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Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλωσεις της ΕΣΤΙΑΣ ΜΟΥΣΩΝ

«Ανακύκλωση στους μπλε 
κάδους», το σύνθημα
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στην Πλατεία Δημαρχείου
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μερίσματος 2018

-Υπουργείο Οικονομικών: 
Η διαδικτυακή εφαρμογή θα ανοίξει 

μέσα στις επόμενες ημέρες 

Σελ. 14

Σελ. 9



Έργα που ήρθαν 
επιτέλους μετά από μισό 

αιώνα και βάλε!
  Τα έργα καθαρισμού των ρεμάτων του νομού, που 
εκτελεί η πολιτική προστασία της αντιπεριφέρειας 
Ημαθίας έφεραν κυριολεκτικά στην επιφάνεια 
απίστευτες εικόνες! Σύμφωνα με τον προιστάμενο 
Γιώργο Μπαρμπαρούση είχαν να καθαριστούν 
60-70 χρόνια, ενώ οι κοίτες πιο πρόσφατα από 
την δεκαετία του ’70! Και μετά αναρωτιόμασταν 
γιατί σχεδόν κάθε χρόνο φούσκωνε το Κρασοπούλι 
στη Μελίκη… Ένα πολύ σημαντικό τριετές έργο 
που ολοκληρώνεται το 2019 και τα χρήματα που 
θα ξοδευτούν είναι σίγουρο ότι πιάνουν τόπο, 
αφού αφορά όχι μόνο την καθαριότητα, αλλά και 
την ασφάλεια ανθρώπων και περιουσιών. Είναι 
άξιο απορίας πως τόσες δεκαετίες οι διορισμένοι 
νομάρχες και αργότερα οι αιρετοί δεν έκαναν αυτά 
τα τόσο αναγκαία έργα. Και μην βρεθεί κάποιος 
να μιλήσει για έλλειψη κονδυλίων και χρημάτων, 
γιατί για μια τέτοια υπόθεση έπρεπε να διαθέσουν 
οπωσδήποτε πόρους. Είναι από τις λίγες φορές 
που η αυτοδιοίκηση όχι μόνο δεν κάνει απλώς 
την δουλειά της, αλλά και την δουλειά διοικήσεων 
πολλών δεκαετιών πίσω! 
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Φιλανθρωπική κυριακάτικη 
βόλτα με Vespa

με το “CHARITY RIDE 2018”

Για 5η συνεχόμενη το VespaClubΒέροιας θα συμμετά-
σχει στην πανελλήνια φιλανθρωπική δράση τηςΟμοσπον-
δίας VespaClubHellas, με την ονομασία “CHARITYRIDE
2018”.ΤηνΚυριακή 9Δεκεμβρίου ταυτόχρονασε 21πόλεις
πουβρίσκονται λέσχεςVespaClubθα κάνουν τηνβόλτα της
φιλανθρωπίας σε κεντρικάσημεία τωνπόλεωνμεσκοπό τα
χρήματα που θα συγκεντρώσουν από τους συμμετέχοντες
ναδιατεθούν γιαφέτοςστηνΕλληνικήΕταιρίαΠροστασίας&
ΑποκατάστασηςΑναπήρωνΠροσώπων(ΕΛΕΠΑΠ). Για την
φιλανθρωπική βόλτα με Vespa μίλησε στην χθεσινή ραδιο-
φωνική εκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ οπρόεδρος τουVespa
ClubΒέροιαςΗλίαςΠραπαβέσης,οοποίοςκάλεσετονκόσμο
τηνΚυριακήναπαρακολουθήσει τηνβόλτα,πουθα εξελιχθεί
στους κεντρικούς δρόμους τηςΒέροιας, ενώ για τους λάτρες
των ιστορικώνδικύκλωνθατουςδοθείηευκαιρίαναταδούν
απόκοντάκαιναφωτογραφηθούν.

Βραδιά με ευχές από το «Μονόγραμμα»
Ευηχεςφωνέςμε γιορ-

τινή διάθεσημας είπαν τα
πρώτα χριστουγεννιάτικα
κάλαντα, νωρίτερααπό τα
καθιερωμένα.Ο λόγος για
το μουσικό  φωνητικόσύ-
νολοΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑπου
παρέαμεφίλους καλωσό-
ρισε την γιορτινήπερίοδο
τουΔεκέμβρη, το βράδυ
τηςπερασμένηςΤετάρτης
στην αίθουσαSala τηςΕ-
ληάς. Ζωντανή μουσική,
τραγούδι, κέφι,χορός, αλ-
λά και ευχές όπωςαυτή ‘’
ΝαμαςέχειοΘεόςγερούς
πάντα ν ανταμώνουμε και
ναξεφαντώνουμε...’’ομόρ-
φηναντηνβραδιά.

Άρχισαν να βάφονται  διαβάσεις πεζών
σε δρόμους της Βέροιας

Ξεκίνησεαυτές τιςημέρες τοβάψιμοκάποιωνδιαβάσεων τηςΒέροιας,όπωςαυτέςστηνοδόΣταδίου,μπροστά
απότοδημοτικόγήπεδο(φωτο).

Τοφρεκάρισμαθασυνεχιστείκαισεάλλουςδρόμους,βάσηπρογραμματισμούκαικαιρού,επιτρέποντος.

Κυκλοφοριακέςρυθμίσειςσήμερα
μπροστάστοΑρχαιολογικόΜουσείο

Συνεχίζονται οι  εργασίες που αφορούν τη
σκυροδέτηση και διαμόρφωση του αύλειου χώ-
ρουτουΑρχαιολογικούΜουσείουΒέροιαςεπίτης
οδούΑνοίξεως,  και για τον λόγοαυτό, σήμερα
Παρασκευήαπό τις 9:00΄ έως τις 2.00΄το με-
σημέρι,απαγορεύεταιηστάσηκαιηστάθμευση,
όπουαυτήεπιτρέπεται,στοτμήματηςΑνοίξεως,
από τη συμβολή της με την οδό Σκρα έως τη
συμβολή τηςμε τηνοδόΠρόνοιας,προκειμένου
νασταθμεύσουν έναμηχάνημα έργων και φορ-
τηγά οχήματα,που θα χρησιμοποιηθούν για τις
εργασίες.

Η  κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται ε-
ναλλάξαπότοεναπομείνανρεύμακυκλοφορίας,
από τη συμβολή της με την οδό Σκρα έως τη
συμβολήτηςμετηνοδόΠρόνοιας,μεπαράλληλη
απαγόρευσηδιέλευσηςτωνπεζώναπότοπεζο-
δρόμιο,έμπροσθεντουΑρχαιολογικούΜουσείου
Βέροιας.

Στοσημείο,θατοποθετηθείσήμανσηπροειδοποίησηςγιαστένωσητηςλωρίδαςκυκλοφορίαςκαιχρήσηκώνωνπερι-
μετρικάτωνανωτέρωοχημάτων,καθώςκαισημαιοφόροιμεανακλαστικόγιλέκο,καισταδύορεύματακυκλοφορίας.

ΤουΑγ.ΝικολάουτουΘαυματουργού
ηχθεσινήμέρα

Ένας Άγιος που
τιμάται ιδιαίτερα από
τους ανθρώπους της
θάλασσας καιωςπο-
λιούχος σε παραθα-
λάσσιες πόλεις.Αγα-
πητός όμως οΑγ.Νι-
κόλαος και στηνπόλη
μας,αφούκάποτε λει-
τουργούσαν περίπου
10 ναοί αφιερωμένοι
στηχάρητου.Στιςμέ-
ρες μας όμως, κανέ-
νας από αυτούς τους
ναούς δε λειτουργεί
ως ενοριακός. Χθες,
πολλοί ήταν εκείνοι
που τίμησαν την ημέ-
ρατηςγιορτήςτουτονΆγιο,ανάβονταςένακεράκιστιςεκκλησιέςπουκάθε6Δεκέμβρηανοίγουνγιανατελεστείλειτουρ-
γία.

Στηφωτογραφία,ηεκκλησίατουΑγ.ΝικολάουτουΛαμαρινά,επίτηςοδούΑγ.Αντωνίου.
Μιαεκκλησίαμεπλούσιοκαιαξιόλογοεσωτερικόδιάκοσμο-τοιχογραφίες-πουκτίστηκε,όπωςδιαβάζουμεστηνκτητο-

ρικήεπιγραφή,απότομοναχόΆνθιμο,μεσκοπόναλειτουργήσειωςκαθολικόμονής.
ΆραγεαπόπουπροήλθετοπροσωνύμιοαυτότουΑγίου...;
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ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Π.Κ.Μ

Σε εξέλιξη τα αντιπλημμυρικά έργα 
της Ημαθίας, με τον καθαρισμό των ποταμών

Από τη δεκαετία του 2970 είχαν να καθαριστούν και οι κοίτες...

Στο πλαίσιο της προχθεσινής σύσκεψης του Συντονιστικού Οργά-
νου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ημαθίας, ενόψει της χειμερινής 
περιόδου, κρατάμε ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο προϊστάμε-
νος πολιτικής προστασίας Γιώργος Μπαρμπαρούσης. Κι αυτό αφορά 
στα ποτάμια του Νομού, που συχνά πλημμυρίζουν σε συνθήκες έντο-
νης κακοκαιρίας και βροχόπτωσης.

Ο κ. Μπαρμπαρούσης αναφέρθηκε στην επιχείρηση καθαρισμού 
των ποταμών στο Νομό,  που είχαν να καθαριστούν σχεδόν 60-70 
χρόνια. Καθαρίστηκαν επίσης οι όχθες από τα δέντρα που είχαν 
«βουλιάξει» στις κοίτες και είχαν να κοπούν από τη δεκαετία του 
1970. Κάποια ποτάμια, μάλιστα, είχαν μέσα τους τόσα μπάζα και δέ-
ντρα (κλαδιά και κορμούς) που, και μόνον αυτό, είναι αιτία και αφορ-
μή να πλημμυρίζουν μονίμως! Πόσο μάλλον να δέχονται και μεγάλο 
όγκο ομβρίων.

 (Οι φωτογραφίες αποδεικνύουν του λόγου το αληθές!).
Οι καθαρισμοί πάντως συνεχίζονται στα ποτάμια (Μέγα Ρέμα, 

Ρέματα Στενημάχου, Τριλόφου, Αράπιτσας, Αγ. Γεωργίου, Μελίκης, 
Κρασοπούλι, Αγκαθιάς, Κυψέλης και Βεργίνας, Αλιάκμονας, Τάφρος 
«66») και ελπίζουμε να μην αφεθούν στην τύχη τους, τις επόμενες 
δεκαετίες...

Οι καθαρισμοί των ποταμών ξεκίνησαν και εξελίσσονται μέχρι σή-
μερα στο πλαίσιο των τακτικών και έκτακτων έργων της Π.Ε. Ημαθίας 
και της Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας, με στόχο - όπως τόνισε και ο αντιπεριφερειάρχης Κ. Καλαϊτζίδης - την τριετία 2017-΄18 και ‘19 να έχουν εκτελεστεί αντιπλημμυρικά έργα στην Ημαθία προϋπολογισμούς 4 εκατ. ευρώ 
ώστε με τις εργασίες αυτές και τα αναχώματα να περιοριστούν κατά πολύ οι όποιες ζημιές και πλημμύρες θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων οι οποίες τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται 
από μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα.

Μια εκδήλωση για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολι-
τών και μαθητών δημοτικών σχολείων, σχετικά με την ανακύκλω-
ση συσκευασιών από πλαστικό, γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο, και λευ-
κοσίδερο στους μπλε κάδους, στήθηκε χθες το πρωί στην πλατεία 
Δημαρχείου της Βέροιας, από τον  Δήμο σε συνεργασία με την 
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Μαθητές από τα δημοτικά σχολεία  9ο, 16ο, 13ο και Αγίας 
Βαρβάρας, συμμετείχαν σε παιχνίδια που είχαν προσαρμοστεί 
κατάλληλα, με μηνύματα ανακύκλωσης και ενημερώθηκαν δια-
σκεδάζοντας, με απώτερο σκοπό να τους γίνει αυτή η διαδικασία, 
στάση ζωής.

Παρόντες και ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος με τον 
υπεύθυνο μάρκετιγκ  της Εταιρείας Ανακύκλωσης Δημήτρη Παπα-
σωτηρίου (φωτο).

 «Όλα αυτά τα χρόνια της θητείας μου προσπαθούμε να κά-
νουμε καθημερινή συνήθεια των δημοτών την ανακύκλωση. Οι 
προσπάθειες μας συνεχίζονται με το σύνθημα της σημερινής 
εκδήλωσης: Ανακύκλωση στους Μπλε κάδους… Προσπαθούμε α-
διάκοπα να πείσουμε όλους τους δημότες μας πως η ανακύκλωση 
είναι στάση ζωής και όχι μόδα. Με τη χρήση των εργαλείων που 
έχουμε στα χέρια μας (δελτία τύπου, ενημερωτικό υλικό, επισκέψεις 
σε σχολεία), επικοινωνούμε με τους δημότες μας παρέχοντας οδηγίες 
ως προς τη σωστή χρήση του πλούτου που έχουν στα χέρια τους και 
που δυστυχώς θεωρείται «σκουπίδι» από τους περισσότερους. Στόχος 
μας είναι να πειστεί και ο τελευταίος πως μέσα από τη συλλογικότητα 
μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, μία όμορφη 
καθαρή πόλη, ένα περιβάλλον προστατευμένο και φιλικό για μας και τα 
παιδία μας, όπου θα κυριαρχεί το πράσινο και η γαλήνη και όχι πεταμέ-

νοι τόνοι απορριμμάτων»., δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο 
αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος.

Η πρώτη σύμβαση συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποί-
ησης Ανακύκλωσης Α.Ε. υπογράφηκε το 2005 και  συνεχίζεται έως 
σήμερα. Από το 2012-2017 έχουν ανακτηθεί 7.148 των ανακυκλώσιμων 
υλικών συσκευασίας από τους οποίου οι 104 τόνοι  αφορούν γυάλινες 
συσκευασίες.

Οι προσπάθειες του Δήμου  επεκτείνονται και στα άλλα ρεύματα της 
ανακύκλωσης, όπως οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μπατα-
ρίες, υφασμάτινα είδη και είδη υπόδησης, οχήματα που έκλεισαν τον 

κύκλο τους, καθώς και απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφί-
σεων «Λόγω του αγροτικού χαρακτήρα της  περιοχής μας, ήμασταν οι 
πρώτοι σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας που ενταχθήκαμε στο πιλο-
τικό πρόγραμμα διαχείρισης κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων» πρόσθεσε τέλος ο κ Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας ότι ο 
Δήμος δε θα ησυχάσει, αν δεν ευαισθητοποιήσει έτσι τους πολίτες, ώ-
στε και η μικρότερη ποσότητα ανακυκλώσιμου αποβλήτου να καταλήγει 
στην ανακύκλωση.

Σ.Γκ.

«Ανακύκλωση στους μπλε κάδους», το σύνθημα
 της χθεσινής εκδήλωσης στην Πλατεία Δημαρχείου



ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Η ΧΙΟΝΑΤΗ και ΟΙ 7 ΝΑΝΟΙ 

στο ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟ 
ΣΤΑΡ της Βέροιας

Πιστό στο ραντεβού του με 
τους μικρούς θεατές του, το Μι-
κρό Θέατρο Λάρισας παρουσιά-
ζει για 9ο συνεχές χειμώνα στη 
Βέροια το φανταστικό παραμύθι 
που όλα τα παιδιά γνωρίζουν. Η 
ΧΙΟΝΑΤΗ & ΟΙ 7 ΝΑΝΟΙ

Το πασίγνωστο παραμύθι των 
αδελφών Γκριμ, μεταφέρεται στη 
θεατρική σκηνή με εννεαμελή θί-
ασο , σε μια πολύ προσεγμένη 
και άκρως κατάλληλη για παιδιά 
διασκευή και σκηνοθεσία από 
τον Γιώργο Πούλη 

Η ιστορία της Χιονάτης, με την 
κακιά μητριά της, την μάγισσα , 
το βασιλόπουλο , τα ζώα του δά-
σους και τους 7 Νάνους.

Μια μητριά που από την ζή-
λια της για το ποια είναι ποιο ό-
μορφη, την καταδίκασε και την 
κυνήγησε με την βοήθεια του κυ-
νηγού . Δεν τα κατάφερε όμως 
προσπαθώντας ξανά με το δη-
λητηριασμένο μήλο να πάρει τα 

πρωτεία της ομορφότερης.. Δεν υπολόγισε όμως την αγάπη του βασιλόπουλου 
,την καλοσύνη της χιονάτης και την αγάπη των επτά νάνων ! 

Παίζουν και χορεύουν οι ηθοποιοί:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΚΛΕΛΙΑ ΦΕΛΕΣΑΚΗ , ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ, 

ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ , ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΝΙΗΛ , ΜΑΙΡΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ,ΑΝΘΟΥ-
ΛΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ,ΜΑΡΙΑΝΑ ΜΠΑΡΤΖΙΟΥ , ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΔΗ-ΨΑΡΑΚΟΥ

Κείμενο - Σκηνοθεσία : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ                       
 Σκηνογραφία : ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ
Κοστούμια : ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ                                 
 Σχεδιασμός Φωτισμών : ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΚΑΣ
Γραφιστικά : ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ                              
Ειδικές Κατασκευές : ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΒΑΛΑΣΗΣ
Δημόσιες σχέσεις : ΜIKRO THEATRO                             
 Μουσική Επιμέλεια : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ  
Κίνηση-χορογραφίες: ΔΑΦΝΗ ΜΑΡΚΑΚΗ                      
Παραγωγή : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Διάρκεια:  80 λεπτά (με ένα 

Διάλειμμα 10 λε-
πτών)    Κρατήσεις 
-  Πληροφορ ίες : 
6974797109 

Προπώληση: 8€ 
Ταμείο Θεάτρου: 10 
€ *Το έργο απευθύ-
νεται σε παιδιά κά-
θε ηλικίας* 
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Ο Γκριντς (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές : Πέμπτη 6/12 - Παρα-

σκευή 7/12 – Σάββατο 8/12 – Κυρια-
κή 9/12 στις 17.30

Σκηνοθεσία: Σκοτ Μοσιέ, Γιάροου 
Τσένι

Βασισμένη στο βιβλίο του Dr. 
Seuss

Με τις φωνές των: Γιώργου Κα-
πουτζίδη, Έφης Παπαθεοδώρου

CREED II
Προβολές:   Πέμπτη 6/12 – Παρασκευή 7/12– 

Δευτέρα 10/12 – Τρίτη  11/12 - Τετάρτη 12/12 στις 
21.00

Σάββατο 8/12 – Κυριακή 9/12 στις 19.15 και 21.45

 Το παρελθόν του ROCKY επιστρέφει με επικούς 
αγώνες επιβίωσης μέσα και έξω από το ρινγκ!

Mortal Engines - Φονικές Μηχανές:   (Πίτερ Τζάκ-
σον)

Σε απλές προβολές 2D:  Προβολές:   Πέμπτη 
6/12 – Δευτέρα 10/12 – Τρίτη  11/12 - Τετάρτη 12/12 
στις 21.00

Παρασκευή 7/12 στις 19.00 και Σάββατο 8/12 στις 
21.30 

Κυριακή 9/12 στις 19.00 και 21.30
 
Σε 3D Τρισδιάστατη προβολή: Παρασκευή 7/12 

στις 21.30  και Σάββατο 8/12  στις 19.00

Σενάριο: Φραν Γουόλς, Φιλίπα Μπόγιενς, Πίτερ 
Τζάκσον

Πρωταγωνιστούν: Χιούγκο Γουίβινγκ, Χέρα Χίλ-
μαρ, Ρόμπερτ Σίχαν, Τζιχάε, Ρόναν Ράφτερι, Λέιλα 
Τζόρτζ, Πάτρικ Μαλαχάιντ και Στέφεν Λανγκ

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

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     6/12/18 - 12/12/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

‘’Τα Παιδιά της Άνοιξης’’  

Επετειακή εκδήλωση
Με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων δράσης του Φιλαν-

θρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ 
Ν. Ημαθίας θα πραγματοποιηθεί Επετειακή Εκδήλωση Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής δράσης του Συλλόγου σήμερα Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 
2018 στις 11.00 π.μ. στο Χώρο Τεχνών Βέροιας. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΚΕΠΑ- ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ- 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΜΜΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ 

ΔΕΝΤΡΟΥ!
Χριστούγεννα σημαί-

νουν , χριστουγεννιάτικο 
δέντρο και φως. Ο Δήμος 
Βέροιας και η ΚΕΠΑ  δί-
νουν  τον τόνο της γιορ-
τής στην πόλη μας,  την 
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 
και ώρα 7.00μ.μ. στην 
Πλατεία Εληάς . 

Πρόγραμμα
Ώρα 19.00   Υπερθέ-

αμα! 
Ξυλοπόδαρο ι -Φω -

τιές-Ξιφομαχίες στο Κα-
ράβι των Ξωτικών.

Ώρα 19.45 Ο Δήμαρ-
χος Βέροιας , Κωνστα-
ντίνος Βοργιαζίδης ,θα 
φωταγωγήσει το Χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο,   
σηματοδοτώντας την  ε-
πίσημη έναρξη της  εορ-
ταστικής περιόδου.

Συνοδεύει η Φιλαρ-
μονική Ορχήστρα του 
Δήμου , υπό τη Δ/νση 
του  Βαλάντη Κυριακίδη. 
20.00 συναυλία «Αστέρι 
κι ευχή»  

ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ – ΕΛΛΗ ΠΑΣΠΑΛΑ
Η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και η ερμηνεία της Έλλης Πασπαλά θα 

στροβιλίσουν τη νύχτα 
μας. Τραγούδια και με-
λωδίες σε ένα υπέροχο 
ταξίδι γεμάτο χρώματα 
κι αρώματα Ανατολής και 
Δύσης. Σαν τις νύχτες τις 
καλοκαιρινές στο σινεμά 
της γειτονιάς όταν γέμιζε 
η σκηνή εικόνες, ήχους 
και χρώματα που έγιναν 
η συντροφιά στα όνειρά 
μας. 

Μια συνεργασία με 
γυναικεία ματιά, ευαι-
σθησία και διάθεση, ό-
που η κάθε μια δίνει το 
δικό της ξεχωριστό στίγ-
μα. Ένας μαγικός χορός 
πλημμυρισμένος από 
υπέροχες μουσικές και 
μοναδικές ερμηνείες. 

Χριστουγεννιάτικο 
Παζάρι της 

Κίνησης Πολιτών 
Κυριώτισσας  

Η Κίνηση Πολιτών Κυριώτισσας σας καλεί στο 
Χριστουγεννιάτικο Παζάρι της το Σάββατο 8/12 
και την Κυριακή 9/12, από τις 10.30 το πρωί μέχρι 
τις 8 το βράδυ, στην οδό Ρ. Φεραίου 25!

Μεγάλη ποικιλία απο χριστουγεννιάτικα στο-
λίδια και δώρα φτιαγμένα με μεράκι και καλαι-
σθησία από τα μέλη και τους φίλους της Κίνησης 
Πολιτών Κυριώτισσας!  

Για να ενημερώνεστε για όλες τις δράσεις της 
Κίνησης , ακολουθήστε  τη σελίδα: Κυριώτισσας 
Ουτοπία στο Facebook!

Με τους ‘’ONIRAMA’’ 
θα ανάψει το 

Χριστουγεννιάτικο Δέντρο 
στην Αλεξάνδρεια

Στο πλαίσιο 
των εκδηλώ -
σ ε ω ν  ‘ ’ Χ Ρ Ι -
Σ Τ ΟΥ Γ Ε Ν Ν Α 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ’’τη 
Δευτέρα 10 Δε-
κεμβρίου στις 
8 .00΄μμ   θα 
πραγματοποι-
ηθεί το άναμμα 
του Χριστου -
γεννιάτικου Δέ-
ντρου μπροστά 
στο Πνευματικό 
Κέντρο Αλεξάν-
δρειας.Θα ακο-
λουθήσει μεγά-
λη μουσική συναυλία με τους ‘’ONIRAMA’’

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια
εκδρομή 
Σαντάσκι 
Πετρίτσι

Η λέσχη μας διοργανώνει ημερήσια εκδρο-
μή το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018, ώρα α-
ναχώρησης 7.30 από την Πλατεία Εληάς και 
λίγο αργότερα από την Πλατεία Ωρολογίου. 
Στάση για καφέ στα σύνορα του Προμαχώνα 
και έλεγχο ταυτοτήτων. Άφιξη στο Πετρίτσι και 
χρόνος ελεύθερος για τους εκδρομείς, για να 
περιηγηθούν στην αγορά της πόλης. Συνέχεια 
αναχώρηση για Σαντάνσκι (γεύμα). Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή το απόγευμα στη Βέ-
ροια. Πληροφορίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 
90, τηλ.: 23310 25654. Τα γραφεία μας είναι 
ανοικτά Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ώρες 
10.30 – 12.30 το πρωί.

Το Δ.Σ.



Με τη συμμετοχή και του Δήμου Βέροιας διεξήχθη ε-
σπερίδα του Τομέα Τουρισμού και Φιλοξενίας του Αλεξαν-
δρείου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με τίτλο «Salonika Front: Απ’ την 
Ιστορική Μνήμη στην Τουριστική Εμπειρία», την Τετάρτη 05 
Δεκεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη 
Θεσσαλονίκη.

Το θέμα της εσπερίδας αφορούσε το πως ιστορικά γεγο-
νότα και πρόσωπα μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης 
επισκεπτών και συγκεκριμένα την περίπτωση του  Μετώπου 
της Θεσσαλονίκης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά 
την εσπερίδα παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες ομιλίες ενώ 
ακολούθησε συζήτηση με το κοινό. Στην εσπερίδα συμμε-
τείχαν πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των 
βαθμίδων, ακαδημαϊκοί, φοιτητές και επιχειρηματίες του 
τουρισμού με πολύ σημαντικές τοποθετήσεις.

Από την πλευρά της Βέροιας, ο Αντιδήμαρχος Τουρι-
σμού, Βασίλης Λυκοστράτης, τόνισε την ανάγκη δημιουρ-

γίας νέων προϊόντων για τον εμπλουτισμό του ήδη πλούσιου 
τουριστικού αποθέματος της περιοχής και πως τέτοιες πρω-
τοβουλίες συμβάλουν στην κατεύθυνση αυτή ενώ ο ειδικός 
συνεργάτης τουρισμού, Γιάννης Βαλαχής παρουσίασε μαζί 
με τον Υπεύθυνο Πολιτιστικού Τουρισμού & Περιβάλλοντος 
Δήμου Έδεσσας, κ. Ευάγγελο Κυριακού το τουριστικό και 
πολιτιστικό προϊόν «Τα βήματα του Χο Τσι Μινχ στην Ελλά-
δα». Τέλος, τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας και της 
δικτύωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων του 
τουρισμού για την επίτευξη αντίστοιχων προσπαθειών, φέρ-
νοντας ως παράδειγμα τη συνεργασία των δύο γειτονικών 
Δήμων, της Βέροιας και της Έδεσσας.

Για 2η χρονιά το πρόγραμμα 
«Mentoring» στη Νάουσα

--Ένα δίκτυο εθελοντών ευαισθητοποιημένων 
σε ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης

Η Διεπιστημονική Ομάδα του Εθελοντικού Δικτύου Υποστήριξης Μαθητών/τριών Δήμου 
Νάουσας με την επιστημονική καθοδήγηση του Προϊσταμένου 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλο-
νίκης, Δρ Πέτρου Σταγιόπουλου, υλοποιούν για δεύτερη χρονιά στην πόλη το πρόγραμμα 
«Mentoring», ένα εθελοντικό δίκτυο ατόμων - εθελοντών (mentors), ευαισθητοποιημένων 
σε ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα ολοκληρώ-
θηκε με μεγάλη επιτυχία την πρώτη χρονιά υλοποίησης του. Τα αποτελέσματα της σημα-
ντικής συνεισφοράς του στους μαθητές, τους γονείς, τους εθελοντές και τους συντονιστές 
παρουσιάστηκαν σε Ημερίδα Καλών Πρακτικών, που διοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.Το εθελοντικό δίκτυο ατόμων (mentors) μετά από 
σεμιναριακή επιμόρφωση και συνεχή υποστήριξη-εποπτεία από τη Διεπιστημονική Ομάδα 
του δικτύου εθελοντών, θα αναλάβουν σε απογευματινές ώρες ή το Σαββατοκύριακο, να 
υποστηρίζουν   μαθητές που φοιτούν στα σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της 
πόλης μας, που ανήκουν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εβδομαδι-
αίες εξόδους. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα συγκεκριμένα 
σχολεία είναι παιδιά, έφηβοι και νέοι που έχουν συνήθως, δυσκολίες στη νοητική τους 
ανάπτυξη, οι οποίοι μεταξύ άλλων, συχνά στερούνται συστηματικής επαφής, επικοινωνίας 
και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τόσο με συνομηλίκους όσο και με ενήλικες εκτός του οι-
κογενειακού περιβάλλοντος.

Σκοπός του «Mentoring» 
Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συζητούν με τους εθελοντές καθημερινά ζητήματα 

που τους απασχολούν και να μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα και 
καταστάσεις. Να βελτιώνουν την επικοινωνία με τους συνανθρώπους της πόλης και να 
αναπτύσσουν μαζί τους ισότιμες κοινωνικές σχέσεις. Να συμμετέχουν στις κοινωνικές 
δραστηριότητες της πόλης τους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους και 
του εαυτού τους. Να βελτιώνουν τις λειτουργικές και κοινωνικές τους δεξιότητες και να α-
ναπτύσσουν την ικανότητα να λειτουργούν ανεξάρτητα και αυτόνομα μέσα στην πόλη που 
ζουν. Αντίστοιχα ευαισθητοποιείται η τοπική κοινωνία να αποδέχεται την διαφορετικότητα.

Όσοι θεωρούν ότι μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντικά στην υλοποίηση του 
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς 
«Mentoring», παρακα-
λούμε να ζητήσουν πε-
ρισσότερες πληροφο-
ρίες και να δηλώσουν 
συμμετοχή στη Διευ-
θύντρια του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 
Νάουσας,  κα  Άννα 
Ασλανίδου, μεταπτυ-
χιακή ψυχολόγος, στο 
τηλέφωνο 2332028151.
Το πρόγραμμα θα δι-
αρκέσει μέχρι το τέλος 
του σχολικού έτους και 
η συμμετοχή σε αυτό 
θα είναι ανάλογη με τις 
δυνατότητες του κάθε ε-
θελοντή και τις ανάγκες 
της κάθε οικογένειας. 
Στο τέλος του προγράμ-
ματος θα δοθεί βεβαί-
ωση συμμετοχής στον 
κάθε εθελοντή (mentor).

Επιστημονικά υπεύ-
θυνος του προγράμμα-
τος «Mentoring» είναι ο 
Προϊστάμενος 1ου Κ.Ε.
Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, 
Δρ Πέτρος Σταγιόπου-
λος.

 Η συντονιστική ομά-
δα του δικτύου εθελο-
ντών

Ασλανίδου Άννα, με-
ταπτυχιακή ψυχολόγος, 
διευθύντρια Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 
Νάουσας

Βελιγδένη Γεωργία, 
λογοθεραπεύτρια, προϊ-
σταμένη του Ε.Δ. Νάου-
σας

Σουλούντση Ιωάν-
να, ειδική παιδαγωγός, 
προϊσταμένη του Ε. Ν. 
Νάουσας

Ταουσάνη Αθανασία, 
κοινωνική λειτουργός  

Δρ Τσιόγκας Αντώ-
νης, καθηγητής ειδικής 
φυσικής αγωγής  

Δρ Βάϊος Νταφούλης, 
παιδοψυχίατρος, διευθυ-
ντής παιδοψυχιατρικής 
κλινικής Ιπποκρατείου 
νοσοκομείου Θεσσαλο-
νίκης

Δρ Πέτρος Σταγιό-
πουλος, ειδικός παιδα-
γωγός, Προϊστάμενος 
1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄Θεσσα-
λονίκης
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Ευλαμπία Στυλιανίδου σύζυγος Δημητρίου αι-

σθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω μέσω του τύπου 
- εφημερίδα ΛΑΟΣ - τους γιατρούς και το Νοσηλευτικό 
προσωπικό της Ορθοπεδικής Κλινικής του Νοσοκομείου 
Βέροιας. Επίσης τον γιατρό και φίλο του συζύγου μου κ. 
Θ. Πολυχρονιάδη που τον επισκεπτόταν συχνά παρακο-
λουθώντας την υγεία του. Ιδιαίτερα όμως ευχαριστώ τον 
φυσιοθεραπευτή κ. Ευάγγελο Ντόβα που με βοήθησε 
πώς να χειριστώ τον ασθενή σύζυγό μου και πάλι ευχα-
ριστώ.

ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου και της 
Σωτηρίας, το γένος Λίλτση, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοι-
κεί στη Χαρίεσσα Ημαθίας και η 
ΜΠΡΑΝΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του Βασι-
λείου και της Αναστασίας, το γέ-

νος Παπαγεωργοπούλου, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια και κατοικεί στα Ριζώματα Ημαθίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

Ημερίδα με θέμα «Παιδεία, παρόν και 
μέλλον» αύριο  στον Ι. Ν. Αγίου Αντωνίου

Η Ένωση Θε-
ολόγων Νομού Η-
μαθίας, η Ενωμένη 
Ρωμηοσύνη και  η 
Κίνηση Γονέων και 
Κηδεμόνων Ημαθί-
ας διοργανώνουν 
ημερίδα που το  
Σάββατο 8 Δεκεμ-
βρίου 2018  στις 
11.00 πμ.   στον 
Ιερό Ναό Αγίου Α-
ντωνίου με θέμα:  
«Παιδεία, παρόν 
και μέλλον»

  Ομιλητές:  Μη-
τροπολίτης Ναυ-
πάκτου και  Αγίου 
Βλασίου κ. Ιερόθε-
ος,  Ηρακλής Ρεράκης, Καθ. Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 
Πρόεδρος της ΠΕΘ,  Δημήτρης Νατσιός, Δάσκαλος – Θε-
ολόγος  

   Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της  Ιε-
ράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Σε εσπερίδα για 
«Τα βήματα του Χο Τσι Μινχ 

στην Ελλάδα» συμμετείχε 
ο Δήμος Βέροιας



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κάθε χρόνο την 7η Δεκεμβρίου η Ορθο-

δοξία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αμβροσίου, 
Επισκόπου Μεδιολάνων, ενός επί των Πα-
τέρων της Εκκλησίας μας. Την ημέρα αυτή 
θα τιμήσουμε τη μνήμη του μακαριστού Αρ-
χιμανδρίτη Αμβροσίου Κυρατζή, εμπνευστή 
και ιδρυτή της αδελφότητας «ΠΕΛΕΚΑΝ» με 
αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος 
του Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμονα.

Προσκαλούμε όλους τους ευσεβείς Χρι-
στιανούς να παρευρεθούν στη Θεία Λειτουργία στις 7 Δεκεμβρίου 2018 στο 
Ναό Αγίας Τριάδας «ΠΕΛΕΚΑΝ».

Η αδελφότητα
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Μονοήμερη εκδρομή 
του ΚΑΠΗ στην Καλαμπάκα - Τρίκαλα

Το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας του Ν.Π. ΚΑΠΑ διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή την 
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 στην Καλαμπάκα - Τρίκαλα. Αναχώρηση 8.00 π.μ. 
Σημείο συγκέντρωσης Εληά. Τιμή εισητηρίου 10 ευρώ.

Ακαδημαϊκοί Διάλογοι
Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς 

Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος όροφος) ομιλητής στους «Ακαδημαϊκούς Διαλό-
γους» θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Σωσίπατρος Πιτούλιας, Αρχιερατικός Επίτροπος 
των Περιχώρων Βεροίας, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Δεν υπάρχει ο Θεός». 
Είσοδος ελεύθερη.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων :

Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος 
ΠΕΛΕΚΑΝστο Κομνήνιο Βεροίας, επί τη εορ-
τή του Αγίου Αμβροσίου.

Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου στις 11:00 
π.μ στον Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας 
θα παραστεί στην εκδήλωση που διοργανώ-
νουντο μικτό κέντρο διημέρευσης – ημερήσι-
ας φροντίδας απασχόλησης και κατάρτισης 
ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης».

Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου στις 5:00 μ.μ. θα παραστεί στην Σύναξη Φιλο-
πτώχων Ταμείων στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου πολιούχου Βεροίας.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 9 
Δεκεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Υπαπαντής στην Πατρίδα 
Ημαθίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, α-
δελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά,  Ο εγγονός
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 9 Δε-
κεμβρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Νικολάου Κολωνακίου Α-
θήνας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου και πατέρα 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ

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

Η σύζυγος 
Τα παιδιά

Δεξίωση θα δοθεί στη Λέσχη Ενόπλων Δυνάμεων

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 8 Δε-
κεμβρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Σάββα Κυριωτίσσης Βέ-
ροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας μη-
τέρας και γιαγιάς 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΗΛ. 
ΧΑΝΤΕ

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 8 Δε-
κεμβρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου Κοιμητήρια Βέ-
ροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

ΕΥΤΥΧΙΑΣ 
ΧΑΣΙΩΤΟΥ

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

Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

Θα δεχθούμε στην οικία μας επί της οδού 
Θεσ/νίκης - Ξενοφώντος 1, Βέροια

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 9 Δε-
κεμβρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Φωτίου Βεργίνας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και αδελφού

ΕΥΡΙΠΙΔΗ 
ΖΗΣΕΚΑ 

Γεωπόνου

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Τα αδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς

Ιερό Σαρανταλείτουργο
Στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα - Κυριωτίσσης Βεροίας θα τελείται 

κάθε ημέρα Θεία Λειτουργία από 15 Νοεμβρίου 2018 έως 25 Δεκεμ-
βρίου 2018

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 6 Δε-

κεμβρίου 2018 στις 3.30 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου 
Βέροιας η Κατίνα Κάτσιου σε 
ηλικία 81 ετών.

KHΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 στις 
12.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Γεωργίου Κομνηνίου ο Λεωνί-
δας Λαμπ. Ιντζεβίδης σε ηλικία 
92 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ



Πρόσθετα ενημερωτικά στοιχεία 
στο κείμενο της 24 Νοεμβρίου για 
τον κ. Ο. Σιδηρόπουλο σε συνέχεια 
της τηλεφωνικής επικοινωνίας που 
είχα μαζί του:

Από όσα γνωρίζω στο χωριό 
Μπογδάντσα (χωριό κοντά στη 
Γευγελή)  υπήρχαν άλλα  μέλη της 
οικογένειας του  Μιχάλη Σιωνίδη 
που έλαβαν μέρος στον Μακεδο-
νικό Αγώνα. Ο Διονύσιος Σιωνίδης 
δάσκαλος και ο Λεωνίδας πράκτο-
ρες του Μακεδονικού Κομιτάτου. Ο 
Λεωνίδας δολοφονήθηκε από τους 
κομιτατζήδες και τον ξάδελφο του 
Κωνσταντίνο Σιωνίδη που κάηκε 
ζωντανός με την κόρη του και μαζί 
με τη δασκάλα Αικατερίνη Χ’ Γεωρ-
γίου. Αλλά και η οικογένεια Δοϊτσίνη 
έχει πολλά μέλη στον Μακεδονικό 
Αγώνα. Είναι ο οπλαρχηγός Γιώρ-
γος Δοϊτσίνης . Χρήστος Δοϊτσίνης 
ο οποίος δολοφονήθηκε το 1900. 
και ο Λάζαρος Δοϊτσίνης. Ο Θείος 
μας Χρήστος, γιος του Καπετάν Μι-
χάλη νυμφεύτηκε την Πενθεσίλεια 
της οικογενείας Δοϊτσίνη       Αυτής 
της οικογένειας γόνος είναι ο συ-
ν ά δ ε λφ ο ς 
φιλόλογος 
π ρ ώ η ν 
Λ υ κ ε ι ά ρ -
χης Νίκος 
κ .  Ν ί κ ο ς 
Δοϊτσίνης, 
γ ν ώ σ τ η ς 

της ιστορίας του τόπου του και των 
προγόνων του. Στο ημερολόγιο το 
οποίο εξέδωσε το 1997 αναφέρει 
την πρωτοβουλία του Μιχαήλ Σι-
ωνίδη να μεταφέρει τα οστά των 9 
Ευζώνων(του λοχία διασωθέντος)
στην πλατεία όπου και ανήγειρε το 
γνωστό μνημείο . Προσθέτει ο κ. 
Δοϊτσίνης  την μονάδα των 9 τσο-
λιάδων. « Μνημείο των  Δολοφο-
νηθέντων(17 Ιουνίου 1913) Εννέα 
Ευζώνων το 1913 του 11 Λόχου 
του 31ου Συντάγματος.» Κάτω α-
πό τη φωτογραφία του μνημείου 
το ημερολόγιο γράφει: «Στο Κέντρο 
της Πλατείας το μνημείο των ‘Εννέα 
Ευζώνων» Από τα βοηθήματα και 
τον φάκελο της οικογένειας Σιωνί-
δη (από τον εγγονό του οπλαρχη-
γού, Μιχάλη Σιωνίδη) που έχω από 
πουθενά δεν προκύπτει ο αριθμός 
των 14 Ευζώνων. Ευχαρίστως θα 
ήθελα να μάθω τη δική σας πηγή. 
Πάντως σας ευχαριστώ για το εν-
διαφέρον σας να ασχοληθείτε με τα 
γραφόμενά μου .

Με εκτίμηση 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος

“ Για που το βάλατε 
Χριστουγεννιάτικα;;; ”

Μια καινούργια Χριστουγεννιάτικη εμπειρία λαμβάνει χώρα στη πόλη της Νάουσας από τον πολιτιστικό σύλλογο 
ARTville, υπό την αιγίδα του Δήμου Νάουσας. Ο ARTville είναι πολιτιστικός σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
που δραστηριοποιείται στην περιοχή του διευρυμένου Δήμου Νάουσας και διοργανώνει για πρώτη φορά φέτος το 
“ARTville Christmas Festival”. “Για που το βάλατε Χριστουγεννιάτικα;”. Από την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου έως και το 
Σάββατο 5 Ιανουαρίου θα λαμβάνουν χώρα στο κέντρο της Νάουσας παιχνίδια, μουσική, χορός, face painting, αφηγή-
σεις παραμυθιών και πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους. 

Στις 30/11 πραγματοποιήθηκε από τον σύλλογο, η Τελετή υποδοχής του Αϊ- Βασίλη στο πλακόστρωτο του Δημοτικού 
Πάρκου, σε συνεργασία με την Δημοτική κοινότητα Νάουσας, τον Ιππικό όμιλο και την Φιλαρμονική εταιρία Νάουσας.

Στις 02/12 οι εθελοντές του συλλόγου σε συνεργασία με την αντιδημαρχία περιβάλλοντος βοήθησαν στον στολισμό 
της πλατείας Ειρήνης με λογική επανάχρησης ανακυκλώσιμων υλικών-στολίδια.

7www.laosnews.grΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

Εκδήλωση 
της Τ.Ο. Ημαθίας του 

ΚΚΕ στην «Ελιά»
Εκδήλωση - σύσκεψη με θέμα «Συμπόρευση με το 

ΚΚΕ για να κάνουμε την πραγματική διαφορά. Δυνατό ερ-
γατικό κίνημα. Κοινωνική Συμμαχία. Ανάπτυξη για το λαό» 
διοργανώνει η Τομεακή Οργάνωση Ημαθίας του ΚΚΕ την 
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, στις 7 μ.μ. στο πολυχώρο Ελιά 
στη Βέροια.

Θα μιλήσει ο Γιάννης Πρωτούλης, μέλος του Π.Γ. της 
Κ.Ε. του ΚΚΕ.

Λάμψη και αλληλεγγύη από τον Όμιλο προστασίας 
παιδιού και τα Linasexclusive jewels

Tο Δ.Σ του O-
μίλου προστασιας 
παιδιού Βεροιας 
σας προσκαλεί σε 
ενα απογευμα γε-
μάτο λαμψη κ αλ-
ληλεγγύη. 

Την  Τεταρτη 
1 2  Δ ε κ ε μ β ρ ί -
ου 2018 απο τις 
17.00μμ μεχρι τις 
21.00μμ στην οδό 
Πλατεία Ωρολογί-
ου 2, 2ος οροφος, 
στη Βεροια, στο 
ShowRoom - εκ-
θετήριο της εται-
ριας linasexclusive 
j e w e l s  b y 
Toupektsi. Κερνά-
με καφε κ ταυτοχρονα παρουσιάζουμε την νέα χειμερινή, εξ’ ολοκλήρου χειροποίητη 
συλλογή κοσμηματων της εταιριας που επιμελείται αποκλειστικα η σχεδιάστρια κα Λινα 
Τουπεκτση.

Μερος των εσόδων απο τις πωλησεις θα διατεθούν για τις ανάγκες του Ομίλου Προ-
στασίας Παιδιού.

Η παρουσια σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο  W E R N E R  E R H A R D 
UTSCH του Siegfried και της Lilli, 
το γένος Urk, που γεννήθηκε στo 
Eiserfeld (Siegen) Γερμανίας και 
κατοικεί στο Κέλμις Γερμανίας και 
η ΗΛΙΑΔΟΥ ΡΟΥΛΑ του Νικολά-
ου και της Δέσποινας, το γένος 

Ηλιάδου, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στο Κέλμις Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Άα-
χεν Γερμανίας.

Ενημερωτικά σχόλια 
για δημοσίευμα του 
Ορ. Σιδηρόπουλου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ 

 Γενική 
συνέλευση μελών

 -Το Σάββατο  8 Δεκεμβρίου 2018 στα γραφεία της Έ-
νωσής μας θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση 
με τα παρακάτω θέματα.

1.-Ενημέρωση για καταθέσεις αιτήσεων στο Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους.

2.-Καταθέσεις αγωγών για διεκδικήσεις αναδρομικών.
3.-Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
Δηλώσεις υποψηφιοτήτων έως και το Σάββατο 8-12-

2018 ,πριν την έναρξη των εργασιών της γενικής συνέλευ-
σης.

 Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Πέτρος ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  Χαράλαμπος ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ

Την Κυριακή 9 Δεκεµβρίου στη Θεσσαλονίκη

Ημερίδα με θέμα:«Νόσος 
– θεραπεία- Υγεία 

στην ομοιοπαθητική 
ιατρική» από την 

Μακεδονική Εταιρεία 
Οµοιοθεραπευτικής

Η Μακεδονική 
Ετα ιρε ία  Οµο ι -
ο θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή ς 
(ΜΕΟ) διοργανώ-
νει ηµερίδα την 
Κυριακή 9 Δεκεµ-
βρίου 2018 (10:30 
- 15:30) στην αί-
θουσα Ευξείνου 
Λέσχης Θεσσαλο-
νίκης (Λεωφόρος 
Νίκης 13), με θέμα 
«Νόσος – θερα-
πεία- Υγεία στην 
ομοιοπαθητική ια-
τρική».

Οµιλητές: Γε-
ώργιος Κασάπης 
Ιατρός Αυτοθεραπεία µέσω του ενδοθεραπευτή µας

Λάζαρος Δανιηλίδης Χειρουργός - Διδάκτωρ Δ.Π.Θ. 
επίτιµος πρόεδρος Μ.Ε.Ο. Η Οµοιοπαθητική και η θέση 
της στη θεραπευτική φαρέτρα

Διάλειµµα 15 λεπτών
Γεώργιος Τσαµασλίδης Ιατρός Η γέννηση της νόσου 

και η προσαρµογή στην πραγµατικότητα
Νικόλαος Καζαντζίδης Ιατρός Σηµειολογία των ονεί-

ρων στην Οµοιοπαθητική
Συζήτηση
Προεδρείο Αθανάσιος Δούλαλας, καρδιολόγος Διδά-

κτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµήτριος Πλατανίτης, 
ψυχίατρος

Διοικητικό Συµβούλιο ΜΕΟ Πρόεδρος: Νικόλαος Κα-
ζαντζίδης, ιατρός Αντιπρόεδρος: Μπελογιάννης Οβαδίας, 
παιδίατρος Γενική Γραµµατέας: Παρασκευή Ευθυµιάδου, 
φαρµακοποιός Ταµίας: Βασιλική Παπαδοπούλου, φαρµα-
κοποιός Μέλος: Κλεάνθης Καζαντζίδης, ιατρός

Είσοδος ελεύθερη

Ανακοίνωση για την κατάθεση 
δηλώσεων των μεμονωμένων αγροτών 
Η Κοινοπραξία Συνεταιρισμών ΟΠ Ν Ημαθίας ανακοινώνει ότι 

οι μεμονωμένοι Αγρότες που στο ΟΣΔΕ δεν δηλώνεται η ποικιλία 
και διαθέτουν Τιμολόγια που αναγράφουν την ποικιλία που παρέ-
δωσαν ( εφ΄ όσον οι ποικιλίες συμπεριλαμβάνονται στις ποικιλίες 
που θα αποζημιωθούν) μπορούν να υποβάλουν δήλωση στα 
γραφεία μας προσκομίζοντας α) την δήλωση του ΟΣΔΕ 2018 β) 
υπεύθυνη δήλωση υπόδειγμα της οποίας θα προμηθεύονται από 
τα γραφεία μας και από τους Συνεταιριστικούς φορείς και την 
οποία αφού συμπληρώσουν θα επικυρώνουν για το γνήσιο της 
υπογραφής και γ) φωτοτυπίες Τιμολογίων όπου αναγράφεται η 
ποικιλία η οποία υπάγεται σε αυτές που αποζημιώνονται . 

Πληροφορίες στα γραφεία της Κοινοπραξίας: Βέροια 
2331076488, Αλεξάνδρεια 2333053084, Κοπανός 2332027181

Τη Δευτέρα το Δημοτικό 
Συμβούλιο στη Νάουσα 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, θα διεξα-
χθεί τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, στις 18:30 για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων σε 38 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Θα προηγηθεί η 
έγκριση ή μη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017, ο Απολογισμός, 
Ισολογισμός – αποτελέσματα χρήσης και εκθέσεις ελέγχου ορκωτών 
λογιστών.



«Κι όμως κύριοι γυρίζει», 
(Γαλιλαίος-Γαλιλέι  564-1642 
, Ιταλός Φυσικός, μαθηματι-

κός, αστρονόμος και φιλόσοφος) είπε μπρο-
στά στην Ιερά εξέταση στις  10 Φεβρουαρίου 
του 1634 και εννοούσε φυσικά  τη Γη που 
περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο.

Σήμερα λοιπόν Νοέμβριος του 2018 με-
τά από μια τεράστια οικονομική κρίση που 
βιώνει η χώρα μας για  εννέα (9)  και πλέον συναπτά  
έτη, μετά  από την έξοδο από τα μνημόνια υπάρχει φώς 
στο τούνελ για την Ελλάδα; Η σύγχρονη Οδύσσεια που 
πέρασε η χώρα μας έχει τελειώσει  σύμφωνα με τον 
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, όπως δήλωσε από το 
διάγγελμα του στην Ιθάκη. Είναι όμως έτσι ή ωραιοποιεί 
την αλήθεια; 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα όμως από την αρ-
χή,  από 2008 και μέχρι το 2010   η χώρα μας εισήλθε 
σε μεγάλη οικονομική ύφεση,  αυτό από μόνο του δεν 
ήταν καταστροφικό αφού όλες οι οικονομίες περνούν σε 
φάσεις ύφεσης στασιμότητας και ανάπτυξης, σε συνδυα-
σμό όμως με το τεράστιο έλλειμμα του προϋπολογισμού  
10,2% ως ποσοστό του   ΑΕΠ  το 2010  η χώρα μας 
μπήκε στο 1ο Μνημόνιο με επαχθείς όρους. Αυτό ήρθε 
σαν συνέπεια μιας καταστροφικής πολιτικής  με τρομερά 
ελλείμματα, σπατάλες  κακοδιαχείριση και παροχές με 
δανεικά που έφερε η «ΠΑΣΟΚΟΔΕΞΙΑ» διακυβέρνηση 
του τόπου. Το διάστημα αυτό ήταν καταστροφικό για τη 
χώρα μας αφού χάθηκαν 61 δις ευρώ ή   μείωση κατά 
26% ως ποσοστό  του ΑΕΠ της Ελλάδας, με συνέπεια το 
ΑΕΠ σε απόλυτους αριθμούς  από τα 237,5 δις το 2009 
να κατρακυλήσει στα 175,6 δις το 2016. Μια τεράστια 
πτώση που είχε τραγικές συνέπειες για την χώρα μας 
αφού και η ανεργία αυξήθηκε στο 27%  στην κορύφωση 
της το 2013 , με την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων 
πολιτών να μειώνεται κατά 27% περίπου και με ότι αυτό 
συνεπάγεται. 

Τα  προβλήματα που άφησε η  σχεδόν δεκαετή κρί-
ση ήταν πάρα πολλά (μείωση εισοδήματος, φτώχεια, 
ανεργία, αύξηση αυτοκτονιών κλπ), τα δυο μεγαλύτερα 
από αυτά όμως που άφησε στην Ελληνική κοινωνία  η 
οικονομική  κρίση και που δύσκολα επουλώνονται, ήταν 
η φυγή νέων επιστημόνων στο Εξωτερικό  το περίφημο 
«brain drain» και η τεράστια αύξηση του Δημογραφι-
κού προβλήματος. Υπολογίζεται ότι εάν  συνεχίσει έτσι 
χωρίς να αλλάξει κάτι στο θέμα το 2050 η χώρα μας θα 
έχει πληθυσμό  περίπου 8,3 εκατ. κατοίκους , ενώ ένας 
στους τρεις Έλληνες θα είναι  άνω των 65 το 2050, σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις.

Τι άλλαξε όμως σήμερα στην οικονομική 
κατάσταση της  κατά τη διάρκεια του τρίτου 
μνημονίου που  εφάρμοσε η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; Εφαρμόστηκε ένα μνημόνιο σα-
φώς με καλύτερους όρους από τις προηγού-
μενη «ΠΑΣΟΚΟΔΕΞΙΑ» διακυβέρνηση του 
τόπου,   με μείωση των σπαταλών, καλύτερο 
οικονομικό «συμμάζεμα » και προπαντός με 
χρηστή διοίκηση, χωρίς μίζες , υπερτιμολο-

γήσεις κλπ κατάφερε από την τρίτη χρονιά κιόλας της 
διακυβέρνησης  η χώρα να επιστρέψει στην ανάπτυξη 
2% του ΑΕΠ το 2017. 

Σήμερα όμως μετά την έξοδο από το μνημόνιο , τα 
πράγματα είναι  απείρως καλλίτερα για τη χώρα μας κάτι 
που αποτυπώνεται σχεδόν σε όλους τους οικονομικούς 
δείκτες. Το ΑΕΠ θα αυξηθεί και φέτος τουλάχιστον κατά 
2%. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 13,2% το 2017 ενώ 
για φέτος από Ιανουάριο μέχρι Ιούνιο κατά 4,5%, ο του-
ρισμός πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ με 30.000.000 αφίξεις 
τουριστών το 2017 και περίπου κατά τις εκτιμήσεις οι α-
φίξεις τουριστών θα είναι πάνω 32.000.000 για το 2018. 
Η ανεργία μειώθηκε  από το 27% περίπου στο 18,9 %. 
Ο Κατώτατος  βασικός μισθός αυξάνεται σταδιακά και θα 
αυξηθεί περαιτέρω το 2019. Μετά την οριστική απόφαση 
από το EUROGRUP για την μη μείωση των συντάξεων , 
το τοπίο είναι ήδη διαφορετικό στο οικονομικό επίπεδο. 
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τα κυκλοφορούντα 
αυτοκίνητα αυξήθηκαν κατά 28,1% στο οχτάμηνο του 
2018 έναντι του 2017 , ενώ τα καινούργια αυτοκίνητα 
που κυκλοφόρησαν στο 8μηνο ανέρχονται σε 84.083, έ-
ναντι 68.808 το αντίστοιχο διάστημα του 2017 παρουσιά-
ζοντας αύξηση κατά 22,2%, , ενώ κάτι αντίστοιχο γίνεται 
και με τις μοτοσυκλέτες.

 Αυτό σημαίνει ότι ήδη το διαθέσιμο εισόδημα αυξή-
θηκε έστω και λίγο αλλά κυρίως άλλαξε η ψυχολογία του 
κόσμου δειλά –δειλά και προβαίνουν σε αγορές , αφού 
ως γνωστόν η οικονομία είναι κυρίως ψυχολογία  και εάν 
αλλάξει οριστικά θα πάμε σε καλύτερες μέρες . Μετά την 
έξοδο από το μνημόνιο και ήδη την καλυτέρευση όλων 
των δεικτών, την μείωση των φόρων σε επιχειρήσεις, 
σε ασφαλιστικές εισφορές, την ανάπτυξη 2%  και πάνω 
στο ΑΕΠ  της χώρας , αυτό που πρέπει να γίνει είναι η 
πραγματική ρύθμιση  των κόκκινων δανείων, έτσι ώστε 
να μπορέσουν οι τράπεζες απελευθερωμένες από τη 
θηλεία των κόκκινων δανείων αφού γίνουν και κάποιες 
ρυθμίσεις με τον  «Τειρεσία »  να βοηθήσουν μέσω 
χρηματοδότησης , την υγιή επιχειρηματικότητα και σε 
συνδυασμό με την αύξηση των δημόσιων επενδύσεων, 
να περάσει η χώρα σε μεγάλη  ανάπτυξη που σε  μια 

περίοδο 6-7 ετών θα ανακτήσει το 
χαμένο ΑΕΠ (25%) των χρόνων 
της κρίσης.

……Κι όμως κύριο ι  γυρί -
ζει……………….., η ανάπτυξη, το 
διαθέσιμο εισόδημα  , η αισιοδοξία,   
και επανέρχεται σιγά-σιγά η ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑ σε θετική τροχιά η χώρα.

  ..Κι όμως κύριοι ….. γυρί-
ζει………

 Βασίλης 
Κωνσταντινόπουλος 

(Βίκτωρ)
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Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου
Εκδρομή του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας στη Βλάστη Κοζάνης
Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας διοργανώνει εκδρομή το Σάββατο 8 Δε-

κεμβρίου 2018 στην όμορφη Βλάστη Κοζάνης.
Σας καλούμε να συμμετέχουμε στο μεγάλο γλέντι στην Πλατεία της Βλάστης 

όπου γίνεται η αναβίωση του πατροπαράδοτου εθίμου της Γουρουνοχαράς. Ε-
λάτε να γλεντήσουμε απολαμβάνοντας παραδοσιακούς μεζέδες και κρασί με τη 
συνοδεία μουσικής χάλκινων οργάνων. Περισσότερες Πληροφορίες στο τηλέφω-
νο 6978008428 κ. Λόλα Τρομπούκη

Το Δ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑ: ΨΠΘΤΟΡΕΠ-Ο4Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     Θεσσαλονίκη, 06.12.2018
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                   Αριθμός πρωτ: 47723
Ταχ. διεύθυνση: Αριστοτέλους 16  Ταχ. Κώδικας: 546 23
Πληροφορίες: Άρτεμις Μαντούση
Τηλέφωνο: 2313 320 533 Fax: 2310 252487 Email: prom@ype.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανακοινώνουμε ότι η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει Διεθνή Διαγωνισμό «Εξοπλι-

σμού Πληροφορικής» για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υ-
γείας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στον Προγραμματισμό Προμηθειών 
2018 και αριθμό διακήρυξης Νο 28/2018, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 293.982,55 ευρώ συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών της 3ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 320533 Αρμόδιος Υπάλληλος: 
Άρτεμις Μαντούση.

Ο Διοικητής
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος

...ΚΙ ΟΜΩΣ ΚΥΡΙΟΙ ΓΥΡΙΖΕΙ….    

ΔΗΜ.ΤΟ. Αλεξάνδρειας: 
Αιτήματα συμμετοχής 

στο  Συνέδριο 
της Νέας Δημοκρατίας

Η  ΔΗΜ.ΤΟ. Αλεξάνδρειας γνωστοποιεί:
«Το 12ο τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα 

πραγματοποιηθεί στις 14-15-16 Δεκεμβρίου 2018 στον 
εκθεσιακό χώρο Metropolitan Expo, στο Διεθνή Αερολιμέ-
να Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».  

Όσοι δεν είναι σύνεδροι, μπορούν να παρευρεθούν 
στο Συνέδριο και να συμμετέχουν ως παρατηρητές υπο-
βάλλοντας σχετικό αίτημα με Email στη ΔΗΜ.ΤΟ. Αλεξάν-
δρειας (nd.alexandreias@gmail.com).  

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα υπάρχει επίσης 
η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των 
εργασιών του Συνεδρίου μέσω live streaming στη σελίδα 
www.nd.gr 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα δίνεται η δυνα-
τότητα και στο ευρύτερο κοινό να θέτει ερωτήσεις με 
ηλεκτρονικό τρόπο. Μέσο υποβολής των ερωτήσεων θα 
αποτελέσει το twitter, χρησιμοποιώντας το hashtag του 
Συνεδρίου #Ελλάδα_μπορούμε#.  



Μέρα με τη μέρα αναμένεται να ανοίξει το σύστη-
μα υποβολής αιτημάτων για το κοινωνικό μέρισμα 
από τους δικαιούχους και το Υπουργείο Οικονονικών 
με επίσημο δελτίο Τύπου, χθες το απόγευμα, διευκρι-
νίζει ότι «η ακριβής ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης 
λειτουργίας της εφαρμογής 

θα επιβεβαιωθούν με νεότερο δελτίο τύπου».
Όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθετική δι-

άταξη που ψηφίστηκε στις 28 Νοεμβρίου, το ποσό 
που διατίθεται ανέρχεται σε 710 εκατ. ευρώ, το οποίο 
είναι ίσο με το ποσό που διατέθηκε το 2017. Ο συ-
νολικός αριθμός των δικαιούχων θα είναι αυξημένος 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος λόγω αλλαγών 
στα περιουσιακά κριτήρια και, συγκεκριμένα, λόγω 
της αύξησης των ανώτατων ορίων της αξίας ακίνητης 
περιουσίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η διαχείριση της δι-
αδικασίας θα πραγματοποιηθεί από την ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω διαδικτυακής εφαρμο-
γής, η οποία θα ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες. 

Με την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής, 
θα ενεργοποιηθεί ο διαδικτυακός τόπος www.
koinonikomerisma.gr  όπου και θα μπείτε για να 
διαπιστώσετε αν είστε δικαιούχος του κοινωνικού 
μερίσματος και να υποβάλετε αίτηση για την κατα-
βολή του χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κω-
δικούς πρόσβασης του Πληροφοριακού Συστήματος 
TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 
της σχετικής υπουργικής απόφασης). Η αίτηση για 
την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος μπορεί να 
ακυρωθεί από τον αιτούντα οποιαδήποτε στιγμή πριν 
την ημερομηνία καταβολής του.  

Η διαδικασία σε 6 βήματα
Για τους άνω των 70 ετών που λαμβάνουν σύ-

νταξη ή το επίδομα  ανασφάλιστων υπερηλίκων 
του ΟΓΑ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια για την 
καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, η αίτηση θα 
δημιουργηθεί αυτόματα και το κοινωνικό μέρισμα θα 
καταβληθεί στο λογαριασμό στον οποίο καταβάλλεται 
η σύνταξη ή το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων. 
Το παραπάνω αφορά νοικοκυριά που αποτελούνται 
από ένα μόνο άτομο ή από ένα ζευγάρι. Δεν ισχύει 
όταν στο νοικοκυριό υπάρχουν και άλλα μέλη.

Για όποιον δεν επιθυμεί την αυτόματη καταβολή 
του μερίσματος, υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της 
αίτησης. 

Προσοχή: Σε περίπτωση που πληρούσατε τις 
προϋποθέσεις της οίκοθεν καταβολής και για το 
μέρισμα του 2017 και δεν πραγματοποιήθηκε η πλη-
ρωμή, σημαίνει ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη 
διασταύρωση των στοιχείων σας. Σας προτρέπουμε 
φέτος, να ακολουθήσετε κανονικά τη διαδικασία υπο-
βολής αίτησης και να μην περιμένετε την αυτόματη 
υποβολή, προκειμένου να αποφευχθεί αντίστοιχο 
πρόβλημα με την περσινή καταβολή.

Βήμα 1
Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί:
● Να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να εισά-

γετε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail) και τον αριθμό ενός κινητού τηλεφώνου που θα 
χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων. 
Σας συνιστούμε να συμπληρώσετε το πεδίο του e-
mail καθώς σε περίπτωση προβλημάτων με την πλη-
ρωμή θα σας αποστέλλονται σχετικές ενημερώσεις. 

● Nα συναινέσετε στην επεξεργασία των στοι-
χείων που απαιτούνται, δηλαδή των στοιχείων που 
αφορούν εσάς, την/τον σύζυγό σας, τα προστατευό-
μενα τέκνα σας ή/και τυχόν φιλοξενούμενα μέλη.

 Αν το σύστημα δεν πιστοποιεί τον συνδυασμό 
ΑΦΜ και ΑΜΚΑ που έχετε εισάγει, θα εμφανιστεί 

αντίστοιχο μή-
νυμα. Στην πε-
ρίπτωση αυτή:

● θα πρέπει 
να μεταβείτε σε 
ένα ΚΕΠ και να 
ζητήσετε να ε-
νημερώσετε την 
εγγραφή του 
ΑΜΚΑ σας ως 
προς το πεδίο 
του ΑΦΜ. Για το 
σκοπό αυτό θα 
χρειαστείτε ένα 
έγγραφο που 
να αποδεικνύει 
την ταυτότητά 
σας (ΑΔΤ, Δια-
βατήριο, κ.τ.λ.) 
και ένα έγγρα-
φο που να ανα-
γράφει το ΑΦΜ 

μαζί με τα προσωπικά στοιχεία σας (π.χ. εκκαθαρι-
στικό εφορίας).

Μόλις πραγματοποιηθεί η διόρθωση μπορείτε να 
ξεκινήσετε εκ νέου τη διαδικασία (Βήμα 1) προκειμέ-
νου να διαπιστώσετε αν είστε δικαιούχος του κοινωνι-
κού μερίσματος.

Βήμα 2
Αφού συναινέσετε στην επεξεργασία προσωπι-

κών και λοιπών στοιχείων, θα εμφανιστεί μια φόρμα 
που αναφέρει:

● τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, 
ημερομηνία γέννησης, φύλο κτλ), 

● οικονομικά στοιχεία (φορολογητέο  και αφορο-
λόγητο ετήσιο εισόδημα), 

● περιουσιακά στοιχεία (αξία ακίνητης περιουσί-
ας, τόκους καταθέσεων), 

● μια ένδειξη για το αν πληρούται το κριτήριο της 
μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία,

● μια ένδειξη για το αν ικανοποιείται το κριτήριο 
της ύπαρξης έστω και ενός μήνα πλήρους ασφάλι-
σης φορέα κύριας ασφάλισης (για εξαιρέσεις βλ. άρ-
θρο 2 της σχετικής υπουργικής απόφασης) και τέλος, 

● έναν κατάλογο με τα μέλη του νοικοκυριού σας.
 Αν κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία εμ-

φανίζονται λανθασμένα στο σύστημα θα πρέπει να 
μεταβείτε σε ένα ΚΕΠ και να διορθώσετε το στοιχείο 
που εμφανίζεται εσφαλμένα χρησιμοποιώντας κάθε 
πρόσφορο έγγραφο που μπορεί να αποδείξει την 
αλλαγή που θέλετε να κάνετε.

 Αν το σύστημα δεν έχει σωστή ένδειξη για το 
κριτήριο ύπαρξης έστω και ενός  μήνα ασφάλισης σε 
φορέα κοινωνικής ασφάλισης, θα πρέπει να μεταβεί-
τε σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και να ζητήσετε να 
διορθωθούν τα στοιχεία σας προσκομίζοντας κάθε 
αναγκαίο έγγραφο. Οι διορθώσεις σχετίζονται μόνο 
με αποκατάσταση σφαλμάτων αναφορικά με την ταυ-
τότητα του ασφαλισμένου και όχι σε εκ των υστέρων 
αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.

 Αλλαγές σχετικά με τα οικονομικά σας στοιχεία ή 
τη διασταύρωση της επί πενταετίας μόνιμης κατοικίας 
στην χώρα δεν είναι δυνατή, καθώς προκύπτει από 
παρελθούσες φορολογικές σας δηλώσεις και από τα 
στοιχεία του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.

Βήμα 3
Απαραίτητη είναι η σωστή συμπλήρωση αριθμού 

λογαριασμού IBAN στον οποίο είστε δικαιούχος ή 
συνδικαιούχος.

 Θα πρέπει να δηλώσετε έγκυρο και ενεργό IBAN, 
στον οποίο είστε υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός 
δικαιούχος είτε συνδικαιούχος. Σε αντίθετη περίπτω-
ση, δεν θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή ακόμα και 
αν πληρούνται όλα τα παραπάνω κριτήρια.  Για τον 
λόγο αυτό, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τυχόν 
δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό, τον λογαριασμό 
μισθοδοσίας ή καταβολής σύνταξης ή επιδομάτων 
(ανεργίας, ΚΕΑ κ.τ.λ.).

 Υπογραμμίζεται η σημασία της ορθής συμπλή-
ρωσης του συγκεκριμένου πεδίου. Επισημαίνεται 
επίσης, ότι θα διερευνηθεί σε μεταγενέστερο έλεγχο η 
συσχέτιση των αριθμών λογαριασμών IBAN με τους 
ΑΦΜ των δικαιούχων, όπως και η τυχόν εμφάνιση 
του ίδιου IBAN σε περισσότερους του ενός δικαιού-
χους.

 Σε περίπτωση που από λάθος δηλωθεί ενεργός 
λογαριασμός ΙΒΑΝ ο οποίος δεν ανήκει 
στο δικαιούχο ή συνδικαιούχο του μερί-
σματος (ανήκει δηλαδή σε άλλο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο), ενδέχεται η πλη-
ρωμή να προχωρήσει κανονικά καθώς 
δεν είναι πάντοτε δυνατός ο έλεγχος του 
συνδυασμού του ΑΦΜ με το ΙΒΑΝ. Σε 
αυτή την περίπτωση θα εισπραχθεί το 
κοινωνικό μέρισμα από κάποιον άλλον. 
Απαιτείται επομένως μεγάλη προσοχή 
στη συμπλήρωση του πεδίου του ΙΒΑΝ.

Βήμα 4
Σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας 

περιλαμβάνει και ενήλικα φιλοξενούμενα 
μέλη, απαιτείται η συγκατάθεσή τους, 
μέσω των κωδικών τους στο TAXISnet, 
για την προσπέλαση των στοιχείων τους 
από την Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να δι-
απιστώσετε αν πληρούνται τα κριτήρια 
χορήγησης.

 Η θετική συγκατάθεση όλων των φι-
λοξενούμενων ενηλίκων εντός της προ-
θεσμίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
ολοκλήρωσης και υποβολής της αίτησης. 
Συνεπώς, θα πρέπει να επικοινωνήσε-
τε άμεσα με τους φιλοξενούμενούς σας 
(στη φόρμα αναγράφονται τα στοιχεία 
των ατόμων των οποίων η συναίνεση α-
παιτείται) ώστε να μπουν στον διαδικτυ-
ακό τόπο με τους δικούς τους κωδικούς 

και να συναινέσουν.
Προσοχή: Η ύπαρξη φιλοξενούμενων μελών έχει 

επιβεβαιωθεί μέσω ηλεκτρονικής αντιπαραβολής 
βάσει των τελευταίων φορολογικών δηλώσεων. Συνε-
πώς, δεν υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν ή να 
αφαιρεθούν φιλοξενούμενα μέλη στην αίτηση για το 
κοινωνικό μέρισμα.

Προσοχή: Εάν φορολογούμενος έχει δηλώσει ότι 
φιλοξενείται αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον 
φιλοξενούντα (κατά την υποβολή της τελευταίας φο-
ρολογικής δήλωσης), και ο φιλοξενούμενος δεν άλλα-
ξε την κατάσταση «φιλοξενίας» στη δήλωσή του, τότε 
ο φορολογούμενος αυτός δεν θα έχει τη δυνατότητα 
υποβολής αίτησης για το κοινωνικό μέρισμα.

Αν έχετε αποκτήσει τέκνο μετά την 1/1/2018 μπο-
ρείτε να το δηλώσετε εισάγοντας τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. 
Το σύστημα ενημερώνεται αυτόματα για θανάτους 
που έχουν δηλωθεί στο ληξιαρχείο. Καμία άλλη αλ-
λαγή στη σύνθεση του νοικοκυριού δεν είναι δυνατή.

Βήμα 5
Εφόσον όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού 

σας έχουν συναινέσει, εμφανίζεται η ένδειξη που 
αναφέρει αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης. Στην 
περίπτωση που είστε δικαιούχος, ενημερώνεστε άμε-
σα για το ποσό του κοινωνικού μερίσματος που αντι-
στοιχεί στο νοικοκυριό σας. Διαφορετικά, εμφανίζεται 
η πρώτη αιτία απόρριψης. 

 Εάν δεν εμφανιστεί αυτή η πληροφορία, κάποιο 
από τα μέλη του νοικοκυριού δεν έχει δώσει ακόμα 
την συναίνεσή του. 

Βήμα 6
Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, θα πρέπει να 

κάνετε την επιλογή [Αποδέχομαι το κοινωνικό μέρι-
σμα] ώστε να καταστείτε δικαιούχος του κοινωνικού 
μερίσματος.

 Προσοχή: Σε περίπτωση μη αποδοχής δεν θα 
καταστείτε δικαιούχος ακόμα και αν πληρούνται τα 
κριτήρια.

Σημείωση:
Αν κατά τα 4 πρώτα βήματα έχει προκύψει η 

ανάγκη να διορθώσετε τα στοιχεία σας σε ΚΕΠ ή 
στον ΕΦΚΑ, για να ενημερωθεί η πλατφόρμα με τις 
αλλαγές που κάνατε, πρέπει να ζητήσετε να γίνει 
επαναξιολόγηση του νοικοκυριού σας κάνοντας την 
επιλογή στην οθόνη «Αξιολόγηση επιλεξιμότητας 
κοινωνικού μερίσματος». Η διαδικασία θα πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί εντός της σχετικής 
προθεσμίας αποδοχής του κοινωνικού μερίσματος.

Υποστήριξη πολιτών – Υποβολή ερωτημάτων
Για την υποστήριξη της εφαρμογής του κοινωνι-

κού μερίσματος οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην ακόλου-
θη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@
koinonikomerisma.gr.

Οι ερωτήσεις θα ομαδοποιούνται και οι απαντή-
σεις θα προστίθενται στην σελίδα των Συχνών Ε-
ρωτήσεων: https://www.koinonikomerisma.gr/Home/
Info.

Τα τεχνικά προβλήματα θα επιλύονται το συντο-
μότερο δυνατό, οπότε και οι πολίτες που δεν κατάφε-
ραν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους θα πρέπει να 
δοκιμάσουν να την επανυποβάλλουν μετά από μερι-
κές μέρες, και εντός πάντα της σχετικής προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων.
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ.ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.» ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤ. ΚΑΜΑΡΑ 25 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. 23310 23937 - 26648

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 στις 11.30 π.μ. στην 

αίθουσά μας, Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλλογοί μας, θα έ-
χουν ομιλία με θέμα:

«Η μετάνοια κατά τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορεί-
τη».

Ομιλητής: ο Αρχιμανδρίτης κ. Μιχαήλ Σαντορι-
ναίος Ιεροκήρυξη Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονί-
κης.

Σας καλούμε να προσέλθετε.
Με τιμή

Τα Διοικ. Συμβούλια

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εφημερίδες- μέλη του 
ΣΗΠΕ με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε για τον ξαφ-
νικό θάνατο του πρώην συναδέλφου, αγαπητού φίλου 
και επίτιμου Προέδρου του Συνδέσμου Ημερήσιων Πε-
ριφερειακών Εφημερίδων

ΣΠΥΡΟΥ ΔΟΥΚΑ
Ο Σπύρος Δούκας α-

νέλαβε, τα έτη 1987-2011, 
τη διοίκηση της μακροβιό-
τερης εφημερίδας της ελ-
ληνικής Περιφέρειας, της 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, οδη-
γώντας την εφημερίδα στην 
κορυφή της δημοσιότητας 
και της ευρείας αποδοχής.

Ο ίδιος υπήρξε ένα από 
τα ιδρυτικά μέλη του Συν-
δέσμου Ημερήσιων Περι-
φερειακών Εφημερίδων. Δραστήριος μέχρι τέλους και 
ευαίσθητος σε κοινωνικά θέματα, πρόσφερε με προθυ-
μία  κοινωφελές έργο διευθύνοντας το «Ίδρυμα Λήδας, 
Νανάς και Σπύρου Δούκα».

Ο χαρακτήρας του  ήταν γλυκός και προσηνής, η 
παρουσία του επιβλητική και η προσωπικότητά του 
σπάνιου ήθους. Υπήρξε ένας από τους λίγους έλληνες 
πολίτες που έλαβε εύφημη μνεία για την πορεία και το 
έργο του, πολλάκις, από την ελληνική Πολιτεία. Η απώ-
λειά του αποτελεί μεγάλο πλήγμα στην τοπική κοινωνία 
της Πάτρας και για όσους τον γνώριζαν ανεκπλήρωτο 
είναι το κενό του. 

Η οικογένεια του ημερήσιου περιφερειακού Τύπου  έ-
χασε ένα εμβληματικό μέλος της. Εκφράζουμε από καρ-
διάς τα θερμά μας συλλυπητήρια στη σύζυγο και τους 
οικείους του και συμπάσχουμε στο θρήνο τους. 

Αποφασίζουμε ομόφωνα: 
- αντί στεφάνου, να δοθεί χρηματικό ποσό στο ίδρυ-

μα «Λήδας, Νανάς και Σπύρου Δούκα»
- το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΗΠΕ, κα 

Νάντια Σαμαρά να παραστεί στη νεκρώσιμο ακολουθία
- οι εφημερίδες μέλη ΣΗΠΕ να δημοσιεύσουν και να 

αναρτήσουν το παρόν ψήφισμα
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος      Η Αντιπρόεδρος
Β. Αθανασίου    Ε. Διαφωνίδου     

Ο Γ.Γραμματέας      Η Ταμίας
Γ. Κατσαΐτης       Κ. Σαμαρά 

Ο Κοσμήτωρ
Π. Περάκης

Σε 6 βήματα όλη η διαδικασία για τη 
χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος 2018

-Υπουργείο Οικονομικών: Η διαδικτυακή εφαρμογή θα ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες 



Συνεχίζοντας τη δράσηπου ξεκίνησεπέρυσι η
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βέροιας καλεί και φέτος
όλαταμέρητουΣυλλόγου,-διοίκηση,προπονητές,
γονείς,αθλητές,ναπροσφέρουνοκαθέναςαπόένα
μικρόπαιχνίδιγιαμικρούςμαςφίλουςπουτοέχουν

ανάγκη.Γνωρίζουμεκαλάπωςσεεποχέςδύσκολες
για όλους ηαξία τηςπροσφοράς είναι μεγαλύτερη.
Ξέρουμεπως και φέτος θα μας στηρίξετε με κάθε
τρόπο.ΗΑκαδημίαΠοδοσφαίρουΒέροιαςθασυγκε-

ντρώσειέωςταΧριστούγεννααντικείμενα,
παιχνίδια,βιβλία,αθλητικάείδη,οπότεκαι
θα ταπαραδώσει σε κάποιο κοινωφελές
ίδρυματηςπόλης.

Ακόμακαιέναπαιδίανχαμογελάσειτα
Χριστούγενναείναιμιανίκη.

Ας διδάξουμεσταπαιδιάμας τηναξία
τηςπροσφοράςμέσααπότοπαράδειγμα.

Τα γραφείαμας είναι ανοιχτά για κάθε
προσφορά.Θεωρούμε αυτονόητο ότι τα
είδηπρέπειναείναισεκαλήκατάσταση.

Καλέςγιορτέςσεόλους!

Πρόγραμμααγώνων
γιατοΣαββατοκύριακο

ΤΜΗΜΑΤΑΚ12-Κ10-Κ8-Κ6:
ΣτοΜακροχώριμετηντοπικήΑκαδημία

αγωνίζονται το Σάββατο 8Δεκεμβρίου οι
ποδοσφαιριστές των τμημάτωνυποδομής
τηςΑκαδημίαςΠοδοσφαίρουΒέροιας.

Οι αγώνες θαπραγματοποιηθούνστα
γήπεδαΜακροχωρίου.

Οι αθλητές θα πρέπει να βρίσκονται
σταγήπεδαΜακροχωρίουστις10.00’

Ώραέναρξηςαγώνων:10.30’
Λήξηαγώνων:12.30’
Στολήαγώνος.

ΤΜΗΜΑΚ14:
Μετον«Αριστοτέλη»Νάουσαςθαανα-

μετρηθούνοιαθλητέςτηςΚ14τηςΑκαδη-
μίαςΠοδοσφαίρουΒέροιαςτηνΚυριακή9
ΔεκεμβρίουστογήπεδοΓεωργιανών.

Ώραέναρξηςαγώνα:11.00’
Ώραλήξηςαγώνα:12.30’

ΣεπλήρηδράσηκαιαυτότοΣαββατοκύριακογια
τιςομάδεςτουΑγρ.ΑστέραΑγ.Βαρβάρας.

ΑΝΔΡΙΚΗΟΜΑΔΑ
Ηανδρική ομάδα τουΑγροτικούΑστέρααγωνί-

ζεταιτοΣάββατο8/12/2018,στις15:00στογήπεδο
τηςΑγίαςΒαρβάρας με την αντίστοιχη ομάδα του
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας, για την 13η αγωνι-
στικήτουπρωταθλήματοςτηςΑ’κατηγορί-
αςΕΠΣΗμαθίας.

ΟΜΑΔΕΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Το εφηβικό τμήμαΚ16 τουΑγροτικού

ΑστέρααγωνίζεταιτοΣάββατο8/12/2018,
στις11:00στογήπεδοτηςΑγίαςΜαρίνας,
γιατην9ηαγωνιστικήτουπρωταθλήματος
υποδομώνΚ16τηςΕΠΣΗμαθίας,μετην
αντίστοιχηομάδατουΜ.Αλέξανδρου.

Συγκέντρωση τωνπαικτώνστις 09:15
στογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάραςμεστολή
αγώνα.

Τοπαιδικό τμήμαΚ 14 τουΑγροτικού
ΑστέρααγωνίζεταιτηνΚυριακή9/12/2018,
στις 11:00στο γήπεδο τηςΑγίαςΒαρβά-
ρας για την εξ´ αναβολήςαγωνιστική του
πρωταθλήματοςυποδομώνΚ14τηςΕΠΣ
Ημαθίαςμε τηναντίστοιχηομάδα τουΚέ-
νταυρουΜελίκης.

Συγκέντρωση όλων τωνπαικτώνστις
09:45στογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάραςμε
στολήαγώνα.

Τα τμήματα υποδομής της ακαδημίας
(Κ12–Κ6) τουΑγροτικούΑστέρα,αγω-
νίζονταιτοΣάββατο8/12/2018,στις10:30
στο γήπεδο τηςΑγίας Βαρβάρας, με τις
αντίστοιχες ομάδες τηςακαδημίας τουΟ-
λυμπιακούΝάουσαςκαιτηςακαδημίαςΜ.

ΑλέξανδρουΑγ.Μαρίνας.
Συγκέντρωσηόλων τωνπαικτώνστις 09:45στο

γήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάρας,μεστολήαγώνα.
ΟΑγροτικόςΑστέρας καλεί το φίλαθλο κόσμο,

στογήπεδοτηςΑγίαςΒαρβάρας,γιαναβοηθήσειτις
προσπάθειεςτωνομάδωνπουαγωνίζονταιτοπρο-
σεχέςΣαββατοκύριακο.
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ΗΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
τηνΤετάρτηουσιαστικά ξεκίνησεηπροετοιμασία

της«Βασίλισσας»ενόψειτουΚυριακάτικουντέρμπι
με τον πρωτοπόρο του βαθμολογικούπίνακα του
2ουομίλουτηςΓ’Εθνικής,ΆρηΠαλαιοχωρίου,

Ο τεχνικόςΣάκηςΘεοδοσιάδης «τρίβει τα χέρια
του»,αφούέχειόλουςτουςπαίκτεςστηδιάθεσήτου,
μετοιατρικόδελτίοτηςομάδαςείναιλευκό,ενώδεν
υπάρχεικαικάποιοςτιμωρημένος.

Όσον αφορά τον Σάκη  Κανούλα, ο οποίος α-
πουσίαζε από το παιχνίδι της προηγούμενης α-
γωνιστικής με τονΛαγκαδά, ο έμπειρος επιθετικός
τις τελευταίες τέσσερις μέρες ακολούθησε ατομικό
πρόγραμμα και χθες προπονήθηκε κανονικά με
τουςυπόλοιπουςσυμπαίκτες του.Υπάρχουνπολλές
πιθανότητεςναηγηθείστηνεπίθεσητηςΒέροιαςκαι
μαζίμετουςάλλουςσυμπαίκτεςτουνατηνοδηγήσει
στηννίκη

ΗΠροσέλευσητουκόσμου
ΤηνΚυριακή οιφίλαθλοι τηςΒέροιας θαπρέπει

να είναι ο 12οςπαίκτηςστο ντέρμπι με τοΠαλαιο-

χώρι,αφούαπότοαποτέλεσμαθακριθείησυνέχεια
τουπρωταθλήματοςκυρίωςγιατηνΒέροιαπουχρει-
άζεταιοπωσδήποτετηννίκη

Τανούμερακαιοιαριθμοίπολλέςφορέςλένετην
αλήθεια αφού γενικά ηπροσέλευση τωνφιλάθλων
δεν είναι αυτήπουπερίμενανπαίκτες και διοίκηση
ΣτοναγώναμετονΛαγκαδάκόπηκανμόλις27εισι-
τήρια.

Αξίζει αυτή ηΔιοίκησηπουπήρε την ομάδαδι-
αλυμένηκαι την έστησεαπό τηναρχήνα της γυρί-
σουντην«πλάτη»οιφίλαθλοιπουανδεντηνέπαιρ-
νανοισημερινοίδιοικούντεςκαιπαράγοντεςδενθα
υπήρχε κάν στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Η Βέροια
σήμεραλειτουργεί καλύτερακαιαπόμίαομάδα της
ΣούπερΛίγκας.Αθλητικέςεγκαταστάσεις,νέουλικό,
στήριξηστουςπαίκτεςμετηντακτικήπληρωμήκ.α

ΑςγίνειαρχήμετοναγώνατηςΚυριακήςόπουη
ομάδαθέλειοπωσδήποτετηννίκηγιαναπαραμείνει
ζωντανήστοκυνήγιτουτίτλου

Οιφίλαθλοιπρέπει τηνΚυριακή να είναι ο 12ος
παίκτηςκαιΟΛΟΙμαζί ναχαρούνκαι ναπανηγυρί-
σουνμίασπουδαίαεπιτυχία.

12οςπαίκτηςοιφίλαθλοιστον
αγώναΒέροιας-ΆρηΠαλαιοχωρίου!

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Αγρ.
Αστ.Αγ.Βαρβάρας το Σαββατοκύριακο 

(8-9/12)

Οι αθλήτριες Ρυθμικής Γυμνα-
στικής του Α.Ο. Αλέξανδρος 
Βέροιας, Βασιλική Πρελο-

ρέντζου, Ελευθερία Τσικερδάνου, 
Ναταλία Παπαδοπούλου, Μαρία 
Σιαφαρίκα και Ευθαλία Τσιαπανί-
τη κατέκτησαν την 1η θέση στη Δ’ 
Κατηγορία (Παγκορασίδες) αγωνιζό-
μενες στην τελική φάση του Πρωτα-
θλήματος Ensemble Ρυθμικής Γυμνα-
στικής Συλλόγων που διεξήχθη στη 
Μίκρα Θεσσαλονίκης το Σάββατο 1 
Δεκεμβρίου 2018.

Επιπλέον,στονίδιοαγώνακαικατηγορίαηδεύ-

τερη ομάδα τουΣυλλόγουαποτελούμενηαπό τις
αθλήτριεςΧρυσούλαΤσέου,ΝεφέληΚουτσονίκου,
ΜαρίαΜορφίδου,Παρασκευή Γκοντοπούλου και
ΕλισάβετΤζίμου κατέλαβε την 8η θέση.Ηπροε-
τοιμασία και η καθοδήγηση τωναθλητριώνπραγ-
ματοποιήθηκε από τις προπονήτριεςΜαργαρίτα
Ατανάσοβα,ΔροσιάΤσέου,ΒασιλικήΤηλιοπούλου,
ΑναστασίαΔίγκακαιΊναΠαραμόνοβα

ΟΔήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργια-
ζίδης, αφού ενημερώθηκε για τιςπαραπάνωδια-
κρίσεις δήλωσε τα εξής: «Θαήθελα νασυγχαρώ
τις νεαρές αθλήτριες τουΑ.Ο.Αλέξανδρος για τις
πρόσφατες επιτυχίες τους στην τελικήφάση του
ΠρωταθλήματοςEnsemble.Οισυγκεκριμένες δια-
κρίσειςμαςκάνουνόλουςυπερήφανουςκαιεπιβε-
βαιώνουν την οργανωμένηδουλειάπουσυντελεί-
ταιαπότουςπαράγοντεςκαιτιςπροπονήτριεςτου
συλλόγου καθώς και τη διαρκή εξέλιξη τουαθλή-
ματοςτηςΡυθμικήςΓυμναστικήςστηνπόλημας».

Συγχαρητήριο Δημάρχου Βέροιας 
σε αθλήτριες του Α.Ο. Αλέξανδρος 

Βέροιας

Και φέτος η εξαιρετική πρωτοβουλία 
για την Ακαδημία Βέροιας
ΠρόγραμμαΣαββατοκύριακου
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Τους Μαχητές Πεύκων υποδέχε-
ται την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 
η ανδρική ομάδα του Φιλίπ-

που Βέροιας για την 9η αγωνιστική 
του πρωταθλήματος της Β’ Εθνική 
κατηγορίας. Ο αγώνας θα ξεκινήσει 
στις 17:00 και διαιτητές ορίστηκαν οι 
κ.κ Ντούρας και Ζαχαριάδης. Είναι 
ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι και ο 
Φίλιππος χρειάζεται την νίκη. Πρέπει 
οι φίλοι της ομάδας να δώσουν βρο-
ντερό παρόν και να στηρίξουν τους 
παίκτες.

Τοπρογραμμακαιοιδιαιτητές
2οςΌμιλος
17.00ΧΑΝΘ-ΜακεδονικόςΚοϊμτζόγλου-Πράττος

(ΤζιοπάνοςΙ.)
17.00Γέφυρα-ΝίκηΒόλουΠαπαγερίδης-Ντόγκας

(Δροσόπουλος)
17.00ΦίλιπποςΒέροιας-ΜαχητέςΝτούρας-Ζαχα-

ριάδης(Μελανίδης)
17.00Αγρίνιο-ΦάρσαλαΔαρλαμήτσος-Σοφιανό-

πουλος(Μπέστιας)
17.00 Ίκαροι Σ.-Προποντίς Χαλκ. Κατωτικί-

δης-Παπανικολάου(Δραγκίογλου)
14.00Ελευθερούπολη-Φαίακας ΚέρκυραςΘεο-

δώρου-ΑγραφιώτηςΙωάν.(Μπρίγκος)
17.00Ανατόλια-ΣτρατώνιΤσουμαχίδης-Παζώλης

(Σιμητόπουλος)
Λαγκαδά17.00Ερμής-ΈσπεροςΓΣΛαμίαςΕλευ-

θεριάδης-Καλέσης(Μήτσιου)

Τα τελευταία 
γεγονότα στον 
ΑΣ. Φίλιπ-

πο Βέροιας με τους 
ανθρώπους του τμήμα-
τος στίβου να εκφρά-
ζουν πολλά παράπονα 
έφεραν στα άκρα 
κάποιους φίλους που 
αγαπάνε τον κλασ-
σικό αθλητισμό και 
δημιούργησαν ένα 
νέο Σύλλογο μόνο με 
τμήμα στίβου. Έτσι 
έγινε ο Όμιλος Κλασ-
σικού Αθλητισμού 
Βικέλας Βέροιας  με 
επικεφαλής στο τμήμα 
την κάτοχο του Ολυ-
μπιακού ρεκόρ στον 
Ακοντισμό του 7άθλου 
(Ολυμπιακοί αγώνες 
στο Λονδίνο)  Σοφία 
Υφαντίδου η οποία 
αφού ταλαιπωρήθηκε 
στον Παναξιακό και 
τελευταία στον Τρίτων Θεσ/νίκης 
επανήλθε σε σύλλογο πλέον της 
Βέροιας. 

Στον σύλλογο έχουν εγγραφήπολλοί αθλητές
πουανήκανστονΦίλιπποενώξεκίνησανκαιτμή-
ματαυποδομής.ΝαθυμίσουμεοτιοΟΚΑΒικέλας
ιδρύθηκεαπό το 2006 και λειτουργούσεσιωπηλά
.Απότηννέαχρονιάοσύλλογοςθαενισχυθείσε
όλες τις κατηγορίες και ετοιμάζεται για νέες επιτυ-
χίες.

Οι πρώτοι που βοήθησαν αυτό το εγχείρημα
ήτανοΚώσταςΓιοβανόπουλοςωςπρόεδρος του
νέου συλλόγου ενώ ο άνθρωπός που στήριξε

στηρίζεικαιθαστηρίζειτονΑθλητισμόστηνΒέροια
οεκλεκτόςφίλοςΓεράσιμοςΚαλλιγάς.Επίσηςχο-
ρηγίαυπάρχεικαιαπότονπαλιόάσσοτηςΒέροιας
ΓιάννηΜαντζιαρίδη

Μάλιστα υπάρχουν και τα ευχαριστήριαπρος
τουςπαραπάνωεπιχειρηματίες.

Ταευχαριστήρια
Το τμήμαστίβουΟ.Κ.ΑΒικέλαςΒέροιας , ευ-

χαριστεί τον κ.Ματζιαρίδη Ιωάννη ,ιδιοκτήτη του
sport cafe,Madja cafe με την ευγενική του χορη-
γία,για την εμφάνιση τωναθλητών και αθλητριών
μας.

Το τμήμαστίβουΟ.Κ.ΑΒικέλαςΒέροιας , ευ-
χαριστεί τον κ.Γεράσιμο Καλλιγά ,ιδιοκτήτη των
φροντιστηρίωνξένωνγλωσσών«Λέξις»μετηνευ-
γενικήτουχορηγία,γιατηνεμφάνισητωναθλητών
καιαθλητριώνμας.

ΜπάσκετΒ’Εθνική
Τους Μαχητές Πεύκων υποδέχεται 

ο Φίλιππος

Καιεγένετο...ΌμιλοςΚλασσικού
ΑθλητισμούΒικέλαςΒέροιας

Εκτός έδρας αγωνίζονται 
και οι δύο ομάδες του 
Νομού που μετέχουν στο 

πρωτάθλημα της Γ΄Εθνική στον 
3ο όμιλο.

ΟΑΟΚΒέροιας θα αντιμετωπίσει στα
Τρίκαλα τους Ίκαρους και ηΜελίκη στον
ΠαλαμάτουςΤιτάνες

Αναλυτικάόλοτοπρόγραμμα
3οςΌμιλος
Μπάρας 17.00 Ίκαροι Τρικάλων-ΑΟΚ

ΒέροιαςΠαπαθανασίου-Κολοκυθάς (Γκαρ-
τζονίκας)

ΔΑΚ Γρεβενών 17.00Πρωτέας Γρεβε-
νών-ΑΟ Καλαμπάκας Σελεβός-Πλατέλλα
(Κηπουρίδης)

Παλαμά17.00ΤιτάνεςΠαλαμά-ΓΑΣΜε-
λίκηςΦουτζήλας-Λαϊδης(Τέγα)

ΕΑΚ Βόλου 17.00 Ολυμπιακός Βό-
λου-ΔόξαΛευκάδαςΛαδάς-Χατζηχαρίσης
(Γκουντέλιας)

Εκπ. Μαντουλίδη 17.00 Μαντουλί-
δης-ΝικόποληΠρέβεζαςΣαρακενίδης-Χρυ-
σάφης(Δέλλας)

Πολυκάστρου 17.00 ΜΠΑΣ Εύαθλος
Μακ.-ΠΑΣ Γιάννινα Σιταρίδης-Αγραφιώτης
Γρ.(Ελευθεριάδης)

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

ΣταΤρίκαλα
οΑΟΚ
Βέροιας

Στον Παλαμά
η Μελίκη



 Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης και το 
Istrian Εθνικό Θέατρο της Κροατί-
ας, συνεργάζονται και παρουσιά-
ζουν ένα από τα κλασικότερα έργα 
της παγκόσμιας δραματουργίας, 
«Romeo + Ιουλιέτα» του Ουίλιαμ 
Σαίξπηρ, σε μετάφραση Γιώργου 
Μπλάνα και σκηνοθεσία Λευτέρη 
Γιοβανίδη.

Ο έρωτας του Κροάτη Romeo  
με την Ελληνίδα Ιουλιέτα έρχεται 
στη Βέροια με την υποστήριξη του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, την Πέμπτη 
13 Δεκεμβρίου 2018, 9:00 μ.μ. στο 
«Χώρο Τεχνών» στη Βέροια.

Συντελεστές
Μετάφραση ελληνικά: Γιώργος 

Μπλάνας
Μετάφραση κροατικά: Nick 

Jeftic
Σκηνοθεσία:  Λευτέρης Γιοβα-

νίδης
Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνστα-

ντίνος Ζαμάνης 
Επιμέλεια κίνησης: Ζωή Χα-

τζηαντωνίου
Μουσική: Παναγιώτης Δημό-

πουλος 
Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπου-

λος
Μουσική επιμέλεια: Ασημάκης 

Κοντογιάννης
Σκηνική πάλη: Κρις Ραντάνωφ
Βοηθός σκηνοθέτη: Ρία Δεληογλάννη
Παίζουν
Παραμάνα: Χρύσα Ρώπα
Ρωμαίος:  Petar Cvirn 
Ιουλιέτα: Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη 
Πατέρας Λαυρέντιος: Τάκης Μόσχος
Καπουλέτος: Παναγιώτης Κλίνης
Λαίδη Καπουλέτου: Πηνελόπη Μαρκοπούλου
Μερκούτιο: Dominik Bajo 
Μπενβόλιο: Deni Sankovic 
Τυβάλδος: Ευθύμης Χαλκίδης
Πάρης: Πέτρος Σκαρμέας 
Σαμψών/Υπηρέτης: Δημήτρης Συνδουκάς
Πρίγκιπας: Ακούγεται η φωνή του Γιώργου Κιμούλη

Ένα από τα κλασικότερα δράματα της παγκόσμιας δρα-
ματουργίας έρχεται στη σκηνή του Χώρου Τεχνών Πέμπτη 13 
Δεκεμβρίου 2018, 9:00 μ.μ. Η πιο δυνατή ερωτική ιστορία που 
έχει ειπωθεί ποτέ, που εδώ και 420 χρόνια από τη συγγραφή 
της εξακολουθεί να εμπνέει και να συγκινεί. Στην παράστασή 
μας ο Κροάτης Romeo συναντά και ερωτεύεται την Ελληνίδα 
Ιουλιέτα. Ζουν σε μια πόλη κάπου στα Βαλκάνια, όπου υπάρ-
χουν άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων, κουλτούρας και 
θρησκείας. Οι δυο οικογένειες, η μία ελληνική και η άλλη κρο-
ατική είναι αναγκασμένες να ζουν μαζί. Τους χωρίζουν πολλά. 
Η εγκληματικότητα βρίσκεται σε έξαρση. Ο ήχος των χάλκινων 

οργάνων αλλά και η θρησκεία εί-
ναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζω-
ής αυτών των ανθρώπων. Γλεντά-
νε άγρια, ζούνε άγρια. Η βία είναι 
μέσα στην καθημερινότητά τους. 
Οι ήρωες είναι όλοι στα όριά τους, 
βουτηγμένοι στην παρακμή τους. 
Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα του 
φόβου και της παρακμής γεννιέται 
ο έρωτας του Κροάτη Romeo με 
την Ελληνίδα Ιουλιέτα. Μια αλλη-
λουχία αρνητικών συγκυριών θα 
φέρει την καταστροφή σαν η μοίρα 
να μας κλείνει για μια ακόμη φορά 
το μάτι.

Η παράσταση είναι ακατάλληλη 
για παιδιά κάτω των 16 ετών. Έχει 
προβλεφθεί η χρήση υπέρτιτλων.

τιμή εισιτηρίου:
10€ προπώληση, 12€ κανονικό 

στο ταμείο πριν την παράσταση 
8€ εκπτωτικό, (φοιτητές, άνερ-

γοι, πολύτεκνοι, ΑμΕΑ),  με την 
επίδειξη της σχετικής κάρτας.

8€ εκπτωτικό, (για μέλη Συλ-
λόγων, με συμμετοχή 10 ατόμων 
και άνω)                

Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:
• Γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 

Χώρος Τεχνών, 3ος όροφος, τηλ: 
2331078140, 142

• Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ», Βενιζέλου 36, τηλ. 
2331024612

• «Στάσου Μύγδαλα», Μητροπόλεως 12, τηλ. 2331120327
• καταστήματα κινητής τηλεφωνίας Wind και στα Seven 

Spots
•  στο viva.gr & στο 11876
Πληροφορίες: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 2331078142, 140  & 

κινητό 6986489049
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας καλεί τα μέλη 

του Συλλόγου  στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η 
οποία θα γίνει την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11 
π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Βερόης & Εβραίων Μαρ-
τύρων 1), με θέματα:

1) Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 2) Εκλογή 
νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη 
για τη σωστή λειτουργία και την περαιταίρω ενδυνάμωση 
του Συλλόγου. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία θα γίνει με 
την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου 
εγγράφου (διαβατήριο, άδεια οδήγησης κτλ)

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος Ο γραμματέας

Γιάννης Μητριτώνης Γιώργος Τσίρης

Ξεκινήσαμε……..
 και ετοιμαζόμαστε να απογειωθούμε
 με προορισμό την αγαπημένη χώρα
 των Χριστουγέννων!!!
Τα παιδιά από το Υφάδι!
Σας περιμένουμε στο σπιτάκι μας (Προ-

δρόμου 12 τηλ. 2332028838), όπου εκθέ-
τουμε τις δημιουργίες μας!!!

Ενίσχυση αναξιοπαθούντων παιδιών 
Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας, ενόψει των 

εορτών των Χριστουγέννων, θα συγκεντρώσει είδη πρώτης ανάγκης όπως: Παιχνί-
δια, Ρούχα, Παπούτσια, Βιβλία κλπ, για την ενίσχυση αναξιοπαθούντων παιδιών 
της Μητροπόλεως μας, μέχρι το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018. 

Όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή παρακαλούνται να προ-
σκομίσουν τα είδη:

 Για τη  Βέροια  στις εγκαταστάσεις του Ωδείου (Μητροπόλεως 52 πίσω από την 
Εκκλησία του Χριστού - τηλέφωνο 2331060784) , 

Για τη Νάουσα (Πλατεία Παναγίας - τηλέφωνο 2332022572) καθημερινά από τις 
5 μ.μ. έως 9 μ.μ. και Σάββατο από 10:30 μέχρι 13:30.

Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου
Παρουσίαση του βιβλίου 

της Ελένης Σακελλαρίδου - 
Παραδέλη «ΤΟ ΠΙΡΟΣΚΙ»

Οι Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ , η εφημερίδα 
Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ και το Βιβλιοπωλείο 
ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ σας προσκαλούν στην πα-
ρουσίαση του βιβλίου της Ελένης Σακελ-
λαρίου-Παραδέλη με τίτλο «ΤΟ ΠΙΡΟΣΚΙ» 
που θα γίνει την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 
2018 στις 8:00μμ στον πολυχώρο ΕΛΙΑ 
,Πλατεία Ελιάς Βέροια. 

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Αλέκος Χα-
τζηκώστας, δημοσιογράφος -συγγραφέ-
ας. Θα διαβαστούν αποσπάσματα από 
το βιβλίο. Θα χαιρετίσει η συγγραφέας και 
θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου της 
για τους αναγνώστες.

Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου η 
Microsoft σε συνεργασία με 
το Found.ation  και την Δη-

μόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, 
διοργανώνει στη Βέροια μια σειρά 
δωρεάν δράσεων, οι οποίες στόχο 
έχουν να εμπνεύσουν τα παιδιά να 
γνωρίσουν τον κόσμο του προγραμ-
ματισμού.

 Τι είναι ο κώδικας, πώς χρησιμο-
ποιείται, μπορώ και εγώ να γράψω 
έναν κώδικα;

Δυο ειδικά σχεδιασμένα εργαστή-
ρια θα βοηθήσουν τα παιδιά, από 
8 έως 16 ετών, να κατανοήσουν τη 
λογική ενός κώδικα προγραμματι-
σμού (coding). Με τη βοήθεια υπο-
λογιστών αλλά και χωρίς, τα παιδιά 
θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή με 
τον μαγικό κόσμο του προγραμματι-
σμού. Η εισαγωγή σε αυτόν γίνεται 
με έξυπνα κινητικά και μαθηματικά 
παιχνίδια, αλλά και με το παιχνίδι 
Minecraft, τον πιο διασκεδαστικό 
τρόπο για να κατανοήσουν ακόμη και 
όσοι έχουν λίγες γνώσεις πληροφο-
ρικής τις βασικές έννοιες προγραμ-
ματισμού!

 Η Ώρα του Κώδικα είναι ένα πα-
γκόσμιο κίνημα που έχει προσεγ-
γίσει εκατομμύρια μαθητές σε πε-

ρισσότερες από 180 χώρες σε όλο 
τον κόσμο. Αποτελεί ευκαιρία ουσι-
αστικής γνωριμίας με την επιστήμη 
των υπολογιστών, σχεδιασμένη να 
εισάγει μαθητές σε βασικές έννοιες 
προγραμματισμού με έναν απλό και 
διασκεδαστικό τρόπο.

 Ο όρος «Κώδικας» φέρνει στο 
μυαλό μας ένα πολύπλοκο σύστημα 
προγραμματισμού, δύσκολο να το 
καταλάβουμε. Στα χέρια όμως των 
παιδιών μπορεί να γίνει παιχνίδι, δί-
νοντας τους τη δυνατότητα να εφοδι-
αστούν με ψηφιακές δεξιότητες που 
στο μέλλον θα είναι απολύτως απα-
ραίτητες. Το υλικό των σεμιναρίων θα 
είναι διαθέσιμο στο www.code.org.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες!
 Σάββατο 8/12/2018 στο εργαστή-

ριο του VeriaTechLab στον 1ο όροφο 
της Βιβλιοθήκης

• 10:00-11:00 Εργαστήριο 
Προγραμματισμού για παιδιά 8-12 
ετών

• 11:00-12:00 Εργαστήριο 
Προγραμματισμού για παιδιά 13-16 
ετών

Προεγγραφές στη Δημόσια Κε-
ντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας  στο τηλέ-
φωνο 2331024494

Δωρεάν δράσεις 
γνωριμίας των 
παιδιών με την 
επιστήμη των 

υπολογιστών από 
την Microsoft  

«Romeo + Ιουλιέτα» 
από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης 

& το Istrian Εθνικό Θέατρο της Κροατίας



Συνάντηση της 
διοίκησης της Eurobank 

με το διοικητικό 
συμβούλιο του ΣΕΤΕ

Συνάντηση με το διοικητικό συμβούλιο του 
Σ.Ε.Τ.Ε. (Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Ε-
πιχειρήσεων) είχε την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, 
η διοίκηση της Eurobank, προκειμένου να ανταλ-
λάξουν απόψεις για την κατάσταση της οικονομί-
ας και τις προοπτικές της, το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τον 
ελληνικό τουρισμό την επόμενη περίοδο.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου  της Eurobank κ. Νικόλαος Καραμού-
ζης, οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι 
κ.κ. Σταύρος Ιωάννου, Θεόδωρος Καλαντώνης, 
Κωνσταντίνος Βασιλείου και ανώτερα στελέχη 
της διοίκησής της, παρέθεσαν γεύμα εργασίας 
στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Σ.Ε.Τ.Ε. κ. Ιωάννη Ρέτσο & τα υπόλοιπα μέλη του 
Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Ε., ο οποίος εκπροσωπεί έναν από 
τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής επι-
χειρηματικής δραστηριότητας.Για τη Eurobank, η 
στήριξη του τουριστικού κλάδου αποτελεί μία δια-
χρονική στρατηγική προτεραιότητα. Σήμερα, μετά 
την κρίση, ο τουρισμός παραμένει  ένας κλάδος με 
ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και προοπτικές, ικα-
νός να συμβάλει ουσιαστικά στην πορεία της ελλη-
νικής οικονομίας προς μια διατηρήσιμη ανάκαμψη. 

Η συνάντηση έλαβε χώρα μετά την πρόσφα-
τη ανακοίνωση  για τη συγχώνευση  Eurobank 
-Grivalia που δημιουργεί  νέα δεδομένα σε μια 
καθοριστική καμπή για το ελληνικό χρηματοπιστω-
τικό σύστημα και την ελληνική οικονομία.

Εκ μέρους της διοίκησης της Τράπεζας αναδεί-
χθηκαν οι βασικοί στόχοι για τη χρηματοδότηση 
της πραγματικής οικονομίας και τη μείωση των 
κόκκινων δανείων, ενώ στο πλαίσιο της πολυετούς 
συνεργασίας ανάμεσα σε δύο στρατηγικούς εταί-
ρους, τα στελέχη της Eurobank και του Σ.Ε.Τ.Ε. 
συζήτησαν για τις νέες ανάγκες των επιχειρημα-
τιών του κλάδου σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών 
του τουρισμού.  Ο Πρόεδρος και τα μέλη του διοι-
κητικού συμβουλίου του Σ.Ε.Τ.Ε. ενημερώθηκαν 
αναλυτικά για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει 
η Eurobank για την ενίσχυση του τουριστικού 
κλάδου, αλλά και τη στήριξη της υγιούς και εξω-
στρεφούς ελληνικής επιχειρηματικότητας σε όλο 
το φάσμα της αγοράς.

13www.laosnews.grΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

Μήνας δράσεων ο Δεκέμβριος για τον ΣΟΦΨΥ (Σύλλογος Οικογενειών Φί-
λων Ψυχικής Υγείας) Ημαθίας και την Παρασκευή και Σάββατο 7 και 8 του μήνα 
κάνουν το χριστουγεννιάτικο Στόλισμα της Στέγης Δημιουργίας του Συλλόγου, 
ενώ την  Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στις 11.00΄το πρωϊ, θα γίνουν τα εγκαίνια του 
Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές Βέροιας και η έναρξη 
του Χριστουγεννιάτικου bazaar.

Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει τη λειτουργία του, το Κέντρο Υπο-
στήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας,  εντάχθηκε 
στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας, στα πλαίσια του 
Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης 
της φτώχειας – ΕΚΤ» του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με 
χρηματοδότηση για δύο χρόνια.

  Σκοπός του Κέντρου Υποστήριξης είναι να προσφέρει στους αποδέκτες 
των υπηρεσιών του μια διαδρομή κατάκτησης της δεξιότητας, της αυτονομίας 
και της ταυτότητάς τους, μέσω μιας αποκαταστασιακής διαδικασίας που να 
κατοχυρώνει την διαπραγματευτική – διεκδικητική ικανότητά τους, ώστε να 
εξασκούν τα δικαιώματά τους ως πολίτες σε ατομικό,  εργασιακό και κοινωνικό 
επίπεδο. 

  Το Κέντρο Υποστήριξης ως μεταβατική  δομή διασφαλίζει  τη διασύνδεση 
με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, έτσι ώστε να διατίθεται και να λει-
τουργεί για την επιστροφή των εξυπηρετούμενων σε μια φυσιολογική συνθήκη 
ζωής και απασχόλησης.   Οι στόχοι του Κέντρου  είναι: 

- Να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας των ιδιαίτερων αναγκών των ψυχικά 
πασχόντων και να  ανακουφίσει την επιβάρυνση των οικογενειών τους – φρο-
ντιστών τους.

- Να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των αποδεκτών των υπηρεσιών του υπο-
στηρίζοντας την ένταξή τους στις κοινωνικές διαδικασίες 

- Να βελτιώσει την αυτοεικόνα τους και να λειτουργήσει προληπτικά στην 

περιθωριοποίηση και την κοινωνική απομόνωση
- Να παρέχει ψυχολογική – εκπαιδευτική υποστήριξη των ληπτών υπηρεσι-

ών ψυχικής υγείας και των οικογενειών – φροντιστών τους
- Να καταπολεμήσει το στίγμα και τις διακρίσεις  της ψυχικής νόσου
- Να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή
- Να προωθήσει την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών 

και των οικογενειών – φροντιστών τους στην κοινωνική ένταξή τους.
  Οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν δημιουργία Ομάδων ληπτών υπη-

ρεσιών ψυχικής υγείας ψυχοεκπαίδευσης και ψυχοενδυνάμωσης  μέσα από τις 
οποίες θα ενισχυθεί η ομαδικότητα, η αλληλεγγύη, η κοινωνική επανένταξη και 
αποδοχή.

  Ομάδες οικογενειών και φροντιστών για την ψυχολογική – εκπαιδευτική 
τους υποστήριξη και ενδυνάμωση 

  Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στο Κέντρο Υποστήριξης είναι βασικά οι 
ακόλουθες: 

1.  Εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων 
φροντίδας και αποκατάστασης 

2. Εκπαίδευση σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες 
3. Ψυχοεκπαιδευτικές και ψυχοϋποστηρικτικές  παρεμβάσεις σε ατομικό και 

ομαδικό επίπεδο 
4. Ψυχαγωγικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες .
5. Προγράμματα υποστήριξης των οικογενειών και εφαρμογής ειδικών    πα-

ρεμβάσεων (π.χ. ψυχοεκπαίδευση) 
6. Συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και ανάλογες ερευνητικές δρα-

στηριότητες 
 7. Προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του 

κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές 
διαταραχές

Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου ξεκινάει η λειτουργία του Κέντρου 
Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας

-Τα εγκαίνια την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου

ΑΔΑ: ΩΙ63ΟΡ1Υ-2ΣΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚ/ΝΗ Δ/ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 25-10-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 11277

Αριθμ. ΔΑΔ: 48
ΘΕΜΑ: Απαγόρευση θήρας 
σε περίοδο χιονοπτώσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 258 παράγραφος 3 εδάφιο 

στ΄ του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικος»
2.Τις διατάξεις του αρθ. 5 της αριθ. 414985/29-11-85 

(ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) Κ.Υ.Α. όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 2 του αρθ. 2 της αριθ. 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 
581/Β/23-4-2007) Κ.Υ.Α.

3.Την υπ’ αριθ. 137813/434/23-1-1981 δ/γη του Υπ. 
Γεωργίας «περί απαγόρευσης κυνηγιού σε περίπτωση χιο-
νόπτωσης μεγάλης διάρκειας και εκτάσεως.

4.Την αριθ. 143542/2086/31-7-2018 (ΦΕΚ 3416/Β/10-8-
2018) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την Κυνηγετική Περίοδο 
2018-19»

5.Την υπ’ αριθμ. 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/Β/7-6-
2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας – Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτή-
των…»

6.Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου της 
περιοχής του Δασαρχείου Βέροιας, σε περίπτωση χιονο-
πτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Απαγορεύουμε στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου 

Βέροιας, την άσκηση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων 
(τριχωτών και πτερωτών), σε περίπτωση χιονόπτωσης με-
γάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνέπεια αυτής το έδα-
φος είναι καλυμμένο με χιόνι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
παρακολούθησης και εντοπισμού των θηραμάτων, καθώς 
και σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένης διάρκειας 
δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών (χιόνια – πα-
γετός).

Οι παραβάτες της διάταξης αυτής διώκονται και τιμω-
ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την εφαρμογή της αρμόδια είναι τα όργανα της Δασι-
κής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, των Δήμων της περιοχής 
μας, των κυνηγετικών οργανώσεων και κάθε φιλόνομος 
πολίτης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Μ.Ε.Σ.Α.Δ.Μ.Θ.
Η Αναπληρωτής Προϊστάμενος

του Δασαρχείου Βέροιας
Ελένη Κατσανίδου

Δασολόγος με Α΄ βαθμό

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Η συγκινητική προσφορά των μελών και φίλων 

του Συνδέσμου μας στο κοινωνικό παντοπωλείο  
που δημιουργήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η 
σημαντική βοήθεια που προσφέραμε σε τριάντα 
(30)  οικογένειες, που   στερούνταν  βασικών ανα-
γκών.   Οι δύσκολες  ημέρες  που περνά η  χώρα 
μας.  Όλα αυτά μας υποχρεώνουν και φέτος με 
την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων να 
δημιουργήσουμε παρόμοιο παντοπωλείο.Παρακα-
λούμε τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου μας 
να δείξουν για μια ακόμη φορά τα αλτρουιστικά 
τους αισθήματα και να προσφέρουν  ό,τι μπορεί 
ο καθένας, έστω και από το υστέρημά του, ώστε 
να μας δοθεί η ευκαιρία να  καλύψουμε, έστω τις 
στοιχειώδεις ανάγκες  των συνανθρώπων μας, 
που  αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης και 
στερούνται ακόμη και στοιχειωδών αγαθών για μια 
αξιοπρεπή διαβίωση.Η επιλογή των οικογενειών 
που έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας θα γίνει από 
τους  Δ/ντές και τους δασκάλους  κάποιων  σχολεί-
ων της πόλης μας, διότι αυτοί ζουν και αντιμετω-
πίζουν καθημερινά τα προβλήματα των μαθητών 
τους.Το  κοινωνικό παντοπωλείο θα λειτουργεί 
από 1  έως 17 Δεκεμβρίου 2018 Το  γραφείο θα 
είναι ανοιχτό: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Πα-
ρασκευή , το πρωί από 10:30  έως 12:30.

Τα είδη να είναι  μακράς διάρκειας (γάλα,  λάδι,  
ζάχαρη, όσπρια, ζυμαρικά κονσέρβες κ.λ.π.)Επει-
δή πέρυσι κάποια μέλη μας έφεραν δοχεία λάδι 5 
λίτρων, παρακαλούμε οι συσκευασίες  να είναι του 
ενός ή δύο λίτρων, για  την ίση και δίκαιη κατανο-
μή.Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Συγχαρητήριο του ΚΕΜΑΕΔ για την 
θεατρική παράσταση «Μήδεια» του Μποστ 

 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  

Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας συγχαίρει την θεατρική ομάδα ΕΚΦΡΑΣΗ Β του ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, τον σκηνοθέτη της κ. Κώστα Αποστολίδη & τους ηθοποιούς που συμμετέ-
χουν σε αυτήν για την υπέροχη θεατρική παράσταση «ΜΗΔΕΙΑ» του Μπόστ. Παρακαλούμε 
θερμά τον Πρόεδρο κ. Νίκο Μαυροκεφαλίδη να επαναλάβουν τουλάχιστον για μια φορά α-
κόμη την παράσταση αυτή & έτσι να μας δώσουν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν και 
τα παιδιά του Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας. Νιώθω πολύ περήφανη που οι συμπολίτες 
μου δημιουργούν και εκφράζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποχωρούμε από την παράστα-
ση με ψυχική ανάταση.    

Ευχόμαστε σε όλου πολλές & επιτυχημένες συμμετοχές  στο μέλλον.
Η Εθελόντρια Διευθύντρια

 και Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Προσφορά δώρων 
στον ΣΟΦΨΥ 

από τα ΚΑΠΗ Βέροιας
Ε υ χ α ρ ι -

στούμε θερμά 
το Τμήμα Ερ-
γοθεραπείας 
τ ω ν  Κ Α Π Η 
Βέροιας γ ια 
τις υπέροχες 
χειροποίητες 
κατασκευές - 
δώρα που μας 
προσέφεραν 
γ ια  τη  Χρ ι -
στουγεννιάτι-
κη Αγορά του 
Συλλόγου μας 

  Σήμερα 
το πρωϊ μας 
επισκέφθηκαν 
στη Στέγη Δη-
μιουργίας , συνοδευόμενες από την κ. Αννα Τσίτση και γέμισαν με δώρα, πολλή αγάπη και 
ζεστασιά το χώρο μας! 

  Η κοινωνική τους ευαισθησία και η διάθεση προσφοράς ήταν αποτυπωμένη στα χα-
μογελαστά πρόσωπά τους και δόθηκε μια ευκαιρία σε μας να τις ενημερώσουμε για τους 
σκοπούς, τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες του Κέντρου Υποστήριξης για ενήλικες με 
ψυχικές διαταραχές που εγκαινιάζουμε την Κυριακή.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ!
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
  Γιώργος Σαλιάγκας



Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και το Δημοτικό Ωδείο Νά-
ουσας «Εστία Μουσών», στο πλαίσιο των εορταστικών 
ημερών των Χριστουγέννων, διοργανώνουν τις παρακάτω 
εκδηλώσεις:

•  Ρεσ ι τάλ  Κ ιθάρας  του  Κων/νου  Τσ ιγγένη                                                                                             
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 9μ.μ. στην Εστία 
Μουσών Νάουσας, αίθουσα εκδηλώσεων «Κ. Μπασιακού-
λης». Θα ερμηνεύσει έργα των συνθετών S.L. Weiss, J. S. 
Bach, F. Sor, H.Villa Lobos, M. Pasieczny, L.Brouwer.                                                                                                

 Είσοδος ελεύθερη                                        
• Σ ε μ ι ν ά ρ ι ο  J a z z  Κ ι θ ά ρ α ς  &  Μ πά σ ο υ                                                                          

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 11.30π.μ. στην Εστία 
Μουσών Νάουσας, αίθουσα εκδηλώσεων «Κ. Μπασια-
κούλης». Εισηγητής-ομιλητής ο κ. Μάνος Κούρτης, κα-
θηγητής του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας. Στο σεμινάριο 
θα περιλαμβάνονται αναλύσεις ιστορικού και στυλιστικού 
περιεχομένου, αναφορικά με τα δύο αυτά βασικά όργανα 
της σύγχρονης κυρίως Jazz οργάνων. Είσοδος ελεύθερη. 
Πληροφορίες στη Γραμματεία της Εστίας Μουσών, τηλ. 
2332024234

• Χριστουγεννιάτικη Συναυλία – Παράσταση Εστίας Μουσών                        
       Κυριακή 16  Δεκεμβρίου 2018, ώρα 7μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας          Η φετινή χρι-

στουγεννιάτικη συναυλία-παράσταση όλων των τμημάτων του Ωδείου έχει τίτλο «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  
με ευχές και ….. καλές πράξεις».   Tη συναυλία παρουσιάζουν οι μαθητές-τριες του τμήματος μου-
σικής προπαιδείας της μουσικοπαιδαγωγού καθηγήτριας του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας           κ. 
Εύας Ιεροπούλου και οι μαθητές-τριες της Χορωδίας Glee. Συμμετέχουν: Καθηγητές & μαθητές 
όλων των τμημάτων, σύνολα & υποσύνολα οργάνων, ορχήστρα σύγχρονης μουσικής, βυζαντινός 

χορός, τμήματα μουσικής αγωγής, τμήμα μπαλέτου, 
η χορωδία-φωνητική Glee του Συλλόγου Γονέων & 
Κηδεμόνων της Εστίας Μουσών σε συνεργασία με 
τη χορωδία του Ωδείου.   

Είσοδος ελεύθερη
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Εργοθεραπευτή – εργοθεραπεύτρια ζητάει το ΚΕΜΑΕΔ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων 

Δήμου Βέροιας ζητά εργοθεραπευτή – εργοθεραπεύτρια  για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος 
του.

 Επικοινωνία: 2331022223 8:00π.μ. εως 13:00μ.μ.  

Σήμερα στο Κέντρο Υγείας Βέροιας

Ενημερωτική εκδήλωση για την 
πρόληψη του γλαυκώματος

 
Το Οφθαλμολογικό Ιατρείο του Κέντρου Υγείας Βέροιας με Υπεύθυνη Ιατρό την κ. Λάιου Ναυσικά, την 

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 για την πρόληψη του γλαυκώματος,  πραγματοποιεί μέτρηση ενδοφλάλ-
μιας πίεσης στο ΚΥ Βέροιας επί της οδού Μοράβα 2 στον 1ο όροφο (Ιατρείο 101) . 

Δηλώσεις  Συμμετοχής  στο 2331027624  στην κ. Γεωργίου Χριστοφορούλα .
Ο όρος γλαύκωμα χρησιμοποιείται για μια ομάδα παθήσεων που κοινό τους χαρακτηριστικό έχουν την 

προσβολή του οπτικού νεύρου.
 Προσβάλει εκατομμύρια ανθρώπους και χαρακτηρίζεται ως μια ύπουλη και μη αναστρέψιμη οφθαλ-

μολογική κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην απόλυτη τύφλωση σε περίπτωση που δεν 
αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

 Το γλαύκωμα στα αρχικά στάδια δεν εμφανίζει συμπτώματα.  Σε προχωρημένα στάδια εκτός από τις 
βλάβες στην περιφερειακή όραση , ξεκινά η αλλοίωση και στην κεντρική.

 Η διάγνωση γίνεται ύστερα από οφθαλμολογική εξέταση με έλεγχο της ενδοφθάλμιας πίεσης, έλεγχο 
της κεφαλής του οπτικού νεύρου, της γωνίας του οφθαλμού και έλεγχο των οπτικών πεδίων. 

Συνήθως αντιμετωπίζεται με τη χρήση οφθαλμολογικών σταγόνων. Όταν η φαρμακευτική αγωγή δεν 
αποδεικνύεται αποτελεσματική εφαρμόζονται θεραπείες με laser ή χειρουργική επέμβαση.  

Η δράση απευθύνεται στον ενήλικο πληθυσμό. 

Εκδηλώσεις και  δράσεις  
για τον Δεκέμβριο 2018

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων – δράσεων για τον Δεκέμ-
βριο 2018 του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας περιλαμβάνει:

-Παρασκευή & Σάββατο 7 και 8 Δεκεμβρίου :
Χριστουγεννιάτικο Στόλισμα Στέγης Δημιουργίας
- Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11.00΄το πρωϊ 
Εγκαίνια Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές 

διαταραχές Βέροιας
Εναρξη Χριστουγεννιάτικου bazaar του Συλλόγου
- Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 
Εναρξη λειτουργίας Κέντρου Υποστήριξης
- Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 7.00΄μ.μ. 
Γιορτινό Απογευματινό στη Λέσχη Αξιωματικών Βέροιας 

με ζωντανή μουσική και πλούσιο μπουφέ
...και έπεται συνέχεια.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΓΙΟΡΤΗ

Χριστουγεννιάτικη γιορτή, για τα παιδιά του συλλόγου 
και τους μικρούς της φίλους, διοργανώνει η Εύξεινος Λέσχη 
Ποντίων Νάουσας την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στις 5:30 
μ.μ. στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» - 
Αίθουσα ΕΡΙΑ. Στην εκδήλωση συμμετέχουν τα τμήματα 
μπαλέτου, Hip-hop, ζωγραφικής και Ποντιακών χορών της 
Ε.Λ.Π.Ν., καθώς και η Παιδική Χορωδία Canto A Tempo του 
Συλλόγου Πολιτισμού ενCANTO. Είσοδος ελεύθερη.

«ΕΛΑΤΕ, 
ΕΜΠΑΤΕ 

ΣΟΝ ΧΟΡΟΝ»
Το Δ/Σ του Μορφωτικού Σύλλογου «Η ΜΙ-

ΕΖΑ» Κοπανού, με χαρά σας προσκαλεί στον 
ετήσιο χορό που θα πραγματοποιηθεί στο 
ΚΤΗΜΑ-ΓΚΑΝΤΙΔΗ, το Σάββατο 8 Δεκεμβρί-
ου 2018 και ώρα 21:00.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα: Σταύρος 
Σαββίδης τραγούδι  Χρήστος Σιαπανίδης λύ-
ρα

Και ο  Χρηστάκης Δεμερτζής στο κλαρίνο
Σας περιμένουμε όλους να χορέψουμε με 

την ψυχή μας σε ένα εορταστικό περιβάλλον.
Το Δ.Σ

«1ος ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ 
ΧΟΡΟΣ»

Το Δ/Σ της Ευξείνου Λέσχης Ειρηνούπολης, 
με χαρά σας προσκαλεί στον 1ο χειμερινό χορό 
που διοργανώνει στο ΚΤΗΜΑ-ΓΚΑΝΤΙΔΗ, το 
Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 20:30.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα: 
Σοφιανίδης Γιώργος   Τραγούδι 
Τσανασίδης Γιάννης   Λύρα
Τριανταφυλλίδης Δημήτρης Λύρα-Τραγούδι
Ματζηρίδης Νίκος    Κλαρίνο
Συμεωνίδης Χάρης  Νταούλι
Σιδηρόπουλος Μάκης   Πλήκτρα
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα
Γενική Είσοδος: 15€  (πλήρες μενού & απερι-

όριστο ποτό)
Με εκτίμηση

Το Δ.Σ

Χριστουγεννιατικες 
εκδηλωσεις της ΕΣΤΙΑΣ ΜΟΥΣΩΝ

Από τις  10 έως 
τις  23 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικο 

Bazaar 
της Πρωτοβουλίας 

για το Παιδί
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί πιστή στο 

ραντεβού της, ανακοινώνει το Χριστουγεν-
νιάτικο Bazaar της, που θα γίνει από τη 
Δευτέρα 10 έως και την Κυριακή 23 Δε-
κεμβρίου 2018, στο πρώην κατάστημα 
Μπουλασίκη, επί των οδών Μητροπόλεως 
72 και Ελιάς. Το κατάστημα θα είναι ανοι-
κτό κάθε μέρα από τις 9:00 έως τις 14:00 
και από τις 17:00 έως τις 20:30 και τα 
Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 
15:00. Οι εθελόντριες του Οργανισμού από 
την Ημαθία και άλλες περιοχές της Ελλά-
δας, έβαλαν πολύ μεράκι, πολύ αγάπη και 
μεγάλη τέχνη και δημιούργησαν και φέτος 
θαυμάσια έργα, χρηστικά, διακοσμητικά, 
εδώδιμα, στολίδια, κοσμήματα, εποχιακά 
και άπειρα άλλα είδη υψηλής αισθητικής και 
ποιότητας. 

Τα έργα των εθελοντριών θα διατεθούν 
σε πολύ χαμηλές τιμές, ώστε όλοι οι φίλοι 
και οι υποστηρικτές του έργου της Πρωτο-
βουλίας να μπορέσουν για άλλη μία φορά 
να βοηθήσουν στην φροντίδα και προστα-
σία των φιλοξενούμενων παιδιών της. 

Σε Χριστουγεννιάτικη 
ατμόσφαιρα η Εύξεινος 

Λέσχη Χαρίεσσας

Με χαρούμενες παιδικές φωνές γέμισε την 
Κυριακή η αίθουσα της Εύξεινου Λέσχης Χαρί-
εσσας καθώς μικροί και μεγάλοι φίλοι του συλλό-
γου στόλισαν το Χριστουγγενιάτικο δέντρο.

Άχυρα , φιγούρες , λαμπάκια γέμισαν την αυ-
λή του συλλόγου προκειμένου να ετοιμαστεί και 
φέτος η Φάτνη του Χριστού! Μέσα σε όμορφο 
και Χριστουγεννιάτικο κλίμα τα παιδιά έστειλα το 
δικό τους μήνυμα ελπίδας, προσδοκώντας της 
γέννησης του Θεανθρώπου! 

Αυτή την περίοδο το ποντιακό σωματείο 
πραγματοποιεί διάφορες θεματικές εκδηλώσεις 
ενόψει των εορτών μέσα σε ένα πλούσιο πρό-
γραμμα.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Δεκέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό3-12-2018 μέχρι9-12-
2018 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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία
Παρασκευή 7-12-2018

13:30-17:30 ΧΑΤΖΗΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ6 (πλατεία αστι-
κών,διπλ.ΣταΚΤΕΛ)23310-
63620

21:00-08:00 ΜΟΥΡΤΖΙ-
ΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Το Μουσικό Καφενείο Σείριος 
γιορτάζοντας μαζί με την πόλη, 
διοργανώνει παράλληλες εκδηλώ-

σεις με την «Νάουσα Πόλη του Οίνου» 
την Παρασκευή 7 Δεκέμβρη στις 21:00 
Ημερίδα με θέμα: «Η Αυτογνωσία στη 
Γαστρονομία».

Ο ΣτέφανοςΔιαμαντόπουλος (Δημιουργός
Γεύσεων,ΠαγκόσμιοςΠρωταθλητήςΣοκολάτας
και Βραβευμένος Σέφ) και η ΒίκυΤσίγγα (Συγ-
γραφέας, ΣύμβουλοςΠροσωπικήςΑνέλιξης και
ΠροσωπικώνΔεξιοτήτων,Δημοσιογράφος) θα
μαςμιλήσουν για τοπώςηΑυτογνωσίαμπορεί
ναπαντρευτείμετηνΓαστρονομία.

Περιληπτικάταθέματαπουθααναπτυχθούν:
-Τοστοίχημα
-Ηπολυτέλειατουτραπεζιού
-Τοαδικημένοπαιδί

-Τοαμπέλι
-Τοκαλάθιμετακαλούδια
-Έναεξαίσιογαμήλιοδείπνο
-Ημεγάληπροσβολή
-Πως οι σκέψεις μας και τα συναισθήματα

μας,μαςεπηρεάζουν
-Πως επιδρούν άμεσα στο σώμα μας, και

στηντροφήμας
-ΗΔύναμητουΛόγουκαιηΔύναμητηςΣκέψης
-ΤισημαίνειμαγειρεύωκαιτρώωΣυνειδητά.
-Τι χρειάζεται να κάνω έτσιώστε ηΖωήμου

καιητροφήμουναείναιΌμορφηκαιΝόστιμη.
Συμμετοχή: 6 ευρώ (Μέρος των εσόδων θα

διατεθούνστοΓηροκομείοΝάουσας)
ΣτοτέλοςτηςΗμερίδαςθαδοθούνΠιστοποιητι-

κάΣυμμετοχής.Θατηρηθείσειράπροτεραιότητας.
ΤοΣάββατο 8Δεκέμβρηστις 21:00 τοΜου-

σικόΚαφενείοΣείριοςθαπαρουσιάσεισταπλαί-
σια της μεγάλης γιορτής της πόλης «Νάουσα
Πόλη τουΟίνου»ωςπαράλληλη εκδήλωσημία

διαφορετική γευσιγνωσία. Ο ΣτέφανοςΔιαμα-
ντόπουλος (Δημιουργός Γεύσεων,Παγκόσμιος
ΠρωταθλητήςΣοκολάτας καιΒραβευμένοςΣεφ)
θαπαρουσιάσειΔημιουργίεςΣοκολάταςκαιπώς
αυτέςταιριάζουνμεμίαΡάμνισταΚυρΓιάννη,με
έναΛευκόΣημείοΣτίξηςΜπουτάρηκαιέναΡοζέ
ΑφρώδεςΣημείοΣτίξης.Οιπροκλήσειςμεγάλες
καιπολλέςγιατονδημιουργό,αλλάκαιγιατους
επίδοξουςγευσιγνώστες.Θατηρηθείσειράπρο-
τεραιότητας.

Συμμετοχή: 6 ευρώ (Περιλαμβάνει Γευσιγνω-
σίατριώνκρασιώνκαισοκολάτας)

ΤοΣάββατο8Δεκέμβρηστις22:30θαπραγ-
ματοποιηθεί (μετά τηγευσιγνωσία)αφιέρωμασε
τραγούδια για το κρασί (πρώτομέρος) και στην
συνέχειατογνωστόποιοτικόελληνικόπρόγραμ-
μα τουΣείριουμε τηΔήμητραΚαραφούσια, τον
ΑποστόληΖαφειρίουκαιτονΤρύφωναΜπάιτση.

Τηλέφωνα Κρατήσεων: 2332022647-
6972726623

ΗμερίδαγιατηνΑυτογνωσίαστηΓαστρονομία
στοΜουσικόΚαφενείο“Σείριος”στηΝάουσα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
80τ.μ.στηΣκύδρα,στον
1οόροφο,κοντάστοκέ-
ντρο,πλήρωςανακαινι-
σμένο,70.000ευρώ.Τηλ.:
6951831687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
στονΠρομηθέα κατοικία
1ου και άνωορόφου με
2ΔΣΚWCαπό40.000έως
50.000ευρώ.Τηλ.επικοι-
νωνίας:6945122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-

ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο 300 τ.μ. Τιμή
ευκαιρίας 24.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτε-
μάχιο5στρ.στηνπερι-
οχήΆμμου-Αγ. Βαρβά-
ρας με λωτούς «τσίρο»
σεπαραγωγήμεπομώ-
να.Τηλ.:6987610180.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-
οικόπεδο στην περιοχή

«Φούρνοι»Ασωμάτων
4.370 τ.μ., περιφραγ-
μένο, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, κτίζει 200 τ.μ.,
επίπεδο, με εξαιρετική
θέαστονΑλιάκμονα,με
ελιές, στις 50.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6944561244.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελληνικό
ρεστοράν στο Ρέγκε-
σμπουργκ,περιοχήΒαυα-
ρίαςΓερμανίας,σελειτουρ-
γία36χρόνιαμεσταθερή
πελατείακαιτοίδιοαφεντι-

κό. Τηλ.: 004994011339
από9.30π.μ.-2.00μ.μ.&
4.00μ.μ.-11.00μ.μ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 60 τ.μ. στο
κέντρο της Βέροιας
(δωμάτιο,σαλόνι,κουζί-

να,W.C.),πλήρωςανα-
καινισμένο, 4ος όροφος
ρετιρέ, κεντρικήθέρμαν-
ση. Πληρ. τηλ.: 6945
495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα με δωμάτιο,
σαλόνι, κουζίνα,W.C.,

υπνοδωμάτιο,  αυτό-
νομη θέρμανση, χωρίς
κοινόχρηστα κοντά στο
ΒυζαντινόΜουσείο.Κος
Δημήτρης6973551477.

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.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για
επαγγελματική στέγη
στηνΑνοίξεως, έναντι
πάρκουΑγ.Αναργύρων
χώρος 90 τ.μ. (ημιό-
ροφος) κατάλληλα δι-
αμορφωμένος, γωνία,
φωτεινός, με θέα το
πάρκο, πλήρως ανα-
καινισμένος, αυτόνομη
θέρμανση, a/c, 1 δω-
μάτιο, 1 ενιαίος πολύ
μεγάλος χώρος, χωλ,
μπάνιο,κουζιναεξοπλι-
σμένη, μπαλκόνι περι-
μετρικό (ελάχιστα κοι-
νόχρηστα). Τηλ.: 6948
744632, 6976 769046
( από γ ε υμα  1 8 . 0 0 -
20.00).

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

σονιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές,κατασκευή75,σε
ημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,άψογα
συντηρημένη,επιμελημένηςκατασκευής,ατο-
μικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκαικλιματι-
στικό,ενοίκιομόνο130€.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένη κο-
μπλέ,γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατασκευή1982,
1χώρος,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά,
ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά τζάμια,
ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμεμία
ντουλάπα,ενοίκιο140€.

Κωδ: 23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επι-
πλωμένη γκαρσονιέρα60 τ.μ., κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαι ελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος,χωρίςανελκυστήρα, ενοίκιο
240€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105752ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75 τ.μ., κατασκευή77,1υ/δ,1οςόροφος,
πρόκειταιγιαμέτριακατασκευήμεξύλινακου-
φώματακαιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
ενεργειακήςκλάσηςΕ,έχεικουζίναανεξάρτη-
τηκαιμεγάλη,είναιχωρίςανελκυστήρακαισε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,ενοίκιο170€,ε-
λάχιστακοινόχρηστα.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75τ.μ.,καθ.88τ.μμικτάκατασκευή2001,2
υ/δ,1οςόροφος,νεόδμητοδιαμέρισμα ,σε
πολύκαλήκατάσταση,καινούργιααλουμινί-
ουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,
ατομικήθέρμανσημευπέρυθρες,μεαποθήκη
στουπόγειοκαιπολύλίγακοινόχρηστα.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,μοναδικήευκαιρία,μόνο240€.

κωδ.24615ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ.Ενοικιάζεται
διαμέρισμα85τ.μ.μικτάκατασκευή1992,2
υ/δ,3οςόροφος,πολύφωτεινό ,διαμπερές
καιάψογασυντηρημένο, καλαίσθητο,σεό-
μορφηπολυκατοικία,απίστευταεργονομικό
και θέρμανσημεκλιματιστικά καινούργια ,
ενοίκιο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ από
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105767ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Σπάνιο
διαμέρισμαμετζάκιστοΠασακιόσκιεπιπλω-
μένοκαιμη,με106τ.μ.μικτάκαι87τ.μ.καθ
. 2υ/δ,μεατομικήθέρμανση ,μεηλιακό ,
καιθωρακισμένηπόρτα.Μίσθωμαεπιπλω-
μένοστα270€καιχωρίςέπιπλαστα250€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778 ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3υ/δ,πολυτελούςκατασκευής,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου, διαθέτει τζάκι,  ηλιακό,

BBQδορυφορικήκεραίακαιαποθήκη, έχει
μεγάλοκήπομεδένδρα,περιφραγμένο,σε
οικόπεδο800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνοστηναυλή,τιμή350€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23159ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ενοι-
κιάζεται καινούργιαμονοκατοικία120 τ.μ.,
μεμεγάληαυλή,σε εξαιρετικήκατάσταση,
πρόκειταιγιακατασκευή2006,με3υ/δ,με-
γάλησαλονοκουζίνα1οςόροφος,διαθέτει
επιπλέονμίαμεγάληαποθήκηκαιένακλει-
στόγκαράζ,έχειδικότουκήπομεγάλοόπου
μπορεί νααναπτυχθεί και λαχανόκηπος ,
σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναιέτοιμη
βαμμένη,τοδεενοίκιοτης300€.Διαθέσιμο
από1/12/2018.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένησυνολικήςεπιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συνα-
γερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια
-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα), επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλ-
λάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.105076ΠΙΕΡΙΩΝ,Αποθήκη90τ.μ.,

ισόγεια,κατασκευή78,σεκαλήκατάσταση,
ενιαίοςχώρος,οιχώροιτουλειτουργικοί,γω-
νιακό,σε τιμήπροσφοράς200€,Αποκλει-
στικήδιάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:115739-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.στον1
οόροφοανακαινισμένο .Αποτελείταιαπό2
ΧώρουςκαιWC.ΔιαθέτειΠόρταΘωρακισμέ-
νηκαικουφώματαμεδιπλάτζάμια,μίσθωμα
200€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑ-
νελκυστήρα-Τιμή:170€.

Κωδ.116007Ενοικιάζεται  γραφειακός

χώροςκομπλέανακαινισμένοςστηνΠλ.Ω-
ρολογίουμε50τ.μ.2χώροι,1οςορ.φωτεινός
,κατάλληλοςγιακάθεχρήσημεδικότουWC
καιμεπολύλογικότίμημαστα230€.

Κωδ.105405ΕνοικιάζεταιΕπαγγελματική
Στέγηαποτελούμενηαπό3χώρουςκαιμε
WCδικότηςσυνολικά67τ.μ.καθ.Πρόκειται
γιαακίνητοεξαιρετικήςπροβολής,στηναρχή
τηςΒενιζέλου,μεασανσέρ,όλοιοιχώροιτου
φωτεινοί.Τομίσθωματουείναιπολύβατόστα
250€.Ενοικιάζεταικαιεπιπλωμένοστα280€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνο-

λικήςεπιφάνειας30τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο, καιWCκαιαποθήκη10 τ.μ.
-Τιμή:140€.

Κωδ:105031-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30
τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1974καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:150€.

Κωδ.105278ΠΑΠΑΓΟΥ,ενοικιάζεταιω-
ραίοκατάστημα80τ.μ.,μεμεγάληφάτσασε
κεντρικόδρόμοενιαίοςχώροςμεWC,καιμε
υπόγειο12τ.μ. ,κατάλληλογιακάθεχρήση
μεμίσθωμα400€.

Κωδ.105039ΣτονΆγιοΑντώνιο κοντά
κατάστημα101 τ.μ., ισόγειοκαιμε110 τ.μ.
υπόγειο τοοποίο επικοινωνείμε εσωτερικό
υδραυλικόανελκυστήρακαιμεδικότουςWC
,σεεξαιρετικάκαλήκατάστασηκαικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,άριστη
κατασκευήκαιατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μίσθωμα550€.

Κωδ: 104780 -ΚΟΠΑΝΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ έναεξαιρετικόκατάστημαμεσπάνια
προβολήσυνολικής επιφάνειας600 τ.μ.σε
ισόγειο.Διαθέτειμεγάλο προαύλιοχώρογια
στάθμευσηαλλάκαιυπόγειο600τ.μ.μεένα

μικρό επιπλέον τίμημα .Μίσθωμα ισογείου
1.200 €.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105078-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣενοικιά-

ζεταικατάαποκλειστικότηταΠάρκινγκσυνολι-
κήςεπιφάνειας13τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105971ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας77τ.μ.μι-
κτάκαι66τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1981και
διαθέτειατομικήθέρμανσημεθερμοσυσσω-
ρευτές,προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο:
40.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105028ΩΡΟΛΟΙ,Διαμέρισμα115
τ.μ.,μικτάκαι101τ.μ.καθ.κατασκευή75,3
υ/δ,3οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιάκαι
χρήζεισυνολικήςανακαίνισης,κουφώματαμε
μονάτζάμια,καλόγουστο,ανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου και
μεανελκυστήρα,αλλάκαιμεδύοντουλάπες
,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφι-
βολία,σετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσαμόνο
50.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.105017ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Πω-

λείταιαυτοτελέςκτίριο ,διπλοκατοικίααποτε-
λούμενοαπό2γκαρσονιέρες50+50τ.μ.,κα-
τασκευή2006,με1υ/δσκλ,ημίαστοισόγειο
καιηάλληστον1οορ.νεοαναγειρόμενη,σε
εξαιρετικήκατάσταση,καινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλά τζάμιακαιμεθωρακι-
σμένεςπόρτες,διαθέτουνατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιηλιακόθερμοσίφωναηκάθε
μία,γιαπολύαπαιτητικόαγοραστή,όλομαζί
από100.000€τώραμόνο74.000€.

Κωδ: 105856 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνο-
λικήςεπιφάνειας64τ.μ. Ισόγειασεοικόπεδο
500τ.μ. ,Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιοκαιμιαμεγάληαπο-
θήκη40τ.μ.Είναι κατασκευασμένη το1970
καιδιαθέτειΑτομικήΘέρμανσηΠετρελαίου,
ΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά τζάμιακαι
Τέντες,Τιμήμόνο 34.000 €.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:12824-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστι-

κότηταΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.
Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένητο1977-Τιμή:25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:105101 -ΩΡΟΛΟΙκατάαποκλει-

στικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένο το
1968καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Ηλε-
κτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα-Τιμή:15.000€.

Κωδ:105942ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικήστέγη
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόρο-
φο.Πρόκειται για έναμοναδικόακίνητο, εξ
ολοκλήρουανακαινισμένο τοοποίοαποτε-
λείται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα
μπάνιοπολυτελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχει
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
ενεργειακά τζάμια τεσσάρωνεποχών, ευρί-
σκεταισεπολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετους
χώρους,ατομικήθέρμανσηφυσικούαερίου,
θωρακισμένηπόρτα εισόδου και αποτελεί
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, τιμή:98.000€. Ι-
δανικόακίνητογιακάποιονπουαναζητείκάτι
μοναδικόστηνκαρδιά τηςπόλης.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,
Ισόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις, ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύ
καλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
20.000€.

Κωδ:105093-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας114 τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείται
απόκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο1979
και διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Τιμή:
18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.105083ΚΑΒΑΚΙΑ,Πωλείταιχωρα-

φοοικόπεδοπάνωστοδρόμοΒέροιας -Ρά-
χης, τοσχήμα τοορθογώνιο και μεγέθους
5.654 τ.μ., πωλείται από 130.000€ τώρα
45.000€.Ευκαιρία εξαιρετική,Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Kωδ.105867Πωλείταιαγροτεμάχιο15
στρ.στηΝέαΝικομήδειαστηνπεριοχήΦου-
ντουκλούκιμενερόκαιμεετήσιακαλλιέργεια
τιμή25.000€.Εξαιρετικήευκαιρία.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:1115Πωλείται έναοικόπεδοστα

Γιοτζαλίκια285τ.μ.σεπολύκαλόσημείοκαι
σεανοιχτωσιά στην τιμήεξαιρετικάχαμηλή
στις25000€.

Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας544τ.μ.μέσαστοχωριό,
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μερεύμακαινερό,
κατάλληλογιαανέγερσηκατοικίας, τιμήμόνο
25.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:1113 -ΕργοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταοικόπεδοσυνολικής επι-
φάνειας745 τ.μ. ανατολικό εντόςσχεδίου,
άρτιοκαιοικοδομήσιμοκαιπροσφέρεταιγια
ειδικόλόγωστηντιμήευκαιρίαςτων60.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ105574.ΤΡΙΛΟΦΟΣπωλείταιοικό-
πεδο1500τ.μ.μέσαστοχωριόστηνπεριοχή
Αυλαγάς,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμεγάλη
φάτσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο20.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105088ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο2.608
τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,εντόςζώνηςοι-
κισμούπριν τηνΠατρίδα,κτίζει300 τ.μ.σε
εξαιρετικάόμορφηπεριοχήπροσφέρεταισε
πολύχαμηλήτιμή,μόνο35.000€.Αποκλει-
στικήανάθεσηκαιπληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105140ΔΕΗ,Πωλείταιπάρκινγκ

ισόγειομεανεξάρτητηγκαραζόπορτα15τ.μ.,
μεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση,μόνο7.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάστα
γήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1100
τ.μ.εντόςζώνηςοικισμούάρτιοκαιοικοδομή-
σιμο.Τιμή:30.000€.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσι-
μο.Τιμή εξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€
ευκαιρίασίγουρη.

Κωδ:105035 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
καιστηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC,ενοίκιο200€.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
•ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟΥ
•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ
•OΔΗΓΟΙμεδίπλωμαΕκατηγ.μεΠ.Ε.Ι.
•ΓΕΩΠΟΝΟΙ
Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτων
στοergasiamrk@gmail.com

Πληροφορίεςστοτηλ.6948613718

Ο ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ  «Super Course ELT
Publishing»στηΒέροια,αναζητάπροσωπικόγιατηστε-
λέχωσητωνεξής9θέσεωνεργασίας:

-Γραφίστας
-Τεχνικόςυπολογιστών&δικτύων
-MotionDesigner(AfterEffects)
-FullStackDeveloper
-JuniorDeveloper
-JuniorERPDeveloper
-SeniorERPDeveloper
-UnityDeveloper
-WebDeveloper
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες/αποστολή βιογραφι-

κού,στείλε e-mail στο cv@supercourse.gr αναφέροντας
τη θέσηπουσε ενδιαφέρει ή επισκέψου την ιστοσελίδα
μας,www.supercourse.gr/careersμέχρικαιτις04/01/19.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
στην οδόΑγ. Πατα-
πίου 10 στη Βέροια
κατάστημα εμβαδού
100 τ.μ., με ημιυπό-
γειο χώρο εμβαδού
30 τ.μ., κατάλληλο
για επαγγελματική
χρήση (τέως Γυμνα-
στήριο). Πληρ. τηλ.:
23310 24939, κιν.:
6973015833.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙ -
ΡΙΑ  ταχυμεταφορών
«SPEEDEX COURIER
Βέροιας» ζητάμε δύο (2)
άτομα για εργασία με δί-
πλωμα αυτοκινήτου και
μηχανής. Πληροφορίες
στα γραφεία μας Θεσ-
σαλονίκης 45 κύριοςΤσι-
φλίδης Σ. Χαράλαμπος.
Τηλ. επικοινωνίας: 6937
226565.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος
γραφείου πλήρους απα-
σχόλησης.Άριστη γνώ-
ση λογιστικής (βιβλία Γ΄

κατηγορίας), αγγλικών,Η/Υ
(ERP,Excel,Word).Αποστο-
λή βιογραφικών: fakutsio@
otenet.gr, τηλέφωνο επικοι-
νωνίας2331071803.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
«TSIFLIDISSECURITY» ζη-
τούνταιφύλακεςμεάδειαερ-
γασίας και πιστοποίηση γαι
μόνιμη εργασία.Τηλ. επικοι-
νωίας:6937226565.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκρεοπώληςγια
εργαστήριο κρεάτων. Πλη-
ροφορίες κ. Γιώργος 6984

472747.
ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαέως60ε-

τών,γιαβοήθειαηλικιωμένου
87 ετών ως εσωτερική και
για δουλειές σπιτιού.Παρέ-
χεται διαμονή και διατροφή.
Μισθός συζητήσιμος. Τηλ.:
6949849305.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρία,χωρίςοι-
κογενειακέςήάλλεςυποχρεώ-
σειςγιαναεργασθείσεκουζίνα
εστιατορίουστηΓερμανία.Μι-
σθός,ασφάλιση,διαμονήκαι
διατροφή.Τηλ.:6972816816.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ28τ.μ.LUXανακαινισμένο&επιπλωμένο19.000€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.20ετίαςκαλό16.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό27.000€

ΡΟΛΟΪ70τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ευκαιρία15.500€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ90τ.μ.ανακαινισμένοκαλό38.000€
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.θέακαλό50.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110 τ.μ. καλόανακαινισμένοντουλάπες
80.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.ευκαιρία27.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. 10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ170τ.μ.μεζονέτα58.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180 τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ75τ.μ.καλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΓΗΠΕΔΟ100τ.μ.καλό320€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ220τ.μ.ισόγειο+220τ.μ.υπόγειοκαλό
1.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο

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.

ΕΜΠΕΙΡΗ νοση-
λεύτριαζητάεργασία
σειατρείοτηςΒέροι-
ας ή της Νάουσας.
Πληρ. τηλ.: 6970
123208.

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,αποθηκηκαινουριο75000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ45τ.μ20ετιαςεπαγ.στεγη40000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκ.διατ.100τ.μσεοικ190τ.μ
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.69000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογ.75τ.μχρήζειανακαιν.20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ΔΚWCομορφο,επιπλωμενο160€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριομε3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θθέα350€
ΩΡΟΛΟΙ1ΔΣ-Κισογειομεαυλη,κοπλαμ150€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟμεθεα,Α.Θ.Κοπλαμ,Πορταασφ.2ΔΣΚ350€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκατω1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚΘερμ/τες,θεακουκλι270€
ΠΑΠΑΚΙΑ3ΔΣΚ+ΠΑΡΚΙΓΚκαινουριο350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δ-ΣΚανωγειοκαλο160€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαν-
νη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικάχα-
μηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσιανο13000€

ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο16στρστηναασφαλτοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΤΑΥΡΟΣδευτεροαπόασφαλτο14στρ.2500€τοστρεμμα
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ12στρ.2200€τοστρεμμα
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.ροδακινα+πομονα+μπεκ.2800τοστρέμμα
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενε-
ρο12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατειο1οςμεασανσερ22000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό25ως1500
τ.μαπό50εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλησι-
ονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣεισογειααποθ.180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΙατρειο120τ.μγιασυστεγαση600€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημαεξαιρετικηθεση60+60υπογειο1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτασεις
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΚαφεσελειτουργια1000€ενοικιοτοκατα-
στημασκετο
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος50τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.ζη-
τάγιατοεργοστάσιότης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης:

1)ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜεγνώσειςΒιομηχανικώνεγκατα-
στάσεων,Βιομηχανικούαυτοματισμού,πίνακες–κυκλώματακαι
γνώσηΑγγλικών.

2)ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗγιατοτμήμαπαραγωγής
Και για τις δυο θέσεις απαραίτητο το ενδιαφέρον για

τηδουλειάκαιπνεύμασυνεργασίας.Ανάλογηεμπειρίαθα
ληφθείυπόψη.Βιογραφικάσημειώματαμπορούννααπο-
σταλούν(μεαναφοράστηθέση)στο:

Fax: 23330 27806 και, e-mail: info@almifoods.gr,
Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
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ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητά να εργασθεί σε κουζίνα,

με εμπειρία22χρόνων, γιαοποιαδήποτε
εργασία.Τηλ.:6948706772.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα καλοσυνάτη, πολύ
φτωχιά,πεπειραμένη, με άριστεςσυστά-
σεις,ζητάδουλειάγιαφύλαξηηλικιωμένων,
γιακαθαριότηταμαγαζιώνκαισκάλεςοικο-
δομών.Τηλ.:6972410205.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως ε-
σωτερική, για φροντίδα ηλικιωμένων.
Τηλ.:6993678697.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και

εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας
αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε παι-
διά δημοτικού και γυμνασίου. Τμές πο-
λύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980
973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα
σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή πτυ-
χιούχο ΜαθηματικούΑΠΘ σε φιλικές
τιμές.Τηλ.επικοινωνίας:6906471253.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή εμπειρία και
εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας
αγγλικών παραδίδει μαθήματα ελληνι-
κώνκαιαγγλικώνσεμαθητέςδημοτικού
και γυμνασίου. Τιμές πολύ προσιτές.
Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτητικό δω-

μάτιολευκόμεστρώμα,πλυντήριορού-
χων 45άρι, διπλή ντουλάπα, καναπές
που γίνεται διπλό κρεβάτι, γραφείο με
λευκό τζάμι αμμοβολή και συρταριέρα

γραφείου.Τηλ.:6978335129.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με το στρώ-

μα.Πληρ.τηλ.:6973777747.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπι-

πλα γραφειου, σαλόνι
SATO μπλε, 4 καρέ-
κλες, τραπέζι, τραπε-
ζάκι,  τραπέζι πτυσ-
σόμενο συσκέψεων,
ντουλάπα με κλειδα-
ριά (κερασί), ντουλά-
πα-ράφια (μελί), κα-
ναπέδες, όλα σε άρι-
στη 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.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο74 τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,
έχει2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης
40.000ευρώ.
-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.71Πωλαίτειαχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000
ευρώ.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΕνοικιάζεταικατάστημαΚαρακωστή16,38τ.μ.ισόγειοκαι18τ.μ.
πατάρι400ευρώΕΚ98
-ΕνοικιάζεταιγραφείοΒερόης3,1οςόρ.,80τ.μ.,ατομ.θέρμανση,
καινούργιακουφώματα,πλήρωςανακαινισμένο,240ευρώΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμεεξοπλι-
σμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό200έως
300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεταιγραφείοστοκέντρο27τ.μ.,2οςόροφοςμεW.C.150
€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως60 τ.μ. και42 τ.μ.
ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέλου200
€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

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
-ΜΕΓΑΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ:Πωλείταικετρικότατο

διόροφοκατάστημα,70τ.μ.μεμεγάληπρό-
σοψη,ΜΟΝΟ75.000ευρώ.

-ΣΧΕΔΟΝΤΖΑΜΠΑ:Διαμέρισμα60τ.μ.με
2ΔΣΚWC,διαμπερές,πλήρωςανακαινισμέ-
νο,μεακριβάυλικά,33.000ευρώ.

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απόγνωστήεταιρείαμεταφορώνζητείταιλογίστριαμε

άριστη γνώσηυπολογιστικώνπρογραμμάτων και απο-
θήκηςεμπορευμάτωνγιαμόνιμηεργασία,θαπροτιμηθεί
εμπειρία.Βιογραφικόμεραντεβούστοτηλ.6937226565.



P Χωριστές φορολογικές δηλώσεις από το 2019 θα 
κάνουν τα παντρεμένα ζευγάρια. Είμαστε σε καλό δρόμο…

 
P Το θέμα υπουργέ μου, είναι πότε θα μας χωρίσετε 

τις κρεβατοκάμαρες.
 
P Και φυσικά πότε θα μοιραστούν τα υπόλοιπα δω-

μάτια του σπιτιού και οι οικοσκευές. Κουζίνα στην αγάπη, 
ψυγείο στο αστέρι.

 
P Και το ντουλάπι με τη μερέντα. Πρωί κοινή χρή-

ση, απογεύματα μετά τον ύπνο αποκλειστική.
 
P Αυτές είναι αποφάσεις για σπίτι. Όχι ένφιες και βλα-

κείες.
 
P Εδώ κάποτε ήταν παίξε γέλασε. Τώρα το μόνο 

που παίζεται είναι τζόγος. Και πολιτικές για γέλια.
 
P Ελλάδα είναι η χώρα όπου ‘εθελοντής’ παίρνει 176€ 

για να σταματάει τα αυτοκίνητα στις διαβάσεις, που είναι υ-
ποχρεωμένοι οι οδηγοί να σταματούν έτσι κι αλλιώς.

 
P Ελλάδα της κρίσης είναι η χώρα όπου η κυρία ξέ-

χασε δύο ευρώ ρέστα της από τους καφέδες στο τραπέζι 
και πήρε τηλέφωνο να πει ότι θα περάσει αύριο να τα 
πάρει.

 
P Ελλάδα της παραγωγής είναι η χώρα όπου νιώθεις 

ότι πας στη δουλειά όταν κα-
λά-καλά δεν σχόλασες χθες.

 
P Το μεγάλο φιλοσοφι-

κό ερώτημα είναι γιατί να σηκώνομαι, αφού για ύπνο θα 
πάω το βράδυ πάλι.

 
P Γι’ αυτό μαλώνω τόσα χρόνια με την αγάπη που 

στρώνει κάθε πρωί το στρώμα που θα κοιμηθούμε κι απόψε 
το βράδυ.

  
P Ο τόπος μας είναι εκνευριστικά μικρός για τους 

ανθρώπους που δεν αντέχεις, κι απελπιστικά τεράστιος 
για όσους θέλεις να έχεις κοντά σου.

 
P Κατά τα λοιπά. Άγνωστος προσπάθησε να κατεβάσει 

το πανταλόνι της Μαρίας Κορινθίου. Τόσο πολύ θα κρύωνε.
 
P Δύο οι αποτυχίες του ‘αγνώ-

στου’: μία ότι δεν της κατέβασε το πα-
νταλόνι, κι άλλη μία ότι ακόμη παραμέ-
νω άγνωστος.

 
P Ου παντός πλειν ες Κορινθίου.
 
P Κι ένα φιλοσοφικό γαστριμαρ-

γικό για το Σαββατοκύριακο: όταν ήρ-
θαν να πάρουν το κοκορέτσι, δεν αντέ-
δρασα. Δεν ήμουν της σούβλας. Όταν 

ήρθαν να πά-
ρουν τη μα-
γειρίτσα, δεν 
αντέδρασα. 
Δεν  ήμουν 
της σούπας. 
Όταν ήρθαν 
να πάρουν 
τ ο ν  γ ύ ρ ο , 
δεν είχε απο-
μείνει κανείς 
καλοφαγάς 
για να αντι-
δράσει.

 
P Και:
 
Η  Ν ί τσα , 

κορίτσι αστι-
κής οικογένει-
ας, παντρεύ-
τ η κ ε  έ ν α ν 
αγρότη. Μια 
μέρα, που ο 
αγρότης θα 
έλειπε απ’ το 
σπίτι, λέει στη 
γυναίκα του, 
τη Νίτσα: 

- Α γ ά π η 
μου, σήμερα 
θα έρθει ο άν-
θρωπος για 
την τεχνητή 
γονιμοποίηση 
των  αγελά -
δων. Έχω βά-

λει ένα καρφί στο δοκάρι του στάβλου, για να ξέρεις σε ποια 
αγελάδα θα τον πας.

Όταν έφτασε ο τύπος της τεχνητής γονιμοποίησης, η Νί-
τσα τον πήγε στον στάβλο και σταμάτησε εκεί που ήταν το 
καρφί στο δοκάρι. Του έδειξε την αγελάδα κι αυτός ρώτησε: 

-Είστε σίγουρη;
-Ναι, λέει αυτή. Είναι η αγελάδα κάτω απ’ το καρφί στο 

δοκάρι.
-Και το καρφί τι ρόλο παίζει; ρωτάει αυτός.
-Ξέρω ‘γω; λέει η Νίτσα. Νομίζω, για να κρεμάσετε το πα-

ντελόνι σας!
Κ.Π.

www.laosnews.gr20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

CMYK


	071218f
	071218g
	071218f
	071218g
	071218f
	071218g
	071218f

