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Να μην φτάσουμε
στο δεύτερο ευχαριστώ 
στους Αμερικανούς…

  Όταν ξεκίνησε η ιστορία με τα ενεργειακά κοιτάσματα 
στην Κύπρο και τους πολυεθνικούς κολοσσούς που 
μπήκαν στην εκμετάλλευση τους, όλοι θεώρησαν ότι 
η Τουρκία θα απομονωθεί και δεν θα είναι μέσα στο 
παιχνίδι. Από τότε ο Ερντογάν κατάφερε από εκεί 
που ήταν «στα μαχαίρια» με τους Ρώσους, να είναι  
πλέον «κολλητοί» με τον Πούτιν και να έχει καταφέρει 
οι παραλογισμοί του και τα αυθαίρετα σενάρια και 
χάρτες που κυκλοφορεί η τουρκική προπαγάνδα για το 
Αιγαίο να μην προκαλούν πλέον οργή και αντιδράσεις. 
Το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. δυστυχώς με πολύ χλιαρά έως 
ανύπαρκτα αντανακλαστικά δεν πτοούν τον Σουλτάνο, 
ο οποίος θέλει να καθίσει την Ελλάδα στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων για θέματα ανύπαρκτα που 
πλήττουν τα εθνικά συμφέροντα και τα κυριαρχικά 
μας δικαιώματα. Ο κίνδυνος που εγκυμονεί είναι 
κάποια στιγμή οι μεγάλες δυνάμεις να μας πουν να τα 
βρούμε για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Τότε όμως 
θα είναι αργά αφού η παράνομη και εκβιαστική στάση 
της Τουρκίας θα έχει πετύχει και το Διεθνές Δίκαιο θα 
έχει γίνει για μια ακόμη φορά κουρελόχαρτο. Και τότε 
μην έχει μόνο απομείνει ένα δεύτερο ευχαριστώ στους 
Αμερικανούς και μια ακόμη εθνική υποχώρηση… Το 
απευχόμαστε! 
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ΤιαλλάζειστιςΕΣΣΟ
τουΣτρατούΞηράς;

Ηκοσμοσυρροήτωντελευταίωνμηνώνγιακατάταξηνέων
στο στρατόπροκάλεσε ανακούφιση από τη μια, καθώς θα
συνέβαλεστηναύξησητουποσοστούεπάνδρωσηςτωνμονά-
δων,αλλάκαιπονοκέφαλοστοΓΕΣγιατηνσίτισηκαιένδυση
τόσωνπολλών στρατευμένων. Σε συσκέψεις επιτελών στο
ΓΕΣ έπεσαν διάφορεςπροτάσεις για ναπροστεθούν ακόμη
και για «έκτακτη»-εμβόλιμηΕΣΣΟπριν από ταΧριστούγεν-
να, αλλά -όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της εφημερίδας
«ΤαΝέα»-απορρίφθηκεκαθώςκρίθηκεότιδενθαδώσειμια
μόνιμη λύση.Η κοσμοσυρροή έχει να κάνει με το αυξημένο
ενδιαφέρον τωννέωνγιακατάταξηκατά τουςχειμερινούςκαι
τοπεριορισμένοκατάτηνάνοιξη–καλοκαίρι.ΈτσιτοΓΕΣα-
ποφάσισεναεπαναφέρειτηνκατάταξηστρατεύσιμωνανάδύο
μήνες,θεσπίζονταςξανάτιςέξιΕΣΣΟανάέτοςαντίγιατέσσε-
ριςπουίσχυετατελευταίαχρόνια.

Από το νέο χρόνο, το 2020, αλλάζει ο αριθμός τωνΕκ-
παιδευτικώνΣειρώνΣτρατευσίμωνΟπλιτών (ΕΣΣΟ) για τον
ΣτρατόΞηράς,όπωςανακοινώθηκεαπότοΓΕΣκαιεπανακα-
θορίζεταιαπό4σε6κατ’έτος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΣ, η κατάταξη των
στρατευσίμωνθαπραγματοποιείταιωςεξής:

α.ΜετηνΑ΄/ΕΣΣΟτονμήναΙανουάριο
β.ΜετηνΒ΄/ΕΣΣΟτονμήναΜάρτιο
γ.ΜετηνΓ΄/ΕΣΣΟτονμήναΜάιο
δ.ΜετηνΔ΄/ΕΣΣΟτονμήναΙούλιο
ε.ΜετηνΕ΄/ΕΣΣΟτονμήναΣεπτέμβριο
στ.ΜετηνΣΤ΄/ΕΣΣΟτονμήναΝοέμβριο

Παραμονή Χριστουγέννων έρχεται η καταβολή
των επιδομάτων

Σύμφωναμεπληροφορίεςτοοικονομικόεπιτελείοτηςκυβέρνησηςθαανάψειπράσινοφωςστηνκαταβολήτωνε-
πιδομάτωνπριντιςγιορτές.ΣυγκεκριμέναόπωςδημοσιεύουνκαιταDikaiologitika.grστις24Δεκεμβρίουθακαταβλη-
θούνόλαταεπιδόματατουΟΠΕΚΑλόγωεορτών.ΕιδικότερατηνπαραμονήτωνΧριστουγέννωνθακαταβληθούν:

-ηέκτηδόσητουεπιδόματοςπαιδιούσεόλουςόσοιυπέβαλλαναίτησηΑ21καιεγκρίθηκετοδιάστημαΝοεμβρί-
ου-Δεκεμβρίου.

-ταπρονοιακάαναπηρικάκαιδιατροφικάεπιδόματαμηνόςΔεκεμβρίου
-τοΚοινωνικόΕισόδημαΑλληλεγγύης(ΚΕΑ)στουςδικαιούχουςτωνοποίωνοιαιτήσειςεγκρίθηκανέως30Νοεμ-

βρίου.ΥπενθυμίζεταιότιηηλεκτρονικήπλατφόρματουΚΕΑπαραμένειανοιχτήώστεοιενδιαφερόμενοινατηνεπι-
σκέπτονταικαιναυποβάλλουντιςαιτήσειςτουςανάπάσαστιγμή.

-ταεπιδόματαστεγαστικήςσυνδρομήςκαιομογενών
-τοΕπίδομαΣτέγασης(ενοικίου)μηνόςΔεκεμβρίουθακαταβληθείσεόλουςόσοιυπέβαλλαναίτησηστηνειδική

ηλεκτρονικήπλατφόρμαέως30Νοεμβρίου.

Οι μπάρες κατεβασμένες στην Μέση Βέροιας…
αλλά τρένο πουθενά!!!

Λίγομετά τις12χθες τομε-
σημέρι, δεχθήκαμε τηλεφωνή-
ματαδιαμαρτυρίαςαπόδιερχό-
μενουςοδηγούςστηνφυλασσό-
μενηδιάβασητουΟΣΕστοχω-
ριόΜέση Βέροιας.Όπως μας
κατήγγειλανγια τουλάχιστον20
λεπτά, οι προστατευτικές μπά-
ρες ήταν κατεβασμένες και οι
συσκευέςμεταηχοφωτεινάσή-
ματασελειτουργία,προειδοποι-
ώντας ότι έρχεται τρένο…αλλά
τρένοπουθενά!Κάποιοιπερίμε-
ναναρκετάλεπτάυπομονετικά,
κάποιοιάλλοιαντιλαμβανόμενοι
ότι ίσως πρόκειται για βλάβη,
μεελιγμούςπερνούσαναπότις
κατεβασμένες μπάρες, με ότι
αυτόσυνεπάγεται.Να υπενθυ-
μίσουμε ότι κατ’ επανάληψη έ-
χουναναφερθείπαρόμοιεςβλάβεςστοαυτόματοσύστηματωνσιδηροδρομικώνδιαβάσεωνκαισεάλλασημεία,με
αποτέλεσμαοιοδηγοίναθέτουντονεαυτότουςσεκίνδυνο.ΑςτομεριμνήσουνοιτεχνικοίτουΟΣΕ,γιατίταπράγματα
είναισοβαράκαικινδυνεύουνζωές!

Γέμισεπαιδιάκαιπάλιτοανακαινισμένο«μπάσκετ»
τηςΚυψέλης

Ανακατασκευάστηκε καιπαρα-
δόθηκε καινούργιο στην γειτονιά
τηςΚυψέληςγιαταπαιδιά,καιόχι
μόνο, τουσυνοικισμού τηςΒέροι-
ας. Είναι το μικρό γήπεδο μπά-
σκετ,τουοποίουηαποκατάσταση
έγινεμε τηδωρεά τουΔώρηΚα-
ραθανάσηκαιτηςΣοφίαςΠετρά-
κη,γονείςτουΣτράτου,πουέφυ-
γεπρόωρααπό τη ζωήσε ηλικία
23 ετών. Εκεί έπαιζε και ο γιος
τους,εκείθασυναντιούνταικαιθα
παίζουν πλέον και τα παιδιά, οι
έφηβοιπουαγαπούντομπάσκετ.

Ταεγκαίνιαέγιναντοπερασμέ-
νοΣάββατοκαιμετάτοναγιασμό,
το γήπεδο γέμισε μπάλες και χα-
ρούμενεςφωνές.Αυτήτηχαράή-
θελεηοικογένεια ναμοιραστεί με
τανέαπαιδιά,στημνήμητουγιου
τους!

ΕργασίεςσυντήρησηςσταφανάριατηςΠιερίων

Απόνωρίςχθεςτοπρωίσυνεργείομεγερανοφόροόχημα,έκανεεργασίεςσυντήρησηςστουςφωτεινούςσηματοδότες
στηνοδόΠιερίων,στούψοςτηςδιασταύρωσηςγιατοΔικαστικόΜέγαρο(φωτο).Σεερώτησηπουθέσαμεστονεργολάβο
πουήτανεπικεφαλής,μαςενημέρωσεότιοιεργασίεςσυντήρησηςείναιστηνδικαιοδοσίακαιευθύνητηςΠεριφέρειαςκαι
γίνονταικάθε6μήνες.Συγκεκριμέναμαςανέφερεότιπροχώρησανσεαντικατάστασηκαμένωνλαμπτήρων,καιβοηθητι-
κώνεργασιώνσυντήρησηςστασυγκεκριμέναφανάριασταδύορεύματατηςΠιερίωνκαιστονκόμβογιατοΔικαστικόΜέ-
γαρο(πουσημειωτέονκάποιαείχανλειτουργικάπροβλήματαεδώκαιμήνες).Επίσηςσυμπλήρωσεότιπαρόμοιεςεργασί-
εςέκανανκαισταφανάριατηςδιασταύρωσηςγιαΝάουσα.Τουλάχιστονμέχριτηνεπόμενητακτικήεπίσκεψησυντήρησης
σε6μήνες,αςελπίσουμεότιθαλειτουργούνομαλάκαιδενθαυπάρξειβλάβη.
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Γιορτές, σχολεία, GPS, ύδρευση, κεραίες, κυνοκομείο, 
τουρισμός και... Κασιδιάρης, στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων χωρίς εντάσεις και διαξιφι-
σμούς, θα αποτελούσαν εικονική πραγματικότητα, οπότε μέσα σε κλίμα 
αντιπαραθέσεων που πολλάκις καλλιεργείται απλά για τις εντυπώσεις, 
εξελίχθηκε και η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, το 
βράδυ της περασμένης Δευτέρας. Στο χθεσινό φύλλο του «Λαού», ανα-
φερθήκαμε στα θέματα, όπου εστιάστηκε το πολιτικό ενδιαφέρον, όμως 
αρκετά τοπικά ζητήματα έβαλαν οι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξε-
ων, στην συζήτη-
ση προ ημερήσι-
ας διάταξης.

Μπήκαν  με 
έμφαση για μια 
φ ο ρ ά  α κ ό μ α , 
εκπαιδευτικά ζη-
τήματα και κυρί-
ως η κατάσταση 
των  σχολε ίων 
(Μελιόπουλος, 
Τσαναξίδης). Οι 
εκπρόσωποι της 
ΛΑ.Σ. ζήτησαν να 
γίνει ειδική συνε-
δρίαση για τα θέ-
ματα αυτά και να 
επισπευθεί η δια-
δικασία έκδοσης 
πιστοποιητικών 
πυρασφάλειας. 
Είναι  ελάχιστα 
τα σχολεία που 
δεν έχουν πι -
στοποιητικά, τα 
οποία σταδιακά 
πα ρ α δ ί δ ο ν τα ι , 
ενώ η Ασφάλιση 
των  σχολε ίων 
χρηματοδοτείται 
από τον Φιλόδη-
μο, ενημέρωσε 
ο δήμαρχος Κ. 
Β ο ρ γ ι α ζ ί δ η ς . 
Τις καθημερινές 
τους επαφές με 
την εκπαιδευτική 
κοινότητα και την 
αντιμετώπιση των 
προβλημάτων, 
επεσήμανε η αρ-
μόδια αντιδήμαρ-
χος Συρμούλα 
Τζήμα που ενη-
μέρωσε και για το 
δημοτικό συμβού-
λιο εφήβων στις 
11 Δεκεμβρίου, 
ενώ ο αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών Αλ. 
Τσαχουρίδης δι-
αβεβαίωσε ότι τα 
σχολεία είναι στις 
προτεραιότητες 
των αντιδημάρ-
χων, γι’ αυτό και 
τα  περ ισσότε -
ρα προβλήματα 
λύνονται, χωρίς 
να χρειαστεί να 
απασχολήσουν 
το Δημοτικό Συμ-
βούλιο.

Για τον σχε-
διασμό του Δή-
μου εν’ όψει των 
Χριστουγέννων, 
για τους δημότες 
και για τους επι-
σκέπτες, αλλά και 
στον αθλητικό τομέα, ζήτησε να ενημερωθεί ο κ. Παυλίδης, ρωτώντας 
εάν θα γίνουν εκδηλώσεις μόνο στη Βέροια από την ΚΕΠΑ ή προβλέ-
πεται και κάτι για τα χωριά και τις συνοικίες του Δήμου.

«Αποφασίστε τί θέλετε, να προσελκύσουμε επισκέπτες τα Χριστού-
γεννα ή όχι», απάντησε ο δήμαρχος, με αιχμή σε περσινές προφανώς 
κριτικές, περί εξωστρεφούς πολιτιστικής πολιτικής. Οι τόνοι ανέβηκαν 
και από την ερώτηση Παυλίδη, για τεχνολογικά συστήματα του Δήμου 
που βρίσκονται στα υπόγεια και τις αποθήκες του Δημαρχείου.

«Έχετε θράσος, δική σας αρμοδιότητα ήταν, εσείς τα παρατήσατε 
εκεί, όταν ήσασταν πρόεδρος της Αναπτυξιακής και δεν λειτούργησε 
τίποτα…» είπε ο δήμαρχος, ενώ για το ίδιο θέμα ο Β. Παπαδόπουλος, 
ανέφερε ότι το GPS χρειάζεται αναβάθμιση μετά από τόσο καιρό, και 
ότι τα σύγχρονα μέσα πρέπει να είναι και λειτουργικά για να προσφέ-
ρουν.

Στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις αναφέρθηκε και η κα Ράλλη, 
ρωτώντας εάν ο Δήμος έχει σκοπό να κάνει κάτι στα χωριά ή να χρη-

ματοδοτήσει το άναμμα της φωτιάς (κέδρα) και τον 
στολισμό των χωριών. Όπως απαντήθηκε, κάθε 
χρόνο θα επιλέγονται κάποια χωριά για εκδηλώ-
σεις, ενώ το άναμμα των κέδρων και τα παραδοσι-
ακά δρώμενα, διοργανώνονται από τους τοπικούς 
πολιτιστικούς συλλόγους και όχι από τον Δήμο. 
Επίσης σε ερώτηση της κας Ράλλη για τα νεκροτα-
φεία, ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε ότι οι μελέτες 
για νέο νεκροταφείο εκτός πόλης, ολοκληρώθηκαν 
και αναμένεται η γνωμοδότηση.

Τα προβλήματα ύδρευσης σε περιοχές όπως 
τα Ριζώματα, ο Τριπόταμος, το Μακροχώρι κ.ά., 
έθεσε ο κ. Μελιόπουλος, εκτιμώντας ότι είναι 
αποτέλεσμα της πολιτικής των διοικήσεων που 
δεν ιεραρχούν τις ανάγκες και ζήτησε ειδική συνε-
δρίαση και γι’ αυτό το θέμα. Ο κ. Διαμάντης αντί 
απαντήσεως, προσκάλεσε τον κ. Μελιόπουλο στην 
ΔΕΥΑΒ για να τον ενημερώσει.

Ένα θέμα που αφορά στο Αιμοδυναμικό του 
Νοσοκομείου Βέροιας έθεσε ο κ. Μαρκούλης, χαρακτηρίζοντάς το υ-
πόδειγμα για όλη την Κεντρική Μακεδονία, που ολοκληρώθηκε με κόπο 
και δωρεά.

«Δυστυχώς το Αιμοδυναμικό έχει υποστελεχωθεί, δεν έχει αγγειο-
χειρουργό και πρέπει άμεσα να γίνει παρέμβαση στο Υπουργείο Υγείας 
και να ρυθμιστεί» τόνισε, ζητώντας τόσο από τον δήμαρχο, όσο και 
από την Περιφέρεια αλλά και τον 
νέο διοικητή, να ασχοληθούν με 
το θέμα και να απαιτήσουν την 
παραμονή των γιατρών στο Νο-
σοκομείο της Βέροιας.

«Τί μέλλει γενέσθαι με την 
εκκλησία στον Προμηθέα;» ρώ-
τησε ο κ. Γιώργος Μιχαηλίδης, 
βάζοντας επίσης και ερωτήματα 
για τις κεραίες κινητής τηλεφω-
νίας. Υπάρχουν μετρήσεις για 
εκπομπή ακτινοβολίας; Έχε-
τε ενημέρωση για την ύπαρξη 
καμουφλαρισμένων κεραιών σε 
πολυκατοικίες της Βενιζέλου; 
Γνωρίζουμε μόνο για τις κεραί-
ες που βρίσκονται σε δημοτικά 
οικόπεδα, που πληρώνουν το 
σχετικό αντίτιμο. Εάν υπάρχουν 
καμουφλαρισμένες δεν μπορούμε να το ξέρουμε, απάντησε ο δήμαρ-
χος. Για την εκκλησία στον Προμηθέα, ο κ. Βοργιαζίδης είπε ότι το 
οικόπεδο αγοράστηκε, πληρώθηκε σε δόσεις, αλλά αποδείχθηκε πως 
ήταν καταπατημένο, οπότε δρομολογείται νομικά.

Τα προβλήματα της πόλης που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της 
Αστυνομίας, έθεσε ο κ. Χρήστος Κελεσίδης, μετά τη συνάντησή του με 
τον κ. Κούγκα. Το πιο σημαντικό είναι οι θέσεις στάθμευσης δίκυκλων, 
αλλά θα πρέπει να συσταθεί πρώτα η Επιτροπή Κυκλοφοριακού, απά-
ντησε ο δήμαρχος διαβεβαιώνοντας ότι θα το προχωρήσει άμεσα.

Ο κ. Γουλτίδης ζήτησε στοιχεία από τον αντιδήμαρχο κ. Τσιφλίδη 
για τον αριθμό των στειρώσεων και υιοθεσιών που έγιναν κατά τη δι-
άρκεια της συνεργασίας του Κυνοκομείου με Μ.Κ.Ο. καθώς και για την 
απόφαση παραχώρησης χώρου σε Ζωοφιλικές Οργανώσεις (αναμένο-
νται τα στοιχεία, σε επόμενη συνεδρίαση).

Για την ανταπόκριση του Δήμου στη διέλευση φυσικού αερίου από 
τη Βέροια, ρώτησε 

ο κ. Κυριάκος 
Θεοδωρίδης και 
ο δήμαρχος απά-
ντησε ότι ζητή-
θηκε χώρος από 
τον Δήμο, στην 
περιοχή της Αγ. 
Βαρβάρας. Θέμα-
τα που αφορούν 
στον τουρισμό, 
έθεσε επίσης η 
Δήμητρα Ράλλη, 
ρωτώντας γ ια -
τί καθυστερεί η 
κατασκευή W.C. 
στην περιοχή του 

Βήματος Απ. Παύλου, ενώ πρότεινε να μεταφερθούν τα ταξί και το πε-
ρίπτερο μπροστά από το Βήμα, ώστε να διαμορφωθεί χώρος στάθμευ-
σης λεωφορείων. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Β. Λυκοστράτης είπε ότι 
οι δημόσιες τουαλέτες βρίσκονται σε εξέλιξη και ενημέρωσε ευρύτερα 
για τις δράσεις της Αντιδημαρχίας Τουρισμού, εκτιμώντας ότι κάθε χρό-
νο πάνε και καλύτερα.

Ο κ. Κώστας Ρίζος, παίρνοντας το λόγο, ενημέρωσε το Σώμα για 
τη συμμετοχή του (εκ μέρους του Δήμου) στο Συνέδριο του Ελληνικού 
Δικτύου Υγειών Πόλεων που περιλαμβάνει, ως μέλη, 221 Δήμους. Στο 
πλαίσιο της συμμετοχής της Βέροιας στο Δίκτυο, λειτουργεί και το ΚΕΠ 
Υγείας.

Ο κ. Θ. Σιδηρόπουλος έθεσε προβληματισμούς, για τις συνέπειες 
της κλιματικής αλλαγής, ζητώντας να ληφθούν μέτρα, εδώ και τώρα, και 
να ετοιμαστεί όσο γίνεται καλύτερα ο Δήμος, μπροστά στα νέα δεδομέ-
να.

Στη νέα βιβλιοθήκη Μακροχωρίου που αναμορφώνεται ώστε να 
λειτουργήσει ως εστία της νεολαίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΚΕ-
ΠΑ, Θ. Κορωνάς, ενώ ο Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, παίρνοντας το 
λόγο, αιτιολόγησε την αρνητική του ψήφο, για την αύξηση μισθού του 
προέδρου της ΔΕΥΑΒ.

Τέλος, ο κ. Παλουκίδης, απαντώντας ετεροχρονισμένα στον κ. 
Μαρκούλη για το αντικομουνιστικό ψήφισμα της Ε.Ε. που τέθηκε προς 
ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο και το καταψήφισε, με την προχθε-
σινή του τοποθέτηση, «επέστρεψε» τις αναφορές του κ. Μαρκούλη 
περί «φασιστών και νεοναζί», λέγοντας ότι οι φασίστες υπάρχουν, όταν 
υπάρχουν  συ -
μπεριφορές και 
εκφράσεις όπως 
αυτές που ακού-
στηκαν από τον 
κ. Μαρκούλη.

Αυτό πυρο -
δότησε εκ νέου 
τον κ. Μαρκού-
λη,  που ε ίπε : 
«Όταν μιλάει ο 
Κασιδιάρης στο 
Συμβούλιο που ε-
κλέχθηκε, όλοι α-
ποχωρούν. Το ότι 
εμείς καθόμαστε 
εδώ, σημαίνει ό-
τι έχουμε μεγάλα 
όρια αντοχής».

Ακολούθησαν έντονες αντιδράσεις, τόσο από την Γεωργία Μπα-
τσαρά, όσο και από τον Β. Παπαδόπουλο που χρειάστηκε να ση-
κωθούν από τη θέση τους, εμφανώς θιγμένοι από τις αναφορές περί 
«Κασιδιάρηδων».

Τον λόγο επί προσωπικού, ζήτησε επίσης η κα Μπατσαρά για να 
απαντήσει στις αιτιάσεις του κ. Μιχαηλίδη ότι η παράταξή τα πρέπει να 
ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο ρόλος της, συμπολιτευτικός ή αντιπολιτευτι-
κός; «Αν είστε συνδιοίκηση να μην ρωτάτε για δρομάκια, δεντράκια και 
ποταμάκια, για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε με ένα τηλεφώνημα 
στους αντιδημάρχους. Αλλιώς, θέστε σοβαρά θέματα της πόλης» είπε ο 
κ. Μιχαηλίδης, για να δεχτεί την έντονη αντίδραση της κας Μπατσαρά, 
η οποία, βάσει κανονισμού δεν είχε τον λόγο, αλλά επιφυλάχθηκε για 
επόμενη συνεδρίαση.

Σοφία Γκαγκούση



4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ ΙΙ (ΜΕΤΑΓΛ.) - FROZEN 
II

Προβολές:   Καθημερινά στις 18.00

Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ ΜΠΑΚ
Σενάριο: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΙ & ΑΛΙΣΟΝ 

ΣΡΟΪΝΤΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

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

ΟΙ ΣΚΙΕΣ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ
MOTHERLESS BROOKLYN
Προβολές:  καθημερινά στις  20.30
Σενάριο/ Σκηνοθεσία: Ε Ν Τ Ο Υ Α Ρ Ν Τ 

ΝΟΡΤΟΝ
Ηθοποιοί: ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΝΟΡΤΟΝ, 

ΜΠΡΟΥΣ ΓΟΥΙΛΙΣ, ΤΣΕΡΙ ΤΖΟΟΥΝΣ, ΦΙΣΕΡ 
ΣΤΙΒΕΝΣ, ΓΟΥΪΛΕΜ ΝΤΑΦΟΕ, ΜΠΟΜΠΙ ΚΑΝΑ-
ΒΑΛΕ, ΑΛΕΚ ΜΠΑΛΝΤΟΥΙΝ, ΓΚΟΥΓΚΟΥ ΜΠΑ-
ΤΑ-ΡΟ

 
ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Μεταγλ.)

REMI SANS FAMILLE  Προβολές:  Καθημερι-
νά στις 18.00

Σκηνοθεσία: ΑΝΤΟΥΑΝ ΜΠΛΟΣΙΕ
Σενάριο: ΑΝΤΟΥΑΝ ΜΠΛΟΣΙΕ
Ηθοποιοί: ΛΟΥΝΤΙΒΙΝ ΣΑΝΙΕ, ΒΙΡΖΙΝΙ 

ΛΕΝΤΟΥΑΓΙΕΝ, ΝΤΑΝΙΕΛ ΟΤΕΪΓ, ΜΑΛΟΜ ΠΑ-
ΚΕΝ, ΤΖΟΝΑΤΑΝ ΖΑΚΑΪ, ΖΑΚ ΠΕΡΕΝ

Trai ler :   h t tps: / /www.youtube.com/
watch?v=XiK9U4Cuhqw 

  
LAST CHRISTMAS 
Προβολές:  Καθημερινά στις 20.00

Σκηνοθεσία: ΠΟΛ ΦΙΓΚ
Σενάριο: ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ & ΓΚΡΕΓΚ 

ΓΟΥΑΪΖ
Ηθοποιοί: ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ, ΕΜΙΛΙΑ 

ΚΛΑΡΚ, ΧΕΝΡΙ ΓΚΟΛΝΤΙΝΓΚ, ΜΙΣΕΛ ΓΙΟ

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     5/12/19 - 11/12/19

Επιμέλεια 
Μάκης 
Δημητράκης

Η Αγία Βαρβάρα 
καταγόταν από τη Μι-
κρά Ασία και πατέρας 
της ήταν ο άρχοντας 
Διόσκορος, φανατικός 
ειδωλολάτρης και διώ-
κτης των Χριστιανών.

Η πανέμορφη Βαρ-
βάρα ασπάστηκε τον 
Χριστιανισμό και επειδή 
αρνήθηκε να παντρευτεί 
ένα ειδωλολάτρη άρχοντα ο πατέρας της έκτισε πύρ-
γο – φυλακή και την έκλεισε μέσα αφού προηγουμέ-
νως την παρέδωσε στο Ρωμαίο διοικητή Μαρκιανό 
για βασανιστήρια.

Σύμφωνα με μια εκδοχή η Βαρβάρα παρακάλεσε 
το Θεό να της αλλάξει την εμφάνιση του προσώπου 
της! Ετσι έγινε και η Βαρβάρα προσβλήθηκε από 
ευλογιά, έχασε την ομορφιά της από τα σημάδια 
που άφησε η ασθένεια, κέρδισε όμως το χάρισμα 
να προφυλάσσει τους ανθρώπους και να τους θερα-
πεύει από τη μολυσματική αυτή νόσο.

Σύμφωνα με άλλη εκδοχή η Βαρβάρα κατόρ-
θωσε να διαφύγει από τον πύργο – φυλακή όπου 
είχε κλειστεί. Οι άνθρωποι όμως του Μαρκιανού 
την εντόπισαν και την συνέλαβαν. Ο Μαρκιανός, 
θαμπωμένος από την ομορφιά της προσπάθησε να 
την μεταπείσει και να απαρνηθεί τον Χριστό. Επειδή 
κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν αποφάσισε να την 
αποκεφαλίσει με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα 
της. Μάλιστα τον αποκεφαλισμό ανέθεσε στον ίδιο 
τον πατέρα της, ο οποίος όμως καθώς προέβαινε 
στην αποτρόπαια αυτή πράξη έπεφτε νεκρός, κε-
ραυνοκτυπημένος! Θεία Δίκη!

Από το γεγονός αυτό (κεραυνός – φωτιά) η Αγία 
Βαρβάρα θεωρείται προστάτης όλων όσων σχετίζο-
νται με τη φωτιά και το σίδερο όπως πυριτιδοποιοί, 
χαλκουργοί, μάγειρες, πυροσβέστες αλλά και από το 
1829 προστάτης του Πυροβολικού μας.

Η Αγία Βαρβάρα θεωρείται ακόμα προστάτιδα α-
πό τα λοιμώδη νοσήματα και ιδιαίτερα της ευλογιάς. 
Σε πολλά μέρη της πατρίδας μας αναβιώνουν το 
έθιμο «της Βαρβάρας». Πρόκειται για κολλυβόζου-
μο μέσα στο οποίο προσθέτουν διάφορους καρπούς 
όπως ξερά φρούτα, σταφίδες, καρύδια, νισεστέ, 
σουσάμι, ζάχαρη, κανέλα κ.α.

Η παρασκευή της «Βαρβάρας» με πολλές πα-
ραλλαγές, είναι έθιμο που διατηρείται σε πολλές 

περιοχές της πατρίδας μας αλλά και στην πόλη μας 
που εκτός από τα σπίτια το έθιμο αναβιώνει επίσημα 
η Θρακική Εστία Βέροιας στη λέσχη της.

Είναι ένα έθιμο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της λατρευτικής παράδοσης της Θράκης αλλά 
και της Μικράς Ασίας και κάθε φορά που ξημερώνει 
η γιορτή της Αγίας η μνήμη όλων γυρίζει πίσω σε 
εκείνα τα κρύα πρωινά που ανοίγοντας τα μάτια 
τους – μικροί, μεγάλοι – περίμεναν το μπολ με την 
αχνιστή «Βαρβάρα» ενώ το σπίτι μοσχοβολούσε 
σουσάμι και κανέλα.

Στην πόλη μας στη συμβολή των οδών Τρεμπε-
σίνας – Βερμίου και Κονίτσης, υπήρχε μέχρι το 1973 
μεγάλος μεταβυζαντινός ναός, ρυθμού βασιλικής 
που κατεδαφίστηκε για λόγους «κυκλοφοριακούς».

Θυμούμαι τα παιδικά μου χρόνια που ανήμερα 
της Αγίας Βαρβάρας η εκκλησία γέμιζε από σχολια-
ρόπαιδα. Έρχονταν παιδιά από όλους τους μαχαλά-
δες της Βέροιας. Οι μανάδες μας, μας «οδηγούσαν» 
στην εκκλησία για να «μεταλάβουμε» ενόψει των 
Χριστουγέννων. Ήταν έθιμο η ομαδική αυτή «Θεία 
Κοινωνία». Πάντα υπήρχε η ανοχή από πλευράς 
των δασκάλων μας για την αργοπορία μας και την 
καθυστερημένη προσέλευσή μας στο «μάθημα».

Θυμούμαι ακόμη πως ολόγυρα της εκκλησίας 
υπήρχε μεγάλη αλάνα – λασπότοπος όταν έβρεχε 
– που με το πέρασμα του χρόνου είχε γίνει χώρος 
στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων ενώ κοντά στην 
εκκλησία υπήρχαν δύο μεγάλα δέντρα. Μια αγριο-
μουριά και μια κακαβιά που έστεκαν «προστάτες» 
της Αγίας και της Εκκλησίας.

Κάπως «βιαστικά» η Αγία Βαρβάρα κατεδαφίστη-
κε αλλά Βέροια χωρίς Αγία Βαρβάρα δεν γινόταν ό-
πως γράφει ο καθηγητής – ερευνητής Θωμάς Γαβρι-
ηλίδης και κτίστηκε δίπλα από το χώρο της παλιάς 
εκκλησίας μικρό παρεκκλήσι, βυζαντινού ρυθμού 
όπου την παραμονή της γιορτής τελείται Εσπερινός 
και ανήμερα η Θεία Λειτουργία.

Bεροιώτικα και Λαογραφικά
Σήμερα της Αγίας Βαρβάρας 

Η ζωή της – έθιμα και αναμνήσεις – ο ναός της

Aντάμωσαν, 50 χρόνια μετά 
την αποφοίτησή τους

Πώς περάσανε τα χρόνια, πώς... τραγουδάει ο Πασχάλης και το ίδιο αναρωτιούνται με συγκίνηση, 
οι συμμαθητές και συμμαθήτριες, απόφοιτοι του 1969 που αντάμωσαν πριν λίγες ημέρες στην sala της 
«Ελιάς», μετά από 50 χρόνια. Στιγμές συγκίνησης, «αναγνώρισης» μεταξύ τους, αφού τα χρόνια άφησαν 
τα δικά τους σημάδια, αλλά με νεανική διάθεση πάντα, με χορό και τραγούδι, που κυριάρχησαν στην βρα-
διά, η οποία είχε και μια έκπληξη: Τον Πασχάλη, τον οποίο κάλεσε η Οργανωτική Επιτροπή και τα έδωσε 
όλα... Το χάρηκαν, το ευχαριστήθηκαν, θυμήθηκαν τα μαθητικά χρόνια, τους καθηγητές και τα θρανία...

Μεταξύ των συμμαθητών και ο πρόεδρος του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων) που ποτέ δεν 
λείπει από τις συγκεντρώσεις των συμμαθητών.

Κάποιοι μάλιστα, ήρθαν κι από άλλες πόλεις, για να γιορτάσουν και να τιμήσουν τα 50 χρόνια αποφοί-
τησης!
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Εκλογές την Κυριακή στην Κοινότητα 
Λυκογιάννης του Δήμου Βέροιας

Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 από τις 07.00 π.μ έως τις 7.00 μ.μ. θα διεξαχθεί στο εκλογικό τμήμα της 
Κοινότητας Λυκογιάννης του Δήμου Βέροιας η ψηφοφορία για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπλη-
ρωματικού Συμβούλου της Κοινότητας Λυκογιάννης του Δήμου Βέροιας, με μόνιμο πληθυσμό άνω των τρια-
κοσίων (300) κατοίκων, 

Από τον πίνακα υποψηφίων όπως αυτοί ανακηρύχθηκαν με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέ-
ροιας και θεωρήθηκαν με την απόφαση του Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας, υποψήφιοι είναι : 

1. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
2. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Το έθιμο της 
Βαρβάρας σήμερα 
από την Θρακική 

Εστία Βέροιας
Το έθιμο της Βαρβάρας, που αποτελεί ανα-

πόσπαστο μέρος της λαϊκής λατρευτής παρά-
δοσης της Θράκης, αναβιώνει σήμερα  Τετάρτη 
4  Δεκεμβρίου η Θρακική Εστία Βέροιας στις 
7.00 μ.μ.Για το έθιμο και την διατροφική αξία 
της «ΒΑΡΒΑΡΑΣ» θα μιλήσει ο διατροφολόγος 
κ. Τόπης Αθανάσιος.

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα της Εστί-
ας (Κυριωτίσσης 3Α )

Από τον ΣΥΡΙΖΑ γνω-
στοποιούνται τα εξής:

Μετά τη συνάντηση 
που είχε ο Πρωθυπουργός 
με τον Τούρκο Πρόεδρο 
τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο, στο πλαίσιο της Γενι-
κής Συνέλευσης του ΟΗΕ 
στη Νέα Υόρκη, η κυβέρ-
νηση άφηνε να διαρρεύσει 
πως τα αποτελέσματά της 
ήταν «καλύτερα του ανα-
μενομένου». 

 Οι εξελίξεις μετά από 
αυτή τη συνάντηση δυστυχώς διαψεύδουν την κυ-
βέρνηση. Το τελευταίο δίμηνο:

- Οι προσφυγικές ροές έχουν αυξηθεί κατακόρυ-
φα σε σύγκριση με αντίστοιχες περιόδους προηγού-
μενων ετών.

- Η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική και παρα-
βατική δραστηριότητα στην Κυπριακή ΑΟΖ και τις 
παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας 
μας.

- Πριν λίγες μέρες η Τουρκία ξεπέρασε κάθε όριο 
προκλητικότητας, προχωρώντας στην παντελώς α-
νυπόστατη και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου 
συμφωνία με τη σημερινή κυβέρνηση της Λιβύης.

 
Σήμερα μαθαίνουμε δια στόματος Ερντογάν πως 

ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε εκ νέου συνάντηση στο πε-
ριθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ. 

 

Το κρίσιμο ερώτημα 
είναι λοιπόν με ποια 
στρατηγική προσέρχε-
ται ο κ. Μητσοτάκης στη 
συνάντηση με τον Τούρ-
κο Πρόεδρο.

 1. Θα ζητήσει τον 
άμεσο τερματισμό της 
προκλητικής και παρα-
βατικής συμπεριφοράς 
στο Αιγαίο και την Κυ-
πριακή ΑΟΖ;

2. Θα ζητήσει την 
άμεση ανάκληση της 

ανυπόστατης συμφωνίας Τουρκίας – Λιβύης που 
παραβιάζει κατάφωρα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα 
νότια της Κρήτης, που πηγάζουν από το Δίκαιο της 
Θάλασσας;

3. Θα ζητήσει την πιστή τήρηση της κοινής δήλω-
σης ΕΕ – Τουρκίας για την άμεση μείωση των προ-
σφυγικών και μεταναστευτικών ροών ή θα συνεχίσει 
την πολιτική κατευνασμού, που όπως φάνηκε εκ του 
αποτελέσματος, είναι καταδικασμένη να αποτύχει 
διπλά, και στον περιορισμό των ροών αλλά και στην 
παύση της παραβατικής συμπεριφοράς της γείτονος;

 
Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση οφείλει να συ-

γκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, 
προκειμένου να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για 
όλες τις κρίσιμες εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα και 
τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας: 
Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού 

στο οδικό δίκτυο της Νάουσας

Στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης και επισκευής βλαβών ηλεκτροφωτι-
σμού του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, η Υποδιεύθυνση Τεχνικών  Έργων 
Π.Ε. Ημαθίας πραγματοποίησε έλεγχο και επισκευές στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύ-
ου στην περιοχή της Νάουσας και συγκεκριμένα στην Επαρχιακή Οδό από Σ.Σ. Νάουσας − Νάουσα 
− Δ.Δ. Κάτω Βερμίου και στη Δημοτική  Οδό  “Σπηλαίου” από Επαρχιακή και θέση κόμβο των Εσπε-
ρίδων έως Νάουσα. Οι έλεγχοι συντήρησης και επισκευής βλαβών κρίθηκαν επιβεβλημένοι καθώς 
μετά τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην περιοχή, διαπιστώθηκε ότι ο η-
λεκτροφωτισμός των παραπάνω οδών παρουσίαζε βλάβες με αποτέλεσμα κατά τις νυχτερινές ώρες 
ο φωτισμός να μην είναι επαρκής.

Παρόμοιες εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και επισκευής βλαβών ηλεκτροφωτισμού από 
την Τεχνική υπηρεσία της Αντιπεριφέρειας θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές της Ημαθί-
ας, σύμφωνα με τον τακτικό προγραμματισμό που υπάρχει αλλά και με τις ανάγκες που παρουσιά-
ζονται. 

ΣΥΡΙΖΑ: Τρία κρίσιμα 
ερωτήματα για την 

επικείμενη συνάντηση 
Μητσοτάκη – Ερντογάν
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 7 Δεκεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Σπυρίδωνα Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελ-
φής και θείας

ΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΓΚΑΒΑΝΑ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια
 Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Δεκεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγί-
ας Παρασκευής Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, αδελφής και 
θείας

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΛΑΖ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, 

Η αδελφή, Τα ανήψια
 Οι λοιποί συγγενείς

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Δεκεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Α-
ποστόλων στον Τριπόταμο Ημα-
θίας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας γιου, αδελφού, 
ανηψιού και εξαδέρφου

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΤ.
ΧΙΟΝΙΔΗ 

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

Η μητέρα, Ο αδελφός 
Οι θείοι, Οι θείες 

Τα ξαδέρφια
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Δεκεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελ-
φής και θείας

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΩΝ.
ΚΑΡΑΦΩΛΑ 

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, Τα ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Σχολή Γονέων
Τὴν Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα 

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

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΑΣ 
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου
Ώρα 7.00 π.μ.
Πανηγυρικός Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ.κ. Παντελεήμονος
Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως του πρώτου Ιερέως και Διδασκά-

λου της Κώμεως π. Αθανασίου Προύγκα και αποκαλυπτήρια της Προτομής 
εις τα προπύλαια του Ιερού Ναού υπέρ του Σεβ. Μητροπολίτου

Ώρα 4.00 μ.μ. Ιερόν Ευχέλαιον
6.30 μ.μ. Εκδήλωσις του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Βαρβάρας εις την 

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

ως Βέροιας
Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός κατά τη διάρκεια του Ιερού προσκυ-

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

Η κίνηση του Επισκόπου 
Θερμών κ. Δημητρίου

 Ο Θεοφιλέστατος Επίσκο-
πος Θερμών κ. Δημήτριος:

Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της 
Αγίας Βαρβάρας του ομωνύ-
μου Δημοτικού Διαμερίσματος 
Βεροίας.

Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 
στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον πανηγυρικό εσπερινό 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης Βε-
ροίας.

Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Σάββα Κυριωτίσσης Βεροίας.

Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 
στις 5:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον πανηγυρικό εσπερινό 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρίδας. 

Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρί-
ζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νεοκάστρου. 

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οι Ιερές ακολουθίες, προς τιμή του εν Αγίοις Πατρός 
ημών Νικολάου επισκόπου Μύρων του Θαυματουργού θα 
τελεσθούν ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
18.00 Πανηγυρικός Εσπερινός – Αρτοκλασίες
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
7.30 Όρθρος – Θ. Λειτουργία
17.00 Εσπερινός – Παράκληση Αγίου Νικολάου

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 4 

Δεκεμβρίου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρα-
σκευής Βεργίνας Ημαθίας ο Κων-
σταντίνος Ιωάν. Μαυρίδης σε 
ηλικία 73 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 4 

Δεκεμβρίου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Καλ-
λιόπη Γεωρ. Καμαριώτου σε η-
λικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ



Σε κλίμα χαράς, συγκίνησης, αγάπης και ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε σήμερα η εκδήλωση 
του Δήμου Νάουσας «Διαφορετικοί ΑΛΛΑ ΙΣΟΙ», στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ατό-
μων με Αναπηρία.

Την έναρξη της εκδήλωσης στον όμορφο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάουσας πραγματοποί-
ησε η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης κ. Αναστασία  Κωνσταντίνου- Παλαιά, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν η 
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Δώρα Μπαλτατζίδου, η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης,  κ.  Στέλλα Αραμπατζή, καθώς και οι εκπρόσωποι και εκ-
παιδευτικοί  του Ειδικού  Σχολείου Νάουσας, του  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νάουσας, του ΚΔΑΠ – ΜΕΑ του Δήμου 
Νάουσας και του «ΥΦΑΔΙΟΥ» Νάουσας.

Οι ομιλητές τόνισαν, μεταξύ άλλων, την αναγκαιότητα της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετο-
χής και ένταξης στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρία,  υπογραμμίζοντας  τον πλήρη σεβασμό και 
την παροχή ίσων ευκαιριών που πρέπει να επιδεικνύουν οι τοπικές κοινωνίες στα παιδιά, τους ενήλικες 
και τις οικογένειες των ατόμων  με αναπηρία. 

Στη συνέχεια μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την δραματοποίηση του 
βιβλίου “Ο Μαύρος Κότσυφας και ο 
Άσπρος Γλάρος”, με τη συμμετοχή 
μαθητών του 10ου Δημοτικού Σχο-
λείου Nάουσας και την αφήγηση 
της εκπαιδευτικού κ. Μαρίας  Σγου-
ρίδου.  Παράλληλα,  ξυλοπόδαροι 
και ξωτικά συνεπήραν τα παιδιά και 
τους παρευρισκόμενους με όμορφα 
διαδραστικά – ψυγαγωγικά παιχνί-
δια, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθη-
κε με δώρα και γλυκές εκπλήξεις 
για τα παιδιά.

Του Γιάννη 
Καμπούρη

Kαι όμως αν και τό-
σο μικρός θέλει να επι-
βάλλει τη μικρότητα και 
μετριότητα του στους 
γύρω του ... θέλει να 
προσαρμόσει τον κό-
σμο που τον περιβάλ-
λει, στα δικά του μέτρα 
ως σύγχρονος Προ-
κρούστης. 

Τον συναντάμε παντού γύρω μας ... στη δου-
λειά, στην παρέα, στο δρόμο, στην κοινωνία και 
όπου άλλου ... μικρόψυχος, δε μπορεί να ανεχθεί 
ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο ή καλύτερο από αυτόν 
... θέλει να παραμείνουν όλα περιορισμένα στα 
δικά του όρια.  

Αρνείται να δει, να γνωρίσει οτιδήποτε άλλο 
πέρα από αυτό που υπάρχει και συμβαίνει στο 
δικό του μικρόκοσμο, γιατί απλά δε το μπορεί ... ο 
στείρος εγωισμός του, η εγωκεντρική του οπτική, 
του το «απαγορεύουν» ... δε μπορεί να  παρα-
κολουθήσει, να μετέχει στην κίνηση, στην εξέλιξη 
των πραγμάτων ... πεισματικά τα αρνείται, ομφα-
λοσκοπεί διαρκώς ... ψάχνει για εμπόδια και ποτέ 
για λύσεις ... 

Αλλά όσο και να προσπαθεί και με ότι να ντύσει 
τη μικρότητα του, δε τα καταφέρνει ... γιατί ο κό-
σμος κινείται, αλλάζει, ομορφαίνει, προοδεύει. 

Η χαρά, η ελπίδα του κόσμου πηγάζει ακριβώς 
από εκεί ... από την αέναη πορεία προς ένα καλύ-
τερο αύριο, όπου μετέχουμε και εμείς έστω και με 
τις μικρές μας δυνάμεις ... δεν έχει σημασία η θέση 
και το μέγεθος της συνεισφοράς στην πορεία αυτή, 
αρκεί και η απλή συμμετοχή ... συμμετοχή είναι α-
κόμα και η επιλογή να μη σταθούμε εμπόδιο σε ότι 
φυσικά εξελίσσεται ... όποιος δε μετέχει σε αυτή 
πορεία αυτοπεριοριζόμενος στο δικό του μικρόκο-
σμο, δε μπορεί να είναι ευτυχισμένος, ζει διαρκώς 
με το άγχος ενός κόσμου με όρια και φυσικό τέλος 
... ζει σε ένα ψεύτικο κόσμο χωρίς αύριο.

Γιατί η ζωή από τη φύση της έχει όρια ... όσο 
και να θέλουμε να τα υπερβούμε, δεν το μπο-
ρούμε, μπορούμε όμως κάτι σημαντικότερο ... 
να τα «υπερβούμε» μετέχοντας σε κάτι που μας 
ξεπερνά, σε κάτι υπερβατικό και αιώνιο και αυτό 
είναι η συμμετοχή μας στην πορεία του ίδιου του 
ανθρώπου ... στον αγώνα να βοηθήσουμε να γίνει 
καλύτερος, ομορφότερος, πιο άνθρωπος.  

Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι πρέπει αρχικά να 
ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, τον εγωισμό 
μας ... να κάνουμε αποδεκτούς τους γύρω 
μας, να απομακρυνθούμε από τον καθρέ-
πτη που γεννά ένα στείρο ναρκισσισμό ... 
να είμαστε πάντα «μαθητές» της ζωής.

Και είναι ο πολιτισμός που το μπορεί 
να μας κάνει «μαθητές», είναι αυτός που 
βοηθά να υπερβούμε το μικρόκοσμό μας, 
να ανοιχτούμε σε νέους ορίζοντες.

Είναι η δυνατότητα που μας δίνει να 
δούμε πέρα από το επιφαινόμενο, να 
δούμε την ουσία αλλά και την εξέλιξη των 

πραγμάτων ... την ικανότητα αλλά και τη γνώση να 
διεισδύσουμε στα πράγματα, σε ότι συμβαίνει γύ-
ρω μας ... και τη δυνατότητα αυτή προσφέρει μόνο 
ο πολιτισμός, γιατί έχει ως προϋπόθεση και στόχο 
τον άνθρωπο.

Εμείς, τα παιδιά μας όταν γινόμαστε κοινω-
νοί της μουσικής, της ζωγραφικής, της ποίησης, 
του θεάτρου και σε ότι άλλο, δεν θα σημαίνει ότι 
νομοτελειακά θα μετεξελιχθούμε σε ζωγράφους, 
χορευτές, μουσικούς ... θα μας συμβεί όμως κάτι 
ουσιαστικότερο, μπαίνουμε σε ένα άλλο κόσμο, 
μαθαίνουμε κάτι σημαντικό ... ότι υπάρχει πάντα 
κάτι πέρα από αυτό που βλέπουμε ... έτσι ένας 
πίνακα μας έλκει να δούμε τι κρύβεται πίσω από 
την εικόνα, μας καθηλώνει ώστε να μην τον προ-
σπεράσουμε ... αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει το 
«μάτι» μας να είναι «ευαίσθητο» και «εκπαιδευμέ-
νο» ... και αυτή ακριβώς την ευαισθησία και εκπαί-
δευση προσφέρει ο πολιτισμός.

Είναι και «επικίνδυνος» ο πολιτισμός ... σκε-
φτείτε μια κοινωνία πολιτών που θα κρίνει, θα 
βλέπει πέρα από το επιφαινόμενο ... θα ήταν η 
ιδανική πολιτεία και νομίζω ότι αυτό δεν είναι κα-
θόλου αποδεκτό από όσους θέλουν να ορίζουν 
τα του κόσμου ... και αν αυτό συνέβαινε σε μια 
ουτοπική πολιτεία, όλοι αυτοί οι ταγοί της αιώνιας 
τάξης και της ευνομίας θα έμεναν χωρίς δουλειά ... 
οπότε αυτό το σενάριο πρέπει να αποκλειστεί με 
κάθε τρόπο.

Και βέβαια τον πολιτισμό δε μπορούμε να τον 
πολεμήσουμε ανοικτά ... και ποια είναι η εναλλα-
κτική επιλογή για να πολεμηθεί ;

Η αλλοίωση του σκοπού του, ο περιορισμός 
του, η εκτροπή του από το βασικό προορισμό του 
... πρέπει να χάσει την ψυχή του, να αποστεωθεί 
κοινωνικά και πολιτικά. 

Εκεί λοιπόν δίνεται η μεγάλη μάχη, εκεί διαδρα-
ματίζετε η «αιώνια πάλη» ... να κερδίσουμε λοιπόν 
αυτή τη μάχη, σπάζοντας τα κάθε είδους όρια που 
μας  περιβάλλουν, να ανοιχτούμε στον κόσμο, στο 
αύριο ... να μην μένουμε αυτάρεσκα κλεισμένοι 
σε μικρόκοσμο μας ... μαθητές της ζωής λοιπόν 
και ας μη φοβηθούμε να ανοιχτούμε στον ωκεανό 
της γνώσης που ανοίγεται μπροστά μας και μας 
περιμένει.

Πολλές φορές και με αφορμή παρόμοιες σκέ-
ψεις και απόψεις, κάποιοι ζητούν επίμονα να ονο-
ματίσω πρόσωπα, να αναφερθώ σε καταστάσεις 
... όσοι ρωτάτε κοιτάξτε απλά στον καθρέπτη.

(*) Μανώλης Αναγνωστάκης
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Ίσως να είναι και έτσι ...
«Δεν έφταιγεν ο ίδιος, 

τόσος ήτανε» (*)

«Διαφορετικοί ΑΛΛΑ ΙΣΟΙ» 
στην εκδήλωση του Δήμου Νάουσας 

για την  Παγκόσμια 
Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία



Μοναδική επιτυχία ση-
μείωσε ο ετήσιος χορός 
της ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ με εκατοντάδες 
κόσμου να γεμίζει ασφυκτι-
κά το οικογενειακό κέντρο 
«Κτήμα Γκαντίδη», το βρά-
δυ του Σαββάτου 30 Νοεμ-
βρίου 2019.

Την  παρουσίαση της 
εκδήλωσης έκανε ο πρώην  
πρόεδρος  του  συλλόγου  
κ. Λάζαρος  Ζευγαρόπου-
λος ενώ  χαιρέτησε τους  
παρευρισκόμενους  εκ μέ-
ρους του Δ.Σ. ο πρόεδρος 
της Λέσχης  κ. Νίκος  Του-
μπουλίδης,  τονίζοντας την 
ανάγκη για  ομοψυχία  και  
ενότητα  καθώς  οι  μεγά-
λες  ιδέες  και αξίες  που  
μας  ενώνουν  είναι  δια-
χρονικές  και  αποτελούν 
για  όλους  μας   παρακα-
ταθήκη  των  προγόνων  μας.

Η βραδιά ξεκίνησε με  τα χορευτικά τμήματα της Λέσχης που  έδω-
σαν και πάλι το βροντερό παρόν. Η διαδοχική εμφάνιση των τμημάτων 
αρχαρίων, παιδικού, εφηβικού, καθώς και του τμήματος ενηλίκων 
αρχαρίων και προχωρημένων που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια  στη 
Λέσχη, εντυπωσίασε τους θεατές.

Αποκορύφωμα της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρουσίαση του τμήμα-
τος παραστάσεων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας. Οι χορευτές έδωσαν 
τον καλύτερό τους εαυτό και πλημμύρισαν την αίθουσα με κέφι, ζω-
ντάνια και ενθουσιασμό, ενώ το φινάλε ήταν για άλλη μια φορά εντυ-
πωσιακό με την απόδοση από το ανδρικό τμήμα του Πυρρίχιου χορού 
(Σέρρα).

Ο χοροδιδάσκαλος Βαγγέλης Ιντζεβίδης  με τους συνεργάτες του, 
Ελπίδα Κιατικίδου και Ζωή Κουρούκα απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι 
η συνεργασία και η σύμπνοια αποδίδει ζηλευτά αποτελέσματα.  

Η βραδιά συνεχίστηκε με πλούσιο παραδοσιακό ποντιακό πρό-
γραμμα, με τους  Γιώργο Ορφανίδη και  Παναγιώτη Κωνσταντινίδη στο 
τραγούδι, τους Γιάννη Τσανασίδη και Αντώνη Νικηφορίδη στη λύρα, 
τους Δημήτρη Ουσταμπασίδη και Γιώργο Ασβεστά στο νταούλι  καθώς  
επίσης  και  το  Βαλάντη  Τσίλη  στα  πλήκτρα.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη των τμημάτων, τον χοροδιδάσκα-

λο κ. Βαγγέλη Ιντζεβίδη, το χοροδιδάσκαλο του τμήματος ενηλίκων κ. 
Κυριάκο Παλασίδη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή κ. Δημήτρη Τσιαβό, τους  
υπεύθυνους των τμημάτων κ. Γιάννη Κοτίδη, κ. Ελπίδα Κιατικίδου, κ. 
Ζωή Κουρούκα, τις υπεύθυνες ιματιοθήκης και κυρίως τους γονείς των 
παιδιών που είναι πάντα αρωγοί στην προσπάθεια της Λέσχης για την 
διάσωση και διάδοση της  παράδοσης  και του πολιτισμού μας.

 Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, η βουλευτής 
Ημαθίας κ. Καρασαρλίδου Φρόσω, ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Ημαθίας 
κ. Καλαϊτζίδης Κώστας, ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Βοργιαζίδης Κων/νος, 
ο Διοικητής της Ι Μεραρχίας υποστράτηγος  κ. Κολοκούρης Σάββας, 

ο Διευθυντής της Αστυνομικής Δ/νσης Ημαθίας κ. Κούγκας 
Διονύσιος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών και πρώην πρόεδρος 
της Λέσχης  κ. Τσαχουρίδης Αλέξανδρος, ο Αντιδήμαρχος 
καθαριότητας-περιβάλλοντος κ. Παπαδόπουλος Βασίλης, 
ο  Αντιδήμαρχος  οικονομικών  κ. Ασλάνογλου  Στέλιος,  η 
Αντιδήμαρχος Δήμου Νάουσας, κ. Μπαλτατζίδου Δώρα, οι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι Βέροιας κ. Γρηγοριάδης Καλλίστρατος και 
Σουμελίδης Μιχάλης,  η Α’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος κ. Βασιλει-
άδου Ελένη, ο Πρόεδρος  του Σ.Πο.Σ Κεντρικής Μακεδονίας 
και Θεσσαλίας κ. Κατσίδης Ευστάθιος, ο Πρόεδρος του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς» και μέλος 
του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. κ. Καγκελίδης Αντώνης, το μέλος του Δ.Σ 
της Π.Ο.Ε και πρώην πρόεδρος της Λέσχης  κ. Καπουρτίδης 
Χαράλαμπος, το μέλος του Δ.Σ του Σωματείου Αγίου Γεωργί-
ου Περιστερεώτα και πρώην πρόεδρος της Λέσχης κ. Ζευγα-
ρόπουλος  Λάζαρος, ο πρόεδρος του Ανθρώπινου Δυναμικού 
Βέροιας και πρώην πρόεδρος της Λέσχης κ. Κουμπουλίδης 
Λάζαρος,  καθώς και οι εκπρόσωποι των Συλλόγων: Ποντίων 
Μακροχωρίου, Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς», Ζερβοχω-
ρίου «Ποντιακά Νιάτα»,  Ποντίων Αλεξάνδρειας  και Περιχώ-
ρων, Κοπανού «Η Μίεζα», Αγίου Γεωργίου Βέροιας, Ευξείνου 
Λέσχης Αράχου «Ο Πόντος», Ευξείνου Λέσχης Αλμωπίας, Ευξείνου 
Λέσχης Σκύδρας, Ποντίων Φοιτητών  και  Σπουδαστών  Θεσσαλονίκης 
και  του αθλητικού συλλόγου Κραβ- μαγκά.

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς της εκδήλωσης, τα ιδιωτικά 
ΚΤΕΟ Βέροιας-Νάουσας,  το Γραφείο Γεν. Τουρισμού Α. Αλατσίδη,  το 
εστιατόριο «Μαμά Πεινάω» του κ. Ιντζεβίδη Αργύρη,  το κατάστημα  
ελαστικών  του κ. Θεοδωρίδη Σπύρου, καθώς και όλα  τα ηλεκτρονικά 
μέσα του Νομού, όπως και τις εφημερίδες Εύξεινος Πόντος, Ημερήσια,  
Λαός και Βέροια, για την συνεχή προβολή της εκδήλωσης. Χωρίς την 
στήριξη και την βοήθεια όλων αυτών, δεν θα μπορούσαμε να πραγμα-
τοποιήσουμε αυτήν την ξεχωριστή βραδιά. 

Το Δ.Σ. της Λέσχης αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει 
όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν στην προετοιμασία και την 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης αλλά κυρίως να ευχαριστήσει όλους 
τους φίλους και τα μέλη  της Λέσχης  που τίμησαν με την παρουσία 
τους την εκδήλωση, χόρεψαν και διασκέδασαν,  διατηρώντας το κέφι 
αμείωτο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε λαχειοφόρος 

αγορά. Οι αριθμοί που κληρώθηκαν με τα αντίστοιχα δώρα  είναι τα 
παρακάτω:

• Ένα εισιτήριο για το προσκύνημα στον Πόντο εντός  του 2020  
αξίας  650€ Προσφορά από το Γ. Τουρισμού Α. Αλατσίδη:  Νο 1204

• Ένα μήνα φαγητό για δυο άτομα από το εστιατόριο 
ΜΑΜΑ ΠΕΙΝΑΩ: Νο 36

• Μια ποντιακή λύρα προσφορά του καταστήματος 
ελαστικών  του κ. Θεοδωρίδη Σπύρου: Νο 938

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

Τουμπουλίδης Νικόλαος  Τογκουσίδου Ευαγγελία
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ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
& ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

Πρόσκληση 
Γενικής Συνέλευσης 

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέ-
ων & Κηδεμονων Νάουσας, καλεί σε Γενική Συνέλευση 
– Εκλογες όλους τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των 
Συλλόγων Γονέων για την Ένωση Γονέων,  την Τετάρτη 
4 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο 
Νάουσας, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εκλογές &  διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη:
α) Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων,  
β) Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Γονέων,
γ) Εκπροσώπων της Ένωσης Γονέων:
στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Νάουσας,στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας, στη Δημοτική Επιτροπή 
Παιδείας Δήμου Νάουσας στην Ομοσπονδία Ενώσεων Γο-
νέων Ημαθίας

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας, στα πλαίσια του κοινωνικού και φι-
λανθρωπικού χαρακτήρα, διοργανώνει συγκέντρωση τροφίμων στα 
γραφεία της Λ. Ανοίξεως 90, για να τα προσφέρει στην Φιλόπτωχο 
Αδελφότητα Βέροιας, η οποία προσφέρει καθημερινά συσσίτιο σε 
άπορες οικογένειες.

 Η συγκέντρωση θα γίνεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 
ώρα 10-12 το πρωί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23310 25654 κιν. 
6976953683.

ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ 
To KAΠΗ του  Ν.Π.ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας διοργανώνει την Πέμπτη 

12 Δεκεμβρίου μονοήμερη εκδρομή στην Ονειρούπολη Δράμας. Τιμή 
εισιτηρίου 12 ΕΥΡΩ.

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 7.00 πμ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛHΑ

Δεν έπεφτε καρφίτσα στο χορό 
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας



Το Σάββατο 23.11.2019 στο κτήριο «‘Ε-
ρια» και στα πλαίσια των εορταστικών εκδη-
λώσεων Νάουσα-Πόλη του Οίνου, ο Γιώργος 
Πίττας, δημιουργός των Γαστρονομικών Κοι-
νοτήτων, του φιλόδοξου έργου της ελληνικής 
γαστρονομίας, παρουσίασε την εξειδίκευση 
του προγράμματος στη Νάουσα, τα 22 ιδρυ-
τικά μέλη της Γαστρονομικής Κοινότητας της 
Νάουσας, καθώς και το έργο που πραγματο-
ποιήθηκε τον πρώτο χρόνο της δράσης του.

Κατά την παρουσίαση, τα ιδρυτικά μέλη 
τιμήθηκαν όχι μόνο για την ποιοτική τους 
επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά κυρίως 
για τη συμμετοχή τους στην Γαστρονομική 
Κοινότητα της Νάουσας.

 Οι σημαντικές οργανώσεις, οι επιτυχη-
μένες εταιρείες, τα επιτυχημένα brands, οι 
επιτυχημένες ιδέες έχουν τα θεμέλιά τους 
πάνω σε μια φιλοσοφία που συνδέεται με 
συγκεκριμένες αξίες, συγκεκριμένα οφέλη για 
τον πολίτη-χρήστη και η οποία εκφράζεται 
μέσα από μια ιστορία την οποία ο κόσμος 
την πιστεύει και γίνεται ένα μ’ αυτήν. Η ιστο-
ρία των Γαστρονομικών Κοινοτήτων είναι το 
Μανιφέστο τους. Το δίπλωμα που απονέμεται 
στα μέλη κάθε κοινότητας, είναι ένας έπαινος 
για τη συμμετοχή στις εργασίες της Κοινότη-
τας, αλλά και μια υπενθύμιση των αξιών και 
των υποχρεώσεων που αυτοδεμεύτηκαν να 
τηρήσουν.

Σύμφωνα με την φιλοσoφία και τις αξί-
ες του του Μανιφέστου των Γαστρονομικών 
Κοινοτήτων, τα 22 ιδρυτικά μέλη, μαζί με τον 
δημιουργό του προγράμματος Γιώργο Πίττα, 
κατέγραψαν κατά τη διάρκεια των συναντή-
σεών τους, τις γαστρονομικές αξίες της Νά-
ουσας, τα προϊόντα, τα εδέσματα, τις αγορές, 
τους οινοποιούς, τους παραγωγούς και τους 
επαγγελματίες που τιμούν την τοπική γα-
στρονομία και επιχείρησαν να παρουσιάσουν 
κατά τον καλύτερο τρόπο τη γαστρονομική προσφορά της ηρωικής 
Πόλης.

Τα 22 ιδρυτικά μέλη της Γαστρονομικής Κοινότητας Νάουσας 
είναι:

τα οινοποιεία Κυρ-Γιάννης, Μπουτάρης Οινοποιητική, συνε-
ταιρισμός ΒΑΕΝΙ, κτήμα Διαμαντάκος, κτήμα Χρυσοχόου, κτήμα 
Κελεσίδη, κτήμα Φουντή, οινοποιείο Αργατιά, κτήμα Μελιτζανή, 
από την εστίαση το εστιατόριο Χάραμα στο Αρκοχώρι, οι 4 εποχές 
στον Άγιο Νικόλαο, το εστιατόριο Οινομαγειρέματα στη Νάουσα, το 
Σούρα, σούπα και καφέ, το εργαστήρι της Ευγενίας που παράγει 
και σερβίρει στον κομψό της χώρο μοναδικές πίτες και γλυκά κου-

ταλιού, το ζαχαροπλαστείο Τζέπος, από τον κλάδο τροφίμων το 
κτήμα Διαμαντή που παράγει σάλτσες, αμπελόφυλλα Ξινόμαυρου 
και τα περίφημα γκαβόψαρα, το Bostanica που παράγει αποξη-
ραμένα φρούτα, η φάρμα Μπαντή με τα εκλεκτά αλλαντικά της, το 
παλιομοδίτικο και ιστορικό παντοπωλείο Μπαμίχας, από την ξενο-
δοχία το Εσπερίδες Spa Hotel και τα ξύλινα σπιτάκια Σφένδαμος 
και τέλος ο Σύλλογος φίλων του Καρναβαλιού της Νάουσας.

Το πρόγραμμα Γαστρονομικές Κοινότητες την πρώτη χρονιά 
της δράσης του  είναι σε δημιουργική εξέλιξη σε 4 περιοχές (Κα-
λαμάτα, Νάουσα, Ζαγόρι και Κέρκυρα) και άλλες 4 κοινότητες υπό 
κατασκευή (Ρόδος, Πήλιο, Σκιάθος, Νεμέα) και ότι για το 2020 
προβλέπονται οι πρώτες δράσεις εξωστρέφειας. 
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Σήμερα στο Λονδίνο 
το κρίσιμο τετ α τετ 

Μητσοτάκη - Ερντογάν

Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχει σήμε-
ρα Τετάρτη στις 14:30 ώρα Λονδίνου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο για τα 70 
χρόνια της Συμμαχίας.

  Στη συνάντηση, η οποία  θα πραγματοποιηθεί έπειτα από αίτημα της 
τουρκικής πλευράς, θα είναι παρόντες επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Δένδιας, ο υπουργός Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, η επικεφαλής του δι-
πλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. 

Όπως μεταδίδει το skai.gr, στη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό στο περιθώριο της Συνόδου, ο Ερντογάν θα πει στον κ. Μητσοτάκη 
πως η Ελλάδα μπορεί να κάνει τα βήματα που θέλει όπως και η Άγκυρα θα 
προχωρήσει τα δικά της βήματα. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα 
διαμηνύσει στον Ταγίπ Ερντογάν ότι η τουρκική τακτική και οι προκλήσεις 
μόνο σε αδιέξοδα οδηγούν τις δύο χώρες. Μετά το τέλος της συνάντησης θα 
εξεταστεί το αίτημα της αντιπολίτευσης για σύγκληση του συμβούλιου εξωτε-
ρικής πολιτικής, αλλά και για σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών. 
Σε περίπτωση που όλα πάνε καλά δεν υπάρχει ο λόγος σύγκλησης των ορ-
γάνων πέραν της ενημέρωσης του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στους 
εκπροσώπους των κομμάτων. Αν όμως τα πράγματα δεν πάνε τα πράγματα 
καλά, κάτι που δεν αποκλείεται, ο πρωθυπουργός θα καλέσει τους πολιτικούς 
αρχηγούς μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ την επομένη εβδομάδα στις Βρυ-
ξέλλες και θα τους ενημερώσει για τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται. 

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε κυριαρχικό δικαίωμα της Τουρκίας και 
της Λιβύης τη μεταξύ τους συμφωνία για την ΑΟΖ, κάτι που, όπως είπε, δεν 
το συζητούν με κανέναν και κάτι που θα μεταφέρει και στον Γάλλο πρόεδρο 
Εμανουέλ Μακρόν.

«Απειλούν τη Λιβύη ότι θα διώξουν τον πρέσβη της, αλλά μπορεί η Λιβύη 
να αποσύρει τον πρέσβη της νωρίτερα, πριν το κάνουν οι Έλληνες» πρόσθε-
σε.

Αναφορικά με το ΝΑΤΟ, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Ερντογάν χαρακτή-
ρισε αναπόφευκτη την ανανέωσή του σε εναρμόνιση με την τρέχουσα κατά-
σταση παγκοσμίως, ενώ ανέδειξε τις προσδοκίες της Άγκυρας για επίδειξη 
αλληλεγγύης από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία στη μάχη της χώρας του με 
την τρομοκρατία.

«Η Τουρκία αναμένει οι σύμμαχοί της να αναζητήσουν τρόπους να ενισχύ-
σουν τη συνεργασία παρά να αναζητούν εναλλακτικές» είπε χαρακτηριστικά, 
σημειώνοντας πως εάν οι σύμμαχοι δεν αναγνωρίσουν τις τρομοκρατικές ορ-
γανώσεις εναντίον των οποίων μάχεται η Τουρκία, η Άγκυρα από την πλευρά 
της θα αντιταχθεί στο αμυντικό σχέδιο του ΝΑΤΟ για τις χώρες της Βαλτικής 
και την Πολωνία.

Το ζήτημα των επεκτατικών βλέψεων της Τουρκίας και της αμφισβήτησης 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας μετά και την υπογραφή συμφώ-
νου της Τουρκίας με την Λιβύη για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αναμέ-
νεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που ανακοινώθηκε και επισή-
μως πλέον ότι θα έχει ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον Αμερικανό πρόεδρο 
Ντόναλντ Τραμπ στις 7 Ιανουαρίου 2020 στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το έδαφος για μια γόνιμη συζήτηση έχει φρο-
ντίσει να προλειάνει ο πρέσβης της υπερδύναμης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ 
που διατηρεί άριστες σχέσεις με τον σημερινό ένοικο του Μεγάρου Μαξίμου 
- όπως συνέβαινε και επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Κυκλοφόρησε 
το νέο βιβλίο των Δ. Στυλιανί-

δη, Θ. Σωτηρόπουλου, Α. Σιμώνη 
και Δ. Αλμαλιώτη «Η συμβολή της 
Διατροφής στην υγεία των ανθρώ-
πων», από τις εκδόσεις «ΑΓΡΟΤύ-
πος α.ε.».

Το βιβλίο διατίθεται από το βι-
βλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο» της Βέ-
ροιας.

Παρουσιάστηκε η Γαστρονομική 
κοινότητα Νάουσας
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Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές που 
θα διευθύνουν τους επαναλη-
πτικούς αγώνες της φάσης των 

«32» του Κυπέλλου Ελλάδος. Το ματς 
της ΒΕΡΟΙΑΣ με τον ΠΑΣ Γιάννινα θα 
«σφυρίξει» ο Βουρνέλης, με βοηθούς 
τους Τοροσιάδη και Φράγιο, όλοι του 
Σ.Δ. Μακεδονίας. Η βασίλισσα του 
βορρά που ηττήθηκε μόνο με 1-0 στα 
Γιάννενα ύστερα μάλιστα από πολύ 
καλή απόδοση και πολλές χαμένες 
ευκαιρίες θα προσπαθήσει να ανα-
τρέψει το εις βάρος της σκορ και να 
περάσει στους 16 του Κυπέλλου Ελλά-
δος όπου θα συμμετάσχουν και οι 6 
πρώτες ομάδες της βαθμολογίας στην 
Souper Leauge.

ΕπιστέφειοΜπλέτσας
Μετάτηνχθεσινήπροπόνησηοπροπονητήςτης

ομάδαςΚώστας Γεωργιάδης ανακοίνωσε την απο-
στολήγιατονσημερινόαγώναμετονΠΑΣΓιάννενα
στην οποία μετέχει και οΜπλέτσας αφού έληξε η
ποινή της μίας αγωνιστικής.Αντίθετα δεν υπολογί-
ζεταιακόμηοΣάκηςΚανούλαςπουφαίνεταιοτιθα
ξεκινήσει από την ερχόμενηΔευτέρα ενώο νεαρός

Ιωάννου μετά από  καιρόπροπονήθηκε κανονικά
με τους υπόλοιπουςπαίκτες και ακολούθησεστην
συνέχειατοατομικότουπρόγραμμα

ΗΑποστολήαποτελείταιαπότουςεξής
Τσιμόπουλος,Μπλατσιώτης,Μουρατίδης,Πέντα,

Σκαθαρούδης, ΖούρκοςΝ. καιΑ.Μεληκιώτης,Ταί-
ρης,Χαντζάρας,Μανιώτης, Σιμόνι,Πασάς,Βεργώ-
νης,Μούχαλης,Στάμου,ΠολύζοςκαιΜπλέτσας

Τετάρτη4/12
(15:00)ΑστέραςΤρίπολης-Πλατανιάς:Καραντώ-

νης(Κόλλιας,Μωυσιάδης)
(15:00)Ο.Φ.Η. -Καβάλα:Κουμπαράκης (Καρσι-

ώτης,Κωνσταντόπουλος)
(17:15)Πανιώνιος-ΟλυμπιακόςΒόλου:Κατσικο-

γιάννης(Πάγκαλος,Κωνστάντιος)
(17:15)Ξάνθη-ΑπόλλωνΛάρισας:Παπαδόπου-

λος(Πάτρας,Νατσιόπουλος)
(19:30)ΒΕΡΟΙΑ -ΠΑΣΓιάννινα:Βουρνέλης (Το-

ροσιάδης,Φράγιος)
(19:30)Λάρισα - Καλαμάτα: Γκορτσίλας (Κούλα

Χασάν,Νικολαΐδης)

Πέμπτη5/12
(15:00)Λαμία-Αιολικός:Φωτιά(Αλεξέας,Μπού-

ξμπαουμ)
(17:15)Βόλος -Πανσερραϊκός:Μαλούτας (Ι.Δη-

μητριάδης,Καλύβας)
(19:30)Παναθηναϊκός-Παναχαϊκή:Τσαγκαράκης

(Κουρομπύλια,Σινιοράκης)

Ταπρώτασυναισθήματαπουείχεονέοςπρο-
πονητής της Βέροιας στον πρώτον αγώνα στον
πάγκο απέναντι στην Καλαμάτα την ομάδαπου
πήγε λίγες μέρεςπριν οπρώηνπροπονητής της
βασίλισσα του βορράΣάκηςΘεοδοσιάδης . Είχε
έναν επιπλέον αντίπαλοαφού ο κ.Θεοδοσιάδης
ήξερεόλαταμυστικάτωνπαικτώντηςΒέροιας

ΓιατονΚώσταΓεωργιάδη,τοννέοπροπονητή
τηςΒέροιας,ηαναμέτρησημετηνΚαλαμάταήταν
ιδιαίτεροπαιχνίδι.«Κάθεαρχήείναικαι ιδιαίτερη»,
δήλωσε αρχικά μέσω της «Μetrosport» για τον
αγώνατουΣαββάτου(30/11)κόντραστηνΚαλαμά-
τα. «Ηαλήθεια είναι,πάντως, ότι ησυμπεριφορά
τωνανθρώπωντηςΒέροιαςήτανπολύζεστή.Με
έχουν αγκαλιάσει από την αρχή. Κάτι αντίστοι-
χο ισχύει και για ταπαιδιά του τεχνικού τιμ,που
έμειναν, αφού με βοήθησαν σημαντικά. Όπως
και οιποδοσφαιριστές.Όλοι τους, το έκανανπιο
εύκολο».

«Αφετηρία...»
Είχεάγχοςστηνπρεμιέρα;«Ήτανμέχριναξε-

κινήσει τοπαιχνίδι.Άλλωστε, αισθάνθηκασαν να
ήμουνχρόνια», τόνισεοΓεωργιάδηςκαισυμπλή-
ρωσε,μεαφορμή τασυναισθήματά τουμετάαπό
τηνίκημε2-0.«Ήτανσπουδαίοαποτέλεσμα,αφού
ήτανπερίεργη εβδομάδα. Ιδιαίτερη, γιατί συν τοις
άλλοις είχαμε νααντιμετωπίσουμε και τονπρώην
προπονητή, ο οποίος ήταν στη Βέροια για 1,5
χρόνο,ενώείχαμεαπέναντιμαςκαιένανδύσκολο
αντίπαλο».

Πώς θα χαρακτήριζε το αποτέλεσμα; 
«Ήτανηαφετηρία για ναπατήσουμεπάνωσε

αυτή.Υπάρχουνπολλάπεριθώριαβελτίωσης.Εί-
μαστεσεκαλόδρόμο,αλλάχρειάζεταιχρόνοςγια
νααλλάξουμεμετααποτελέσματαακόμηπερισσό-
τεροτηνεικόνατηςομάδας».

«Επιπλέον κίνητρο»
Ο ίδιος γνώριζε εξ αρχής ότι οι στόχοιπρέπει

να είναι υψηλοί. ΣτηΒέροια, λογικό είναι, να επι-
διώκουν την άνοδο. «Οστόχος είναι ξεκάθαρος.
Μίαομάδα, όπωςηΒέροια, με ιστορία, δυναμική
καικόσμοέχειωςστόχοτηνάνοδο.Αυτόμουδη-
μιουργεί επιπλέον κίνητρο για επιπλέον δουλειά,
για ναπροσφέρωκαι εγώότι είναι δυνατό για να
πετύχουμεαυτόντονυψηλόστόχο»,ήτανταλόγια
τουΓεωργιάδη.

«Μεγάλη μου τιμή και χαρά»
Ο ίδιος κλήθηκε να πάρει άμεση απόφαση.

Έπρεπενααποχωρήσειαπόμίαομάδα,χωρίςνα
τοναπομακρύνουνκαιναεπιλέξειμίαάλλημεδια-
φορετικούςστόχους,πιουψηλούς.«Ήτανδύσκολη
απόφαση», απάντησε ευθύςαμέσωςο 39χρονος

προπονητής.Ωστόσο,δενθαμπορούσεφυσικάνα
ξεχάσειτουςανθρώπουςτουΠ.Ο.Τρίγλιας.

«Τους ευχαριστώ ειλικρινά, έναν-έναν, από τα
βάθη της καρδιάς μου.Προσωπικά και ιδιαίτερα
τον κ. Ευγενίου (χρηματοδότης της ομάδας) για
τημεγάλητιμή,τηνοποίαμουέκανεπριναπό1,5
χρόνο,αλλάκαιτουςυπόλοιπουςανθρώπουςτης
διοίκησης, τους κ.κ. Σγουρή και Στεφανίδη.Ήταν
χαρά μου,πουσυνεργάστηκα μαζί τους.Δέθηκα
μετουςανθρώπουςτηςΤρίγλιας,όπωςκαιμετην
ομάδα,ενώπετύχαμεσπουδαίαπράγματα.Ωστό-
σο, πιστεύω ότι έκλεισε ένας κύκλος και άνοιξε
έναςνέος,μεμεγαλύτερηπροοπτική»,υποστήριξε
ονυντεχνικόςτηςΒέροιας.

Για τον Γεωργιάδη το εγχείρημα της Βέροιας
είναι το τρίτοπροπονητικάωςπρώτος τεχνικός.
Είχε αναλάβει τονΑγροτικόΑστέραστη δεύτερη
κατηγορία (2015-16 με 15 παρουσίες στον πά-
γκο). ΣτηνΤρίγλια ήταν μέχρι πρότινος, έχοντας
καταγράψει 38 παρουσίες, τόσο στη Γ’ Εθνική,
όσο και στηφετινήFootball League.Πλέον, είναι
στηΒέροια,ενώθαπρέπεινακαταγραφείότιέχει
διατελέσει και άμεσος συνεργάτης τουΔημήτρη
ΚαλαϊτζίδηστονπάγκοτουΑπόλλωναΠόντουγια
δύοχρόνια.Σε54επίσημαματςωςπρώτοςπρο-
πονητήςμετρά28νίκες,10ισοπαλίεςκαι16ήττες.

Οκ.Βουρνέληςστοναγώνα
ΚυπέλλουτηςΒΕΡΟΙΑΣ
μετονΠΑΣΓιάννινα

Κώστας Γεωργιάδης: «Αισθάνθηκα 
σαν να ήμουν χρόνια στην Βέροια»

Φινάλε με νίκη για τους 
Αετούς Βέροιας στο 

Εφηβικό πρωτάθλημα

Μετονκαλύτεροτρόποολοκληρώθηκεηαγωνιστικήσεζόνγιατους
πρωτάρηδεςστηνκατηγορίαΑετούςΒέροιας!

Ένατμήμαπουσυγκροτήθηκετηντελευταίαστιγμή,μετηνεξαιρετι-
κήσυμβολή τουέμπειρουπλέονΚώσταΚαπνάκαι τηνπολύτιμηβοή-
θειατουπροπονητήτουτμήματοςΜίνι,ΜάκηΙωσηφίδη,είχεάψογηει-
κόναεντόςκαιεκτόςαγωνιστικούχώρουκαιτουςαξίζουνσυγχαρητήρια.

Στοτελευταίοπαιχνίδιτηςσεζόν,οιΑετοίεπικράτησανμε67-60του
ΑιγινιακούστηγειτονικήΠιερίακαι έτσι έκλεισανόμορφατησειράτων
αγώνωνπουπροσέδωσεεμπειρίεςγιατομέλλον.



Δύονίκεςκαιμίαήττα,ήτανοαπολογισμόςαυτής
τηςαγωνιστικήςγιατατμήματαυποδομήςτης«Βα-
σίλισσας».

Κ16ΒΕΡΟΙΑ–ΚΟΠΑΝΟΣ2-0
Στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής του πρωτα-

θλήματος, διεξήχθη ο αγώνας τηςΒΕΡΟΙΑΣστην
κατηγορία Κ16 των τμημάτων υποδομών,  με την
αντίστοιχη ομάδα του Κοπανού, στο γήπεδο της
Κουλούρας.

ΟαγώναςέληξεμενικήτριατηνομάδατηςΒέροι-
αςμεσκορ2-0,μεγκολπουσημείωσανοι Καρα-
γιάννηςκαιΤσιγγενόπουλος.

ΔιαιτητήςτουαγώναήτανοΚιρμανίδηςΣωτήριος
ΒΕΡΟΙΑ:Λίβας , Πέτκος, Καραγιάννης, Κυρια-

κίδης, Τσουλσίδης, Γαλόπουλος, Τσιγγενόπουλος,
Ματσουράνης,Παναγιωτίδης,Ματσουράνης.

ΚΟΠΑΝΟΣ: Ορμανίδης, Βάντσης, Κοσμίδης ,

Μίχος ,Παπαντωνίου, Κοτσάλης,Μανωλάς, Κελέ-
σμιτος,Κουτσουλιάς,Χατσιπαυλίδης,Αμανατίδης.

Κ14ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ–ΒΕΡΟΙΑ0-5
Χωρίςνακαταβάλειμεγάληπροσπάθεια,ηομάδα

τηςΒΕΡΟΙΑΣ(1)νίκησε0-5εκτόςέδραςκαιτονΑΤΛΑ
Ζερβοχωρίου,πουκαταβάλειμιαάξιαςπροσοχήςαπό
όλουςτουςεμπλεκόμενουςεκείτοπικούςφορείς,φιλό-
τιμηπροσπάθειαγιατηνενδυνάμωσητουαθλητισμού
σταπαιδιάτηςπεριοχής,σταπλαίσιατης6ης  αγω-
νιστικήςτουπρωταθλήματος.Μεαυτότοαποτέλεσμα
παρέμεινεστηνπρώτηθέσητηςβαθμολογίας.Ταγκολ
σημείωσανστο11΄οΒασιλακάκης,στο26΄οΣτίμος,
στο47΄και61΄οΛαφάραςκαιστο65΄οΒήτος.

ΔιαιτητήςτουαγώναήτανοΧριστοδούλουΚ.
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ: Πρίτσκος,Δερματόπουλος, Τη-

λκερίδης, Παντζαρτζίδης, Γαιτανίδης, Μήτρου Γ..
ΜήτρουΣ,Παραστατίδης,Φωτιάδης,Καμτσόπουλος

(ΜήτρουΝ),ΜήτρουΔ.
ΒΕΡΟΙΑ (1):Μπόσινας (Διαμα-

ντόπουλος),Αδαμόπουλος,Δούκας
(Αδαμίδης),Αναστασόπουλος , Στί-
μος(Κετόγλου),Νικόπουλος,Καρύ-
δας,Σιγγούνας,Λαφάρας,Βήτος,

Κ14 ΒΕΡΟΙΑ (2) – ΜΑΚΡΟ-
ΧΩΡΙ0-2

Δεν τα κατάφερε να ανέβει και
άλλο στην βαθμολογία του πρω-
ταθλήματος και να  συνεχίσει  τις
νίκεςτηςη2ηομάδαστηνκατηγο-
ρίαΚ14τωντμημάτωνυποδομών
τηςΒΕΡΟΙΑΣ,αφούηττήθηκεστην
έδρα τηςαπό τηναντίστοιχηομά-
δα τουΜακροχωρίου,  στον αγώ-
ναπου διεξήχθηστο γήπεδοστο
Ταγαροχώριγιατην6ηαγωνιστική
τουπρωταθλήματοςμεσκορ0-2.

Τα γκολ τουΜακροχωρίουση-
μείωσανοι Γιάννινας καιΚαραβα-
σόπουλος

Διαιτητής:ΠιπερίδηςΣ.Παν.
ΒΕΡΟΙΑ(2):Δημητρίου,Πατάκης

,Μπρανιώτης , Βράνας ,Τσιούγγα-
ρης, Συμπεθέρης, Γιαγτζίδης,Πα-
παδόπουλος,Τσουλτσίδης (Κόρο),
Μελιόπουλος,,Καρασαρίδης.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ:Αργυρόπουλος
Αντ,ΑργυρόπουλοςΚων,Παπαδό-
πουλος,Καραδήσογλου,Γιαννινας
,Σαχπατζίδης,Αντωνιάδης,Κατσα-
μπέρης,Μουρατίδης, Γιαννόπου-
λος(Ζιώγας),Καραβασόπουλος.

Η Διοργάνωση του 8ου Φι-
λίππειου δρόμου αποφάσισε, να
παρατείνει τις εγγραφές έως την
Τετάρτη το βράδυ 8:00 μμ.Ο λό-
γοςτηςπαράτασηςείναιότιδέχεται
πολλές πιέσεις για εκπρόθεσμες
εγγραφέςαλλά και για το ότιπολ-
λοί πλήρωσαν σήμερα 2/12 από
άλλες τράπεζεςμεαποτέλεσμα να
μηνεμφανίζονταιοικαταθέσειςτην
ίδιαημέρα.Σήμεραθασταλούνοι
εμπρόθεσμες λίστες στην εταιρεία
ηλεκτρονικής χρονομέτρησης και
οι αριθμοί αυτώνπου ολοκλήρω-
σαν τις εγγραφές τους (εγγραφή
καιπληρωμή)θαέχουνκαιτοονο-
ματεπώνυμοτουςστουςαριθμούς.
Ενώοισυμπληρωματικέςθαέχουν
μόνοτοναριθμό.

Ευχαριστούμε από καρδιάς την
προτίμηση και την εμπιστοσύνη
που δείξατε στον αγώνα μας . Ε-
νημερωτικά πραγματοποιήθηκαν
έωςσήμεραΔευτέρα2/12καιώρα
5:00μμ

Στα14,4χλμ-900εγγραφέςκαι
650ολοκληρωμένες

Στα4,5χλμ–330 εγγραφές και
265ολοκληρωμένες

Αναμένετε στις επόμενες 2 η-
μέρες να έχουμε άλλες 60 με 80
στα 14,5 και 40με 60στα 4,5χλμ
citytrail
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CMYK

Στα γραφεία της ΟΧΕ έγινε η 
κλήρωση των αγώνων κυπέλ-
λου Ανδρών και γυναικών 

που έβγαλε σπουδαία ζευγάρια τόσο 
στους άνδρες όσο και στις γυναίκες . 
Η γυναικεία ομάδα της Βέροιας 2017 

θα αγωνιστεί στα Γιαννιτσά με τον Μ. 
Αλέξανδρο και αν κερδίσει θα υποδε-
χθεί στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ την Ν.Ιωνία  Οι 
πρώτες αναμετρήσεις θα γίνουν το 
Σαββατοκύριακο 21-22 Δεκεμβρίου 
2019 με τα παρακάτω ζευγάρια:

ΓΑΣΚαματερού-ΟΦΝΙωνίας
ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών-Βέροια2017
ΠΑΟΚ-Πανόραμα
ΑΕΣΧΠυλαίας-ΑναγέννησηΆρτας
Τετάρτη22Ιανουαρίου2020οιαγώνες
ΜέγαςΑλέξανδροςήΒέροια2017μεΓΑΣΚαμα-

τερούήΟΦΝΙωνίας
ΠΑΟΚήΠανόραμαμεΑΕΣΧΠυλαίαςήΑναγέν-

νησηΆρτας

Μεγάλο ντέρμπι «δικεφάλων» στους «8» του
ΚυπέλλουΑνδρών,αλλάκαιτρίαενδιαφέρονταζευ-
γάρια

ΑΣΕΔούκα-ΔιομήδηςΆργους
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
ΑΕΣΧΠυλαίας-ΦαίακαςΚέρκυρας
ΑερωπόςΈδεσσας-Ολυμπιακός
Τετάρτη καιΠέμπτη18 και 19Δεκεμβρίου 2019

οιαγώνες
Πρώτα θα διεξαχθεί η κλήρωση τουΚυπέλλου

Ανδρώνγιατηνπροημιτελικήφάση

Στα πλαίσια του λαϊκού 
αγώνα  8ος  Φιλιππειος 
δρόμος που θα πραγματο-

ποιηθεί στις 7 & 8 Δεκεμβρίου 
2019 και με αφορμή την συμμε-
τοχή του Κενυάτη δρομέα στον 
αγώνα των 14,5χλμ, ο Σύλλογος 
δρομέων Βέροιας θα φιλοξενήσει 
στην πόλη μας,  την Πρόξενο της 
Κένυας στην Ελλάδα.

ΗΠρόξενος τηςΚένυαςκαΒίκυΠανταζο-
πούλου, έχειΕλληνική καταγωγή και αποδέ-
χτηκε τηνπρόσκληση μας με μεγάλη χαρά.
ΜεαφορμήτηνεπίσκεψήτηςστηνΒέροιαθα
συναντήσειδιάφορουςτοπικούςφορείςελπί-
ζονταςναβγείκάτικαλόκαιγιατις2πλευρές.

     Το βράδυ τοΣαββάτου 7/12 και με-
τά το τέλος τουαγώνα των 4,5KmCity trail,
θαπραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπουστην
αίθουσα τουΔημοτικού συμβουλίου τουΔη-
μαρχείουΒέροιας από τονΚενυάτη δρομέα
AMOSCOECHLIMAKORIμεθέματοντρόπο
προπόνησης τωνΚενυατών δρομέων, στην
επιλογή του terrain, στις διατροφικές και κα-
θημερινές αθλητικές συνήθειές τους και θα
δεχτείερωτήσειςαπότοκοινό.

Επίσης οΚώσταςΣταμούλης,πουπαρέ-
μεινεέναμήναστοItenτηςΚένυαςτηνπόλη
τωνπρωταθλητών των μεγάλων αποστάσε-
ων, θαπαρουσιάσει έναβίντεοαπό τηνπε-
ριοχήκαι τουςδρομείς και θααναφερθείστη
δικήτουεμπειρία.

Κλήρωση κυπέλλου Χάντμπολ

Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών-Βέροια
2017καιστοβάθος....Ν.Ιωνία

Επίσκεψη στην Βέροια
της Προξένου της Κένυας με αφορμή 

τον 8ο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ Δρόμο

Παράταση
Εγγραφών
στον8ο

ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ
Δρόμομέχριτην
Τετάρτητοβράδυ

Δύο νίκες και μία ήττα για τα τμήματα 
υποδομής της Βέροιας
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευ-

χαριστεί θερμά:
1.Τους εκπαιδευτικούς των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών 

που συμμετείχαν στο σεμινάριο του ΚΕΚ «Γνώση» με θέμα 
«Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφορά στην τάξη», για την 
προσφορά ποσού 140€.

2. Την κυρία Ματθίλδη Μπακαλίδου για τη δωρεά ποσού 
100€.

3. Τον κύριο Παρασκευά Σπυρόπουλο και την οικογένειά του, 
για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη Αθηνάς Παπαδοπούλου.

4. Τα καταστήματα υποδημάτων Ποταμόπουλου για την πα-
ροχή 40 ζευγών υποδημάτων για τα παιδιά μας.

5. Τους εκπαιδευτικούς φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 
που συμμετείχαν στο σεμινάριο του ΚΕΚ «Γνώση» με θέμα: 
«Σχολικός εκφοβισμός», για την προσφορά τροφίμων, καθαρι-
στικών και αναλωσίμων.

6. Την κυρία Εύα Ιεροπούλου, για τη δωρεά ποσού 50€, στη 
μνήμη Άγγελου Κανελλόπουλου.

7. Τον κύριο Ηλία Τζουβάρα, για την παροχή τροφίμων, στη 
μνήμη της συζύγου του Παρασκευής.

8. Τον κύριο Ιωάννη-Χρυσοβαλάντη Στουρνάρα, για τη δω-
ρεά ποσού 25€.

9. Την κυρία Άννα Ευθυμιάδου, για την δωρεά χριστουγεν-
νιάτικου δένδρου.

10. Την κυρία Αντωνία Κουσίδου, για τη δωρεά 20€ στη μνή-
μη Ε.Μπέλλου.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Την Δευτέρα  23 Δεκεμβρίου
«Τα Βαλς των 

Χριστουγέννων!» στο 
Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας

Ο Δικηγορικός 
Σύλλογος Βέροιας 
και η ΚΕΠΑ Δήμου 
Βέροιας διοργανώ-
νουν βραδινή εορτα-
στική συναυλία  με 
κλασικά αριστουρ-
γήματα – αγαπημέ-
να έργα γνωστών 
συνθετών , τη Δευ-
τέρα 23 Δεκεμβρί-
ου 2019 και ώρα 
8.30μ.μ. . 

Το φουαγιέ του 
Δικαστικού Μεγά-
ρου Βέροιας θα 
γεμίσει από βιεννέ-
ζικους χορούς, πα-
σίγνωστες μελωδίες 
και θα ταξιδέψει τους ακροατές στην ονειρεμένη Βιέννη με α-
γαπημένες άριες από την Νυχτερίδα του Στράους, με επιλο-
γή από έργα από τους Ουγγρικούς Χορούς του Μπραμς,  με 
βαλς από την «Ωραία Κοιμωμένη» και τον «Δεκέμβρη» του  
Τσαϊκόφσκι σε μεταγραφή για Τρίο με πιάνο  και τέλος με  
Βαλς και  Πόλκες  του Johann Strauß Sohn (1825 – 1899) 
Wiener Bonbons Op. 307 και Tritsch – Tratsch – Polka Op. 
214 και φυσικά  τον Γαλάζιο Δούναβη  σε μεταγραφή για 
Βιολί, Βιολοντσέλο και Πιάνο.  Ένα μουσικό ταξίδι με αφετη-
ρία τη Βιέννη σε όλη  την Ευρώπη, τη Ρωσία  και μέχρι την 
Αργεντινή  … 

Transcription Ensemble Χρήστοςς Γρίμπας βιολοντσέλο
Νίκος Ζαφρανάς πιάνο Γιώργος Κανδυλίδης  βιολί  
Οργάνωση εκδήλωσης : Νανά Καραγιαννίδου / Δήμος 

Βέροιας Το Transcription Ensemble δημιουργήθηκε το 2007 
.Οι τρεις επιτυχημένοι σολίστ που το απαρτίζουν ανήκουν 
στη νέα γενιά Ελλήνων μουσικών που παρουσιάζουν έντονη 
καλλιτεχνική δραστηριότητα δίνοντας πολυάριθμα ρεσιτάλ 
και συναυλίες μουσικής δωματίου στην Ελλάδα αλλά και 
στην Ευρώπη και τη Β. Αμερική. Η πλούσια καλλιτεχνική 
δραστηριότητα των μελών του συνόλου, που περιλαμβάνει 
ηχογραφήσεις για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, συ-
μπληρώνεται με τη διδασκαλία.

Κατέχει μια σημαντική θέση στα καλλιτεχνικά δρώμενα 
με σημαντικές εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
στοχεύοντας στην ανάδειξη του πλούσιου ρεπερτορίου δη-
μοφιλών έργων σε μεταγραφή για μικρό σύνολο, αγνώστων 
έργων μουσικής δωματίου αλλά και στην παρουσίαση γνω-
στών έργων για μικρά μουσικά σύνολα.

Είσοδος 10€ -  ( κρασί και ελαφρύ γεύμα).
Πληροφορίες  2331024715 (εσωτερικό 2) Έφη Νικολο-

πούλου 2331078120 και 78122 Νανά Καραγιαννίδου
Τα έσοδα θα διατεθούν για την οργάνωση του Ιατρείου 

του Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας Ιωβηλαίον Εργογραφίας»
 
Η Ιερά Μη -

τρόπολη Βεροί-
ας, Ναούσης και 
Καμπανίας σας 
προσκαλεί στην 
εκδήλωση με τίτ-
λο «Ιωβηλαίον 
Εργογραφίας» 
που θα πραγ-
ματοποιηθεί την 
Κυριακή 8 Δεκεμ-
βρίου 2019 και 
ώρα 18:00 στο 
Χώρο Τεχνών 
του Δήμου Βεροί-
ας.  

Στην εκδήλω-
ση θα παρουσι-
αστούν τα βιβλία 
που συνέγραψε 
ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολ ί της 
μας και θα ακο-
λουθήσει Συναυ-
λία Βυζαντινής 
Μουσικής από 
τον Μουσικολογιώτατο Αρχιμ. Νικόδημο Καβαρνό με την συνοδεία Βυ-
ζαντινού Χορού του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως μας. 

 Είσοδος Ελεύθερη

Τα Παιδιά της Άνοιξη 
στον  «Πήτερ Παν» και 

στο Ειδικό Σχολείο Βέροιας

Μια ομάδα ωφελούμενων του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» 
την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου, παρακολούθησαν την θεατρική παράσταση  
«Πήτερ Παν» στο θέατρο Αυλαία στην Θεσσαλονίκη. Το έργο μιλούσε 
κυρίως για την αγάπη και την αμέριστη έγνοια και μέριμνα προς τα παιδιά, 
ενώ παράλληλα έθιξε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την απώλεια, την 
εγκατάλειψη και τον παιδικό πόνο και τις δυσκολίες της ενηλικίωσης. Οι 
ωφελούμενοι ευχαριστήθηκαν την παράσταση και έφυγαν με τις καλύτερες 
εντυπώσεις!

Την Παρασκευή 29/11/2019 μια ομάδα ωφελούμενων του ΚΔΗΦ ΑμεΑ 
«Τα Παιδιά της Άνοιξης» επισκέφθηκε το Ειδικό Δημοτικό Βέροιας, στα 
πλαίσια της αλληλεπίδρασης, κοινωνικοποίησης και προώθησης πολιτι-
κών συνεκπαίδευσης σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο. Οι ωφελούμενοι 
υπήρξαν ενθουσιασμένοι που αντάμωσαν μετά από πολλά χρόνια τόσο 
τους παλιούς τους δασκάλους όσο και του ότι γνώρισαν τους μαθητές του 
σχολείου. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ζεστή και εγκάρδια φι-
λοξενία τους και ανανεώνουμε το ραντεβού στο δικό μας χώρο, στα Παιδιά 
της Άνοιξης!

Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 
στη Λέσχη Αξιωματικών 

Διασκέδαση με τσίπουρο, 
φαγητό και χορό από την 

Ένωση Παλαιών 
Προσκόπων Βέροιας

 
Η  Έ ν ω -

ση Παλαιών 
Π ρ ο σ κ ό π ω ν 
Βέροιας,  δ ι -
οργανώνει για 
6η χρονιά μια 
βραδιά αφιε-
ρωμένη στο 
τσίπουρο, τον 
μεζέ του και τη 
δ ιασκέδαση, 
την Κυριακή 
8 Δεκεμβρίου 
2019 στις 7.00 
μ.μ. στη Λέσχη 
Αξιωματικών 
Φρουράς Βέ-
ροιας.

Η εκδήλω-
ση είναι αφιε-
ρωμένη και φέ-
τος στη χαρά 
της δημιουργί-
ας μιας μεγά-
λης παρέας, 
της γευστικής 
α π ό λ α υ σ η ς 
του τσίπουρου 
και των μεζέ-
δων, στο χορό 
και το τραγούδι 
με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.

Το τσίπουρο όπως κάθε χρονιά και φέτος προσφέρεται από μι-
κρούς και μεγάλους παραγωγούς τους οποίους καλούμε και φέτος να 
συνδράμουν με την παράδοση αποσταγμάτων τους στη Λ.Α.Φ. Βέροι-
ας μέχρι το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους με προσκλήσεις και τιμή συμμε-
τοχής 10 €, που περιλαμβάνει το τσίπουρο, νηστίσιμους και μη μεζέδες 
και ελαφρύ φαγητό.

Στην διάρκεια της εκδήλωσης θα εκτίθεται μικρής κλίμακας άμβυκας 
(καζάνι), ο οποίος και θα κληρωθεί σε λαχειοφόρο αγορά.

Τα καθαρά έσοδα από την εκδήλωση, όπως κάθε χρόνο θα διατε-
θούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Για κάθε πληροφορία – ενημέρωση – κράτηση προσκλήσεων επι-
κοινωνήστε: Οικονομίδης Κώστας: 6932603050, Θανάσης Στάντζος: 
973863725, Τσέλιος Σωτήρης 6987170785
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Δωρεάν σεμινάρια ποντιακής διαλέκτου 
στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Άρχισαν  τα μα-
θήματα  ποντιακής 
διαλέκτου  στην  
Εύξεινο  Λέσχη  
Βέροιας. Αν θες να 
κρατήσεις ζωντα-
νές τις μνήμες από 
την γλώσσα των 
προγόνων σου ή 
θέλεις να γνωρί-
σεις τις ομορφιές 
της ποντιακής δι-
αλέκτου μη διστά-
σεις, έλα  στο  Πα-
νόραμα  Βέροιας  
και γίνε και εσύ μέ-
λος στο τμήμα πο-
ντιακής διαλέκτου. Το  τμήμα  λειτουργεί  κάθε Παρασκευή και από ώρες 9μμ-10.30μμ  δωρεάν,  μετά  από  
πρόσφατη  απόφαση  του Διοικητικού  Συμβουλίου, προκειμένου    όλοι ανεξάρτητα  από  την  καταγωγή  
μας να  μάθουμε  πέρα  από την ποντιακή διάλεκτο  στοιχεία  από  τις παραδόσεις, τα παραδοσιακά ποντι-
ακά τραγούδια, την  μαγειρική  και  τον  τρόπο  παρασκευής  ποντιακών εδεσμάτων  καθώς  και  για  τα ήθη 
και έθιμα των ποντίων. Υπεύθυνη διδασκαλίας είναι  η πιστοποιημένη καθηγήτρια ποντιακής διαλέκτου,  Α-
ναστασία Μαχαιρίδου (Φιλόλογος - Γλωσσολόγος και  Πανεπιστημιακή Εκπαιδεύτρια Ποντιακής Διαλέκτου).  
Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Λέσχης από  Κυριακή μέχρι  
Πέμπτη, ώρες   17:00-21:00 στο τηλ 233107206  και  στο  6983503676  όλο  το  24ωρο

Με τιμή 
Για το Δ.Σ.

 Ο  Πρόεδρος   Η  Γ. Γραμματέας
 Τουμπουλίδης  Νικόλαος   Τογκουσίδου Ευαγγελία

 Πρόσκληση 
του 

ΣΟΦΨΥ 
Ημαθίας

Με τη συμπλήρωση 5 χρόνων λει-
τουργίας του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, σας 
προσκαλούμε σε εκδήλωση με θέμα: 

«Ψυχική Υγεία - Ψυχική Ασθέ-
νεια: Μύθοι & Αλήθειες» που θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Δε-
κεμβρίου 2019 στις 11.00 π.μ. στο 
καφέ «foyer» του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΔΕ-
ΣΜΟΣ» Ημαθίας (ισόγειο Αντωνιά-
δειας Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών 
Δήμου Βέροιας).

Ομιλήτρια η Ψυχίατρος Ειρήνη 
Τσίρκα

Διαδραστική - Βιωματική παρουσία-
ση η Ψυχολόγος Χρύσα Μπέκα

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος 

Γιώργος Σαλιάγκας 
Η Γεν. Γραμματέας

Μαρία Ντέντου

Την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 
Παρουσίαση
 βιβλίων του 

Λάζαρου 
Κιτσίδη στην 

Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Αλεξάνδρειας 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας, το Αυτοτε-
λές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πο-
λιτισμού και οι Εκδόσεις Ωρίωνας παρουσιάζουν τα 
βιβλία του Λάζαρου Κιτσίδη: «Δώρα Ζωής» και «Τα 
Περιστέρια θα γυρίσουν», τη Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 
στις 19:00 στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Αλεξάνδρειας.

Για τα βιβλία θα μιλήσουν:
• Γιώργος Χαλκιάς, Εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ 

Ιστορικής Παιδαγωγικής
•  Ε υ θ υ μ ί α 

Γώτη, συντονί-
στρια εκπαιδευ-
τικού έργου του 
3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Κεντρικής Μα-
κεδονίας – Διδά-
κτορ Παιδαγωγι-
κής

• και ο συγ-
γραφέας Λάζα-
ρος Κιτσίδης

Λίγα λόγια για 
τα τα βιβλία που 
θα παρουσια -
στούν:  

Ο  συγγρα -
φέας Λάζαρος 
Κιτσίδης είναι εκπαιδευτικός με καταγωγή από το 
Πλατύ Ημαθίας όπου και διαμένει .

Σπούδασε Παιδαγωγικά στην Παιδαγωγική Ακα-
δημία Θεσ/νικης και συνέχισε τις σπουδές του στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα του Α.Π.Θ. Στη συνέχεια μετεκ-
παιδεύτηκε στο Διδασκαλείο Δ.Ε. του Α.Π.Θ.

Τα τελευταία 9 χρόνια υπηρετεί ως Διευθυντής 
στο Δημοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου – Αράχου .

Και τα δύο βιβλία του έχουν εκδοθεί από τις εκδό-
σεις Ωρίωνας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Βέροια  3-12-2019
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                       
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                   Αριθμ. πρωτ :15050   
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση:Ασώματα Βέροια
Ταχ. Κώδικας:59100 Βέροια
Πληροφορίες:Α Μεταλλίδου
Τηλέφωνο:2331351146,311
E-mail:prosop1@verhospi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που 

υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για ανάγκες  εστίασης και σίτισης

(Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, 
και 107 του Ν. 4461/2017)

  ΤO ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 έως και 13, 15 και 20 του άρθρου 21 του Ν. 

2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων: 63 του Ν. 4430/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 25 παρ.9 του Ν. 4440/2016 και 107 
του Ν. 4461/2017.

 Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες εστίασης και 
σίτισης της Οργανικής Μονάδας έδρας Βέροιας και της Αποκεντρωμένης 
Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας   που εδρεύει στη Βέροια, και συγκε-
κριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, 
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Ε-
ΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υ-
πογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας Οργανική Μονάδα ΄Εδρας Βέροια περιοχή 
Ασώματα 59100 Βέροια, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού υπόψη κας Μεταλλίδου Αγγελικής  (τηλ. Επικοινωνίας 2331351146, 
2331351311).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολο-
γιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της  στα 
καταστήματα της Οργανικής Μονάδας Έδρας Βέροιας και της Αποκεντρωμένης 
Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων 
των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Βέροιας και Νάουσας, εφόσον η 
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η α-
νωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας 
και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η 
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Η ανακοίνωση μαζί με το <<Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργα-
σίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)>> με σήμανση έκδοσης <<31-3-2017>> ΄΄ για 
την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες 
καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης, άρθρα : 21 του 2190/1994, όπως 
ισχύει, 63 του Ν. 4430/16 και 107 του Ν.4461/17 ΄΄, και την αίτηση ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7. θα είναι αναρτημένα στους διαδικτυακούς τόπους των Μονάδων 
Βέροιας και Νάουσας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, www.verhospi.gr και 
www.gnnaousas.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α

ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΑΤΕΪ ΜΑΡΙΑΝΑ-ΚΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΥ
Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Συγκέντρωση 
τροφίμων

 στη Φιλόπτωχο 
Βέροιας

Τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως όσπρια, ζυμα-
ρικά, ζάχαρη αλεύρι, γάλα, λάδι κ.τ.λ ξεκίνησε να συ-
γκεντρώνει η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροι-
ας.   Στα γραφεία μας Κωτουνίου και Μερ.Καρακω-
στή 3 , δεχόμαστε τις προσφορές των συμπολιτών 
μας, καθημερινά από τις 8.00΄-12.00΄, προκειμένου 
να ετοιμαστούν  δέματα που θα διανεμηθούν σε 120 
άπορες οικογένειες της πόλης μας, για τις γιορτές 
των Χριστουγέννων.
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Η  ο μ ά δ α 
«Έκφραση B’» 
του θεατρικού 
ε ρ γ α σ τ η ρ ί ο υ 
ενηλίκων του  
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Βέ-
ροιας θα  πα-
ρουσιάσει την 
παράσταση “Η 
Π ο ν τ ι κοπα γ ί -
δα“ της Αγκάθα 
Κρίστι σε σκη-
ν ο θ ε σ ί α  τ ο υ 
Κωνσταντίνου 
Αποστολίδη.

 Θα δοθούν 
τέσσερις παρα-
στάσεις, το Σάβ-
βατο 7 και Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, στις  6μ.μ. α-
πογευματινή και στις 9.00μ.μ. βραδινή με γενική 
είσοδο 8€ στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων 
& Τεχνών 

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

Συντελεστές Παράστασης
Κείμενο: Αγκάθα Κρίστι
Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αποστολίδης
Σκηνογραφία:  Πασχάλης Γαβρηιλίδης 
Ενδυματολογία:  ομάδα  Έκφραση Β’
Κατασκευή Σκηνικών:  Πασχάλης Γαβρηιλί-

δης, Γιώργος Βέγκος
Πρωτότυπη Μουσική: Αλέξανδρος Ιωσηφί-

δης/ Λάζαρος Μπίντσης
Πιάνο: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης / Σαξόφωνο- 

Sound Fx:: Λάζαρος Μπίντσης
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος / Κωνσταντίνος 

Αποστολίδης
Βοηθός σκηνοθέτη: Ζωή Τσαγκαλίδου
Τεχνικός Σκηνής: Γιώργος Σαββίδης
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα 

Γρηγοριάδου
Τους ρόλους ερμηνεύουν:
Υπαστυνόμος Τρότερ: Λευτέρης Κορυφίδης
Μόλυ: Χαρά Κοντού
Τζάιλς: Αλέξανδρος Μανούδης
Κρίστοφερ: Γαβριήλ Μιχαηλίδης

Μπόηλ: Έφη Κουσίδου
Ταγματάρχης Μέτκαλφ: Δημήτρης Τελλίδης
Παραβιτσίνι: Μαρία Στόκα
Κέηζγουελ: Γιώτα Σπυρίδου
Φωνή στο ραδιόφωνο: Σοφία Γκαγκούση

Το Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στη Στέγη

 «H Ποντικοπαγίδα» 
της Αγκάθα Κρίστι, από την Ομάδα 

«Έκφραση B’»του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας
   Το Ειδικό 

Δημοτικό Σχο-
λε ίο  Βέρο ιας 
και η ΕΔΕΑΥ 
(Επιτροπή Δι-
επιστημονικής 
Αξιολόγησης και 
Υποστήριξης) η 
οποία υποστη-
ρίζει σε πέντε 
σχολικές μονά-
δες τους μαθη-
τές με ιδιαίτερες 
εκπαιδευτικές α-
νάγκες και τους 
γονείς τους, ορ-
γάνωσαν δρά-
σεις ευαισθητο-
ποίησης για την 
διαφορετικότητα 
των ατόμων, με 
αφορμή την Πα-
γκόσμια ημέρα 
ΑΜΕΑ στις 3 Δεκέμβρη.

   Συγκεκριμένα, στα πέντε σχολεία αρμοδιότη-
τας του 2ου ΣΔΕΥ, το 1ο , 3ο, , 4ο, 7ο και 13ο Δ.Σ. 
και οι μαθητές των  τελευταίων τάξεων (ΣΤ’) συμμε-
τείχαν σε ομαδικές δράσεις για τη διαφορετικότητα 
των ατόμων, που είχαν στόχους την ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση, αναγνώριση της αποδεκτής συ-
μπεριφοράς στους συνανθρώπους μας με αναπη-
ρία, τη βιωματική προσέγγιση των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν και την αποδοχή της αναπηρίας. 
Οι δραστηριότητες έγιναν όλο αυτό το διάστημα και 
στα πέντε σχολεία, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί 
με ενδιαφέρον και θετική συνεργασία, συμμετείχαν 
σε βιωματικές δράσεις, με τίτλο «Αν ήμουν στη 
Θέση σου» που πραγματοποίησαν η Κοινωνική 
Λειτουργός κ. Οικονομίδου Ευφ. και η Ψυχολόγος κ. 
Σιδηράτου Ειρ. Όλοι οι μαθητές των πέντε σχολείων 
θέλησαν με προθυμία, να αποτυπώσουν τις δικές 
τους καλλιτεχνικές δημιουργίες με συνθήματα και 
ευχές και να τα παραδώσουν στους μαθητές του 
Ειδικού Σχολείου Βέροιας. 

   Η εκδήλωση έγινε με την παρουσία μαθητών 
από τα δυο σχολεία (7ο και 13ο) στις 3 Δεκέμβρη, 
με επίσκεψη στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βέροιας 
(συνοδεία των εκπαιδευτικών τους κ Τήκα Σ., Πα-
πακανάκη Π., Μέλλιου Κ., Αρμένου Α.) αφού προ-
ηγήθηκε μοίρασμα εντύπων από τους μαθητές στη 
διαδρομή, για την ευαισθητοποίηση του κόσμου για 

την ημέρα αυτή. Κατόπιν έγινε παράδοση όλων των 
δημιουργιών των μαθητών, όπου αναρτήθηκαν σε 
συγκεκριμένο σημείο στο Ειδικό Σχολείο και στη συ-
νέχεια οι μαθητές ετοίμασαν μουσικές, μουσικοκινη-
τικό δρώμενο και τραγούδια, που τα τραγούδησαν 
μαζί με τους μαθητές του Ειδικού Σχολείου σε μια 
μικρή γιορτή αφιερωμένη στην φιλία, την αποδοχή 
και τη συμπερίληψη. 

  Όλοι μαζί μαθητές της τυπικής και της ειδικής 
εκπαίδευσης συνευρέθηκαν και ενώθηκαν, τραγού-
δησαν και μοιράστηκαν όμορφες στιγμές, δέχθηκαν 
και πήραν δώρα, αλλά κυρίως γνώρισαν τον συνο-
μήλικο τους που είναι διαφορετικός!

  Αξίζει να σημειώσουμε την έκπληξη, τη χαρά 
και την ευχαρίστηση που ένιωσαν οι μαθητές του 
Ειδικού Σχολείου από αυτήν την επίσκεψη και την 
μουσική εκδήλωση, κάνοντας μας όλους να αισθαν-
θούμε ότι: «μόνο όλοι μαζί, μπορούμε να κάνουμε 
τα καλύτερα!»

  Ευχαριστούμε θερμά όλους τους μαθητές των  
σχολείων και τους δασκάλους τους για τη συνεργα-
σία, το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ. Μακα-
ρατζή Γιώργο, τη Διευθύντρια του 7ου Δ.Σ κ. Μηρ-
τσέκη Βασιλική για την παρουσία τους και  τη μου-
σικό κ. Σεβαστ. Αχιλλέως για την μουσική απόδοση 
του τραγουδιού  «Η Απεραντοσύνη» γραμμένο από 
ένα Κύπριο καλλιτέχνη με αναπηρία.

Οι Διοργανωτές

Δράσεις του Ειδικού Σχολείου 
Βέροιας με αφορμή 

την Παγκόσμια ημέρα ΑμΕΑ

΄΄….κι όλα μαζί μια λύπη και μια ομορφιά…‘’
Εγκαίνια συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας 

με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας στο Νέο Μουσείο Αιγών
Το Σάββατο, 7 Δεκεμβρί-

ου 2019, , στις 8.50μ.μ. θα 
παρουσιαστεί στο κοινό η 
εγκαίνια συνεργασία της Ε-
φορείας Αρχαιοτήτων Ημαθί-
ας με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας 
(Νέο Μουσείο Αιγών), ΄΄….
κι όλα μαζί μια λύπη και μια 
ομορφιά…‘’.

Δραματοποιημένες ιστο-
ρίες και μύθοι της Ημαθίας, 
σε θεατρικό αναλόγιο με την 
συνοδεία μουσικής: από τον 
μύθο του πρώτου βασιλιά 
της Μακεδονίας, τα παιδικά 
χρόνια του Αλέξανδρου στη 
Μίεζα πλάι στον Αριστοτέ-
λη, την δραματική ημέρα της 
δολοφονίας του Φιλίππου 
στο θέατρο των Αιγών, μέ-
χρι τις καθημερινές ιστορίες 
ανθρώπων, που ζουν ή πέρασαν από τον τόπο και σταμάτησαν για λίγο τον χρόνο, αφήνοντας ένα γράμμα, ένα ποίημα, μία φωτογραφία, μια-δυο σελίδες σε ένα τετράδιο ή ένα βιβλίο θα ξεδιπλωθούν μπροστά στο κοινό.

σκηνοθετική επιμέλεια: Γιάννης Παρασκευόπουλος μουσική: Μάνος Μυλωνάκης εικαστική επιμέλεια: Δημήτρης Γεωργόπουλος
Ηθοποιοί:
Γιώργος Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνος Ζήνδρος, Θέμης Καλούδης, Φανή Κονδάρα, Μαρία Καραγκιοζίδου,  Κωνσταντίνος Λιάρος, Λία Μπάστα, Δαμιανός Οικονομίδης, Ευτυχία Σπυριδάκη, Εύα Φρακτοπούλου,  Γιώργος 

Χριστοφορίδης, Νίκος Ψυχαράκης.
Συμμετέχουν οι μουσικοί: Μάνος Μυλωνάκης (πιάνο, μεταλλόφωνο, μελόντικα, electronics), Ευστρατία Χαλουλάκου (τσέλο), Νάσια Σιαμέτη (βιολί).



Τετάρτη 4-12-2019
14:30-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-
71601

14:30-21:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝ-
ΔΟΥ15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

19:00-21:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

21:00-08:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Δεκέμβριος 2019
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

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

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Τη νίκη-πρόκρισηστην επόμενη
φάση του κυπέλλουπήρε οΑερω-
πός Έδεσσας καθώς επικράτησε
τουΖαφειράκημε28-25.

Τοπαιχνίδιήτανντέρμπιαπό το
πρώτομέχρι το τελευταίο λεπτόμε
την ομάδα της Έδεσσας να είναι
αυτήπουθαπροχωρήσεισταπρο-
ημιτελικά του κυπέλλουπαίρνοντας
τηνίκημπροστάσε έναγεμάτογή-
πεδο.

Τοπαιχνίδι ξεκίνησε με τον Ζα-
φειράκη να βρίσκεται μπροστάστο
σκορμε2τέρματα.Στησυνέχεια,ο
Αερωπός ισορρόπησε και έφτασε
στηνισοφάριση.Οιδύοομάδεςπή-
γανστααποδυτήριαισόπαλεςμετο
σκορστο10-10.

Στοδεύτερομέρος,ηομάδατης

Νάουσας έκανε εξίσου καλό ξεκίνη-
μακαιπροηγήθηκεξανάμε2γκολ.
Οιφιλοξενούμενοιόχιμόνοισοφάρι-
σαν, αλλά κατάφεραν ναπεράσουν
καιστηθέσηοδηγού.Στατελευταία
δέκα λεπτά οΑερωπός ήταν πιο
ψύχραιμος κράτησε τη διαφορά και
έφυγε με τη νίκη-πρόκρισηαπό τη
Νάουσα.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝΑΟΥΣΑΣ –ΑΕ-
ΡΩΠΟΣΕΔΕΣΣΑΣ25-28

Ταπεντάλεπτα: 2-2, 4-2, 4-3, 6-
6, 8-7, 10-10 (ημχ.) 14-12, 16-16,
18-18,20-21,22-23,25-28

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝΑΟΥΣΑΣ (Χρή-
στος Δεληχρήστος): Βλάχος 2,
Διδασκάλου 3, Χατζηγεωργίου 3,
Τζουβάρας, Πετρίδης 2, Κρέξης
2, Χατζηαγαπίου 3, Οικονόμου 1,

Ατσίμοβιτς 9, Εμμανουηλίδης, Κυ-
ριακίδης,Πινακούδης,Μπιλιούρης,
Μπουμπουλέντρας,Λένος.

ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (Γιάννης
Πηλαλίδης):Αθανασίου,Τζουβάρας
1,Μαυροδουλάκης, Γάτσης,Κράλ-
λης1,Θεοδωρόπουλος1,Δημάκης

1,Μπάρμπας,Βαφείδης 3,Μισαη-
λίδης 8,Αποστολίδης 2, Κυριακού
8,Μουμτζιδέλης,Λιόφης, Ρότζιος,
Κάουε3.

Δ ι α ι τ η τ έ ς :  Τ ζα φ ε ρ όπο υ -
λος-Μπουγιάκας,Δίλεπτα: 3-3,Πέ-
ναλτι:4/4-3/4

Κύπελλο χαντ μπολ ανδρών

ΑγχωτικήπρόκρισηγιατονΑερωπό25-28τονΖαφειράκη

Ολοκληρώθηκε οπρώτος γύρος στοπρωτά-
θληματηςΒ’κατηγορίαςτηςΕΠΣΗμαθίας,μετην
διεξαγωγήτης9ηςαγωνιστικής.

Πρωταθλητές χειμώνα αναδείχθηκαν ο Σχοι-
νάςστονπρώτοόμιλοκαιοΆχθοςΑρούρηςστον
δεύτερο.

Β’ΕΠΣΗ-9ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1οςόμιλος
Ν.Νικομήδεια-ΑΕΤρικάλων................... 0-3
Καψόχωρα-Λιανοβέργι...........................3-4
Παλατίτσια-Διαβατός...............................1-3
Σχοινάς-Λουτρός....................................4-0
Κυψέλη-Καμποχώρι...............................0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1Σχοινάς................................................... 22
2ΑΕΤρικάλων........................................... 20
3Καμποχώρι............................................. 16
4Διαβατός................................................. 15
5Καψόχωρα.............................................. 14
6Λιανοβέργι.............................................. 10
7Λουτρός.................................................... 9
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της

Β. Όλγας κοντά στην
Ανάληψη διαμέρισμα
3ου ορόφου, 80 τ.μ.
καθαρό, 78.000 ευρώ.
Τηλ. :  6945 122583

Euromesitiki.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

τοικίακοντάστο7οΔη-
μοτικό,75τ.μ.,μευπό-
γειο75 τ.μ. καιοικόπε-
δο200τ.μ.,48.000ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583

Euromesitiki.
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑπω-

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

058526.
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πω-

λείται μονοκατοικίαδύο
διαμερίσματα από 70
τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ.
1ος όρ., με εξωτερική
σκάλα, σε οικόπεδο
595 τ.μ., πάνω στον
κεντρικό δρόμο, 10
λεπτά από τη Βέροια,
δίπλα από τονΑγ. Γε-
ώργιο.Τιμή 85.000 ευ-
ρώ, συζητήσιμη. Τηλ.:
2310 864983 & 6941
422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
κα ταπληκτ ι κή  θέα ,
ανακαιν ισμένο,  χω-
ρίς ασανσέρ, ατομική
θέρμανση, κουφώματα
ενεργειακά, μπαλκό-
νια γύρω-γύρω. Τιμή
45.000 ευρώ, συζη-
τήσιμη.  Τηλ. :  6992
769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο τουΔιαβατού οι-
κόπεδο 205 τ.μ., αξία
8.000ευρώ.Τηλ.:6942
067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα
μεσυμπύρηναροδάκι-

να (Άνδρος και Έβερτ)
9στρέμματαστοΠΑΛΙΟ
ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 6972
237102.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
20,5στρέμματα,περιο-
χήΑγ.ΑικατερίνηςΕπι-
σκοπής Αλεξάνδρειας,
150μ.απότονάξοναΒέ-
ροιας-Αλεξάνδρειαςστο
ύψοςΚαλοχωρίου.Τηλ.:
6994202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη
Βεργίνα με ακτινίδια
4,3 στρέμ. σε πλήρη
παραγωγήστηνπεριο-
χήΞηρόκαμπος.Πληρ.
τηλ.: 6932 526408 κος
Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ή  Ε -
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα
στη Βεργίνα 10 στρέμ.
στην περιοχή Σάδηνα,
5 στρέμ. ακτινίδια και
5 στρέμ.χέρσο με δική
τουπομώνα.Τηλ.:6932
526408κ.Γιώργος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  επιχεί-
ρηση  κομμωτηρ ίου
στο κέντρο της Βέροι-
ας, λόγω συνταξιοδό-
τησης. ΜΟΝΟ σοβα-
ρές προτάσεις. Τηλ.:

6976 587232 & 23310
23206.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,
στην πλατεία Καπε-
τανίδη λόγω συνταξι-
οδότησης. Τηλ.: 6972
670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισό-
γειοδιαμέρισμα76τ.μ.,
πραγματικός λουλου-
δότοποςμε κλιματισμό,
καλοριφέρ, πάρκιγκ,
χωρίς κοινόχρηστα,
Γρεβενών 11 και Ερ-
μού γωνία. Τηλ.: 6949
215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μο-
νοκατοικίακοντάστο4ο
ΔημοτικόΣχολείο, ηλιό-
θερμο, καλοριφέρ.Τηλ.
23310 65299 & 6979
078679.

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
μονοκατοικ ία  πανέ-
μορφη με όλα τα έπι-
πλα και ηλεκτρικά, με
αυλή, ΛΟΥΞ, 250 ευ-
ρώ. Euromesitiki 6945
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-

παγγελματικός χώρος
επί τηςΒενιζέλου7στη
Βέροια, καθαρού εμ-
βαδού 42 τ.μ., στον 2ο
όροφο.Περιλαμβάνει 3
χώρους καιW.C. Τηλ.:
2331021106.

ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΩΝ ,
Κεντρικής 10, ενοικιά-
ζεταικατάστημα30τ.μ.,
διαμπερές, με πατάρι.
Τηλ.: 6949 408554 &
6948726845.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-
κιάζεταιεπαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος, 1ος
όρ., γωνιακό, δίπλα
σταΑστικά. Τηλ.: 6946
740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  ο δ η -
γός-πωλητής  σε  ε -
μπορική επιχείρηση.
Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχος διπλώματος
Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι.
και κάρτα ηλεκτρονικού
ταχογράφου, έως 38 ε-
τών.Βιογραφικάστοe-
mail: vbotzori@otenet.
gr και στοΦαξ: 23310
91610.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

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

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία
στο χώρο της διαφήμισης
άνδραςμακετίσταςαπό20-
35ετών.Πληρ.τηλ.:23310
66993.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης
για κατάστημαστηΒέροια.
Τηλ. επικοινωνίας: 23320
41875ώρεςγραφείου.

ΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗτζάκιαΦω-
τιάδηςστηνΠατρίδαΒέροιας
ΖΗΤΑ ηλεκτροσυγκολλητή.
Πληρ.τηλ.:6976791774.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ «Εργοηλεκτρική
Ο.Ε.» ζητούνται Ηλεκτρο-
λόγοι & Βοηθοί Ηλεκτρο-
λόγου.Αποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail: info@
ergoilektriki.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με

δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και
εμπειρία στιςπωλήσεις.Α-
ποστολή βιογραφικών στο
sta-afoi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία/κοπέ-
λαγιαναφροντίζει ζευγάρι
ηλικιωμένων και να μένει
εσωτερική. Μισθός ικανο-
ποιητικός. Πληρ.: 6974
938099&6976838881.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ζητά ναπροσλά-

βει επιθεωρητήπωλήσεων,
για να αναλάβει το τμήμα
πωλήσεων.Η εταιρίαπρο-
σφέρει μισθό, αυτοκίνητο
και κινητό.Θαληφθεί υπό-
ψη προϋπηρεσία. Πληρο-
φορίεςστο:6976777999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικός
αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος

και οδηγός ΤΑΧΙ για συ-
νεργείο αυτοκινήτων. Τηλ.:
2331062900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςνα
γνωρίζει μισθοδοσία κατά
προτίμηση του προγράμ-
ματος Epsilon γιαΛογιστι-
κό Γραφείο. Τηλ.: 23310
76870&6932245383.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106331 -ΠατρίδαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

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

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

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

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

ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,250€.
Κωδ.105039ΣτονΆγιοΑντώνιοκοντάκα-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

τιμήμόνο:340.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13672Κατάστημα26τ.μ.,κατασκευή

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.116008Πωλείταιαγροτεμάχιοάδειο

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

Κωδ. 12740ΣτηνΕγνατία δεξιάπρος

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

βιογραφικώνστοergasiamrk@gmail.com.
Σχετικήπροϋπηρεσίαθαληφθείσοβαράυπ’όψιν.

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας6942-808851

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
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.



ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡ ΙΑ  α ναλαμβά -

νει την περιποίηση ηλι-
κιωμένων, καθαριότητα
σπιτιών, σκάλες, γραφεί-

ων, σιδέρωμα. Τηλ.: 6989
070801καΔέσποινα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδη-
γόςλεωφορείωνμεπολυετή
εμπειρία και χειριστήςγερα-

νών,μεόλαταεπαγγελματι-
κάδιπλώματα καιΠ.Ε.Ι. και
πτυχίοΜηχανικούΑυτοκινή-
των ζητά ανάλογη εργασία.
Τηλ.6909403655.

ΚΥΡΙΑ σοβαρή αναλαμ-
βάνειφροντίδακαιπερι-
ποίηση ηλικιωμένων και
παιδιών για κάποιεςώ-
ρες.Τηλ.:6983435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
τηφροντίδακαιπεριποί-
ηση ηλικιωμένων για ό-
λοτο24ωρο.Τηλ.:6986
276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ6καρέκλες
τραπεζαρίας ξύλινες καφέ
120 ευρώ, 1 καταψύκτης
DELONGHI 150 ευρώ, 1

μπαούλοψυγειοκαταψύκτης
DELONGHI καινούργιο 250
ευρώ, 1 τραπέζι σαλονιού
μαύο 49 ευρώ.Τηλ.: 6930

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.ΜΑΡΙΝΑΜονοκατοικιαμε600τ.μοικοπεδο,ανακαινι-
σμενη45000€
ΠΑΠΑΓΟΥ100τ.μ2ΔΣΚ2WCΑν.ΘερμΚοπλαμ,45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας300€
ΠΑΤΡΙΔΑΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ100τ.μμεμπαξεΑ.Θκοπλαμ250€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.
Τζακιεπιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
ΣΚΡΑ1ΔΣΚWC,μεπομπουςκαιΑ/Cανακαινισμενο,220€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση250€

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
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

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

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια,
μεπείρα στις πωλήσεις
ενδυμάτων, για 4ωρηα-
πασχόληση.Τηλ.:23310
67740&6976745551.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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



388884.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50%άδειαςΤΑΧΙ στη

Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 & 6946
660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρόφυγκα διβαθμια
«Χρυσάφης» αδούλευτη και σε τιμή
ευκαιρίας.Τηλ.:6942067283κ.Γιώρ-
γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβηταςπέλλετ καινούρ-
γιος, ιταλικός, μάρκας KARMEKONE,
ιδανικόςγιαεσωτερικούςχώρους,για80
τ.μ.Τηλ.:6931811122.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ROVER 400 με 108.000
χλμ.,σεπολύκαλήκατάσταση.Τηλ.:6994
202074.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙγαϊδούριααρσενικάκαι
θηλυκά.Τηλ.:2331062900.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό
γερμανικής κατασκευής μεφοριαμό και
τρειςπολυθρόνεςσεάριστη κατάσταση.
Τηλ.επικοινωνίας:6973827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-

σειςζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβα-
ρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΖητείταισυνεργάτηςμεγνώσηΗ/Υγιαμεσιτικό

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

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

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

Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΕμπειρίακαιπροϋπηρεσίασεβιβλίαΓ’

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές –

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

(ERP)
-Πολύκαλήγνώση τηςΑγγλικήςγλώσ-

σας (γνώση γερμανικής γλώσσαςθα εκτι-
μηθείωςεπιπρόσθετοπροσόν)

-Ηλικίαέως40ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες

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

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

(ΚΩΔ.ΑΓΓΕΛΙΑΣ201911_1)



P Άνοιξε πριν έναν μή-
να η κυνηγετική περίοδος 
για λαγούς και πτηνά, άνοιξε 
τώρα για αγριογούρουνα, α-
πό βδομάδα ανοίγει και για 
τα μελομακάρονα…

 
P Εξ ου και κάθε Δε-

κέμβριο στο σπίτι με την 
αγάπη κυνηγιόμαστε για 
να μην τρώω τα μελομα-
κάρονα.

 
P Μια ζωή θύμα και θή-

ραμα σας λέω.
 
P Άλλοι το δικό τους κεραμίδι, κι άλλοι κάθε μέρα κεραμί-

δες.
 
P Ο Δεκέμβριος είναι μήνα που η αγάπη με κυνηγάει για να 

έχω πιάτο στους κουραμπιέδες.
 
P Εγώ φταίω που δεν έβαλα μέσον να βγάλω χαρτί ότι εί-

μαι αλλεργικός στα καρύδια.
 
P Η αλήθεια είναι ότι η μόνη που μου επιτρέπει ο γιατρός από 

τα αγγειόσπερμα δικοτυλήδονα είναι η Σμαράγδα Καρύδη.
 
P Πάντως η πράξη ότι τρώει κανείς περισσότερο ξύλο 

για τους κουραμπιέδες από ό,τι για τα μελομακάρονα, εξαρ-
χής ανεβάζει τις τιμές των μελομακάρονων στο χρηματιστή-
ριο γεύσεων.

 
P Εξόν κι αν βγουν μελομακάρονα με άχνη. Ποτέ μην λέτε 

ποτέ με τόσες εκπομπές μαγειρικής.
 
P Όπως αντιλαμβάνεστε, δύο τινά ισχύουν στο σπίτι 

μας: η άχνη και η άχνα.
 
P Κατά τα άλλα με την αγάπη περνάμε ζάχαρη.
 
P Για το αλάτι, ουδείς λόγος και ψόγος. Πάντα της άρε-

σαν οι έντονες γεύσεις και τα πειράματα.
 
P Εκτός πολιτικών πειραματισμών τύπου ‘πρώτη φορά 

αριστερά’ και τα ρέστα. Εμείς δεν θα τρώμε αυτά ούτε και στο 
φαγητό.

 
P Με μια μικρή παρένθεση τη γιαγιά τη Ζαφείρα, που 

δεν καταλάβαμε ποτέ σε ποιον έμοιασε.
 
P Να φανταστείτε ότι κάποτε είχα ρωτήσει τη γιαγιά τη Ζα-

φείρα τι φαγητό έχουμε σήμερα, κι εκείνη απάντησε «Νίτσε με 
πατάτες στο φούρνο». «Σνίτσελ» της είπα. «Γιατί;» μου λέει «εγώ 
τι είπα; Νίτσε δεν είπα;»…

 

P By the way, πάει σνί-
τσελ με άχνη και καρύδια;

 
P Και:
 Δύο μαμάδες γνωρίζονται στη στάση του λεωφορείου και συζη-

τούν για τις κόρες τους. Λέει η μια μαμά:
«Η κόρη μου είναι 25 χρονών. Πριν 3 χρόνια τα είχε με έναν 

πλούσιο δικηγόρο με Porsche… Πριν τον αρραβώνα κάναμε γλέντι 
τρικούβερτο! Άλλο να σου λέω και άλλο να το ζεις!…. αλλά στον 
μήνα πάνω χώρισαν.

Μετά τα έφτιαξε με ένα γιατρό με Ferrari. Αυτός είχε πιο πολλά 
λεφτά… Αρραβωνιάστηκαν και κάναμε ένα γλέντι που κράτησε 
τρεις μέρες. Αλλά δεν κράτησε. Σε 2 μήνες χώρισε και μ΄ αυτόν.

Μετά παντρεύτηκε με έναν τραπεζίτη. Τι να σου λέω… Λεφτά με 
ουρά… Όταν παντρεύτηκαν κάναμε ένα γλέντι που βούιξε ο κόσμος 
από την πολυτέλεια και τα πλούτη… Όμως και μ’ αυτόν χώρισαν 
μετά από έναν μήνα.

Τώρα τελευταία τα έχει με έναν διευθυντή πολυεθνικής… Εκεί 
να δεις χρήμα… Σπίτια, αυτοκίνητα… Όταν γνωριστήκαμε πήγαμε 
στον Ρέμο να το γλεντήσουμε και κέρασε όλο το μαγαζί! Και μ’ αυ-
τόν όμως δεν τα πάνε καλά και μάλλον θα χωρίσουν…

Πες μου τώρα και εσύ για τη δικιά σου κόρη…»
«Ε… Τι να σου πω… Κι εμάς πόρνη είναι, αλλά δεν το γλεντάμε 

έτσι!»
Κ.Π.

Την Δευτέρα σπουδαστές του τμήματος Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας από το ΙΕΚ Βέροιας με την 
συνοδεία της καθηγήτριάς τους Αναστασίας Πακαλίδου επισκέ-
φθηκαν τις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας STOGIANNOS 
Logistics, που βρίσκονται στο 5o χιλιόμετρο Βέροιας – Νάουσας. 
Τα εκκολαπτόμενα στελέχη του τουρισμού και της φιλοξενίας, 
ενημερώθηκαν για τη λειτουργία της σύγχρονης εφοδιαστικής αλυ-
σίδας, αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις του κλάδου HoReCa, ό-
που η STOGIANNOS Logistics αναπτύσσει μεγάλη δραστηριότητα 
και τεχνογνωσία. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία του ΙΕΚ Βέροιας, με 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που βρήκε άμεση ανταπόκριση από τα 
αδέρφια Γιώργο και Ειρήνη Στογιάννου, οι οποίοι άνοιξαν τις πόρ-
τες της επιχείρησής τους και φιλοξένησαν πιθανούς μελλοντικούς 
συνεργάτες.  
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Εκπαιδευτική επίσκεψη του ΙΕΚ Βέροιας 
στην STOGIANNOS Logistics
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