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Κυβέρνηση καλεί δήμους 
για ταμειακά διαθέσιμα

  Την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων 
των Δήμων της χώρας, στην Τράπεζα της Ελλάδος, (ΤτΕ) 
ζητά και πάλι η Κυβέρνηση, αυτή τη φορά με απόφαση, 
του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου 
Χουλιαράκη. Συγκεκριμένα θα πρέπει εντός 30 ημερών 
από τη δημοσίευση της απόφασης (δηλαδή έως 21-02-
2019), να ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής 
διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και να μεταφέρουν 
τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα. Όπως ήταν φυσικό 
οι δήμαρχοι και πάλι ξεσηκώθηκαν και μάλιστα όπως 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, 
Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, κ. Κυρίζογλου, 
η κυβέρνηση αποσκοπεί αφενός στην απαξίωση και 
την ταπείνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφετέρου 
θα μετατρέψει τους δήμους σε υποκαταστήματα του 
Γενικού Λογιστηρίου. Ωστόσο θα πρέπει να σταθούμε 
στην επείγουσα αναγκαιότητα που υφίσταται για να 
προχωρήσει η κυβέρνηση σε μια τέτοια κίνηση. Η πίεση 
των δανειστών για την εμφάνιση χρηματικών μαξιλαριών 
για να προχωρά στις εκταμιεύσεις των δόσεων έχει 
θεωρητικά παρέλθει, αφού είμαστε εκτός μνημονίου. Το 
άνοιγμα στις αγορές και η έκδοση πενταετούς ομολόγου 
από την χώρα μας μετά από πολύ καιρό, δείχνει ότι 
προσπαθούμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας. Μήπως 
η εμφάνιση από την κυβέρνηση ταμειακών αποθεμάτων 
μας κάνει πιο ελκυστικούς στους επενδυτές; Αν υπάρχει 
τέτοια σκοπιμότητα, καλό θα ήταν η κυβέρνηση ευθέως 
να το μεταφέρει στους ΟΤΑ και να ζητηθεί να βάλουν 
πλάτη για συγκεκριμένο σκοπό. Αλλιώς η αβεβαιότητα 
και η έλλειψη εμπιστοσύνης δεν βοηθά να πάμε 
μπροστά.
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Τρύφωνος, Περπετούας μαρτ.

Αναστασίου Ναυπλ.

Σαρώνουμε
σε υποψηφιότητες

για βραβεία:
Υποψήφιος (;) για νόμπελ 
ειρήνης ο πρωθυπουργός

Αλ. Τσίπρας.
Υποψήφια για το βραβειο 

«ευρωβουλευτής
της χρονιάς»

η Μαρία Σπυράκη της Ν.Δ.
Καμία υποψηφιότητα

για τον Ελληνικό 
λαό...;;;

O Αργύρης Σακαλής
«με Γνώση»

και με Βοργιαζίδη!
Ο«δαίμων»τηςστοιχειοθεσίαςέβαλετοχεράκιτουστοχθεσι-

νόφύλλοκαιστηνυπογραφήτουάρθρου«Ήλθεηώρα»,απότον
υποψήφιοδημοτικόσύμβουλοΑργύρηΣακαλή.Ενώαναγραφόταν
οεπικεφαλήςΚώσταςΒοργιαζίδης,ήτανλάθοςτοόνοματουσυν-
δυασμού.Μπερδεύτηκανμέχρικαιοιμηχανέςμεταονόματατων
συνδυασμώνπολίτες έτσι…πολίτες  αλλιώς.Τοσίγουροπάντως
είναιότιοΑργύρηςθαείναιυποψήφιοςμετονσυνδυασμό«Δράση
μεΓνώση»τουΚώσταΒοργιαζίδη,ανκαιτονδιεκδικούσαναρκετοί
συνδυασμοίμέχριτηντελικήτουαπόφαση…

Σαν τη βλάχικη πίτα…!
Αναμφισβήτηταηβλάχικηπίταμε τιςόποιες

παραλλαγέςέχειξεχωριστήθέσηστηδιατροφική
πολιτιστικήκληρονομιάτηςΕλλάδος.

Είτεμελεπτό,είτεμεχοντρόφύλλοκαιμεδι-
αφορετικήγέμιση,ηβλάχικηπίτακρατάτασκή-
πτρατηςμαγειρικής τωνΒλάχων.Οφακόςτου
‘’ΛΑΟΥ’’ συνέλαβε χαμογελαστές κυρίες- μόλις
δοκίμασαντηνβλάχικηπίτα-στηνεκδήλωσητου
τμήματος Γυναικών του ΣυλλόγουΒλάχων, οι
οποίες μάλισταβαθμολόγησανμε ‘’άριστα’’ την
τυρόπιταπουμοιράστηκεαντίτηςβασιλόπιτας.

ΚαιΒλάχικα,
ανκαιΠόντιος

Ανκαιμετραυματισμένοπόδι,ανκαιΠόντιος,οπερι-
φερειακόςσύμβουλοςΗμαθίας,ΘεόφιλοςΤεληγιαννίδης
τίμησε  τις κυρίες, χορεύοντας βλάχικους χορούς και
μάλισταμεσωστάβήματα,στηνκαθιερωμένηεκδήλωση
κοπήςπίταςτουτμήματοςΓυναικώντουΣυλλόγουΒλά-
χωνΒέροιας .Ανμη τι άλλο επιβεβαίωσε το ‘’Μιαρίζα,
δύοπολιτισμοί’’πουήταντομότοτηςτελετήςαδελφοποί-
ησης τωνδύοΠανελλήνιωνΟμοσπονδιών,Ποντίωνκαι
Βλάχωνπουέγινεστις19Ιανουαρίου2019,στοσυνεδρι-
ακόΚέντρο‘’ΙωάννηςΒελλίδης’’.Μιααδελφοποίησηπου
πρινκάποιαχρόνια,τοάκουσματηςθασήκωνεθύελλα
αντιδράσεωνκαιαπότιςδύοπλευρές.

ΔιαμαρτυρίεςγιατηνεπικίνδυνηδιάβασηστηνΛ.Στρατού
Αγανακτισμένοι γονείς διαμαρτύρο-

νται για την διάβασηστοφανάρι τηςΛ.
Στρατού, στο ύψοςπερίπου της εκκλη-
σίας τωνΑγ.Κωνσταντίνου καιΕλένης.
Πρόκειταιγιαένασημείοπουδιέρχονται
καθημερινά εκατοντάδες  μαθητές για
τοσχολικόσυγκρότηματου3ουκαι4ου
ΓενικούΛυκείουΒέροιας,αλλάκαιοιπε-
ρίοικοιπου είναι αρκετοίστην ευρύτερη
περιοχή.Δυστυχώςοφωτεινόςσηματο-
δότηςστηνσυγκεκριμένη διάβαση είναι
σύμφωνα με τις καταγγελίες εκτός λει-
τουργίας, ενώη διαγράμμιση έχει σβη-
στεί.Όπως είναι γνωστό τα αυτοκίνητα
επίτηςΛ.Στρατούαναπτύσσουνμεγάληταχύτητα,ενώδιέρχονταιπολλάξέναοχήματαπουδενγνωρίζουντηνύπαρξη
σχολείουκαιεκκλησίαςστοσημείο.ΣύμφωναμετιςίδιεςπληροφορίεςηΤροχαίαΒέροιαςαπέστειλεστις25Ιανουαρίου
έγγραφοπροςτοδήμοΒέροιαςγιαναπροβείστιςαπαραίτητεςεργασίες,ενώυπήρξετροχαίοσυμβάνμεανήλικομα-
θητήγύρωσταμέσαΙανουαρίου.Επομένωςνατονίσουμετοαυτονόητο,ότιπρέπειναδοθείάμεσηπροτεραιότηταστις
απαιτούμενεςεργασίες,αλλάίσωςναεξεταστείκαιτοενδεχόμενοτοποθέτησηςπρόσθετωνφωτεινώνπροειδοποιητικών
σωμάτωνγιατηνπροστασίατωνδιερχόμενωνπεζών.

Μαθητικήκατάληψητου«Αλεξάνδρειου»2ουΓυμνασίου
ΒέροιαςγιαΜακεδονικόκαιεκπαιδευτικάθέματα

Σεκατάληψητουσχολείουτους,διαμαρτυρόμενοιγιατηνψήφισητης«ΣυμφωνίαςτωνΠρεσπών»καθώςκαιγιαάλλα
θέματα,πουαφορούντηλειτουργίατουσχολείου,προχώρησανοιμαθητέςκαιοιμαθήτριεςτου«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ»2ου
ΓυμνασίουΒέροιας.

Στααιτήματατηςκατάληψης,ταοποίαυπογράφουντο15μελέςκαιάλλοιμαθητέςτουσχολείου,διαβάζουμε:
1ΤαΣκόπιαδενμπορούνναονομάζονταιΜακεδονία.
2.ΣτουςεξωτερικούςτοίχουςτουσχολείουέχουνγραφτείυβριστικάσυνθήματασεβάροςτηςΕλληνικήςΑστυνομίας.
3.ΗπίσωαυλήέχειδέντραπουκόπηκανκαιδενμετέφερεοΔήμος,είναιβρώμικηκαιδενλειτουργεί.
4.Ορισμένοικαθηγητέςσχολιάζουνπροσβλητικάτουςαδύναμουςμαθητέςκαιτουςμαθητέςμεμαθησιακέςδυσκολίες.
5.Οιτουαλέτεςνακαθαρίζονταιμερίψηνερού,μετάτοσχόλασμαδιότιυπάρχεικίνδυνοςπτώσηςτωνμαθητών.
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Ενεργοποιούνται για να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους  
οι καθαρίστριες Σχολείων της Ημαθίας 

- Προχώρησαν σε σύσταση Διοικούσας Επιτροπής
Μια επιτυχημένη «πρώτη» συγκέντρωση πραγματοποίησαν χθες 

αργά το απόγευμα στο καφέ «Garden» στην Αλεξάνδρεια, οι εργαζόμε-
νες καθαρίστριες σχολικών μονάδων Ημαθίας. 

Σκοπός της συγκέντρωσης, ήταν αρχικά να συστήσουν μια Διοικού-
σα Επιτροπή και εν συνεχεία να συζητήσουν τα προβλήματα και τα 
αιτήματα που έχουν σαν κλάδος.

Κατά τη συγκρότηση της Επιτροπής, η οποία έγινε με προφορική 
ψηφοφορία, Πρόεδρος εξελέγη η κ. Τριανταφυλλιά Ανβάρ και εκτελεστι-
κή Γραμματέας η κ. Φρόσω Ασβεστά.

Σ’ αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι οι δύο προαναφερόμενες ήταν 
και πρωτεργάτριες αυτού του εγχειρήματος.

Αμέσως μετά την ψηφοφορία, προχώρησαν σε διαδικτυακή συνδιά-
σκεψη, μέσω skype, αρχικά με εκπρόσωπο  καθαριστριών Καβάλας και 
εν συνεχεία με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών υπαλλήλων 
και εκπρόσωπος τύπου της ΓΣΕΕ κ. Καραγεωργόπουλου, οι οποίοι και 
απάντησαν, λόγω και της εμπειρίας τους, σε διάφορες ερωτήσεις που 
αφορούσαν τόσο στο οργανωτικό κομμάτι όσο και σε διάφορα άλλα ζη-
τήματα που ταλανίζουν τον κλάδο των καθαριστριών. 

Αρχικά εστίασαν την συζήτηση τους, στο βασικό ζήτημα που τους α-
πασχολεί και αφορά στην απόφαση του Υπουργού κ. Χαρίτση να γίνουν 
2ετής προσλήψεις με 10μηνη εργασία, ωστόσο οι Δήμοι προχωρούν σε 
μονοετής προσλήψεις με 9μηνη εργασία, με στόχο τους, όπως είπε ο κ. 
Καραγεωργόπουλος, να τις έχουν «όμηρους» ενόψει και των Δημοτικών 
εκλογών.

Το ζήτημα αυτό τόνισε ο κ. Καραγεωργόπουλος ήδη διερευνάται, 

ώστε να βρεθεί μια οριστική λύση.
Επίσης ένα εξίσου πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 

και συζητήθηκε εκτενέστατα, είναι η διεκδίκηση των λίτρων γάλατος που 
υποχρεούνται οι Δήμοι να τους διανέμουν, λόγω του ανθυγιεινού του 
επαγγέλματος τους και παρά το γεγονός του ότι τα ποσά που αντιστοι-
χούν σ’ αυτά, τα οποία σημειωτέων και είναι πολύ υψηλά, βρίσκονται 
ήδη στους λογαριασμούς των Δήμων, δεν τους έχουν καταβληθεί.

Αναφορά έκαναν και στον αναγκαίο ιματισμό που πρέπει να χρησι-

μοποιούν οι καθαρίστριες κατά την εργασία τους, ο οποίος ουσιαστικά 
είναι με δικά του έξοδα.

Τέλος και αμέσως μετά από τις τοποθετήσεις των περισσοτέρων 
παρευρισκόμενων καθαριστριών, η Πρόεδρος κ. Ανβάρ δεσμεύτηκε για 
την οργάνωση και νέων αντίστοιχων εκδηλώσεων, ώστε να προχωρή-
σουν στην ακόμα καλύτερη οργάνωση του οργάνου τους.

Κίτσιος Γεώργιος

Σε δυναμικές ενέργειες θα προβεί η ΚΕΔΕ αντιδρώντας 
στην υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθέσεων 

των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος
Επανέρχονται δυναμικά οι δήμαρχοι της χώρας, στην πλειοψηφία 

τους, αντιδρώντας στη «διαταγή» της κυβέρνησης για άμεση μεταφορά 
των ταμειακών τους διαθέσιμων στην Τράπεζα της Ελλάδας εντός 30 
ημερών, δηλαδή μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Να θυμίσουμε ότι το θέμα επανέρχεται από το 2015 που ξεκίνησε, 
όταν πρωτοζητήθηκε από τους Δήμους να μεταφέρουν τα ταμειακά τους 
αποθέματα στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ανταποκρίθηκε και οι περισσότεροι 
Δήμοι, όταν επανήλθε το ζήτημα το 2017, έβαλαν τα χρήματα στο Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ). Αυτό έκανε και ο Δήμος Βέροιας 
μεταφέροντας στο ΤΠΔ, 3,4 εκ. ευρώ.

Τώρα η κυβέρνηση το επαναφέρει και το αυστηροποιεί, υπερχρεώ-
νοντας την κατάθεσή τους, μόνο στην ΤτΕ.

Αντίθετος ως προς αυτό εξακολουθεί να παραμένει και ο Δήμος Βέ-
ροιας, ο οποίος ενδέχεται να φέρει το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συνεδρίασε χθες η ΚΕΔΕ
Καθολική είναι η  αντίδραση της ΚΕΔΕ, που  προσανατολίζεται να 

προβεί σε  δυναμικές ενέργειες απέναντι στην απόφαση της κυβέρ-
νησης για την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των 
Δήμων της χώρας, στην Τράπεζα της Ελλάδος,  μέχρι το τέλος Φεβρου-
αρίου, σε εφαρμογή του νόμου 4270/2014, όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

Ειδικότερα, με την απόφαση του κ. Χουλιαράκη, οι Δήμοι υποχρεώ-
νονται:

- Να ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην 
Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 
(δηλαδή έως 24-02-2019),

- Να μεταφέρουν, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρού-
σας, τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα  στον λογαριασμό τους ταμεια-
κής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

- Τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που κατανέμο-
νται στους ΟΤΑ αποδίδονται, από 01/03/2019, υποχρεωτικά τον λογα-
ριασμό της ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω Φορείς στην 
Τράπεζα της Ελλάδος.

Ζητούν άμεσα ραντεβού με Κυβέρνηση
Στη χθεσινή συνεδρίασή του το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, με εισήγηση του 

Προέδρου του Γιώργου Πατούλη, αποφασίστηκε ομόφωνα να υποβλη-
θεί αίτημα για άμεση κοινή συνάντηση της ΚΕΔΕ με τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη και τον Υπουργό Εσωτερικών 
Αλέξη Χαρίτση, προκειμένου να διατυπωθούν οι αντιρρήσεις, τόσο ως 
προς τη συνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων, όσο και ως προς 
την πολιτική σκοπιμότητα των ρυθμίσεων που αφαιρούν κάθε αυτοτέ-
λεια από τους δήμους και να ζητηθεί η άμεση ακύρωση της επίμαχης 
Υπουργικής Απόφασης.

«Η απόφαση για μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των δήμων 
στην Τράπεζα της Ελλάδος αντιβαίνει στα όσα προβλέπει το Σύνταγμα» 
σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Πατούλης στην αρχική του εισήγηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συμφώνησε ομόφωνα ότι σε πε-
ρίπτωση που δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση στο σχετικό αίτημα της οι 

νομικοί συνεργάτες της Ένωσης 
θα προβούν άμεσα σε κατάθεση 
αιτήσεων ακύρωσης και αναστο-
λής της απόφασης στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας. 

Η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ 
θα κοινοποιηθεί στους Δήμους και 
στις Περιφερειακές Ενώσεις των 
Δήμων όλης της Ελλάδας προκει-
μένου τα Διοικητικά τους Συμβού-
λια να την συνυπογράψουν.

Επιπλέον η ΚΕΔΕ θα ενημε-
ρώσει το Ελληνικό κοινοβούλιο 
και το σύνολο των Ευρωπαϊκών 
αυτοδιοικητικών οργάνων, για την 
κατάφορη παραβίαση της οικονο-
μικής αυτοτέλειας της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης στην Ελλάδα καθώς 
και την παραβίαση του Ευρωπαϊ-
κού Χάρτη Αυτοδιοίκησης.

Αρκετά μέλη του Δ.Σ. αναφέρ-
θηκαν στον κίνδυνο η μεταφορά 
των ταμειακών διαθεσίμων στην 
Τράπεζα της Ελλάδος να προκα-
λέσει σημαντικά προβλήματα στο 
τραπεζικό σύστημα και να κλεί-
σουν πολλά καταστήματα σε όλη τη χώρα.

   ΚΕΔΕ: θα προσφύγουμε στο ΣτΕ
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης αναφερόμενος στο θέμα επισή-

μανε:
«Είναι ξεκάθαρο ότι η Κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει ένα 

υπερσυγκεντρωτικό κράτος το οποίο θα λειτουργεί σε βάρος όλων των 
υπολοίπων θεσμών. Αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά μας για ακύρωση 
της απόφασης θα προσφύγουμε στο ΣτΕ.

Η καθολική αντίδραση των μελών του ΔΣ της ΚΕΔΕ αποτελεί ξεκά-
θαρο μήνυμα προς την Κυβέρνηση ότι δε θα δεχθούμε τέτοιου είδους 
εκβιαστικά διλλήματα. Η Κεντρική Διοίκηση θα πρέπει να καταλάβει ότι 
δεν μπορεί να νομοθετεί για ζητήματα που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση, 
με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, αυτό συνιστά θεσμική εκτροπή, 
που πλήττει ευθέως την συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του 
θεσμού μας».

 Τα νομικά επιχειρήματα για την κατάθεση αιτήσεων αναστολής και 
ακυρότητας της απόφασης για υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών 
διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος

Σύμφωνα με τις θέσεις που κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της Συνε-
δρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, η κα Γλυκερία Σιούτη 
Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, ο Νικόλας 
Κανελλόπουλος, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη 
και την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου 
(EPLO) και ο Παναγιώτης Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος της ΚΕΔΕ, 
με την Υπουργική Απόφαση (υπ’ αριθ. οικ. 2/6748/21/01/2019, ΦΕΚ Β’ 

104/24/01/2019) προκύπτουν μεταξύ άλλων τα παρακάτω ζητήματα:
• Αναιρείται ο πυρήνας της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, καθώς  

σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος οι δήμοι στερούνται της 
δυνατότητας ελεύθερης τοποθέτησης και διάθεσης των πόρων τους.

• Η μεταφορά των πόρων δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου 
συμφέροντος.

• Παραβιάζεται το Κοινοτικό Δίκαιο και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Το-
πικής Αυτονομίας. Η προβλεπόμενη δυνατότητα εξαίρεσης επιμέρους 
ΟΤΑ από το νέο καθεστώς με απόφαση κρατικών οργάνων επιτείνει την 
προσβολή της οικονομικής αυτοτέλειας τους.

• Η Υπουργική Απόφαση δεν προβλέπει κριτήρια με βάση τα οποία 
θα εξαιρούνται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το νέο καθεστώς.

 
Διαπαραταξιακές οι αντιδράσεις

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι αντιδράσεις απέναντι στην α-
πόφαση της Κυβέρνησης ήταν διαπαραταξιακές. Ενδεικτικές είναι οι 
αναφορές του επικεφαλής της Παράταξης Αυτοδιοικητικό Κίνημα Απ. 
Κοιμήση ο οποίος υποστήριξε ότι πρόκειται για απόφαση που ελήφθη 
όχι για οικονομικούς λόγους αλλά για να εξυπηρετήσει πολιτικές σκοπι-
μότητες, ενώ ο επικεφαλής της Παράταξης «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικη-
τική Πρωτοβουλία» Δημ. Μπίρμπας, αφού διατύπωσε τη διαφωνία του, 
υποστήριξε ότι η Υπουργική Απόφαση είναι απόρροια ενός ακραίου 
συστήματος νεοφιλελεύθερης συμπεριφοράς.

Να σημειωθεί ότι η εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης στην 
ΚΕΔΕ Ελπ. Παντελάκη κατέθεσε διαφορετική θέση για το σχετικό θέμα.



Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας υποδέχεται την Πα-
ρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 9.15μ.μ. 
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών 
την παράσταση «Οι κάτω απ’ τα’ αστέρια». 
Μετά από συνεχή sold out σε Αθήνα, Πάτρα, 
Καβάλα, Ηράκλειο. Θεσσαλονίκη, Γιάννενα 
κ.ά., συνεχίζουν το ταξίδι τους - εκτός από την 
σκηνή του Άλφα.Ιδέα - σε όλη την Ελλάδα.

Η παράσταση
Τέλη των 80ς, αρχές των 90ς. Ελληνική 

επαρχία, πόλη νησιού. Η Μένια και ο Νικολής 
πάνε μαζί σχολείο, γίνονται αχώριστοι, ονει-
ρεύονται, μεγαλώνουν, κάνουν έρωτα, ερωτεύ-
ονται «για πάντα». 

Αλλά τα χρόνια περνούν και η πραγματικό-
τητα – όπως συνηθίζει – επιβάλλει τον εαυτό 
της. Οι δύο ήρωες όμως ποτέ δεν παύουν να 
σημαδεύουν ο ένας τον άλλο. Παρά τις επιλο-
γές που έχουν κάνει στις ζωές τους, ανάμεσά 
τους, εξακολουθεί να καίει μια πυρκαγιά άγρια.  

Η ιστορία των «κάτω απ’ τ’ αστέρια» είναι 
γεμάτη χιούμορ και συγκίνηση, τρυφερότητα 
και απόρριψη, σύγκρουση και νοσταλγία.  Είναι η τελική αναμέτρηση ενός μεγάλου εγκλωβισμέ-

νου έρωτα. Είναι η συνάντηση που χρωστούσε ο 
Νικολής στην Μένια και η Μένια στον Νικολή!

Μια ιστορία αγάπης και ενηλικίωσης, για 
τις πολύ μεγάλες προσδοκίες και την πολύ 
σκληρή πραγματικότητα, με φόντο τη μικρή 
κοινωνία της επαρχίας, τις παραλίες του κα-
λοκαιριού και την ξέγνοιαστη εποχή της αθω-
ότητας.

“Μέσα στα μάτια του κάτι σκοτεινό λαμπύ-
ριζε. Αλλά η κοιλιά μου, μέσα της, με γαργα-
λούσε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι κοιλιές 
δεν κάνουν λάθος.”

 Συντελεστές: 
Ερμηνεία -  Σκηνοθεσία: Λίλα Μπακλέση, 

Κωνσταντίνος Μπιμπής
Σκηνικά: Αντώνης Χαλκιάς
Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα
Συνεργασία στη σκηνοθεσία: Άρτεμις 

Γρύμπλ
Φωτισμοί: Σεσίλια Τσελεπίδη
Δ/νση Παραγωγής: Λευτέρης Πλασκοβίτης 
Παραγωγή: K2L ΑΛΦΑ – ΙΔΕΑ Ε.Ε
Σε συνεργασία: με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Διάρκεια: 70 λεπτά
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:
Viva.gr 
Γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, Χώρος 

Τεχνών, 3ος όροφος, τηλ: 2331078140, 
142

Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ», Βενιζέλου 
36, τηλ. 2331024612

«Στάσου Μύγδαλα», Μητροπόλεως 12, 
τηλ. 2331120327 Πληροφορίες: ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Βέροιας, 2331078142, 140

Τιμές Εισιτηρίων 10€ (άνεργοι, φοιτητές 
ΑΜΕΑ) 14€ κανονικό
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ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑ-
ΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)      

Προβολές:  Πέμπτη 31/1 – Παρα-
σκευή 1/2 - Σάββατο 2/2 – Κυριακή 
3/2 στις 17.30 μεταγλωττισμένη στα 
Ελληνικά

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Α Λ Ε -
ΞΑΝΤΡ ΑΣΤΙΕ

Ηθοποιοί: Τ Ι Σ  Φ Ω Ν Ε Σ 
ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡ-
ΛΑΣΗΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΤΑΣΟΣ 
ΚΩΣΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, 
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΚΟΥΦΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
ΚΡΕΒΑΪΚΑΣ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ, ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ

Κλέφτες Καταστημάτων – Shoplifters
Προβολές:   Πέμπτη 31/1 – Δευτέρα 4/2– Τρίτη 

5/2 – Τετάρτη 6/2 στις 20.30
Παρασκευή 1/2– Σάββατο 2/2 – Κυριακή 3/2 στις   

19.30 και 21.45

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Χιροκάζου Κόρε-‘Εντα
Ηθοποιοί: Lily Franky, Sakura Andô, Mayu 

Matsuoka

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗΣ  -  SERENITY 
Προβολές:   Πέμπτη 31/1 – Δευτέρα 4/2– Τρίτη 

5/2 – Τετάρτη 6/2 στις 20.30
Παρασκευή 1/2– Σάββατο 2/2 – Κυριακή 3/2 στις   

19.30 και 21.45
Σενάριο / Σκηνοθεσία: ΣΤΙΒΕΝ ΝΑΪΤ
 Ηθοποιοί: ΤΖΙΜΟΝ ΧΟΥΝΣΟΥ, ΑΝ ΧΑΘΑ-

ΓΟΥΕΪ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΚΛΑΡΚ , ΝΤΑΪΑΝ ΛΕΪΝ, ΜΑΘΙΟΥ 
ΜακΚΟΝΑΧΙ 

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»     31/1/19 - 6/2/19

Αποκριάτικο 
παιδικό πάρτυ

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέ-
ροιας σας προσκαλεί στο αποκριάτι-
κο παιδικό πάρτυ θα πραγματοποι-
ηθεί  την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 
2019 ώρα 5.00  μ.μ. στην αίθουσα 
της Λέσχης Αξιωματικών Βέροιας.

Τιμή πρόσκλησης 5 € 

Με τιμή το Δ.Σ.   

Σήμερα Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου
 «Οι κάτω απ’ τ’ αστέρια»
 του Τηλέμαχου Τσαρδάκα 
στην Αντωνιάδειο Στέγη

-Με τη Λίλα Μπακλέση  και τον Κωνσταντίνο Μπιμπή

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

Ελένη Βιτάλη και 
Παναγιώτης Μάργαρης 

στο Χώρο Τεχνών Βέροιας
 Η Ελένη Βιτάλη, μια από τις σπουδαιότερες ερ-

μηνεύτριες των τελευταίων δεκαετιών, θα συναντηθεί 
επί σκηνής με τον διεθνούς φήμης κλασικό κιθαρίστα 
Παναγιώτη Μάργαρη. Οι δύο καλλιτέχνες θα ερμηνεύ-
σουν κομμάτια από την πλούσια δισκογραφία τους, 
καθώς και τραγούδια που αγαπούν. 

Ένα μυσταγωγικό, γεμάτο πάθος ταξίδι, μουσικής 
και αισθήσεων. Η παράσταση “Στιγμές” έχει παρουσι-
αστεί μέχρι τώρα σε ιδιαίτερους χώρους στην Ελλάδα, 
όπως κάστρα, αρχαία θέατρα, εκκλησίες και άλλους, 
ιδιαίτερους ιστορικά, τόπους.

Ελένη Βιτάλη και Παναγιώτης Μάργαρης – “Στιγ-
μές”. Ένα υπέροχο ρεσιτάλ για δύο, που κανείς δεν 
πρέπει να χάσει.  …

Προπώληση εισιτηρίων: www.Ticket services.gr  κα-
ταστήματα Public Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας

Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο Καφέ Μπρίκι
Τιμές εισιτηρίων: 13€ Εξώστης- 17€ Πλατεία
Ελένη Βιτάλη και Παναγιώτης Μάργαρης – “Στιγ-

μές”.  Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας Τετάρτη 6 Φε-
βρουαρίου 2019 Στις 21.00

Γευστικές 
Περιπλανήσεις στη 

Μεσόγειο με τον 
Δημήτρη Μάντσιο

Το πρόγραμμα του Δήμου Νάουσας “Γευστι-
κές Περιπλανήσεις στη Μεσόγειο” συνεχίζει να 
υλοποιείται με απόλυτη επιτυχία. Στο πρόγραμ-
μα συμμετέχουν  συνολικά 35 άτομα με εκπαι-
δευτή τον Δημήτρη Μάντσιο και τα μαθήματα 
διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου 
Εσπερίδες.

Η έμπνευση, το μεράκι και η αγάπη για τη 
μαγειρική χαρίζουν στους εκπαιδευόμενους κάθε 
εβδομάδα μοναδικές εμπειρίες. Τα τμήματα θα 
επαναληφθούν μετά τη λήξη του τωρινού προ-
γράμματος.



Χθες στους Αγίους Αναργύρους Βέροιας
Τους προστάτες τους Αγίους 

Κύρο και Ιωάννη τίμησαν γιατροί 
και οδοντίατροι της Ημαθίας

Τη μνήμη των Αγίων Κύρου και Ιωάννου, που εδώ και 25 
χρόνια γιορτάζονται ως προστάτες των ιατρών, τίμησαν από 
κοινού χθες το πρωί, ο Ιατρικός και Οδοντιατρικός Σύλλογος 
Ημαθίας στον  ιερό Ναό  Αγίων Αναργύρων Βέροιας, όπου 
λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο ο Μητροπολίτης κ. Πα-
ντελεήμων, παρουσία των προέδρων Β. Διαμαντόπουλου και 
Αλ. Καλοίδου καθώς και μελών των δύο Συλλόγων, γιατρών, 
συγγενών και πιστών της ενορίας, ενώ την εκδήλωση τίμησαν 
ο δήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης και η υποψήφια δήμαρχος Γ. Μπα-
τσαρά, αλλά και ο αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, πατέρας του π. 
Αιμιλιανού.

 Στο τέλος της θείας Λειτουργίας τελέστηκε αρτοκλασία και 
μνημόσυνο για τα κεκοιμημένα μέλη του ιατρικού κόσμου της  
Ημαθίας.

Κάθε χρόνο την ημέρα αυτή πραγματοποιείται και μια ομι-
λία από καλεσμένο ιατρό ή καθηγητή ιατρικής. Φέτος, όμως, 
ομιλητής ήταν ο  Αρχιμανδρίτης και ιατρός π. Αιμιλιανός Προ-
δρομίτης, ο οποίος μίλησε για την ιατρική των ψυχών και των 
σωμάτων  και μετέφερε την εμπειρία του από την διακονία του 
στο επάγγελμα του ιατρού, αλλά και ως Μοναχός.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση στο ρεστοράν «Πα-
παγάλος».
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Συγχαρητήριο
Την αγαπημένη μας ανηψιά και ξαδέλφη Ελεάννα Τζα-

φέρη, που πέτυχε με κατατακτήριες εξετάσεις στην Οδο-
ντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, ευχόμαστε καλές σπουδές και πάντα επιτυχίες στη 
ζωή της!

Οικογένεια
Αστερίου Δάμτση

Πίνακες εκτιμήσεων βροχόπτωσης και 

χαλαζόπτωσης από τον  ΕΛΓΑ στο Δήμο Βέροιας
Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν από τον ΕΛΓΑ, οι πίνακες 

εκτιμήσεων για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τη βροχόπτωση της 28ης  Ιουνίου 
2018.

Επίσης ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν από τον ΕΛΓΑ και  οι πίνακες εκτιμή-
σεων για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τη χαλαζόπτωση της 13ης   Μαΐου  2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, ενστάσεις, αιτήσεις επανεκτιμήσεων, οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, κ. Σιδηρόπουλο 
Αθανάσιο, γραφείο 3 (Δημαρχείο), τηλ. 2331350535, μέχρι την Δευτέρα 11 Φεβρου-
αρίου 2019. 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ του Σοφοκλή και της Κυρια-
κής, το γένος Ασλάνογλου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

του Σάββα και της Δέσποινας, το γένος Καγκελί-
δη, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στην 
Πατρίδα Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροι-
ας.
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Με εργαζόμενους στα ΚΔΑΠ 
Αλεξάνδρειας συναντήθηκε 
ο βουλευτής Χρ. Αντωνίου

Συνάντηση με αντιπροσωπεία εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ Αλεξάν-
δρειας , είχε ο βουλευτής Ημαθίας  Χρήστος Αντωνίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εργαζόμενοι στα ΚΔΑΠ του ανέπτυξαν τα ερ-
γασιακά τους θέματα με κυριότερο την εργασιακή τους ανασφάλεια για μετά το 2020, 
όταν και τελειώνει η περίοδος συγχρηματοδότησης του προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ.

Ο βουλευτής υποσχέθηκε να μεταφέρει τα αιτήματά τους στην Υπουργό Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και μέσω του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων στα ΚΔΑΠ να 
υπάρξει διάλογος και συνεργασία προκειμένου να επιλυθεί το θέμα κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο και να αρθεί το μακροχρόνιο καθεστώς ομηρίας των εργαζομένων στις 
εν λόγω δομές.
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ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο 
Γηροκομείο Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο 
του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής Αγοράς.  Για πληρο-
φορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 
72525.Για οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί 
στην ALPHA BANK.  1. Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. 
Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 
02 00 10 00 0 70  2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 
2 9 00 20 01 00 00 24 , IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 02 
00 10 00 024

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια 

της κοινωνικής 
προσφοράς του 
Γ η ρ ο κο μ ε ί ο υ 
Βέροιας προς 
τους  συμπο -
λίτες μας, σας 
γνωστοποιού-
με ότι όσοι α-
ντιμετωπίζουν 
πρόβλημα πε-
ρίθαλψης των 
οικείων υπερη-
λίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και 
να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διά-
στημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Εκ της Δ/νσεως 
του Γηροκομείου Βέροιας ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :  

Την Παρασκευή 1 Φε-
βρουαρίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό 
της Αγίας Βαρβάρας, του 
ομώνυμου δημοτικού δι-
αμερίσματος του Δήμου 
Βεροίας, επί τη εορτή του 
Αγίου Τρύφωνα.

Την Παρασκευή 1 Φε-
βρουαρίου στις 6:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον πα-
νηγυρικό εσπερινό στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Υπαπαντής του Κυρίου 
στην Πατρίδα του Δήμου 
Βεροίας.

Το Σάββατο 2 Φεβρου-
αρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό της Υπαπαντής 
του Κυρίου Βεροίας.

Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου το απόγευμα θα λάβει μέρος στον Πολυ-
αρχιερατικό Εσπερινό επί τη εορτή των Τριών Νεομαρτύρων στις Σπέ-
τσες.

Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου το πρωί θα προεξάρχει στο Πολυαρχιε-
ρατικό Συλλείτουργο επί τη εορτή των Τριών Νεομαρτύρων στις Σπέτσες.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

1 Φεβρουαρίου 2019 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Α-
στέριος Γεωρ. Ζιούζιος σε ηλικία 
78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ι Ε Ρ Ο Σ    Ν Α Ο Σ
Υ Π Α Π Α Ν Τ Η Σ   Τ Ο Υ  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ  Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 

Τό Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 πανηγυρίζει 
ἡ ἐνορἰα τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ Βεροίας.  Τό 
πρόγραμμα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἔχει ὡς ἐξῆς:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
18:00 ἔως 19:30 : Πανηγυρικός ἀρχιερατικός ἑ-

σπερινός καί ἀρτοκλασία, χοροστατοῦντος τοῦ Θε-
οφιλεστάτου ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. κ. Νικηφόρου.  

ΣΑΒΒΑΤΟ 2α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
07:00 ἔως 10:30 : Πανηγυρική ἀρχιερατική Θεία 

Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Βεροίας Ναούσης  καί Καμπανίας κ.κ. 
Παντελεήμονος.

17:30 ἔως 18:30 : Μεθέορτος πανηγυρικός ἑ-
σπερινός καί παράκλησις τοῦ ἁγίου Συμεῶν τοῦ 
Θεοδόχου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3η  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
07:00 έως 10:30 : Πανηγυρική  Θεία Λειτουργία, 

ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου Συμεῶν τοῦ Θεοδόχου.

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου
Εθελοντική Αιμοδοσία 
στο Δήμο Αλεξάνδρειας

 
 Ο Δήμος Αλεξάνδρειας καλεί όλους τους Δημότες, να 

συμμετέχουν στην Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργανώνει, 
σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου 
Βέροιας και τις τοπικές ενορίες του Δήμου Αλεξάνδρειας την 
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 από τις 09:00 π.μ. έως  12:00 
μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας. Σκοπός είναι η ενί-
σχυση του αποθέματος της Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών, 
που εξυπηρετεί την κάλυψη έκτακτων κυρίως, περιστατικών 
ασθενείας ή ατυχήματος δημοτών μας.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια χειρονομία καλής θέλη-
σης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπο μας. Δεν 
υπάρχει πολυτιμότερο δώρο απ’ την εθελοντική αιμοδοσία, 
αφού στην πραγματικότητα  είναι ένα δώρο δύναμης και 
ελπίδας γι’ αυτόν που το δέχεται.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι απόλυτα ασφαλής και ο 
δότης δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο για την 
υγεία του. 

Προσφέροντας λίγα λεπτά από τον χρόνο μας γινόμαστε 
πρότυπα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφο-
ράς.

Για να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης χρειάζεται:
• Να είναι 18-60 ετών και υγιής
• Να έχει κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ
• Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ και φάρμακα
• Να έχει πάρει ένα ελαφρύ γεύμα όχι όμως μεσημεριανό

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
 ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ

Δ.Δ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Φέρεται Είς Γνώσιν Των Ευσεβών Χριστιανών Ότι Την 
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 Πανηγυρίζει Ο Ιερός Να-
ός Αγίας Βαρβάρας Και Αγίου Τρύφωνος.

Το Πρόγραμμα Των Ιερών Ακολουθιών θα έχει ως εξής:
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου ώρα 18:00
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός & Αρτοκλασία
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου ώρα 07:00
Όρθρος Και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
*Κατά Τη Διάρκεια Των Ιερών Ακολουθιών θα τεθεί προς 

προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μεγαλο-
μάρτυρος Τρύφωνος και η θαυματουργός εικών του Αγίου 
προερχομένη εκ Κούκλαινα της Ανατολικής Ρωμηλίας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Χοροσυνεστίαση
και κοπή βασιλόπιτας

Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων  Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας 
διοργανώνει την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:30  μμ (έναρξη) χο-
ροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας στο Κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ»  στο Μακροχώρι.Η 
επιλογή των τραπεζιών θα γίνει με σειρά προσέλευσης. Η είσοδος του Κέντρου 
θα ανοίξει στις 12:00  το μεσημέρι. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 12:30.Πάρτε τους 
συγγενείς και φίλους σας και ελάτε για μεσημεριανό φαγητό, συνδυάζοντάς το με 
αξέχαστο γλέντι και αξιόλογη ζωντανή μουσική. Κατά προτίμηση οι παρέες να εί-
ναι 6 έως 8 ατόμων.Πλούσιο μενού: τσίπουρο, σαλάτες, τυρί, αλοιφές, κύριο  πιά-
το  κρεατικό, γλυκό. Ποτό, αναψυκτικά κατά βούληση. Τιμή συμμετοχής  15,00€ 
το άτομο. Προσκλήσεις από το Γραφείο του Συνδέσμου, πάροδος Βερμίου 3, 
Βέροια, τηλ. 23310 60278  και από τα μέλη του Δ.Σ., μέχρι την Τετάρτη 30 Ιανουα-
ρίου 2019, διότι είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε στο Κέντρο τον αριθμό των 
συμμετεχόντων.

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.  Σας περιμένουμε.
Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ



Μεγάλη συμμετοχή στο χορό των Γυναικών 
του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας

Την πίτα του έκοψε  το απόγευμα της Τετάρτης 30 Ιανουαρίου 2019, το  τμήμα Γυ-
ναικών του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας. Όπως κάθε χρόνο μεγάλη υπήρξε η συμμετοχή 
των γυναικών βλάχικης και μη καταγωγής, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε 
αίθουσα  του ιδιόκτητου σπιτιού του Συλλόγου. Παρών και ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Βλάχων Βέροιας, Δημήτρης Πίσκος, ο οποίος στον σύντομο χαιρετισμό του, ευχήθηκε 
το 2019 να είναι λιγότερο προβληματικό από την προηγούμενη χρονιά.

‘’La moutsi anni’’, 
‘’Χρόνια Πολλά’’ ευ-
χήθηκε ο κ. Πίσκος, 
ο οποίος  κάνοντας 
έναν σύντομο απο-
λογισμό αναφέρθηκε 
και στις πρόσφατες 
δραστηριότητες του 
Συλλόγου.

Στη συνέχεια, οι 
κυρίες-μέλη του ΔΣ 
έκοψαν και μοίρα-
σαν την καθιερω-
μένη βλάχικη πίτα, 
πρόσφεραν καφέ και 
άλλα εδέσματα  και  
η εκδήλωση ολοκλη-
ρώθηκε με βλάχικους 
χορούς και τραγού-
δια.

Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκαν οι Πε-
ριφερειακοί Σύμβου-
λοι Νίκη Καρατζιούλα 
και Θεόφιλος Τεληγι-
αννίδης, εκ μέρους 
του ΚΑΠΑ δ. Βέροιας 
η κα. Γιαμουστάρη, 
εκπρόσωποι συλλό-
γων κ.α.

Μ.
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Και επισήμως ξανά με τον 
Απόστολο ο Θεόφιλος

Υποψήφιος με την «Αλληλεγγύη» 
του Απόστολου Τζιτζικώστα θα εί-
ναι στις προσεχείς περιφερειακές ε-
κλογές ο περιφερειακός σύμβουλος 
Θεόφιλος Τεληγιαννίδης. Σε δήλωσή 
του στο προσωπικό του ιστολόγιο 
αναφέρει:

«Με μεγάλη μου χαρά δέχθηκα 
την πρόταση του περιφερειάρχη μας 
Απόστολου Τζιτζικώστα να συμμετέ-
χω και αυτή τη φορά στο ψηφοδέλτιο 
της ‘Αλληλεγγύης’ για τις περιφερει-
ακές εκλογές του Μαΐου του 2019. 
Ευχαριστώ τον περιφερειάρχη για τα 
τέσσερα χρόνια υπέροχης συνεργα-
σίας. Ελπίζω και εύχομαι να συνεχί-
σουμε μαζί και στην επόμενη θητεία 
του στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, 
για να ολοκληρώσουμε όλα όσα μαζί 
ξεκινήσαμε. Προσωπικά θα δουλέ-
ψω πολύ σκληρά γι’ αυτή την προο-
πτική πριν και μετά από τις εκλογές, 
κοιτώντας τις Ημαθιώτισσες και τους 
Ημαθιώτες στα μάτια και καταθέτο-
ντας όλες μου τις δυνάμεις για την πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας. Καλή 
μας επιτυχία!»

Από τη μία οι  ανειλημμένες υποχρεώσεις 
του ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Βέροιας, που δεν του επιτρέπουν να αναλά-
βει άλλες δεσμεύσεις και από την άλλη η α-
παξίωση της πολιτικής, αλλά και ο τραγικός 
χειρισμός του μεγάλου εθνικού θέματος της 
Μακεδονίας, όπως αναφέρει, τον οδήγησαν 
στην απόφαση να αποσύρει την συμμετοχή 
του από το ψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ Ημαθίας 
για τις βουλευτικές εκλογές, το οποίο πριν 
από μερικές ημέρες ανακοίνωσε τα 4 πρώτα 
ονόματα των υποψηφίων του στο Νομό.

Με την παρακάτω επιστολή του ο κ. Φώ-
της Καραβασίλης εξηγεί τους λόγους της 
αποχώρησής του, τονίζοντας τα εξής:

 «Θέλω με την επιστολή – δήλωσή μου αυτή να απευθυνθώ 
στους συμπολίτες μου, του φίλους μου και τους γνωστούς μου, 
για να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μου σχετικά με την περίοδο 
που διανύουμε και την πολιτική κατάσταση που επικρατεί, όπως 
τη βλέπω με τα δικά μου μάτια, και ταυτόχρονα να τοποθετηθώ 
σχετικά με την προ μηνός ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου 
από το Κίνημα Αλλαγής για τις επερχόμενες εθνικές - βουλευτικές 
εκλογές.

Κατά την ταπεινή μου άποψη η πατρίδα μας βρίσκεται σε 
οριακό σημείο. Τα εθνικά μας θέματα, όπως το ‘Μακεδονικό’, 
οι σχέσεις μας με την Τουρκία, καθώς και τα προβλήματα που 
έχουμε λόγω της γεοπολιτικής μας θέσης στην ευρύτερη περιοχή, 
είναι στο χειρότερό σημείο. Οι βασικοί θεσμοί, η Παιδεία, η Υγεία, 
η Δικαιοσύνη λειτουργούν μέσα από χιλιάδες προβλήματα που 
με τον τρόπο που  αντιμετωπίζονται αυτά είναι πολύ δύσκολο να 
βρουν τη λύση τους.  Ο κάθε πολίτης, μετά από τα 9 χρόνια της 
οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να βιώνει πρωτόγνωρες κατα-
στάσεις και να ζει μία πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Η φτώχεια, 
η μιζέρια, ο οικονομικός μαρασμός, η αναξιοκρατία, η κοινωνική 
και ηθική αδικία, ο ευτελισμός των αξιών της ζωής, είναι μόνιμα 
φαινόμενα. Η κατάσταση της οικονομίας, παρότι γίνονται προ-
σπάθειες να εμφανιστεί ότι βγαίνουμε από τις δυσκολίες και πη-
γαίνουμε προς αναπτυξιακή πορεία, είναι πολύ άσχημη. H Ελλά-
δα μπορεί να βγαίνει ‘στις αγορές’, όμως ο Έλληνας το σκέφτεται 
για να βγει στην αγορά. Η μεσαία τάξη σχεδόν έχει εξαφανιστεί. 
Φτάσαμε δυστυχώς στο σημείο, εξαιτίας της υψηλής φορολογίας 
και της ανεξέλεγκτης επιδοματικής πολιτικής, όσοι επιχειρούν και 
όσοι δουλεύουν να τιμωρούνται, όσοι δε είναι  ‘κατ’ επάγγελμα 
επιδοτούμενοι’ να επιδοτούνται. Φυσικά δεν μιλώ για τους αν-
θρώπους που έμειναν χωρίς δουλεία και δικαιούνται να πάρουν 
επίδομα αλλά για διάφορους άλλους που ‘βρήκαν τον τρόπο’ να 
παίρνουν επιδόματα και, ενώ κατακρίνουν τους πάντες για τα 
πάντα, καταφέρνουν, με ‘σύμμαχο’ δυστυχώς τη πολιτεία, να είναι 
αυτοί οι ευνοούμενοι.. 

Και μέσα σε όλα αυτά η  μεγάλη κρίση των αξιών που μας 
οδηγεί στο σημείο μηδέν. Κρίση φαινομενικά μόνον οικονομική, 
αλλά κυρίως κοινωνική, ηθική, πολιτιστική.  Οι πολίτες δεν βλέ-
πουν να υπάρχει απολύτως καμία προοπτική. Η ενασχόληση με 
την πολιτική, ή αλλιώς η ενασχόληση με τα ‘κοινά’ έχει απαξιωθεί 
πλήρως. Κανένας δεν εμπιστεύεται κανέναν και το ‘όλοι είναι ίδιοι’ 
βγαίνει από τα χείλη ακόμα και πολιτικοποιημένων ανθρώπων. 
Επικρατεί γενική απαξίωση. Απαξίωση των πάντων. 

Όλοι ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα μέσα από την 
πραγματική εικονικότητα.

Εγώ, μέσα σ’ αυτήν την πραγματικότητα, όπως κι αν τη ζού-
με, - ειδικότερα μετά από την κατάσταση με τον τραγικό χειρισμό 
του μεγάλου εθνικού θέματος που βιώσαμε τις τελευταίες ημέρες 
-, δεν μπορώ πια να λειτουργήσω ελεύθερα. Θέλω να δίνω το 
χέρι μου και να χαιρετάω τον συμπολίτη μου, όπως κάνω πάντα 

και αυτός να μην αισθάνεται ότι το κάνω επειδή 
είμαι υποψήφιος για κάπου ή ενεργώ ως ‘πονη-
ρός πολιτευτής’. Θέλω να πηγαίνω σε μια εκδή-
λωση που κάνει ένας Σύλλογος γιατί θέλω να 
τιμήσω τους ανθρώπους και την προσπάθεια 
τους και όχι γιατί ‘πρέπει να πάω’ επειδή είμαι 
υποψήφιος. Θέλω να μην κοροϊδεύω τη κοινω-
νία. Θέλω να μπορώ να περπατάω ελεύθερα 
στο δρόμο και να μην χρειάζεται να με ‘φυλάνε’ 
αστυνομικοί που η αποστολή τους είναι ‘άλλη’, 
αλλά να ‘με φιλάει και να με φυλάει’ ο κόσμος. 
Θεωρώ ότι η ‘δουλειά’ του βουλευτή είναι δια-
φορετική απ’ αυτή που είναι σήμερα και νομίζω 
πώς, παρά τη προσπάθεια που κάνουν κάποιοι 
που ασχολούνται με την πολιτική για να αλλάξει 

αυτή η εικόνα, αυτό δεν αλλάζει εύκολα. 
Θα μου πείτε Φώτη πάρα πολλά θέλεις και αυτά δεν γίνονται.. 
Όμως εγώ πιστεύω στ’ αλήθεια ότι γίνονται. Για εμένα δεν 

είναι όλοι ίδιοι. Πιστεύω ότι όλοι είμαστε ίσοι, αλλά δεν είμαστε 
ίδιοι. Πιστεύω πως υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες στον κόσμο. 
Υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό, νέοι άνθρωποι αλλά και παλαιό-
τεροι, που μπορούν να προσφέρουν πολλά για την αναγέννηση 
του τόπου μας. Πιστεύω στις αρχές και στις αξίες που έχουν ως 
κορωνίδα τους τον άνθρωπο. Και μ’ αυτές τις σκέψεις μου και 
‘τα πιστεύω’ μου πριν ενάμιση χρόνο είχα αποφασίσει να θέσω 
υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Βέροιας, προσδοκώντας να βάλω ένα λιθαράκι και να α-
γωνιστώ για τον κλάδο μου, για τους συναδέλφους μου, αλλά και 
για τους συντοπίτες μου. Και όταν εκλέχτηκα, έδωσα το λόγο μου 
και δεσμεύτηκα προς όλους  τους συναδέλφους μου Δικηγόρους 
να τους εκπροσωπώ για 4 χρόνια, και ότι θα παραμείνω να τους 
υπηρετήσω μέσα απ’ αυτήν την –πράγματι- αξιωματική θέση. 
Οι υποχρεώσεις που ανέλαβα μετά την εκλογή μου είναι πολ-
λές, οι οποίες συνδυαζόμενες με τις δυσκολίες της άσκησης της 
δικηγορίας δεν μου επιτρέπουν να αναλάβω άλλες δεσμεύσεις, 
γιατί δεν θα μπορέσω να ‘τα βγάλω πέρα’ και να δικαιώσω όσους 
πιστεύουν σ’ εμένα και στη δυνατότητα της προσφοράς μου στα 
κοινά, που δυστυχώς ολοένα και περισσότερο από ‘κοινά’ τείνουν 
να γίνουν ‘ιδιωτικά’. 

Γι αυτό το λόγο δεν θα μπορέσω να αποδεχθώ την τιμητι-
κή θέση του υποψήφιου βουλευτή.

Δηλώνω ότι όπως έκανα πάντα έτσι και τώρα, με σεβασμό 
στον συμπολίτη μου, στο τόπο μου και στην πατρίδα μου, ότι δεν 
θα σταματήσω λεπτό να αγωνίζομαι για τον πολίτη και τα δικαι-
ώματά του, για τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει η μεγάλη 
δημοκρατική παράταξη, για ένα σύγχρονο δημοκρατικό ανθρω-
ποκεντρικό ευρωπαϊκό κόμμα – κίνημα με καθαρές – κρυστάλλι-
νες θέσεις, που το έχει ανάγκη ο τόπος και ο λαός μας και που, 
όσο κι αν θέλουν κάποιοι να το σβήσουν από το χάρτη, δεν θα τα 
καταφέρουν, για τη πάγια θέση του Κινήματός μας για έξοδο από 
την κρίση με εθνική συνεννόηση, για το πρόγραμμα του ‘Ελλάδα’, 
που εγγυάται, μεταξύ άλλων, την έξοδο της ‘μεσαίας’ τάξης από 
την αφάνεια. 

Εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς την Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ 
και του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, στον Γραμματέα 
Μανώλη Χριστοδουλάκη και στα αρμόδια τοπικά και κεντρικά 
όργανα για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου ώστε να 
με προτείνουν για υποψήφιο βουλευτή στις επερχόμενες εθνικές 
εκλογές. Δηλώνω ότι θα είμαι στη πρώτη γραμμή του αγώνα.  Και 
ελπίζω να κατανοήσουν όλοι οι συναγωνιστές μου, οι συμπολίτες 
και οι φίλοι μου τον προβληματισμό μου. 

Καλή χρονιά
Υγεία και Φώτιση

Φώτης Αντ. Καραβασίλης»

Επιστολή – δήλωση του Φώτη Καραβασίλη για τους 
λόγους που δεν αποδέχεται την θέση του υποψηφίου 

βουλευτή στο ψηφοδέλτιο του ΚΙΝ.ΑΛ Ημαθίας



        Μια ξεχωριστή βραδιά 
είχαν την ευκαιρία να απολαύ-
σουν οι φίλοι και τα μέλη του 
«ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ» στην αίθουσα του κέ-
ντρου «ΣΕΙΡΙΟΣ» στη Βέροια, 
το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 
2019, στον ετήσιο χορό που 
διοργανώθηκε με πολύ μεγά-
λη επιτυχία. Η συμμετοχή των 
400 και πλέον προσκεκλημέ-
νων έδωσε εντυπωσιακή δι-
άσταση και ξεχωριστό παλμό 
στο γλέντι που ακολούθησε.

        Η βραδιά ξεκίνησε με 
σύντομο χαιρετισμό του προ-

έδρου του Συλλόγου κ. Δημήτρη Πίσκου ο οποίος ευχαρίστησε 
τους παρισταμένους για την ηθική και υλική στήριξη προς τον 
Σύλλογο.

      Ακολούθησε η παρουσίαση χορών και τραγουδιών από 
τα χορευτικά τμήματα. Το παιδικό τμήμα, με την καθοδήγηση 
και την επιμέλεια του κ. Τάκη Γεωργίου, καλωσόρισε στη βλά-
χικη γλώσσα τους παραβρισκόμενους, χόρεψε και τραγούδησε 
βλάχικα τραγούδια,  πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, 
πολλά υποσχόμενη για το μέλλον του συλλόγου. Την σκυτάλη  
πήρε  το «εφηβικό» τμήμα που με μοναδική χάρη και λεβεντιά 
απέδωσε βλάχικους χορούς από την πλούσια παράδοση των 
Βλάχων προκαλώντας ρίγη συγκίνησης, και ο κύκλος των χο-
ρευτικών έκλεισε  με  το τμήμα ενηλίκων,  ανδρών και γυναικών,  
που μπήκαν στην αίθουσα τραγουδώντας  και χορεύοντας πα-
ραδοσιακά βλάχικα τραγούδια της περιοχής μας , με αυθεντικό 
και συγκινητικό τρόπο, θυμίζοντας πρότερες  εποχές και αναβι-
ώνοντας  το χθες στο σήμερα. Οι χορευτές όλων των τμημάτων 
πιστοποίησαν με τον πιο εμφατικό τρόπο τη συστηματική δου-
λειά που κάνουν χρόνια τώρα αφιλοκερδώς οι δάσκαλοι των χορευ-
τικών Κουκουτέγος Αντώνης, Πλιάτσικας Γιάννης, Χρυσής Σταμάτης, 
Πίσκου Τασούλα,  καθώς και οι δασκάλες των παιδικών τμημάτων  
Γατοπούλου Μαρία, Γατοπούλου Λέμη  και Καραγιάννη Χριστίνα.

        Η συμμετοχή στο γλέντι, ο χορός και το ξεφάντωμα  κράτη-
σαν αμείωτα μέχρι τις πρωινές ώρες αφήνοντας σε όλους άριστες 
εντυπώσεις. Η αίθουσα , ως τις πέντε το πρωί, πλημμύρισε μελω-
δικούς ήχους από τη « μπάντα» των Δημήτρη Παράσχου και Φώτη 
Καραβιώτη και τη  μοναδική φωνή του Γιώργου Μανέκα, οι οποίοι 
φρόντισαν να διατηρηθεί το κέφι σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, η 
εμφάνιση στο τραγούδι των  νεαρών  Μπακάλη Θανάση, Σταμανίκη 
Νικολάκη και Φουνταλή Μιχάλη, και κυρίως της Πίσκου Τάνιας και του 
Παράσχου Γιώργου – έπαιξε και κλαρίνο- αναδεικνύει ότι η παράδο-

ση στο βλάχικο τραγούδι έχει και μέλλον και συνέχεια στο Σύλλογο.
        Την εκδήλωση τίμησαν ο βουλευτής  Ημαθίας κ. Βεσυροπου-

λος Α., ο δήμαρχος Βέροιας κ. Βοργιατζίδης Κ.,  οι αντιδήμαρχοι Οι-
κονομικών και Τουρισμού του Δήμου Βέροιας κ. Ασλάνογλου Σ. και κ. 
Λυκοστράτης Β., οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.  Τσαμητρος Ν., κ. Παπα-
γιάννης Γ. , κ. Παπαδίνα Π. ,και η  κ. Τζίμα Σ, καθώς και αντιπροσω-
πείες από τον Τουριστικό Όμιλο Σελίου, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Ξηρολιβάδου (ΠΟΞ) και  το Μικρό Συνεταιρισμό Σελίου.

        Επίσης παρέστησαν πολυμελείς αντιπροσωπείες, πρόεδροι  
και εκπρόσωποι από τη Συντροφιά Βλάχων Αθήνας, από το Σύλλογο 
Περιβολιωτών Ν. Μαγνησίας, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο  Ανηλί-
ου Μετσόβου, από το Σύλλογο  Περιβολιωτών Ν. Ημαθίας, από το 
Σύλλογο  Αετομηλιτσιωτών Θεσσαλονίκης, το « Ντένισκο», από το 
Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων  Νάουσας, από το Σύλλογο  Νέων 

Νεοκάστρου, από το Σύλλογο Βλάχων Διστράτου, από την 
Εστία Ρουμλουκιωτών Αλεξάνδρειας, από τον Πολιτιστικο 
Σύλλογο Σταυρού , η «ΕΣΤΙΑ», από το Σύλλογο Τριλόφου, 
ο «Αριστοτέλης», καθώς και Βλάχοι από την Κατερίνη, τη 
Σαμαρίνα, το Τσοτύλι και από άλλα μέρη. Ο κ. Παγανιάς Κ. , 
ο Κ. Δαρδακούλης Γ. και η κ. Τζημουλίκου Α, οι οποίοι παρέ-
στησαν στο Χορό ως εκπρόσωποι των Συλλόγων τους, είναι 
και μέλη της  ΠΟΠΣΒ.

     Και όπως κάθε χρόνο στο Χορό των Βλάχων , δεν 
έλειψαν οι προσφορές προς το Σύλλογο. Και βέβαια «η 
λαχειοφόρος αγορά» ήταν εμπλουτισμένη με πλούσια δώ-
ρα,  , που διατέθηκαν ευχαρίστως – και γι΄αυτό το Δ/Σ του 
Συλλόγου τους ευχαριστεί- από  πολλούς επαγγελματίες, και 
φίλους  της Βεροιώτικης Κοινωνίας (Εμπορικά Καταστήματα 
και Επιχειρήσεις, τυροκόμοι, κτηνοτρόφοι  ) και η κλήρωση 
απογείωσε την καλή διάθεση . Στο τέλος όλοι ήταν ευχα-
ριστημένοι,  καθότι όλοι όσοι αγόρασαν λαχεία έφυγαν με 
πλούσια δώρα, αλλά και ο Σύλλογος με σημαντικά έσοδα,  
τόσο αναγκαία στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης, 
για να συνεχίσει τις πλούσιες δραστηριότητές του. 

Το Δ.Σ.
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Ανοιχτή πρόσκληση 
δηλώσεων συμμετοχής 
στη Σχολή Γονέων του 

«Έρασμου»
Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», 

που αναμένεται να λειτουργήσει από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2019, 
αποτελεί  έναν νέο κύκλο συμβουλευτικής και συνεργασίας ομάδων γο-
νέων και ειδικών επιστημόνων του συλλόγου πάνω σε καίρια ζητήματα 
που αφορούν στο παιδί, το σχολείο, την οικογένεια αλλά και ειδικότερης 
θεματολογίας και προβληματικής γύρω από το διαδίκτυο, την αναπηρία, τις 
εξαρτήσεις, την επικοινωνία ζεύγους και οικογένειας, το πένθος, τις φοβίες, 
την ταυτότητα, το μπούλινγκ (bullying) κτλ.

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

Η Σχολή Γονέων στοχεύει, στην στήριξη αυτού του θεσμού και στην 
προστασία της ψυχικής υγείας, ανηλίκων και ενηλίκων ατόμων, μέσα στο 
σύστημα της οικογένειας, με σκοπό να υποστηρίξει τους γονείς στο δύσκο-
λο ρόλο τους. Η γονεΐκή συμπεριφορά διδάσκεται, καθώς το να γίνει κανείς 
γονιός χρειάζεται πολλά περισσότερα από το να φέρει ένα παιδί στον κό-
σμο. Πρόκειται για μια διαδικασία ανάπτυξης που τον ακολουθεί σε όλη του 
τη ζωή.

Ο «Έρασμος» εγκαινιάζει τη νέα του αυτή δράση, εναρμονιζόμενος πά-
ντοτε με το πνεύμα ίδρυσης και λειτουργίας του που είναι ο αγώνας για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε μονάδας ή κοινωνικής ομάδας.

Δηλώσεις συμμετοχής γονέων έως και την 28/2/2019
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00 στα τηλ.. 23310 74073 και 697 

699 6699 
Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος  Φωστηροπούλου Γεωργία   Emai: erasmos.veria@

gmail.com  Website: erasmosverias.com

Το Υφάδι έκοψε  Βασιλόπιτα 

Σε πολύ φιλική και χαρούμενη ατμόσφαιρα έγινε η κοπή της βα-
σιλόπιτας του Υφαδιού, στο σπιτάκι τους. Αφού η πρόεδρος Ευγενία 
Ζάλιου-Μπασιακούλη ευχήθηκε σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά, 
ευχαρίστησε τους εθελοντές, που χάρη στην ανιδιοτελή προσφορά 
τους συνεχίζεται για 18 ολόκληρα χρόνια η λειτουργία του,  χωρίς καμία 
κρατική επιχορήγηση,  ομορφαίνοντας την ζωή των μελών του. Πα-
ραβρέθηκε και έκοψε την πίτα η αντιδήμαρχος κ. Νάντια Τζέπου, την 
οποία ευχαρίστησαν  για το πλούσιο γεύμα που τους πρόσφερε, για την 
αγάπη και την ευαισθησία η οποία την διακρίνει! 

Το φλουρί της ναουσαίικης ¨λιλίδι¨ πίτας, την οποία έκανε η εθελό-
ντρια Ναυσικά Καράμπελα, έτυχε στην Ελενίτσα Ψαθά με δώρο ένα 
βιβλίο!

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
&   ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ   ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση στην κοπή πίτας
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Βέροιας 

σας προσκαλεί στην κοπή πίτας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
6 Φεβρουαρίου στις 8.00μμ, στο κέντρο Φλαμουριές.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως.

Με εκτίμηση το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

Κοσμοσυρροή- και πάλι- 
στο χορό των Βλάχων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου 

Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά 
τους κάτωθι για τις δωρεές τους:

1. Την  κ. Ναμβροζίδου Ελένη για την δωρεά σάλτσες  για το γεύμα 
των παιδιών

2. Την επιχείρηση ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ για την δωρεά υφασμάτων 
3. Την επιχείρηση ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ για την δωρεά υφασμάτων 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ετήσιος χορός και κοπή 
βασιλόπιτας του ΚΑΠΗ Βέροιας
                  

ΤΟ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ Ν.Π. Κ.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ– ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  
ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ Πέμπτη 14  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ : 
8:00 μμ  Στην ΕΛΙΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 13 Ευρώ το άτομο
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:
Φαγητό – άφθονο ποτό – καλή  μουσική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΠΗ

T.O.E.B. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 4
ΤΗΛ. 23310 24669
ΦΑΞ.23310 72931 
59131  ΒΕΡΟΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΤΟΕΒ Βέροιας σύμφωνα με την απόφαση της 31-01-

2019 του Δ.Σ. προκηρύσσει την 15-02-2019 ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 11-12 π.μ. στη Βέροια στα γραφεία του (Αγ. 
Αντωνίου 4) μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές για την ανάδειξη μειοδότη τιμής ανά ώρα εργασίας 
σκαπτικού μηχανήματος. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός 
αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την ίδια ώρα 
και ημέρα της επόμενης εβδομάδας. Περισσότερες πληρο-
φορίες στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



Σε ιδιαίτερα 
ευχάριστο κλί-
μα πραγματο-
ποιήθηκε την 
Τετάρτη 30 Ια-
νουαρίου η κο-
πή βασιλοπιτας 
των φροντιστη-
ριων «Λεξις». 
Οι ιδρυτές των 
φροντιστηριων, 
ο ι  καθηγητές 
και το προσω-
πικό απόλαυ-
σαν μια όμορ-
φη βραδιά στο 
ο ι κογενε ιακό 
κέντρο «Φλα-
μουριες». 

Ο πρωτερ-
γάτης των κέ-
ντρων ξένων 

γλωσσών  «Λεξις»,  κος Καλλιγας Γεράσιμος έκοψε τη 
βασιλοπιτα των φροντιστηριων που βαδιζουν προς την 28η 
χρονιά λειτουργίας τους. Ο κος Καλλιγας ευχαρίστησε τους 
καθηγητές και το προσωπικό για την προσπάθεια που κα-
ταβαλλουν όλα αυτά τα χρόνια και ευχηθηκε καλή χρονιά με 
ανάλογες επιτυχίες για τα 8 φροντιστήρια «Λεξις» Βέροιας. 
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Ετήσιος χορός 
του Συλλόγου 

Ντόπιων 
Μακροχωρίου 
και περιχώρων
Ο Λαογραφικός Σύλλογος Ντόπιων 

Μακροχωρίου και περιχώρων διοργανώ-
νει τον ετήσιο χορό του το Σάββατο 16 
Φεβρουαρίου στις 9.00 μ.μ. στο κτήμα 
Γκαντιδη, με λαϊκό παραδοσιακό πρό-
γραμμα με κέφι και πολύ χορό με την 
ζυγιά του Θωμά Μυλωνά.

Γενική Είσοδος: 15€
Τηλέφωνο κρατήσεων:6987875632

Ξεκινάει και πάλι το Τμήμα  
Ποντιακής  Διαλέκτου 

στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας
Το τμήμα ποντιακής διαλέκτου, ξεκίνησε να επαναλειτουργεί  στην Εύξεινο Λέ-

σχη Βέροιας από τον Σεπτέμβρη του 2018 με μεγάλη συμμετοχή και τα μαθήματα 
θα συνεχίζονται κανονικά έως τον Ιούνιο του 2019  με  στόχο τη διάδοση της πο-
ντιακής διαλέκτου, ώστε αυτή να γίνει κτήμα και των νέων γενεών. 

Μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες, επιστήμονες, συνταξιούχοι  και  γενικά ά-
τομα κάθε ηλικίας κάθονται στα θρανία, για να γνωρίσουν όχι μόνο την ποντιακή 
διάλεκτο  αλλά και τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, παραδοσιακά ποντιακά τρα-
γούδια, τα ήθη και έθιμα των Ποντίων, την  μαγειρική  της  ποντιακής  κουζίνας  
καθώς και  τον  τρόπο  παρασκευής  ποντιακών εδεσμάτων. 

Το τμήμα λειτουργεί  κάθε Κυριακή 15:00-17:00, με υπεύθυνο διδασκαλίας την 
πιστοποιημένη καθηγήτρια ποντιακής διαλέκτου,  Αναστασία Μαχαιρίδου (Φιλό-
λογο  - Γλωσσολόγο - Εκπαιδεύτρια Ποντιακής Διαλέκτου)  

Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία 
της Λέσχης, Κυριακή – Πέμπτη, ώρες,   17:00-21:00  και  στο  τηλ. 6983503676

Ο  Σύλλογος Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» , στο 
πλαίσιο του έργου «Υποστήρι-
ξη της λειτουργίας του χώρου 
προσωρινής φιλοξενίας ατό-
μων που βρίσκονται σε κίν-
δυνο η έχουν άμεση ανάγκη 

του Κέντρου στήριξης οικογένειας του συλλόγου 
κοινωνικής παρέμβασης Έρασμος» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5032845 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κε-
ντρική Μακεδονία 2014-2020», προκηρύσσει την 
παρακάτω θέση:

Μία (1) θέση  Ψυχολόγου (Ιδ. Σύμβαση μερι-
κής απασχόλησης)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Πτυχίο ανώτερης σχολής. 
2. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
2. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων 

Η/Υ 
3. Καλή σωματική και ψυχική υγεία 
4. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

ή εθελοντισμός σε κοινωνικές υπηρεσίες , ΜΚΟ, 
συμμετοχή σε δράσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 2. Επικυρω-

μένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος 3. Πιστο-
ποιητικό γέννησης 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης 5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών 6. 
Αποδεικτικά των επί πλέον παραπάνω προσόντων 
και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαιτούμενα 
σχετικά έγγραφα από τους ενδιαφερόμενους θα γί-
νεται αυτοπροσώπως  στην οδό Βούλας Χατζίκου 
10 από 28/01/2019 μέχρι 4/02/2019 καθημερινά, 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής από την 10.00 π.μ. 
έως 2.00μ.μ ή ακόμη και ηλεκτρονικά στο email, 
erasmos.veria@gmail.com. Για πληροφορίες, α-
πευθυνθείτε στο email ή  στο τηλ. 2331-74073.

 Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

Προκήρυξη θέσης 
εργασίας από 
τον «Έρασμο»

Τα φροντιστήρια «Λέξις» 
έκοψαν τη βασιλόπιτά τους 

ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ

  Για την Αγγειοχειρουργό του Γενικού Νοσοκομείου Βέ-
ροιας κα ΤΑΧΤΣΗ ΜΑΡΙΑ και την ομάδα της, που τη νύχτα 
της Πέμπτης 10/01/2019 προς Παρασκευή 11/01/2019 έδει-
ξαν περίτρανα τις δυνατότητες και το μεγαλείο των Ελλήνων 
Επιστημόνων που αντιμετωπίζουν πάνω και πρώτα απ’ όλα 
αυτούς που συντρέχουν στην ανάγκη τους όχι σαν «περι-
στατικά», αλλά σαν Ανθρώπινες Προσωπικότητες.

  Το βράδυ αυτό διεκομίσαμε στο Γενικό Νοσοκομείο 
Βέροιας, τη θεία μου, Sidiropoulos Erna-Eva, Γερμανίδα υ-
πήκοο, με συμπτώματα εμβολής στο δεξί πόδι. Η κλήση στο 
ΕΚΑΒ έγινε στις 23:00 το βράδυ και η ανταπόκριση υπήρξε 
ΑΜΕΣΗ παρ’ όλο το χιόνι. Στα έκτακτα της Χειρουργικής 
τουΝοσοκομείου Βέροιας, οι Ειδικευόμενοι Γιατροί, αλλά 
και ο Νοσηλευτής που μιλούσε γερμανικά και διευκόλυνε τη 
διαδικασία ήταν όλοι ΑΨΟΓΟΙ. Εκτίμησαν την κατάσταση 
και ενημέρωσαν ΑΜΕΣΑ την Αγγειοχειρούργο, κα ΤΑΧΤΣΗ 
ΜΑΡΙΑ, η οποία έκανε το ΑΔΥΝΑΤΟ, ΔΥΝΑΤΟ. Ενεργώ-
ντας με επιστημονική σοβαρότητα, αλλά πάνω απ’ όλα με 
ΑΝΘΡΩΠΙΑ και ΣΕΒΑΣΜΟ στην ανθρώπινη ζωή, εξήγησε 
τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και τις δυνατότητες 
αντιμετώπισής της και με χειρουργική επέμβαση (πράγμα 
που στη Γερμανία-χώρα καταγωγής της θείας μου- ΔΕΝ 
θα το έκαναν ΠΟΤΕ για ευνόητους λόγους ηλικίας 90 ετών, 
άλλων παθήσεων, χρόνος παρέλευσης) και πήρε την άδεια 
για επέμβαση.

  Τις ημέρες μετά το χειρουργείο τόσο η Γιατρός και όλο 
το Επιστημονικό Προσωπικό όσο και οι Νοσηλευτές-Νοση-
λεύτριες της Χειρουργικής Κλινικής και οι Φυσιοθεραπευτές 
με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν (έλλειψη προσω-
πικού και μέσων νοσηλείας, φόρτο εργασίας) ήταν πάντα 
πρόθυμοι και εξυπηρετικοί και βοήθησαν αποτελεσματικά 
στην ανάρρωση της θείας μου.

  Σήμερα, η κα Sidiropoulos Erna-Eva είναι σε θέση να 
περπατάει πάλι και να απολαμβάνει τη θαλπωρή της ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ και τη φροντίδα των ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΓΙΑΤΡΩΝ που της ευχήθηκαν να ξεπεράσει τα 100, αφού 
στη συγκατάθεσή της είπε στη Γιατρό «Μου αρέσει να ζω 
στην ΕΛΛΑΔΑ και θα ήθελα να ζήσω μερικά χρόνια ακόμη».

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ, λοιπόν και ΧΙΛΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ που 
είναι λίγα μπροστά σε μια Ανθρώπινη Ζωή.

  Για άλλη μία φορά, στο πρόσωπο της Αγγειοχειρούργου 
κας ΤΑΧΤΣΗ ΜΑΡΙΑΣ αντικατοπτρίζεται το ΜΕΓΑΛΕΙΟ και 
το ΣΘΕΝΟΣ των Ελλήνων Γιατρών-Επιστημόνων και Νο-
σηλευτών στα ελληνικά νοσοκομεία που αντιπαλεύουν στις 
αντίξοες συνθήκες της εποχής μας που ΑΛΛΟΙ ΜΑΣ ΕΠΕ-
ΒΑΛΑΝ, και βγαίνουν ΗΘΙΚΑ (μόνο) ΝΙΚΗΤΕΣ.

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΣΤΗ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ!
ΜΕ ΑΠΕΙΡΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ



CMYK
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CMYK

Η ΕΠΟ 
ανακοί-
νωσε 

τους διαιτητές 
για την 19η 
αγωνιστική της 
Super League 
Σουρωτή και 
το ντέρμπι των 
Δικεφάλων στο 
ΟΑΚΑ ανάμε-
σα στην ΑΕΚ 
και τον ΠΑΟΚ 
(3/2, 19:30) θα 
το διευθύνει 
ο Μάικλ Τίκ-
γκααρντ από την Δανία. Ο 
Βίτορ Μέλο Περέιρα επιλέγει 
για τρίτη φορά ρέφερι από 
την Δανία σε ντέρμπι του 
ελληνικού πρωταθλήματος. Ο 
πρώτος ήταν ο Γενς Μάαε στο 
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0 
στην Τούμπα και ο δεύτερος 
ήταν ο διεθνής από το 2013, 
Μαντς - Κρίστοφερ Κριστό-
φερσεν, στο ΑΕΚ - Ολυμπια-
κός 1-1 στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικάοιδιαιτητέςτηςαγωνιστικής:
ΣΑΒΒΑΤΟ
19.00Λαμία-Παναιτωλικός
Διαιτητής:ΕυάγγελοςΓρατσάνης(Τρι-

κάλων)

19.30Ολυμπιακός-Πανιώνιος

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κοτσάνης
(Δράμας)

ΚΥΡΙΑΚΗ
15.00ΟΦΗ-Ξάνθη
Διαιτητής:Αναστάσιος Παπαπέτρου

(Αθηνών)

16.00 Απόλλων Σμύρνης-Αστέρας
Τρίπολης

Διαιτητής: ΓεώργιοςΤζοβάρας (Φθιώ-
τιδας)

17.15Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός
Διαιτητής:ΒασίλειοςΦωτιάς(Πέλλας)

17.15ΑΕΛ-Ατρόμητος
Διαιτητής:ΑριστοτέληςΔιαμαντόπου-

λος(Αρκαδίας)

19.00Άρης-ΠΑΣΓιάννινα
Διαιτητής: Στέφανος Κουμπαράκης

(Θράκης)

19.30ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
Διαιτητής:ΜάικλΤίκγκααρντ

Τους διαιτητές 
που θα σφυρί-
ξουν τα παιχνί-

δια της 17ης αγωνι-
στική στην Γ’ εθνική 
και στον 2ο όμιλο 
ανακοίνωσε η ΚΕΔ. 
Τον αγώνα της Βέροι-
ας με τον Αλμωπό 
Αριδαίας θα διευθύνει 
ο κ. Μπουτσίκος από 
τον σύνδεσμο της 
Μακεδονίας.

Στον αγώναΑΣ Γιαννι-
τσών και Νίκης Αγκαθιάς
διαιτητήςθαείνιαοκ.Πολυ-
χρονίου από τονσύνδεσμο
τηςΚαστοριάς.

Αναλυτικάόλαταπαιχνί-
δια

2ος όμιλος (17η αγω-
νιστική)

ΠΑΟΚουφαλίων –ΆρηςΠαλαιοχω-
ρίου

Τσιμεντερίδης, Τζιουβάρας, Πραχά-
λης(Κοζάνης)

Βέροια–ΑλμωπόςΑριδαίας
Μπουτσίκος,Παπαδόπουλος,Μιχτα-

τίδης(Μακεδονίας)

ΟλυμπιακόςΚυμίνων–Λαγκαδάς
Τσιαουσίδης,Μεταξιώτης, Κωνστα-

ντίν(Μακεδονίας)

ΜελιτέαςΜελίτης–ΠΟΤρίγλιας
Τζάμος, Σιδερίδης,Τριανταφυλλίδης

(Καστοριάς)

ΑγροτικόςΑστέρας–ΕρμήςΑμυνταίου
Παραδεισόπουλος,Μηνούδης, Σαλ-

τσίδης(Πιερίας)

Εδεσσαϊκός–Μακεδονικός
Ζαμπαλάς (Ηπείρου), Φαλτάκας,

Μωυσιάδης(Γρεβενών)

Γιαννιτσά–ΝίκηΑγκαθιάς
Πολυχρονίου (Καστοριάς, Τέγος,

Δρουδάκης(Γρεβενών)

Γ’Εθνική

Βέροια-ΑλμωπόςΑριδαίας
διαιτητήςοκ.Μπουτσίκος(Μακεδονίας)

Ο Δανός Μάικλ Τίκγκααρντ 
στον αγώνα ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας της Βέροιας Χάρης 
Μπλατσιώτης παρότι «έπεσε» πάνω στον αείμνηστο 
Γιώργο Μασάδη ποτέ δεν γκρίνιαξε  και δεν δια-
μαρτυρήθηκε . Περίμενε καρτερικά να αρπάξει την 
ευκαιρία και όσες φορές χρειάστηκε ξεπέρασε τον 
εαυτό του . Μπράβο Χάρη. από τα καλύτερα παιδιά 
που πέρασαν από την ομάδα της Βέροιας. Έτσι τιμή-
θηκε από το Δ/Σ του συλλόγου και έστειλε το παρα-
κάτω ευχαριστήριο.

«Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου
την διοίκηση του Συλλόγου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών
ΓΑΣ-ΠΑΕΒέροια η οποία με τίμησε για τηνπροσφορά μου
στη«Βασίλισσα» τουΒορρά,στηνπρόσφατη εκδήλωσηπου
διοργάνωσε.

Γιαμέναη ένδοξηποδοσφαιρική ομάδα τηςΒέροιας είναι
έναμεγάλοκομμάτιτηςζωήςμουκαιχαίρομαιπουυπήρξαγια
αρκετά χρόνιαστέλεχός της.Είναι τιμή μουπουφόρεσα και
αγωνίστηκα για τηνφανέλα της.Ακόμαπερισσότερο νοιώθω
ευτυχισμένοςκαθώςγνώρισασπουδαίουςσυμπαίκτεςκαιαν-
θρώπουςόπουόλοιμαζίκάναμεμιαμεγάληοικογένεια.

ΧάρηςΜπλατσιώτης
ΠαλαίμαχοςΠοδοσφαιριστήςΒέροιας

Ευχαριστήριο του Χάρη Μπλατσιώτη

ΕξαιρετικόξεκίνημαγιατονΕΟΣ
ΝάουσαςστονΧελμόστουςαγώνες

κυπέλλου
Εξαιρετικόξεκίνημαπραγματοποίησαν

οιαθλητές τουΕΟΣΝάουσαςστο1οΚύ-
πελλοπουπραγματοποιήθηκεαπό τις26
εώςτις28ΓενάρηστοΧελμόστιςδύοκα-
τηγορίεςτωνΠαίδωνΚορασίδων.Στηνμε-
γαλύτερηκατηγορίατωνΚορασίδωνηΕύα
Τρούπκουήταν η μεγάλη νικήτρια αφού
απέσπασε το χρυσό μετάλλιο με άνεση
στοαγώνισματηςγιγαντιαίας τεχνικήςκα-
τάβασης.ΣτοίδιοαγώνισμαηΝίκηΛυμπε-
ροπούλου τερμάτισεστην τέταρτη θέση.
Στηνμικρότερηκατηγορία τωνΚορασίδων
ηΜαρίταΜούλιαστοαγώνισματης τεχνι-
κήςκατάβασηςτερμάτισεστηνέκτηθέση.



HANDBALLPREMIER
Κοντά σε συμφωνία Φίλιππος – 

Τάσκοβιτς

.Κοντάστηναπόκτηση τουΝταβόρΤά-
σκοβιτς βρίσκεται οΦίλιπποςΒέροιας και
όπωςφαίνεταιαπομένουντατυπικάγιανα
ολοκληρωθείημεταγραφή.

ΜετάτηναπόκτησητουΣέρβουτερμα-
τοφύλακαΠόποβιτς, οΦίλιπποςαναμένε-
ται να ενισχυθεί περισσότερο στηνπρο-
σπάθειαναμημπλέξεισεπεριπέτειεςανα-
φορικάμετηνπαραμονήτουστηHandball
Premierκαιαυτήτηφοράηλύσηφαίνεται
ότιέρχεταιαπότηΘεσσαλονίκη.

ΟΝταβόρΤάσκοβιτς,που έμεινε ελεύ-
θερος από τον ΠΑΟΚ πριν λίγες εβδο-
μάδες βρίσκεται σε προχωρημένες συ-
ζητήσεις με τους διοικούντες και σήμερα
αναμένεται να βρεθεί στη Βέροια και να
ολοκληρωθείημεταγραφήτου.Στονπρώ-
το γύρο τουπρωταθλήματος οΤάσκοβιτς
αγωνίστηκε σε 10 αναμετρήσεις με τον
ΠΑΟΚκαισκόραρε13γκολ,έχονταςεπίτο
πλείστοναμυντικόρόλο.

Την πρώτη τους εντός έδρας 
ήττα στους 19 μήνες ζωής, σε 
πρωτάθλημα και Κύπελλο γνώ-

ρισαν οι Αετοί Βέροιας. Έπειτα από 
μία μέτρια εμφάνιση, με κύριο χαρα-
κτηριστικό την αστοχία αλλά και την 
(ασυνήθιστα) κακή άμυνα, η ομάδα 
της Ημαθίας γνώρισε την ήττα από 
τον πολύ καλό σήμερα Αιγινιακό. Οι 
γηπεδούχοι είχαν 9 άστοχες βολές, έξι 
από τις οποίες στα τελευταία λεπτά, 
με αποκορύφωμα τις δύο τελευταίες, 
δευτερόλεπτα πριν το τέλος και ενώ 
το σκορ ήταν 67-68 υπέρ των φιλοξε-
νούμενων.

Ηομάδα τηςΠιερίαςσημείωσε 10 τρίποντα, τα
περισσότερασε καίρια χρονικά σημεία της αναμέ-
τρησηςκαιπαράτογεγονόςπωςβρέθηκεπίσωστο
σκορ στο 1ο δεκάλεπτο, βελτίωσε την άμυνα της
καικατάφερεστοτέλοςναυποχρεώσειτουςΑετούς
στηνπρώτητουςεντόςέδραςήττα.

Πρώτος σκόρερ των «ασπρόμαυρων»
ήτανοΜάκηςΙωσηφίδης,πουσημείωσε22
καιτονακολούθησανοιΣωκράτηςΧατζηχα-
ρίσηςμε19καιΧάρηςΧρυσάφης-Δημήτρης
Παπαδόπουλοςπουσημείωσαναπόέξι.

Επόμενο παιχνίδι για τουςΑετούς, το
Σάββατο 2/2 στην Κατερίνη, με τον ΓΑΣ
Πάνθηρες.

Ταδεκάλεπτα: 21-14, 33-30, 48-48, 67-
70

ΑετοίΒέροιας:Τσιμιτσιρίδης5,Κασάπης
2,ΠαπαδόπουλοςΔ.6(2),Γκεκόπουλος4,
Πάππου3,Ιατρού,Χρυσάφης6(2),Παπα-
δόπουλοςΓ.,Χατζηχαρίσης19 (3), Ιωσηφί-
δης22(4)

ΑΟΚΑιγινιακός: Κατσιάνος 17 (5),Αρ-
γυρόπουλος12 (2),ΒουτσικόπουλοςΑ. 14
(2), Βουλτσίδης 20, ΒουτσικόπουλοςΘ. 7
(1),Μελίδης,Κίλιας.

Τααποτελέσματα
Βατανιακός-Μ.ΑΓιαννιτσών.........70-63
Πάνθηρες-Πιερικός/Αρχέλαος.....71-64
ΑετοίΒέροιας-Αιγινιακός.............. 67-70
Εδεσσαικός-ΦΟΑριδαίας............62-92
ΑετόςΚιλκίς-ΖαφειράκηςΝ.........72-57
ΙκαροιΓιαν-ΓΑΣΑλεξάνδρειας......69-55
ΡεπόΑΓΕΠιερίας

Βαθμολογία
1)ΦΟΑριδαίας............................................. 29
2)ΑετοίΒέροιας............................................ 27
3)ΓΑΣΑλεξάνδρειας..................................... 26
4)Αιγινιακός.................................................. 25
5)ΑΓΕΠιερίας.............................................. 24
-ΊκαροιΓιαν.................................................. 24
7)Βατανιακός............................................... 22
8)ΖαφειράκηςΝ........................................... 21
9)Πάνθηρες.................................................. 20
-Πιερικός/Αρχέλαος...................................... 20
11)ΑετόςΚιλκίς............................................ 18
12)Μ.ΑΓιαννιτσών....................................... 17
13)Εδεσσαικός............................................ 15

Ηεπόμενηαγωνιστική(17η–02.02.2019)
Βατανιακός–Εδεσσαϊκός
ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών–ΑετόςΚιλκίς
Αιγινιακός–ΑΓΕΠιερίας
Αριδαία–Αλεξάνδρεια
18:00ΓΑΣΠΠάνθηρες–ΚΣΑετοίΒέροιας
Πιερικός-ΊκαροιΓιαννιτσών

CMYK
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Την ήττα με 69-55 γνώρισε στα 
Γιαννιτσά η Αλεξάνδρεια και 
σε συνδυασμό με τη νίκη της 

Αριδαίας, έμεινε πίσω στο κυνήγι της 
πρωτιάς. Αγωνιστικά, μετά από ένα 
ισορροπημένο και αμφίρροπο πρώτο 
μέρος, ακολούθησε ένα καταστροφικό 
τρίτο δεκάλεπτο για την Αλεξάνδρεια. 
Σε αυτό έχασε την επαφή με το σκορ 
και έμεινε έξω από την διεκδίκηση του 
ματς.

Διαιτητές:Ευφραιμίδης–Γιανκίδης.
Δεκάλεπτα:15-14,31-30,55-42,69-55.
Ίκαροι Γιαννιτσών (Σπόντης):Μαλλιάρης 7 (1),

Χαραλαμπίδης4,Ελευθεριάδης12,Μπογδάνης14
(1),Μαυρόπουλος,Πολυχρονίδης3(1),Στόγιος,Κο-
σμολάρι,Καρυπίδης,Υφαντίδης16(2),Βασιλειάδης,
Βουζίνας13(3).

Αλεξάνδρεια (Κουρτέσης):Μπαλιάκας4,Καρκά-
ρας10,Πουρλιοτόπουλος 1, Σιδηρόπουλος 13 (1),
Σιτσάνης 9 (1),Παντοφλίδης 6 (1),Παπαγερίδης 3

(1),Μπίσκας4,Πρόιος3,Καραγιάννης,Χερκελετζής
2.

ΉττατουΖαφειράκηστοΚιλκίς
ΣτοΚιλκίς, ο ΖαφειράκηςΝάουσας έχασε από

τοντοπικόΑετόμε72-57,στονεξαναβολήςαγώνα
της13ηςαγωνιστικής.

ΟιΝαουσαίοιδενμπήκανκαθόλουστηνδιεκδίκη-
σητουματς.Έχασαντηνεπαφήμετοσκοραπότο
πρώτοδεκάλεπτοκαιδενβρήκαντιςλύσειςπουθα
τουςοδηγούσανστηνανάκαμψη.

Ηδιαφοράστοσκορέμεινεσεόλοτοματςκαιοι
γηπεδούχοιπήρανμιαάνετηνίκη.

Διαιτητές:Εκίζογλου–Καλέσης.
Δεκάλεπτα:25-9,38-25,52-37,72-57.
Αετός Κιλκίς (Αποστόλου): Κιουσές 3 Κακανό-

πουλος2,Γκιζέλης13(2)Φιλιππίδης5(1),Βαϊτσού-
δης14,Κόγιας 18 (1),Βακουφτσής14,Μαργαριτί-
δης3(1),Παπαγεωργίου,Αμοιρίδης.

ΖαφειράκηςΝάουσας (Τούφας):Βάιγκαντ 3,Κα-
πνάς18 (2),Μουρατίδης6 (1),Βαδόλας,Ζαχαριά-
δης,Τούφας 12 (1), Σκουλαριώτης, Σιδηρόπουλος
12,Παμπίδης 2,Δίντσης 4,Πουρλίδας,Νικολαΐδης
2.

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’

ΉττεςγιαΓΑΣΑλεξάνδρειας
καιΖαφειράκηΝάουσας

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Η πρώτη εντός έδρας ήττα των Αετών 

Βέροιας 67-70 από τον Αιγινιακό



Ένας  ολόλευκος  πίνακας  
σαν  από  ταινία  ξεπροβάλ-
λει  μπρος  τα μάτια  μας. 

Στην καρδιά  αυτού του σκηνικού  η  
σκηνοθέτης  φύση  φιλοτέχνησε  για 
αιώνες  τώρα  ένα  απίθανο  ζωγραφι-
κό  πίνακα  με εικόνες και αισθήσεις. 
Μάρτυρες  αυτής  της  πανέμορφης  
σκηνής  συνεχίζουμε  μαγεμένοι  να 
οδοιπορούμε  πάνω  σε ολόλευκο 
τοπίο.  Η φύση είναι  εδώ  άκου  τον  
ψίθυρο  της….!

ΞεκινήσαμεχωρίςβιασύνηαπότηνΕλιάΚυριακή
πρωίστις8ηώραγιαορειβασίακοντάστηγειτονιά
μαςστοΞηρολίβαδο,στηνκορυφήΣτουρνάρι.

Ανεβαίνουμε τονφιδωτό δρόμο,  δρόμος πνιγ-
μένοςστηνκυριολεξίααπόπυκνόδάσος οξιάς και
χιονόνεροπουμαςταλαιπωρείστηνοδήγηση..

Μετάαπόμιαδιαδρομή30λεπτώνφθάσαμεστο
Ξηρολίβαδο.Σαναπόπαραμύθιξεπροβάλλει,μετά
τηνχθεσινήχιονόπτωσητοχωριό.

Φορτισμένηηπλαγιάτουχωριούαπότηνιστορία
μαςυποδέχεταιμέσασεπυκνήχιονόπτωση, έρημο
απόκίνησηκαιανθρώπους.

Τα τελευταία χρόνια έχουν χτιστεί και μερικάπέ-
τρινα σπίτια σημάδι ευημερίας. Παλιά  έχτιζαν τις
πέτρεςγιατίμόνοπέτρεςείχαν,τιςέκοβαν,τιςμετέ-
φερανμεμουλάρια,σιγά–σιγάτιςπελεκούσανκαι
όταν είχε καλό καιρό την άνοιξη και τα καλοκαίρια
συνέχιζαντοκτίσιμο.

Σεγνωστόέγγραφοτουτουρκικούιεροδικείουτης
ΒέροιαςτοΞηρολίβαδομνημονεύεταιπολλέςφορές
απότο1640.

ΟιΤούρκοιπεριστασιακάτοαποκαλούσανΟυζού-
ντζιοβαή καιΆνωΟυζουντζά.ΟπερίφημοςΓάλλος

περιηγητήςΜπουκαμβίλπουπέρασε από το τότε
κατεστραμμένοχωριό το1806αναφέρεται για τοό-
ροςΞηρολίβαδοκαιγιατοχωριόπουήτανκτισμένο
σεμιακοιλάδα4λευγώνκατοικημένοαπόΤούρκους
κονιάρηδες.Το χωριό με το ίδιο όνομααναφέρεται
καισεδημοτικάτραγούδια,όπωςσεέναπουεξιστο-
ρείεκστρατείατουπερίφημουΝικοτσάρα.

Οι κάτοικοι συμμετείχαν στην επανάσταση του
1821.

ΣπουδαίοςαγωνιστήςήτανοΑπόστολος (Λιόλι-
ος)ΞηρολιβαδιώτηςγαμπρόςτουΜάρκουΜπότσα-
ρηκαθώςπαντρεύτηκετηναδελφήτουΔέσπω.

ΜετάτηνκαταστροφήτηςΝάουσαςτο1822.Τα
στρατεύματα τουΕμπούΛουμπούτ, επιδόθηκανσε
συστηματική καταστροφή των χωριών τουΒέρμιου
μεταξύ τωνοποίωνκαι τοΞηρολίβαδο.Όσοι γλίτω-
σαναπό τονάγριοθάνατοσύρθηκαν στασκλαβο-
πάζαρατηςΑνατολής.

Έτσιότανοιπρόγονοιτωνσημερινώνβλαχόφω-
νων κατοίκων εγκαταστάθηκανστοΞηρολίβαδο, ο
παλιότερος οικισμός ήταν έρημος και ερειπωμένος.
ΤοόνομαΞηρολίβαδοδιατήρησανκαιοικτηνοτρόφοι
μετάτηνεγκατάστασητουςστοΒέρμιο,προερχόμε-
νοιαπόταβλαχοχώριατηςΠίνδου.

Μετοπουαφήσαμετααυτοκίνητατοτοπίοκάτα-
σπροκαιχωρίςνατοκαταλάβουμεγρήγοραβρεθή-
καμεμέσασεπυκνόδάσος.

Ντυμένοι  με ζεστά μπουφάν σε ένα μονοπάτι
πλημμυρισμένοαπό ένακάτασπροσεντόνι τουχει-
μώνακαιχιόνιαρκετό,ορειβατούμεαπαλάσεαυτή
τηνηρεμίατηςφύσης.

Τομονοπάτι ανεβαίνει ομαλάμέσααπό  δάσος
βελανιδιάς,χιονισμένηγη,πεσμέναφύλλακαιαπό-
λυτηησυχία,τώραχιονίζειαθόρυβα.

Ηεικόναπουαπλώνεταιγύρωμαςδιαφέρειελά-
χιστααπότουςπρώτουςοδοιπόρουςβλάχουςπου
ήρθαναπόταΓρεβενάτο1840.

Σταματώ,αφουγκράζομαιτηνησυχίατουδάσους.

Μόλιςπουακούγεται οαέρας,σβήνω τηναναπνοή
μου,χαλαρώνωτοσώμακαι τιςαισθήσειςμου και
αφήνομαι.έστωγιαλίγαλεπτά.

Ηώραπερνάγρήγοραστηναγκαλιάτηςγοητευ-
τικήςφύσης,ηχιονόπτωσηόμως δεν μας χαλάει
τηνδιάθεση,μαςηρεμεί.

Χρώματαλευκάσκιέςπουαλλάζουνκάθεστιγ-
μή, δενμαςαφήνουνπεριθώρια νααναλογισθούμε
τονδύσκολοκαιρότηςημέρας.

Τώραμονοπάτιανηφορικόμόνοιεμείςκαιηησυ-
χίατουδάσους,βελανιδιέςκαιοξιές.

Οδοιπορούμεγιαπερισσότεροαπό40λεπτάτης
ώρας,φτάσαμεσεξέφωτογυμνόαπόδένδρα,μόνο
χαμηλήβλάστηση,θάμνοικαιχιόνι,πολύ.

Μετηνσυνοδείακάποιωνπουλιώνσυνεχίζουμε.
Οήλιοςπουαπλώνεταιπαντού και σκεπάζει με

τονκίτρινομανδύατουταπάντατριγύρωμαςδημι-
ουργείένααίσθημααισιοδοξίας.

Πήραμε την βουνοπλαγιά μεπυκνή ομίχλη και
χωρίςκαθόλουορειβατικάσημάδια,δεκάδεςκοχύλια
–σαλιγκάριατουβουνούστηνπρωινήδροσιάμαζίμε
κίτρινααγριολούλουδα(κρόκοι)μαςκαλωσορίζουν.

Οδοιπορούμεστονδασικόδρόμομονοπάτιανη-
φορικό,παντούτολευκόπουξεχωρίζει.

Κάτωαπόσυνεχήχιονόπτωσηανηφορίζουμετην
βουνοπλαγιά μέσα απόπυκνό δάσος οξιάς.Ένα
βουβόαεράκισανψίθυρος,μαςμιλάγιατονχειμώνα
πουακόμηκαλάκρατείκαιμαςτοδείχνειάλλωστε

Πήραμεπορείαδεξιά,ψηλάδένδραντυμέναστο
λευκόορίζουντομοναδικόδάσοςπουστεγάζειπλή-
θοςαπόζώακαιπουλιά.

Χιονισμέναβουνά και λιβάδια,πανόραμαθεϊκό.
ΣτοβάθοςτοΞηρολίβαδοκαιτριγύρωοιάλλεςβου-
νοκορφές.

Αφήσαμετοδάσος,τώρατοπίογυμνόαπόδέν-
δρα.Πήραμεπορεία για την κορυφή.Ανεβαίνοντας
ψηλότερα ο καιρός αγριεύει, τα μακριά σύννεφα

πλησιάζουναπειλητικάγίνονταιομίχληαδιαπέραστη.
Ορειβατούμε στην απότομη βουνοπλαγιά λίγο

πριντηνκορυφήβαθιέςανάσεςβήματααργά,στα-
θεράπλησιάζουμεπροςτηνκορυφή.

Φθάσαμεστην κορυφή, τοπίο με έναπερήφανο
καιφωτεινόήλιο.Θαυμάσαμε τηνομορφιάτωνγύ-
ρωβουνοκορφών.

Ένασύννεφοπυκνήςομίχληςμαςοδηγείαπαλά
στο μονοπάτι της επιστροφής, η επιστροφή γίνεται
απότηνάλληπλευράτηςβουνοκορφής.Μέσααπό
πυκνόδάσοςοξιάςυγρήςκαιπυκνήςομίχληςκαιτο
απόλυτολευκόσυνεχίζουμετηνκατάβαση.

Η κατάβαση γίνεται μέσα απόπευκοδάσος.Το
μονοπάτι φιδοσέρνεται ανάμεσα από κωνοφόρα,
πεύκακαιοξιές,

Ηπυκνήβλάστησητοπολύχιόνικαι τοκατηφο-
ρικόσημείοτουβουνούκαταπονείλίγοπερισσότερο
ταπόδιαμας,οαέραςανάλαφροςηαύρατουχιονι-
σμένουτοπίουμεθυστική.

Χαμηλότεραοκαιρόςηρεμείκαιηκατάβασημας
γίνεται χωρίς δυσκολία. Συνεχίζουμε  με μόνη συ-
ντροφιάτουςήχουςτουδάσους

Ογυρισμόςτώραγίνεταιαπότονδασικόδρόμο,
ηχιονόπτωσηακόμηκαλάκρατεί.

Δεκάδεςπουλιάσυνεχίζουναδιάκοπαtoπέταγ-
ματους.

Μαγευτική η σημερινή μας  περιπλάνηση σαν
μηχανήπουσεοδηγείπίσωστοχρόνο,στηνεποχή
που το Ξηρορολίβαδο ήταν σταυροδρόμι καραβα-
νιών.

Η φύση είναι εδώ αφιερώστε της  λίγο χρόνο
για να ακούσετε τονψίθυρο της όλες τιςώρες της
ημέρας.

Επιστροφήστηντσιμεντένιαπόληπουζει στον
δικότηςρυθμόμετιςκαφετέριεςγεμάτοαπόκόσμο.

Τσιαμούρας Νικόλαος
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Βέρμιο - Κορυφή Στουρνάρι

ΠορείαστοχιόνιμετουςΟρειβάτεςΒέροιας
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Το βιβλίο για παιδιά
 της Δήμητρας Ρωμηοπούλου 
παρουσιάζεται στη Νάουσα

Το πρώτο της βιβλίο για παιδιά με τον τίτλο 
«Αλήθεια ή Παραμύθια», θα παρουσιάσει η Δή-
μητρα Ρωμηοπούλου, στο αναγνωστήριο της Δη-
μοτικής Βιβλιοθήκης Νάουσας (κτήριο ΒΕΤΛΑΝΣ 
«Χρήστος Λαναράς», 1ος όροφος), την Τετάρτη 6 
Φεβρουαρίου 2019, στις 18:30 το απόγευμα.

Η παρουσίαση θα γίνει με τη συμμετοχή του 
7ου Νηπιαγωγείου Νάουσας, οι μαθητές του 
οποίου θα αποδώσουν θεατρικά το βιβλίο με τον 
συντονισμό των υπεύθυνων νηπιαγωγών, Δό-
μνας Ελευθεριάδου και Φιλιώς Κοροσίδου.

Η Δήμητρα Ρωμηοπούλου, γεννήθηκε και δια-
μένει στη Νάουσα. Είναι απόφοιτη του τμήματος 
φιλολογίας του Α.Π.Θ. Παρακολούθησε εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα για τις αναγνωστικές δυσκολίες 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το βιβλίο με τίτλο 
«Αλήθεια ή Παραμύθια» είναι το πρώτο της συγ-
γραφικό έργο.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου 
Η.Π. Νάουσας και είναι ελεύθερη για το κοινό.

Κοπή Βασιλόπιτας 
της «Μίεζας» Κοπανού

Ο Μορφωτικός Σύλλογος Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ» σας προσκαλεί 
στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του την Κυριακή 3 
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00 στην φιλόξενη αίθουσα του στην 
Κεντρική Πλατεία Κοπανού.

Την εκδήλωση θα χαιρετήσει η Πρόεδρος του Συλλόγου Στάρχου 
Παναγιώτα. Θα βραβευθούν οι νέοι του συλλόγου επιτυχόντες και 
αριστεύσαντες στον Εκπαιδευτικό & Αθλητικό τομέα. Καθώς επίσης 
θα υπάρξει τιμητική διάκριση σε πρόσωπο για τη προσφορά του στο 
Σύλλογο. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν τα τμήματα λύρας, νταου-
λιού και χορευτικού με τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα του Πόντου.

Μετά τις ευχές και την κοπή της βασιλόπιτας θα ακολουθήσει γλέ-
ντι!  Σας περιμένουμε όλους!!     

Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου, πα-
ρουσιάζεται στο  Δημοτικό θέατρο 
Νάουσας στις  8.00 μ.μ. το έρ-
γο «Οι καρέκλες» του Ιονέσκο, σε 
σκηνοθεσία Ζαν - Πωλ Ντενιζόν. 
Επί σκηνής οι ηθοποιοί Γιάννης 
Σταματίου και Ελένη Παπαχριστο-
πούλου.

‘Οι καρέκλες’ που είναι το α-
ριστούργημα του Ιονέσκο και ένα 
από τα σπουδαιότερα θεατρικά έρ-
γα του20ου αιώνα, παίζονταν για 
δεύτερη συνεχή χρονιά στο θέα-
τρο Εκστάν, στην Αθήνα.

Η παράσταση έχει συγκαταλε-
χτεί από κριτικούς και κοινό μετα-
ξύ των καλύτερων θεαμάτων της 
χρονιάς,  χάρη στον υψηλού επιπέδου σκηνοθέτη 
της γάλλο Ζαν – Πωλ Ντενιζόν (που επί σειρά ετών 
υπήρξε βασικός συνεργάτης και βοηθός-αντικατα-
στάτης του Πήτερ Μπρουκ), και τις εξαιρετικές ερ-
μηνείες των ηθοποιών Γιάννη Σταματίου και Ελένης 
Παπαχριστοπούλου. 

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από την αλ-
λόκοτη ιστορία ενός ζευγαριού 95 και 94 χρονών. 
Ο Ιονέσκο, περνώντας μέσα από το κωμικό, το 
ασυνάρτητο της συμπεριφοράς των δύο γέρων, 
προφητικά ανέσυρε στη σκηνή το σύνολο σχεδόν 
των προβληματικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανθρώπινη ύπαρξη στις σύγχρονες συνθήκες ζωής. 

Εξέφρασε το αίσθημα του κενού, της ανυπαρ-
ξίας νοήματος, σ’ έναν κόσμο που διαρκώς μας 
διαφεύγει το νόημα του. Κάτω από το βάρος των ε-
ξαγγελιών των μεγάλων μηνυμάτων, του λόγου που 
επιδιώκει υποταγή, κάτω από το βάρος του χρό-
νου, των πραγμάτων και των λέξεων ο άνθρωπος 

συνθλίβεται, εκτοπίζεται στο επέκεινα, και ‘ο πόνος 
του δεν μπορεί παρά να είναι μέχρι γελοιότητας 
τραγικός’, γράφει ο Ιονέσκο.

Ένα έργο κωμικό και ταυτόχρονα βαθύ, τρομα-
κτικά ανθρώπινο! Για την αναζήτηση μιας όντως 
ουσιαστικής ύπαρξης. 

Διάρκεια: 1ώρα και 25 λεπτά 
Εισιτήρια:10€ (γενική είσοδος), 5€ (φοιτητές, 

άνεργοι)

Σκηνοθεσία:  Ζαν - Πωλ Ντενιζόν 
Μετάφραση:  Ελένη Παπαχριστοπούλου
Σκηνικά-Κοστούμια: Μπέτυ Λυρίτη
Φωτισμοί:  Παναγιώτης Μαζαράκης
Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Καταλιακού

Με σειρά εμφάνισης στη σκηνή 
Γέρος:   Γιάννης Σταματίου 
Γριά:   Ελένη Παπαχριστοπούλου

Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 
«Οι καρέκλες», 

τo αριστούργημα 
του Ιονέσκο στο Δημοτικό 

θέατρο Νάουσας Η Πρεσβεία της Κούβας στην Ελλάδα σε συνερ-
γασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τριλόφου «Αρι-
στοτέλης» και με την υποστήριξη της ΚΕΠΑ Δήμου 
Βέροιας , διοργανώνουν  έκθεση φωτογραφίας με 
τίτλο: «Με την Κούβα στην καρδιά».

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν 
το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18.30  στο 
Αριστοτέλειο Πολιτιστικό Κέντρο Τριλόφου και η διάρ-
κειά της ορίζεται από 02/02 έως 09/02,  με ωράριο 
λειτουργίας 10:00 – 13:00  και  17.00-20.00. 

Εικόνες από διάφορες τοποθεσίες της Κούβας, 
που αποτυπώθηκαν από τον ερασιτεχνικό φακό του 
εν ενεργεία συμβούλου και Πρόξενου της Πρεσβείας 
της Δημοκρατίας της Κούβας στην Ελληνική Δημο-
κρατία, Χοσέ Οριόλ Μαρέρο Μαρτίνες, αυτή η απο-
κλειστική έκθεση φωτογραφίας δημιουργήθηκε ειδικά 
για τον εορτασμό του Χ Φεστιβάλ Λογοτεχνίας στην 
Αθήνα, LEA/2018.

Την εκδήλωση θα προλογίσουν η Πρέσβης της 
Κούβας κα. Zelmys María Domínguez Cortina και ο 
Πρόξενος κος José Oriol Marrero Martínez.Θα ακο-
λουθήσει συναυλία κουβανέζικης μουσικής με την 
Marlen Olano Carreras.

H είσοδος είναι ελεύθερη. 

Στο Αριστοτέλειο Πολιτιστικό Κέντρο Τριλόφου
Έκθεση φωτογραφίας

 με τίτλο: «Με την Κούβα 
στην καρδιά»
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Νέοι τίτλοι βιβλίων 
εμπλουτίζουν

τη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Νάουσας

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης 
Νάουσας στο πλαίσιο ανα-
βάθμισης των υπηρεσιών 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
προς το αναγνωστικό κοι-
νό, προχώρησε στην προ-
μήθεια  νέων τίτλων βιβλί-
ων για τον εμπλουτισμό της 
συλλογής της, ώστε να είναι 
επαρκώς ενημερωμένη ως 
προς τις νέες εκδόσεις και 
ως προς τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα των κατοίκων 
του Δήμου Νάουσας που 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσί-
ες της. Με στόχο την ενίσχυ-
ση του πολύπλευρου πολιτι-
στικού και εκπαιδευτικού της 
έργου, η Δημοτική Βιβλιοθή-
κη ενίσχυσε τη συλλογή της 
με αγορά 400 νέων βιβλί-
ων συνολικού ποσού 4.000 
ευρώ, οι οποίοι καλύπτουν 
ευρεία θεματολογία και συ-
γκεκριμένα, λογοτεχνία 
(παιδική-ενηλίκων, ελληνική 
και ξένη), εκπαίδευση, επι-
στήμες, οικονομία, ιστορία, 
θρησκεία, θέατρο-τέχνες, 
ψυχολογία-κοινωνιολογία 
και είναι διαθέσιμα προς δα-
νεισμό στο κοινό.

Οι «Λοξές Ματιές» 
του Δημήτρη Τρωαδίτη 

στη Λογοτεχνική 
Συντροφιά Νάουσας

 
H Λογοτεχνική Συντροφιά Νάουσας διοργα-

νώνει παρουσίαση της ποιητικής συλλογής με 
τίτλο «Λοξές Ματιές» του Δημήτρη Τρωαδίτη, 
απόδημου Έλληνα. Πρόκειται για μια διαδρο-
μή σε ποιητικά και μουσικά μονοπάτια που θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Φεβρουαρί-
ου στις 11 το πρωί στον όροφο του καφέ ΝΕ-
ΟΝ. Ο ποιητής θα μιλήσει για τους απόδημους 
ποιητές και ποιήτριες της Αυστραλίας.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει η κα 
Λίνα Βαταντζή, καθηγήτρια αγγλικής φιλολογί-
ας, που θα μιλήσει για την ποιητική συλλογή. 
Το βιογραφικότου ποιητή θα παρουσιάσει η κα 
Πόπη Γιόκαλα. Ποιήματα θα απαγγείλουν τα 
μέλη της Λογοτεχνικής Συντροφιάς Αγγελιδά-
κης Γιώργος, Γιάντσης Μερκούριος, Κολτσάκη- 
Ρέντη Μαρία και Σακαλής Γρηγόρης. Με την 
μουσική τους θα επενδύσουν η Μαριάμ Σεπι-
τάνου, τραγούδι και η Δέσποινα Μιχαηλίδου, 
κιθάρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Δημήτρης Τρωαδίτης, γεννήθηκε το 1959 
στην Αθήνα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 
με αρχές της δεκαετίας του 1980 συμμετείχε 
σε ομάδα θεάτρου σκιών και σε μουσικό συ-
γκρότημα.

Το 1992 εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Μελ-
βούρνη της Αυστραλίας όπου εργάζεται και 
γράφει στη βιβλιογραφική στήλη της εφημε-
ρίδας “Νέος Κόσμος”. Ποιήματά του έχουν 
βραβευθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και, 
επίσης, ασχολείται με την ποιητική μετάφραση.

Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές “Η οργή, το όνειρο και η ζωή” (1997),  “Χωρίς Προοπτική” (2009), 
“Η Μοναξιά του Χρόνου” (2012), “υπολήψεις – απόπειρες” (2013), «Μια Κόκκινη Ανάταση» (2016), Ωδή στο 
Ανικανοποίητο», «Ακροβασίες» (2017), και «Λοξές Ματιές» (2019).

Νέο Δ.Σ. στην Εύξεινο 
Λέσχη Ποντίων Νάουσας

-Επανεκλέχθηκε πρόεδρος ο Φώτης Φανιάδης 
Την Κυριακή 27 Ιανουα-

ρίου 2019 τελέστηκαν στο 
εντευκτήριο της Ευξείνου 
Λέσχης Ποντίων Νάουσας – 
Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυ-
ρουπόλεως «Ο Κυριακίδης» 
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
νέου Δ.Σ.

Σύμφωνα με τα επίσημα 
αποτελέσματα των αρχαι-
ρεσιών και τη συνεδρίαση 
του νέου συμβουλίου που 
πραγματοποιήθηκε την  30η 
Ιανουαρίου 2019, η σύνθεση 
του νέου Δ.Σ. του σωματείου, 
έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Φανιάδης Φώτιος
Αντιπρόεδροι: Ζαχαριάδης Σταύρος, Τεληγιαννίδης Δημήτριος
Γενική Γραμματέας: Νικολάου Αντωνία
Ταμίας: Ιωαννίδης Δημήτριος
Μέλη: Ταχυδρομίδης Δημήτριος, Φειδάντσης Γεώργιος

Με κύριο στόχο την α-
νάδειξη των ποιοτικών α-
γροτικών προϊόντων της 
μακεδονικής γης και τη 
στήριξη στις τοπικές επι-
χειρήσεις του πρωτογε-
νούς τομέα, η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας 
συμμετέχει για τέταρτη 
φορά στην έκθεση Fruit 
Logistica 2019, τη διεθνή 
διοργάνωση για την προ-
ώθηση φρούτων και λαχα-
νικών, η οποία θα πραγμα-
τοποιηθεί στο Βερολίνο α-
πό τις 6 έως τις 8 Φεβρου-
αρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο Messe Berlin.

«Με τη συμμετοχή της στη Fruit Logistica 
2019, τη δημοφιλέστερη διεθνή έκθεση φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών για τους επαγγελματίες 
του κλάδου, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
συνεχίζει τις στοχευμένες δράσεις της για την 
προώθηση των αγροτικών προϊόντων της μακε-
δονικής γης στο εξωτερικό. Η παρουσία της Πε-
ριφέρειάς μας στη Fruit Logistica 2019 θα δώσει 
μία ακόμη ευκαιρία σε νέους αλλά σημαντικούς και 
ποιοτικούς παραγωγούς από όλες τις περιφερεια-
κές ενότητες να παρουσιάσουν τα μοναδικά τους 
προϊόντα σε νέες αγορές, καθώς και στην αγορά 
της Γερμανίας, μιας από τις μεγαλύτερες της Ευ-
ρώπης», τόνισε η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης 
Αγροτικής Οικονομίας Γερακίνα Μπισμπινά. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει 
να είναι αρωγός στην εξωστρέφεια των ελληνικών 
επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα, προσφέ-

ροντας στους επιχειρηματίες βήμα προβολής σε 
μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, την απαραίτητη 
τεχνογνωσία, αλλά και κάθε δυνατή υποστήριξη 
για την καλύτερη προβολή των προϊόντων τους», 
σημείωσε η κ. Μπισμπινά.

Η διεθνής έκθεση Fruit Logistica 2019 καλύπτει 
κάθε τμήμα των επιχειρήσεων που παρέχουν 
φρέσκα προϊόντα (φρούτα και λαχανικά) και προ-
σφέρει μια πλήρη επισκόπηση της αγοράς για όλα 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του κλάδου σε κάθε 
επίπεδο, με συμμετοχές που προέρχονται από 
όλες τις αγορές του κόσμου. 

Η έκθεση φιλοξενεί επιτυχώς εταιρείες με προ-
ϊόντα, όπως φρέσκα φρούτα και λαχανικά, απο-
ξηραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς, μπαχαρικά 
και βότανα, βιολογικά προϊόντα, λουλούδια και 
φυτά, προτάσεις αποθήκευσης, συσκευασίας, με-
ταφοράς και παρουσίασης καθώς και ηλεκτρονικές 
εφαρμογές του κλάδου. 

Στην Fruit Logistica 2019
 το Επιμελητήριο 

Ημαθίας
Το Επιμελητήριο Ημαθίας συμμετέχει στην παγκόσμια έκθεση διε-

θνούς εμπορίου φρούτων Fruit Logistica, που θα πραγματοποιηθεί στο 
Βερολίνο από τις 6 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2019. Στο χώρο του (Hall 2.1, 
Stand D-05), θα παρέχεται η δυνατότητα στους επαγγελματίες του Νομού 

μας, να πραγματοποιήσουν επαφές και επαγγελματικές συναντήσεις καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης

Από τις 6 έως τις 8 Φεβρουαρίου
Στη διεθνή έκθεση  Fruit Logistica 
2019 στο Βερολίνο η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας



15ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

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

Φεβρουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό28-1-2019 μέχρι3-2-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Στην ομάδα του Ζαφειράκη 
το μυαλό όλων τώρα είναι 
στο ντέρμπι της επόμενης 

αγωνιστικής το Σάββατο 2/2 ώρα 
18.00μ.μ στο ΔΑΚ Νάουσας με 
αντίπαλο τον Φαίακα Κέρκυρας. 
Το ευχάριστο για τον προπονητή 
Φώτη Παπουτσή είναι ότι πλην 
του τραυματία Καραμπέλκου, θα 
έχει στη διάθεση του όλους τους 
παίχτες και την ομάδα πανέτοιμη 
για αυτόν τον αγώνα.

Με τον ΖαφειράκηΝάουσας να βρίσκεται
μόλις έναβαθμόπίσωαπό τοναντίπαλο του
, αναμένεται έναπραγματικό ντέρμπι κορυφής
όπουονικητήςθααποκτήσεισοβαρόπλεονέκτη-

μαστηνπροσπάθειαγια τηνκατάκτηση της1ης
θέσης του ομίλουπουδίνει και τοπλεονέκτημα
έδραςσταplayoff.

Πιοπολύαπόκάθεάλληφοράηομάδαχρει-
άζεται τη στήριξη του κόσμουσε αυτό τοπολύ
κρίσιμοπαιχνίδι.

Χάντμπολ Α2
ΖαφειράκηςΝ.-ΦαίακαςΚέρκυραςντέρμπικορυφής

Παρασκευή 1-2-2019
13:30-17:30ΛΙΑΚΟΣΑ-

ΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί)
23310-72677

21:00-08:00ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑ-
ΓΟΥ -ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟ-
ΣΟΚΟΜΕΙΟ23310-23200

Φαρμακεία

ΠΑΟΚ: Πάτησε Θεσσαλονίκη 
και ο Ίνγκασον

Λίγοπριντιςέξιπροσγειώθη-
κεστοαεροδρόμιο«Μακεδονία»η
πτήσηπουμετέφερετονΙσλανδό,
Σβέριρ Ίνγκασον,στηΘεσσαλο-
νίκη για λογαριασμό τουΠΑΟΚ.
ΣτηΘεσσαλονίκηγιαναπεράσει
από ιατρικές εξετάσεις και να υ-
πογράψειτοσυμβόλαιοτουμετον
ΠΑΟΚβρίσκεταιοΙσλανδός,Σβέ-
ριρΊνγκασον.Οδιεθνήςαμυντικός
πουάνηκεστηνΡοστόβθααπο-
κτηθείαπότηνομάδατουΠΑΟΚ
πουταβρήκεσεόλαμετηνπρώ-
ηνομάδατου.ΟΙσλανδόςστόπερ
απότοαεροδρόμιοοδηγήθηκεα-
πευθείαςστογήπεδοτηςΤούμπας
για τις ιατρικές εξετάσεις και τις
υπογραφέςτωνσυμβολαίων.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοι-
κία72 τ,.μ.σεοικόπεδο

800 τ.μ.στοΓιανναχώρι
Νάουσας,μεκεραμοσκε-
πή, κουφώματααλουμι-
νίου,μεκαλοριφέρ.Τιμή
συζητήσιμη.Τηλ.: 6971
539751.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2κατα-
στήματααπό24 τ.μ. το
καθένα, μεW.C., συνε-
χόμενα, ανακαινισμένα,
επίτηςοδούΠίνδου.Τηλ.:
6948386833.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  δ ι α -
μέρισμα 80 τ.μ. στη
Σκύδρα, στον 1ο όρο-

φο, κοντά στο κέντρο,
πλήρως ανακαινισμέ-
νο, 70.000 ευρώ.Τηλ.:
6951831687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά

στονΠρομηθέακατοικία
1ουκαιάνωορόφουμε
2ΔΣΚWCαπό40.000έ-
ως50.000ευρώ.Τηλ.επι-
κοινωνίας:6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
310τ.μ.,εντόςσχεδίου,
μεσυντελεστήδόμησης
0,8,χτίζει240τ.μ.,γω-
νιακό κοντά σταΠολυ-
κλαδικά, σε οικοδομμέ-
νο σημείο. Τηλ.: 6948
386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροοικό-
πεδο14.500τ.μ.επί της

περιφερειακής οδού σε
εξαιρετιή τιμή.Μόνοσο-
βαρέςπροτάσεις.Ώρεςε-
πικοινωνίας:09.00-14.00.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιτσαρία
στο κέντρο τηςΒέροιας
μεσταθερήπελατεία.Μό-
νοσοβαρέςπροτάσεις.
Τηλ.:6932740996.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Περίπτε-
ρο-Παντοπωλείοσεκομ-
βικόσημείολόγωσυντα-
ξιοδότησης. Ευκαιρία.
Τηλ.:6942855780.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελληνικό

ρεστοράν στο Ρέγκε-
σμπουργκ,περιοχήΒαυα-
ρίαςΓερμανίας,σελειτουρ-
γία36χρόνιαμεσταθερή
πελατείακαιτοίδιοαφεντι-
κό.Τηλ.: 004994011339
από9.30π.μ.-2.00μ.μ.&
4.00μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξης σε καλή τμή. Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7,

ενοικιάζεται διαμέρισμα
140τ.μ.,5οςόρ.καιγια
επαγγελματική στέγη,
πλήρως ανακαινισμέ-
νο, ατομική θέρμαν-
ση (pellet). Τηλ.: 6977
753373.

ΚΕΝΤΡΟ  ενοικιά-
ζεται γκαρσονιέρα 2ος
όροφος, πλήρως ανα-
καινισμένη. Τηλ.: 6988
985663.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα καινούργιομε
3ΔΣΚΑΘμε γκαράζ και
αποθήκη στην περιοχή
Ωρολογίου, 350 ευρ-
πω. Euromesitiki 6945
122583.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλε ί τα ι  γκαρ-
σονιέρα στην οδό
Πολυζωΐδη,  κο-
ντά στην Πλατεία
Ωρολογίου. Τιμή
ευκαιρίας.  Τηλ.:
6949981810.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο
20τ.μ.(κατάλληλο
καιγιαεπέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο.Τηλ.
6977628426.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικόπω-

λούνται χώροι γωνιακοί κατάλληλοι για
αποθήκεςαλλάκαιμεανάλογη(εσωτερική
διαρρύθμιση)γιακατοικίαπολύκαλή.

α)ΣεπολυκατοικίαΕμμ.Παπά32, εμ-
βαδό100τ.μ.καθαρόκαι

β) σεπολυκατοικίαΜ.Μπότσαρη 77,
εμβαδό115τ.μ.καθαρά,σεπροσιτήτιμή.

Πληρ.τηλ.:2331024939,
Κιν.:6973015833.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙδιαμέρι-
σμα60τ.μ.στοκέντροτης
Βέροιας (δωμάτιο, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.),πλήρωςα-

νακαινισμένο, 4ος όροφος
ρετιρέ, κεντρική θέρμανση.
Πληρ.τηλ.:6945495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζεται
κατάστημα100 τ.μ., με
μπαλκόνι 180 τ.μ. και
1οςόροφοςδιαμέρισμα
90 τ.μ.σεχωραφοοικό-
πεδο2.315 τ.μ., κεντρι-
κή θέρμανση, ηλιόθερ-
μο. Τιμή λογική. Τηλ.:
6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-
παγγελματική στέγη,
εμβαδού45τ.μ.,αποτε-
λούμενηαπό2χώρους,
πλήρως ανακαινισμέ-
νους (δίπλα σταΑστι-
κά), 1ος όροφος.Τηλ.:
23310 60632 & 6946
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για
επαγγελματική στέγη
στηνΑνοίξεως, έναντι
πάρκουΑγ.Αναργύρων
χώρος 90 τ.μ. (ημιόρο-
φος) κατάλληλαδιαμορ-
φωμένος, γωνία,φωτει-
νός, με θέα το πάρκο,
πλήρωςανακαινισμένος,
αυτόνομη θέρμανση,
a/c, 1 δωμάτιο, 1 ενιαί-
οςπολύμεγάλοςχώρος,
χωλ, μπάνιο, κουζινα
εξοπλισμένη, μπαλκόνι
περιμετρικό (ελάχιστα
κοινόχρηστα).Τηλ.:6948
744632, 6976 769046
(απόγευμα18.00-20.00).

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

σονιέρα Studio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές ,κατασκευή75,
σεημιόροφο ,ανακαινισμένηεκβάθρων,ά-
ψογασυντηρημένη,επιμελημένηςκατασκευ-
ής,ατομικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκαι
κλιματιστικό,ενοίκιομόνο120€.

κωδ.23332ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-
σονιέραεπιπλωμένημικρή27τ.μ.,μικτάκαι
22τ.μ.καθ.κατασκευή78,2οςόροφος,σε
μέτρια κατάσταση , έχει ατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικόκαι το ενοίκιο της120€.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 24640ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα29τ.μ.,κατασκευή1984,1υ/δ,1
οςόροφος,ανακαινισμένηάριστα,σεεξαιρε-
τικήκατάστασηκαιμεκαινούργιααλουμινίου
κουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,έχεικεντρική
θέρμανσηπετρελαίουκαι είναι επιπλωμένο
κομπλέ,μεανελκυστήρακαιμεμίαντουλάπα,
εκπληκτικό,μόνο160€.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένη κο-
μπλέ,γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατασκευή1982,
1χώρος, 2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατά-
σταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά τζά-
μια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμε
μίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

Κωδ:115532 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας81τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,
.Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,ΠόρταΑσφαλεί-
αςμε τρίαινα,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,Απο-
θήκη,A/C,Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:250€.
Χωρίςταέπιπλα.Διαθέσιμοαπό20/1/2019.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

.Κωδ.112795ΜεγάληΓκαρσονιέρα5ου
ορ.στηνπεριοχήΡόδων , κατασκευής του
2004ρετιρέμε85τ.μ.μικτάκαι72τ.μ.καθ.
με1δσκλκατοικήθηκεμόνοαπό ιδιοκτήτες ,
διαθέτειαυτόνομηθέρμανσηπετρελαίουμε
ογκομετρητές ,μεγάληβεράντα,μεθέασε
ενοίκιο230€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778 ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3υ/δ,πολυτελούςκατασκευής,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,διαθέτει τζάκι , ηλιακό ,
BBQδορυφορικήκεραίακαιαποθήκη , έχει
μεγάλοκήπομεδένδρα,περιφραγμένο,σε
οικόπεδο800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνοστηναυλή,τιμή350€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23159ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ενοικι-
άζεται καινούργιαμονοκατοικία120 τ.μ.,με

μεγάληαυλή , σε εξαιρετική κατάσταση ,
πρόκειταιγιακατασκευή2006,με3υ/δ,με-
γάλησαλονοκουζίνα1οςόροφος,διαθέτει
επιπλέονμίαμεγάληαποθήκηκαιένακλει-
στόγκαράζ,έχειδικότουκήπομεγάλοόπου
μπορεί νααναπτυχθεί και λαχανόκηπος ,
σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναιέτοιμη
βαμμένη,τοδεενοίκιοτης300€.Διαθέσιμο
από1/12/2018.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένησυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συνα-
γερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια
-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκη ισόγειασυνολικής επιφάνειας65
τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23657 -ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-

κήςεπιφάνειας28 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένο το1979καιδιαθέτειθέρμανσηΑτο-
μικήμε Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,A/C,Δι-
πλάτζάμια-Τιμή:150€

Κωδ: 23560 -ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείοσυνολικής επιφάνειας 51 τ.μ.
1οςορ. Αποτελείται από2Χώρους, .Εί-
ναικατασκευασμένοτο1979καιδιαθέτειγια
θέρμανσηΚλιματισμόταδεκουφώματατου
είναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλάτζάμια ,
ενοίκιο130€.

Κωδ: 23610 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά τζάμια
-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-

ασμένο το1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:900€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο140€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23130ΚατάστημαστοΤσερμένιδι-
ατίθεταιπροςενοικίασημε58τ.μ.ισόγειοκαι
25τ.μ.πατάρισεκεντρικόσημείοκατάλληλο
γιαάπειρεςχρήσεις  καιμεμίσθωμαπολύ
ευνοϊκό,μόνο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23521-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέση
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοκατάστημασυνολικής
επιφάνειας60 τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώρο
καιμεWC.Είναικατασκευασμένοτο1976και
διαθέτειΠροαύλιοτοδεΜίσθωματου290€.
Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα
.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23538-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας70τ.μ. ισόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1990καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι
Αποθήκη -Ενοίκιομόνο150€.Τογραφείο
μαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

κάτω ,  ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικό ισό-
γειο κλειστόπάρκινγκ  με γκαραζόπορτα ,
στεγανόκαικαθαρόενοικιάζεταικαιωςαπο-
θήκη,μηνιαίομίσθωμα50€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13574-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

ανακαινισμένηΓκαρσονιέρα -Studioσυνολι-
κήςεπιφάνειας18τ.μ.σεημιώροφουπερυ-
ψωμένο.Αποτελείται απόΣαλονοκουζίνα,
καιμπάνιο.Έγινεανακαίνισητο2006καιδι-
αθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικόκαι
θερμοπομπό,Κουφώματακαινούργια,A/C,
μεέπιπλακομπλέκαι Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια.-Τιμή:10.000€.

Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό,1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέ-
σηστάθμευσηςστηνΠυλωτή,έχειεπίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα.προσφέρεταισετιμή
ευκαιρίαςμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχειαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησης οικοπέδου και κήπο, Τιμήμόνο
35.000€.

Κωδ.13825ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Μονοκατοι-
κίαμε132τ.μ., ισόγειοκαι126τ.μ.υπόγειο
,έχειανεγερθείσεοικόπεδο7.250τ.μ.κατα-
σκευή2003,σαλόνικουζίνα ανεξάρτητηκαι
3υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειται γιαμίαωραιότατηκατασκευήαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέ-
λειακαιζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημε
ξυλολέβητακαιμεπετρέλαιο,έχεικαιηλιακό
θερμοσίφωνα,διαθέτει τζάκι,διπλόπάρκινγκ
και αναφέρεται μόνοσεαπαιτητικούςαγο-
ραστές , είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,

ζητούμενο τίμημα178.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ,πωλείταιυπό-

γειααποθήκη,μεγάλη468τ.μ.,κατάλληλη
και γιαπολλέςχρήσεις , ημιυπόγειο, ξεχω-
ριστόακίνητο, τιμή60.000€.Μόνοσοβαρές
προτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13605-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας19τ.μ.ΗμιώροφοςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείται από1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα
Συνθετικά,Διπλάτζάμια-Τιμή:9.000€.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους, .Είναικατασκευασμέ-
νο το2002 και διαθέτει θέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ.,ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πατάρι
, κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα ,
πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαι
διατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας , τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις , τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12784ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ,κοντάστις

γραμμέςπωλείταιφάρμαμεκεράσια,δένδρα
σεπλήρηπαραγωγήκαιδίπλαστοκανάλιμε
νερόάφθονο,πωλείται5στρ.,στηνεκπληκτι-
κήτιμήτων12.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12773 - ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο
Κυδωνοχώριαγροτεμάχιο δίπλαστοκανάλι
άδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800τ.μ.στηντι-
μήΤιμή:19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία ,τιμήμόνο45.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-

ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο 529

τ.μ.,σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα ,αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο, ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφασιστικό
αγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεση και υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
16.000€.

Κωδ13779ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο1.225
τ.μ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,βρίσκεταισεκε-
ντρικόσημείο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο29.000€.

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο
1.820τ.μ., εντόςζώνης ,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο , εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέ-
γερσημονοκατοικίας ,η τιμή τουεξαιρετικά
συμφέρουσα ,μόνο25.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο
2.310 τ.μ.,μεάριστηπροβολή ,σεπρονο-
μιακή τοποθεσία , καταπληκτικόοικόπεδο,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σε τιμήπράγματι
χαμηλήμόνο17.000€ ,Αποκλειστικήδιάθε-
ση και υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπε-
δοεντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά
, κατατμείται καισεδύοοικόπεδαάρτιακαι
οικοδομήσιμα , εκπληκτικόπραγματικάκαι
σεάριστοσημείο,αλλάκαισετιμήπραγμα-
τικήςευκαιρίας,μόνο35.000€.Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105141-ΠΩΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκστο

Πασακιόσκισυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.με
πολύάνετηπρόσβαση , ισόγειοοικοδομής ,
τιμή:7.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.13082ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιδι-

αμέρισμα84 τ.μ.σε ημιόροφο, κατασκευή
1978,2υ/δ,σαλόνι, κουζίνα,μπάνιο,ηκα-
τάστασητουείναιμέτρια,τιμήμόνο28.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14302 -ΩΡΟΛΟΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρελαίου ,διαμπερέςμε
απεριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβερά-
ντακαικουφώματακαινούργιασυνθετικά,δι-
αθέτειανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,
Τέντες,-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κά-
τοχοςπτυχίουProficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλώνBraille, τελειόφοιτος της ΕλληνικήςΝοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτριαΜεταπτυχιακούΠρογράμματος
ΕιδικήςΑγωγής,παραδίδειιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησι-
ακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια,
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477κ.Δημήτρης.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχοςπτυχιούχος τουΤμήμα-
τοςΜουσικήςΕπιστήμης&Τέχνηςτου
ΠανεπιστημίουΜακεδονίας,μεειδίκευση
στημονωδία,διδάσκει τραγούδι.Διδά-
σκονταιόλαταείδηελληνικούκαιξένου
ρεπερτορίου (έντεχνο,λαϊκό,ποπ,ροκ,

μιούζικαλ, κλασσικόκ.ά.).Προαιρετικάδιδάσκεταιπιάνοκαι
κιθάραγιατησυνοδείατουτραγουδιού.Προετοιμασίαγιαεισα-
γωγήσεμουσικέςσχολές.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:6980202881.

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ηγνωστήεταιρείαταχυμεταφορών«SPEEDEXCOURIER

ΒΕΡΟΙΑΣ» πωλείται λόγο υπερβολικού χρόνου και όγκου
εργασίας και παρακολούθησηςπου χρειάζεται καθημερινά.
Υπάρχεισταθερόπελατολόγιομεσταθεράανοδικήπορεία&
ενδείκνυται γιαμία οικογενειακή επιχείρησημεαρκετά καλές
μηνιαίεςαπολαβές

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνοραντεβούγιαεπικοινωνία:6937226565



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργά-
τηςγια τονφούρνο«ΛΥ-
ΚΟΥΡΓΟΣ»στηΒέροια.
Τηλ.:6976310431.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετροσυ-

γκολλητής από την εται-
ρία «Τζάκια-Φωτιάδης»
στηνΠατρίδα.Τηλ.:6976
791774&2331072872.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ TSIFLI-
DIS SECURITY ζητά-
ε ι  πιστοποιημένο και
αδε ιοδοτημένο  προ-
σωπ ικός  ασφαλε ί ας
γ ι α  μόν ιμη  εργασ ία
όπως επίσης και  μ ία
κοπέλα  γ ια  ημ ιαπα-
σχόληση .  Πληροφο-
ρίες στα γραφεια της
ετα ιρ ίας μας Θεσσα-
λον ίκης  45 κα ι  απο-
σ τολή  β ι ο γραφ ι κών
στο  e -ma i l :  sa l es@
securitytsiflidis.gr.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ30τ.μ.μεντουλάπα170€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένολουξ190€
ANOIΞΕΩΣ38τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένολουξ
220€
ΕΛΗΑ40τ.μ.16ετώνεπιπλωμένοκαλό200€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλόμεθέα200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ45τ.μ.μεατομικόλέβητα170€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.επιπλωμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένοκαλό180€
ΕΛΗΑ65τ.μ.12ετίαςμετζάκι&κλειστόγκαράζ260€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επι-
πλωμένη220€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ80τ.μ.καλόμεθέα150€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.λουξεπιπλωμένο280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ90τ.μ.10ετίαςμετζάκι&θέα300€
ΚΤΕΛ90τ.μ.ανακαινισμένομεατομικόλέβητα240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.καλόμεθέα&ντουλάπες300€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ90τ.μ.12ετίαςεπιπλωμένοκαλό340€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ95 τ.μ.12ετίαςμεατομικόλέβητα,θέα,
πάρκινγκ360€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.διαμπερέςμεθέα220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.πολύκαλό300€
ΚΤΕΛ110τ.μ.επιπλωμένο280€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ110τ.μ.μεατομικόλέβητα,τζάκι,θέα350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες260€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ140τ.μ.10ετίαςλουξ,θέα500€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200τ.μ.μονοκατοικίαεπιπλωμένητζάκιθέα
300€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ250τ.μ.βίλαυπερλουξ550€

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό11.000€
ΚΤΕΛ38τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο17.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ43τ.μ.καλό23.000€
ΡΟΛΟΪ45τ.μ.καλόμεκόπλαν18.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.μισθωμένο250ευρώ42.000€
ΡΟΛΟΪ78τ.μ.ευκαιρία8.500€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.25ετώνπολύκαλό75.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.πολύκαλό39.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.καλό24.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.14ετίαςκαλό67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ95τ.μ.καλό40.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ανακαινισμένοπολύκαλό40.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ.10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ25τ.μ.καλό400€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.πολύκαλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΔΕΗ120τ.μ.καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμεελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ7.000μέτρα+3.000διαθέσιμαστοδρόμο
18.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ11.500μέτραευκαιρία16.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα40.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ14.000μέτραμεελιές30.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ160μέτραευκαιρία14.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτραμεάδειαγια2μεζονέτες75.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ500μέτρα25.000€
ΠΑΤΡΙΔΑ500μέτρα12.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ1.500μέτραευκαιρία32.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλα-
σικήςΦιλολογίας τουΑρι-
στοτελείουΠανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,μεεξειδίκευ-
σηστηνΕιδικήΑγωγή,πα-
ραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα
σεπαιδιάΓυμνασίουκαιΛυ-
κείοιυσεΑρχαίαΕλληνικά,
Έκθεση,Λατινικά καιΝεο-
ελληνικήΛογοτεχνία.Πολύ
προσιτές τιμές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης, νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι ηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ2ΔΣ-Κπάρκιγκ,αποθηκηκαινουριο70000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριομε3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ΔΚWCομορφο,επιπλωμενο160€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟμεθεα,Α.Θ.Κοπλαμ,Πορταασφ.2ΔΣΚ
350€-300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκατω1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚΘερμ/τες,θεακουκλι270€
ΠΑΠΑΚΙΑ3ΔΣΚ+ΠΑΡΚΙΓΚ+Αποθηκηκαινουριο350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δ-ΣΚανωγειοκαλο160€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ1ΣΔ-Σ-Κανακαινισμενο200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικά
χαμηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μ.ομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτε-
σιανο13000€

ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΜΕΛΙΚΗπαραγωγικοκτημα7000τ.μμεβανεςπεριοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο14.400στρστηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενερο
12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€
ΝΗΣΙΗμαθιας7350τ.μχερσομεβανες,2000τοστρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο1οςμεασανσερ
22000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό25ως1500
τ.μαπό50εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλησι-
ονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣεισογειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημαεξαιρετικηθεση60+60υπογειο1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος50τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Από την εταιρίαVOULISCHEMICALS ζητείται
νεαρόςάντραςγιαεργασίαπουναγνωρίζειάπταιστα
μιαξένηγλώσσα(εκτόςΑγγλικών).

Αποστολήβιογραφικώνμεπρόσφατηφωτογρα-
φίαστοinfo@voulis.com.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας με πτυχίο και
προϋπηρεσία και κοπέλα για λάντζα.
Τηλ.: 23310 70846&ωρες 5.00 μ.μ. -
8.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαDeliveryκαικο-
πέλαγιατύλιγμαστοψητοπωλείοΓΙΑΝ-
ΝΗΣ. Πληροφορίες κ. Γιώργος - 6984
472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστή-
ριο κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος
6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία,ως ε-

σωτερική, για φροντίδα ηλικιωμένων.
Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπεριποίηση
γερόντων,γιαπρωίήγιααπόγευμα,κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτεραμαθήματα

Αρμονίου &Ακορντεόν για αρχάριους
καιπροχωρημένους.Τηλ.:6946364695
&2331021842.

ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδακτικήεμπειρίακαι
εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλί-
ας αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε
παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Τμές
πολύπροσιτές.Τηλ.επικοινωνίας:6980
973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτεραμαθήματα
σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπό καθηγητήπτυ-
χιούχο ΜαθηματικούΑΠΘ σε φιλικές
τιμές.Τηλ.επικοινωνίας:6906471253.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ TOYOTA YARIS 1.300

κ.ε., μοντέλο 2007, αυτόματο, με τα-

χύητες, 30.500 χιλιόμετρα, σε
καλή κατάσταση, μαύρο. Τηλ.:
2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτητικό

δωμάτιο λευκό με στρώ-
μα, πλυντήριο ρούχων
45άρι, διπλή ντουλάπα,
καναπές που γίνεται δι-
πλό κρεβάτι, γραφείο με
λευκότζάμιαμμοβολήκαι
συρταριέρα γραφείου.
Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβάτιμο-
νό με το στρώμα.Πληρ.
τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφειου, σαλόνι SATO
μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενο συσκέψεων, ντουλάπα με κλειδαριά
(κερασί), ντουλάπα-ράφια (μελί), καναπέδες, όλα
σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 23310 21210, Κιν.:
6978004183.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζίπολύιδιαίτερο,γωνιακό,48τμισό-
γειοκαι1οςόροφοςμεεσωτερικήσκάλα,στοκέντροτηςα-
γοράςστονπεζόδρομο.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις(κωδ423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοστοκέντρο,1ουορ.στονπεζόδρομο,
ανακαινισμένοπλήρως,λουξ,2χώροιwc.Τιμη250€.(κωδ127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοανακαινισμένολουξ,τρείςυπέροχοι
χώροι,κουζίνα2μπάνιαβεράντα.Κατάλληλογιαιατρείο,δι-
κηγορικό,λογιστικόηοποιοδήποτεάλλογραφείο.Τιμή450€
(κωδΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
ΛεωφόροςΑνοίξεως.Πωλείται,δύοδωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο(μπορείναγίνεικαι3οδωμάτιο)4ουορόφου
διαμπερές.μεμόνωσηκαιαντλίαθερμότητας,ανακαινισμένο
πλήρωςμεθέα.Τιμή125000€(κωδΠ2Δ8)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
ΠεριοχήΤσερμένι..Οροφοδιαμέρισμα130τ.μ,διαμπερές,
1οςόροφος,2ΔΣΚΜπάνιο,WC.Ωρομέτρηση.Πολύάνετοιχώ-
ροι(δυνατότητα3ουδωματίου)Τιμή75000€(κωδΠΔ35)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα

μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.
ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα2ουορ.χωρίςασανσέρμε2δωμάτιασαλοκουζί-
ναμπάνιοατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή220€.(κωδ2Δ14)
Περιοχήγιοντζαλίκια.Ενοικιάζεταιγιαμεγάληοικογένεια.Τρια
δωμάτιασαλόνικουζίναμπάνιο1ουορόφουδιαμπερές.Τιμή
260€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)
Ενοικιάζεταιδιαμέρισμα2ουορόφου,κονταστηνπεριφερει-
ακή,δύοδωμάτιασαλοτραπεζαρίακουζίναμπάνιοατομική
θέρμανσηπετρελαίου,χωρίςασανσέρ,ελάχιστακοινόχρη-
στα.Τιμή190€!!!(Ε2Δ13)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο,περιοχήΛευκόπετρα,2,5στρεμματα,
εντόςσχεδίου,μεμήλαστάρκιν.Άρτιοκαιοικοδομήσιμομε
θέαΤιμή16000ευρώ(κωδΧΠ5)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ.94ΠωλείταιοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσι-
μομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.95ΠωλείταιοικόπεδοστηΒέροια,1.017τ.μ.κοντάστοκέντρο
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,τιμήπώλησης220.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠωλείταικατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40τ.μ.
μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.15Πωλείται κατάστημαστοΡολόϊ40 τ.μ. ισόγειομε40 τ.μ.
υπόγειο,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.116ΠωλείταιχωράφιπολύκοντάστηΒέροια10στρ.μεροδάκι-
να,ποτίζεταιμεσταγονίδια,τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.115Πωλείται2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλόσημείο,
τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο74τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,έχει2Υ/Δ,
σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ. 91Πωλείται μονοκατοικίαστονΆγιο Γεώργιο 200 τ.μ.σε 4
στρεμ.οικόπεδο.Έχει4Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.,βεσέ,τζάκι,σκεπή,
συνθετικάκουφώματα,2καυστήρεςγιαπετρέλαιοκαιυγραέριο.Είναι
πλήρωςανακαινισμένη.Τιμήπώλησης120.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠωλείταιμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120τ.μ.σε220τ.μ.
οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερικήςανακαίνι-
σης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠωλείταιμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50 τ.μ.σε468
τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανακαίνισης.
Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠωλείταιοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλόσημείο.
Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.69Πωλείται οικόπεδοστοΕργοχώρι500 τ.μ. γωνιακό.Τιμή
πώλησης140.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠωλείταιοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστοκέντρο.
Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠωλείταιγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,1ος
όρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμένο.Τιμή
πώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.19Πωλείταιγκαρσονιέραημιυπόγειαστοκέντρο60 τ.μ.Τιμή
πώλησης14.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠωλείταιχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντραρο-
δάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.71Πωλείταιχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

Το φαρμακείο «Ζωή Μουρατί-
δου»,Βενιζέλου28,Βέροια,προσφέρειεργα-
σίασεκοπέλαστοτμήμακαλλυντικώνμεπροϋ-
πηρεσίαστοχώρο.Αποστολήβιογραφικώνστην
ηλεκτρονικήδ/νση:zoi_mouratidou@yahoo.gr

Από την κατασκευαστική εταιρίαΜΑΤΣΑΛΑΣΧΡΗ-
ΣΤΟΣζητείταιηλεκτρολόγοςμηχανικόςΤΕΙ,μεγνώσεις
Η/Υ,autocadκαιΑγγλικά.Τηλ.:6936805053κ.Ραφαη-
λίδου.Αποστολήβιογραφικώνστο:info@matsalas.gr.



P Μ’ αυτούς τους ρυθμούς που πάμε ως 
κοινωνία, μια μέρα το φρέντο εσπρέσο θα το 
συνταγογραφούν…

 
P Ένας καλός πρωινός καφές, βλέπετε, 

είναι μια απαραίτητη συνθήκη ειρήνης μεταξύ 
μας. κάτι σαν Κόφι Ανάν.

 
P Ενώ αντιθέτως, η γκαζόζα πειράζει.
 
P Από θησαυρούς άνθρακες γεμάτο το πο-

λιτικό σύστημα. Τώρα και ανθρακικό.
 
P Η στήλη σε Φωκά, αναγνωρίζει μόνο 

τον Ευαγγελινό. Που μας κάνει περήφανους 
σε κάθε γιουροβίζιον άμα λάχει.

 

P Ενώ οι άλλοι μάς χορεύουν στο ταψί.
 
P Είπα ταψί και θυμήθηκα: από Δευτέρα 

αρχίζω ξανά δίαιτα. Εξπρές.
 
P Αυτές οι δίαιτες που σταματούν στην 

πρώτη λιγούρα, μου θυμίζουν εκείνη την ταινία 
‘το πρωί μαθήτρια, το βράδυ πόρνη’.

 
P Τον καιρό που εμείς ήμασταν το πρωί 

σχολείο, το βράδυ σφαιριστήριο.
 
P Κατά τα λοιπά. Συνελήφθη ζευγάρι που 

έκανε σεξ σε όχημα εν κινήσει, χωρίς κανείς να 
έχει δίπλωμα. Δεν ήξερα ότι για να κάνεις σεξ 
θέλει και δίπλωμα.

 
P Περιττό, το ότι το παραπάνω 

όχημα προκάλεσα ατύχημα. Προς 
ώρας τροχαίο.

 
P Εδώ που τα λέμε, να πληρώ-

νεις τέτοια τέλη κυκλοφορίας και να μην 
μπορείς να κάνεις ό,τι θες εν κινήσει, 
είναι χοντρό.

 
P Εξάλλου εμείς είμαστε σε ηλι-

κία που δεν πρέπει να χάνεται ούτε 
μία ευκαιρία.

 
P Τύπου: στύση που περνάει δεν 

ξαναπερνάει.
 
P Χθες βράδυ η αγάπη ήθελε 

‘παιχν ιδά -
κια’.  Ήπια 
μια γκαζόζα 
και όλα κα-
λά.

 P Και:

 Μετά από αρκετά χρόνια γάμου και σκληρής 
βιοπάλης το ζευγάρι εξακολουθούσε να μην τα 
βγάζει πέρα και να είναι καταχρεωμένο λόγω 
της οικονομικής κρίσης! Χρωστούσαν τις δό-
σεις για το σπίτι, τα έπιπλα, το αυτοκίνητο και ο 
μισθός δεν έφτανε. Έτσι ο σύζυγος, λαϊκατζής, 
λέει μια μέρα στη γυναίκα του:

«Τα λίγα χρήματα που έχουμε στην τράπεζα 
αρκούν για να βγάλω ένα εισιτήριο για την Αυ-
στραλία. Θα πάω πρώτος εγώ εκεί, θα δουλέ-
ψω λίγους μήνες και θα εξοικονομήσω χρήματα 
για το δικό σου εισιτήριο. Όταν θα έρ-
θεις κι εσύ στην Αυστραλία, θα εργα-
στούμε κι οι δυο για λίγα χρόνια μέχρι 
να πληρώσουμε τα χρέη μας και να 
επιστρέψουμε πίσω στην πατρίδα…»

Πήγε λοιπόν ο σύζυγος στην Αυ-
στραλία και σε έξι μήνες γράφει στη 
γυναίκα του:

«Χρυσή μου, η ζωή εδώ είναι πολύ 
ακριβή, η Αυστραλία δεν είναι πια η γη 
της επαγγελίας, τα πράγματα είναι πο-
λύ δύσκολα! Τόσους μήνες που είμαι 
εδώ, πουλάω σουτιέν αλλά ακόμη δε 
κατόρθωσα να βγάλω λεφτά για το ει-
σιτήριό σου. Κάμε υπομονή ακόμη λί-
γο καιρό γλυκιά μου. Θα εργαστώ πιο 
σκληρά για να σε φέρω κοντά μου…»

Έκανε υπομονή η γυναίκα και σε λί-
γους μήνες πήρε ένα καινούριο γράμ-
μα από την Αυστραλία:

«Εδώ και έξι μήνες εκτός από σου-
τιέν πουλάω και βρακιά, αλλά και πάλι 
δε κατόρθωσα να βγάλω λεφτά για το 
εισιτήριο σου. Κάνε ακόμη λίγη υπο-
μονή.»

Έξι μήνες αργότερα έρχεται ένα τρί-
το γράμμα από τον σύζυγο:

«Τους τελευταίους μήνες εκτός από σουτιέν 
και βρακιά πουλάω και κρεβάτια. Mα και πάλι 
δε τα βγάζω πέρα. Σε παρακαλώ περίμενε ακό-
μη λίγο.»

Σε τρεις μήνες ο σύζυγος παίρνει στην Αυ-
στραλία ένα γράμμα από τη γυναίκα του:

«Αγάπη μου, τους τελευταίους μήνες εγώ 
με ένα κρεβάτι, χωρίς βρακί και χωρίς σουτιέν, 
ξεχρέωσα το σπίτι, τα έπιπλα και το αυτοκίνητο. 
Έβγαλα και εισιτήριο κι έρχομαι κοντά σου σε 
μια βδομάδα»!

Κ.Π.
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