ιστορία…»

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019. Ώρα 8.30 μ.μ. Ρ/Σ «Δημοτικό Θέατρο».  Συχνότητα «Ωδείο Αριστοτέλης». 
Συντονιστείτε!

Ηρακλής Ζάκκας. Σολίστ στο μπουζούκι. ‘Εχει συνεργαστεί με τους Μητσάκη, Μητροπάνο, Νταλάρα  
Καλδάρα, Μπάλτσα κ.ά. Είναι σολίστας στην ορχήστρα  του Σταύρου Ξαρχάκου, ενώ τα τελευταία χρόνια 
είναι μόνιμος συνεργάτης του Μητσιά. Έχει παίξει στους μεγαλύτερους συναυλιακούς  χώρους στην Ελλά-
δα και στο  εξωτερικό.

Νεοκλής Νεοφυτίδης. Πιανίστας-ενορχηστρωτής και συνθέτης. Έχει συνεργαστεί  με τους Λεοντή, Ανδρι-
όπουλο, Μητσιά, Φαραντούρη, Βιτάλη κ.α. Κέρδισε πρώτα βραβεία σε διαγωνισμούς σύνθεσης (ΚΟΕΜ-Γυ-
μνασιάδα).Τα τελευταία χρόνια είναι μόνιμος συνεργάτης του Σταύρου Ξαρχάκου.

Μαίρη Δούτση. Τραγουδίστρια. Έχει αποσπάσει  6 πρώτα βραβεία σε διάφορους διαγωνισμούς. Συνερ-
γάστηκε με τους Νικολόπουλο, Καλδάρα, Μακεδόνα, Τσαλιγοπούλου,  Λειβαδά κ.α. Συμμετείχε σε δίσκους  
ως  βασική ερμηνεύτρια κυκλοφορώντας παράλληλα και δικό της δίσκο. 

Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Ακκορντεονίστας. Βασικό μέλος της Λαϊκής Ορχήστρας Νάουσας για πολ-
λά χρόνια. Συνεργάστηκε με τους Μητσιά, Καλδάρα, Πένσου κ.ά. Το 1990 ίδρυσε το Μουσικό Εργαστήρι 
που αργότερα έγινε το ωδείο «Αριστοτέλης». Ενορχηστρωτής και μαέστρος στην ορχήστρα «Αντιστίξεις», 
με την οποία κυκλοφόρησε τον δίσκο «Δημοτικά της Νάουσας σε ήχο... άλλο».

Δωρεάν σεμινάρια ποντιακής διαλέκτου
 στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Άρχισαν  τα μαθήματα  
ποντιακής διαλέκτου  στην  
Εύξεινο  Λέσχη  Βέροιας. Αν 
θες να κρατήσεις ζωντανές 
τις μνήμες από την γλώσσα 
των προγόνων σου ή θέλεις 
να γνωρίσεις τις ομορφιές 
της ποντιακής διαλέκτου μη 
διστάσεις, έλα  στο  Πανό-
ραμα  Βέροιας  και γίνε και 
εσύ μέλος στο τμήμα ποντι-
ακής διαλέκτου.

Το  τμήμα  λειτουργεί  
κάθε Παρασκευή και από 
ώρες 9μμ-10.30μμ  δωρε-
άν,  μετά  από  πρόσφατη  
απόφαση  του  Διοικητικού  
Συμβουλίου, προκειμένου    
όλοι ανεξάρτητα  από  την  
καταγωγή  μας  να  μάθουμε  πέρα  από την ποντιακή διάλεκτο  στοιχεία  από  τις παραδόσεις, τα παραδοσι-
ακά ποντιακά τραγούδια, την  μαγειρική  και  τον  τρόπο  παρασκευής  ποντιακών εδεσμάτων  καθώς  και  για  
τα ήθη και έθιμα των ποντίων. Υπεύθυνη διδασκαλίας είναι  η πιστοποιημένη καθηγήτρια ποντιακής διαλέ-
κτου,  Αναστασία Μαχαιρίδου (Φιλόλογος - Γλωσσολόγος και  Πανεπιστημιακή Εκπαιδεύτρια Ποντιακής Διαλέ-
κτου).  Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Λέσχης από  Κυριακή 
μέχρι  Πέμπτη, ώρες   17:00-21:00 στο τηλ 233107206  και  στο  6983503676  όλο  το  24ωρο

Με τιμή Για το Δ.Σ.
 Ο  Πρόεδρος   Η  Γ. Γραμματέας

 Τουμπουλίδης  Νικόλαος   Τογκουσίδου Ευαγγελία

Δράσεις του Κέντρου 
Υγείας Βέροιας

Το Κέντρο Υγείας Βέροιας πραγματοποίησε δράσεις για το Προσωπικό,  εκπαιδευτικού χαρακτήρα 
με τα παρακάτω θέματα: 

-«Αντιγριπικός Εμβολιασμός – Ομάδες υψηλού κινδύνου – Επαγγελματίες Υγείας» στις 22 Οκτω-
βρίου  2019 με ομιλητή τον κ. Δημητριάδη Πρόδρομο Γενικό Ιατρό 8ης ΤΟΜΥ Δήμου Βέροιας και την 
κ. Χουλιάρα Λαμπρινή Επισκέπτρια Υγείας του Κ.Υ. Βέροιας, η οποία μίλησε  για τον «Αντιγριπικό εμ-
βολιασμό στους επαγγελματίες υγείας» (εμβόλια, σκοπός και στόχος του αντιγριπικού εμβολιασμού)

-«Εκτίμηση και υποστήριξη βαρέως πασχόντων ασθενών» 
που υλοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2019 με ομιλητή τον Ιατρό κ. Μπεκριδέλη Ανέστη Αναισθησι-

ολόγο – Εντατικολόγο
-«Πνευμονία κοινότητας – Αντιπνευμονιοκοκκικός Εμβολιασμός» στις 31 Οκτωβρίου 2019 με ο-

μιλήτρια την κ. Παπαθανασίου Μαρία Πνευμονολόγο – Φυματιολόγο, επίσης έγινε παρουσίαση της  
«Νοσηλευτικής προσέγγισης  ασθενών με πνευμονία» από την κ. Παπαθεοδώρου Χριστίνα Νοσηλεύ-
τρια του ΚΥ Βέροιας



Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

MENTAL HOSPITAL
Θεσμός πλέον η «παράσταση» 

στην αγγλική γλώσσα

Για έκτη συνεχή χρονιά το μαθητικό δυναμικό της ΣΤ΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας ανέβασε, στη θεατρική του 
σκηνή, την παράσταση “MENTAL HOSPITAL” με τους νεαρούς μαθητές-ηθοποιούς να αποδίδουν τους ρόλους τους εξ ολοκλή-
ρου στην αγγλική γλώσσα.,

Η αρχή έγινε το σχολικό έτος 2014-2015 όταν η δασκάλα των αγγλικών κ. Βικτώρια Παυλίδου εφαρμόζοντας το σχολικό 
πρόγραμμα «Δημιουργία Κόμικς» δημιούργησε με τους μαθητές της δύο βιβλία κόμικς, στην αγγλική γλώσσα. Το ένα με τίτλο 
“SCHOOL IS FUN” και το άλλο “MENTAL HOSPITAL”που ανέβασαν την περασμένη Τετάρτη οι τελειόφοιτοι μαθητές του σχολεί-
ου.

Οι νεαροί μαθητές με άριστη προσφορά με την καθοδήγηση της κ. Παυλίδου ερμήνευσαν τους ρόλους τους με απόλυτη επι-
τυχία και δίκαια καταχειροκροτήθηκαν.

Η παράσταση «ανέβηκε» σε διασκευή, σκηνοθεσία της ίδιας δασκάλας η οποία είχε και την ευθύνη της μουσικής επένδυσης 
και των κουστουμιών ενώ στην τεχνική υποστήριξη ήταν οι δάσκαλοι του ίδιου σχολείου κ.κ. Ζησιόπουλος Σταύρος και Γρηγόρης 
Ίτσκος.

Τη φετινή παράσταση παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί του σχολείου, γονείς, μαθητές και φίλοι τους και στα «πηγαδάκια» που 
δημιουργήθηκαν μετά το τέλος της παράστασης δεν άκουγες παρά μόνο θετικά σχόλια.

Παρακολούθησα την παράσταση και θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της πα-
ράστασης. Τους αξίζουν!!!

Μάκης Δημητράκης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ. αρ. 6533/2019 
Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Ηµαθίας – διενεργεί Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό 
µε την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συµβάσεων µε προϋπο-
λογισµό κατώτερο του ορίου της ενωσιακής νοµοθεσίας, µε κριτή-
ριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά επί τη βάσει της τιµής, για την επιλογή αναδόχου για την 
«Προµήθεια και τοποθέτηση µετάλλινου εκθεσιακού στεγάστρου 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας» (cpv 14622000-7 Χάλυβας και 
45223110-0 Τοποθέτηση µεταλλικών δοµικών κατασκευών ) 

 Ο προϋπολογισµός είναι 90.000,00 € (µη συµπεριλαµβανοµέ-
νου Φ.Π.Α.).  

Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής ορίζονται στην διακήρυξη. 
 Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό 

πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται α-
πό Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει 
να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογι-
σθείσας αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί  σε χρονικό 
διάστηµα δύο µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες 
στον διαγωνισµό για εκατόν ογδόντα µέρες (180) µέρες από την 
επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. ∆εν 
γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 

Το Έργο χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και συγκεκριµένα του έργου 
2017ΣΕ01400017 «Στερέωση πρανούς και δηµιουργία υπαίθριας – 
ηµιυπαίθριας έκθεσης γλυπτών στη νότια αυλή του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Βέροιας» 

 Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη 
του διαγωνισµού. 

Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ∆Η.Σ στη  ∆ΙΑΥΓΕΙΑ  και 
στην ιστοσελίδα : www.culture.gr και www.aigai.gr   την  08-11-
2019. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδο-
νται στα τηλ.2331022145-2331029737 , Fax 2331071725, αρµόδιοι 
υπάλληλοι, Χατζηµιχάλη Μερόπη -Ελένη Τουπαρλάκη-  Ρήγα Φε-
ραίου 16-18 – 59 132 Βέροια. 

ΒEΡΟΙΑ, 08-11-2019                                                                                                             
Η Νόµιµος εκπρόσωπος                                                                                                  

Η Προϊσταµένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Αγγελική Κοτταρίδη

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Το ΚΑΠΗ του Ν.Π.ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας διοργανώνει 
για τα μέλη του 3ήμερη εκδρομή στην Κέρκυρα στις  26-
27-28 Νοεμβρίου 2019.

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ :85 ΕΥΡΩ (ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ)
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξής:
• 2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3ΑΣΤΕ-

ΡΩΝ ,ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
• ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
• ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΦΕΡΡΥ- ΜΠΟΟΥΤ (ΗΓΟΥΜΕΝΙ-

ΤΣΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ΚΑΠΗ του Ν.Π.ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας διοργα-

νώνει την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου μονοήμερη εκδρο-
μή Κονιτσα - Γιάννενα. Τιμή εισιτηρίου 12 ευρώ

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 7.00 πμ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛHΑ

Στην Αλεξάνδρεια
Καταστήματα 

και επιχειρήσεις φιλικά 
προς το θηλασμό     

Η ΑΛΚΥΟΝΗ συμμετέχει στο κά-
λεσμα του Εμπορικού Συλλόγου Αλε-
ξάνδρειας , ο οποίος σε συνεργασία 
με τις Μαίες του Κέντρου Υγείας Αλε-
ξάνδρειας οργανώνει δράση με θέμα 
: «Σημεία Φιλικά στο Μητρικό Θηλα-
σμό» στην αγορά της πόλης μας.

Η εκστρατεία ενημέρωσης με θέ-
μα «Σημεία Φιλικά στο Μητρικό Θη-
λασμό» για τη δημιουργία συνθηκών 
που επιτρέπουν και προάγουν τον 
Μητρικό Θηλασμό σε εμπορικά κατα-
στήματα και επιχειρήσεις, αποτελεί μια 
από τις δράσεις της ΑΛΚΥΟΝΗΣ.

 Ήδη , έχει γίνει σε πολλές πόλεις 
της χώρας ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση ιδιοκτητών καταστημάτων 
_επιχειρήσεων , σχετικά με τη σπου-
δαιότητα του μητρικού θηλασμού ως  
εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό κε-
φάλαιο.

Τα καταστήματα το οποία έχουν ε-
νταχθεί και συνεχίζουν να εντάσσονται 
στη δράση είναι,καφετέριες , εστιατόρια,ταβέρνες, κομμωτήρια , ατροποιεία, φαρμακεία 
, ιατρεία , καταστήματα ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και οικιακών ειδών, ένδυσης και υ-
πόδησης , βιβλιοπωλεία, κ.α.

Οι επιχειρήσεις που  έχουν δηλώσει φιλικές προς το θηλασμό φέρουν  ειδικό σήμα 
και είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα της ΑΛΚΥΟΝΗΣ ώστε να διευκολύνεται η 
αναζήτηση τους.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 11, 12, 13 και 18 Νοεμβρίου 2019
                                                               ΤΟ Δ.Σ.

Πανηγυρίζει την Τρίτη η Ενορία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος
Τήν Τρίτη 12 Νοεμβρίου πανηγυρίζει ἡ Ἐνορία του Αγίου Ιωάννη της Βέροιας, στήν μνήμη τοῦ προστάτη της, Ἁγίου Ἰωάν-

νου τοῦ Ἐλεήμονος, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.
Οἱ Ἱερές ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Στεφάνου ὡς ἐξής :
Δευτέρα τό ἀπόγευμα στίς 6:00 θά τελεσθεῖ ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός καί οἱ Ἀρτοκλασίες.
Την Τρίτη τό πρωΐ στίς 7:00 ὁ Ὄρθρος καί κατόπιν ἡ πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβα-

σμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. κ. Παντελεήμονος. 
Τήν Τρίτη τό ἀπόγευμα στίς 5:30 ὁ ἐόρτιος ἑσπερινός καί ἡ παράκληση στόν Ἅγιο Ἰωάννη.
Κατά τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου.
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Γράφει ο 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

                  Επικράτησε στους Έλλη-
νες  η αντίληψη, ότι η έναρξη της Ελληνι-
κής  Επανάστασης ξεκίνησε την 25 Μαρ-
τίου του 1821 από την Πελοπόννησο. 
Έγινε μάλιστα παραδεκτό από την παρά-
δοση ότι ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών 
Γερμανός όρκισε τους πολέμαρχους της 
Πελοποννήσου στη Ι. Μονή της Αγίας 

Λαύρας. Την ημέρα εκείνη, πάντα κατά την παράδοση, στο εκκλη-
σάκι της Μονής  ύψωσε το Λάβαρο που πήρε το συμβολισμό της 
εθνικής εθνεγερσίας του ένοπλου αγώνα του 1821. Παραγνωρίζου-
με, δυστυχώς, πολλές φορές την ιστορική μνήμη, ότι η Επανάσταση 
ξεκίνησε πρώτα  την 24 Φεβρουαρίου 1821 από το Ιάσιο πρωτεύ-
ουσας της Μολδαβίας. Εκεί ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Υψηλάντης 
με τη συνοδεία του, αφού προσευχήθηκε στην εκκλησία των Ταξι-
αρχών άναψε το δαυλό της λευτεριάς. Ο Μητροπολίτης της πόλης 
Βενιαμίν ευλόγησε τη σημαία με τον σταυρό και τους πολεμιστές και 
παρέδωσε το ξίφος στον Υψηλάντη με τα εξής λόγια: «Περίζωσε την 
ρομφαία σου δυνατέ τη ωραότητί σου και τω κάλλει σου».1

         Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης  1792-1828) ήταν ένας ευπα-
τρίδης της Ελληνικής  της  Διασποράς του Πόντου. Γεννήθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη το 1792 και ήταν γιος του Ηγεμόνα της Μολδο-
βλαχίας και γόνου εύπορης και ισχυρής Φαναριώτικης οικογένειας 
του Κωνσταντίνου Υψηλάντη και της Ελισάβετ Βακαρέσκου. Η 
καταγωγή της οικογένειας είναι από τα Ύψηλα της Τραπεζούντας, 
η δε ύπαρξή της χρονολογείται από την εποχή που κατέφυγαν 
οι Κομνηνοί στην Τραπεζούντα. Το 1655 ο Αντίοχος Υψηλάντης 
εγκαταστάθηκε στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Από εκεί ο 
Αλέξανδρος βρέθηκε στην Πετρούπολη της Ρωσίας γιατί ο πατέρας 
του Κωνσταντίνος έπεσε στη δυσμένεια του Σουλτάνου.  Το 1810 
κατατάχτηκε με το βαθμό του ανθυπίλαρχου (ανθυπολοχαγός του 
Ιππικού) στο σώμα των εφίππων σωματοφυλάκων του Τσάρου 
Αλέξανδρου Α΄ της Ρωσίας. Διακρίθηκε στους πολέμους κατά του 

Ναπολέοντα, όπου στη μάχη της Δρέσδης, (27 Αυγούστου 1813 
ν.ημ.), έχασε το δεξί του χέρι (21 ετών) . Το 1814-1815 συμμετείχε 
και αυτός ως μέλος της αυτοκρατορικής ακολουθίας στο Συνέδριο 
της Βιέννης με το βαθμό του υποστράτηγου. 

  Η φυσιογνωμία του είχε τον τύπο της ανατολίτικης (Πολίτικης) 
ανδρικής ομορφιάς με έντονα χαρακτηριστικά μάτια. Ήταν αγαθός, 
ευγενής, μελαγχολικός, ονειροπόλος, ευσυγκίνητος και ενθουσι-
ώδης. Κληρονόμος των μεγάλων παραδόσεων και προσπαθειών 
της οικογένειας των Υψηλάντηδων, είχε θέσει ως μεγάλο σκοπό και 
όνειρο της ζωής του την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους.

Εξ αυτού και ο φλογερός ενθουσιασμός του και η μεγάλη φαντα-
σία του εύκολα μπορούσαν να τον παρασύρουν σε πολύ παράτολ-
μα εγχειρήματα. Μάλιστα, στο Συνέδριο της Βιέννης, εξέφρασε την 
άποψη ότι το ζήτημα των Ελλήνων είναι υπόθεση του χριστιανισμού 
και του ανθρωπισμού που θα πρέπει να αναχθεί σε υπόθεση όλων 
των Βασιλικών Αυλών της Ευρώπης. 2

 Μετά την ανάληψη της αρχηγίας της Φιλικής Εταιρείας( Απρίλιος 
1820, ο Α. Υψηλάντης άρχισε αμέσως, τη στρατιωτική οργάνωση 
της Επανάσταση. Από την Οδησσό της Ρωσίας κατευθύνθηκε στο 
Ισμαήλι της Βεσσαραβίας, στις 20 Οκτωβρίου 1820, όπου συναντή-
θηκε με πολλούς συνεργάτες του  μεταξύ αυτών και με τον φλογερό 
επαναστάτη Αρχιμανδρίτη  Γρηγόριο Δικαίο(Παπαφλέσσα), που θα 
μετάβαινε στην Πελοπόννησο. Εκεί πάρθηκαν συγκεκριμένες  α-
ποφάσεις για την έναρξη του αγώνα. Μεταξύ αυτών αποφασίστηκε 
:Να σταλούν πράκτορες στην Ελλάδα για να προετοιμάσουν το έδα-
φος της εξέγερσης. Να γίνει προσπάθεια προσεταιρισμού του Αλή 
Πασά Ιωαννίνων και του Μίλος Οβρένοβιτς,( ο μεν απεσταλμένος 
στον Αλή δολοφονήθηκε ο δε Μίλος αυτοκτόνησε). Στα  σχέδιά του 
ο Υψηλάντης. προέβλεπε α) να δημιουργηθούν ταραχές στην Κων-
σταντινούπολης και β) να γίνει απόπειρα πυρπολήσεως του τουρκι-
κού στόλου. γ)Η επανάσταση δε να αρχίσει το γρηγορότερο από τη 
Μάνη όπου θα μετέβαινε και ο ίδιος.3 

   Η τελευταία πράξη του δράματος για το κίνημα και τον Αλέξαν-
δρο  έπεσε στις 7 Ιουνίου το 1821 στο Δραγατσάνι. Εκεί το ανοιξιά-
τικο χώμα του Ιουνίου δέχτηκε το αίμα των πολεμιστών του Υψηλά-
ντη και των 300 φοιτητών από τα πανεπιστήμια της Ευρώπης που 
αποτελούσαν τον Ιερό Λόχο. Εκεί τελείωσε της τραγωδίας το πρώτο 
μέρος και τώρα θα ακολουθήσει το δεύτερο της αιχμαλωσίας  Η 

προδοσία του Σάββα  και με την αχαριστία ο τσάρος της Ρωσίας, 
Αλέξανδρου του οποίου υπήρξε ανώτατος αξιωματικός, έδωσαν τη 
δυνατότητα στο Σουλτάνο να εισβάλει στην περιοχή της αποστρατι-
κοποιημένης ζώνης και να καταπνίξει την εξέγερση πριν καλά-καλά 
ξεκινήσει. Μετά τη μάχη ο Υψηλάντης σύμφωνα με την αρχική του 
απόφαση, κατέφυγε με τους συνεργάτες του στο Άραντ, πόλη που 
βρίσκεται στα Αυστριακά σύνορα. Ήλπιζε ότι ο Μέτερνιχ εχθρός της 
Ελλάδος θα επέτρεπε τη διέλευση του για το Αμβούργο της Γερμα-
νίας και από εκεί στην Αμερική με τελικό σκοπό την Πελοπόννησο. 
Δυστυχώς το όνειρο αυτό έμεινε απραγματοποίητο. Η μεγάλη  α-
πογοήτευση του ήλθε όταν έμαθε ότι ο τσάρος τον αποκήρυξε και  
με εντολή του Πρέσβη της Ρωσίας (Στρογγάνωφ) στην Κωνσταντι-
νούπολη τού επιβλήθηκε η υποχρέωση να περάσει στην Αυστρία 
με πλαστό διαβατήριο ως Δημήτριος Παλαιογενείδης όπως και τα 
αδέλφια του. Από εκεί οδηγήθηκε στις φυλακές και έζησε 7 χρόνια  
υπό απάνθρωπες συνθήκες μέχρι την 31η Ιανουαρίου 1828. Δύο 
φορές έγινε προσπάθεια της απόδρασής του αλλά την αρνήθηκε. 
Πρόλαβε πριν πεθάνει στη Βιέννη να μάθει από την εφημερίδα, 
ότι ο Ιωάννης Καπο δίστριας κατέβαινε στην Ελλάδα, ως ο Πρώτος 
Κυβερνήτης της Ελλάδος. Τότε ηρέμισε και άφησε την ψυχή του να 
πετάξει. 4.

Μετά το θάνατό του η καρδιά του αποσπάστηκε από το  σώμα 
του και παρέμενε στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Αργότερα(3 Απρι-
λίου 1843)  ο αδερφός του Γεώργιος την μετέφερε στον Μητροπο-
λιτικό Ναό στην  Αθήνα. Στις 27 Νοεμβρίου του 1859 η χήρα του 
αδελφού του  μετέφερε τις δύο καρδιές του Γεωργίου και του Αλέ-
ξανδρου και τις τοποθέτησε στο παρεκκλήσιο του «Αμαλίειου Ορ-
φανοτροφείου θηλέων»στην Αθήνα όπου και παραμένουν μέχρι σή-
μερα.   1.Γεώργιος Σούρλας «Στα βήματα του Ιερού λόχου»σελ.101. 
εκδ. στρατηγικές. 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ  :WIKIPEDIA 
ASIAN MONTH –Lofo swa 3.Σαράντος Καργάκος «Η Ελληνική Ε-
πανάσταση του 1821» Τ. Α’ σελ. 118 εκδ. Realnews 4.Πολυχρόνης 
Ενεπεκίδης «Αλέξανδρος Υψηλάντης- η αιχμαλωσία του στην Αυ-
στρία» σελ.14-15. εκδ. Παπαζήση 1969.

Συνεχίζεται: λόγοι αποτυχίας-αφορισμός 
του Υψηλάντη.
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Σε Συνέδριο της Ιρλανδίας και της Κομοτηνής, 
η «Πρωτοβουλία για το Παιδί»

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί έλαβε 
μέρος -εκπροσωπώντας την Ελλάδα 
- στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Πανε-
πιστημίου του Κορκ της Ιρλανδίας με 
θέμα: “Child Protection and Welfare 
Social Work Practice: What’s Your 
Vision?”  («Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ»), που 
διεξήχθη στις 24 και 25 Οκτωβρίου 
2019. 

Οι πρακτικές της κοινωνικής ερ-
γασίας στην παιδική προστασία χα-
ρακτηρίζονται από ρευστότητα και 
διανύουν μια μεταβατική περίοδο λό-
γω των αδιάκοπων κοινωνικών αλ-
λαγών και των μεταρρυθμίσεων που 
λαμβάνουν χώρα στη νομοθεσία, την 
πολιτική και στο κοινωνικό σύστημα 
γενικότερα. Στο Συνέδριο αυτό έγινε 
μια απόπειρα διερεύνησης της επιρ-
ροής αυτών των εξελίξεων στην πρακτική των επαγγελματιών, στην εργασία τους με τα παιδιά και τις οικογένειες. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να αναδείξει 
νεωτερικές πρακτικές, νέες ιδέες και μοντέλα που υιοθετούνται και εξελίσσονται. 

Στο Συνέδριο προσκλήθηκαν ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες, ωφελούμενοι, νομοθέτες κ.α. Οι εισηγητές επιλέχθηκαν από την επιστημονική επιτροπή του 
με βάση κριτήρια που αφορούσαν την αυθεντικότητα, τη νεωτερικότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. 

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί συμμετείχε με την εισήγηση της Κοινωνικής Λειτουργού κ. Δώρας Νιώπα, Διευθύντριας του Κέντρου Θεραπείας Τραύματος, 
που είχε θέμα: «Τραύμα παιδιών που προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες – Η ένταξη της θεωρίας του τραύματος στην πρακτική των επαγγελμα-
τιών παιδικής προστασίας». Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου δόθηκε η ευκαιρία της παρουσίασης του έργου του Οργανισμού και πραγματο-
ποιήθηκε δικτύωση με άλλες υπηρεσίες παιδικής προστασίας της Ιρλανδίας.

 Συνέδριο Κομοτηνής
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί έλαβε μέρος στο Συνέδριο που διοργάνωσε στο διάστημα 1-3 Νοεμβρίου 2019 στην Κομοτηνή το Τμήμα Κοινωνικής Εργα-

σίας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλά-
δος, το Κέντρο Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης του Πανεπιστημίου του Essex και η Διεθνής Ομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW) 
ως επίτιμος συνδιοργανωτής και ο Δήμος Κομοτηνής. 

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η ανάδειξη των πολιτικών και των παρεμβάσεων στην περίοδο της κοινωνικοοικονομικής κρίσης για την αντιμετώπιση του 
φάσματος των προβλημάτων που αυτή προκαλεί. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στο Συνέδριο σχετίζονταν κυρίως με την κοινωνική αποστέρηση (φτώχεια, 
ανεργία, κ.α.), με έμφαση στην παιδική προστασία, αλλά και με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί συμμετείχε με την εισήγηση της Κοινωνικής Λειτουργού κ. Δώρας Νιώπα, Διευθύντριας του Κέντρου Θεραπείας Τραύματος, 
που είχε θέμα:  ««Γιατί σε μένα;

Το Τραύμα Προδοσίας που βιώνουν οι έφηβοι δυσλειτουργικών οικογενειών». Στο Συνέδριο παραβρέθηκαν επίσης 6 ακόμη μέλη της Επιστημονικής  Ο-
μάδας του Οργανισμού, ως σύνεδροι.



Σάββατο 9-11-2019
08:00-14:30 ΠΑΠΑ-

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
38 23310-29551

08:00-14:30 ΤΣΙΑ-
Μ Η Τ Ρ Ο Υ  Α Θ Η Ν Α 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 
23310-22017

08:00-14:30 ΜΑ-
ΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΑ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ 

7 (ΔΙΠΛΑ ΑΠΌ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ-
ΓΩΝ)23310-21621

14:30-21:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968

19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥ-
ΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 
23310-25669

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥ-
ΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 
23310-25669

Κυριακή 10-11-2019
08:00-14:30 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥ-

ΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 
23310-23360

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

19:00-21:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξί-
ας) 23310-75180

21:00-08:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξί-
ας) 23310-75180

Δευτέρα 11-11-2019
14:30-21:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩ-

ΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
23310-25000

14:30-21:00 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 26 23310-24123

19:00-21:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ε-
ΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-60279

21:00-08:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ε-
ΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-60279
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 11-11-2019 μέχρι 17-11-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία

Τον Μέγα Αλέξανδρο Γιαννιτσών θα αντιμε-
τωπίσει η Βέροια 2017, το Σάββατο στις 15:30, 
στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας για την 3η αγωνιστική της 
Α1 Γυναικών. Οι γηπεδούχες γνώρισαν την ήττα 
την προηγούμενη εβδομάδα από την Άρτα και 
τώρα στόχος τους είναι η νίκη και η απόκτηση 
δύο ακόμη βαθμών. Η φιλοξενούμενη ομάδα 
από την άλλη, που είχε ρεπό την προηγούμενη 
αγωνιστική, σκοπό έχει μια καλή εμφάνιση και 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η Βαρβάρα Πυριτίδου από την ομάδα των 
Γιαννιτσών δήλωσε: «Η Βέροια είναι μια νέα 
ομάδα με καινούριες παίκτριες και υψηλούς 
στόχους. Από την άλλη εμείς παίζουμε για την 
παραμονή μας παρόλα αυτά θα δώσουμε τον 

καλύτερο μας εαυτό για να διεκδικήσουμε το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Από την πλευρά της «Βέροιας 2017» η Έλ-
σα Μάστακα ανέφερε: Προερχόμαστε από μια 
ήττα στην πρώτη αγωνιστική. Παρά την απώ-
λεια των 2 βαθμών αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει 
σαν στόχο να δέσουμε αυτό το σύνολο και κάθε 
αγωνιστική να μας βρίσκει όλο και πιο έτοιμες. 

Χρειαζόμαστε εννοείται την νίκη τόσο για ψυ-
χολογικούς λόγους όσο και αγωνιστικούς.  Είναι 
το τελευταίο μας παιχνίδι εντός συνόρων καθώς 
μας περιμένουν 2 πολύ δύσκολα ευρωπαϊκά 
παιχνίδια στην Αυστρία το επόμενο Σαββατο-
κύριακο.

Χαντ μπολ Α1 γυναικών

«Βέροια2017»–
ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑπω-

λείται μονοκατοικία 80 
τ.μ. σε οικόπεδο 1000 
τ.μ., με θέα το ποτάμι, και 
τα δύο μαζί ή μεμονωμέ-
να. Τηλ.: 6981 058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλείται 
μονοκατοικία δύο διαμερί-
σματα από 70 τ.μ. ισόγειο 
και 70 τ.μ. 1ος όρ., με εξω-
τερική σκάλα, σε οικόπεδο 
595 τ.μ., πάνω στον κεντρι-
κό δρόμο, 10 λεπτά από τη 
Βέροια, δίπλα από τον Αγ. 
Γεώργιο. Τιμή 85.000 ευ-
ρώ, συζητήσιμη. Τηλ.: 2310 
864983 & 6941 422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ -
ρισμα 95 τ.μ., 3ος όρ., 
καταπληκτική θέα, ανα-
καινισμένο, χωρίς ασαν-
σέρ, ατομική θέρμανση, 
κουφώματα ενεργειακά, 
μπαλκόν ια  γύρω-γύ -
ρω. Τιμή 45.000 ευρώ, 

συζητήσιμη. Τηλ.: 6992 
769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με 

συμπύρηνα ροδάκινα (Άν-
δρος και Έβερτ) 9 στρέμ-
ματα στο ΠΑΛΙΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙ. 
Τηλ.: 6972 237102.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 20,5 
στρέμματα, περιοχή Αγ. 
Αικατερίνης Επισκοπής Α-

λεξάνδρειας, 150μ. από τον 
άξονα Βέροιας-Αλεξάνδρει-
ας στο ύψος Καλοχωρίου. 
Τηλ.: 6994 202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ήΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη Βεργί-
να με ακτινίδια 4,3 στρέμ. 
σε πλήρη παραγωγή στην 
περιοχή Ξηρόκαμπος. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προ-

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

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

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες 6978897897 Κος Σαπτσόγλου Ιγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
(Κωδ.Αγγ.ΥΠΗΛ_2)

Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡA.Ε, η οποία εδρεύει 
στη Βέροια και δραστηριοποιείται στο χώρο των 
κονσερβοποιημένων φρούτων και στην χυμοποί-
ηση,  επιθυμεί να προσλάβει ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ.

Απαραίτηταπροσόντα:
• Πτυχίο Τεχνικής Σχολής
• Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας
• Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
• Επιθυμητή η γνώση Αγγλικής γλώσσας
Αρμοδιότητες
• Συντονισμό και υποστήριξη Ηλεκτρολογικών 

θεμάτων
• Επιδιόρθωση βλαβών 
• Προληπτική συντήρηση
• Νέα τεχνικά έργα
Ηεταιρείαπροσφέρει:
• Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικά ανα-

πτυσσόμενο περιβάλλον
• Σταθερή και μόνιμη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προ-

σκομίσουν μέχρι τις 30Νοεμβρίου 2019 βιο-
γραφικό σημείωμα στα γραφεία της εταιρίας (Σιδ. 
Σταθμός Βέροιας) είτε να αποστείλουν βιογραφι-
κό σημείωμα στο email: hr@aqf.gr, υπόψη Διεύ-
θυνσης Προσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774



179-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

Πληρ. τηλ.: 6932 526408 κος 
Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι 10 
στρέμματα με ροδάκινα συ-
μπύρηνα ANDROSS στην 
περιοχή Παλιολάκα κοντά στο 
γήπεδο Διαβατού. Τηλ. κιν.: 
6982 384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙκτήμα στη Βεργίνα 10 
στρέμ. στην περιοχή Σάδη-
να, 5 στρέμ. ακτινίδια και 5 
στρέμ.χέρσο με δική του πο-
μώνα. Τηλ.: 6932 526408 κ. 

Γιώργος.
ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ οι-

κόπεδο στους Γεωργιανούς 2 
στρέμματα, σε πολύ καλή θέ-
ση, με νερό, ρεύμα, θέα, πολύ 
κοντά στο δρόμο. Τηλ.: 6934 
662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ περιίτερο, στην πλατεία 
Καπετανίδη λόγω συνταξιο-
δότησης. Τηλ.: 6972 670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο δι-
αμέρισμα 76 τ.μ., πραγματικός 
λουλουδότοπος με κλιματισμό, 
καλοριφέρ, πάρκιγκ, χωρίς 
κοινόχρηστα, Γρεβενών 11 
και Ερμού γωνία. Τηλ.: 6949 
215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκα-
τοικία κοντά στο 4ο Δημοτικό 
Σχολείο, ηλιόθερμο, καλορι-

φέρ. Τηλ. 23310 65299 & 
6979 078679.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,  ενο ικ ιά -
ζεται STUDIO, Τ. Οικο-
νομίδη 75, Καλαμαριά, 
πλήρως  εξοπλ ισμένο . 
Τηλ . :  6948  258770  & 
2310 624702.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΩΝ, Κε-

ντρικής 10, ενοικιάζεται 
κατάστημα 30 τ.μ., δια-
μπερές, με πατάρι. Τηλ.: 
6949 408554 & 6948 
726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23177 ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ενοικιάζε-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  ορ. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά και 
φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά και 
Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .

Κωδ: 23002 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο μεγάλης προβολής , συνολικής ε-
πιφάνειας 33 τ.μ. 1ος ορ.  Αποτελείται από 1 
Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και 
ανακαινίστηκε το 1997. Διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου, Διπλά τζάμια ενοίκιο Τιμή: 160 € .

Κωδ: 22958 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 ο 
όροφο κατάλληλο και για φροντιστήριο και όχι 
μόνο. Αποτελείται από 3 Χώρους, και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει θέρμανση 
Κεντρική με Πετρέλαιο. Τιμή: 350 €.

κωδ. 23135 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται σε εξαι-
ρετικό σημείο γραφείο 120 τ.μ., με 5 χώρους , 
εξαιρετικής και σπάνιας προβολής , 1ος  γω-
νιακό  , εξαιρετική ευκαιρία μηνιαίο μίσθωμα 
μόνο 380€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον 2ο 
όροφο  κατάλληλο για φροντιστήριο και όχι μόνο 
. Αποτελείται από 5 Χώρους, και 2 WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει θέρμανση 
Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώ-
ματα Αλουμινίου, - Τιμή: 700 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24010 - Κέντρο σε παράλληλο της 

Βενιζέλου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικό-
τητα ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
20 τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο  και έχει  ωραία 
βιτρίνα. Μίσθωμα  μόνο  170€.

Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-
τροπόλεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστι-
κότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και με 
δικό του WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου. 
Ενοίκιο μόνο  150 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24332 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 102 τ.μ. με μεγάλη βιτρίνα επί 
του κεντρικού δρόμου , ενοίκιο  350 €.

Κωδ: 24044 ΚΕΝΤΡ0 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα-
τάστημα 174τ.μ. Ισόγειο σε σημείο μεγάλης 
προβολής , κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις 
και για γραφειακό χώρο, γωνιακό,  ζητούμενο 
μίσθωμα 700€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 106289 ΡΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Θέ-

ση στάθμευσης σε ανοιχτή πυλωτή οικοδομής, 
με πολύ καλή και άνετη πρόσβαση, για 1 αυτοκί-

νητο, τιμή μόνο 40€. Αποκλειστική διάθεση από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ. 14046 ΚΕΝΤΡ0, κάτω από την Εληά 

πωλείται διαμ/μα 77 τ.μ., κατασκευή 1975 , 2 
υ/δ, 1 ος όροφος, πρόκειται για διπλοκατοικία 
καλοδιατηρημένη ωραιότατη κατασκευή , με ω-
ραία βεράντα και με ατομική θέρμανση , διαθέτει 
και μία αποθήκη 9 τ.μ. , συνολική τιμή 65.000€.  
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό ,  1ος Υπερυψωμέ-
νος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλο-
νοκουζίνα, αποθήκη και μεγάλο μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση 
Αυτόνομη με σόμπα , Κουφώματα Αλουμινίου 
καινούργια , Ανελκυστήρα και θέση στάθμευσης 
στην Πυλωτή , έχει επίσης και  Ηλιακό θερμο-
σίφωνα . προσφέρεται  σε τιμή ευκαιρίας μόνο 
50.000 €.

Κωδ 13609 Στη Ράχη Βέροιας πωλείται 
ημιτελές διαμ/μα 1ου ορόφου 103 τ.μ. με 2δσκλ 
και επιπλέον μία αποθήκη  50 τ.μ. σε οικόπεδο 
1236 τ.μ. τιμή 25.000€.

Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέρι-
σμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε διόροφη 
οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 
3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο Μπά-
νια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει Απεριό-
ριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ 
μεγάλο με τηλεχειριστήριο  κλειστό και μεγάλο 
, κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό 
θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο 
πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή: πολύ προσιτή 
από 150.000€ τώρα μόνο 120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψωμένη 
συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55 τ.μ. υπόγειο 
χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές οικόπεδο 

συνολικού εμβαδού 490τ.μ. Αποτελείται από 1 
Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο. Είναι 
κατασκευασμένη το 1997 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική Πετρελαίου, έναν πολύ ωραίο κήπο και 
μεγάλη βεράντα, δίνεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο 
60.000 €.

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

Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλοκατοι-
κία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε οικόπεδο 
750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2 ανεξάρτητα 
οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο και 1ο όροφο 
με 130τ.μ. το καθένα αντίστοιχα. Ο κάθε όροφος 
διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπά-
νιο.  Διαθέτουν αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου, 
ο 1ος όροφος έχει και τζάκι,  σε πολύ καλή 
τοποθεσία με πολύ ωραίο κήπο, προσφέρονται 
όλα μαζί σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο 
190.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται υ-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον 

Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 
1ος ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 
22.000 €.

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  και 

αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του κουζι-
νάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 2005 
και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό. 
Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα , τιμή 
45.000 €.

Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλησίον 
Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 τ.μ., 1ος 
ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάσταση προσφέ-
ρεται σε  τιμή προσφοράς στα 12000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος 
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου με 
50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κατάλληλος 
για κάθε χρήση και με πολύ λογικό τίμημα τις 
40.000€.

Κωδ: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, 
Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 45.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13562 - ΚΕΝΤΡΟ Επί της Μητρο-

πόλεως πωλείται Κατάστημα συνολικής επι-
φάνειας 43 τ.μ. Ισόγειο,  εξαιρετικής προβολής, 
σε μοναδικό σημείο, κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις. Αποτελείται από 1 ενιαίο χώρο, και 
WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Ανοιχτω-
σιά - Τιμή: 90.000 €. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο αγοραστή. Πληροφορίες μόνο 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχεί-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106268  ΜΑΓΟΥΛΑ Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 4.700 τ.μ. με 
ροδάκινα μέσα 8 ετών, σε πολύ καλό σημείο, 2ο 
από τον δρόμο, ποτιστικό, Τιμή μόνο: 13.000 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 

την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής ε-
πιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο για 
ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 20.000 
€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 14457 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, Οικόπεδο 420 

τ.μ., εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , , αμφιθε-
ατρικό οικόπεδο , ελαφρώς επικλινές , σε μονα-
δική τοποθεσία, σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, 
πολύ σπάνια ευκαιρία, 42.000€, Πληροφορίες 
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,  Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις θα συζητηθούν.

Κωδ. 14527 Στο Σταυρό Ημαθίας  πωλείται 
μοναδικό και σπάνιο οικόπεδο 650 τ.μ. εντός 
σχεδίου με σ.δ 0,8 . Τιμή μόνο 15.000€┐  Υ-
πόδειξη μόνο σε πολύ σοβαρά ενδιαφερόμενο 
αγοραστή.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά απο-
κλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα γή-
πεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1100 τ.μ. 
εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδομήσιμο. 
Τιμή: 20.000 €.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται οικό-
πεδο 1500 τ.μ. μέσα στο χωριό στην περιοχή 
Αυλαγάς, άρτιο και οικοδομήσιμο, με μεγάλη 
φάτσα, σε τιμή ευκαιρίας μόνο 20.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105088 ΠΑΤΡΙΔΑ, Οικόπεδο 2.608 
τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός ζώνης οι-
κισμού πριν την Πατρίδα , κτίζει 300 τ.μ. σε 
εξαιρετικά όμορφη περιοχή προσφέρεται σε 
πολύ χαμηλή τιμή , μόνο 35.000 €. Αποκλειστική 
ανάθεση και πληροφορίες μόνο στην  ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

Κωδ.14740 . Σπάνιο οικόπεδο στην άκρη 
του χωριού στους Γεωργιανούς Βέροιας με 
3500 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο , πωλείται σε 
πολύ χαμηλή τιμή , μόνο 25.000€. Ευρίσκεται 
από την πάνω μεριά του δρόμου. Η θέση και η 
θέα του μοναδικές. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑ-

ΦΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλι-
νική η Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  
Καβάκια πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 
τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της 
Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 
450.000€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

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

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

Θα συνεκτι-
μηθούν: 

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

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

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

(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201910_1)

Η εταιρεία ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΑΒΕΕ - Ξυλοκιβώτια
ΑγροτικώνΠροϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέ-
ροιας, ζητά να προσλάβει Υπάλληλο Γραφείου με 
γνώσεις στην διαχείριση και έκδοση Μισθοδοσίας. Θα 
προσμετρηθούν σχετικές σπουδές HumanResource
Managementκαι προϋπηρεσία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας  6942-808851

Από την ε -
ταιρεια Βουλης
Χημικα  (www.
voulis.com)  με 
εδρα τη Ναουσα 
Ημαθ ιας  ζητε ι -
ται ατομο που να 
γνωριζει καλα τη γαλλικη γλωσσα. Αποστολη βιογραφικων 
στο info@voulis.com.



ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία 
στο κέντρο της Νάουσας Έλενα 
Περισοράτη. Τηλ.: 6959 793748.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοικιάζεται 
επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ., 
πλήρως ανακαινισμένος, 1ος 
όρ., γωνιακό, δίπλα στα Αστικά. 
Τηλ.: 6946 740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑ«Εργοηλεκτρική Ο.Ε.» 

ζητούνται Ηλεκτρολόγοι & Βο-
ηθοί Ηλεκτρολόγου. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: info@
ergoilektriki.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με δί-
πλωμα Γ’ κατηγορίας και εμπειρία 
στις πωλήσεις. Αποστολή βιογρα-
φικών στο sta-afoi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία/κοπέλα 
για να φροντίζει ζευγάρι ηλικιω-
μένων και να μένει εσωτερική. 
Μισθός ικανοποιητικός. Πληρ.: 
6974 938099 & 6976 838881.

ΗΕΤΑΙΡΙΑPRIMAFRUITS 
ψάχνει έμπειρο υπεύθυνο συ-
σκευαστηρίου για το συσκευ-
αστήριό της στο Μακροχώρι. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

στείλουν βιογραφικό στο info@
primafruits.gr. Τηλ: 2331092080

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ζητά να προσλάβει επιθεωρη-
τή πωλήσεων, για να αναλάβει 

το τμήμα πωλήσεων. Η εταιρία 
προσφέρει μισθό, αυτοκίνητο 
και κινητό. Θα ληφθεί υπόψη 
προϋπηρεσία. Πληροφορίες 
στο: 6976 777999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικός 
αυτοκινήτων, ηλεκτρολό-
γος και οδηγός ΤΑΧΙ για 
συνεργείο αυτοκινήτων. 
Τηλ.: 23310 62900.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει για ά-
μεση πρόσληψη και μόνι-
μη απασχόληση, εξωτερι-
κό πωλητή, κύριο ή κυρία 

με γνώσεις πωλήσεων και 
ευχέρεια λόγου, απαραίτητα 
στοιχεία: να διαθέτει  άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα 
αυτοκινήτου, γνώσεις αγγλι-

κής γλώσσας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. 
Παραλαβή βιογραφικών και δι-
καιολογητικών για αξιολόγηση 
στοιχείων με συνέντευξη  στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  22 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΚΤΕΛ 40 τ.μ.  ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50  τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 180 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 65 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 240 €
ΓΗΠΕΔΟ 70 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένη μονοκατοικία, χωρίς 
κοινόχρηστα, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. καλό, 220 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 85 τ.μ. καλό, με ατομικό λέβητα, 200 €
ΡΟΛΟΙ 110 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα, διαμπερές, με ατομικό 
λέβητα, 350 €
ΡΟΛΟΙ 120 τ.μ. λουξ επιπλωμένο με τζάκι, 350 €
ΚΤΕΛ 145 τ.μ. καλό, θέα, 200 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μονοκατοικία 300 τ.μ., επιπλωμένη, λουξ, 550 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 40 τ.μ. επιπλωμένο &μισθωμένο 15.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. ανακαινισμένο, 22.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΡΟΛΟΙ 75 τ.μ., επενδυτικό, ευκαιρία, 27.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. 23 ετών, επιπλωμένο & μισθωμένο 
39.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 84 τ.μ. 25 ετών, πολύ καλό, ευκαιρία, 55.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. 23 ετών, 71.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 € 
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 100 τ.μ.  νεόδμητο, θέα, 120.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, τζάκι, 46.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο, πολύ καλό, 88.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 157 τ.μ. καλό, επενδυτικό, 83.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΒΕΡΟΙΑ 260 τ.μ. υπερλουξ βίλα με όλα τα έξτρα, 265.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 500 €
ΛΑΙΚΗ 80 τ.μ. 220 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. (κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 800 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΦΟΡΙΑ 550 τ.μ. 1.400 €
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 600 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 1.100 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές, κοντά στο χωριό, 4.500 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα, 450 € ενοίκιο / έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6.000 μέτρα, 12.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 6.000 μέτρα (κάτω από το LIDL), ευκαι-
ρία, 14.000 €
ΡΑΧΙΑ 13.000 μέτρα με ροδακινιές 8 ετών, 1.100 € ενοίκιο / έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 17.000 μέτρα, με ελιές 25 ετών, 14.000 €
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 20.000 μέτρα, ευκαιρία, 25.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα, γωνιακό, με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 324 τ.μ. καλό, 48.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, καλό, 18.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 710 μέτρα, αμφιθεατρικό, επάνω στο δρόμο, 
26.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα, πανοραμικό, με θέα, 32.000 €
ΡΑΧΙΑ 4.000 μέτρα, 25.000 € 
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό, 
50.000 €
ΛΟΖΙΤΣΙ 8.000 μέτρα, θέα, γωνιακό, 32.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό 
δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στον Πεζόδρομο, με καλούς 
τζίρους, λόγω φόρτου εργασίας, 55.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστά-
σεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής 
πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν.  55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 
21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΕΔΕΣΣΗΣ 3ος 40 τ.μ 1ΔΣΚ WC,προσοψης με Αυτ.Θ. Α/C 
26000€
ΚΕΝΤΡΟ ετοιμο ανακαινισμενο 90 τ.μ 2ΔΣΚ 60000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ, 45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 300€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ  1ΔΣΚWC, με Αιρκοντισιον ανακαινισμενο 160€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C 2WC 300€
ΣΚΡΑ 1ΔΣΚWC,με πομπους και Α/C ανακαινισμενο,220€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€
ΚΕΝΤΡΟ Βενιζελου 1ΔΣΚ WC επιπλωμενο Λουξ 270€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,-
Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για 
Φωτ/κά 
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 800 μ. από 
παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσι-
ανο 13000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευκαιρια 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1400€ το στρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

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



οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 

23310 27102.

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ σοβαρή αναλαμβάνει φρο-

ντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων και 
παιδιών για κάποιες ώρες. Τηλ.: 6983 
435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και 
περιποίηση ηλικιωμένων για όλο το 24ω-
ρο. Τηλ.: 6986 276287.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ παραδίδει μαθήματα Μαθη-

ματικών, Φυσικής, Χημείας σε μαθητές Γυ-
μνασίου και Φυσικές σε μαθητές Λυκείου. 
Τηλ.: 6945 262934.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας πέλλετ καινούργιος, 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ROVER 400 με 108.000 

χλμ., σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.: 6994 
202074.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερ-
μανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις 
πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις 

ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέ-
ση. Τηλ.: 6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

ΑΠΟΤΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΧΑΤΖΗΠΑ-
ΝΤΟΣ, Έπιπλα-Φωτιστικά, στο 7ο χιλ. 
Βέροιας-Νάουσας, ζητείται πωλήτρια για 
εργασία στο κατάστημα επίπλου. Προϋ-
πηρεσία στο είδος θα θεωρηθεί προσόν. 
Απαραίτητο μέσο μεταφοράς. Τηλ. επι-
κοινωνίας:2331093205κ.ΚΩΣΤΑΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Ζητείται συνεργάτης με γνώση Η/Υ για μεσιτικό 

γραφείο της Βέροιας, με ικανοποιητική πελατεία και 
προοπτική αγοράς του γραφείου. Πληρ. τηλ.: 6973 
735020

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα με 
ζάντες αλουμινίου 205x55x16 σε 
άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρί-
ας λόγω αλλαγής Ι.Χ. Τηλ.: 6945
495566κ.Βασίλης.

Η βιομηχανία 
τροφίμων ΑΛΜΗ 
Α.Β.Ε.Ε. στην Α-
λεξάνδρεια Ημαθί-
ας ζητά απόφοιτο 
Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οι-
κονομικών σχολών 
για το τμήμα Λογι-
στηρίου – Εισαγωγών/Εξαγωγών.

Απαιτούμενα προσόντα:
-Εμπειρία και προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ 

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές – 

εκτελωνισμούς
-Άριστος χειρισμός Η/Υ
-Γνώσεις προγράμματος μισθοδοσίας
-Γνώσεις γενικής λογιστικής / εμπορικού
-Γνώση λογιστικών προγραμμάτων 

(ERP)
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσ-

σας (γνώση γερμανικής γλώσσας θα εκτι-
μηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)

-Ηλικία έως 40 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους στο email info@almifoods.gr ή στο fax 
23330 27806 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019.

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

(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201911_1)
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Του Πάρη Παπακανάκη
   
 

«…Δίνομε είδησην σ΄ όλη την πόλι, αγορά,
μαχαλάδες και λοιπάαα !!! »

Μ’ αυτήν την 
στερεότυπη φρά-
ση άρχιζε πά -

ντοτε το δημόσιο κήρυγμά του ο μπάρ-
μπα-Μήτσος Μάλιος,  ο τελευταίος των 
δημοσίων κηρύκων (ντελάληδων) της 
πόλης μας, συνεχίζοντας μια μακρά πα-
ράδοση στη Βέροια, η απαρχή της οποίας 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Χάνεται 
στον χρόνο… 

Σε μια αποστροφή του λόγου του ο 
Αναστάσιος Χριστοδούλου (από τους 
πρώτους γηγενείς ιστοριογράφους-λαο-
γράφους) μας ενημερώνει ότι επί τουρ-
κοκρατίας η ευρύτερη περιοχή γύρω από 
την ανηφορική βόρεια είσοδο της πόλης 
(το τέλος σήμερα της οδού Βενιζέλου από 
τα κοιμητήρια ως την πλατεία Κόρακα) 
ονομαζόταν «Μουαρήφ». Διευκρινίζει ε-
πιπλέον ότι σύμφωνα με την ετυμολογία 
της η λέξη  σημαίνει: «τόπος διασποράς 
ειδήσεων» και πως η ονομασία καθιε-
ρώθηκε, γιατί ένα βραχώδες ύψωμα της 
τοποθεσίας ήταν ο χώρος συγκέντρωσης 
των ντελάληδων, απ’ όπου διασκορπίζονταν πεζοπορώντας για να διαδίδουν ειδήσεις, φωνάζοντας δυ-
νατά μέσα στους δαιδαλώδεις δρόμους της πόλης. Σήμερα ίσως να μας παραξενεύει η επιλογή της θέ-
σης αυτής, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μέχρι και τα μέσα του προηγούμενου αιώνα ήταν τόπος 
διενέργειας εμπορικών συναλλαγών μεγάλων ποσοτήτων δημητριακών, αλλά και ζώων (ζωοπάζαρο). 
Το επιβεβαιώνει στις αφηγήσεις του και ο Adolf Struck το 1902: «…Την εμπορική κίνηση των Γκραικών 
και των Βλάχων την συναντά κάποιος στο παζάρι των σιτηρών στην είσοδο της πόλης…». Εκεί κάπου 
γινόταν και η φορολόγηση των εισαγόμενων στην αγορά της πόλης προϊόντων, εξ ου και η άλλη τοπω-
νυμία: «Φόρος».

 Η βόρεια είσοδος της Βέροιας και το εξοχικό καφενείο «Ελευθερία», γνωστότερο ίσως με το παλιό 
του προσωνύμιο «Μουαρήφ», στη θέση όπου σήμερα βρίσκεται το κτήριο της ΔΕΗ.     

 

Η βόρεια είσοδος της Βέροιας από την αντίθετη θέση κατά τη δεκαετία του ’50
(Πηγή φωτογραφιών: Ομάδα Παλιές Φωτογραφίες Βέροιας)

Κοντούλης στο ύψος, γεμάτος, με χαρακτηριστική διάστικτη φαλάκρα, στρογγυλό πρόσωπο και 
γλυκύτατο άσβεστο χαμόγελο ήταν ο μπάρμπα-Μήτσος, αλλά και με φωνή «καμπάνα». «Μα από πού 
βγαίνει αυτή η φωνή!!!» του έλεγαν πειραχτικά οι θαμώνες των καφενείων της πλατείας Αγίου Αντωνίου, 
κοιτάζοντάς τον ερευνητικά και φέρνοντας ένα γύρο το τραπέζι που συνήθιζε να κάθεται. Παρόλα αυτά, 
δεν έσβηνε το χαμόγελο από τα χείλη του. Είχε άλλωστε δώσει άλλη διάσταση στο επάγγελμα. Είχε 
μεταφέρει την έδρα της «διαφημιστικής επιχείρησής» του επί του πεδίου, όπως θα λέγαμε σήμερα, στο 
γνωστό τότε καφενείο του Μπαζάκα. Από πολύ νωρίς, κάθε πρωί έπινε το καφεδάκι του, ενώ οι ενδια-
φερόμενοι να διαφημιστούν έφερναν τα μηνύματά τους γραμμένα ιδιόχειρα σε χαρτί, με αυστηρή σειρά 
ο ένας μετά τον άλλο. Συνταίριαζε μετά τις σημειώσεις με δικές του έμμετρες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις 
του τύπου: «Αρνιά στον Βέρρο τρυφερά, δέκα δραχμές η μια οκά!!!» ή «Για γριβάδι στον Ψιψίκα, δύο 
δίδραχμα το βρήκα!!!». Ήθελε ποιότητα στη δουλειά, «…όχι σαν τον προκάτοχό του, τον Ντεμήρ Αγά, 
με τις άσπρες βράκες, τα χτυπήματα στον πισινό του (με το συμπάθειο), τα Ω λε λε και τα καραγκιοζλί-
κια για να προσελκύσει την προσοχή του κοινού».  Αυτός σε αντίθεση διατηρούσε πάντα υψηλό επίπε-
δο και το «όπλο» του ήταν ο πειστικός, εύστοχος λόγος,  καθώς ήταν ικανότατος γλωσσοπλάστης. Για 
παράδειγμα, ένα από τα αγαπημένα του διαφημιστικά μηνύματα ήταν το : «(…) μαναβάκι με αρχές, δεν 
πουλάει πρασσωνουρές*». 

[ * Παλιός βεροιώτικος ιδιωματισμός, η πατρότητα του οποίου αποδίδεται στον μπάρμπα-Μήτσο 
Μάλιο. Από το 1928 είχε κυριαρχήσει η τάση της χονδρικής πώλησης των εντόπιων λαχανικών σε με-
σάζοντες εμπόρους και η αγορά της Βέροιας παρουσίαζε σοβαρή έλλειψη. Εμφανίστηκαν λοιπόν φαι-
νόμενα αισχροκέρδειας. Οι μανάβηδες πρώτα ζύγιζαν τα λαχανικά και μετά αφαιρούσαν τα ακατάλληλα, 
μαραμένα μέρη τους, τα οποία μεταπωλούσαν στη συνέχεια για ζωοτροφές. Ζημιωμένος ο πελάτης 
που πλήρωνε την φύρα, διπλό το όφελος γι’ αυτούς…  Στα πράσα (που τότε γράφονταν με δύο σίγμα) 
η φύρα φαίνεται πολύ έντονα στις πράσινες απολήξεις τους, έτσι από των πράσσων τις ουρές σχη-
ματίστηκε ο ιδιωματισμός «πρασσωνουρές», σημαίνοντας κατά γενίκευση την αισχροκερδή εμπορική 
συναλλαγή.]

 Παράλληλα με τα επαγγελματικά ταλέντα του διέθετε και οξύτατη πολιτική ματιά ο μπάρμπα-Μή-
τσος. «Αχ! Πάει, πολιτεύθηκε και το ζαρζαβάτι…» έλεγε με νόημα στις συζητήσεις του καφενείου, καυ-
τηριάζοντας έμμεσα με το ιδιαίτερο λεκτικό ύφος του τον τρόπο συμπεριφοράς και πολιτείας των πολιτι-
κών προσώπων της εποχής του...

[Κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών του 1926, διαβάζει κανείς στον τοπικό τύ-
πο «Προσελκύσεις, αποσκιρτήσεις, τσακωμοί, μαλώματα, δηλώσεις προς πολιτικήν φιλίαν και τα ρέστα 
είναι το φινάλε της προεκλογικής πολιτικής κινήσεως της επαρχίας μας…» (Αστήρ Βερροίας Αρ. Φύλ-
λου 37/Κυριακή 14 Νοεμβρίου 1926). Εν ολίγοις, ενταγμένοι σε άλλο κόμμα κοιμόταν πολλοί τοπικοί 
πολιτευτές και σε άλλο ξημέρωναν!!!] 

Αφού έκλεινε τις συμφωνίες πληρωμής για τις υπηρεσίες που θα προσέφερε, έβαζε σε τάξη τις ση-
μειώσεις του και ξεκινούσε το έργο του. Αρχικά ανέβαινε σε μια καρέκλα του καφενείου και διάβαζε με 
στεντόρεια φωνή τα μηνύματα της ημέρας, αφού προηγουμένως έκανε την καθιερωμένη εισαγωγή του. 
Στη συνέχεια έπαιρνε τους δρόμους και γύριζε έναν-έναν τους μαχαλάδες της Βέροιας, διαφημίζοντας 
μαγαζάτορες και εμπορεύματα. Αφού ολοκλήρωνε με ευσυνειδησία τη συμφωνημένη αποστολή, επέ-
στρεφε στην αγορά για την πληρωμή του, που συνήθως ήταν ένα ψάρι, λίγο κρέας, μερικά λαχανικά 
και, χαμογελαστός πάντα, γύριζε μακάριος στο σπίτι του για να ετοιμάσει η κυρά Μήτσαινα το φαγητό 
της ημέρας.   

Πρωταγωνιστής συχνότατα σε παιδικά μου ακούσματα μέσα στο ραφείο του αγαπημένου πνευματι-
κού πατέρα μου Βασίλη Παραπούρα (καλή του ώρα!), δίπλα από το κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ, δεν έμαθα 
ποτέ το τέλος της σταδιοδρομίας και της ζωής του μπάρμπα-Μήτσου Μάλιου. Για να είμαι ειλικρινής, 
δεν επεδίωξα ποτέ να μάθω, ίσως γιατί μέσα μου ήθελα να παρακολουθεί ακόμη την κοινωνική - πο-
λιτική ζωή (!!!) και να πλάθει με το απαράμιλλο ταλέντο του νέες εύστοχες λέξεις. Φαντάζεσαι, αγαπητέ 
αναγνώστη, πόσα θα είχε να πει στις μέρες μας; Δίτομο (τουλάχιστον) Ερμηνευτικό Λεξικό θα χρειαζό-
μασταν για να παρακολουθήσουμε τις σκέψεις του!!!

ΥΓ. «Επί του πιεστηρίου» προέκυψε η ευχάριστη είδηση της έγκρισης του έργου «Αστική αναζωογό-
νηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα», με δικαιούχο το Δήμο Βέροιας. Καταρχήν επικροτούμε την 
απόφαση και συγχαίρουμε τόσο την Περιφέρεια όσο και τον Δήμο Βέροιας. Διαβάζοντας όμως ότι στις 
παρεμβάσεις περιλαμβάνονται:

-Βιοκλιματικό – πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας,
-Βιοκλιματική διαμόρφωση της Πλατείας Δίδυμων Λουτρώνων,
μοιραία έρχεται στη μνήμη μας ότι και άλλα έργα επαγγέλονταν βιοκλιματικό σχεδιασμό (βλέπε πλα-

τεία Ωρολογίου), αλλά τα αποτελέσματα διέψευσαν οικτρά τις υψηλές προσδοκίες…
Ευχόμαστε να χειροκροτήσουμε στο τέλος ένα ωραίο έργο για την πόλη μας!
Ως τότε όμως: «έχουμε τον νου μας και μικρό καλάθι στο χέρι, θε να δούμε…», όπως θα έλεγε ο 

μπάρμπα-Μήτσος Μάλιος.

Ακούσατε, κύριοι, σας ειδοποιούμεν…
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