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Στρατηγική κίνηση της 
Ελλάδας η χθεσινή υπογραφή 

με Κύπρο και Ισραήλ
  Στις συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας τους τελευταίους 
μήνες η Ελληνική κυβέρνηση απάντησε με την υψηλής 
σημασίας υπογραφή συνεργασίας με την Κύπρο και το Ισραήλ 
για τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου EastMed. Τι κι 
αν ο Σουλτάνος Ερντογάν κυκλοφόρησε χάρτες που έπαιρνε 
ελληνικές περιοχές, ετοιμάζει στρατεύματα για την Λιβύη 
για να το παίξει διεθνής ρυθμιστής και παράγοντας; Στην 
διεθνή σκακιέρα η Ελλάδα με ψυχραιμία έκανε μια κίνηση 
στρατηγικής σημασίας που θωρακίζει τα συμφέροντά της. Η 
Τουρκία θα πρέπει να σκέφτεται λίγο περισσότερο τις κινήσεις 
της μετά από αυτήν την συμφωνία, αφού πλέον είμαστε 
«συνέταιροι» με το Ισραήλ, ενώ στο deal εκτός της Κύπρου που 
συνυπέγραψε θα μπει και η Ιταλία. Με σοβαρότητα και καλώς 
εννοούμενο πατριωτισμό, η Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί 
ότι είναι η χώρα που μπορεί να ενώσει τα συμφέροντα της 
Ε.Ε. με την Μέση Ανατολή που παραδοσιακά έχουμε καλές 
σχέσεις. 
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Μαλαχίου προφ., Γορδίου μαρτ.

Πίσω στους λογαριασμούς το 
5ευρω από την Τράπεζα Πειραιώς!!!

Με έκπληξη είδαν πολλοί
πελάτες τηςΤράπεζαςΠειραι-
ώς που χρησιμοποιούν την
ηλεκτρονική τραπεζική πλατ-
φόρμαwinbankναχρεώνεταιο
λογαριασμός τουςμόλις μπήκε
το νέο έτος και συγκεκριμένα
χθες,2Ιανουαρίου,πουήτανη
πρώτηεργάσιμητου2020,με5
ευρώκαιτηναιτιολογίαπρομή-
θεια.Αμέσωςυπήρξανδιαμαρ-
τυρίεςκαιτοθέμαέφτασεμέχρι
τοναρμόδιουπουργόΆδωνιΓε-
ωργιάδη,που έκανε ανάρτηση
μέσωtwitterλέγονταςξεκάθαρα

ότιταχρήματαθαεπιστραφούν,αφούπρόκειταιπερίλάθους:
«Ωςπροςαυτό,ερευνήθηκεκαιαπόεμένακαιαπότιςυπη-

ρεσίεςμας.Επρόκειτοπερίλάθουςτουσυστήματοςθαυπάρ-
ξειαντιλογισμός τουποσούάμεσασεόσουςυπήρξεχρέωση
καιδενθαυπάρχεικαμίανέαεπιπλέονχρέωση».

Πράγματιμετάαπόλίγεςώρεςτοποσότων5€πουχρεώ-
θηκεαντιλογίσθηκε(επιστροφήτων5€),μεπλήρηαιτιολογία
σεαντίθεσηότανχρεώθηκανυπήρχεμόνοηλέξηπρομήθεια
καιόποιοςκατάλαβε…κατάλαβε!Τοανησυχητικόπάντωςείναι
ότιμπορείμιατράπεζαμετοπάτημαενόςκουμπιούναχρεώ-
σειότινομίζειτουςπελάτεςτηςκαιπεριμένουμεναδούμεαν
θαυπάρξει αντίδρασηαπό τηνΤράπεζα τηςΕλλάδος.Ευτυ-
χώςησυγκεκριμένηπερίπτωσηαφορούσε χιλιάδες λογαρια-
σμούςκαιέγινεαρκετόςντόρος,αλλιώς…

Τα πρώτα δίδυμα για το 2020 στην Κλινική 
Ευαγγελισμός της Βέροιας

Ταπρώταδίδυμαγιατο2020,
ίσως και  πανελληνίως, γεννή-
θηκαν στη Βέροια στην Κλινικη
Ευαγγελισμός, τα ξημερώματα
τηςΠρωτοχρονιάςστις 03.49 και
03.50,μεκαισαρικήτομή.Πρόκει-
ταιγιαταυγιέσταταδίδυμα(κορι-
τσι/αγορι) τουπανευτυχους ζευ-
γουςΠουρσανίδη Κωνσταντί-
νου -ΜπουκουβάλαΚυριακής.
ΤηνγενναεπιμελήθηκανοιΓυναι-
κολόγοιΕυάγγελοςΠαπαχαραλά-
μπους καιΚωνσταντίνοςΠέτρου,
ο αναισθησιολογος ΓεώργιοςΔι-
μινίκος, ο παιδιατροςΔημήτριος
ΛαζόγλουκαιοιμαιεςΧρύσαΤσα-
ντάκηκαιΖωήΓιαπράκη.

Να ζήσουν και να είναι καλό-
τυχα!

“Υπουργικό” Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν
με οικοδεσπότη τον Χρ. Γιαννακάκη

ΣτηΒέροιαπέρασετιςημέρεςτηςΠρω-
τοχρονιάς οκυβερνητικός εκπρόσωπος
ΣτέλιοςΠέτσας,μετηνοικογένειάτου,και
με φίλους και συναδέλφους του, ημαθιώ-
τες.Ο κ. Πέτσας από τηνπροπαραμονή
βρισκόταν και κυκλοφορούσε στην πόλη
και στα καφέ, άλλαξε εδώ το χρόνο και
παραβρέθηκεστην επίσημηδοξολογία και
στηνκοπήπίταςτηςΠ.Ε.Ημαθίας.

Ξεχωριστήβραδιάόμως,ήταν τοπρω-
τοχρονιάτικο ρεβεγιόν που έκανε στην
«Εληά», μαζί με τον γενικό διευθυντήΟι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
ΑγροτικήςΑνάπτυξηςΔημ. Τσαγκαλίδη,
τον γενικό γραμματέα τουΥπουργείου και
τονημαθιώτηυφυπουργόΟικονομικώνΑ-
πόστολοΒεσυροπουλο,όλοικαλεσμένοι
τουΧρήστουΓιαννακάκη(φωτό)προέδρουτηςΚοινοπραξίαςΠαραγωγώνκαιΣυν/σμώνΗμαθίαςκαιμέλουςτουΔ.Σ.
τουΕΛΓΑ.ΕλπίζουμεναπάεικαλάηχρονιάστηνΗμαθίαμετηβοήθειαόλων!!!

Συντροφικόγλέντισυριζαίωνκαιόχιμόνο,
παραμονήΠρωτοχρονιάς

Άφησανγιαλίγοτακομματικάστηνάκρηκαιέπιασαντιςευχές,ταχαμόγελακαιταsoftπολιτικάπειράγματα,οι«ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠροοδευτικήΣυμμαχία»,στοκαθιερωμένοψήσιμο,παραμονήΠρωτοχρονιάς,στοκαφέPlazaτηςΒέροιας,μετσί-
πουροκαικρασί.ΗβουλευτήςΦρόσωΚαρασαρλίδου,oδιευθυντήςτηςΚ.Ο.τουΣΥΡΙΖΑ,ΘανάσηςΘεοχαρόπουλος,
οδήμαρχοςΒέροιαςΚώσταςΒοργιαζίδης,οιαντιδήμαρχοιΒασίληςΠαπαδόπουλος,ΑλέκοςΤσαχουρίδηςκαιΣτέλιος
Ασλάνογλου, ο επικεφαλής τηςδημοτικήςπαράταξηςΒέροιας«ΠροτεραιότηταστονΠολίτη»ΑντώνηςΜαρκούλης,οι
δημοτικοίσύμβουλοιΒέροιαςΚώσταςΤροχόπουλοςκαιΚυριάκοςΘεοδωρίδης,οτέωςπρόεδροςτουΔημοτικούΣυμ-
βουλίουΒέροιαςΠέτροςΤσαπαρόπουλος,οπρώηνπρόεδροςτουΔΗΠΕΘΕΒέροιαςΓιώργοςΚάκαρης,ουποψήφιος
βουλευτήςΗμαθίαςΣτέργιοςΚαλπάκης,οιΓρηγόρηςΓεωργιάδης,ΚώσταςΚουτσαντάς,ΣτέλιοςΒουγιούκαςκ.ά.

Κάποιαστιγμήήρθανκαιταχάλκινακαιοήχοςτους,κάλυψεπροςστιγμήκάθεσκέψηκαιπροβληματισμό…

ΣτοΔήμοΒέροιαςτοφλουρί,
απότηνπίτατηςΑντιπεριφέρειας

Στο κομμάτι του δήμουΒέροιας έπεσε το
φλουρί τηςβασιλόπιτας,πουκόπηκεστογρα-
φείο του αντιπεριφερειάρχη,ΚώσταΚαλαϊ-
τζίδη, το πρωί της Πρωτοχρονιάς, μετά την
δοξολογίαστονΆγιοΑντώνιογιατονέοέτος.Ο
δήμαρχοςΚώσταςΒοργιαζίδης είχε ζητήσει
νωρίτερααπό τονπαρόνταΑπόστολοΒεσυ-
ρόπουλοναβάλουνσεπρογραμματισμόσειρά
θεμάτων του δήμου (παλιό δικαστικό μέγαρο,
νέο τελωνείο κ.ά.). «Τόσον καιρό δενσε ενο-
χλήσαμευπουργέ,νομίζωόμωςότιήλθεηώρα
μας…»σημείωσεοκ.Βοργιαζίδης.

Παρών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
ΣτέλιοςΠέτσας,οοποίοςσχολίασεότιηΗμα-
θία έχει έναν υπουργό και δραστήριους βου-
λευτές (παρόντες επίσης οι κ.κ.Μπαρτζώκας

καιΤσαβδαρίδης),οπότεκαλόείναιναπρογραμματιστούνόλαταζητήματα.
ΣτοόνειρότηςγιαέναμουσείονερούστηΒέροια,αναφέρθηκεκαιηπρόεδροςτουΔΗΠΕΘΕΓεωργίαΜπατσαρά.
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Πάνω στο καπό ενός περιπολικού, στο «πέ-
ταλο» της Εληάς, δίπλα στους  συναδέρφους τους που βρισκόταν σε υπηρεσία, έκοψε την πίτα του 2020 το Αστυνομικό Σώμα, 
σε μια πρωτότυπη κίνηση από τον Διευθυντή Αστυνομίας Ημαθίας Διονύση Κούγκα και τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών 
Απόστολο Μούρτη.

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία ο κ. Κούγκας είπε ότι είναι ένα ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης προς τους αστυνομικούς 
που κάνουν πρωτοχρονιά μακριά από τις οικογένειές τους, ενώ ευχήθηκε και στο λαό της Ημαθίας.  Στην κοπή της πίτας βγή-
καν κομμάτια για όλα τα τμήματα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας και το  φλουρί έπεσε στο κομμάτι του Χριστού!  

 Καλή χρονιά με υγεία και ασφάλεια!

«Αστυνομική» επιχείρηση κοπής πίτας πάνω σε περιπολικό!

Οικονομική, αναπτυξιακή, διπλωματική 
και γεωστρατηγική σημασία, η συμφωνία 

Ελλάδας- Κύπρου – Ισραήλ για τον  EastMed
Η ιστορική συμφωνία για τον αγωγό 

φυσικού αερίου EastMed,  υπογράφηκε 
χθες ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και 
το Ισραήλ και αναμένεται ότι θα αλλάξει τα 
δεδομένα στην ανατολική Μεσόγειο 

«Ο αγωγός EastMed δεν απειλεί κα-
νέναν» ήταν το μήνυμα που απέστειλαν 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 
ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστα-
σιάδης, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ 
Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την τελετή 
υπογραφής της Διακρατικής Συμφωνίας για 
τον αγωγό. 

Μητσοτάκης και Αναστασιάδης, αναφέρ-
θηκαν και στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, που θα μετέχει στη συγχρηματοδό-
τηση του έργου, αλλά και των Ηνωμένων 
Πολιτειών, που παρέχουν διακομματική 
στήριξη στον αγωγό, θέτοντας την διπλω-
ματική παράμετρο του έργου. 

«Με μεγάλη χαρά υποδέχομαι σήμερα 
στην Αθήνα δύο πολύ καλούς φίλους», είπε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις κοινές δηλώ-
σεις που ακολούθησαν. «Είναι το επιστέ-
γασμα μιας στενής σχέσης» των τριών χωρών. Η Συμφωνία του Ζαπ-
πείου έχει διάσταση οικονομική, αναπτυξιακή διπλωματική, γεωστρα-
τηγική, ανέφερε, σημειώνοντας ότι αποτελεί συμβολή στην εισήνη και 
στη γεωπολιτική σταθερότητα, γιατί αποδεικνύει την έμπρακτη διάθεση 
των κρατών προς τον σκοπό αυτό. «Θα αναβαθμίσει τη γεωστρατηγική 
υπεραξία Ελλάδας και Κύπρου στη Μεσόγειο», τόνισε. προσθέτοντας 
ότι θα εμβαθύνει τη συνεργασία με το Ισραήλ. Αφήνοντας αιχμές κατά 
της Τουρκίας, χωρίς να την κατονομάσει, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι 
ο αγωγός θα συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής, μακριά από 
ανέξοδους αναθεωρητισμούς. 

«Ο αγωγός EastMed έρχεται να συμβάλλει στην αναμόρφωση ενός 
νέου ενεργειακού τοπίου που σέβεται το διεθνές δίκαιο και παγιώνει τη 
διεθνή νομιμότητα», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τη δημιουργία του 
αγωγού. Παράλληλα, η χώρα μας καθίσταται κρίσιμος παίκτης στα ε-
νεργειακά στη Μεσόγειο. Όπως είπε, «δεν υπογράψαμε μια συμφέρου-
σα συμφωνία, αλλά σφραγίσαμε και τη συνεργασία των χωρών μας», 
σε μια περίοδο κρίσιμη για την ασφάλεια. «Ο EastMed δεν αποτελεί 
απειλή για κανέναν. Τα τριμερή σχήματα δεν στρέφονται κατά κανενός. 
Η περιφερειακή συνεργασία είναι ανοιχτή σε όλους, υπό μία προϋπό-
θεση: να σέβονται το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας. 

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στους πρώην υπουργούς Ε-
νέργειας της Ελλάδας, Γιάννη Μανιάτη και Γιώργο Σταθάκη που ήταν 
παρόντες στην τελετή, οι οποίοι και συνέβαλαν ώστε να φτάσουμε στη 
σημερινή ημέρα. 

Αναστασιάδης: Ιστορικό γεγονός 
Από την πλευρά του, ο Νίκος Αναστασιάδης τόνισε ότι η συμφωνία 

επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία των χωρών έχει ωριμάσει σε τέτοιο 
βαθμό, ώστε οι τρεις χώρες να μπορούν να προωθούν έργα με γεω-
πολιτική αξία. Ο αγωγός, ανέφερε, έχει τεράστια γεωπολιτική αξία για 
τις χώρες και την ευρύτερη περιοχή, ενώ θα συμβάλλει στην ενεργει-
ακή ασφάλεια της ΕΕ η οποία μετέχει στη χρηματοδότηση του έργου.  
«Οι συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει δεν στρέφονται εναντίον της 
οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Το αντίθετο, κάθε χώρα που το επιθυμεί 
είναι ευπρόσδεκτη, εφόσον τηρεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, 
ανέφερε, αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στην Τουρκία. 

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι τρεις χώρες θα προχωρήσουν και στην 
ηλεκτρική διασύνδεση των τριών χωρών μέσω υποθαλάσσιου καλωδί-
ου, γνωστού ως EuroAsia Interconnector, ένα έργο που επίσης έχει την 
έμπρακτη στήριξη της ΕΕ. 

    Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου
Για ιστορική ημέρα για το Ισραήλ έκανε λόγο ο πρωθυπουργός του 

Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι άνοιξε το κοίτασμα 
του Λεβαθιάν και υπάρχει μεγάλη ποσότητα με εξαιρετικές αναπτυξια-
κές προοπτικές, την ώρα που το Ισραήλ υπέγραψε συμφωνίες και με 
αραβικές χώρες. 

Όπως και οι προηγούμενοι, ο κ. Νετανιάχου ανέφερε ότι ο αγωγός 
δεν απειλεί κανέναν.  «Υπάρχει μία ιστορική ανωμαλία την οποία έχουν 
ζήσει οι χώρες μας. Στην Αθήνα και στην Ιερουσαλήμ δημιουργήσαμε 
τα θεμέλια του Δυτικού Πολιτισμού. Η Ελλάδα και το Ισραήλ, από τη μία 
μεριά, η Κύπρος στη μέση, δημιουργήσαμε τις αξίες οι οποίες έχουν 
επικρατήσει στην ανθρωπότητα. Όμως, στη σύγχρονη εποχή, υπήρχε 
μία έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των χωρών μας. Αυτό όμως το διορθώ-
σαμε», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Παράλληλα, τόνισε ότι η σημερινή τριμερής συνάντηση ήταν η έ-

βδομη και ανέφερε ότι αναβαθμίζει τη συνεργασία των τριών χωρών 
σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο για να προμηθεύσουν με ενέργεια την 
Ευρώπη. Εξέφρασε μάλιστα τη βούληση του Ισραήλ για περαιτέρω 
ενίσχυση της συνεργασίας.

Για τα οφέλη του EastMed
Ο αγωγός θα συνδέσει τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ανατο-

λικής Μεσογείου με την ευρωπαϊκή αγορά μέσω της Κύπρου και της 
Ελλάδας. Πρόκειται για έργο που αναβαθμίζει τον ρόλο της χώρας μας 
στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και μεσογειακής 
λεκάνης και αποτελεί το επιστέγασμα της νέας γεωπολιτικής εταιρικής 
σχέσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Θέτει, παράλληλα, τέλος 
στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διασφαλίζει την παροχή 
αερίου σε περιοχές της χώρας μας που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση 
στο εθνικό δίκτυο.

Η συνεργασία για τον EastMed δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήπο-
τε τρίτης χώρας, αλλά μετατρέπει την ενέργεια σε καταλύτη της περιφε-
ρειακής συνεργασίας και της σταθερότητας, προς όφελος όλων.

Το έργο συνάδει επίσης με τις στρατηγικές ενεργειακές επιδιώξεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ανοίγει έναν νέο διάδρομο προμήθει-
ας αερίου και θα συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια των κρατών-με-
λών μέσω της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων.

Στο οικονομικό επίπεδο, η χώρα μας θα επωφεληθεί από την παρα-
γωγή, μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου, ενώ και οι καταναλωτές 
θα κερδίσουν από τη μείωση του κόστους της ενέργειας. Κέρδη θα 
υπάρξουν και στο μέτωπο της περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς ο 
EastMed θα διευκολύνει τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπο-
μπών ρύπων με μεταβατικό καύσιμο το φυσικό αέριο.

Η αρχική δυναμικότητα του αγωγού σχεδιάζεται να είναι 10 δισεκα-
τομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ανά έτος, με δυνατότητα διπλασιασμού 
της στο μέλλον.

Αντιδράσεις Τουρκίας
Λίγες ώρες μετά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για τον 

EastMed, η Άγκυρα σε μια κίνηση επίδειξης ισχύος δια του εκπροσώ-
που του υπουργείου Εξωτερικών της, Χαμί Ακσόι, δήλωσε ότι κάθε 
σχέδιο που αγνοεί τα δικαιώματά τους για τους φυσικούς πόρους στην 
ανατολική Μεσόγειο θα αποτύχει.

Παρά το μήνυμα του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
ότι ο αγωγός «δεν απειλεί κανέναν», η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να 
κινείται επιθετικά και να αψηφά τις διεθνείς προειδοποιήσεις για αποφυ-
γή εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Αντιδρώντας στην υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για τον 
ενεργειακό αγωγό EastMed, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερι-
κών της Τουρκίας Χαμί Ακσόι δήλωσε ότι κάθε σχέδιο που αγνοεί τα 
δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων για τους φυσικούς 
πόρους στην ανατολική Μεσόγειο θα αποτύχει.

«Ο πιο οικονομικός και ασφαλής δρόμος για την αξιοποίηση των 
φυσικών πόρων στην ανατολική Μεσόγειο και η διανομή τους στις 
καταναλωτικές αγορές στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώ-
ρας μας, είναι η Τουρκία», υπογράμμισε ο Ακσόι στην ανακοίνωση του 
τουρκικού ΥΠΕΞ.

Πηγή: Πρώτο Θέμα



Η διοργάνωση της Δρά-
σης του Κοινωνικού Πα-
ντοπωλείου του Αυτοτε-
λούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας σε συνεργασία 
με το Περιφερειακό Τμήμα 
Αλεξάνδρειας του Ελληνι-
κού Ερυθρού Σταυρού στέ-
φθηκε για άλλη μια φορά με 
επιτυχία.

Η συγκέντρωση τροφί-
μων πραγματοποιήθηκε 
την Δευτέρα 23 Δεκεμβρί-
ου στα σούπερ μάρκετ της 
πόλης μας, όπου οι πολί-
τες απέδειξαν έμπρακτα τη 
συμπαράσταση τους στον 
συνάνθρωπο που βρίσκεται 
σε ανάγκη, προσφέροντας 
τρόφιμα μακράς διαρκείας, 
παράλληλα με τις αγορές 
τους και τους ευχαριστούμε 
θερμά για τη στήριξή τους.

Επίσης, ευχαριστού-
με θερμά το Περιφερειακό 
Τμήμα Αλεξάνδρειας του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού, τους εθελοντές για την 
πολύτιμη και άριστη συνερ-
γασία τους καθώς και τα 
παρακάτω σούπερ μάρκετ 
που χωρίς τη δική τους συ-
νεργασία δεν θα μπορούσε 
να πραγματοποιηθεί η εν 
λόγω δράση.

Συγκεκριμένα, ευχαρι-
στούμε τα σούπερ Μάρκετ:

• Discount- 28ης Οκτω-
βρίου 28 & Κουγκά Θεο-
χάρη

• Γαλαξίας -Μεγάλου Α-
λεξάνδρου 7

• Κρητικός -Αριστοτέ-
λους 17

• Μασούτης – Κ.Καρα-
μανλή & Ελευθ. Βενιζέλου

• Μασούτης – Γρ. Λα-
μπράκη 60

• Πίτσιας -Ελευθ. Βενιζέ-
λου 44

• Σκλαβενίτης- Νικ. Πλα-
στήρα 55-57
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ΜΕΤΑ-ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ (ΜΕ-
ΤΑΓΛ.)

Προβολές:   Καθημερινά στις 17.30
Σκηνοθεσία: ΝΙΚ ΜΠΡΟΥΝΟ & ΤΡΟΪ 

ΚΥΑΝ
Σενάριο: ΜΠΡΑΝΤ ΚΟΟΥΠΛΑΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

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

ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ ΙΙ (ΜΕΤΑΓΛ.) - 
FROZEN II

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

ΝΤΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

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

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

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

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

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

στάβ Λιντχ

...ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00 και 

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

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

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Κοινωνικό Παντοπωλείο Αλεξάνδρειας:
Ευχαριστήριο για την «Ημέρα Aγάπης,

 Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης» 



 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας στα πλαίσια του Ν. 4647/2019 άρθρο 

51 «Ρυθμίσεις σχετικά με Δημοτικά Τέλη», ανακοινώνει ότι οι 
υπόχρεοι με διαφορά στην επιφάνεια ή και την χρήση του ακι-
νήτου για τον υπολογισμό του Δημοτικού Τέλους μπορούν να 
υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31 Μαρτίου 2020 
χωρίς την επιβολή προστίμων.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά :
1) Τακτοποίηση Μηχανικού ή Ε9 Ιδιοκτήτη.
2) Πρόσφατο Λογαριασμό ΔΕΗ .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 

τμήμα εσόδων του Δήμου Αλεξάνδρειας. (Υπεύθυνοι Επικοινωνί-
ας κ. Παναγιώτης Μεσσαλάς τηλέφωνο 23333-
50123 & κ. Μελιτζανάς Θωμάς 23333-50129)
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Αντιδημαρχία 
Καθαριότητας και 

Περιβάλλοντος Δήμου 
Βέροιας: Μην 
κατεβάζετε 

σκουπίδια τις αργίες
Από την Αντιδη-

μαρχία Καθαριότη-
τας και Περιβάλλο-
ντος Δήμου Βέροιας, 
ανακοινώνεται ότι η 
υπηρεσία καθαριό-
τητας – ανακυκλώσι-
μων υλικών, την Κυ-
ριακή 5/01/2020  τη 
Δευτέρα 06/01/2020 
(ημέρα των Αγίων 
Θεοφανείων), που 
είναι ημέρες Αργίας, 
θα λειτουργήσει με 
προσωπικό ασφα-
λείας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ως προς την αποκο-
μιδή των απορριμμάτων.

Παρακαλούμε όπως, τις παραπάνω ημέρες, τα απορρίμματα 
και οι  ανακυκλώσιμες συσκευασίες  να τα διατηρηθούν  στις οικί-
ες,  για να μη παρατηρηθούν φαινόμενα απόθεσης απορριμμάτων 
εκτός των κάδων και διασποράς τους στο οδόστρωμα,  με στόχο 
τη διατήρηση της καθαριότητας και τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας στο Δήμο.

Επίσης να μη αποθέτονται ογκώδη αντικείμενα πλησίον των 
κάδων ή στα πεζοδρόμια χωρίς να προηγηθεί επικοινωνία  με την 
υπηρεσία για τον προγραμματισμό  συλλογή τους (τηλ.: 23313 
50634).

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Στα εξωτερικά 
ιατρεία του 

Νοσοκομείου 
Βέροιας  ο γιατρός 

Αν. Παυλίδης 
Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο λειτουργίας 

του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας Υ.Μ. Βέ-
ροιας, ανακοινώνεται ότι, από τις 7-1-2020, 
θα συμμετέχει στο πρόγραμμα ολοήμερης λει-
τουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας ο 
ιατρός κ. Παυλίδης Αναστάσιος Επιμελητής Β΄ 
Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος  της Μονάδας 
Βέροιας. 

Το Ιατρείο θα γίνεται κάθε Τρίτη μήνα  και 
από ώρα 15.00-19.00, με ραντεβού κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ. 2331 3 
51182.

Για οποιαδήποτε πληροφορίες, καλείτε στο 
Γραφείο Πληροφοριών του Γενικού, στο τηλέ-
φωνο: 23313 351210  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
καα

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ- ΜΑΤΕΪ

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΤΣΟΥΡΒΑΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

του Κυριάκου και της Αναστασίας, το 
γένος Πλατάνου, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στα Τρίκαλα Ημα-
θίας και η ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΜΕΡΟΠΗ του 
Θωμά και της Αναστασίας, το γένος 

Κουζιώρτη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

Ανακοίνωση του Δήμου Αλεξάνδρειας 
προς ιδιοκτήτες ακινήτων για τον 
υπολογισμό του δημοτικού τέλους
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Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέ-

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

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΕΝΟΡΙΑ 
ΑΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Παρασκευή 3 Ιανουαρί-

ου 2020 – 9.00 μ.μ.

Προπαραμονή εορτής 
Θεοφανείων θα διαβαστούν 
Μεγάλες Ώρες των Θεοφα-
νείων (Όρθρος 0 Μεγάλες 
Ώρες – Αρτοκλασίες – Θεία 
Λειτουργία Ιωαν. Χρυσοστό-
μου).

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 Ιανου-

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΡΑΝΑ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά

 Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 Ιανου-

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

ΑΡΗ
ΒΑΪΝΑ 

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

Η κόρη - Ο γαμπρός
Η εγγονή

Δεξίωση θα δοθεί στην «ΓαλήνΗ»

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 Ιανου-

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΖΑΝΝΟΥ 

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

Η σύζυγος,
Τα παιδιά,
 Τα εγγόνια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

3 Ιανουαρίου 2020 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσως Θε-
οτόκου Αλεξάνδρειας ο Κων/νος 
Κουκουλούδης σε ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται το Σάββατο 4 Ιανουα-

ρίου 2020 στις 10.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Πατρί-
δας ο Βασίλειος Ευθ. Χρυσοχοϊ-
δης σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 2 Ια-

νουαρίου 2020 στις 11.30 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Βέροιας η Σοφία Στερ. Κόγια σε 
ηλικία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 2 Ια-

νουαρίου 2020 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Πολυχρόνης 
Κων. Κουϊρουκίδης σε ηλικία 75 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

3 Ιανουαρίου 2020 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Γεώργιος 
Κυρ. Τσαλουχίδης σε ηλικία 91 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ



Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν
 του Δήμου Νάουσας 

στην πλατεία Δημαρχίας

Εκατοντάδες κά-
τοικοι και επισκέ-
πτες συμμετείχαν 
στο πρωτοχρονιάτι-
κο ρεβεγιόν που δι-
οργάνωσε ο Δήμος 
Νάουσας. Η μουσι-
κή βραδιά ξεκίνη-
σε στo Ρολόι, στην 
πλατεία Δημαρχί-
ας, με το μουσικό 
σχήμα της πόλης 
αποτελούμενο από 
τους Γιάννη Κετάνη 
(κιθάρα), Ιφιγένεια 
Μακρή  ( τραγού -
δι), Στράτο Ρακιτζή 
(πλήκτρα) και Αση-
μίνα Ματζίρη (τύ-
μπανα), που έδω-
σαν στη συνέχεια 
την μουσική «σκυ-
τάλη» στο νεανικό 
συγκρότημα των 
KINGS, το οποίο 
ξεσήκωσε, μικρούς 
και μεγάλους, με μο-
ντέρνους ρυθμούς.

Με τις ευχές του 
Δημάρχου Νικόλα 
Καρανικόλα, παρου-
σία και όλων των 
μελών της δημοτικής 
αρχής, καλωσόρισε 
η Νάουσα το 2020 
και ακολούθησε μια 
όμορφη «βροχή» 
πυροτεχνημάτων 
που φώτισε τα βλέμ-
ματα, μικρών και 
μεγάλων. Με 
τον ερχομό της 
νέας χρονιάς, 
οι KINGS συ-
νέχισαν το ε-
ορταστικό πρό-
γραμμα, με την 
συμμετοχή του 
κόσμου που δι-
ασκέδασε, με 
όμορφες μου-
σικές, κρασί, 
γλυκίσματα και 
εδέσματα μέ-
χρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες. 
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Ποντιακά κάλαντα στην Αθήνα από την 
Εύξεινο Λέσχη Επισκοπής Νάουσας

Στην Αθήνα βρέθηκε στις 23 και 24 Δεκεμβρίου 2019 η Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής Νάουσας , όπου 
πραγματοποίησε επισκέψεις σε σημεία ενδιαφέροντος και έψαλλε τα ποντιακά κάλαντα. Οι χορευτές και  

τα μέλη που συμμετείχαν, επισκέφθηκαν 
το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος, την Βουλή και την 
πλατεία Συντάγματος.

Τα  κάλαντα έψαλλαν  στο ξενο-
δοχείο Novus Hotel , στον  Δήμαρχο 
Αθηναίων κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάν-
νη, στην  Υπουργό Πολιτισμού κα. Λίνα 
Μενδώνη, στον Μακαριώτατο Αρχιεπί-
σκοπο και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, 
στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικό-
λαο Παναγιωτόπουλο και στην Aegean 
oil του Δημήτρη Μελισσανίδη. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ                                               
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                

Ευχαριστήριο
Το Δ.Σ. του συλλόγου νεφρο-

παθών νομού Ημαθίας θέλει να 
ευχαριστήσει  την Κα Μπιζέτα 
Δήμητρα για την οικονομική ε-
νίσχυση με το ποσό των 50 ευρώ                                                                            
για την μνήμη του πατέρα της Αθα-
νάσιου.
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Το έθιμο των Μωμόγερων 
σήμερα Παρασκευή στη Νάουσα

Το έθιμο των Μωμόγερων θα αναβιώσει και φέτος η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας την Παρα-
σκευή 3 Ιανουαρίου 2020. Με έναρξη στις 5:00 μ.μ., από το κτίριο του συλλόγου, οι 12 μωμόγεροι, η 
Νύφη, ο Διάβολον, ο Γέρον, η Γραία και οι υπόλοιποι θα ξεχυθούν στους κεντρικούς δρόμους της Νάου-
σας και θα την κάνουν να χορέψει στους ρυθμούς τους. 

Το παρόν έθιμο ενέταξε το 2016 η UNESCO στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων. Η δρά-
ση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Μ.Π.Σ. Νέας Νικομήδειας «Ο Αριστοτέλης».

Μοίρασε γλυκά και 
χαμόγελα, το κάρο της 

Αγάπης, στη Βέροια

Γεμάτο γλυκίσματα που έφτιαξαν τα μέλη του  Συλλόγου  Ζαχαροπλαστών Βέροιας, ξεκίνησε, το κάρο 
της Αγάπης από την Πλατεία Ωρολογίου, με την συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Βέ-
ροιας και διασχίζοντας τον πεζόδρομο του εμπορικού κέντρου μοίρασε γλυκά και ευχές στα παιδιά που 
τα έπαιρναν με χαρά από τα χέρια των ξωτικών και του Αη Βασίλη, οι οποίοι βρισκόταν επάνω στο κάρο!

Κλίμα γιορτινό, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, από την ΚΕΠΑ και τους ζαχαροπλάστες που ετοί-
μασαν εκατοντάδες γλυκά με μοναδικό σκοπό τα χαρούμενα χαμόγελα και την όμορφη διάθεση μικρών 
και μεγάλων… Και του χρόνου!!!

Την Τρίτη 17 Δεκεμβρί-
ου 2019 ολοκληρώθηκε ε-
πιτυχώς η ημερίδα με θέμα 
«Πιστοποιημένο πολλαπλα-
σιαστικό υλικό και αξιόλογες 
ποικιλίες ροδακινιάς και βε-
ρικοκιάς: προϋποθέσεις για 
μια ανταγωνιστική Δενδρο-
κομία», που πραγματοποι-
ήθηκε στο Τμήμα Φυλλοβό-
λων Οπωροφόρων Δένδρων 
(ΤΦΟΔ) του Ινστιτούτου Γε-
νετικής Βελτίωσης και Φυ-
τογενετικών Πόρων του ΕΛ-
ΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με υπεύθυνη 
οργάνωσης την Δρ. Παυλίνα 
Δρογούδη, Διευθύντρια Ε-
ρευνών. Στο προεδρείο της 
ημερίδας ήταν ο ομότιμος 
καθηγητής δενδροκομίας κ. Μιλτιάδης Βασιλακά-
κης, στον οποίο αποδόθηκε - εκ μέρους του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιστημονικής 
Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 
- πλακέτα αναγόρευσης σε ομότιμο Πρόεδρο της 
Εταιρίας. 

 Η ημερίδα ήταν δράση διάχυσης μέ-
ρους από τα πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα 
των ΤΦΟΔ και Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ) του έργου ‘FruiTrees2Safeguard’ που υλο-
ποιείται στα πλαίσια της δράσης Ερευνώ-Καινοτο-
μώ-Δημιουργώ και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους μέσω 
του ΕΠΑνΕΚ. Στην ημερίδα πραγματοποιήθηκαν 
οι παρακάτω 5 εισηγήσεις που κάλυψαν θέματα 
όπως η Ευλογία της δαμασκηνιάς, δράσεις πιστο-
ποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού, κλιματικής 
αλλαγής και αποτελέσματα αξιολόγησης ποικιλιών 
ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς:

Α) «Ευλογιά (σάρκα) της δαμασκηνιάς και 
πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό»με ομι-
λήτρια την Δρ Βαρβάρα Μαλιόγκα, αναπληρώ-
τρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας του 
ΑΠΘ. Στην παρουσίασή της αναφέρθηκε στην 
συμπτωματολογία, την  επιδημιολογία και στα 
μέτρα αντιμετώπισης της ίωσης Ευλογιά (σάρκα) 
της δαμασκηνιάς η οποία αποτελεί την πιο κατα-
στρεπτική ιολογική ασθένεια των πυρηνοκάρπων 
στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. 
Στην ομιλία της η κ. Μαλιόγκα έδωσε έμφαση στη 
σημασία που έχει η χρησιμοποίηση πιστοποι-
ημένου πολλαπλασιαστικού στη διαχείριση της 
ευλογιάς και άλλων εμβολιομεταδιδόμενων πα-
θογόνων των πυρηνοκάρπων. Δράση του έργου 
FruiTrees2Safeguard είναι η δημιουργία προβα-
σικών φυτειών ποικιλιών του Εθνικού Καταλόγου, 
στα πλαίσια της οποίας έγιναν έλεγχοι από το Ερ-
γαστήριο Φυτοπαθολογίας του ΑΠΘ για την πα-
ρουσία των ιών, ιοειδών και φυτοπλασμάτων που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία σε ποικιλίες που 
διατηρούνται στο ΤΦΟΔ. Κατά τη διάρκεια των 
ελέγχων εντοπίστηκε φυτικό υλικό απαλλαγμένο 
από τα υπό μελέτη παθογόνα και επισημάνθηκαν 
ποικιλίες που πρόκειται να εξυγιανθούν. Οι ιολογι-
κοί έλεγχοι θα συνεχιστούν σε μεγαλύτερο αριθμό 
δειγμάτων ενώ επίσης προβλέπεται για το 2020 
να γίνουν α) εισαγωγή ελεγμένου προβασικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού από άλλους διατηρη-
τές όπως η Κύπρος και εγκατάσταση μητρικών 
φυτειών στο ΤΦΟΔ και στο φυτώριο Τσεσμελή, 
και β) αποστολή επιλεγμένων ποικιλιών σε ερευ-
νητικό φορέα του εξωτερικού για εξυγίανση. 

Β) «Κλιματική αλλαγή στην Ημαθία και ανά-
γκη αξιολόγησης νέων ποικιλιών» από την Δρ. 
Παυλίνα Δρογούδη. Στην ομιλία της παρουσίασε 
κλιματολογικά δεδομένα που καταγράφηκαν στη 
Νάουσα από το 1962 μέχρι σήμερα δείχνοντας 
αύξηση της θερμοκρασίας, μείωση της συσσώ-
ρευσης ψύχους και της συχνότητας παγετών, πα-
ρουσία άκαιρων βροχοπτώσεων, και αναφέρθηκε 
σε μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 
Ανέφερε πως η αξιολόγηση ποικιλιών οπωροφό-
ρων δένδρων πρέπει να γίνεται σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα και περιέγραψε τη μεθοδολογία και 
τον τρόπο χρηματοδότησης ανάλογων δράσεων 
σε άλλες χώρες.

Γ) «Αποτελέσματα αξιολόγησης ποικιλιών ρο-
δακινιάς και νεκταρινιάς» από τον Δρ Γεώργιο Πα-
ντελίδη, ερευνητή Δ’ στο ΤΦΟΔ. Στην ομιλία του 
παρουσίασε την επίδραση που είχαν κλιματολογι-
κά δεδομένα στον χρόνο άνθησης και ωρίμανσης 
των καρπών διαφορετικών ποικιλιών. Επίσης 
παρουσίασε διαφορές μεταξύ ποικιλιών ως προς 

τις ζημιές που παρατηρήθηκαν μετά τις παρατετα-
μένες θερινές βροχοπτώσεις τα τελευταία χρόνια 
καθώς και διαφορές ως προς την απόδοση, τα 
μεγέθη των καρπών που παράγουν, τη παρουσία 
σχισίματος στον πυρήνα, τη γεύση σε επιτραπέζι-
ες ποικιλίες, την παρουσία θραυσμάτων πυρήνων 
κατά την κοπή κονσερβοποιήσιμων ποικιλιών σε 
κοπτικά μηχανήματα και πολλά άλλα αγρονομικά 
και ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών. Τέλος 
περιέγραψε τα χαρακτηριστικά ποικιλιών που 
μελετήθηκαν και αναφέρθηκε στους λόγους για 
τους οποίους θα πρέπει σημαντικός αριθμός από 
τις ευρέως καλλιεργούμενες ποικιλίες να αντικατα-
σταθεί. Ο κ. Παντελίδης περιέγραψε το πρόβλημα 
της παρουσίας προσκολλημένων ποδίσκων στη 
σάρκα κατά την κοπή ροδάκινου στα κοπτικά 
μηχανήματα κονσερβοποίησης, το οποίο εμφα-
νίστηκε το καλοκαίρι 2019 σε ποικιλίες που συ-
γκομίστηκαν μετά από περίοδο παρατεταμένων 
βροχοπτώσεων, και τόνισε πως το πρόβλημα 
μειώθηκε σημαντικά μετά από μία ημέρα συντή-
ρησης σε θερμοκρασία δωματίου ή 0°C.

Δ) «Αποτελέσματα αξιολόγησης ποικιλιών βε-
ρικοκιάς» από την Δρ. Παυλίνα Δρογούδη. Στην 
παρουσία της ανέφερε πως στη βερικοκιά και την 
Ευρωπαϊκή δαμασκηνιά υπάρχουν διαθέσιμες 
για καλλιέργεια ποικιλίες με ανθεκτικότητα στην 
ίωση Ευλογιά, ενώ δεν υπάρχουν για τα ροδάκινα 
και τα Ιαπωνικά δαμάσκηνα. Παρουσίασε απο-
τελέσματα αξιολόγησης της σχετικής ευπάθειας 
διαφορετικών ποικιλιών βερικοκιάς στην ευλογιά 
και αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά ποι-
κιλιών βερικοκιάς, με έμφαση σε ποικιλίες που 
παρουσιάζουν ανεκτικότητα ή ανθεκτικότητα στην 
ασθένεια.

Ε) «Αποτελεσματικότητα αραιωτικών μηχανη-
μάτων ανθέων σε διαφορετικές ποικιλίες ροδακι-
νιάς» από τον Δρ Γεώργιο Παντελίδη. Παρουσιά-
στηκαν πειραματικά αποτελέσματα αξιολόγησης 
της επίδρασης της χρήσης δύο αραιωτικών μηχα-
νημάτων, ενός ρυμουλκόμενου μηχανοκίνητου και 
ενός χειρός με μπαταρία, στο χρόνο και κόστοςα-
ραιώματος καθώς και στην απόδοση και τα ποιο-
τικά χαρακτηριστικά των καρπών, σε διαφορετικές 
ποικιλίες ροδακινιάς.Τα αραιωτικά μηχανήματα 
μείωσαν σημαντικά το κόστος αραιώματος και 
αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα για τους πα-
ραγωγούς. Επίσης, προκάλεσαν πρωίμισηστον 
χρόνο ωρίμανσης κυρίως σε πρώιμες ποικιλίες 
και μεγαλύτερα μεγέθη καρπών. Όμως σε μερικές 
ποικιλίες βρέθηκε μείωση της απόδοσης των δέν-
δρων λόγω υπερβολικού αραιώματος και γι’ αυτό 
θα πρέπει να εφαρμόζονται με προσοχή. Δεν 
βρέθηκαν διαφορές σε ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των καρπών εκτός από την ποικιλία Andross στην 
οποία το αραίωμα στο άνθος προκάλεσε αύξηση 
κατά 10% στην παρουσία σπασμένων πυρήνων 
κατά την κονσερβοποίηση. 

Στις παρουσιάσεις έγινε αναφορά σε πειρα-
ματικά δεδομένα για τα οποία εργάστηκαν εκτός 
από τους ομιλητές οι Α. Ντίκας, Κ. Καζαντζής, Κ. 
Ζιάκου, Μ. Πιτσιούνη και Ν. Γιάννινα (ΤΦΟΔ), Ν. 
Κατής, Α. Κατσιάνη και Χ.Λ. Σασσάλου (ΑΠΘ), 
Θ. Δάνης (ΔΕΛΚΟΦ) και Δ. Πατσιαβούρας και Μ. 
Παράφορος (ΑΣΠΙΣ ΑΕ).

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν περίπου 120 γε-
ωτεχνικοί και παραγωγοί από την Ημαθία και τους 
γειτονικούς νομούς, και ακολούθησε δημιουργική 
συζήτηση επί των θεμάτων που παρουσιάστηκαν. 

Τα αρχεία με τις διαφάνειες των παρου-
σιάσεων της ημερίδας καθώς και περισσό-
τερες πληροφορίες για τις δράσεις του έργου 
Fruitrees2Safegaurd θα αναρτηθούν προσεχώς 
στην ιστοσελίδα “https://pomologyinstitute.gr/fruit-
trees-two-safeguard/”.

Ημερίδα για το πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό 
υλικό και την αξιολόγηση ποικιλιών 

ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς



Το παλιό έθιμο των Λιγουτσιαρέων αναβίωσε η νεολαία 
του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας στους δρόμους  της πόλης 
το πρωινό της παραμονής της Πρωτοχρονιάς. Από το πρωί, 
μια ομάδα νέων του Συλλόγου ντυμένοι με βαριές κάπες , με 
δεμένα ηχηρά κουδούνια στο σώμα τους και με σπαθιά περι-
φέρονταν στους δρόμους της πόλης κάνοντας εκκωφαντικό 
θόρυβο με τα κουδούνια τους και τραγουδούσαν τα κάλαντα 
(Κόλιντα) των Λιγουτσιαρέων προαναγγέλλοντας τον ερχομό 
της νέας  χρονιάς.

Λιγουτσιάρης έρχεται
Γινάρης ξημερώνει
Φραγκίτσα δω Φραγκίτσα κει…
Οι Λιγουτσιαρέοι συνοδευόμενοι από το ΔΣ και άλλα 

μέλη του Συλλόγου επισκέφθηκαν και είπαν τα κάλαντα της 
Πρωτοχρονιάς στο μητροπολίτη μας, τον Αντιπεριφερειάρχη 
Ημαθίας, στον Δήμαρχο Βέροιας αλλά και στα καταστήματα 
της πόλης.

Παρακάτω παραθέτουμε λίγα λόγια για το έθιμο των Λι-
γουτσιάρηδων από το αρχείου του Τάκη Γκαλαίτση.

      Μέσα στα βαθιά χαράματα της Πρωτοχρονιάς, στους 
δρόμους και τα σοκάκια της Βέροιας, ως και τη δεκαετία του 
’60, έβγαιναν οι Λιγουτσιάρηδες. Ντυμένοι με τις βαριές κάπες και φορτω-
μένοι με πολλές σειρές κουδούνια ( είκοσι οκάδες το παιδί, τριάντα τα κου-
δούνια), για να εξορκίσουν με τον εκκωφαντικό θόρυβο τα κακά πνεύματα, , 
πήγαιναν παρέες παρέες σε σπίτια  συγγενών και γνωστών και τραγουδού-
σαν ποικίλα κάλαντα. 

Λιγουτσιάρης έρχιτι
 Γινάρης ξημερώνει
Φραγκίτσα δω, Φραγκίτσα κει,
Φραγκίτσα πάειστη βρύση
με το γκιουρντάνι στο λιμό 
με το σπαθί στη μέση
σα φέτο παλικάρια μου 
σα φέτο και του χρόνου
Τα παιδάκια προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν κάτω από τις χειροποί-

ητες μάσκες κάποιο συγγενικό πρόσωπο, καθώς ο πατέρας τοποθετούσε 
νομίσματα πάνω στις πάλες, στα γυμνά σπαθιά τους. Μόνο ο αρχηγός 

ήταν ξέσκεπος. Τα τραγούδια των Λιγουτσιαρέων ήταν ποικίλα: στους 
τσελιγκάδες μιλούσαν για πρόβατα, στα παιδιά για γράμματα, στους νέους 
εύχονταν να βρουν ταίρι.

Δυο σημεία στο έθιμο των Λιγουτσιαρέων είναι άξια προσοχής. Αν ένα 
μπουλούκι από λιγουτσιάρηδες συναντιόταν με ένα άλλο, ακολουθούσε 
σύγκρουση. Αν υποχωρούσε το ένα και δήλωνε υποταγή, αναγκαζόταν να 
περάσει κάτω από το σχήμα Π που σχημάτιζε το μπουλούκι που νικούσε 
με τα σπαθιά του. Αυτό ανακαλεί στη μνήμη μας τη συνήθεια των Ρωμαίων 
που ανάγκαζαν τους ηττημένους να περνάνε κάτω από τα ακόντιά τους  
(sub iugulum iacere) σε ένδειξη υποταγής,  συνήθεια που οδήγησε αργό-
τερα στις αψίδες του Θριάμβου. Μνεία αυτού του εθίμου κάνουν οι άγγλοι 
αρχαιολόγοι Wace και Thomson στο βιβλίο τους Νομάδες των Βαλκανίων, 
οι οποίοι αναφέρουν ότι η σύγκρουση ανάμεσα σε δυο μπουλούκια , στη 
Βέροια γύρω στα 1911-1914, ήταν τόσο σφοδρή που ένας σκοτώθηκε, και 
από τότε αυτό το μέρος ονομάζεται  ‘‘La ligutsiarlu’’

      Το άλλο αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ οι Βλάχοι της Βέροιας αυτό το 
έθιμο το έχουν την Πρωτοχρονιά, οι Βλάχοι της Πίνδου και της Θεσσαλίας 
το Μάρτη, στις Αποκριές. Η εξήγηση είναι φανερή: το έθιμο είχε σχέση με 
την Πρωτοχρονιά που παλιότερα ήταν η πρώτη του Μάρτη, όπως προανα-
φέρθηκε. Όταν αργότερα η αρχή του χρόνου μετατοπίστηκε το Γενάρη, οι 
Βλάχοι της Μακεδονίας μετέφεραν και το έθιμο το Γενάρη, ενώ οι υπόλοιποι 
το διατήρησαν το Μάρτη. Ορισμένοι το ταυτίζουν με το  Rogatsiarlu , τα ρο-
γκάτσια, από το λατινικό ρήμα rogo = ζητώ, και το ανάγουν στους ομίλους 
οπαδών που, στα ρωμαϊκά χρόνια, γυρνώντας από σπίτι σε σπίτι ζητούσαν 
ψήφο στις δημαρχιακές εκλογές. Μελετητές διαβλέπουν στο έθιμο ακόμη 
αρχαιότερες καταβολές και το συνδέουν με τη γέννηση του Δία και το χορό 
των Κουρητών, για να μην ακουστούν τα κλάματα του νεογέννητου Δία. Η 
επιστημονική ανάλυση και διερεύνηση του εθίμου θα επισημάνει τα διάφο-
ρα πολιτιστικά επίπεδα που συμφύρονται στο έθιμο αυτό.

        Αυτό το έθιμο αναβιώνει ο Σύλλογος Βλάχων Βέροιας εδώ και χρό-
νια και δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα στην πόλη το βράδυ της Πρωτοχρονιάς 
και από τη μια συνδέει το παρόν με το παρελθόν και από την άλλη ζωντα-
νεύει ένα κομμάτι από την παράδοση της πόλης. 
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Το καλύτερο 
Λινάρι της Λίνας 

στην έκθεση 
Athens

 Fashion 2020
Προσωπικα 

νοιώθω ενθουσι-
ασμενη. Νιώθω 
απολυτα ετοιμη 
να περάσουμε 
τα linasexclusive 
jewels σε ενα 
αλλο επαγγελ-
ματικο επιπε -
δο. Δουλέψαμε 
σκληρα σχεδόν 
3 μηνες με από-
λυτη αφοσίωση 
πανω στη νεα 
συλλογη. Και ει-
ναι η πρώτη φο-
ρα που νιωθω 
οτι θα κανουμε 

αισθητή διαφορα. Τα σχέδια μετουσιωθηκαν με πε-
ριτεχνες τεχνικές σε ενα ταξιδι που ευχομαι να μην 
έχει ορια. Γιατί για το 2020 πραγματικά δεν βάζουμε 
ορια αλλα θα αφήσουμε το λιναρι μας να ταξιδεψει οσο 
πιο μακριά μπορει. Της Λινας το Λιναρι και η summer 
collection 2020 θα παρουσιαστεί επίσημα 24-27 Ιανου-
αρίου στην έκθεση Athens Fashion στο Metropolitan 
Expo στην Αθηνα ελπίζοντας ότι αναμεσα σε περισσό-
τερους απο 1000 εκθέτες και τεράστιο ανταγωνισμό τα 
linasexclusive jewels by Lina Toupektsi απο τη Βεροια 
θα ξεχωρίσουν. Μοναδικα σχέδια, εξαιρετικες πετρες 
και υλικα  υπογραφουν την καλύτερη συλλογή μέχρι 
σημερα. Και αν καθε χρόνο λεμε το ιδιο, αυτό συμβαίνει 
γιατί το πιστεύουμε. Καθε νεα συλλογή ειναι και ενα βη-
μα πιο κοντά στην καθιέρωση των linasexclusive jewels 
στην ελληνική αγορα και στην υπογραφή της linas 
Toupektsi ως Greek jewelry designer. Ραντεβού στο Πε-
ρίπτερο F16, Hall 1 στο Metropolitan Expo. 

Λίνα Τουπεκτσή

Το έθιμο των Λιγουτσιαρέων αναβίωσε 
ο Σύλλογος Βλάχων Βέροιας
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Τον αγώνα του Σαββάτου στην 
Ρόδο με τον Διαγόρα έχουν 
στο μυαλό τους όλη στην βασί-

λισσα του βορά. Η προετοιμασία θα 
συνεχιστεί και την Παρασκευή με 
τους παίκτες να είνια αισιόδοξοι οτι το 
νέο έτος 2020 θα είνια καλύτερο από 
το 2019. Η Διοίκηση τεχνική ηγεσία 
και παίκτες θέλουν με την έναρξη της 
νέας χρονιάς αλλά και του β’ γύρου η 
ομάδα να πάει «τραίνο» και να καλύ-
ψει σύντομα την διαφορά που την 
χωρίζει από την κορυφή του βαθμολο-
γικού πίνακα.

Σε δεύτερή μοίρα μπαίνει το θέμα των με-
ταγραφών και αυτό όχι πως δεν θα γίνουν οι
απαραίτητες  κινήσεις και μάλιστα έχουν ήδη
εντοπιστεί οι στόχοι και από τηνΚυριακή με το
καλό και το διπλόστηνΡόδο θα ανακοινωθούν
τουλάχιστον3-4μεταγραφές.

Ακούγονται και γράφονται κάποια ονόματα

απόταοποίαάλλαείνιαμέσαστουςστόχουςτης
Βέροιαςκαιάλλαόχι.

ΟΣάκηςΚανούλας,έναςαπότουςαρχηγούς,
μίλησε για τοπερασμένο ντέρμπι με τον Ιωνικό
αλλά και τον επικείμενο αγώνα του Σαββάτου.
Επιπλέον έστειλε τις ευχές του για καλή χρονιά,
υγείακαιτύχη.

«Θαήθελανα ευχηθώ τόσοστηΔιοίκησηκαι
τοποδοσφαιρικότμήμαόσοκαιστουςφιλάθλους
ναπετύχουμε τουςστόχουςμας.Προερχόμαστε
απόμιαισοπαλίαστοντέρμπιτηςπροηγούμενης
αγωνιστικής.Παίζαμεμεμίαομάδαπουέχει τον
ίδιοστόχομεεμάς.Δενήμαστανιδιαίτεραευχαρι-
στημένοιμετοαποτέλεσμαδιότιαξίζαμετηνίκη.
Παρόλααυτά η εικόναπου είχαμεστοναγωνι-
στικόχώρομαςγεμίζειαισιοδοξίαγιατηδύσκολη
συνέχεια.

Ξεκουραστήκαμε τις γιορτές και επιστρέψαμε
στησκληρήδουλειά.Έχουμεδουλέψειπολύαυ-
τές τις μέρες. Ξέρουμε τονΔιαγόρα, την ομάδα
που αντιμετωπίζουμε. Η ψυχολογία μας είναι
πολύκαλήκαιακολουθώνταςτοπλάνοτουπρο-
πονητήθατακαταφέρουμε».

Ανακοινώθηκαν από 
την ΚΕΔ/ΕΠΟ οι 
διαιτητές της 14ης 

αγωνιστικής της Football 
League, με τον Καλαντζή 
από τη Θεσσαλία να «σφυ-
ρίζει» το Σαββατιάτικο εκτός 
έδρας ματς της ΒΕΡΟΙΑΣ με 
τον Διαγόρα Ρόδου. Ενώ 
Ημαθιώτικη τριπλέ τα σφυ-
ρίζει στην Ιεράπετρα τον 
αγώνα με τον Ιάλυσο με 
διαιτητή τον Μελτζανιδη και 
βοηθούς τους κ.κ Γιάντση 
και Χριστοδούλου.

Αναλυτικά:
Σάββατο(4/1)
15:00 Καλαμάτα – Αιγάλεω

(ΕΡΤ3)
Διαιτητής:Ψυχούλας(Βοιωτίας)
Βοηθοί:Παγούρας(Βοιωτίας),Κύ-

ριος(Αρκαδίας)
4ος:Σταυρόπουλος(Ηλείας)

15:00Διαγόρας–ΒΕΡΟΙΑ
Διαιτητής:Καλαντζής(Θεσσαλίας)
Βοηθοί:Μαλανδρής (Χαλκιδικής),

Καμπερίδης(Καβάλας)
4ος:Γιαννούκας(Δωδ/σου)

15:00ΟλυμπιακόςΒόλου–Ασπρόπυργος
Διαιτητής:Μαρόπουλος(Μακεδονίας)
Βοηθοί: Τυριακίδης (Μακεδονίας), Νίκζας

(Λάρισας)
4ος:Αγγελούδης(Λάρισας)

Κυριακή(5/1)
15:00Τρίκαλα–Ιωνικός(ΕΡΤ3)
Διαιτητής:Αγγελάκης(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Παπαδόπουλος,Τοροσιάδης (Μακε-

δονίας)
4ος:Ζαμπαλας(Ηπείρου)

15:00Τρίγλια–Καβάλα
Διαιτητής:Θεωδορόπουλος(Φλώρινας)
Βοηθοί: Γκιόση (Θράκης), Τσακίρης (Δρά-

μας)
4ος:Φουστανας(Μακεδονίας)

15:00Ο.Φ.Ιεράπετρας–Ιάλυσος
Διαιτητής:Μελτζανίδης(Ημαθίας)
Βοηθοί: Γιάντσης (Ημαθίας), Χριστοδούλου

(Ημαθίας)
4ος:Κουκουράκης(Χανίων)

15:00Θεσπρωτός–ΝίκηΒόλου
Διαιτητής:Κολύτας(Κέρκυρας)
Βοηθοί: Σκορδίλης (Κέρκυρας),Διαμαντής

(Ηπείρου)
4ος:Νικόπουλος(Κέρκυρας)

Προτεραιότηταστοναγώνα
τουΣαββάτουδίνουνστηΒέροια

Από τη Δευτέρα οι μεταγραφές

To Σάββατο 4/1 Διαγόρας-Βέροια 
διαιτητής ο κ. Καλαντζής

από τη Θεσσαλία

Στον Αστέρα Τριποτάμου 
προπονητής

ο Γιώργος Απόσογλου
Τηνντεχνικήηγεσίατου

Αστέρα Τριποτάμου ανα-
λαμβάνει με την εκκίνηση
του 2020 ο ΓιώργοςΑπό-
σογλου.Αναλυτικά η ανα-
κοίνωσητουΔ.Σ.:

«Η διοίκηση τουΑστέ-
ραΤριποτάμου είναι στην
ευχάριστη θέση ναανακοι-
νώσει την έναρξη συνερ-
γασίαςμετοννεαρόκαιφι-
λόδοξοπροπονητήΓιώργο
Απόσογλου.Ονέοςμαςτε-
χνικόςαγωνίστηκεγιαπολ-
λά χρόνια στοΜακροχώρι
και στην Μέση ενώ ήταν
υπεύθυνος ακαδημιών του
Μακροχωρίου και προπο-
νητήςστηνμεγάληομάδα.

Τα τελευταία 2.5 χρόνια
είχεμιαεξαιρετικήπορείαμετονΆρηΠαλαιοχωρίουτερματίζονταςστην
πρώτητετράδατην1ηχρονιάενώπέρσυπέτυχετονστόχοτηςπαρα-
μονής.Γιώργοσεκαλωσορίζουμεστηνομάδαμαςκαιευχόμαστεστο
τέλοςναπραγματοποιήσουμετουςστόχουςπουέχουμεθέσει.»
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Ο πρώτος γύρος της Handball 
Premier ολοκληρώθηκε και 
το e-handball.gr κάνει μια 

ανασκόπηση στην μέχρι τώρα πορεία 
του Φιλίππου Βέροιας. Σίγουρα αν 
κοιτάξει κανείς την βαθμολογία της 
Handball Premier και δει τον Φίλιππο 
Βέροιας τελευταίο με μόλις ένα βαθμό 
θα νομίζει πως πρόκειται για κάποιο 

λάθος.

Ηφετινήχρονιάγιατονσύλλογοτης
Βέροιαςίσωςείναιηπιοδύσκοληκαθώς
ταπροβλήματαπου υπάρχουν και στο
αγωνιστικό και στο οικονομικό κομμάτι
τον καθιστούνωςφαβορί για τον υπο-
βιβασμόκαιπιθανόνναμηνχρειαστούν
καιταplayout.

Η χρονιά ξεκίνησε δύσκολα με τον
Κύρο Σαράφη να αποφασίζει να βγει
μπροστάκαινααναλαμβάνειτηνομάδα.
Δημιουργήθηκεέναπολύνεανικόσύνο-
λοβασισμένοσεαρκετάπαιδιάαπό τις
ακαδημίεςκαθώςεπίσηςκαιορισμένους
έμπειρους παίκτες όπως Νικολαΐδης,
Καραγκιοζόπουλος όπως επίσης και η
σημαίαΣτήβΠαπαδόπουλος.

Απότηναρχήόμωςήξερανότιαυτό
θαείναιπολύδύσκολοκαθώςαγωνιστι-
κά η ομάδα τουΦιλίππου δεν είχε την
απαιτούμενη αγωνιστική εμπειρία έτσι
ώστεστακρίσιμαπαιχνίδιαναμπορέσει
ναπάρει κάποιους βαθμούς.Η ομάδα
του Κύρου Σαράφη έδειξε σε κάποια
παιχνίδιαμαχητικόπρόσωπο,μεαποκο-
ρύφωματοπαιχνίδιμετονΆρηΝίκαιας,
όπουέχασετηνίκηστονήμα.Όσοπερ-
νούσανοι αγωνιστικές όμωςαντί η κα-

τάστασηναβελτιωνότανγινότανόλοκαιχειρότερη.
ΟΚύρος Σαράφης ανακοίνωσε τηνπαραίτησή

τουκαιαπόεκείκαιμετάτιςτελευταίεςαγωνιστικέςη
ομάδαδενείχεκανσυνοδόστονπάγκοτηςπαρου-
σιάζονταςμιαεικόναδιάλυσης.

Ενόψειτηςνέαςχρονιάςπρέπειταπράγματανα
αλλάξουν δραματικά έτσιώστε οΦίλιππος των 15
τίτλων (9πρωταθλήματα, 6 κύπελλα) να αποφύγει
τον υποβιβασμό.Θυμίζουμεπως είναι η μοναδική
ομάδαπουαπότηνίδρυσητηςδενέχεισυμμετάσχει
σεκαμίαάλληκατηγορίαεκτόςτηςπρώτης.

Κανονικά θα συνεχιστεί όπως 
όλα δείχνουν το πρωτάθλημα 
αλλά και το Κύπελλο Ελλά-

δας καθώς οι διαιτητές αποφάσισαν 
να σταματήσουν την αποχή τους. 
Η διαδικασία ψηφοφορίας μεταξύ 
των διαιτητών και των βοηθών της 
Super League 1 φαίνεται ότι ολοκλη-
ρώθηκε και μαζί της το σίριαλ που 
λίγο έλειψε να βάλει στον «πάγο» το 
πρωτάθλημα στην αυγή του 2020.

Μετά την ανταλλαγή emails από τους ρέφερι,
προκύπτει ότι αποφασίστηκε εντέλει να κάνουν
πίσωστηναποχήπουείχανανακοινώσειμέχριτις
17Ιανουαρίου.

Ηπλειοψηφία των διαιτητώνψήφισε να μην
συνεχιστείη...απεργίακαιπαράτογεγονόςότιδεν
έλαβανκαμίαδέσμευσηαπότουςπαράγοντεςτων
ΠΑΕαλλάκαιτηνίδιατηνΚΕΔείτεγιατοκομμάτι

τωνμηνύσεωνείτεγιατηνγραμμήτουoffsideστο
VAR,κατέληξαννασφυρίξουνκανονικάτοερχόμε-
νοσαββατοκύριακο.

Κι αυτό διότι ότι επικράτησε ηψυχραιμία ενώ
φέρονται να κατέληξαν στο συμπέρασμαπως η
αποχήδεναποτελείτηδεδομένηστιγμήτονενδε-
δειγμένοτρόποαντίδρασηςήκινητοποίησης.

Έτσι η 17η αγωνιστικήπουπεριλαμβάνει τα
ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και το Ά-
ρης-ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί κανονικά καθώς και τα
παιχνίδιατης6ηςφάσηςτουΚυπέλλουΕλλάδας.

Τοπρόγραμμα
Σάββατο4/1
ΟΦΗ–Βόλος(17:15)
Αρης–ΠΑΟΚ(19:30)
Ατρόμητος–ΑστέραςΤρ.(20:00)

Κυριακή5/1
ΑΕΚ–Παναιτωλικός(15:00)
Ξάνθη–ΑΕΛ(17:15)
Πανιώνιος–Λαμία(17:15)
Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός(19:30)

ΣεπολύδύσκοληθέσηοΦίλιππος
Βέροιαςμετον«παρθενικό»
υποβιβασμόνακαραδοκεί

Κανονικά σέντρα στην SL1, 
έκαναν πίσω οι διαιτητές!

ΧειμερινήανάβασηστηνκορυφήτουΚαϊμάκτσα-
λάν  έκαναν τρείςορειβάτεςμέλη τουΕ.Ο.Σ.Νάου-
σαςτοπρωίτηςΠαρασκευής27Δεκεμβρίου(Γιώρ-
γοςΚαισαρίδης , ΚώσταςΜάϊνος καιΘωμάςΜη-
τσκόπουλος).Ηανάβασηξεκίνησεαπότηνβάσητου
χιονοδρομικού κέντρου με στόχο το εκκλησάκι του
ΠροφήτηΗλίαστα2524μέτραυψόμετροστασύνο-
ραμεταΣκόπια.Τοπρωίηθερμοκρασίαήτανστους

-12ΒαθμούςΚελσίουκαιμε τοναέραή αίσθηση (
Windchill)ήτανστους-20ΒαθμούςΚελσίου.Ένα
μέροςτηςανάβασηςέγινεμε«Crabons»  (καρφιά
πάγου ) στις μπότες λόγω τουπαγωμένου τερέν .
Ησυνολικήδιαδρομήπάνω–κάτωήτανπερίπου7
χιλιόμετρακαιέγινεσεκάτιλιγότεροαπό3ώρες.

 Αυτόπουάξιζεπραγματικάήτανοιεικόνεςτης
κορυφής , τωνΣέρβικωνστρατώνων αλλά και του

ΠροφήτηΗλίασεσυνθήκες «ΑπόλυτουΠαγετού»,
έναςάλλοςκόσμοςαπόαυτόνπουέχουμεσυνηθίσει
.Μετοναέρακαιτοχιόνινασυνθέτειγλυπτάπάγου
απαράμιλληςαισθητικήςκαι τολευκόχρώμανακυ-
ριαρχείπαντού. Και οι δύο ονομασίες τουβουνού
,ΕλληνικήκαιΤούρκικηεστιάζουνστοχιόνι καιτον
αέρα (Καρατζόβας)πουφυσάει σχεδόνπάνταστο
βουνό. Η ονομασία ΚαϊμάκΤσαλάν είναι Τούρκικη

απότοΚαϊμάκ(Καϊμάκι)καιΤσαλάν(κλέφτης)που
σημαίνει «κλέφτης του χιονιού»  από τοπολύ χιόνι
πουέχειτοβουνό,πρώτοαπόόλαταγύρωβουνά.

Δενείναι τυχαίοκαι τοΕλληνικόόνομα τουβου-
νού«Βόρας»απότον«Βορέα»τονγιό  τουΑιόλου
που ήταν στην αρχαιότητα ηπροσωποποίηση του
Βόρειου–παγωμένουάνεμουκαικατοικούσεεδώ

Χειμερινήανάβαση,στους-12ΒαθμούςΚελσίου,
απόμέλητουΕΟΣΝάουσαςστηνκορυφήτουΚαϊμακτσαλάν!



14 5-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015www.laosnews.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Η σφοδρή χιονόπτωση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν μεγάλο μέρος της χώ-
ρας. Προς τούτο έχουν εκδοθεί και από τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας γενικές οδηγίες  για την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας των κατοίκων όλης της χώρας, αλλά 
και ιδιαίτερα των περιοχών που πλήττονται  εντονότερα από 
τα φαινόμενα κακοκαιρίας, με έμφαση στα μέτρα προστασίας 
εξαιτίας της διακοπής των μετακινήσεων ή της σημαντικής και 
κυρίως επικίνδυνης επιβάρυνσής τους.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των μέτρων για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
σε συνθήκες ψύχους, έντονων χιονοπτώσεων και παγετού, η 
Γ.Σ.Ε.Ε. ενημερώνει για τα ακόλουθα:

1. Αδυναμία προσέλευσης των εργαζομένων 
στην εργασία τους
Οι εργαζόμενοι που δεν κατάφεραν να προσέλθουν στην 

εργασία τους όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας 
σπουδαίου λόγου που οφείλεται σε αδυναμία μετακίνησής τους 
λόγω της χιονόπτωσης και των συνεπειών της δικαιούνται κα-
νονικά της αποδοχές τους για την ημέρα ή τις ημέρες αυτές της 
κακοκαιρίας, αρκεί να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήμερη 
πραγματική εργασία στον εργοδότη τους .

Η διακοπή των συγκοινωνιών και η επικινδυνότητα όλων 
των δρόμων, και όχι μόνο των κεντρικών οδικών αρτηριών, 
εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης και του παγετού που ακο-
λουθεί, αλλά και της χαμηλής ορατότητας σε πολλές περιπτώ-
σεις, αποτελούν τυπική περίπτωση σπουδαίου λόγου, που 
δικαιολογεί, σύμφωνα με την καλή πίστη, τη μη παροχή της 
εργασίας. 

Εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το δι-
καίωμα στις αποδοχές της ημέρας κακοκαιρίας θεμελιώνεται 
όταν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και ο εργαζόμενος δεν 
κατόρθωσε, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπά-
θεια, να μεταβεί στην εργασία του . Επίσης το δικαίωμα αυτό 
διατηρείται και όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε κανονικά 
επειδή ο εργοδότης διέκοψε τη λειτουργία της χωρίς να λάβει 
τα απαιτούμενα «μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης». Ως εκ 
τούτου, ο εργαζόμενος που δεν καθόρθωσε να μεταβεί στην 
επιχείρηση, της οποίας τη λειτουργία διέκοψε ο εργοδότης την 
ημέρα της κακοκαιρίας λόγω της εκτίμησής του πχ ότι δεν θα 
υπάρξει επαρκής πελατεία ή (και) προσέλευση των εργαζομέ-
νων, δικαιούται κανονικά τις αποδοχές της ημέρας αυτής. 

Αντίθετα, στην επιχείρηση που λόγω της ασυνήθους σε 
ένταση χιονόπτωσης είναι κατ’αντικειμενική κρίση αδύνατο να 
λειτουργήσει, τα μέρη απαλλάσσονται αμοιβαία από τις υπο-
χρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την παροχή εργασίας κατά την 
ημέρα που παρέμεινε κλειστή .

Σημειώνεται ότι η ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν 
κατόρθωσε να μεταβεί στην εργασία του λόγω ακραίων και-
ρικών συνθηκών δεν μπορεί να χρεωθεί μονομερώς από τον 
εργοδότη στον μισθωτό ως ημέρα κανονικής άδειας.

2. Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων 
Κρίνεται σκόπιμη η υπενθύμιση του πλαισίου οδηγιών  για 

την περιγραφή των ομάδων εργαζομένων υψηλού κινδύνου, τα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που πρέπει προληπτικά να λαμ-
βάνονται από τους εργοδότες, σε συνδυασμό κατά περίπτωση 
μέτρα ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες και τη διενέργεια τόσο 
προληπτικών, όσο και κατασταλτικών ελέγχων από την Επιθε-
ώρηση Εργασίας.  

 Συγκεκριμένα:
► Οι ομάδες με υψηλό κίνδυνο για την υγεία τους από την 

εργασία σε συνθήκες ψύχους είναι οι καρδιοπαθείς, οι πνευμο-
νοπαθείς, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα (πχ σακχαρώ-
δης διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές αρτηρι-
ακής πίεσης κοκ), οι λαμβάνοντες συγκεκριμένα φάρμακα (πχ 
ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά, αντιχολιεργικά κοκ), οι γυ-
ναίκες κατά την κύηση. Η ένταξη των εργαζομένων στις παρα-
πάνω ομάδες γίνεται από τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης 
ή (στις λίγες περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η απασχόληση 
Ιατρού Εργασίας) με ιατρική βεβαίωση που προσκομίζει ο ίδιος 
ο εργαζόμενος.

► Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα: 
- Οι χώροι εργασίας σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργα-

σίας πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της 
εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την 
εκτέλεσή της,   λαμβανομένων πάντα υπόψη και των κλιματο-
λογικών συνθηκών των εποχών του έτους . 

-Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέ-

σεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις ατμο-
σφαιρικές επιδράσεις (δυσμενείς καιρικές συνθήκες) και να μην 
κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν .

- Να χορηγείται στους εργαζόμενους, στις περιπτώσεις που 
αυτό απαιτείται, εξοπλισμός ατομικής προστασίας για προ-
στασία από το ψύχος . Ως  εξοπλισμός ατομικής προστασίας 
νοείται κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος     πρέπει να 
φορά ή να φέρει κατά την εργασία, για να προστατεύεται από 
ένα ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία 
του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού 
που εξυπηρετεί αυτό το     σκοπό.

-Η οργάνωση και ο ρυθμός εργασίας δεν πρέπει να θέτουν 
σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

-Στην περίπτωση εγκύων και γαλουχουσών εργαζομένων, 
για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να εγκλείει συγκεκριμέ-
νο κίνδυνο έκθεσής τους σε ακραίες συνθήκες καταπόνησης 
λόγω ψύχους, πρέπει να αξιολογείται ο κίνδυνος για την ασφά-
λεια ή την υγεία τους, καθώς και κάθε επίπτωση στην εγκυμο-
σύνη ή γαλουχία, και να καθορίζονται τα ληπτέα μέτρα . 

-Απαγορεύεται η απασχόληση ανηλίκων εργαζομένων σε 
εργασίες κατά τις οποίες ο νέος εκτίθεται σε δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες κατά την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών .

Ειδικότερα για τα τεχνικά και οικοδομικά έργα:
-Αντιστηρίξεις, εκσκαφές κ.λ.π. πρέπει να επανελέγχονται 

από το επιβλέποντα μηχανικό πριν από την επανάληψη ερ-
γασιών διακοπεισών λόγω θεομηνίας ή παγετού και να ανα-
γράφονται οι σχετικές παρατηρήσεις στο Ημερολόγιο Μέτρων 
Ασφάλειας . 

- Όσον αφορά τα ανυψωτικά μηχανήματα, απαγορεύεται η 
εγκατάσταση ή χρήση τους σε καιρικές συνθήκες που είναι δυ-
νατό να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθειά τους .

-Οι προσωρινές εργασίες σε ύψος εκτελούνται μόνον όταν οι 
καιρικές συνθήκες δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την 
υγεία των εργαζομένων .

- Όλες οι βοηθητικές κατασκευές (ικριώματα κλπ) πρέπει να 
επιθεωρούνται από το αρμόδιο πρόσωπο ως προς την αντοχή, 
τη σταθερότητα και τα μέτρα ασφάλειας σε περίπτωση θεομηνί-
ας και πριν από την επανάληψη των εργασιών. Σε περίπτωση 
δυσμενών καιρικών συνθηκών διακόπτονται οι εργασίες οι 
οποίες παρεμποδίζονται άμεσα από αυτές. Οι εργασίες αυτές 
επαναλαμβάνονται μετά την αποκατάσταση των ασφαλών συν-
θηκών εργασίας . 

Η αναλυτική εξειδίκευση των τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται για την α-
ντιμετώπιση της καταπόνησης των εργαζομένων λόγω ψύχους, 
έντονης χιονόπτωσης και παγετού πρέπει να γίνεται με τη 
συμμετοχή του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, 
σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και να 
αποτυπώνονται στην απαιτούμενη από το νόμο γραπτή εκτίμη-
ση επαγγελματικού κινδύνου. Υπενθυμίζεται ότι τα σωματεία ή/

και οι επιτροπές υγιείας και ασφάλειας έχουν το δικαίωμα δια-
βούλευσης και υπογραφής συλλογικών ρυθμίσεων, με αντικεί-
μενο την εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης της καταπόνησης 
των εργαζομένων, σε συνεργασία και με τον τεχνικό ασφαλείας 
και τον γιατρό εργασίας. 

Σημαντικός, είναι ο ρόλος των αρμόδιων Τεχνικών Επιθε-
ωρητών Εργασίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια 
προληπτικών ελέγχων εφαρμογής των μέτρων που κατατεί-
νουν στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργα-
ζομένων, σε όλους τους εργασιακούς χώρους και ιδίως στους 
πλέον εκτεθειμένους στις καιρικές συνθήκες, όπως πχ στους 
υπαίθριους χώρους ή όταν οι εργασίες γίνονται σε εξωτερικούς 
χώρους (πχ. οικοδομές, οδικά ή άλλα τεχνικά έργα, αγροτικές 
εργασίες, ταχυμεταφορές με δίκυκλο κ.ά), σε χειρωνακτικές 
εργασίες (πχ χειρωνακτική διακίνηση βαρέων φορτίων στις με-
ταφορές, οικοδομές κλπ).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έχουν υποχρέωση ε-
ντατικοποίησης των προληπτικών ελέγχων κατά τη χειμερινή 
περίοδο σε όλους τους εργασιακούς χώρους, με προτεραιότητα 
σε εκείνους με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, καθώς και άμεσης 
ανταπόκρισης στις σχετικές καταγγελίες των εργαζομένων και 
των σωματείων τους και επιβολής των προβλεπόμενων κυ-
ρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών παραβιάσεων 
ή μη συμμόρφωσης εργοδοτών προς τις υποδείξεις που τους 
γίνονται. 

Σε κάθε περίπτωση αποτελεί πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ προς 
το Υπουργείο Εργασίας η εισαγωγή στην ισχύουσα νομοθεσία 
για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων ρητών ρυθμίσεων 
για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύσεων 
για την πρόληψη της καταπόνησης των εργαζομένων και ρύθ-
μισης των συνθηκών εργασίας τους στις περιπτώσεις έκθεσης 
σε έντονα καιρικά φαινόμενα (ψύχος, καύσωνας κλπ). 

Τονίζουμε ότι με άτυπες εγκυκλίους και ανακοινώσεις τα 
προβλήματα δεν επιλύονται, αλλά χρειάζεται άμεσα ένα σαφές 
ρυθμιστικό πλαίσιο, αυστηρές κυρώσεις και εντατικοποίηση 
των έγκαιρων ελέγχων  από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

Τα σωματεία, τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα και οι Ο-
μοσπονδίες δύναμης της ΓΣΕΕ είναι σε επαγρύπνηση για τις 
καταγγελίες των εργαζομένων. 

Η  ΓΣΕΕ θα συνεχίσει να έχει στη διάθεση των συνδικάτων 
και των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια για κάθε ζήτημα 
πληροφόρησης, στήριξης και συλλογικής δράσης και στα θέμα-
τα υγείας και ασφάλειας:

• το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων 
της ΓΣΕΕ, ΚΕΠΕΑ/ ΓΣΕΕ www.kepea.gr 

• το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευ-
τικής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας 
της ΓΣΕΕ  https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-
simvouleftikis-ergazomenon-anergon/ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ: Ενημέρωση 
για την υγεία και ασφάλεια εργαζομένων σε συνθήκες  

ψύχους, έντονων χιονοπτώσεων και παγετού



Παρασκευή 3-1-2020

13:30-17:30ΚΟΥΡ-
ΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΙΝΔΟΥ15ΚΑΙΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
65931

21:00-08:00 ΚΑ-
ΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ3(ένα-
ντιΙΚΑ)23310-27507

15ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

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

Ιανουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό30-12-2019 μέχρι5-1-
2020 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

ΤοΒέρμιο,μειστορίασυνοδευμένηαπόμύθους
καιδοξασίες, κατορθώματαηρώωνκαιθεών,περά-
σματαβασιλιάδωνκαιαγίων,είναιεδώ,μαςπεριμέ-
νειμαςκαρτερεί.Βουνοκορφέςατέλειωτες,φαράγγια
και ρέματα, δάσησκιεράπουκάνουν τηνορειβασία
πιότεροσιωπηλή, ξεχασμέναπεράσματα,πανέμορ-
φαχωριά.(Κουμαριά,ΞηρολίβαδοκαιΣέλι)

11φίλοιορειβάτεςφύγαμεαπότηνΒέροιαγιαμια
διαδρομήστηνοροσειράτουΒερμίου……

Τόσοκοντάκαιτόσομακριά!
ΤοόροςΒέρμιο,απόταομορφότερακαιπλουσιό-

τερασεχλωρίδακαιπανίδαβουνάτουελλαδικούχώ-
ρουκαιαυτόεύκολατοαντιλαμβάνεσαιότανβρεθείς
στιςπλαγιές του.Όληηοροσειρά τουΒερμίουσχη-
ματίζει μιαμακριά κορυφογραμμή,ηοποία ξεπερνά
τα50χιλιόμετρασεμήκος.Οιβόρειεςαπολήξειςτου
βουνούφτάνουνστονομόΠέλλας.Πολλάτρεχούμε-
νανερά,πυκνάδάση μεοξιέςπεύκακαι έλατα.Οι
ανατολικέςπλαγιέςπλούσιες σενεράκαιβλάστηση
σε αντίθεσημε τις δυτικέςπου είναι άγονες.Δάση
μεπλατύφυλλα,  δρυς, μικτά δάσηοξιάς και μακε-
δονίτικα έλαταστιςβουνοπλαγιές.Οι  κορυφές είναι
γυμνέςαπόδένδραμόνοχαμηλήβλάστηση.Ταδάση
ξεκινούναπότημέσητουβουνού,ενώχαμηλάεπι-
κρατούν εκτάσειςθαμνώδεις.Στιςπλαγιέςαναπτύσ-
σονταικαστανιές,γαύροι,κουμαριέςκαιαγριοκέρασα.

Ενώσεχαμηλάυψόμετρακαλλιεργούνταιροδακι-
νιές,μηλιές,αχλαδιέςκαικερασιές.

Ηαρκούδα ,ολύκοςκαι το ελάφιδενυπάρχουν
σήμερα,παρατηρούνται όμως ζαρκάδια, αγριογού-
ρουνα,λαγοί,κουνάβια,ασβοί,νυφίτσες,σκίουροικαι
αλεπούδες.Αγριοτριανταφυλλιές, κρόκοι, κυκλάμινα
καιποικιλίεςμανιταριών.

ΟΗρόδοτος  γράφει για τονΜίδα ότι είχε ένα
κήποστηνκοιλάδακάτωαπότοόροςΒέρμιομεεξη-
ντάφυλλα τριαντάφυλλα εξαιρετικής ευωδίαςκαι μια
πηγήμεδροσερόνερό,τοοποίοοΜίδαςανακάτευε
μεκρασίκαιπρόσφερεστονΣιληνό,θεότητατουκρα-
σιούκαισυγγενήτουΔιόνυσου.

ΟΜίδαςήτανβασιλιάς τηςΦρυγίας. Φημιζόταν
γιατησοφία,τηνευσέβειακαιταπλούτητου.

Ήταν γιος του Γόρδιου, ενός φτωχού αγρότη,
απόγονος των Βριγώνπου μετανάστευσε στηΜ.

Ασία ( από τηνΜακεδονία ) και έγινε βασιλιάς του
ΓορδίουήΓορδίκιουπαλιάςπρωτεύουσας τηςΦρυ-
γίαςπάνωστονποταμόΣαγγάριο.ΓυναίκατουΜίδα
ήτανηΕρμοδίκη,κόρητουΑγαμέμνονα,βασιλιάτης
αιολικήςΚύμης.Τοχωριόχτισμένοσευψόμετρο780
μέτρων,μαςυποδέχεταιήρεμοχωρίς καθόλουχιόνι
καιπαγωμένο( -5  )βαθμοίΚελσίου.Έναχωριόμε
πλούσιαλαογραφίακαιπαράδοση.ΗΚουμαριάείναι
ένααπόταωραιότερακαλλωπιστικάφυτάτηςελλη-
νικής χλωρίδας.Από τονόμορφοαυτόθάμνοπήρε
καιτοόνοματηςηΚουμαριάΗμαθίας.Χτίσθηκεαπό
τσελιγκάδεςτουΣελίουκαιτουΞηρολιβάδουτέλητου
19ουαιώνααρχέςτου20ουαιώνα.Hκαταγωγήτους
απότουςορεινούςοικισμούςτωνΓρεβενώνκυρίως
απότηνΑβδέλλακαιτηνΣαμαρίνα.Το1822μετην
καταστροφήτηςΝάουσαςτοπαλιόχωριόκαταστρά-
φηκε.Το1922δέχθηκεπρόσφυγεςαπό τηνΜικρά
Ασία,περίπου30οικογένειεςαπό τηνπεριοχή του
ΚαυκάσουκαιαπόδιάφοραχωριάτηςΤραπεζούντας
καιτηςΣάντας.ΑπότηνΚουμαριάκαταγότανοΑκα-
δημαϊκόςστοΒουκουρέστι,ΓιώργοςΜούρνος.καιο
αγιογράφοςΤούσιαςΑναστασίου.

Αγιογράφησε τηνΑγίαΤριάδα,μεγάλομέρος του
ΑγίουΑντωνίουκαιπολλέςαγιογραφίεςτουβρίσκο-
νταιστιςεκκλησίεςτουΑγίουΝικολάουκαιτηςΠανα-
γίαςστηνΚουμαριά.Μέχριτο1925λεγότανΝτόλιανη
πουσημαίνει΄΄χαμηλότοπος΄΄το1926πήρετοόνο-
μαΚουμαριά.Οδοιπορούμετώρασεδασικόδρόμοη
πεζοπορίαγίνεταιξεκούραστα,μαςδίνειδυνάμειςγια
τησυνέχεια.Ημέρασήμεραπρομηνύεταισκληρή,η
πορείαμαςμέχρικαιτηνκορυφήείναιόλοανάβαση.
Χρειαζόμαστεγεράπόδιακαιδυνατέςαναπνοές

Μπήκαμεστοδάσος,έναζωντανόδάσοςμεδέν-
δραγυμνάαπόφυλλώματα.

Ταδένδρα τριγύρωχωρίς τοφύλλωμα τουςμας
κρατούνσυντροφιάευχάριστα.

Αγριολούλουδα  γεμίζουν τουςδασωμένους  λό-
φουςκαιτιςβουνοπλαγιές.

Μέσααπόταάγριαβατόμουραπουκανείςάλ-
λοςεκτόςαπόταπουλιάδεντακαταδέχεται,έβγαιναν
ξαφνικοίβιαστικοίκελαηδισμοί.

Συναντάμε ταπρώτα χιόνια.Λίγοπιοπέρα το
νερόέτρεχεμέσααπότοδασωμένοαυλάκικαι τρα-

γουδούσε.Μονοπάτι ανηφορικόπουανεβαίνοντας
ψηλότερα γίνεται δυσκολότερο.Αδιαπέραστο τείχος
απόπυκνήβλάστησημαςυποδέχεται.

Αγριοτριανταφυλλιέςκαιβατσινιές με τααγκάθια
τουςναμαςδυσκολεύουν.Οουρανόςείναιασυννέ-
φιαστος,οήλιοςσήμεραλάμπεικαιζεσταίνει,μετις
προχθεσινέςχαμηλέςθερμοκρασίεςτιςχειμωνιάτικες
οΔεκέμβριοςφεύγει κρύοςκαιπαγωμένος.Σήμερα
ηομάδαμας είναιπολύ τολμηρήκαιμπήκεαμέσως
στα δύσκολα.Πάνωστο χιόνι νυχτοπερπατήματα
άγριας ζωής,μόλιςμπροστάμας ξεπετάχθηκε ένας
τετράπαχοςλαγόςκαιμεμακριάάλματαχάθηκεστις
γύρωθαμνώδεις εκτάσεις.Ταδένδρα  χωρίς τονά-
σπρομανδύατουχιονιούπόσοαλλιώτικαφαίνονται!

ΤώραορειβατούμεσεέναανηφορικόΓολγοθάμε
κλίσειςκάποτεωςκαι25%μέσασεμιαρεματιάανά-
μεσασεπυκνόδάσοςοξιάς,όπου ξοδεύτηκανόλες
σχεδόνοιεφεδρείεςτουοργανισμούμας.Ηυγρασία
του δάσους και το χιονισμένο – γλιστερόμονοπάτι
μας ταλαιπωρούν.Ανεβαίνονταςψηλότερα  το τοπίο
αλλάζει ταδένδρα  δίνουν τηθέση τουςσε χαμηλή
βλάστηση. Βρισκόμαστε σε ξέφωτο, από εδώ και
πέρα το τοπίοφαίνεται να ξεκαθαρίζει.Τώρα τοπίο
γυμνόμαςοδηγείπροςτηνκορυφή.

Πέτρεςκαιχαμηλήβλάστηση.Τοκρύοέντονοένα
παγωμένοαεράκιμαςυποδέχεται,φοράμεγάντιακαι
σκούφους.Οι  γύρωπλαγιές  ντυμένεςμε το λευκό
αραχνούφαντο μανδύα του χειμώνα, το χιόνι μόλις
καιέχεισκεπάσειμετονάσπρομανδύατουτιςβου-
νοπλαγιές……το κρύο έντονο.Από τούτη εδώ την
κορυφή το θέαμαπανέμορφο. Τοφως κάνει χίλια
χρώματαμεεκείναταμακρινάσύννεφα,τουςατμούς
και τις ομίχλες, τα χρωματίζει με τρόπο ιδιαίτερο.Οι
κορυφέςπανέμορφεςμεταχρώματατουήλιουκαι
τουχιονιού.Πήραμετοδρόμοτηςεπιστροφής,ηκα-
τάβασηδενμαςκουράζεικαθόλου,άλλωστεμαθημέ-
νοιαπότηνπρωινήανάβασηδενδυσκολευόμαστε.

Άλλημιαανάβαση,άλλημια εξόρμησηάλλημια
φυγήεδώστοδικόμαςβουνότοΒέρμιοπήρετέλος
με επιτυχία.  Συγχαρητήρια σε όλη την ορειβατική
ομάδα.ΚΑΛΗ-ΧΡΟΝΙΑ!

ΓιατουςορειβάτεςΒέροιας
ΤσιαμούραςΝικόλαος

ΚΟΥΜΑΡΙΑ–5ΠΥΡΓΟΙ1750μΚυριακή29
Δεκεμβρίου2019μετουςΟρειβάτεςΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕ-

ΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  επ ί

της Β. Όλγας κο-

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

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

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

ΑΓ.  ΜΑΡ ΙΝΑ

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

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

ευρώ, συζητήσιμη.
Τηλ.:6992769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 2 ,

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

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

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

κό,δίπλασταΑστικά.
Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

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

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

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

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

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

otenet.gr.
ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙ-

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλ-

ληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσία κατάπροτίμη-
ση του προγράμματος
Epsilon για Λογιστικό
Γραφείο. Τηλ.: 23310
76870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

τηνπεριποίηση ηλικιω-
μένων,καθαριότητασπι-
τιών,σκάλες, γραφείων,
σιδέρωμα. Τηλ.: 6989
070801καΔέσποινα.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

Κωδ: 22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης,Διαμπε-
ρέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,αποτελούμε-
νοαπό3Υπνοδωμάτια,ΣαλοκουζίνακαιΜπά-
νιο.Είναικατασκευασμένοτο1999καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημεσόμπα
πέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευσηςστον
αύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστη
θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναιμε
διπλάτζάμια,Τιμή:300€.Αποκλειστικήδιάθεση
-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
κωδ.14058ΕΡΓΟΧΩΡΙενοικιάζεται  ισό-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106001ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105265ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΓκαρσο-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας280 τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε

εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13613-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12784 ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ,κοντάστις

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12920ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιμικρό

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:1112-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονπεζόδρο-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

βιογραφικώνστοergasiamrk@gmail.com.
Σχετικήπροϋπηρεσίαθαληφθείσοβαράυπ’όψιν.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
διαμέρισμαστηνπο-
λυκατοικία Μ. Μπό-
τσαρη77,καινούργιο,
2 δωμάτια, τραπεζα-
ρία, κουζίνα, σαλόνι,
καθιστικό, λουτρό,
βεράντα μεγάλη με
θέαανατολικά,ατομι-
κήθέρμανση,ηλιακό,
κλιματιστικό καιπολ-
λά έξτρα,άνετηθέση
πάρκιγκ. Πληρ. τηλ.:
23310 24939, 6973
015833.

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



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

οδηγόςλεωφορείωνμε

πολυετή εμπειρία και

χειριστής γερανών, με

όλα τα επαγγελματικά

διπλώματα και Π.Ε.Ι.

και πτυχίο Μηχανικού

Αυτοκινήτων ζητά α-

νάλογη εργασία. Τηλ.

6909403655.

ΚΥΡΙΑ  σοβαρή α-

ναλαμβάνει φροντίδα

και περιποίηση ηλικι-

ωμένων και παιδιών

γιακάποιεςώρες.Τηλ.:

6983435188.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά-

νε ι  τη φροντ ίδα και

περιποίηση ηλικιωμέ-

νωνγιαόλοτο24ωρο.

Τηλ.:6986276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  λ ά δ ι ,

περ ιοχή  Α ιγ ιάλε ιας ,

ποσότητα 120 κ ιλά,

τιμή 4,00 ευρώ το κι-

λό που βγήκε 24-12-

2019.Πληρ.τηλ.:6993

546941 κος Παναγιώ-

της.

ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι  6

καρέκλες τραπεζαρί-

ας ξύλινες καφέ 120

ευρώ, 1 καταψύκτης

DELONGHI 150 ευ-

ρώ, 1 μπαούλο ψυ-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

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



γειοκαταψύκτης DELONGHI και-

νούργιο250ευρώ,1τραπέζισα-

λονιούμαύο49ευρώ.Τηλ.:6930

388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%άδειαςΤΑΧΙ

στηΒέροια.Τηλ.:6973214275&

6946660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελ-

ματικόγερμανικήςκατασκευήςμε

φοριαμόκαιτρειςπολυθρόνεςσε

άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοι-

νωνίας:6973827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος χωρίς υ-

ποχρεώσεις ζητά Κυρία έως 50

ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.:

6984040769.

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

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

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

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

Τηλ.επικοινωνίας:2331093205κ.ΚΩΣΤΑΣ.

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

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

Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΕμπειρίακαιπροϋπηρεσίασεβιβλίαΓ’

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές –

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

(ERP)
-Πολύκαλήγνώση τηςΑγγλικήςγλώσ-

σας (γνώση γερμανικής γλώσσαςθα εκτι-
μηθείωςεπιπρόσθετοπροσόν)

-Ηλικίαέως40ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες

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

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

(ΚΩΔ.ΑΓΓΕΛΙΑΣ201911_1)
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P Δίδυμα τα πρώτα παιδιά του 2020. 
Τα πιο γρήγορα τέσσερα χιλιάρικα έβερ…

 
P Εκτός κι αν παίζει ρόλο το ότι τα 

παιδιά τα έπιασαν επί Τσίπρα.
 
P Τώρα επί Μητσοτάκη, μπορεί να 

θυμηθούμε κι εμείς να κάνουμε καμιά ‘ζη-
μιά’.

 
P Αφού πρώτα ξαραχνιάσουμε την 

‘περιοχή’ ε;
 
P Τελείωσε πάντως η χειρότερη δεκα-

ετία της ζωής μας. Κάνω λάθος;
 
P Εξαιρούνται οι αναγνώστες που 

έκαναν Κατοχή.
 
P Μ’ αρέσει που όταν ξεκίνησε η 

κρίση, λέγαμε ότι θα πάει για 2-3 χρόνια. 
Ξεχάσαμε τα μηδενικά.

 
P Εξάωρο και τετραήμερο εργα-

σίας προτείνει η νέα 34χρονη πρωθυ-
πουργός στη Φιλανδία. Θα τα χαλάσει 
όλα μέχρι και στις σκανδιναβικές χώρες 
αυτή η νέα γενιά.

 
P Είναι τρεις του μήνα και η αγάπη ακόμη 

σκέφτεται τι θα βάλει στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρο-
νιάς.

 
P Εγώ; Άλλη κλάση. Ήδη παρήγγειλα τα 

κάρβουνα για την Τσικνοπέμπτη.
 
P Με την αγάπη είχαμε φέτος σχεδιάσει να 

αλλάξουμε χρόνο στον Κόκοτα και στον Χαριτοδι-
πλωμένο. Μετά είδαμε ότι ήταν το σχέδιο για την 
πρωτοχρονιά του 1985.

 
P Εγώ να σας πω, δεν τα πιστεύω αυτά 

με τις χρονιές που αλλάζουν κ.τ.λ. Δηλαδή τι 
αλλάζουν; Μια συνωμοσία είναι όλα, για να 
πουλάνε οι πολυεθνικές τις βασιλόπιτες.

 
P Φέτος η αγάπη είπε να κόψουμε κι ένα 

κομμάτι βασιλόπιτα για τον κουμπάρο. Ψύλλοι στ’ 
αυτιά μου μπήκανε.

 
P Εγώ φταίω, που τόσα χρόνια δεν αξιώ-

θηκα να κόψω ένα κομμάτι για την κουμπάρα.
 
P Σε όλα τα δελτία ειδήσεων τα κάλαντα της 

αρχιμηνιάς στον Κουτσούμπα. Αλλά είπαμε: αλλα-
γή δεν γίνεται χωρίς το ΚΚΕ.

 
P Καλή νέα χρονιά σε όλες και όλους. 

Χρόνια πολλά και καλά μυαλά μας.
 
P Και:
 Τρεις πολύ πετυχημένοι πλαστικοί χειρουρ-

γοί, ένας Ιταλός, ένας Άγγλος κι ένας Έλληνας, 
συζητούν για τα κατορθώματά τους. Λέει λοιπόν 
ο Ιταλός:

«Εμένα ήρθε στο ιατρείο κάποιος με τεράστια 
μύτη σαν του Πινόκιο. Μου ζήτησε να του τη φτιά-
ξω, τον έβαλα στο χειρουργείο και κόψε-ράψε-κό-
ψε-ράψε, του την έκανα κανονική.»

Ο Άγγλος λέει:
«Σε μένα ήρθε ένας ο οποίος είχε το ένα χέρι 

πολύ πιο μακρύ από το άλλο και ήθελε να του το 
μικρύνω! Ήταν ζόρικη επέμβαση, αλλά κόψε-ρά-
ψε-κόψε-ράψε του έφτιαξα κανονικό χέρι.»

Έρχεται και η σειρά του Έλληνα και λέει:
«Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα ήρθε κάποιος 

στο ιατρείο μου και μου ζήτησε να κάνω το μόριό 
του να σέρνεται στο πάτωμα όταν περπατάει!»

Οι άλλοι έμειναν άφωνοι για λίγο και μετά τον 
ρώτησαν τι έκανε τελικά. Κι εκείνος απάντησε:

«Ε, κόψε-ράψε-κόψε-ράψε, του έκανα τα πό-
δια 2 εκατοστά!»

Κ.Π.

Στην δοξολογία του νέου έτους στον Άγ. Αντώνιο Βέροιας, 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας

Παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα πραγματοποιήθηκαν στη Βέροια οι επίσημες τελετές για την έλευση του νέου έτους από την Π.Ε. Ημαθίας. Ο κ. Πέτσας παραβρέθηκε στην επίσημη δοξολογία 
της Πρωτοχρονιάς στον Ι. Ναό του Αγίου Αντωνίου, μαζί με τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, τους βουλευτές Τάσο Μπαρτζώκα και Λάζαρο Τσαβδαρίδη, τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη, τον 
δήμαρχο Κώστα Βοργιαζίδη, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους κ.ά. Στη συνέχεια, μαζί με τους εκπροσώπους του στρατού, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, καθώς και του Επιμελητηρίου, παραβρέθηκαν στην 
επίσημη δεξίωση στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη. Εκεί ο κ. Καλαϊτζίδης έκανε σειρά δώρων στον υπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, μαζί με ανταλλαγές ευχών για καλή και δημιουργική χρονιά!

Υποδοχή του νέου έτους

Το βράδυ της παραμονής, στον Άγιο Αντώνιο έγινε η υποδοχή του νέου έτους, ενώ ο Μητροπολίτης κ. Παντε-
λεήμων έκοψε και την βασιλόπιτα του 2020, παρουσία του κλήρου και πλήθους πιστών που ευχήθηκαν να είναι 
ευλογημένη η χρονιά!
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