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Συνάντηση με τον υφυπουργό
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Στο Βερολίνο για την Fruit 
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Κ. Παπακώστα για εθνικά θέματα:
 «Πρέπει οι ίδιοι

οι πολιτικοί αρχηγοί
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Αφήστε τα fb 
και μιλήστε για πολιτική!

Πιάσαμε Φεβρουάριο, μετράμε τρεις μήνες από τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές και ακόμη επικεφαλής και 
υποψήφιοι σύμβουλοι, δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά 
τους. Ονόματα για τους συνδυασμούς περισσότερο 
«διαρρέουν» και λιγότερο ανακοινώνονται, παρουσίες 
και φωτογραφίες σε κοπές πίτας ένα σωρό λόγω 
εποχής, αλλά για πολιτική πότε θα μιλήσουν; Πότε 
δηλαδή θα υπάρξουν επίσημες θέσεις και τοποθετήσεις 
των συνδυασμών, αλλά και των υποψηφίων επάνω 
σε θέματα και προβλήματα της πόλης ή του νομού; 
Καλά τα χαριεντίσματα, τα like, τα ποσταρίσματα 
και οι καρδούλες, αλλά με αυτά μόνο ως δεδομένα 
δεν μπορούν οι ψηφοφόροι να καταλήξουν προς τα 
πού θα ρίξουν το «βόλι» τους. Γκρινιάζουν οι ίδιοι οι 
πολιτικοί για την κατάπτωση της πολιτικής και την 
έλλειψη σεβασμού προς τους αιρετούς, αλλά αυτό 
είναι κάτι που πρέπει να το κερδίσουν με την στάση 
και τις τοποθετήσεις τους. Καλό το «φαίνεσθε» και το 
«θεαθήναι», αλλά ας μπούνε επιτέλους λίγο και στην 
ουσία. 

2 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2019
Μήνας:2
Εβδομάδα:6

ΑνατολήΉλιου:07.24

ΔύσηΉλιου:17.54

38-327

ΠΕΜΠΤΗ
7

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Παρθενιου επ. Λαμψάκου,

Λουκά του εν Ελλάδι

Κόβουν 
την ορατότητα

Παρατήρηση αναγνώστη: Στη γωνία
τηςοδούΑράπιτσαςκαιΠαυσανίου (δρό-
μοςαπόΓαλαξίαπροςΣφαγεία),βρίσκεται
ένας μεγάλοςσωρός με λάστιχα και δύο
μεγάλοι κάδοιπου κόβουν την ορατότητα
τωνοδηγών,στοσημείοπουβρίσκονται.

Το επισημαίνουμε δια παν ενδεχόμε-
νο…

Καθάρισαν τα σκουπίδια 
για να μπορούν να αθλούνται…

Στις5ΔεκεμβρίουοΔήμοςΒέροιας,τοποθέτησεσεκάποιαπάρκατηςπόλης,όργαναγυμναστικήςγιατηνάθληση
τωνπολιτών.

Μετηνπροχθεσινήηλιοφάνειακαιπρινξεκινήσουνπάλιοιβροχές,ταπαιδιάτουΚέντρουΜέριμναςΔήμουΒέ-
ροιας,βρήκαντηνευκαιρίανααθληθούνστοπάρκοπουβρίσκεταιστονΠρομηθέα,σταΕβραϊκάΜνήματα,έξωαπό
τοΚέντροτους.

Μετάλύπηςτους,όμωςδιαπίστωσανότιμέσασεαυτότοσύντομοχρονικόδιάστηματωνδύομηνών,οχώρος
αυτόςγέμισεαπόσκουπίδιακάποιωνσυμπολιτώνμας,μησεβόμενωντονχώροκαιαυτήντηνπρωτοβουλίατουΔή-
μου.

ΤοπροσωπικότουΚέντρουΜέριμναςλοιπόν,μαζίμεταπαιδιά,αποφασίσανεότιδενθέλουννακάνουνγυμνα-
στικήσεέναβρώμικοπεριβάλλονκαιούτενααντικρίζουνκαθημερινάαυτήντηνεικόνα,οπότεκαθάρισαντοχώρο
καιστοεξήςθαπροσπαθούν,όπωςλένε,πάνταναδιατηρούναυτόντονχώροκαθαρό,όχιμόνογιατουςίδιουςαλλά
καιγιαόλουςτουςσυμπολίτεςμαςπουθέλουννααθλούνταιστηνφύση.

Μπράβοτους!

Συνεχίζεται το στοχευμένο πρό-
γραμμα της ΕλληνικήςΑστυνομίας
για τηναντιμετώπιση των«επικίνδυ-
νων»τροχονομικώνπαραβάσεων

Τηνεβδομάδα28 Ιανουαρίουέως
3Φεβρουαρίου 2019πραγματοποι-
ήθηκαν έλεγχοι σε 21.044 οχήματα,
“δίνονταςπροτεραιότητα”στιςπαρα-
βάσεις για την υπερβολική ταχύτητα
και την οδήγηση υπό την επίδραση
οινοπνεύματος

Τοαποτέλεσμα;Βεβαιώθηκανσυ-
νολικά4.674σχετικέςπαραβάσειςσε
όλη την επικράτεια, από919συνερ-
γείαΤροχαίας.

Οιπερισσότερεςπαραβάσειςση-
μειώθηκανστοοδικόδίκτυοτηςΑττι-

κής (805), τηςΘεσσαλονίκης (353),
της Πιερίας (205), της Κορινθίας
(187),τηςΗμαθίας(185),τηςΦθιώτι-

δας(184)καιτουΚιλκίς(170).
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμεί-

ωτηέντασηκαιμεστόχοτηνπρόλη-
ψηκαιτονπεριορισμότωνσοβαρών
τροχαίων ατυχημάτων και την ανα-
βάθμιση του επιπέδουοδικήςασφά-
λειας.

Υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδι-
κή συμπεριφορά των χρηστών του
οδικούδικτύουκαιητήρησητωνκα-
νόνωνοδικής κυκλοφορίας είναι βα-
σικές προϋποθέσεις, τόσο για την
ασφαλήμετακίνηση, όσο και για την
αποφυγήτωντροχαίωνατυχημάτων.

Και προπάντων, δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια είναι
υπόθεσηόλωνμας.

185 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση 
υπό την επίδραση αλκοόλ, στην Ημαθία

Πρ. Αρείου Πάγου: «Στην Βέροια έχετε ίσως 
το καλύτερο δικαστικό μέγαρο στην Ελλάδα»

ΕξαιρετικέςεντυπώσειςαπότοδικαστικόμέγαροτηςΒέροιαςκαιτηνυποδοχήπουτουεπεφύλαξεοδικηγορικός
σύλλογος,αποκόμισε οπρόεδροςτουΑρείουΠάγουΒασίλειοςΠέππας,στηνχθεσινήτουεπίσκεψηστηνΒέροια
μετάαπότηνπρόσκλησηπροημερώντουπροέδρουτουδικηγορικούσυλλόγουΒέροιαςΦώτηΚαραβασίλη.Εχοντας
τιςεικόνεςαπότηνθητείατουωςπρόεδροςΠρωτοδικώνΒέροιαςτο1982,πουδίκαζεσταπαλιάδικαστήρια,ενθου-
σιάστηκεμετηναρτιότητατωνυποδομώντουνέουδικαστικούμεγάρου.Σχολίασεμάλιστα,ότι ίσωςπρόκειταιγιατο
καλύτεροδικαστικόμέγαροαυτήντηνστιγμήστηνΕλλάδα.Άξιοσχολιασμούτογεγονόςότιτιμώνταςτηνπρόσκληση
τουπροέδρουτουΔ.Σ.Β.,οανώτατοςδικαστικόςτηςχώραςεπισκέφθηκεπρώτακαιπαρέμεινεστογραφείοτουΦώτη
Καραβασίλη,δεχόμενοςεκείτουςυφιστάμενούςτουδικαστές.Ηφιλοξενίατουσυλλόγουολοκληρώθηκεμεγεύμαστις
«Φλαμουριές»(φώτοδεξιά)

Αναλυτικό ρεπορτάζ και φωτογραφίες από την επίσκεψη στο αυριανό φύλλο.Παντρεύτηκε 
ο Κώστας Σαμανίδης

ΟΚώσταςΣαμανίδης,πρόεδρος τουΣωματείου Ιδιο-
κτητώνΚέντρωνΔιασκέδασηςκαιΨυχαγωγίαςΒέροιαςκαι
ιδιοκτήτηςτουbar«Afros»παντρεύτηκεπρινλίγεςημέρες
τηνεκλεκτήτηςκαρδιάςτουΕλπινίκηΤσιατσιάνη.Ογάμος
έγινεστοΝαόΑγίωνΑναργύρωνστηΒέροια,μεκουμπάρο
τον φίλο του ζευγαριού και επιχειρηματίαΠαντελήΠίτο.
Παράνυφοςστογάμοοδεκάχρονοςγιοςτουςπουείχετην
ευτυχίαναείναιπαρώνστογάμοτωνγονέωντου!

Μετηνπαρουσίατουςτίμησαντοζευγάριεκατοντάδες
καλεσμένοι, μεταξύ αυτών συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοί
τους επιχειρηματίες, αλλά και πολλέςπολιτικές προσω-
πικότητες, αφούοΚώσταςθα είναι υποψήφιοςδημοτικός
σύμβουλοςμετονσυνδυασμότουΠαύλουΠαυλίδη.

Ο ΛΑΟΣ εύχεται στο ζευγάρι και στον γιο τους να συνε-
χίσουν να έχουν μια ευτυχισμένη ζωή και στον Κώστα καλή 
δύναμη και επιτυχία στην προσεχή εκλογική δοκιμασία.



Την πρώτη του ανοιχτή ομιλία στην Ημαθία, έκανε 
χθες το απόγευμα στην Αλεξάνδρεια, ο υποψήφιος  
του «Κινήματος Αλλαγής» για την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας κ.Χρήστος Παπαστεργίου,. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν φίλοι της παρά-
ταξης, που γέμισαν την αίθουσα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, για να ακούσουν τις προτάσεις του. 

Τον κ. Παπαστεργίου προλόγισε ο κ. Γρ. Γιο-
βανόπουλος, ο οποίος ήταν και ο συντονιστής της 
εκδήλωσης. 

Αμέσως μετά, το λόγο πήρε ο ίδιος ο υποψήφιος 
Περιφερειάρχης ο οποίος ουσιαστικά θέλησε να δώ-
σει το στίγμα του συνδυασμού του.

Ο κ. Παπαστεργίου αρχικά έκανε μια σύντομη 
αναδρομή στην ιστορία της «Δημοκρατικής Παράτα-
ξης» τονίζοντας πως κάθε φορά μέσα από στο πέ-
ρασμα των χρόνων, ήταν αυτή που «θυσιαζόταν» για 
το Εθνικό Συμφέρον. Συμπλήρωσε ωστόσο, ότι μετά 
από κάθε θυσία και αφού ερχόταν η αναγέννηση της 
Παράταξης, αυτό γινόταν πάντα σε συνδυασμό με 
την αναγέννηση της χώρας. 

Φτάνοντας στο σήμερα, είπε ότι κάτι αντίστοιχο 
συμβαίνει και τώρα, «που μια παράταξη όπως ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, με τις λαϊκίστικες πολιτικές που χρησιμοποίησε 
κατάφερε να ξεγελάσει τους πολίτες και οδήγησε τη 
χώρα στην παρούσα τραγική κατάσταση», όπως 
τόνισε.  «Η δική μας αναγέννηση είναι ταυτισμένη 
με την αναγέννηση της πατρίδας…», είπε χαρακτη-
ριστικά και πρόσθεσε ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και 
τώρα.

Αμέσως μετά ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι η 

Δημοκρατική Παράταξη παραμένει ισχυρή σ’ όλα τα 
επίπεδα,  (Αυτοδιοίκηση, συνδικαλιστικά κ.λ.π) πλην 
του κοινοβουλευτικού. Γι’ αυτό και ζήτησε σ’ αυτές 
τις εκλογές τις περιφερειακές αλλά και δημοτικές να 
δοθεί το μήνυμα ότι η Δημοκρατική Παράταξη είναι 
δυνατή και ανακάμπτει, ώστε μετά αυτή η υπεροχή 
να μεταφραστεί και σε κοινοβουλευτική ανάκαμψη.

Κρητική στη νυν
και στις προηγούμενες διοικήσεις

«Η σημερινή διακυβέρνηση της Περιφέρειας από 
τον κ. Τζιτζικώστα είναι το ίδιο καταστροφική με τη 
διακυβέρνηση του κ. Ψωμιάδη, του οποίου άλλωστε 
ήταν και αντιπεριφερειάρχης, γι’ αυτό και η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεχώς διολισθαίνει» α-
νέφερε ο κ. Παπαστεργίου ασκώντας κριτική στη νυν 
διοίκηση. Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο κ. Τζιτζικώστας 
φέρει και αυτός τεράστια ευθύνη για τη συνθήκη των 
Πρεσπών, τονίζοντας ότι ήταν αυτός που νομιμοποί-
ησε και δυνάμωσε τον κ. Καμμένο για να είναι μετέ-
πειτα κυβερνητικός έτερος του κ. Τσίπρα που ψήφισε 
τη συνθήκη των Πρεσπών, αφού δέχθηκε τη στήριξη 
του στις Περιφερειακές εκλογές του 2014, όταν η 
ΝΔ έδωσε τη δική της στον κ. Ιωαννίδη. «Εμείς από 
την πλευρά μας δεν θα δεχτούμε καμία στήριξη από 
ανθρώπους που βλάπτουν την πατρίδα μας, ούτε και 
σ’ αυτή τη δύσκολη για την παράταξη μας περίοδο», 
είπε μεταξύ άλλων ο κ. Παπαστεργίου θέλοντας να 
δείξει το διαφορετικό της δικής του παράταξης από 
την παράταξη του κ. Τζιτζικώστα. 

Τέλος ολοκληρώνοντας το 
κεφάλαιο «κριτική» ο κ. Παπα-
στεργίου έκανε λόγο για αλόγι-
στη σπατάλη του χρήματος της 
περιφέρειας, με μόνο σκοπό την 
εξυπηρέτηση ιδιοτελών σκοπών.

Παρουσίαση θέσεων
και στελέχωση ψηφοδελτίου
Για τη στελέχωση του ψηφο-

δελτίου ο κ. Παπαστεργίου ανέ-
φερε κατηγορηματικά ότι οι μόνοι 
υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι τα ίδια τα 
μέλη της παράταξης τα οποία θα 
είναι και αυτά, που θα επιλέξουν 
στην ουσία τους ανθρώπους που 
πιστεύουν ότι μπορούν να βοη-
θήσουν την παράταξη αλλά και 
τον τόπο. Με αντίστοιχο τρόπο θα 
συσταθεί και το προγραμματικό 
σχέδιο της παράταξης, μέσα από 
συζήτηση με τις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε να είναι 
το καλύτερο δυνατό. Ωστόσο πρόσθεσε ότι όλα θα 
γίνουν με βάση τις αξίες της Δημοκρατικής Παράτα-
ξης, με αλλαγές όμως που θα βοηθήσουν στην επί-

τευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. 
Τα ονόματα των υποψηφίων στην Ημαθία, όπως 

είπε ο κ. Κώστας Ασλάνογλου, θα ανακοινωθούνε 
μέχρι τις 20 με 25 Φεβρουαρίου.

Γεώργιος Κίτσιος 
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Ειρηνική διαμαρτυρία μπροστά στην είσοδο της 
Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος στη Βέροια, έκαναν 
χθες Τετάρτη οι συνταξιούχοι της ΕΤΕ, δηλώνο-
ντας ότι δεν θα δεχθούν οποιαδήποτε αλλοίωση 
του χαρακτήρα του Λογαριασμού Επικούρησης 
Προσωπικού ΕΤΕ, ούτε την παραβίαση των κατο-
χυρωμένων, πάνω από 70 χρόνια, δικαιωμάτων 
των μελών του Συλλόγου και των οικογενειών τους.

Εδώ και ένα χρόνο, η Διοίκηση της ΕΤΕ, δεν 
καταβάλει την επικούρηση στα μέλη μας, σε αντί-
θεση με την τακτική και πρακτική των προηγού-
μενων Διοικήσεων. Δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσιες 
οικογένειες συνταξιούχων της ΕΤΕ, στερούνται το 
ποσό της επικούρησης, με το οποίο συμπλήρωναν 
τις ήδη μειωμένες συντάξεις τους.

Κάτω τα χέρια από τον Λογαριασμό 
Επικούρησης Προσωπικού, φώναξαν 

χθες οι  Συνταξιούχοι της Εθνικής 
Τράπεζας στη Βέροια

Πρώτη ανοιχτή ομιλία στην Αλεξάνδρεια, από τον υποψήφιο περιφερειάρχη του ΚΙΝ.ΑΛ Χρήστο Παπαστεργίου:

 «Η αναγέννηση της Δημοκρατικής Παράταξης
είναι ταυτισμένη με την αναγέννηση της πατρίδας…»

Μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου τα ονόματα των υποψηφίων στην Ημαθία

Συνάντηση με τον υφυπουργό
Τάσο Πετρόπουλο για την υποβάθμιση 

του ΕΦΚΑ Νάουσας
ζητούν Δήμαρχος και Φορείς

Οι εξελίξεις στο θέμα του καταστήματος διοικητικών υπη-
ρεσιών του ΕΦΚΑ Νάουσας ήταν το αντικείμενο σύσκεψης 
που προκάλεσε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Νάουσας 
Νίκος Κουτσογιάννης την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου, πα-
ρουσία των εκπροσώπων των θεσμικών φορέων και της 
Βουλευτή Φρόσως Καρασαρλίδου.

Μετά από πολλή συζήτηση, από τον Δήμαρχο και τους 
φορείς τέθηκαν οι κόκκινες γραμμές αναφορικά με την πρό-
σφατη απόφαση του Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
για υποβάθμιση της Υπηρεσίας:

-Να μην μεταφερθούν διοικητικοί υπάλληλοι από το Κατά-
στημα ΕΦΚΑ της Νάουσας στη Βέροια.

-Να μην είναι αναγκαία η μετάβαση στη Βέροια πολιτών 
για να εξυπηρετηθούν.

-Να μην υπάρξει υποβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ 
Νάουσας.

Από τον Δήμαρχο και τους φορείς τέθηκε επίσης θέμα 
συνάντησης μέσα στις επόμενες μέρες με τον αρμόδιο Υφυ-
πουργό Τάσο Πετρόπουλο, το οποίο ζητήθηκε αρμοδίως.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των διοικητικών 
υπηρεσιών του ΕΦΚΑ (κ.κ. Παυλίδης, Πετρακίδης), το Ερ-

γατικό Κέντρο, τα Σωματεία Συνταξιούχων ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και ο 
Εμπορικός Σύλλογος Νάουσας. 
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ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑ-
ΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)      

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

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Α Λ Ε -
ΞΑΝΤΡ ΑΣΤΙΕ

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

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

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

19.30 και 21.45

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

Matsuoka

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

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

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

ΓΟΥΕΪ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΚΛΑΡΚ , ΝΤΑΪΑΝ ΛΕΪΝ, ΜΑΘΙΟΥ 
ΜακΚΟΝΑΧΙ 

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     31/1/19 - 6/2/19

Αποκριάτικο 
παιδικό πάρτυ

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

Τιμή πρόσκλησης 5 € 

Με τιμή το Δ.Σ.   

Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου στις 8 μ.μ. γίνεται η 
επίσημη πρώτη προβολή της ταινίας ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ στο 
Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ στη Βέροια.

Θα παρευρεθεί ο Σκηνοθέτης της ταινίας Βασίλης 
Τσικάρας ο οποίος και θα προλογίσει την ταινία ενώ 
στο τέλος θα απαντήσει στις ερωτήσεις του κοινού. 

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Σεβασμιότατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας, κ. Πα-
ντελεήμων, ενώ παρόντες θα είναι εκπρόσωποι των 
αρχών της πόλης, καθώς και φορείς σωματείων και 
συλλόγων. 

Η τιμή εισιτηρίου για την συγκεκριμένη μέρα θα 
είναι μειωμένη στα 6€. 

Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ
Η «Πολιορκία», βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και 

δη στη μάχη της Μονής Δοβρά στη Βέροια, το Μάρτιο 
του 1822. Η ιστορία όμως επαναλαμβάνεται. Δύο αξι-
ωματικοί του Ελληνικού στρατού στο οχυρό Ρούπελ, 
το Μάρτιο του 1941, έχουν να αντιμετωπίσουν τις 
ίδιες προκλήσεις λίγες μέρες πριν την επίθεση των 
Γερμανών.

Λίγα λόγια για το έργο: Μέσα στο πολεμικό – ε-
χθρικό κλίμα της εποχής δύο οικογένειες συναντώνται 
στο μοναστήρι Μονής Δοβρά στη Βέροια προκειμένου 

να γίνει με μυστικότητα ένας γάμος. Αυτό όμως δεν 
περνάει απαρατήρητο. Μια προδοσία θα οδηγήσει 
έξω από το μοναστήρι χιλιάδες τούρκους στρατιώτες. 
Ο ηγούμενος της μονής, οι μοναχοί και τα μέλη των 
δύο οικογενειών, πιάνουν στα χέρια τα όπλα και η 
Πολιορκία ξεκινά.  Μαζί της αρχίζουν επίσης, ένας 
αγώνας επιβίωσης κι ένας κύκλος αποκαλύψεων. Η 
ιστορία ξεδιπλώνεται στη μεγάλη οθόνη, μέσα από 
την συζήτηση 2 αξιωματικών του ελληνικού στρατού, 
στο οχυρό Ρούπελ, τον Μάρτιο του 1941.

   Η «Πολιορκία», αποτελεί μέρος της τριλογίας της 
Aratos Films για το 1821.  Υπενθυμίζουμε ότι η πολυ-
συζητημένη «Έξοδος 1826» του Βασίλη Τσικάρα, ή-
ταν η πρώτη. Αποτέλεσε δε, την πρώτη ταινία με θέμα 
το 1821 μετά από 46 ολόκληρα χρόνια («Παπαφλέσ-
σας», 1971). Το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής χαρακτήρισαν την ταινία 
«υψηλής ποιότητας», στο κομμάτι της ιστορικής, πολι-
τιστικής και εκπαιδευτικής αρτιότητας.

 
Οι προβολές της ταινίας θα ξεκινήσουν την Πέ-

μπτη 7 Φεβρουαρίου στις 20.00 στην Βέροια στο 
ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ και για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα.

Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 
η Επίσημη Πρεμιέρα
 της ¨ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ¨ 

στο «Σταρ» της Βέροιας
-Παρουσία του σκηνοθέτη Βασίλη Τσικάρα

Επανεκδόσεις μυθιστορημάτων μεγάλων συγγραφέων στο είδος τους, που δια-
βάστηκαν και αγαπήθηκαν πολύ, που έγιναν ταινίες και έλαβαν βραβεία, έκανε 
και κυκλοφόρησε ο εκδοτικός οίκος ΨΥΧΟΓΙΟΣ, με νέες μεταφράσεις και εξώ-
φυλλα και τα προτείνει στους βιβλιόφιλους.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ
Της Αγκάθα Κρίστι
Μετάφραση: Χρήστος Καψάλης
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το φημισμένο Οριάν Εξπρές ακινητο-

ποιείται από μια χιονοθύελλα στη μέση του πουθενά. Το πρωί, ο 
εκατομμυριούχος Σάμιουελ Έντουαρντ Ράτσετ βρίσκεται μαχαιρω-
μένος στο κρεβάτι του. Η πόρτα του κουπέ του είναι κλειδωμένη 
από μέσα. 

Ο δολοφόνος του είναι ένας από τους συνταξιδιώτες του… Ο 
Ηρακλής Πουαρό, παγιδευμένος κι αυτός στο τραίνο, επιχειρεί να 
λύσει το μυστήριο. Ανάμεσα στους επιβάτες υπάρχουν πολλοί άν-
θρωποι που είχαν λόγους να μισούν τον Ράτσετ. Ποιος απ’ όλους 
είναι ο δολοφόνος; Άραγε σχεδιάζει να χτυπήσει ξανά; 

Ένα ταξίδι με το πιο πολυτελές τρένο του κόσμου εξελίσσεται σ’ 
ένα αγωνιώδες μυστήριο –και σ’ ένα από τα πιο δημοφιλή έργα της 
Άγκαθα Κρίστι, που διαβάστηκε από εκατομμύρια αναγνώστες και 
μεταφέρθηκε επανειλημμένα στον κινηματογράφο και στην τηλεό-
ραση.

ΤΟ ΠΤΩΜΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Της Αγκάθα Κρίστι
Μετάφραση: Χρύσα Μπανιά
Στις επτά το πρωί, ο συνταγματάρχης Μπάντρι και η σύζυγός του 

έρχονται αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη: υπάρχει ένα πτώ-
μα στη βιβλιοθήκη τους. Είναι μια νέα ξανθιά γυναίκα, με βραδινό 
φόρεμα κι έντονο μακιγιάζ, που τώρα πια έχει ξεβάψει στα μάγουλά 
της. Ποια είναι; Πώς βρέθηκε εκεί μέσα; 

Ο συνταγματάρχης Μπάντρι ειδοποιεί την αστυνομία. Η κυρία 
Μπάντρι ειδοποιεί… τη φίλη της, τη μις Μαρπλ. Η μις Μαρπλ είναι 
πολύ καλή σ’ αυτά, ίσως εξιχνιάσει πρώτη το μυστήριο. Αυτό, σκέ-
πτεται η κυρία Μπάντρι, δε θα ήταν συναρπαστικό; 

 Η μις Μαρπλ αναλαμβάνει δράση, αποδεικνύοντας για άλλη μια 
φορά πως δεν υπάρχει δολοφόνος ούτε ντετέκτιβ που να μπορεί να 
τα βάλει με μια γηραιά κυρία η οποία ξέρει όλα τα κουτσομπολιά της 
περιοχής…

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
Του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές
Μετάφραση: Μαρία Παλαιολόγου
Την ημέρα που θα τον σκότωναν, ο Σαντιάγο Νασάρ σηκώθηκε 

στις πεντέμισι το πρωί για να περιμένει το βαπόρι που θα έφερνε 
τον επίσκοπο. 

Έτσι αρχίζει το Χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, το πιο 
«ρεαλιστικό» απ’ όλα τα μυθιστορήματα του Μάρκες, καθώς βασίζε-
ται σ’ ένα αληθινό γεγονός που συνέβη στην Κολομβία.

Λίγες ώρες μετά τον γάμο του με την Άνχελα Βικάριο, ο Μπα-
γιάρδο Σαν Ρομάν στέλνει τη νύφη πίσω στους δικούς της γιατί τη 
βρήκε ατιμασμένη. Αφού τη βάζουν να ομολογήσει το όνομα του 
εραστή της, τα αδέρφια της κινούν να τον σκοτώσουν για να ξεπλύ-
νουν την τιμή της οικογένειάς τους.

Αλλά γιατί, ενώ όλοι γνωρίζουν τι πάνε να κάνουν οι δυο αδερ-
φοί, κανείς δεν τους εμποδίζει; Είκοσι επτά 
χρόνια αργότερα, ένας άντρας επιστρέφει 
στον τόπο του φονικού, προσπαθώντας 
να ξεδιαλύνει το μυστήριο. Και, καθώς ξε-
τυλίγεται το κουβάρι της ιστορίας, φτάνει η 
στιγμή όπου θα πρέπει να κριθούν όχι οι 
δυο δολοφόνοι αλλά μια ολόκληρη κοινω-
νία… 

Νέες κυκλοφορίες
με προσεγμένες επανεκδόσεις

από τον ΨΥΧΟΓΙΟ
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Συγχαρητήριο 
Θερμά συγχαρη-

τήρια στα παιδιά του 
5ου Δημοτικού Σχο-
λείου Νάουσας για 
την τιμητική πρωτιά 
στο 12ο Ομαδικό 
Σχολικό Πρωτάθλημα 
Σκάκι της Ένωσης 
Σκακιστικών Σωμα-
τείων Κεντροδυτικής 
Μακεδονίας. Με την 
επιτυχία τους οι νεα-
ροί μαθητές κατάφε-
ραν να κάνουν ματ 
στις καρδιές μας!

Ο Δήμαρχος
Νίκος

Κουτσογιάννης
Ο Αντιδήμαρχος 

Παιδείας
Στέλιος Δάγγας

Αποβλέποντας στην ο-
μαλή και ασφαλή διεξαγωγή 
της οδικής κυκλοφορίας, την 
πρόληψη των τροχαίων ατυ-
χημάτων, την εξυπηρέτηση 
και ασφάλεια του κοινού, κα-
τά τη διάρκεια εργασιών το-
ποθέτησης οπτικών ινών της 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ-
ΩΝ» στην πόλη της Βέροιας, 
ο διευθυντής Αστυνομίας 
κ.Χρήστος ΣΙΜΟΥΛΗΣ, α-
ποφάσισε για τα παρακάτω 
μέτρα, που θα ισχύουν από 
07-02-2019 έως και 13-02-
2019:

α) τον αποκλεισμό των οδών, καθότι 
δεν επαρκεί το εναπομείναν πλάτος για 
αμφίδρομη ή εναλλάξ κυκλοφορία:

-Πολύβιου, από τη συμβολή της με 
την οδό Θεσσαλονίκης έως τη συμβολή 
της με την οδό Πλουτάρχου,

-Ανθέων, από τη συμβολή της με την 
οδό Πίνδου έως τη συμβολή της με την 
οδό Μακεδονομάχων και

-Εμμανουήλ Παππά, από τη συμβο-
λή της με την οδό Πίνδου έως τη συμβο-
λή της με την οδό Βενιζέλου.

β) την εναλλάξ κυκλοφορία με τη βο-
ήθεια σηματωρών και για τις δυο κατευ-
θύνσεις, από το εναπομείναν πλάτος του 
οδοστρώματος, καθώς θα πραγματοποι-
ηθεί στένωση των οδών:

-Μακεδονομάχων, από τη συμβολή 
της με την οδό Ρόδων έως τη συμβολή 
της με την οδό Ανθέων,

-Πλουτάρχου, από τη συμβολή της με 
την οδό Ηρακλείτου έως και τη συμβολή 
της με την οδό Στρατού,

-Ανοίξεως, από τη συμβολή της με 
την οδό Πίνδου έως τη συμβολή της με 
την οδό Γράμμου,

-Βενιζέλου, από τη συμβολή της με 
την οδό Εμμανουήλ Παππά έως τη συμ-
βολή της με την οδό Λυκούργου.

γ) τη στένωση της λωρίδας κυκλο-
φορίας στην οδό Πλουτάρχου, από τη 
συμβολή της με την οδό Πολύβιου έως 
τη συμβολή της με την οδό Ηρακλείτου, 
από τη δεξιά πλευρά της οδού (κατεύ-
θυνση προς την οδό Στρατού). Σε κάθε 
περίπτωση, η κυκλοφορία θα διεξάγεται 
αμφίδρομα, από το εναπομείναν πλάτος 
του οδοστρώματος, με ελάχιστο πλάτος 
έκαστης λωρίδας τα 2,75m., για όλο το 
εν λόγω τμήμα της οδού που θα διεξάγο-
νται οι εργασίες.

δ) τη στένωση των οδών, ενώ η κυ-
κλοφορία θα διεξάγεται από το εναπομεί-
ναν πλάτος του οδοστρώματος:

-Ρόδων, από τη συμβολή της με την 
οδό Βενιζέλου έως τη συμβολή της με 
την οδό Μακεδονομάχων,

-Πίνδου, από τη συμβολή της με την 
οδό Ανοίξεως έως και τη συμβολή της 
με την οδό Ανθέων, με την προϋπόθε-
ση της τοποθέτησης της απαιτούμενης 
σήμανσης για μονοδρόμηση της οδού, 
με κατεύθυνση προς και έως την οδό 
Θεσσαλονίκης,

-Γράμμου, από τη συμβολή της με 
την οδό Ανοίξεως έως τη συμβολή της 
με την οδό Εμμανουήλ Παππά και

-Λυκούργου, από τη συμβολή της με 
την οδό Βενιζέλου έως τη συμβολή της 
με την οδό Κεντρικής.

ε) την απαγόρευση της στάσης και 
στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, σε 
όλο το μήκος των τμημάτων των προα-
ναφερόμενων οδών, από την προηγού-
μενη μέρα των εργασιών.

-Στην οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος 
της συμβολής με της με την οδό Λυσάν-
δρου και Δημητρίου Πολιορκητού, στην 
οποία υπάρχει διαχωριστική νησίδα και 
πρέπει να πραγματοποιηθεί εκατέρωθεν 
της διαχωριστικής νησίδας εγκάρσια εκ-
σκαφή κατά πλάτος της οδού, θα πραγ-
ματοποιηθεί τμηματικός αποκλεισμός σε 
τρεις φάσεις:

-Στην πρώτη φάση θα πραγματοποι-
ηθεί στένωση της μίας κατεύθυνσης της 
οδού προς έξοδο πόλεως, και η κυκλο-
φορία θα διεξάγεται από το ελεύθερο 
τμήμα της, το οποίο θα είναι τουλάχιστον 
2,75μ.

-Στη δεύτερη φάση θα πραγματοποι-
ηθεί στένωση και στις δύο κατευθύνσεις 

της οδού, εκατέρωθεν της 
διαχωριστικής νησίδας και η 
κυκλοφορία θα διεξάγεται από 
το ελεύθερο τμήμα, το οποίο 
θα είναι τουλάχιστον 2,75μ. 
για κάθε κατεύθυνση.

-Στην τρίτη φάση θα πραγ-
ματοποιηθεί στένωση της 
άλλης κατεύθυνσης της ο-
δού προς κέντρο πόλεως και 
η κυκλοφορία θα διεξάγεται 
από το ελεύθερο τμήμα της, 
το οποίο θα είναι τουλάχιστον 
2,75μ.

-Στις κάτωθι διασταυρώσεις, 
που η συμβάλλουσα οδός εί-
ναι αμφίδρομης κυκλοφορίας, 
θα πραγματοποιείται τμηματική 

κατάληψη της πρόσβασης (σε δύο φάσεις) 
και η κυκλοφορία για τις δύο κατευθύν-
σεις θα πραγματοποιείται εναλλάξ, σύμ-
φωνα με τα συνημμένα σχέδια: - διασταύ-
ρωση Βενιζέλου-Ρόδων, - διασταύρωση 
Μακεδονομάχων–Ρόδων, - διασταύρωση 
Πλουτάρχου–Πολυβίου, - διασταύρωση 
Στρατού – Πλουτάρχου, - διασταύρωση 
Ανοίξεως–Μοράβα, - διασταύρωση Ανοίξε-
ως–Γράμμου, - διασταύρωση Εμμανουήλ 
Παππά–Μοράβα και - διασταύρωση Βενι-
ζέλου–Λυκούργου.

-Στις κάτωθι διασταυρώσεις, που η 
συμβάλλουσα οδός είναι μονής κυκλο-
φορίας και θα πραγματοποιηθεί εγκάρ-
σια εκσκαφή σε αυτή, θα πραγματοποι-
είται τμηματικός αποκλεισμός της οδού 
(σε δύο φάσεις) και η κυκλοφορία θα 
πραγματοποιείται από το ελεύθερο τμή-
μα της, το οποίο θα είναι τουλάχιστον 
2,75μ., σύμφωνα με τα συνημμένα σχέ-
δια:

- διασταύρωση Ρόδων - Πίνδου,
- διασταύρωση Εμμανουήλ Παππά – 

Πίνδου και
- διασταύρωση Λυκούργου – Κεντρικής.
-Στις διασταυρώσεις, όπου το πλάτος 

των συμβαλλουσών οδών δεν επαρκεί 
για τμηματικό αποκλεισμό και ταυτόχρο-
να αμφίδρομη ή εναλλάξ κυκλοφορία, οι 
συμβάλλουσες οδοί (Λυσάνδρου, Δημη-
τρίου Πολιορκητού, Περσεφόνης, Σαπ-
φούς, Θουκιδίδου, Λυσίου, Πηνελόπης, 
Αρχιμήδη, Ηρακλείτου, Ολύμπου, Πίν-
δου, Ανεμώνης, Τρεμπεσίνας και Πάρο-
δος Βενιζέλου) θα αποκλείονται σταδια-
κά και μετά την εκσκαφή και τοποθέτηση 
ειδικής μεταλλικής επιφάνειας επί της 
τάφρου, θα αποδίδονται άμεσα στην κυ-
κλοφορία.

Προσοχή, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
σε δρόμους της Βέροιας, λόγω οπτικών ινών

Ο Κώστας Καλαϊτζίδης
στη Fruit Logistica του Βερολίνου 

για τη διεθνή προβολή
των προϊόντων της Ημαθίας

Στο Βερολίνο βρίσκεται από χθες, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζί-
δης, για τη διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης φρούτων και λαχανικών Fruit Logistica 
2019. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις του κλάδου όπου η Περιφερειακή 
Ενότητα Ημαθίας δίνει το παρόν μέσω του περιπτέρου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, ενώ φέτος συμμετέχει και το Επιμελητήριο Ημαθίας. Στο πλαίσιο αυτό 
παρουσιάζονται στην έκθεση επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί της Ημαθίας, με στόχο την 
προώθηση των προϊόντων τους στην ευρωπαϊκή αγορά, προβάλλοντας ως συγκριτικό 
πλεονέκτημά τους την ανώτερη ποιότητα έναντι αντίστοιχων προϊόντων άλλων χωρών.

Αυτός άλλωστε ήταν και ο στόχος που έθεσε ο Κώστας Καλαϊτζίδης από την πρώτη 
στιγμή της θητείας του ως αντιπεριφερειάρχης, δίνοντας κίνητρα παρουσίασης της 
Ημαθιώτικης παραγωγής τόσο στην παγκόσμια έκθεση Fruit Logistica όσο και σε πα-
ρόμοιες διεθνείς εκθέσεις, στοχεύοντας στην εξαγωγική εξωστρέφεια του Hμαθιώτικου 
επιχειρείν και στην προβολή των τοπικών προϊόντων στο εξωτερικό. Μια δημιουργική 
προσπάθεια που στέφθηκε με επιτυχία χάρη και στη συμπαράσταση του περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, που από την πρώτη στιγμή 
βρέθηκε στο πλευρό της Ημαθίας και στάθηκε συμπαραστάτης σε κάθε αναπτυξιακή 
πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη και της περιφερειακής ενότητας.

Η διεθνής έκθεση φρούτων και λαχανικών Fruit Logistica, θεωρείται παγκόσμιο 
εμπορικό γεγονός για τον κλάδο, αναδεικνύοντας προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτο-
μίες που τον αφορούν και φέτος πραγματοποιείται στο Βερολίνο από τις 6 έως τις 8 
Φεβρουαρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο Messe Berlin. Η έκθεση φιλοξενεί επιτυχώς 
εταιρείες με προϊόντα, όπως φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα, 
ξηρούς καρπούς, μπαχαρικά και βότανα, βιολογικά προϊόντα, λουλούδια και φυτά, 
προτάσεις αποθήκευσης, συσκευασίας, μεταφοράς και παρουσίασης καθώς και ηλε-
κτρονικές εφαρμογές του κλάδου.

Σχετικά με την παρουσία της Ημαθίας και στη φετινή Fruit Logistica ο κ.  Καλαϊτζι-
δης, δήλωσε: “Η προώθηση των προϊόντων της Ημαθίας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτε-
ρο εύρος της διεθνούς αγοράς, είναι από την πρώτη στιγμή της θητείας μου, ως αντι-
περιφερειάρχης, το ζητούμενο για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Μέχρι τώρα 
κάναμε σημαντικά βήματα κι αυτό οφείλεται όχι μόνο στη δική μας προσπάθεια αλλά 
και στην άριστη συνεργασία που έχουμε με τις ιδιωτικές και συνεταιριστικές επιχειρή-
σεις της Ημαθίας και με φορείς όπως το Επιμελητήριο. Ιδιαίτερα σημαντική βεβαίως 
είναι η συμπαράσταση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του περιφερειάρχη 
μας, του Απόστολου Τζιτζικώστας που σταθερά βρίσκεται στο πλευρό μας, στηρίζο-
ντας τις πρωτοβουλίες και τους σχεδιασμούς μας. Βάζουμε ψηλά τον πήχη στο Βερολί-
νο και φέτος, με στοχευμένες δράσεις στο πλαίσιο της Fruit Logistica σε συνεργασία με 
παραγωγούς και επιχειρηματίες της Ημαθίας. Η συνεργασία είναι η αιτία που πετύχαμε 
σημαντικά πράγματα μέχρι σήμερα στην Ημαθία, η συνεργασία είναι που θα μας κάνει 
να πετύχουμε στο μέλλον ακόμη περισσότερα”.

(Στη φωτογραφία (αρχείου) στιγμιότυπο από τη συμμετοχή του Κώστα Καλαϊτζίδη 
και της Π.Ε. Ημαθίας σε προηγούμενη διοργάνωση της Fruit)



ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή Ιερά Μονή Αγίου 

Αθανασίου Σφηνίτσης
και Αρχαιολογικοί Τάφοι Βεργίνας

Ώρα αναχώρησης 8 το πρωί της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου 2019 από την πλατεία 
Εληάς και λίγο αργότερα από την Πλατεία Ωρολογίου. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή, εκκλη-
σιασμός, κατόπιν επίσκεψη στους τάφους της Βεργίνας, γεύμα σε ταβέρνα της Βεργίνας. 

Επιστροφή στη Βέροια 3.30 περίπου το απόγευμα.
Πληροφορίες στα γραφεία της λέσχης μας Ανοίξεως 90, 

τηλ.: 2331- 25654. Τα γραφεία μας είναι ανοικτά καθημερινά 
Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή 10.30-12.30.

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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμα-

κα που δεν χρειάζονται, μπορούν να τα  
προσφέρουν για το Γηροκομείο Βέροι-
ας στο υπόγειο της  Δημοτικής Αγοράς  
καθημερινά από 11.00 έως 13.00.    Το 
Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας 
Tηλ.επικ. 6979 221680.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τετάρτη 6 Φε-

βρουαρίου 2019 στις 4.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Μητρόπολης 
Βέροιας ο Νικόλαος Δημ. Γαλα-
νομάτης σε ηλικία 83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 7 

Φεβρουαρίου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Ελένη 
Μάρκου Κούρου σε ηλικία 90 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου
Εθελοντική
Αιμοδοσία
στο Δήμο

Αλεξάνδρειας
 

 Ο Δήμος Αλεξάνδρειας καλεί όλους τους Δημότες, 
να συμμετέχουν στην Εθελοντική Αιμοδοσία που διορ-
γανώνει, σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του 
Νοσοκομείου Βέροιας και τις τοπικές ενορίες του Δήμου 
Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 από τις 
09:00 π.μ. έως  12:00 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Αλεξάν-
δρειας. Σκοπός είναι η ενίσχυση του αποθέματος της 
Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών, που εξυπηρετεί την κά-
λυψη έκτακτων κυρίως, περιστατικών ασθενείας ή ατυ-
χήματος δημοτών μας. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια 
χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς 
τον συνάνθρωπο μας. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο δώρο 
απ’ την εθελοντική αιμοδοσία, αφού στην πραγματικότη-
τα  είναι ένα δώρο δύναμης και ελπίδας γι’ αυτόν που το 
δέχεται. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι απόλυτα ασφαλής 
και ο δότης δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο για 
την υγεία του.  Προσφέροντας λίγα λεπτά από τον χρόνο 
μας γινόμαστε πρότυπα κοινωνικής αλληλεγγύης και 
κοινωνικής προσφοράς. Για να γίνει κάποιος εθελοντής 
αιμοδότης χρειάζεται:

• Να είναι 18-60 ετών και υγιής
• Να έχει κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ
• Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ και φάρμακα
• Να έχει πάρει ένα ελαφρύ γεύμα όχι όμως μεσημεριανό

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Πα-

ντελεήμων:  
Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου το πρωί θα 

ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Κυ-
ριωτίσσης Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου 
Παρθενίου Λαμψάκου,  προστάτου των καρ-
κινοπαθών.

Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στις 9:00 
μ.μ. θα ιερουργήσει στην Ιερά Αγρυπνία στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Ναούσης, επί τη εορτή της απο-
δόσεως της Υπαπαντής του Κυρίου.

Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού 
Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης με 
θέμα: «Πως θα γνωρίσουμε τον ευατό μας» 
στο πλαίσιο των συνάξεων με τίτλο «Επισκο-
πικός Λόγος».

Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευ-
ής Κυδωνιάς, επί τη εορτή του Αγίου Χαραλάμπους. 

Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στις 11:30 π.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βε-
ροίας (πλησίον του Βήματος του Αποστόλου Παύλου) θα ευλογήσει την βασιλόπιτα του 
Συλλόγου Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση
Ο Όμιλος Προστασίας Απόρου Παιδιού Βέροιας σας προ-

σκαλεί στην αποκριάτικη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 
την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 7.00 μ.μ. στο κέντρο 
«Ελιά» στη Βέροια. Την εκδήλωση θα πλαισιώνει ζωντανή μου-
σική. Τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ.

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

των μελών
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του  ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, σας  καλεί 

στη Γενική  Συνέλευση  των μελών του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ , την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 
2019 , ώρα 10.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Μητρο-
πόλεως, Βενιζέλου 29, με τα παρακάτω θέματα:

1.Απολογισμός-Λογοδοσία απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου  Δ.Σ..
Εάν   δεν  γίνει  απαρτία,  η  Γενική  Συνέλευση, θα επαναληφθεί  την  επομένη   

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου  2019 ,  στον  ίδιο  τόπο , την  ίδια  ώρα  με τα   ίδια  θέματα.
Όσα τακτοποιημένα οικονομικά μέλη θέλουν να βάλουν  υποψηφιότητα για το Διοι-

κητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή , πρέπει να υποβάλουν δήλωση  στην 
Γραμματεία του Γηροκομείου Βέροιας , από 4 έως 8 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 08.00 
π.μ. έως 2.00 μ.μ. 

Για το Δ.Σ. του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ
 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η Πρόεδρος - ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

Αποκριάτικος  
χορός του Ομίλου 

Προστασίας Παιδιού 
Βέροιας 

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας σας προσκαλεί 
στην αποκριάτικη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 7.00 μ.μ. στο κέντρο 
«Εληά» στη Βέροια.Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ζωντανή 
μουσική. Τιμή πρόσκλησης 15 €

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας  ευχαριστεί θερμά :
1) Τον κο. Βακαλάκη Φίλιππο για τη δωρεά των 100 € υπέρ 

του Ομίλου.
2) Την κα. Μπίκα Κατίνα για τη δωρεά των 100 € υπέρ του Ομίλου.
3) Την κα. Καζαντζίδου  Γέρσα για την δωρεά των 100 € στη 

μνήμη της Γανοπούλου Ευμορφίας.
4) Ανώνυμη Κυρία  για την δωρεά 50 € υπέρ του Ομίλου.

Ετήσιος χορός και κοπή 
βασιλόπιτας του ΚΑΠΗ Βέροιας

                  
ΤΟ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ Ν.Π. Κ.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ– 
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ Πέμπτη 
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ : 8:00 μμ  Στην ΕΛΙΑ

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

Συλλήψεις για απόπειρα κλοπής
σε κατάστημα

Συνελήφθησαν στις 6 Φεβρουαρίου 2019 τα ξημερώματα στη Βέροια, από αστυνο-
μικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, δύο ημεδαποί ηλικίας 36 και 24 ετών, διότι 
λίγη ώρα νωρίτερα προσπάθησαν να διαρρήξουν κατάστημα, χωρίς ωστόσο να τα κα-
ταφέρουν. 

Σύλληψη 30χρονου 
για καταδικαστικές αποφάσεις

Συνελήφθη στις 5 Φεβρουαρίου 2019 το βράδυ στη Βέροια, από αστυνομικούς του Τμή-
ματος Ασφάλειας Βέροιας, 30χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική 
απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία 
του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 18 ετών, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.



Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου 
για τα εθνικά θέματα:

 «Πρέπει οι ίδιοι οι πολιτικοί 
αρχηγοί να αρθούν στο ύψος της 

ευθύνης τους»
 
Η Πρόεδρος της Νέας Ελλη-

νικής Ορμής, Κατερίνα Παπακώ-
στα-Σιδηροπούλου, έκανε την ακό-
λουθη δήλωση για τις αντιδράσεις 
των πολιτικών αρχηγών για τα ε-
θνικά θέματα της χώρας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο 
της δήλωσης:

«Δεν βλάπτει στις μέρες μας 
να ανατρέχουν όλοι σε αυτά που 
είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαν-
λής για τις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις. Θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμο 
στη σημερινή συγκυρία να μετα-

φέρω ορισμένες από τις απόψεις του, οι οποίες μάλιστα έχουν 
καταγραφεί και μέρος αυτών έχουν δημοσιευθεί υπό τη μορφή 
βιβλίου, όπως είναι το βιβλίο του Πάνου Λουκάκου «Η Αθέατη 
Όψη», όπου ο συγγραφέας έχει δημοσιεύσει τις απόψεις του Κ. 
Καραμανλή για τους γείτονές μας. Ο Κωνσταντίνος Καραμαν-
λής τόνιζε πως «είναι ανάγκη κάποτε να προχωρήσει η χώρα 
μας σε διάλογο με την Τουρκία» και έλεγε μάλιστα ότι «πρέπει 
να λυθούν κάποια στιγμή τα προβλήματα, πριν καταστούν πο-
λύ επικίνδυνα και οδηγήσουν σε πόλεμο. Εάν γίνει πόλεμος», 
έλεγε, «θα μας προκαλέσουν να χτυπήσουμε πρώτοι ώστε να 
μας επιρρίψουν την ευθύνη. Γι’ αυτό, κύριο αποτρεπτικό όπλο 
μας είναι η διεθνής θέση της Ελλάδος» […] «Για εμάς, οι προ-
τεραιότητες είναι πρώτον η οικονομική ανόρθωση, δεύτερον η 
επίλυση των προβλημάτων, που είναι αγκάθια στις σχέσεις μας 
με άλλες χώρες, όπως το Σκοπιανό, και τέλος η αντιμετώπιση 
της Τουρκίας, που είναι η αληθινή και μεγάλη απειλή». «Πρέπει 
να καταλάβουμε καλά ότι έχουμε πρόβλημα. […] Κι εμείς εδώ 
συζητάμε για βλακείες. Είμαστε ένας απέραντος καφενές. Δεν 
είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Και καμιά ώρα θα το πληρώσουμε 
αυτό. […] Είμαστε καταδικασμένοι».

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε αφηγηθεί στον συγγρα-
φέα και δημοσιογράφο, Πάνο Λουκάκο, και τα ακόλουθα σχετι-
κά με τις συναντήσεις του με τους Πολιτικούς Αρχηγούς για τα 
ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής στις αρχές της δεκαετίας του 
’90, επί Κυβερνήσεως Μητσοτάκη: «Ερχονται εδώ. Τους βλέπω 
και τους τρεις. Φοβάμαι ότι δεν έχουν μυαλό μέσα στο κεφάλι 
τους. Τους τα είπα ωμά: κινδυνεύουμε να χρεοκοπήσουμε. Και 
παράλληλα έχουμε μείζον πρόβλημα ασφαλείας. Η Τουρκία 
απειλεί τα σύνορά μας. Τα Βαλκάνια είναι άνω-κάτω. Πρέπει να 
κάτσετε μαζί και οι τρεις να συμφωνήσετε σε όσα μπορείτε, να 
απεμπλέξετε από την κομματική αντιδικία τα εθνικά θέματα και 
να χαράξετε εθνική πολιτική σε αυτά τα ζητήματα που αφορούν 
την υπόστασή μας». […] «Ξέρεις τι έγινε; Ο Μητσοτάκης συμ-
φώνησε εδώ μαζί μου, αλλά δεν έκανε τίποτε. Ο Παπανδρέου 
μου είπε: Πρόεδρε, δίκιο έχεις αλλά δεν γίνεται. Ο Μητσοτάκης 
κάνει του κεφαλιού του, δεν ακούει κανέναν. Τα ίδια και ο Φλω-
ράκης. Μου έλεγε τα δικά του». Οι παραπάνω απόψεις, όπως 
έχουν διατυπωθεί από το στόμα του Κωνσταντίνου  Καραμανλή 
και μέρος των οποίων έχει αποτυπωθεί στο βιβλίο του πολιτι-
κού συντάκτη και στο παρελθόν Διευθυντή της «Καθημερινής», 
Πάνου Λουκάκου, άλλες τις εξέφρασε δημόσια ο συγγραφέας, 
εκτιμώντας πως δεν βλάπτει να δημοσιοποιηθούν, όπως οι 
παραπάνω. Αυτές λοιπόν οι απόψεις είναι και οι δικές μου α-
πόψεις, τις οποίες απευθύνω δημόσια προς τον ελληνικό λαό 
αλλά και προς τους σημερινούς πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι 
συμπεριφέρονται ως μικρόνοες κομματάρχες και επιδίδονται 
με «ατάκες» και σχόλια σε έναν άτυπο χαρτοπόλεμο ανακοινώ-
σεων για τα εθνικά θέματα, αντί να συμπεριφερθούν ανάλογα 
με τη συνθήκη, τις ανάγκες της εποχής και τη σοβαρότητα των 
θεμάτων.  Προσωπικά, αυτή η πολιτική παρακαταθήκη του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή με συγκινεί και με εμπνέει και την 
υλοποιώ κάθε μέρα με τις πολιτικές μου πράξεις και συμπερι-
φορές. Κάνω έκκληση στους πολιτικούς αρχηγούς να λογικευ-
τούν, διότι με τα εθνικά 
θέματα δεν μπορεί να 
παίζει κανείς και επειδή 
οι «αυλές» τους είναι α-
νεύθυνες, πρέπει οι ίδιοι 
τουλάχιστον να αρθούν 
στο ύψος της ευθύνης 
τους».

Του Θεόφιλου
Τεληγιαννίδη*
Στην Ημαθία, τον τόπο 

που γεννήθηκα, ζω και δρα-
στηριοποιούμαι ο πρωτογενής 
τομέας αποτελεί τον βασικό 
μοχλό ανάπτυξης της τοπικής 
οικονομίας. Ο κλάδος όμως ο 
οποίος ξεχωρίζει με τη δυνα-
μική του και τα ποιοτικά πα-
ραγόμενα προϊόντα του είναι 
η κτηνοτροφία. Στην Ημαθία 
σήμερα υφίστανται πλήθος 
νέων σύγχρονων κτηνοτρο-
φικών εκμεταλλεύσεων βοο-
ειδών που εκτείνονται σε όλο 
το κάμπο της περιοχής μας. 
Στον χώρο έχουν ενταχθεί 
πλέον νέοι άνθρωποι τρίτης 
και τέταρτης γενιάς στο επάγ-
γελμα δίνοντας νέα προοπτική 
στον κλάδο της βοοτροφίας, 
συνεχίζοντας επάξια με σκλη-
ρή δουλειά την οικογενειακή 
κτηνοτροφική παράδοση. Οι 
βοοτρόφοι της Ημαθίας ήδη 
από το 2009 πρωτοστάτησαν 
στην θεσμοθέτηση της προ-
αιρετικής ένδειξης «ελληνική 
εκτροφής άνω των 5 μηνών» 
στο μοσχαρίσιο κρέας με την 
έκδοση της σχετικής υπουρ-
γικής απόφασης. Το άμεσα 
αποτέλεσμα είναι οι Ημαθιώ-
τες βοοτρόφοι να παράγουν 
αυτή τη στιγμή το 90% του 
μοσχαρίσιου κρέατος ελλη-
νικής εκτροφής καθιστώντας 
την Ημαθία πρωταθλήτρια 
στην παραγωγή μοσχαρίσιου 
κρέατος. Στην επιτυχία αυτή 
συνέβαλε και η λειτουργία α-
πό το 1992 του σύγχρονου 
βιομηχανικού σφαγείου Ημα-
θίας, μοναδικό στην περιοχή 
μας, και το μεγαλύτερο σε 
παραγωγική δυναμικότητα 
στη Βόρεια Ελλάδα. Η πα-
ρουσία του έχει συμβάλλει 
καθοριστικά στην ανάπτυξη 
της βοοτροφίας μεταβάλλο-
ντας τη περιοχή μας σε κέ-
ντρο διακίνησης και εμπορί-

ας του μοσχαρίσιου κρέατος 
Δυστυχώς όμως παρά τις προ-
οπτικές, σοβαρά προβλήματα 
ταλανίζουν την ελληνική κτη-
νοτροφία. Η «μνημονική πε-
ρίοδος» συσσωρεύει πλειάδα 
προβλημάτων όπως η αύξηση 
της φορολογίας, οι υπέρογκες 
ασφαλιστικές εισφορές, το υ-
ψηλό κόστος παραγωγής, η δι-
όγκωση των γραφειοκρατικών 
αγκυλώσεων και η έλλειψη 
προσωπικού σε κτηνιατρικούς 
υπαλλήλους απειλούν σήμε-
ρα την οικονομική βιωσιμότητα 
των κτηνοτροφικών εκμεταλ-
λεύσεων και την διακίνηση των 
κτηνοτροφικών τους προϊό-
ντων. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
καλείται σήμερα να συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση αυτών των 
προβλημάτων που δεν προκά-
λεσε φυσικά η ίδια, νιώθοντας 
πιο έντονα τις συνέπειες τους 
λόγω της καθημερινής επαφής 
που έχει με τον κτηνοτρόφο. 
Η παράταξη «Αλληλεγγύη» 
του Περιφερειάρχη Απόστολου 
Τζιτζικώστα έχοντας την ευθύ-
νη της διοίκησης της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
τα τελευταία πέντε έτη δείχνει 
έμπρακτα τη στήριξη της στο 
κλάδο της κτηνοτροφίας, αξιο-
ποιώντας ευρωπαϊκά χρημα-
τοδοτικά εργαλεία, ιδρύοντας 

την Αγροδιατροφική Σύμπρα-
ξη, αίροντας γραφειοκρατικά 
εμπόδια στα πλαίσια των αρ-
μοδιοτήτων της, συμβάλλοντας 
στη προώθηση των προϊόντων 
και στηρίζοντας τα δίκαια αιτή-
ματα των κτηνοτρόφων ασκώ-
ντας πίεση προς την κεντρική 
εξουσία. Σε μια νέα περίοδο 
για τον πρωτογενή τομέα με 
την διαμόρφωση της νέας 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλού-
μαστε να συμβάλλουμε στην 
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας 
αφενός με την επίλυση των 
θεσμικών προβλημάτων του 
κλάδου και αφετέρου με την α-
νάδειξη της υψηλής ποιότητας 
του μοσχαρίσιου κρέατος που 
παράγεται στην Ημαθία. Οι 
ενέργειες αυτές αποσκοπούν 
αποκλειστικά να καταστεί ξανά 
ισχυρός ο πρωτογενής τομέας 
διότι είναι αυτός που θα οδη-
γήσει την ελληνική οικονομία 
στην πραγματική έξοδο από 
τον φαύλο μνημονικό κύκλο. Η 
τοπική αυτοδιοίκηση θα πρω-
ταγωνιστήσει, σε αυτή τη νέα 
προσπάθεια με την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας να δεί-
χνει το δρόμο της ανάπτυξης. 

*Περιφερειακός Σύμβουλος 
Ημαθίας Εντεταλμένος
Αγροτικής Ανάπτυξης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
Τμήμα: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8-Άλιμος
Τ.Κ.: 17456
Πληροφορίες: Μ.Βιτζηλαίου-Ι.Ρέππας
Τηλέφωνο :210-9989412 , 9989348

Αθήνα 1-2-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 9157

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2019 
(Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018) 

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού
για την αντιμετώπιση

Απρόβλεπτων και  επειγουσών περιστάσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων που στε-
γάζονται  οι υπηρεσίες του   Ο.Α.Ε.Δ.  (άρθρα: 21 του 

Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 25 
παρ. 9, του Ν. 4440/2016) 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
(Ο.Α.Ε.Δ.)

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων (500)* ατόμων τετράωρης 
απασχόλησης 24/μηνης διάρκειας  (και όχι πέραν της 2/7/2021) 
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων 
καθαριότητας των κτιρίων του Ο.Α.Ε.Δ. εντός του Νομού Αττικής 
και των Νομών Αιτωλ/νίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐ-
ας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυ-
τανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας  
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, 
Κέρκυρας, Κιλκίς,  Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, 
Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνί-
ας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, 
Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, 
Χαλκιδικής, Χανίων  και Χίου.
*Η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός εκάστου Νομού, ανα-
γράφεται στην οικεία ανακοίνωση -πίνακας Α- (ΣΟΧ1/2019) που 
είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ :www.oaed.gr

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση -υπεύθυνη δήλωση μέσω των 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.
oaed.gr).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υ-
πολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα 
της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες ή 
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστη-
μα της υπηρεσίας μας ,στα καταστήματα αυτής ,όπου προκηρύσ-
σονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων 
των δημοτικών καταστημάτων των δήμων ,στους οποίους αυτά ε-
δρεύουν ,εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης 
στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση 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.
-Υποβολή αιτήσεως μετά την καταληκτική ημερομηνία που θα ορι-
σθεί με Ανακοίνωση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) δεν 
είναι δυνατή.
-Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι 
μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του 
ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.

                                                         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΟΑΕΔ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

201 έως
και 402

«Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 Ν. 2527/1997».

Με αφορμή την εκδήλωση για τις δημοτικές και περιφερει-
ακές εκλογές που διοργανώνει(6/2/2019 και ώρα 18:30, στην 
«Ελιά»), η «Λαϊκή Συσπείρωση Βέροιας» πραγματοποίησε 
περιοδεία το πρωί της Δευτέρας, 4 Φεβρουαρίου, στο Γενικό 
Νοσοκομείο Ημαθίας(μονάδα Βέροιας), με τον υποψήφιο δή-
μαρχο Βέροιας Γιώργο Μελιόπουλο. 

Οι υποψήφιοι της Λαϊκής Συσπείρωσης απάντησαν σε 
ερωτήσεις για τις θέσεις και την δράση της, κάλεσαν τις 
εργαζόμενες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου να 
παρευρεθούν στην εκδήλωση, να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια 
της Λαϊκής Συσπείρωσης σε δήμους και περιφέρειες και τα 
ψηφοδέλτια του ΚΚΕ στις εκλογές για την Βουλή και την Ευ-
ρωβουλή. 

Επίσκεψη υποψηφίων 
της Λαϊκής Συσπείρωσης
στο Νοσοκομείο Βέροιας

Κτηνοτροφία Κλάδος Πρωταγωνιστής στην 
Ημαθία, με Προβλήματα & Προοπτικές
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CMYK

ΕΠΣ Ημαθίας 

ΠΑΟΚ Αλεξ- Βέροια 1-4. Έκπληξη στο Μακροχώρι νίκησε 1-0 την Αγκαθιά
Σφράγισε   την πρόκρισή της στα

ημιτελικάτουΚυπέλλουτηςΕΠΣΗμαθί-
αςηΒΕΡΟΙΑ,ηοποίαπέρασεαπότην
Αλεξάνδρεια επικρατώντας με 4-1 του
τοπικούΠΑΟΚ.

Σε έναν βαρύ αγωνιστικό χώρο με
συνεχήβροχόπτωση, οι «κυανέρυθροι»
παρουσιάστηκαν πιο αποτελεσματικοί
από τους γηπεδούχους, εκμεταλλεύθη-
καν στο έπακρο τις ευκαιρίες τους και
έφτασαν στη νίκη, κόντρα στην ομάδα
του Σάκη Παγγούρα που έδειξε πολύ
καλάστοιχεία.

Τηναναμέτρηση,παρά την κακοκαι-
ρία,παρακολούθησαν 200περίπουφί-
λαθλοι.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα και
με μεγαλύτερο ενθουσιασμό στο ματς
και στο 25’ έχασανμεγάλη ευκαιρία για
ναανοίξουν τοσκορ, αλλά τοσουτ του
Αργυρόπουλο από 30 περίπου μέτρα
τράνταξετοοριζόντιοδοκάριτουΜπλα-
τσιώτηκαιστησυνέχειαοιαμυντικοίτης
«Βασίλισσας»απομάκρυναντημπάλα!

Στο τελευταίο 15λεπτο του πρώτου
μέρουςοιΒεροιώτεςανέλαβαντηνπρω-
τοβουλία και στο 43’ τοπλασέ τουΤσι-
κόπουλουμέσααπότηνπεριοχή,βρήκε
την τελευταία στιγμή στοπόδι τουΑρ.
Κούκλακαιέφυγεκόρνερ.

Ένα λεπτό αργότερα οι «κυανέρυ-
θροι»πήρανκεφάλιστοσκορ!ΟΤσικό-

πουλος εκτέλεσε κόρνεραπόαριστερά,
οΜεληκιώτηςαπό τούψος τουπέναλτι
έπιασε την γυριστή κεφαλιά και έστει-
λε τη μπάλασταδίχτυα τουΘεοδώρου
γράφονταςτο0-1.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου η-
μιχρόνου οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθη-
καν γιαπέναλτι, όταν οΑργυρόπουλος
έπεσεστο έδαφοςμετάαπόδιεκδίκηση
τηςμπάλαςμετονΤσιότρα,όμωςοδιαι-
τητής διέταξε νασυνεχιστεί τοπαιχνίδι.

Όπως τελείωσε ηΒΕΡΟΙΑ τοπρώτο
μέρος, έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο.
Ήταντο47’ότανοΜεληκιώτηςέπια-
σε τοσουτμέσααπό τηνπεριοχή, ο
Θεοδώρουαπέκρουσεπροσωρινάμε
τη μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι και
τονΜυλωνά στην επαναφορά να τη
σπρώχνει στα δίχτυα σημειώνοντας
το0-2!

Δύο λεπτά αργότερα οι γηπεδού-
χοι προσπάθησαν να απαντήσουν,
όταν οΒεζυργιαννόπουλοςπλάσαρε
από τη γραμμή τηςμικρήςπεριοχής,
οΜπλατσιώτης απέκρουσε αρχικά,
η μπάλα κόλλησε στη λάσπη και έ-

δωσε την ευκαιρία στον γκολκίπερ της
«Βασίλισσας»να τημπλοκάρειπρο του
Αργυρόπουλου!

Στο60’οΑργυρόπουλοςέκανετομα-
κρινό σουτ, η μπάλα πέρασε από τα
πόδια τουΛαδά που δεν μπόρεσε να
επωφεληθείκαιστησυνέχειαβρήκεστο
πόδιτουΤσιότραφεύγονταςκόρνερ.

Στο63’οΒ.Κούκλαςέπειτααπόκόρ-
νερ τουΛαδά, έπιασε γυριστή κεφαλιά
στέλνοντας τη μπάλα για δεύτερηφορά
στοοριζόντιοδοκάρι!

Στησυνέχεια έπεσε ο ρυθμός, λόγω
και του βαρύ αγωνιστικού χώρου, με
τουςΒεροιώτεςνακάνουντο0-3στο84’

με κοντινόπλασέ τουΤρούπκου έπειτα
απόπαράλληλησέντρατουΚαράμπελα
απόδεξιά.

Στο 88’ η «Βασίλισσα»πέτυχε το 0-
4 μεωραίο σουτ του Καράμπελαπου
έστειλετημπάλαστοαριστερόπαραθυ-
ράκι τουΘεοδώρου, ενώστο επόμενο
λεπτόοΠΑΟΚμείωσετοσκορμεόμορ-
φοσουτ τουΛαδά έξωαπό τηνπεριο-
χήπου«καρφώθηκε»στο δεξί «Γ» του
Μπλατσιώτηγιατοτελικό1-4!

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο
Μαστάκας με βοηθούς τουςΤυριακίδη
καιΤσεχελίδη(Σ.Δ.Μακεδονίας).

ΠΑΟΚΑΛΕΞ. (ΣάκηςΠαγγούρας):
Θεοδώρου,Λαδάς, Μπουκλάς Γ. (34’
λ.τ. ΚίτσαςΕλ.), ΚούκλαςΑρ., Βουλγα-
ρόπουλος,Χαρισούδης(70’Ζωγράφος),
ΚίτσαςΝ.,Αργυρόπουλος, Πετράι (45’
Κούκλας Β.), Βεζυργιαννόπουλος (67’

Πέτκος),ΜπουκλάςΑνδ.
ΒΕΡΟΙΑ (Σάκης Θεοδοσιάδης):

Μπλατσιώτης, Ζούρκος,Λεφίδης,Τσιό-
τρας,Μουρατίδης, Σοφιανίδης (79’Πα-
παστεργίου), Παπουτσίδης, Καράμπε-
λας,Μυλωνάς(85’Κώττας),Μεληκιώτης
(57’Βασίλτσης),Τσικόπουλος.

Ταάλλααποτελέσματα
ΦΑΣΝάουσα–Μ.Αλ..Τρικάλων...... 0-0
Μακροχώρι–Αγκαθιά...................... 1-0
Ροδοχώρι–Κουλούρα..................... 7-2

*Οιεπαναληπτικοίθαδιεξαχθούντην
Τετάρτη20/2μεώραέναρξης14.30

πηγή:kerkidasport.gr

ΈκοψετηνπίτατουοΣ.Φ.ΒΕΡΟΙΑΣ
«QUEEN’SBOYZ2007»

Μέσασεευχάριστο,φιλικόκαισυνάμαοικογενειακόκλίμαέγινεηκοπήτηςβα-
σιλόπιταςτουΣ.Φ.ΒΕΡΟΙΑΣ«QUEEN’SBOYZ2007»σταγραφείατουσυνδέσμου.

Στηνεκδήλωσηπαραβρέθηκεκαιαντιπροσωπείαποδοσφαιριστώντηςομάδας,με
τουςΔημήτρηΜελικιωτη,ΚωνσταντίνοΣοφιανίδηκαιτοναρχηγόΣτέλιοΜαραγκό.

Τα μέλη του Συνδέσμου ευχαριστούν το καφέ - ζαχαροπλαστείο «Τρίγωνο» και
τονυπεύθυνοΑργύριοΣακαλήγιατηνπροσφοράτηςβασιλόπιτας.ΕπίσηςτηνΠΑΕ
ΒΕΡΟΙΑγια τηνπροσφορά τηςφανέλαςωςέπαθλοστον τυχερόπουθα τύχαινε το
φλουρί.

Γιατηνιστορία,τοφλουρίέτυχεονεαρόςποδοσφαιριστήςτηςομάδαςΚωνσταντί-
νοςΣοφιανίδης,οοποίοςχάρισετηνφανέλα(υπογεγραμμένηκαιαπότους3ποδο-
σφαιριστές)στονεαρόμέλοςτουσυνδέσμουΒαγγέληΝικολόπουλο.
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Ο Χορός του Πήγασου Ημαθίας 
στις 17 Φεβρουαρίου 2019

Οεκπολιτιστικόςαθλητικόςσύλλογος«ΠήγασοςΗμαθίας»σαςκαλείστονετήσιοχειμε-
ρινόχορότου,πουθαγίνειστοφιλόξενοχώροτουξενοδοχείουΛοζίτσι(1,5χλμ.Βέροιας
-Σελίου),τηνΚυριακή17Φεβρουαρίου2019καιώρα19:00.

Κατάτηδιάρκειατουχορούναγίνειηβράβευσητωναθλητώνπουέχουνδιακριθείκατά
τηχρονιά2018,απονομήμεταλλίωνστουςνεαρούςαθλητέςτωνακαδημιώντουσυλλόγου
καικλήρωσητωνδώρωντηςλαχειοφόρου.

Τιμήπρόσκλησης;10€(Μεπλήρεςμενούκαικρασί)
Ταπαιδιάως3ετώνΔωρεάν.
ΠροσκλήσειςμπορείτεναπρομηθευτείτεαπότηνγραμματείατουκολυμβητηρίουΠήγα-

σοςAquaCenter,γιατηνέγκαιρηκράτησηθέσεων.
Σαςπεριμένουμεναδιασκεδάσουμεμαζί!

Κανονικάσυνεχίζονται ταπρωταθλήματα χαντ μπολ
αυτότοΣαββατοκύριακομετηνανδρικήομαδατουΦι-
λίππουναυποδέχεταιτοΣάββατοστις6μ.μτηνΠυλαία.

ΑντίθεταηγυναικείαομάδατουΦιλίππουθααντιμε-
τωπίσειστις3.30μ.μτοΠανόραμα

Αντίθετα η ομάδαΒέροια 2017 θα αγωνιστεί στην
Θεσ/νικημε τονΠΑΟΚέχονταςστηναποστολήκαι την
έμπειρηΚονέσκιπουαποκτήθηκεπρόσφατα

ΣΑΒΒΑΤΟ9ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2019
HandballPremier(16ηαγωνιστική)

ΝέαΚίος18:00
ΔιομήδηςΆργους-ΆρηςΝίκαιας
(Σκλαβενίτης-Τόλιος,Νικολίτσας)

Φιλίππειο18:00
ΦίλιπποςΒέροιας-ΑΕΣΧΠυλαίας

(Πατιός-Τσιάνας,Αγγελίδης)
ΧΑΝΘ18:00

ΧΑΝΘ-ΑερωπόςΈδεσσας
(Κατσίκης-Μιχαηλίδης,Παρτεμιάν)
Α1Γυναικών(10ηαγωνιστική)

Άρτας14:00
ΦέταΉπειροςΑναγέννησηΆρτας-

Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών
(Τσάκωνας-Φωκίτης,Νικολάου)

Φιλίππειο15:30
ΦίλιπποςΒέροιας-HondaΠανόραμα
(Καζαντζίδης-Μπουγιάκας,Σίσκου)

ΝέαςΙωνίας16:00
ΟΦΝΙωνίας-ΚύκλωπεςΑλεξανδρούπολης
(Παπαματθαίου-Χρηστίδη,Μπεμπέτσος)

ΣπίτιτουΧάντμπολ
18:00,ΠΑΟΚMateco-Βέροια2017
(Νάσκος-Βαγγελτζίκης,Θεοδοσάκης)
Κυριακή10Φεβρουαρίου2019
HandballPremier(16ηαγωνιστική)

Ρέντη16:30
Ολυμπιακός

ΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή-
BiancoMonte
Δράμα

(Ανταλής-Ζήσης,
Κυριακούλιας)
ΔΑΚΝεάπολης
17:00-ΠΑΟΚ

ΒεργίναΤV-ΑΣΕ
Δούκα(ΕΡΤ3)
(Νάσκος-Χαρί-

τσος,Μεϊμαρίδης)
Α1Γυναικών

(10ηαγωνιστική)
ΣπίτιτουΧά-

ντμπολ16:00
ΑΕΣΧΠυλαίας-

ΓΑΣΚαματερού
(Σαπανίδης-Ηλιά-

δης,Θεοδοσάκης)

Κάλεσμα 
της 

Επιτροπής 
χαντ μπολ 
γυναικών 
ΤηνHONDAΠΑΝΟΡΑΜΑ

αντιμετωπίζειηομάδαμαςτο
Σάββατο09/02/19στις15:30
στοΦιλίππειο , για την 10η
Αγωνιστική.

Καλούμε τον φίλαθλο
κόσμο της πόλης και του
Handball να στηρίξει τα κο-
ρίτσιαμαςμεστόχοτηνίκη!!!

Διαιτητές οι κκ.Καζαντζί-
δης καιΜπουγιακας μεπα-
ρατηρητήτηνκα.Σίσκου.

Ανανέωσε η εταιρεία NRG 
τη χορηγία στον ΑΟΚ

ΤοΔιοικητικόσυμβούλιοτουΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣείναι
στηνευχάριστηθέσηναανακοινώσειτηνανανέωση
γιαμίαακόμηχρονιάτηςσυνεργασίαςμεμίααπό
τιςκορυφαίεςεταιρίεςενέργειαςστηΝοτιοανατολική
Ευρώπη.

ΗεταιρείαNRGείναικαιεπίσημαοΜΕΓΑΣχορηγός
τουΑθλητικούΟμίλουΚαλαθοσφαίρισηςΒέροιαςκαιγια
τηνπερίοδο2018-2019.
ΗεταιρείαNRGέχειμπειπολύδυναμικάστονχώρο

τηςενέργειαςκαισεμίαπερίοδοοικονομικήςκρίσηςγιατη
χώραμαςπροσφέρειπρογράμματαπαροχήςηλεκτρικού
ρεύματοςγιατημείωσητωνεξόδωνκάθεΕλληνικούσπι-
τιούαλλάκαικάθεεπιχείρησης.

ΤοΔ.Σ.τουΑΟΚΒέροιαςαισθάνεταιτηνανάγκηναευ-
χαριστήσειθερμάτηνΕταιρίαNRGαλλάκαιτηδιεύθυνση
τουτμήματοςMarketingγιατηνάψογησυνεργασίαπου
είχαντηναγωνιστικήπερίοδο2017–2018αλλάκαιτηση-
μαντικήτουςσυμβολήστηφετινήπαρουσίατουσυλλόγου
στηΓΕθνικήγιαδεύτερησυνεχόμενηχρονιά.

Ευχόμαστεπολλέςκαιεξαιρετικέςεπαγγελματικέςκαι
επιχειρηματικέςεπιτυχίεςστομέλλονκαιείμαστεσίγουροι
πωςησυνεργασίαμαςθαείναικάτιπαραπάνωαπόεποι-
κοδομητική.

Μετιμή,
ΟΠρόεδροςκαιτοΔ.Σ.τουΑ.Ο.Κ.Βέροιας

Πρόγραμμα και Διαιτητές (9-10/2)
Handball Premier (16η αγωνιστική), 

Α1 Γυναικών (10η αγωνιστική)
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Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβου-
λίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη 
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, στις 13.00, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, 
Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης απο-
τελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το δ΄ τρίμηνο 
έτους 2018

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Α-
ντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού 
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋ-
πολογισμού έτους 2019 της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Α-
ντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού 
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Θέμα 3ο: Αποδοχή εκτέλεσης του έργου 
«Περιφερειακή Υπεύθυνη Έρευνα και Καινο-
τομία μέσα από την εμπλοκή τοπικών φορέ-
ων Έρευνας και Καινοτομίας»- “TErritorial 
Responsible Research and Innovation ThrOugh 
the involvement of local R&IActors” με ακρωνύ-
μιο TeRRItoria στο πλαίσιο του προγράμματος 
HORIZON 2020

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Α-
ντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας- Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού 
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Θέμα 4ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής 
σύμβασης για την παροχή τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και την εκ-
πόνηση των απαιτούμενων μελετών – ωρίμανση 
των παρεμβάσεων του έργου με τίτλο: “Παρεμ-

βάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρι-
σμού θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) 
του Γ.Ν.Ημαθίας (Μ. Βέροιας και Νάουσας)”, 
τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή 
του που θα συμμετέχει στην Τριμελή Επιτροπή 
Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προ-
γραμματικής σύμβασης και την εξουσιοδότηση 
υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης εκ 
μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας Κωνστα-
ντίνο Καλαϊτζίδη

Εισηγητής: Κωσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπε-
ριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 5ο: Έγκριση για τον τρόπο δημοπρά-
τησης έργου της Π.Ε. Κιλκίς, έτους 2019, που 
χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 4086.

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 6ο: Ορισμός τακτικών και αναπληρω-
ματικών μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου 
ως εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας - Π.Ε. Σερρών στις επιτροπές του 
Λιμεναρχείου Ιερισσού για το έτος 2019

Εισηγητής Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 7ο:: Ορισμός τακτικών και αναπληρω-
ματικών μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου 
ως εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας - Π.Ε. Χαλκιδικής στις επιτροπές του 
Λιμεναρχείου Ιερισσού για το έτος 2019

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 8ο: Ορισμός τακτικών και αναπληρω-
ματικών μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου 
ως εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας - Π.Ε. Χαλκιδικής στις επιτροπές του 
ΚΛΘ/Β΄ Λ/Τ Ν. Μουδανιών για το έτος 2019

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 9ο: Ορισμός τακτικών και αναπληρω-
ματικών μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου 
ως εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας - Π.Ε. Χαλκιδικής στις επιτροπές του Α΄ 
Λ/Τ Ν. Μηχανιώνας για το έτος 2019

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 10ο: Ορισμός τακτικών και αναπληρω-
ματικών μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου 
ως εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας - Π.Ε. Χαλκιδικής στην επιτροπή ελέγ-
χου και διενέργειας εξετάσεων προς απόκτηση 
άδειας ναυαγοσώστη του Λιμεναρχείου Ιερισσού 
για το έτος 2019

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 11ο: Έγκριση για την επιστροφή αχρε-
ωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσό-
δων της Π.Ε. Ημαθίας

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντι-
περιφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 12ο: Έγκριση για την επιστροφή αχρε-
ωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσό-
δων της Π.Ε. Πιερίας

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 13ο: Έγκριση για την επιστροφή αχρε-
ωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσό-
δων της Π.Ε. Σερρών

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 14ο: Έγκριση για την επιστροφή αχρε-
ωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσό-
δων της Π.Ε. Χαλκιδικής

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019
Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  

Κεντρικής Μακεδονίας

Από το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών Δήμου Βέροιας, γνωστοποιούνται τα εξής:

Tον Δεκέμβριο του 2014 το Κέντρο Συμβου-
λευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας 
και ύστερα από έγκριση του Υπουργείου παιδείας 
ξεκίνησε μια σειρά βιωματικών εργαστηρίων σε 
μαθητές όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμια - δευτε-
ροβάθμια) με σκοπό την ενδυνάμωση και ευαισθη-
τοποίηση των μαθητών σε θέματα ισότητας φύλων 
- έμφυλων στερεοτύπων - έμφυλης βίας.

Έκτοτε και έως σήμερα σε κάθε έναρξη της σχο-
λικής χρονιάς το Κέντρο Συμβουλευτικής στέλνει 
αίτημα  προς έγκριση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείο Παιδείας για την πραγμα-
τοποίηση βιωματικών εργαστηρίων σε παιδιά Έ΄ 
και ΣΤ΄ Δημοτικού καθώς και σε μαθητές Γυμνασίων 
και Λυκείων. Το πρόγραμμα που πραγματοποιείται 
σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης είναι επιλεγμένο 
από επιστημονικά εγχειρίδια εγκεκριμένα από το 

Υπουργείο Εκπαίδευσης και το ΙΕΠ.
Η πεντάχρονη πορεία της υλοποίησης των εν 

λόγω προγραμμάτων έχει δείξει πως τόσο οι διευ-
θυντές των σχολικών μονάδων όσο και οι εκπαιδευ-
τικοί οι οποίοι εργάζονται σε αυτές στο μεγαλύτερο 
ποσοστό τους επιθυμούν να συμμετέχουν τα παιδιά 
στις εν λόγω δραστηριότητες (πάντα με την έγγρα-
φη συγκατάθεση γονέων/κηδεμόνων) καθώς αντι-
λαμβάνονται πως η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση 
και ενδυνάμωση των μαθητών -τριών σε θέματα 
ισότητας - έμυλων στερεοτύπων και έμφυλης βίας 
κρίνεται απαραίτητη και σημαντική.

Αφορμή για όλα τα ανωτέρω στάθηκε η αντίδρα-
ση εκπαιδευτικού στο16ο  Δημοτικό Σχολείο του 
Δήμου Βέροιας η οποία θεώρησε πως η ενημέρωση 
στους μαθητές της τάξης της θα έπρεπε να γίνει 
με τους δικούς της όρους όπως ανέφερε καθώς 
θεώρησε πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα προ-
καλούσε βλάβη στην ψυχολογία των παιδιών και θα 

έπρεπε να γίνει με τη μορφή και τον προγραμματι-
σμό που αυτή θεώρησε πως είναι σωστός.

Μετά από συζήτηση της ίδιας με το επιστημονικό 
προσωπικό του Κέντρου και αφού της εξηγήθηκαν 
όλες οι διαδικασίες και τα στάδια όπως αυτά εξελίσ-
σονται κατά τη διάρκεια του βιωματικών δραστηριο-
τήτων η ίδια με αναιδή και προκλητικό τρόπο απά-
ντησε πως στην σχολική της τάξη κουμάντο κάνει 
αυτή και μόνο.

Να σημειωθεί πως η παρουσία μας στα σχολεία 
αφού δοθεί η έγκριση όπως προαναφέραμε από 
τους αρμόδιους φορείς και υπουργεία εγκρίνεται 
τόσο από τον διευθυντή της εκάστοτε σχολικής μο-
νάδας όσο και από τον σύλλογο διδασκόντων.

Στην εν λόγω περίπτωση παρόλο που έγιναν 
όλες οι διαδικασίες, αυτοί που βγήκαν ζημιωμένοι 
ήταν οι μαθητές οι οποίοι δεν κατάφεραν να πα-
ρακολουθήσαν το εν λόγω πρόγραμμα επειδή η 
εκπαιδευτικός του τμήματος καθαρά από υποκειμε-

νική άποψη και δικές της στερεοτυπικές αντιλήψεις 
θεώρησε την παρέμβαση ακατάλληλη.

Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να ανα-
φερθεί πως η 5ετής πορεία της παρέμβασης μας 
στα σχολεία μας έφερε πολλές φορές αντιμέτωπες 
με προκατειλημμένες και στερεοτυπικές απόψεις 
αλλά και φόβο από την πλευρά των διδασκόντων 
σχετικά με τα θέματα της παρέμβασης έχοντας μια 
διαστρεβλωμένη άποψη σχετικά με τις θεματικές θε-
ωρώντας πως δεν ταιριάζει με το προφίλ μαθητών 
και εκπαιδευτικών. Ευτυχώς τα περιστατικά αυτά 
αποτελούν μειοψηφία καθώς το εκπαιδευτικό των 
περισσοτέρων εκπαιδευτικών μονάδων δέχτηκε και 
εξακολουθεί να δέχεται τις παρεμβάσεις αυτές ως 
απαραίτητες πλέον για την ενημέρωση και ενδυνά-
μωση των μαθητών και μαθητριών.

Τσαπαροπούλου Έφη – ψυχολόγος
Νατσιοπούλου Χαρούλα – κοινωνική λειτουργός

Λυμούση Σταυρούλα – νομική σύμβουλος

Αναφορά του  Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
σε άρνηση συνεργασίας από εκπαιδευτικό

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου 
Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι ό-
σοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπερη-
λίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και 
να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διά-
στημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Εκ της Δ/νσεως 
του Γηροκομείου Βέροιας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ψήφισμα
συμπαράστασης  
στους αγρότες

 Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ν. Ημαθίας 
στηρίζει και συμπαραστέκεται  στους δίκαιους αγώνες των 
αγροτών, που παλεύουν για την βελτίωση του βιοτικού τους 
επιπέδου και καταγγέλλει την προσπάθεια τρομοκράτησης 
του συνδικαλιστικού κινήματός τους. Με δικαστικές διώξεις 
και πρωτοφανείς απαράδεκτες διαδικασίες ενάντια σε στε-
λέχη αγροτικών συλλόγων, ο αυταρχισμός της κυβέρνησης 
απέναντι στις διεκδικήσεις εργαζομένων, συνταξιούχων 
και αγροτών δεν έχει τελειωμό. Ο αγώνας των αγροτών 
είναι και δικός μας αγώνας, γιατί η πρωτογενής παραγωγή 
αποτελεί τη βάση της οικονομίας και πρέπει να στηριχθεί 
με κάθε τρόπο. Oι αγρότες αποτελούν την βασική κινητήριο 
δύναμή της οικονομίας και είναι φυσικό τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν να μετακινούνται και σε άλλους κλάδους της 
τοπικής αγοράς. Πρέπει άμεσα να δοθούν οι λύσεις στα δί-
καια αιτήματα των αγροτών από τους αρμόδιους φορείς και 
την κυβέρνηση.

 Για το Δ.Σ 
Ο Πρόεδρος 

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

Φεβρουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό4-2-2019 μέχρι10-2-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Πιστοίστοραντεβούμας και το2019 ετοιμά-
ζουμεέναναγώναγνωστόκαιαγαπητόσεόλους
τουςαγωνιζόμενουςκαιθεατές.

Εξαιτίας των δύσκολων οικονομικών συνθη-
κώνπου επικρατούν αλλά και με γνώμονα την
σωστή και άρτια διοργάνωση,που χαρακτηρίζει
τους αγώνες τηςΛέσχηςΑυτοκινήτουΒέροιας,
αποφασίστηκεαπότηνοργάνωσημιαδιαδικασία
δήλωσηςσυμμετοχήςστοναγώναπριν την επί-
σημηέναρξητουςστοΣΔΔΑ.

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να μπο-
ρούμε να συγκεντρώσουμε έστω τον ελάχιστο
αριθμόσυμμετοχώνπουαπαιτούνταικαιείναιπιο
ξεκάθαρηηεικόναναγιατοανθαπραγματοποι-
ηθείοαγώναςώστενααποφύγουμεπροβλήμα-
τατου2018.

Η λήξη των εμπρόθεσμων συμμετοχών την

Παρασκευή τηςπροηγούμενης εβδομάδας του
αγώναήακόμα και των εκπρόθεσμων τηνΔευ-
τέρατηςεβδομάδαςτουαγώνα,μαςοδηγούνσε
αδιέξοδο γιατί θα έχουμεπροχωρήσει σεσημα-
ντικάέξοδα,μεάσχημοαντίκτυποσταοικονομικά
τουσωματείουμαςεφόσονοαγώναςακυρωθεί,
αφού δεν μαζέψει τον απαιτούμενο ελάχιστο α-
ριθμό των 17 συμμετοχώνπου απαιτείται από
τονκανονισμότου2019.

Έτσιγιαναείμαστεκατάλληλαπροετοιμασμέ-
νοι, ναεπιτύχουμευψηλόεπίπεδοδιοργάνωσης
καιναγνωρίζουνοιενδιαφερόμενοιαντελικάθα
πραγματοποιηθεί ο αγώνας, αποφασίσαμε την
παρακάτωδιαδικασία.

Οι δηλώσειςσυμμετοχής ξεκινούναπόσήμε-
ραμέχριτις31Μαρτίου2019μεποσόπαραβό-
λου120€(70€ΟΜΑΕ+50€ΛΑΒ).

Τοπλήρωμαθαπρέπεινασυμπληρώσειπλή-
ρωςτηνδήλωσησυμμετοχήςπουέχουμεετοιμά-
σεικαινατηναποστείλειμεemailστοlavverias@
gmail.com.

Στησυνέχεια επικοινωνεί με τονΠρόεδρο κ.
ΔημήτρηΑδαλόγλου για λεπτομέρειες της διαδι-
κασίας καιπληρωμής τουπαραβόλου των120€
στονλογαριασμό.

Από την 1ηΑπριλίουπου ξεκινούν οι δηλώ-
σειςσυμμετοχήςστοΣΔΔΑκαι μέχρι τηνΠαρα-
σκευή12Απριλίου(εμπρόθεσμες)τοποσόσυμ-
μετοχήςθαείναι210€(70€ΟΜΑΕ+140ΛΑΒ)

Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις 13 έως 15Α-
πριλίου θα ισχύσει το άρθρο 2 της εγκυκλιου
6/2019πουπροβλέπειαύξησηπαραβόλουκατά
20€.

25ο Rally Sprint ΦΙΛΙΠΠΟΣ 21 Απριλίου 2019

Πέμπτη 7-2-2019
13:30-17:30

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα ΚΤΕΛ)
23310-63620

21:00-08:00
ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3
(απέναντιαπόμάρκετΓαλαξίας)23310-75180

Φαρμακεία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοι-
κία72 τ,.μ.σεοικόπεδο

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
310τ.μ.,εντόςσχεδίου,
μεσυντελεστήδόμησης
0,8,χτίζει240τ.μ.,γω-
νιακό κοντά σταΠολυ-
κλαδικά, σε οικοδομμέ-

νο σημείο. Τηλ.: 6948
386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροοικό-
πεδο14.500τ.μ.επί της
περιφερειακής οδούσε
εξαιρετιή τιμή.Μόνοσο-
βαρέςπροτάσεις.Ώρεςε-
πικοινωνίας:09.00-14.00.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιτσαρία
στο κέντρο τηςΒέροιας
με σταθερή πελατεία.
Μόνο σοβαρές προτά-
σεις.Τηλ.:6932740996.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Περ ί -
πτερο-Παντοπωλείο σε

κομβικόσημείολόγωσυ-
νταξιοδότησης.Ευκαιρία.
Τηλ.:6942855780.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Αϊ-
βαλίου 9, ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 30 τ.μ.,
μπαλκόνια πίσω και
μπροστά, 1ος όροφος.
Τηλ.:6978657013.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 60 τ.μ. στο
κέντρο της Βέροιας
(δωμάτιο, σαλόνι, κου-
ζίνα, W.C.), πλήρως
ανακαινισμένο, 4ος ό-
ροφος ρετιρέ, κεντρική
θέρμανση. Πληρ. τηλ.:
6945495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται

επαγγελματικοί χώροι,
γραφεία,μεατομικήθέρ-
μανση.Πληροφορίεςστο
τηλ.:2332024784&6971
779135.

ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζεται
κατάστημα 100 τ.μ., με
μπαλκόνι180τ.μ.και1ος
όροφοςδιαμέρισμα90τ.μ.
σεχωραφοοικόπεδο2.315
τ.μ., κεντρικήθέρμανση,
ηλιόθερμο. Τιμή λογική.
Τηλ.:6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-
παγγελματική στέγη,
εμβαδού45 τ.μ., αποτε-
λούμενηαπό2χώρους,

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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικόπω-

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

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

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

Πληρ.τηλ.:2331024939,
Κιν.:6973015833.
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πλήρως ανακαινισμένους
(δίπλασταΑστικά), 1ος ό-
ροφος.Τηλ.:2331060632&
6946740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-

παγγελματικήστέγηστηνΑ-
νοίξεως, έναντιπάρκουΑγ.
Αναργύρων χώρος 90 τ.μ.
(ημιόροφος) κατάλληλα δι-
αμορφωμένος, γωνία, φω-

τεινός, με θέα τοπάρκο,
πλήρως ανακαινισμένος,
αυτόνομη θέρμανση, a/c,
1 δωμάτιο, 1 ενιαίοςπο-
λύ μεγάλος χώρος, χωλ,
μπάνιο, κουζινα εξοπλι-
σμένη, μπαλκόνι περι-
μετρικό (ελάχιστα κοι-
νόχρηστα). Τηλ.: 6948
744632, 6976 769046
(απόγευμα  18 .00 -
20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργά-
τηςγιατονφούρνο«ΛΥ-
ΚΟΥΡΓΟΣ»στηΒέροια.
Τηλ.:6976310431.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετρο-
συγκολλητής από την
εταιρία «Τζάκια-Φωτιά-
δης»στηνΠατρίδα.Τηλ.:
6976 791774 & 23310
72872.

Η  Ε Τ Α Ι -
Ρ Ι Α  T S I F L I - D I S
SECUR I TY  ζ η τ ά ε ι
π ισ τοπο ιημένο  κα ι
αδε ιοδοτημένο προ-
σωπικός  ασφαλε ίας
γ ια  μόν ιμη  εργασ ία
όπως επίσης και μία
κοπέλα γ ια  ημ ιαπα-
σχόληση.  Πληροφο-
ρίες στα γραφεια της
εταιρίας μας Θεσσα-
λονίκης 45 και  απο-
στολή  β ιογραφ ικών
στο  e-mai l :  sa les@
securitytsiflidis.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

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

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

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

κωδ.23693ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,Επιπλω-
μένοδιαμέρισμα70τ.μ.,κατασκευή2001,2
υ/δ,1οςόροφος,νεόδμητοκαιμεεξωτερικά
κουφώματακαινούργια,μεκαινούριοκλιματι-
στικόinverter,διαθέτεικαιόλεςτιςηλεκτρικές
συσκευέςκαθώςκαιμία ντουλάπα,σεπο-
λύκαλήγειτονιάκαιμεπολύλίγακοινόχρη-
στα,μίσθωμα240€.Θαείναι ελεύθεροαπό
1/03/2019.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρι-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

Κωδ:24394-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.
Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλόνικουζίναξεχωριστήκαι μπάνιο .Κα-
τασκευή του1978διαθέτειδεθέρμανσημε
ξυλόσομπα.ΚουφώματαΑλουμινίου,Ανοιχτό
Πάρκινγκ,Τιμή200€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778 ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει

3 υ/δ, πολυτελούς κατασκευής , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,ηλιακό
,BBQδορυφορικήκεραίακαιαποθήκη,έχει
μεγάλοκήπομεδένδρα,περιφραγμένο,σε
οικόπεδο800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνοστηναυλή  , τιμή350€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλά
καιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€.

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφά-
νειας35 τ.μ. 1οςόροφοςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό1 ενιαίοχώροκαιWCκαι
διαθέτειθέρμανσημεΚλιματιστικό,μεΑνελκυ-
στήραΤιμή:120€.

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

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά , έχειΚουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C -Μί-
σθωμα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26

τ.μ.,κατασκευή1970,Ισόγειο,εκπληκτικόκαι
μεάριστηπροβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σε
πολύκαλόσημείοκαισεαπίστευταπροσιτή
τιμή,μόνο100€ .Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ: 23626 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημασυνολικής επιφάνειας30 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιδικότου
WC.Τιμή:340€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ: 23750 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας31 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1974και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:200€.

Κωδ: 23665 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας33 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1974 -
Τιμή:180€.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ , ενοικιάζεταισπάνιο
ισόγειοκατάστημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνα
καισίγουραεξαιρετικήςπροβολήςκαιμοναδι-
κήςεμπορικότητας,με43τ.μ.πατάρι,σεπο-
λύκαλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
μίσθωμα1.500€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητα νεόδμητοοροφοδι-
αμέρισμασυνολικής επιφάνειας119 τ.μ.σε
δυόροφηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Απο-

τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα
καιδύοΜπάνια .Είναι κατασκευασμένο το
2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρε-
λαίου , έχειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστή-
ριο κλειστόκαιμεγάλο ,κήποκοινόχρηστο
καιΤζάκι.Διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ
,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύμεγάλεςβε-
ράντες-Τιμή:πολύπροσιτή150.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14039-ΤσερμένιΠΩΛΕΙΤΑΙΜονο-

κατοικίασυνολικήςεπιφάνειας85τ.μ.ισόγεια
σεσχετικάκαλήκατάσταση.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτιασαλονοκουζίνα καιμπάνιο
Διαθέτει επίσης θέρμανσηΑτομικήμεΠε-
τρέλαιο, -Τιμή: από55.000€ τώραμόνο
27.000€.

Κωδ.14052 ΠωλείταιΜονοκατοικίασε
εξαιρετικάκαλήκατάστασηστονΣταυρόΗ-
μαθίαςμεγέθους94 τ.μ.καθαράμε3δσκ2
wcμεβεράνταωραίακαικήπο1800τ.μ.με
αποθήκη60 τ.μ.περίπουκαιπαραδοσιακό
φούρνο.Όλατακτοποιημένακαινόμιμα.Τιμή
εξαιρετικάσυμφέρουσα60.000€.

ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη65τ.μ.,σεκαινούργιαοικοδο-
μή,κατασκευή2005.Πρόκειταιγιαένανενιαίο
χώροστουπόγειοοικοδομής,τιμή,μοναδικά
καιπολύσπάνιατόσοχαμηλή,μόνο7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13613 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας69 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστή-
ρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:55.000€.

Κωδ: 13617 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας87 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:68.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται

ισόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο
8.000 τ.μ. , κατάλληλοκαι γιαυγειονομικού
ενδιαφέροντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστη
φύση, ιδιαίτεροακίνητοτοοποίοευρίσκεται
σεεξαιρετικόσημείο,είναικατάλληλοκαιγια
άλλεςχρήσειςκαιπροσφέρεταισεαπίστευτα
χαμηλή τιμή,πολύσπάνια ευκαιρία, μόνο
70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

οικόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθε-
ατρικό ,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρα
σεπρονομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερση
Βίλλας,τιμή130.000€.

Κωδ.12810 Πωλείται επί του δρόμου
πρώτοΠατρίδα-Νάουσααγροτεμάχιο6226
τ.μ. ,άρτιοκαιοικοδομήσιμο , ευκαιρία τιμή
μόνο36.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386 τ.μ.μέσαστο
χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορί-
εςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ: 13859 - ΣτονΤρίλοφο ευκαιρία
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτω-
σιάσυνολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο
20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980 τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στην
οδόΣαλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406τ.μ.,
μεσυντ. δόμησης0,8 ,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο  , μοναδική ευκαιρία , τιμή70.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ: 13875 -Σ.ΣΤΑΘΜΟΣΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταοικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας2280 τ.μ. επάνωστοδρόμο,σε
πολύκαλόσημείο,είναιάρτιο,οικοδομήσιμο,
μενερόκαιρεύμα,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σε τιμήπροσφοράςμόνο130.000
€.Υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουν τεθεί εντός τουσχεδίουπόλεως , τα
685τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.
εκτόςσχεδίου ,διαθέτειμία εκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές
,πολύκοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικό-
πεδο.Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικό
αγοραστή ,προσφέρεταισε τιμή ευκαιρίας
μόνο120.000€όλομαζί.

Κωδ.13882 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ στο πάνω
χωριόμεγάλοοικόπεδο3.000 τ.μ.στο νέο
σχέδιοπόλεωςδημιουργεί έναοικοδομικό
τετράγωνομόνο του , είναι τρίφατσοειδικά
προνομιακό για έξυπνο επενδυτή τιμήόλο
μαζίμόνο95.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105141-ΠΩΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκστο

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

Κωδ.105285ΠΑΠΑΚΙΑ,πωλείταιπάρ-
κινγκ144  τ.μ., 4  θέσεωναυτοκινήτωνμε
δικήτουείσοδοσεισόγειοχώροοικοδομής,
μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη ,
τιμή21.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.23019ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΟροφοδια-

μέρισμα88τ.μ.,μικτάκαι75τ.μ.καθ.κατα-
σκευή1980,2υ/δ,2οςόροφος.Ουσιαστικά
πρόκειται γιαδιπλοκατοικίαγωνιακήμε α-
νοιχτωσιά.Είναι έναδιαμέρισμααξιώσεων,
χρήζειόμωςανακαίνισης,έχεισυνθετικάκου-
φώματαμεδιπλά τζάμια,υψηλώνποιοτικά
προδιαγραφών,οιχώροιτουλειτουργικοί,με
κεντρικήθέρμανση,μεκλιματιστικά,μεντου-
λάπες,τιμήμόνο:45.000€.

Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,
πωλείταιμίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονο-
κατοικίασυνολικήςεπιφάνειας94τ.μ.ισόγεια.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκου-
ζίνακαιΜπάνιο .Είναι κατασκευασμένη το
1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέ-
λαιοκαιξυλολέβητα,Ανοιχτωσιά,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Τζάκι,A/C,
Διπλάτζάμια,ΗλιακόθερμοσίφωναΜπαλκό-
νια15τ.μ.-Τιμή:80.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ηγνωστήεταιρείαταχυμεταφορών«SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνοραντεβούγιαεπικοινωνία:6937226565



ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας

με πτυχίο και προϋπη-

ρεσία και κοπέλα για

λάντζα. Τηλ. :  23310

70846&ωρες5.00μ.μ.

-8.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για

Delivery και κοπέλα για

τύλιγμαστοψητοπωλείο

ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφο-

ρίες κ. Γιώργος - 6984

472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώ-

ληςγιαεργαστήριοκρε-

άτων. Πληροφορίες κ.

Γιώργος6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη

εργασία, ως εσωτερική,

για φροντίδα ηλικιωμέ-

νων.Τηλ.:6993678697.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ30τ.μ.μεντουλάπα170€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένολουξ190€
ANOIΞΕΩΣ38τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένολουξ
220€
ΕΛΗΑ40τ.μ.16ετώνεπιπλωμένοκαλό200€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλόμεθέα200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ45τ.μ.μεατομικόλέβητα170€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.επιπλωμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένοκαλό180€
ΕΛΗΑ65τ.μ.12ετίαςμετζάκι&κλειστόγκαράζ260€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επι-
πλωμένη220€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ80τ.μ.καλόμεθέα150€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.λουξεπιπλωμένο280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ90τ.μ.10ετίαςμετζάκι&θέα300€
ΚΤΕΛ90τ.μ.ανακαινισμένομεατομικόλέβητα240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.καλόμεθέα&ντουλάπες300€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ90τ.μ.12ετίαςεπιπλωμένοκαλό340€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ95 τ.μ.12ετίαςμεατομικόλέβητα,θέα,
πάρκινγκ360€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.διαμπερέςμεθέα220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.πολύκαλό300€
ΚΤΕΛ110τ.μ.επιπλωμένο280€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ110τ.μ.μεατομικόλέβητα,τζάκι,θέα350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες260€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ140τ.μ.10ετίαςλουξ,θέα500€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200τ.μ.μονοκατοικίαεπιπλωμένητζάκιθέα
300€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ250τ.μ.βίλαυπερλουξ550€

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ2ΔΣ-Κπάρκιγκ,αποθηκηκαινουριο70000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριομε3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ
120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ
85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ–Μονοκατοικια+οικ.500τ.μ24800€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑΗμιτελεςδιαμερισμα68τ.μ17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ1Δ-Σ-Καποθ.Α.ΘανωγειοΛΟΥΞ250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.270€
Π.ΜΕΛΑ4ΔΣΚμεθερμοπομπους300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκατω1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δ-ΣΚανωγειοκαλο160€
ΠΙΕΡΙΩΝΛΟΥΞπροσοψης1ΔΣΚWC,ΑΘκαιΑιρκοντ.
200€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ1ΣΔ-Σ-Κανακαινισμενο200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικάχα-
μηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτε-
σιανο13000€
ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€

ΜΕΛΙΚΗπαραγωγικοκτημα7000τ.μμεβανεςπεριοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο14.400στρστηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενε-
ρο12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€
ΝΗΣΙΗμαθιας7350τ.μχερσομεβανες,2000τοστρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο1οςμεασανσερ22
000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό25ως1500
τ.μαπό50εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλησι-
ονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣεισογειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημαεξαιρετικηθεση60+60υπογειο
1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπρο-
τασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια
550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος50
τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, 

ΠΡΟΣ    ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Από την εταιρίαVOULISCHEMICALS ζητείται
νεαρόςάντραςγιαεργασίαπουναγνωρίζειάπταιστα
μιαξένηγλώσσα(εκτόςΑγγλικών).

Αποστολήβιογραφικώνμεπρόσφατηφωτογρα-
φίαστοinfo@voulis.com.
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ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπεριποίηση

γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα,

καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκά-

λες.Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήμα-

ταΑρμονίου&Ακορντεόν για αρχάρι-

ους και προχωρημένους. Τηλ.: 6946

364695&2331021842.

ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδακτικήεμπειρίακαι

εξειδίκευσηστις μαθησιακες δυσκολίες

καθώςκαι κάτοχοςάδειαςδιδασκαλίας

αγγλικώνπαραδίδει μαθήματασεπαι-

διάδημοτικούκαιγυμνασίου.Τμέςπο-

λύπροσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980

973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙιδιαίτεραμαθήματα

σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπόκαθηγητήπτυ-

χιούχοΜαθηματικούΑΠΘ σε φιλικές

τιμές.Τηλ.επικοινωνίας:6906471253.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTAYARIS 1.300

κ.ε.,μοντέλο2007,αυτόματο,μεταχύ-

ητες,30.500χιλιόμετρα,σεκαλήκατά-

σταση,μαύρο.Τηλ.:2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτητικό

δωμάτιο λευκό με στρώμα,πλυντήριο

ρούχων 45άρι, διπλή ντουλάπα,

καναπέςπου γίνεται διπλό κρε-

βάτι, γραφείο με λευκό τζάμι αμ-

μοβολήκαισυρταριέραγραφείου.

Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβά-

τι μονό με το στρώ-

μα. Πληρ. τηλ.: 6973

777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα

γραφειου, σαλόνι SATO

μπλε, 4 καρέκλες, τρα-

πέζι, τραπεζάκι, τραπέζι

πτυσσόμενοσυσκέψεων,ντουλάπαμεκλειδαριά

(κερασί),ντουλάπα-ράφια (μελί),καναπέδες,όλα

σε άριστη κατάσταση.Τηλ.: 23310 21210, Κιν.:

6978004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

Από την κατασκευαστική εταιρίαΜΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣζητείταιηλεκτρολόγοςμηχανικόςΤΕΙ,μεγνώσειςΗ/Υ,
autocadκαιΑγγλικά.Τηλ.:6936805052&2331093440κ.
Ραφαηλίδου.Αποστολήβιογραφικώνστο:info@matsalas.gr.



Την αισιοδοξία ότι την ε-
πόμενη φορά που θα επισκε-
φθεί τη Χάλκη δεν θα είναι 
μόνος, αλλά μαζί με τον Πρό-
εδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, και τον Οι-
κουμενικό Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίο, προκειμένου να 
ανακοινώσουν την επαναλει-
τουργία της Θεολογικής Σχο-
λής Χάλκης εξέφρασε, κατά 
την επίσκεψή του, ο πρωθυ-
πουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Ταυτόχρονα έστειλε μη-
νύματα στην Άγκυρα, λέ-
γοντας ότι η θρησκευτική 
πίστη πρέπει να ενώνει και 
όχι να χωρίζει, χαρακτήρισε 
«γέφυρες» τη μουσουλμανι-
κή μειονότητα στην Ελλάδα 
και την ελληνική μειονότητα 
στην Τουρκία και απέκλεισε 
με κατηγορηματικό τρόπο το 
ενδεχόμενο να αποτελέσει 
θέμα διμερούς διαπραγμά-
τευσης η επαναλειτουργία 
της Θεολογικής Σχολής της 
Χάλκης.

«Είναι μεγάλη η χαρά 
και η τιμή και η συγκίνηση 
για μένα που βρίσκομαι 
μαζί σας σήμερα, αισθανό-
μενος ότι περπατώ βήματα 
με ιστορικό βάρος», ανέφε-

ρε ο πρωθυπουργός στην 
ομιλία του στη Θεολογική 
Σχολή Χάλκης, στην οποία 
φοίτησαν σπουδαίοι λόγιοι 
άνθρωποι, ορθόδοξοι θεο-
λόγοι, ιερείς με σπουδαίες 
γνώσεις και πολύ σημαντική 
προσφορά, αλλά και μεγά-
λες προσωπικότητες, που 
αργότερα έγιναν σπουδαίοι 
ιεράρχες, αρκετοί εξ αυτών 
διετέλεσαν και στον πατρι-
αρχικό θρόνο, μεταξύ των 
οποίων και ο σημερινός Οι-
κουμενικός Πατριάρχης Βαρ-
θολομαίος.

Ο κ. Τσίπρας ευχαρίστη-
σε τον Οικουμενικό Πατρι-
άρχη, ο οποίος τον ξενάγη-
σε σε εκείνους τους τόπους 
που από μικρό παιδί, 15 ε-
τών έφηβος, ήρθε από την 
Ίμβρο για να σπουδάσει.

Πέραν της ιστορικότητας 
αυτής της επίσκεψης, που 
συμπίπτει με μία σημαντι-
κή γιορτή για τη Χάλκη και 
τη Θεολογική Σχολή και την 
ελληνορθόδοξη μειονότητα, 
ο Έλληνας πρωθυπουργός 
είπε ότι είχε τη χαρά να α-
νακαλύψει πως η παρουσία 
όλων ημών εδώ, δεν υπήρξε 
αντικείμενο διχόνοιας, αλλά 

υπήρξε αντικείμενο ελπίδας, 
χαράς. Αντικείμενο θετικής 
ανταπόκρισης «από τους α-
πλούς πολίτες του ιστορικού 
αυτού τόπου, τους Τούρκους 
πολίτες που έσπευσαν στην 
αποβάθρα μόλις έφτασαν 
τα πλοία μας, κατά δεκάδες, 
εκατοντάδες, για να μας χαι-
ρετίσουν, να μας σφίξουν 
το χέρι, να μας εκφράσουν 
την αγάπη τους, αγάπη που 
είναι ειλικρινής και είναι η 
καρδιά της ελληνοτουρκικής 
φιλίας που θέλουμε να οικο-
δομήσουμε».

«Το μήνυμα που θέλουμε 
να αναδείξουμε σήμερα εδώ, 
από τον ιστορικό αυτό τόπο, 
είναι ότι η επαναλειτουργία 
της Σχολής της Χάλκης δεν 
θα αποτελέσει αντικείμενο 
ή μήνυμα διχόνοιας ή διενέ-
ξεων, διαφοροποιήσεων ή 
διχασμών. Αλλά θα αποτελέ-
σει ένα μήνυμα φιλίας, αλλη-
λοκατανόησης και αδελφο-
σύνης ανάμεσα στους λαούς 
μας», υπογράμμισε.

«Πιστεύω βαθύτατα ότι 
οι θρησκείες, η πίστη στις 
διαφορετικές θρησκείες μας 
-μονοθεϊστικές θρησκείες 
που έχουν στο επίκεντρο τον 

άνθρωπο και άρα την αγά-
πη προς τον άνθρωπο και 
στον συνάνθρωπο, ανεξαρ-
τήτως του πού και σε ποιον 
πιστεύει- τόσο οι θρησκείες 
όσο όμως και οι μειονότητες, 
η μουσουλμανική μειονότητα 
στην Ελλάδα και η ελληνι-
κή μειονότητα στην Τουρκία, 
πρέπει να αποτελούν όχι 
πεδίο διαμάχης και εντάσε-
ων, αλλά γέφυρες ανάμεσα 
στους λαούς μας», υπο-
στήριξε ο κ. Τσίπρας. «Το 
λέω αυτό διότι δεν αποτελεί 
αντικείμενο διμερούς συμ-
φωνίας, διαπραγμάτευσης, 
συναλλαγής ή ανταλλαγής, η 
αυτόβουλη υποχρέωση των 
κυβερνήσεών μας να προ-
ασπίζουν και να υπερασπί-
ζουν τα συμφέροντα, τις δι-
εκδικήσεις και τα δικαιώματα 
των μειονοτήτων σε καθεμιά 
χώρα ξεχωριστά» συμπλή-
ρωσε.

«Η σημερινή μέρα δίνει 
τα σωστά μηνύματα και αυτά 
θέλω να εκπέμψω. Υπάρ-
χουν ζητήματα διαφωνίας 
ανάμεσα στις δύο κυβερνή-
σεις και τις δύο χώρες, που 
όμως μόνο μέσα από τον 
διάλογο και την καλή πρό-

θεση μπορούμε να τα επιλύ-
σουμε» πρόσθεσε ο πρωθυ-
πουργός.

«Θέλω να παραδεχτώ ότι 
η τουρκική κυβέρνηση έκα-
νε βήματα τα προηγούμενα 
χρόνια, ιδιαίτερα στο ζήτημα 
της περιουσίας του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου, ένα 
μεγάλο κομμάτι της οποίας 
επεστράφη και θέλω να πι-
στεύω ότι είμαστε κοντά σε 
εκείνη τη μέρα που αυτά τα 
βήματα θα γίνουν ακόμα ση-
μαντικότερα» ανέφερε.

Ο κ. Τσίπρας ευχαρίστησε 
τον Πατριάρχη για τα καλά 
λόγια και τη φιλοξενία του 
και τόνισε ότι ο θεσμός του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου 
αποτελεί θεματοφύλακα οι-
κουμενικών και παναθρώπι-
νων αξιών, έναν θεσμό που 
η ελληνική κυβέρνηση στηρί-
ζει. Τον συνεχάρη για το έργο 
του και μίλησε για προσωπι-
κότητα με διεθνή αναγνώρι-
ση και σεβασμό, για να επι-
σημάνει ότι η παρουσία και 
η συνεισφορά του θα είναι 
καταλυτική για να κάνουμε 
πράξη αυτό που πιστεύου-
με, δηλαδή η θρησκευτική πί-
στη να είναι αυτή που ενώνει 

τους ανθρώπους και όχι αυτή 
που τους χωρίζει.

Ο κ. Τσίπρας είναι ο 
πρώτος εν ενεργεία Έλλη-
νας πρωθυπουργός που 
επισκέφθηκε τη Χάλκη και 
έτυχε θερμής υποδοχής α-
πό κατοίκους του νησιού 
αλλά και από προσκυνητές 
και ομογενείς που ζουν στην 
Τουρκία και φρόντισαν να 
βρίσκονται σήμερα στη Θε-
ολογική Σχολή.

Παρών ήταν και ο εκπρό-
σωπος της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας της Τουρκίας 
Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος 
συνόδευσε τον κ. Τσίιρα και 
στην ξενάγησή του, νωρίτε-
ρα, στην Αγία Σοφία.

Μάλιστα, ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης, ο Έλληνας 
πρωθυπουργός και ο εκ-
πρόσωπος της Προεδρί-
ας της Τουρκίας φύτεψαν 
συμβολικά ένα δένδρο 
στην αυλή της Θεολογικής 
Σχολής.

Ο Πατριάρχης πρόσφερε 
αναμνηστικά δώρα στον Έλ-
ληνα πρωθυπουργό και τη 
συντροφό του, Μπέτυ Μπα-
ζιάνα, κάνοντας ιδιαίτερη α-
ναφορά στην επιμονή του κ. 
Τσίπρα στον διάλογο.

Τον πρωθυπουργό συνό-
δευαν ο υπουργός Παιδείας, 
Κώστας Γαβρόγλου, ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εξω-
τερικών, Γιώργος Κατρού-
γκαλος και ο υφυπουργός, 
Μάρκος Μπόλαρης.

Άκου 300 ευρώ ετήσια συνδρομή σε γυμναστή-
ριο. Δεν είπαμε να το αγοράσουμε…

 
Διότι έρχεται η άνοιξη και ήδη άρχισε να τρέχει 

το μυαλό στην άσκηση. Τύπου: θα τα ασκήσω τα 
μνημόνια.

 
Όσο τα έσκισαν αυτοί, άλλο τόσο θα ασκηθούμε 

εμείς.
 
Αυτό πάλι; Να παιδεύεσαι και να πληρώνεις; Σε 

ποιον να το πεις και να μην σε περάσει για τρελό;
 
Αν είχα 300 ευρώ δεν θα έτρεχα να φτιάξω σώμα. 

Θα έβρισκα μία να με θέλει για τα λεφτά μου.
 
Η αγάπη ξεκίνησε περπάτημα. Συμφωνώ απεί-

ρως με το που φεύγει, δεν μπορώ να πω το ίδιο με 
το που έρχεται.

 
Τουλάχιστον αυτή δεν πληρώνει 

γυμναστήριο. Μόνο τα νερά, τις κα-
ραμέλες και τα σάντουιτς κατά την 
επιστροφή.

 
Για να με γλυκάνει δια του πιτό-

γυρου ντε.
 
Για τα πολιτικά δεν σχολιάζω σή-

μερα. Βγάζουν γέλιο από μόνα τους.
 
Ελπίζω στην Τουρκία ο Αλέξης να 

μην βρήκε παπά να θάψει καμπό-
σους ε;

 
Όλα τα συμφώνησαν οι δύο η-

γέτες, για νέα τουρκικά σίριαλ κου-
βέντα.

 
Του έτριξε τα δόντια του Τούρκου προέδρου ο 

Αλέξης για τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και 
στο Σαρβάιβορ.

 
Ο δε Ερντογάν είπε πως χαίρεται που βγήκε από 

την κυβέρνηση ο Καμένος. Άλλη μια τέτοια δήλωση 
και το έπιασαν ξανά οι ΑΝΕΛ το 3%.

 
Να δείτε που ο Ταγίπ είναι Ανεξάρτητος Έλληνας 

και δεν το ξέρει.
 
Εκείνο που απορώ είναι το πώς ο δικός κατα-

δέχθηκε να επισκεφθεί τα Πριγκιπόνησα κοτζάμ 
αριστερός.

 
Ταγίπ και ψύχραιμος!

 
Αξιοπρέπεια δεν είναι στο να κατέχω τιμές, αλλά 

στο να τις αξίζω, έλεγε ο Καζαντζάκης.
 
Και:
 
Ο μπάρμαν βρίσκεται στο μαγαζί του, όταν ξαφνι-

κά η πόρτα ανοίγει δυνατά και τέσσερις πανέμορφες 
ξανθιές μπαίνουν μέσα, φωνάζοντας, πανηγυρίζο-
ντας και τσιρίζοντας. Πηγαίνουν στην μπάρα, παραγ-
γέλνουν 5 μπουκάλια σαμπάνια και δέκα ποτήρια και 
κάθονται σε ένα μεγάλο τραπέζι. Οι φελλοί ανοίγουν 
και τα ποτήρια γεμίζουν με αφρώδη οίνο, καθώς 
τραγούδια και χαρές πλημμυρίζουν το μαγαζί, ενώ 
φωνάζουν όλες μαζί: 

-51 μέρες, 51 μέρες, 51 μέρες!
Πολύ σύντομα, τρεις ακόμη ξανθιές καταφθάνουν, 

παίρνουν τις θέσεις τους στο τραπέζι και τα τσου-
γκρίσματα συνεχίζουν καθώς και τα τραγούδια τους:

-51 μέρες, 51 μέρες, 51 μέρες!
Δύο ακόμη εμφανίζονται σε λίγο και οι φωνές ανε-

βαίνουν σε ένταση:
51 μέρες, 51 μέρες, 51 μέρες!

Τελικά, η δέκατη ξανθιά έρχεται στο τραπέζι με 
μια φωτογραφία κάτω από το χέρι της. Κατευθύνεται 
προς το τραπέζι, τοποθετεί τη μεγάλη φωτογραφία 
στη μέση του και όλες μαζί αρχίζουν να ξαναφωνά-
ζουν θριαμβευτικά:

-51 μέρες, 51 μέρες, 51 μέρες!
Πηδάνε και χορεύουν γύρω γύρω και χτυπάνε τα 

χέρια τους και χειροκροτούν φωνάζοντας και πάλι 
«51 μέρες, 51 μέρες, 51 μέρες». Σκέτο πανηγύρι.

Ο μπάρμαν δεν μπορεί να αντισταθεί στην περι-
έργειά του και πλησιάζει στο τραπέζι τους. Εκεί στη 
μέση του τραπεζιού βρίσκεται ένα παιδικό παζλ. 
Φτάνοντας κοντά τους, ρωτάει τη μια από αυτές:

-Τι γίνεται εδώ; Γιατί όλες αυτές οι γιορτές και οι 
πανηγυρισμοί;

Η ξανθιά που είχε φέρει μαζί της το παζλ, πετάγε-
ται και λέει:

-Όλοι λένε ότι οι ξανθιές είναι χαζές και κάνουν 
πλάκα μαζί μας. Έτσι, αποφασίσαμε να βάλουμε τα 
πράγματα στη θέση τους. Δέκα από εμάς μαζευτήκα-
με, αγοράσαμε αυτό το παζλ και το συναρμολογήσα-
με. Στο πλάι του κουτιού γράφει «από 2-4 χρόνια», 
αλλά εμείς το στήσαμε ολόκληρο σε μόνο 51 ημέρες!
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CMYK

Αλ. Τσίπρας: Η επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης
θα αποτελέσει μήνυμα φιλίας και αλληλοκατανόησης
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