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Νέο Δ.Σ στην 
ΕΛΜΕ Ημαθίας

-Πρόεδρος ο Τάσος Παντζαρτζίδης

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου

Η ΝΟΔΕ Ημαθίας 
και οι ΔΗΜΤΟ 

Βέροιας, Νάουσας 
και Αλεξάνδρειας 

κόβουν βασιλόπιτα
-Κεντρικός ομιλητής ο Κωστής Χατζηδάκης
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Εκπτώσεις και προσφορές 
κουβαλούν  νερό στον μύλο 

των πολυεθνικών 
  Λίγες ημέρες πριν την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων 
και η συνέντευξη στο κύριο θέμα μας με το νεοεκλεγέντα 
πρόεδρο της ΕΣΕΕ Γ. Καρανίκα, ταράζει τα νερά της 
αγοράς. Μιλά ξεκάθαρα για επανεξέταση του θεσμού των 
εκπτώσεων και ενδιάμεσων προσφορών που διαρκούν 
σχεδόν πια όλο τον χρόνο, αφού δεν έχουν προσφέρει 
κάτι ιδιαίτερο στους μικρομεσαίους εμπόρους. Ποιοι 
είναι οι κερδισμένοι; Οι αλυσίδες καταστημάτων και οι 
μεγάλες πολυεθνικές, απ’ ότι φαίνεται. Οι πρακτικές 
γνωστές. Βομβαρδισμός από τηλεοπτική διαφήμιση για 
κάποια συγκεκριμένα είδη σε πολύ χαμηλές τιμές και 
όταν ο καταναλωτής διαπιστώσει, όταν επισκεφθεί το 
κατάστημα, ότι το προϊόν δεν είναι πια διαθέσιμο λόγω 
εξάντλησης του αποθέματος, δεν φεύγει με άδεια χέρια, 
όλο και κάτι θα ψωνίσει. Αυτό είναι το τυράκι στην 
φάκα, που δυστυχώς όλοι έχουμε φάει, αφού πρόκειται 
για μελετημένες μεθόδους μάρκετινγκ, που πιάνουν 
ως συνήθως στόχο. Επομένως ένα τοπίο στην αγορά με 
συνεχείς προσφορές και εκπτώσεις, αφενός «λύνει» τα 
χέρια των πολυεθνικών να προσελκύσουν με θεμιτά και 
αθέμιτα μέσα τους καταναλωτές, αφετέρου χάνεται η 
ουσία και το νόημα των πραγματικών εκπτώσεων, αφού 
πλέον δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον καταναλωτή να 
τρέξει να ψωνίσει γιατί ήρθαν οι εκπτώσεις. Βαρύτητα, 
λοιπόν, στην στήριξη του μικροεμπόρου, που είναι στον 
κύκλο των χρημάτων που γυρίζουν στην αγορά, γιατί 
των πολυεθνικών σε μεγάλο μέρος μην τα είδατε…  
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Εξακολουθούμε να τρέχουμε στους δρόμους
5.086 παραβάσεις βεβαιώθηκαν α-

πό την Τροχαία κατά τον μήναΔεκέμ-
βριο 2018,στοπλαίσιο των ελέγχων και
δράσεων τηςΥπηρεσίας στην Κεντρική
Μακεδονία.Από αυτές οι μισές (2.574)
περίπου, αφορούσανπαραβάσεις για υ-
περβολικήταχύτητα,οι1.560παραβάσεις
επαγγελματικών οχημάτων, 227 για μη
χρήση ζώνης, 226 γιαΚΤΕΛ και 220 για
μέθη.Ακολουθούνπαραβάσεις με διψή-
φιο αριθμό, όπως κίνηση στο αντίθετο
ρεύμα,κράνοςκαθώςκαιπαραβίασηκόκ-
κινουκαιπροτεραιότητας.

Ωστόσο,παρά τις συνεχείς εκκλήσεις
καιοδηγίες τηςΤροχαίας,εξακολουθούμε
δυστυχώςνατρέχουμεστουςδρόμους…

Ωςπότε;

Φτυάρια και αλάτι από εργάτες του δήμου
στο 3ο & 14ο δημοτικό Βέροιας

ΜπορείτασχολείαναείναικαισήμερακλειστάστοδήμοΒέροιας,ωστόσοοιεργασίεςκαθαρισμούέχουνξεκινήσει
απόπροχθές,όπωςμαςδήλωσεοαρμόδιοςαντιδήμαρχοςΒ.Παπαδόπουλος.Διατουλόγουτοαληθές,οφακόςτου
ΛΑΟΥχθεςτοπρωίπέτυχεσυνεργείοτουδήμουστο3ο&14οδημοτικόσχολείο,δίπλααπότοΒήματουΑποστόλου
Παύλου.Τρίαάτομαμεφτυάριακαθάριζαντασκαλιάκαιμέροςτουπροαύλιου,ενώσυγχρόνωςέριχναναλάτι.Απα-
ραίτητεςενέργειεςγιαναμπορέσουνναεπιστρέψουνμεασφάλειαοιμαθητέςστιςτάξειςτουςκαινακάνουνποδαρικό
στασχολείατουςγιατο2019!

OδήμαρχοςμετοναντιδήμαρχοΟικονομικών
καινέουποψήφιο(;)

ΤηνΚυριακή τοπρωί οφακός
τουΛΑΟΥ «συνέλαβε» τον δή-
μαρχοΒέροιαςΚ.Βοργιαζίδης,
με τον αντιδήμαρχοΟικονομικών
ΣτέλιοΑσλάνογλου νασυζητούν
καιναπίνουντονκαφέτουςστην
Ελιά. Ο Στ. Ασλάνογλου θεω-
ρείται από ταδυνατά«όπλα» του
δημάρχου, αφούπαρά το χαμηλό
προφίλ που διατηρεί, έχει να ε-
πιδείξει εξαιρετική δουλειά στην
οικονομική διαχείριση του δήμου.
Μαζί τους και οΜιχάληςΤζαφε-
ρόπουλοςπρόεδρος τωνσυνορι-
οφυλάκωνΝ.Ημαθίαςκαιδιεθνής
διαιτητήςχάντμπολ.Μήπωςησυ-
νεύρεση τουςδενήταν τυχαία και
αναμένεται να«σκάσει» νέαυπο-
ψηφιότητα; ΟΜιχάληςΤζαφερό-

πουλος,πουηοικογένειάτουδιατηρείτοιστορικόεξοχικόκέντρο«Φλαμουριές»,εκτόςαπότηνσυνδικαλιστικήτουδράση
στονχώροτηςΑστυνομίας,έχειφέρειμεγάλεςδιακρίσειςγιατηνΒέροια,ωςδιεθνήςδιαιτητήςχάντμπολκαιπροφανώς
είναιμίακαλή«μεταγραφή»γιατονσυνδυασμότουδημάρχουστιςπροσεχείςεκλογές.Γιαναδούμε…

Περίπου2.000επισκέπτεςτηνΚυριακή
στοχιονοδρομικόΣελίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας
έδωσαναπότηνδιοίκηση τουΕθνικού
ΧιονοδρομικούΚέντρουΣελίου,γιατην
προηγούμενηΚυριακή,έσπασαντακο-
ντέρ επισκεψιμότητας!Περίπου 1.000
άτομα προσήλθαν στο χιονοδρομικό
για σκι, ενώ άλλοι τόσοιως απλοί ε-
πισκέπτες για να χαλαρώσουν και να
απολαύσουν το χιονισμένο τοπίο. Εν-
δεικτικότογεγονόςότικαιταδύοπαρ-
κινγκ του χιονοδρομικού κέντρου ήταν
ασφυκτικά γεμάτα, καταδεικνύοντας το
πόσοιπολλοίήτανπράγματιοιεπισκέ-
πτες.Με τοδεξίμπήκε το2019για το
χιονοδρομικό στο Σέλι και ελπίζουμε
νασυνεχιστεί,αφούαπ’ότιφαίνεταικαι
ο χειμώνας και τα χιόνια είναι ακόμη
μπροστάμας.

Οι
παλιοί έλεγαν
ότι χιόνι που

δεν λιώνει, περιμένει 
κι άλλο
χιόνι...
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Πολλή δουλειά και πικρία από τον αντιδήμαρχο 
Β. Παπαδόπουλο, για τις ημέρες του χιονιά

Σε σχέση με πέρυσι...

Με χαμηλότερους τζίρους 
κινήθηκε η Αγορά την εορταστική περίοδο

Γ. Καρανίκας στον ΑΚΟΥ 99.6: Θα ζητήσουμε επανεξέταση εν γένει των εκπτώσεων και των προσφορών

Για την αντιμετώπιση του χιονιά και του παγε-
τού μίλησε ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6, σε 
τηλεφωνική επικοινωνία ο αντιδήμαρχος Καθαριό-
τητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολιτι-
κής Προστασίας  Βασίλης Παπαδόπουλος. 

Ξεκίνησε αναφέροντας ότι κατέβαλαν μεγάλες 
προσπάθειες με το προσωπικό από το αμαξοστά-
σιο του δήμου για τον αποχιονισμό και ανέφερε 
για την κατάσταση που επικρατεί. «Μετά από 
συνεχόμενη προσπάθεια εικοσιτετραώρων η κα-
τάσταση είναι αρκετά καλή με δρόμους καθαρούς, 
στεγνούς, τώρα αν σε κάποιες περιπτώσεις σε κά-
ποιες γειτονίες, σε κάποια στενά, υπάρχει ακόμη 
λίγος πάγος είναι φυσιολογικό». 

Σε ερώτηση αν το 2019 μπήκε με δυσκολίες 
λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας,  απάντησε πως 
είναι απολύτως αναμενόμενες και φυσιολογικές 
για την εποχή οι καιρικές συνθήκες. «Θα πρέπει 
να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι κατάλληλα και 
ο δήμος και οι πολίτες». Επεσήμανε ότι είναι ση-
μαντικό που δεν είδαμε αντιολισθιτικές αλυσίδες 
στην πόλη, γεγονός που μαρτυρά το καλό απο-
τέλεσμα της δουλειάς που έκανε το προσωπικό 
του δήμου από την πρώτη στιγμή. «Υπάρχει ένας 
τεράστιος μηχανισμός που δουλεύει με συνολικά 
10 εκχιονιστικά και άλλα σκαπτικά και υποστηρι-

κτικά οχήματα, που δεν διαθέτει κανένας άλλος 
δήμος, ούτε καν η Θεσσαλονίκη. Η Βέροια έχει την 
«ευτυχία» να έχει τα ορεινά χωριά στα Πιέρια, το 
ορεινό κομμάτι του Βέρμιου(Καστανιά, Σέλι, Φυ-
τειά κλπ)». 

Η πικρία του για τα άδικα σχόλια
«Είμαι πικραμένος γιατί χτυπιέται αυτός ο μη-

χανισμός, με αυτά που γράφονται και λέγονται 
ανεύθυνα, διότι η κριτική είναι καλή και μας κάνει 
καλύτερους, αλλά όταν κρινόμαστε σα να ήμα-
σταν μια βόρεια χώρα, χωρίς να διαθέτουμε τον 
ανάλογο μηχανισμό αλλά πρέπει να έχουμε υπό-
ψη ότι εκεί έχουν υποχρεωτικά εφοδιασμένα  τα 
αυτοκίνητά  τους με αντιολισθητικές αλυσίδες. 
Από προχθές ξεκίνησε η υπηρεσία να καθαρίζει 
τα σχολεία, αλλά να λάβουμε υπόψη ότι η θερμο-
κρασία είναι πολύ χαμηλή και η μορφολογία της 
πόλης μας είναι τέτοια που πολλά σχολεία είναι σε 
πλαγιές με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί 
ο καθαρισμός. Υπάρχει συνεργείο με 10 άτομα, 
ενώ συνδράμουν και οι οδοκαθαριστές, ωστόσο ο 
πάγος είναι δύσκολο να καθαριστεί. 

Αυτό το λευκό σεντόνι που πέφτει και ομορ-
φαίνει την πόλη και τα χωριά μας, όλοι μαζί θα το 
«ξηλώσουμε» γραμμούλα-γραμμούλα. Δεν μπο-

ρούμε να είμαστε παντού, ο δήμος κάνει το μέ-
γιστο δυνατό και αν υπάρχουν ακόμη κάποια 
δύσκολα σημεία με  πάγο, ας περιμένουμε λίγο και 
να είμαστε εφοδιασμένοι με αλυσίδες». 

Σχόλιο για τις δηλώσεις 
του Παύλου Παυλίδη 

Σχετικά με τις προχθεσινές δηλώσεις του προ-
έδρου των αστικών και υποψήφιου δημάρχου 
Παύλου Παυλίδη στον ΑΚΟΥ 99.6, ο οποίος ήταν 
μετριοπαθής και δεν λαΐκισε, ο αντιδήμαρχος 
σχολίασε ότι ο κ. Παυλίδης και γενικότερα όποιος 
είναι σχετικός και έχει γνώση του θέματος δεν θα 
μπορούσε να πει κάτι άλλο. Ξέρει όλα αυτά τα 
χρόνια τις προσπάθειες που γίνονται, από την 
θέση του ως πρόεδρος των αστικών λεωφορείων. 
Όσοι άνθρωποι είναι στο δρόμο, στο μόχθο και 
στην αγορά ξέρουν πολύ καλά τις προσπάθειές 
μας.

Στο τέλος της τηλεφωνικής επικοινωνίας ο 
κ. Παπαδόπουλος έστειλε μέσα από τον ΑΚΟΥ 
99.6  ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό του 
δήμου, στους ανθρώπους που ξενύχτησαν πάνω 
στο τιμόνι για τον αποχιονισμό, αλλά και στο προ-
σωπικό που τους υποστηρίζει από άλλες υπηρε-
σίες και το έργο τους ακόμη συνεχίζεται.

Μια περιοδική έρευνα για την κί-
νηση της Αγοράς το εορταστικό 15ν-
θήμερο των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς έκανε το Ινστιτούτο 
της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ε-
μπορίου και Επιχειρηματικότητας, σε 
δείγμα 250 επιχειρήσεων.

Για τα αποτελέσματα της έρευνας 
μίλησε χθες στον εκπομπή «Πρω-
ινές σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 99.6 ο 
νέος πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος 
Καρανίκας, επισημαίνοντας τα πιο 
σημαντικά όπως:

1. «Υπήρχε μια εικόνα για έντονη 
κινητικότητα και μεγάλους τζίρους, 
όμως, ο μέσος όρος της απόδειξης 
ήταν πολύ χαμηλότερος από προη-
γούμενες χρονιές. Δηλαδή πουλήθη-
καν τα ίδια τεμάχια, ίσως και παραπάνω, αλλά ο τζίρος, το ζήτα της 
ταμειακής μηχανής, έδειξε στο 51% των επιχειρήσεων μια μείωση. 
Ελαφριά, αλλά μείωση. Μάλιστα ένας κλάδος που επλήγη περισ-
σότερο ήταν η ένδυση-υπόδηση ενώ υπερίσχυσαν τα είδη τροφί-
μων και ποτών. Προφανώς έγιναν αγορές, αλλά με πολύ λιγότερα 
χρήματα. Οπότε οι καταναλωτές στράφηκαν σε φθηνότερα δώρα 
αναλόγως των οικονομικών τους δυνατοτήτων. Κι αυτό είναι απόλυ-
τα δικαιολογημένο αφού το εισόδημα των καταναλωτών γενικότερα 
είναι χαμηλό».

2. «Η καλύτερη περίοδος αποδείχθηκε ότι ήταν η εβδομάδα προ 
των Χριστουγέννων και όχι αυτή πριν την Πρωτοχρονιά. Να σημει-
ωθεί ότι ο εορταστικός τζίρος είναι συνήθως το 20% του ετήσιου 
τζίρου ενός εμπόρου, του οποίου η αγωνία, τα τελευταία χρόνια, εί-
ναι να καταφέρει να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις, είτε 
από τη φορολογία είτε από τα λειτουργικά και άλλα έξοδα. Η έρευνα 
έδειξε ότι τελικά τα 3/4 τουλάχιστον των επιχειρήσεων κατάφεραν 
να καλύψουν αυτές τις υποχρεώσεις… Αλλά όλος ο αγώνας γίνεται 
γι’ αυτό και δεν θάπρεπε… Δυστυχώς αν δεν αλλάξει κάτι, σε σχέση 
με τη φορολογία και τις υποχρεώσεις, ειδικά για τους μικρομεσαίους 
εμπόρους, το πρόβλημα θα παραμένει μεγάλο».

Συνεχίζοντας ο κ. Καρανίκας, υπογράμμισε ότι, ένα ενδιαφέρον 
στοιχείο που κατέδειξε η έρευνα, είναι ότι μεγάλωσε η ψαλίδα των 
μικρών-μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις μεγάλες. «Το μεγαλύ-
τερο κομμάτι από την πίτα του τζίρου, στράφηκε στις μεγάλες ε-

μπορικές πιάτσες, 
στα εμπορικά κέ-
ντρα (τύπου Mall), 
όπου βρίσκονται 
οι μεγάλες αλυσί-
δες καταστημάτων 
που λειτουργούν 
με διαφορετικούς 
όρους. Αυτό είναι 
ένα ισχυρό πλήγ-
μα για τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις κι ένα σημείο που θα πρέπει να προσέξουμε, 
κάνοντας και την αυτοκριτική μας, αλλά ζητώντας και από την Πολι-
τεία να δημιουργήσει ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσει να 
λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, επ’ ωφελεία του καταναλωτή.

-Κύριε Καρανίκα, πιστεύετε ότι οι συνεχείς εκπτώσεις και 10ήμε-
ρες ή 15νθήμερες προσφορές, κάθε εποχή του χρόνου, κάνει καλό 
στην Αγορά, τελικά; ρωτήσαμε.

Όχι, κατηγορηματικά όχι, απάντησε και πρόσθεσε. «Ήδη έχουμε 
ζητήσει επανεξέταση του θεσμού των εκπτώσεων και των προσφο-
ρών εν γένει. Είδαμε, ότι οι ενδιάμεσες εκπτώσεις δεν δίνουν τίπο-
τα, αντίθετα επικρατεί εδώ και 3-4 χρόνια μια αναρχία στην Αγορά. 
Δεν είναι πρόσφατος ο νόμος, ισχύει από το 2015… Σ’ αυτά τα χρό-
νια κι εμείς αλλάξαμε άποψη, από την πρακτική των προσφορών» 
τόνισε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Καρανίκα, «οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες 
έχουν το όπλο της διαφήμισης και της επικοινωνίας που δεν το έχει 
ο μικρός έμπορος και παραπλανούν τον καταναλωτή ή τον οδηγούν 
σε λάθος ή αχρείαστες αγορές, με αποτέλεσμα να στερείται τον τζί-
ρο αυτό ο μικρομεσαίος έμπορος».

Μάλιστα την επόμενη εβδομάδα η διοίκηση της Συνομοσπονδίας 
θα έχει ραντεβού στην Γραμματεία Εμπορίου για να θέσει αυτό α-
κριβώς το θέμα, προς επανεξέταση.

Οι καταστηματάρχες πάντως προσδοκούν στις επερχόμενες 
εκπτώσεις που ξεκινούν στις 14 Ιανουαρίου, όπου θα υπάρχουν 
ειδικές, μεγάλες εκπτώσεις και αξίζει τον κόσμο να τις εμπιστευτούν 
οι καταναλωτές.

Σοφία Γκαγκούση



Το καράβι των ξωτικών «σάλπαρε» χθες το με-
σημέρι για το λιμάνι του, προκαλώντας «κύματα» 
στο κυκλοφοριακό, επί Ανοίξεως και Εληάς, καθ’ ότι 
οι περιοριστικές ρυθμίσεις που προβλέφθηκαν ήταν 
πολύ «χαλαρές» κυρίως στο κομμάτι της Ανοίξεως, 
από τους Αγ. Αναργύρους και Καρακωστή μέχρι το 
πέταλο της Εληάς.

Γύρω στις 1.30 το μεσημέρι, το παραπάνω τμήμα 
«φράκαρε» από τα Ι.Χ. που έμπαιναν στην Ανοίξεως 
και βρισκόταν μπροστά στην παρκαρισμένη μεγάλη 
νταλίκα, όπου φορτώθηκε κομμάτι – κομμάτι το κα-
ράβι για να μας αποχαιρετήσει.

Οπότε, οι οδηγοί που δεν έβλεπαν εγκαίρως την 
πινακίδα που τους κατηύθυνε προς την Καρακωστή, 
έμπαιναν στο αδιέξοδο της Ανοίξεως και έκαναν α-
ναστροφή ή όπισθεν, ο ένας πίσω από τον άλλο με 
αρκετά… γαλλικά και Ελληνικά σήματα ανοιχτής  πα-
λάμης. Και πώς να την δουν άλλωστε την πινακίδα 
αφού ήταν στραμμένη πλαγίως,  η κόκκινη κορδέλα 
στο ρεύμα προς την Εληά, ελεύθερη πάνω στο δρό-
μο και δύο κώνοι στις άκρες.

 Σε ώρα αιχμής, δεν υπήρχε ούτε ένας, να ενη-
μερώνει τους οδηγούς για το πρόβλημα και να τους 
κατευθύνει προς την Καρακωστή, (μέχρι να ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία της φόρτωσης και να απελευθε-
ρωθεί ο δρόμος από την νταλίκα),  ή έστω να αποκα-
ταστήσει την πινακίδα και την απαγορευτική κόκκινη 
κορδέλα, επί του οδοστρώματος.

Καμμιά φορά, σκοντάφτουμε στα… αυτονόητα!
σ.σ.1.  Σε επικοινωνία που είχαμε με την Δημοτι-

κή Αστυνομία και τον προϊστάμενο Χαρ. Καπουρτίδη, 
μας είπε ότι εκείνη την ώρα ενημερώθηκε και ο ίδιος 
για το πρόβλημα και θα έστελνε προσωπικό να το 
δει. Προφανώς, εκτίμησε, κάποιος οδηγός πέρασε 
και έκοψε την κορδέλα.

σ.σ.2. Στις 11.20 π.μ της Τρίτης 8 Ιανουαρίου 
απεστάλη ενημερωτικό μειλ από την  Διεύθυνση 

Αστυνομίας που ενημέρωνε ότι θα ληφθούν περιο-
ριστικά μέτρα στο  παραπάνω σημείο, από τις 11.30 
έως 15.οο

«…Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διε-
ξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των 
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφά-
λεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασι-
ών φόρτωσης εορταστικού υλικού στην ενταύθα οδό 
Ανοίξεως, την σήμερον ημέρα Τρίτη 08- 01-2019, Α 
Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

α) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός 
είδους οχημάτων, την σήμερον Τρίτη 08-01- 2019, 
κατά τις ώρες 11:30΄ έως 15:00΄, στις οδούς: • Ανοί-
ξεως, από τη συμβολή της με την οδό Κωτουνίου 
έως τη συμβολή της με την οδό Μερκουρίου Κα-
ρακωστή και • Παστέρ, από τη συμβολή της με την 
οδό Κωτουνίου έως τη συμβολή της με την οδό 
Ανοίξεως.

 β) Επιτρέπουμε τη διέλευση 
- στάθμευση του υπ΄ αριθμ. Ε-
ΚΑ-9576 Δ.Χ. φορτηγού οχήμα-
τος, στο ανωτέρω τμήμα της ε-
νταύθα οδού Ανοίξεως, το οποίο 
θα χρησιμοποιηθεί για τις ανωτέ-
ρω εργασίες φόρτωσης. Άρθρο 
2ο α) Κατά τη διάρκεια των ανω-
τέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, 
η κυκλοφορία των ο-
χημάτων θα πραγμα-
τοποιείται από παρα-
κείμενες οδούς.

 β) Οι ρυθμιστικές 
πινακίδες και λοιπές 
σημάνσεις θα τοπο-
θετηθούν από την αι-
τούσα Υπηρεσία του 
Δήμου Βέροιας, με 

μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ί-
διου Δήμου και η εγκεκριμένη σήμαν-
ση, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βέ-
ροια, 08 Ιανουαρίου 2018 Α Π Ο Φ Α Σ 
Η Υπ. Αρίθμ. 05/2019 2 καθώς και τα 
μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, 
θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕ-
Ο/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 
20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υπο-
δομών Μεταφορών και Δικτύων. Άρθρο 
-- Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, 
διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των Άρθρων 420 και 458 Π.Κ. και τις 
διατάξεις των Άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του 
Ν.2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-- Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της, σύμφωνα με το Άρθρο 109 του 
Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα 
με το Άρθρο 4 Ν.3861/2010».
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ΓΟΥΙΛΙ  -  WHEELY  (ΜΕΤΑΓΛ. 
Στα Ελληνικά)

Προβολές : καθημερινά στις 
17.10

Σκηνοθεσία: ΓΙΟΥΣΡΙ Α-
ΜΠΤΟΥΛ ΧΑΛΙΜ Σενάριο: ΓΙΟΥΣ-
ΡΙ ΑΜΠΤΟΥΛ ΧΑΛΙΜ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 
ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑ-
ΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ, ΒΑ-
ΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΙΝΩ ΣΤΕΦΑΝΗ, 
ΖΩΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ, ΑΛΚΗΣ 
ΖΕΡΒΟΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΜΕΡΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ

Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ       (Μεταγλ.)
Προβολές: Καθημερινά στις 17.10 μεταγλωττι-

σμένη στα Ελληνικά
Σκηνοθεσία: ΡΟΜΠ ΜΑΡΣΑΛ
Σενάριο: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΜΑΓΚΙ
Ηθοποιοί: ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ, ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ, ΤΖΟΥΛΙ 

ΓΟΥΟΛΤΕΡΣ, ΕΜΙΛΙ ΜΟΡΤΙΜΕΡ, ΕΜΙΛΙ ΜΠΛΑΝΤ, 
ΑΝΤΖΕΛΑ ΛΑΝΣΜΠΕΡΙ, ΝΤΙΚ ΒΑΝ ΝΤΑΪΚ, ΜΠΕΝ 
ΓΟΥΙΣΟ, ΛΙΝ-ΜΑΝΟΥΕΛ ΜΙΡΑΝΤΑ 

THE BACHELOR 3
Προβολές:   : Πέμπτη 3/1 – Παρασκευή 4/1 – Σάβ-

βατο 5/1 – Κυριακή 6/1 στις 19.30 και 21.45 
Δευτέρα 7/1 – Τρίτη 8/1 – Τετάρτη 9/1 στις 21.45
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
Σενάριο: ΙΣΙΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΠΙΜΕ-

ΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΕΙΔΑΣ
Ηθοποιοί: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΡΟΒΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙ-

ΜΙΤΣΕΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΙ-
ΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΙΣΚΑ-

ΔΟΥΡΑΚΗΣ, ΤΑΣΟΣ ΠΑΛΑΝΤΖΙΔΗΣ , ΒΙΚΥ ΚΑΒΟΥ-
ΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΟΥΦΑΚΟΥ, ΤΟΝΙ ΣΦΗΝΟΣ, ΜΕΛΕ-
ΤΗΣ ΗΛΙΑΣ , ΚΟΝΙ ΜΕΤΑΞΑ, ΤΖΕΡΟΜ ΚΑΛΟΥΤΑ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ, ΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, 
ΚΟΡΤΝΕΪ ΠΑΡΚΕΡ, ΗΣΑΪΑΣ ΜΑΤΙΑΜΠΑ

Roma   (Αλφόνσο Κουαρόν)
Προβολές:   Μόνο Δευτέρα 7/1 – Τρίτη 8/1 – Τε-

τάρτη 9/1 στις 19.30
 Σκηνοθεσία: Αλφόνσο Κουαρόν
Σενάριο: Αλφόνσο Κουαρόν 
Ηθοποιοί: Γιαλίτζα Απαρίθιο, Μαρίνα ντε Ταβίρα 

ΤΟ ΒΑΠΟΡΑΚΙ  (THE MULE) του Κλιντ Ίστγουντ
Προβολές: καθημερινά στις 19.00 και 21.30 
Σκηνοθεσία: Κλιντ Ίστγουντ
Σενάριο: Νικ Σενκ
Ηθοποιοί: Κλιντ Ίστγουντ, Μπράντλεϊ Κούπερ, 

Λόρενς Φίσμπερν, Μάικλ Πένια, Νταϊάν Γουίστ, Άντι 
Γκαρσία, Άλισον Ίστγουντ, Τάισα Φαρμίγκα, Ιγκνά-
σιο Σερίτσι 

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»     3/1/19 - 9/1/19

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Ετήσιος χορός
της Ευξείνου Λέσχης Επισκοπής

 Η Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής Νάουσας διοργανώνει τον  Ετήσιο Χορό της, την Παρασκευή 11 Ια-
νουαρίου 2019, στις 8:30 μ.μ. στο Κτήμα Γκαντίδη ( Άγιος Γεώργιος Βέροιας ). Θα παρουσιαστούν τα 
τμήματα του συλλόγου!

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετέχουν :
Παυλίδης Στάθης - Τραγούδι Τσιτιρίδης Γιάννης - Τραγούδι 
Αθανασιάδης Χάρης - Λύρα Μπαϊραχτάρης Θωμάς - Λύρα 
Ιακωβίδης Γιώργος - Κλαρίνο Παπαδόπουλος Γιάννης - Κρουστά 
Φουντουκίδης Δημήτρης - Πλήκτρα 
Μια ποντιακή βραδιά με κορυφαίους καλλιτέχνες!!!
Περισσότερες πληροφορίες :6985636960

Το ΚΕΜΑΕΔ 
κόβει πίτα

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός 
Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας για Ά-
τομα με Ειδικές Δεξιότητες του Δήμου Βέ-
ροιας πραγματοποιεί Αγιασμό και κοπή της 
Βασιλόπιττας του νέου έτους από τον Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη την Παρασκευή  
11-1-2019 στις 12:00π.μ. στο Κέντρο Μέρι-
μνας ΑμΕΑ Δ. Βέροιας στον Προμηθέα  της 
Βέροιας (Εβραϊκά Μνήματα)       

Εύξεινος Λέσχη 
Ποντίων Νάουσας
Κοπή  βασιλόπιτας

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:30 
π.μ. η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας – Εθνική 
Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης», θα 
πραγματοποιήσει την κοπή της βασιλόπιτας, στο 
εντευκτήριο του συλλόγου, για τους φίλους, τα μέλη 
και τους μαθητές του σωματείου.

Νέο Δ.Σ στην 
ΕΛΜΕ Ημαθίας
-Πρόεδρος ο Τάσος 

Παντζαρτζίδης
Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ημαθίας, η 

σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος Παντζαρτζίδης Τάσος
Αντιπρόεδρος Τσούλιου Στέλλα 
Γ. Γραμματέας Αξούριστου Χαρά 
Ταμίας Γαλουζής Μιχάλης 
Οργανωτικός Γραμματέας Κακαγιάννης Θεόδωρος 
Μέλος Μεγακλής Αστέρης 
Μέλος Συμεωνίδου Μαρία 

Κυκλοφοριακό αλαλούμ χθες στην Ανοίξεως 
από ελλιπή ή πρόχειρη σήμανση



Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ
         Η καινούργια χρονιά προχωρά ήδη με γοργά 

βήματα, ενώ εξακολουθεί να ακούγεται ο απόηχος 
από τις εορτές, από την ανταλλαγή των ευχών, 
αλλά  και από τις χαρούμενες στιγμές των ημερών. 

Κάποια στιγμή όμως όλα αυτά τα χαρούμενα 
συναισθήματα των εορτών, αναπόφευκτα συναντούν 
ξανά την αμείλικτη πραγματικότητα,  με  τα σοβαρά 
προβλήματα του τόπου  να είναι περισσότερο υπαρ-
κτά,  δραματικά,  επίκαιρα και πιεστικά από ποτέ. 

Τα μείζονα εθνικά ζητήματα, η οικονομική κρίση 
που εξακολουθεί να σοβεί παρά την «έξοδο» από τα μνημόνια και τα κοινωνικά 
προβλήματα που λαμβάνουν όλο και περισσότερο χαρακτηριστικά ανθρωπιστι-
κής κρίσης,  αποτελούν και τους οδοδείκτες μέσω των οποίων υποχρεούται η 
χώρα να πορευτεί τον νέο χρόνο.

Κορυφαίας σημασίας κοινωνικό ζήτημα αποτελεί η Υγεία που και με τον 
νέο έτος εξακολουθεί να εντάσσεται σε μια περίοδο που εύλογα χαρακτηρί-
ζεται ως η πλέον δραματική,  από όλες όσες έχουν  βιώσει  η Κοινωνία και  
οι Ιατροί, από πολλά χρόνια.

Η καινούργια χρονιά  οδεύει δεσμευμένη με τις συνέπειες   των μνημο-
νιακών πολιτικών  που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται από  την πολιτεία, 
οι οποίες έχουν υποβαθμίσει δραματικά την ιατρική απασχόληση  όπως 
αυτή υπήρχε και κάλυπτε τις ανάγκες περίθαλψης των πολιτών, τα προη-
γούμενα χρόνια.

Ο χρόνος που ήδη τρέχει εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από την  με-
θοδική κυβερνητική άρνηση να προσεγγιστούν  και να δρομολογηθούν 
βιώσιμες λύσεις και προοπτικές στα μεγάλα προβλήματα που συνοδεύουν 
την περίθαλψη των πολιτών και  έχουν επιφέρει νομοτελειακά την κατάρ-
ρευση του  υφιστάμενου συστήματος υγείας. 

Αυτή η μεθόδευση που εξακολουθεί και μετά την αυγή του νέου χρόνου, 
οδηγεί συστηματικά τους  νέους κυρίως Ιατρούς που αντιμετωπίζουν το ζοφε-
ρό φάσμα της ανεργίας και της περιφρονητικής υποβάθμισης τους, παρά τα  
ατέλειωτα και επίπονα χρόνια σπουδών, ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, προς 
αναζήτηση αξιοπρεπών συνθηκών απασχόλησης σε άλλες  χώρες.  

Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι, η χώρα μας να εξακολουθεί να κατα-
γράφει τον μεγαλύτερο αναλογικά αριθμό μεταναστών Ιατρών σε όλη την Ευρώπη. 

Η πολιτική ηγεσία  παρά την επίκληση της «μεταμνημονιακής εποχής», 
εξακολουθεί να πορεύεται σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και στοχευόμενης 
δημιουργίας πλεονασμάτων μέσω της μείωσης των δημοσίων δαπανών. 

Έτσι και με το ξεκίνημα του νέου χρόνου εξακολουθούν να περικόπτο-
νται συστηματικά και απροκάλυπτα  οι λειτουργικές δαπάνες των δημόσι-
ων νοσοκομείων, να μειώνονται οι μισθοί και να  αναστέλλεται η  πληρωμή  
εφημεριών και υπερωριών του προσωπικού. 

Αυτή η κατάσταση σε συνδυασμό με τις  συνεχώς επιδει-
νούμενες συνθήκες εργασίας, αναγάγουν σε  ηρωισμό την 
ευσυνείδητη άσκηση του καθήκοντος, προκειμένου να λειτουρ-
γούν με στοιχειώδη  επάρκεια τα δημόσια νοσοκομεία. 

Το νέο έτος βρήκε τους επικουρικούς ιατρούς που ήταν 
απολύτως αναγκαίοι για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας,  να 
έχουν περιέλθει σε μια  ανάλγητη ομηρία παντελώς ανεπί-
τρεπτη για ειδικευμένους επιστήμονες. 

Ήδη όσων η σύμβαση έχει λήξει αποχώρησαν από 
τις θέσεις τους αναμένοντας εναγωνίως την υποσχεθείσα 
ανανέωση. 

Εν κατακλείδι η καινούργια χρονιά βρίσκει τα δημόσια 
νοσοκομεία σε συνθήκες κατάρρευσης  κάτω από το βάρος 
της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης. 

Σε συνθήκες δραματικής υποβάθμισης αναγκάζεται  και 
στην καινούργια χρονιά να πορευτεί η Πρωτοβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας. 

Η μετονομασία των πρώην Μονάδων Υγείας ΙΚΑ-ΕΟΠΥ-
Υ-ΠΕΔΥ σε Κέντρα Υγείας, δεν αποκατέστησε την δραματική 
αδικία που συντελέστηκε εις βάρος της περίθαλψης των πολιτών, 
με τις  απολύσεις του ιατρικού προσωπικού που έγιναν κατόπιν 
των καθ ομολογία μνημονιακών επιταγών. 

Ο νέος χρόνος βρίσκει τα Κέντρα Υγείας υποβαθμισμένα 
και υποστελεχωμένα κατά  εντελώς περιφρονητικό για την περί-
θαλψη των πολιτών τρόπο, ενώ παρακολουθεί ανεκπλήρωτα τα 
οράματα των θνησιγενών,  υποστελεχωμένων και ανεπαρκών 

ΤΟΜΥ, παράλληλα με την πλήρως  αποτυχημένη εφαρμογή του Οικογενειακού 
Ιατρού. 

Οι  Ιατροί που εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους  στις Μο-
νάδες  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εξακολουθούν να υφίστανται την 
μεταβολή των εργασιακών τους σχέσεων με  καταναγκαστική μεθόδευση.

Με την καινούργια χρονιά που ήδη κυλάει, οι αυτοαπασχολούμενοι ελευθε-
ροεπαγγελματίες ιατροί βιώνουν την δραματική εξέλιξη της επαγγελματικής τους 
προοπτικής, με τις οφειλές του Δημόσιου Ασφαλιστικού Συστήματος να συσσω-
ρεύονται επί έτη χωρίς να αποδίδονται στους δικαιούχους και την  άδικη φορο-
λογική και ασφαλιστική επέλαση να υπονομεύει την ίδια τους την υπόσταση.  

Ταυτόχρονα   η αυθαίρετη παρακράτηση των  ληξιπροθέσμων οφειλών 
προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, το «κούρεμα» των χρεών του 
ΕΟΠΥΥ μέσω του rebate και του claw back, καθώς και η μετακύλιση μεγά-
λου μέρους της δημόσιας ιατροφαρμακευτικής δαπάνης στους ίδιους τους 
ασθενείς,  δείχνουν το ανάλγητο και προκλητικό πρόσωπο της κυβερνητικής 
εξουσίας που παραμένει αναλλοίωτο  και στην νέα χρονιά.

Επί πλέον ο καινούργιος χρόνος παρακολουθεί την εκ μέρους του 
κράτους επίμονη απόρριψη του αιτήματος για καθιέρωση συλλογικής 
σύμβασης εργασίας και την προσπάθεια θεσμοθέτησης και επιβολής ενός 
σαθρού πλαισίου  που προβλέπει  δραματικές μειώσεις των αμοιβών και 
αύξηση των υποχρεώσεων των Ιατρών, που εκ των πραγμάτων καθίσταται  
ανεφάρμοστο και ανενεργές. 

Κύριο χαρακτηριστικό όλων αυτών των διαπιστώσεων στον χρόνο που τρέ-
χει, είναι η προκλητική περιφρόνηση των υποχρεώσεων της πολιτείας έναντι της 
Υγείας των πολιτών και η συνολική εχθρότητα  προς τους Ιατρούς συνολικώς.

Μπροστά σ’ αυτή την εφιαλτική πραγματικότητα την οποία όλοι βιώ-
νουν και που εξακολουθεί να καταγράφεται  και στην καινούργια χρονιά, 
ως μόνη διέξοδος προβάλλει  η δυναμική και οργανωμένη αντίδραση της 
κοινωνίας, αλλά και των ίδιων των Ιατρών που σε κάθε Σύστημα Υγείας,  
παραμένουν η θεμελιακή του βάση. 

Κατά το τρέχον έτος αναμένονται κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις ό-
πως άλλωστε είναι ευρέως γνωστό. 

Στην ιστορική αυτή συγκυρία οι οργανωμένοι κοινωνικοί φορείς επιβάλ-
λεται να αντιδράσουν συστηματικά και δυναμικά, ώστε να ανατραπούν  οι 
αντιιατρικές  μεθοδεύσεις που έχουν σαν συνέπεια την δραματική  υπο-
βάθμιση της περίθαλψης των πολιτών. 

Κατά τις γενικότερες ανακατατάξεις που διαφαίνονται, είναι επιτακτική  
η  διατράνωση της κοινωνικής απαίτησης ότι «η Υγεία των πολιτών πρέπει 
να σταματήσει να αποτελεί αντικείμενο  ανάλγητων  λογιστικών πειραματι-
σμών που μετέτρεψαν την οικονομική κρίση σε βαθειά ανθρωπιστική για 
ολόκληρη την κοινωνία».

Αυτή είναι η πρόκληση της νέας χρονιάς, ώστε η Υγεία να καταλάβει 
την θέση που της αρμόζει, ως το πρωταρχικό κοινωνικό αγαθό.
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Οι πωλητές της Λαϊκής 
ευχαριστούν τον Δήμο Βέροιας

Το Σωματείο Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν Ημαθίας ευχαριστεί τον Δήμο Βέροιας και 
τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, για τον άμεσο και αποτελεσματικό καθαρισμό του 
χώρου της λαϊκής αγοράς από τα χιόνια, ώστε να διεξαχθεί με ασφάλεια, τόσο για τους 
πολίτες ,όσο και για τους πωλητές, η αυριανή λαϊκή αγορά στη Βέροια 

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου
Η ΝΟΔΕ Ημαθίας και οι ΔΗΜΤΟ 

Βέροιας, Νάουσας 
και Αλεξάνδρειας κόβουν βασιλόπιτα

-Κεντρικός ομιλητής ο Κωστής Χατζηδάκης
 Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΝΟΔΕ Ημαθίας , 

όπως επίσης οι Πρόεδροι και τα μέλη των ΔΗΜΤΟ 
Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας διοργανώνουν 
κοινή εκδήλωση για την κοπή της πίτας, το Σάββατο 19 
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 21:30 στο κτήμα «ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ» στη Βέροια.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο α-
ντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Β΄ 
Αθηνών, κ. Κωστής Χατζηδάκης.

Προσκλήσεις διατίθενται και νωρίτερα από τους 
προέδρους και τα μέλη, όπως επίσης για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 
επικοινωνείτε και στο τηλ. του γραφείου της ΝΟΔΕ Ημαθίας 23310- 28980.

Βλαχογιάννειο Μουσείο: 
«γνώσεσθε την 

αλήθειαν και η αλήθεια 
ελευθερώσει υμάς»

Από την Ιερά Μητρόπολη γνωστοποιούνται τα εξής: 
 Μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα για τη λειτουργία του «Βλαχο-

γιάννειου Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα» στη Βέροια και το θόρυβο 
που δημιουργήθηκε, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, για την αποκατάσταση της 
αλήθειας και για να γίνει γνωστός προς κάθε κατεύθυνση ο σκοπός του 
Μουσείου, προσκάλεσε στις 6 Ιανουαρίου 2019 το απόγευμα τους εκ-
προσώπους των αρχών και των φορέων της Ημαθίας σε ενημερωτική 
συνάντηση και ξενάγηση στους χώρους του. 

Στην πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου ανταποκρίθηκαν και οι τέσσε-
ρις βουλευτές του Νομού, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, οι Δήμαρχοι 
Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βέροιας, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ο Αστυνομικός Διευθυ-
ντής Ημαθίας, ο Διευθυντής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και ο 
εκπρόσωπος του Στρατηγού. 

Οι προσκεκλημένοι μετά από σύντομη ενημέρωση που είχαν από 
τον Μητροπολίτη για την Ιστορία του Μουσείου, ξεναγήθηκαν και περι-
ηγήθηκαν στους χώρους του. Με προτροπή του ιδίου του Σεβασμιωτά-
του, μελέτησαν με προσοχή και ενδιαφέρον όλα τα εκθέματα και είχαν 
την ευκαιρία να διαπιστώσουν ότι το Μουσείο δεν λειτουργεί διχαστικά, 
όπως σκοπίμως, κακόβουλα και κακόπιστα διαδίδεται από ορισμένους, 
αλλά απεναντίας σέβεται απόλυτα τον ρόλο και την αποστολή του. 
Δεν διαστρεβλώνει σε καμιά περίπτωση την Ιστορία, δεν παρουσιάζει 
μονομερώς τα γεγονότα, δεν εξυμνεί πρόσωπα και καταστάσεις που 
δίχασαν τον λαό μας στις σκοτεινές περιόδους της Ιστορίας μας, αλλά 
υπηρετεί με συνέπεια και αντικειμενικότητα την ιστορική μνήμη.

  Το «Βλαχογιάννειο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα» σεβόμενο από-
λυτα την αποστολή του, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως χώρος ανάδει-
ξης της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας και, κυρίως, ως χώρος που θα 
διατηρεί ζωντανή τη μνήμη του Μακεδονικού Αγώνα.

Σταθερός και αταλάντευτος στόχος της Ιεράς Μητροπόλεως μας 
είναι το Μουσείο να παραμείνει ως ένας χώρος που θα ενημερώνει 
και θα ενώνει τους πολίτες της Ημαθίας και τους επισκέπτες του από 
όλη τη Χώρα. Και επειδή η Εκκλησία του Χριστού είναι Εκκλησία της 
Αγάπης και της Αλήθειας, η Ιερά Μητρόπολη μας, με ειλικρινή αισθή-
ματα αγάπης απευθύνεται και στους επικριτές της, καλώντας τους στο 
Μουσείο ώστε να διαπιστώσουν ιδίοις όμασι την αλήθεια. Καθώς όπως 
λέγει ο Ευαγγελιστής «γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθε-
ρώσει υμάς».

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως 

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου 

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

Κοπή πίτας στο Γηροκομείο
 
Τα  Δ.Σ.  του Αδελφάτου  Γηροκομείου  Βέροιας και της 

Μ.Φ.Η. ΄΄Σωσσίδειο Γηροκομείο  Βέροιας``  , οι Τρόφι-
μοι  και  το Προσωπικό , διοργανώναουν εκδήλωση  στην 
αίθουσα του  Γηροκομείου Βέροιας , την    Κυριακή  13  
Ιανουαρίου  2019   στις  12.00 μ.,  για την   κοπή   της   
βασιλόπιτας , από   τον  Σεβασμιότατο   Μητροπολίτη   Βέ-
ροιας  Ναούσης και Καμπανίας και Επίτιμο Πρόεδρο του 
Γηροκομείου , κ.κ. Παντελεήμονα.

Κοπή  Βασιλόπιτας στο 
Ωδείο της Μητρόπολης

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 στις 6:30 μ.μ. στο 
Μητροπολιτικό Κέντρο «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα, 
παρουσία του Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα, θα πραγμα-
τοποιηθεί η κοπή της Βασιλόπιτας του Ωδείου μας και της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχει η θεατρική ομάδα του 
Γυμνασίου Κοπανού με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Ανα-
στασία Κυριακίδου, που θα παρουσιάσει το έργο με τίτλο: 
«Μια ξεχωριστή μέρα του Μπάρμπα - Πανώφ» του Ρού-
μπεν Σάιλλενς, σε διασκευή Λέων Τολστόι, καθώς επίσης η 
παιδική χορωδία Αιγινίου Canto Olympus υπό την διεύθυν-
ση του καθηγητή του Ωδείου μας κ. Μιχάλη Καρυοφυλλίδη. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη

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 13 Ια-

νουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα, παπ-
πού,αδελφού και θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΡ.
ΚΟΥΚΟΥΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Ο δισέγγονος, Η αδελφή, 
Τα ανίψια, Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 Ια-

νουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Σάββα Κυριωτίσσης 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡ.
ΚΑΡΑΜΙΧΟΥ 

και καλούμε όλους όσους τιμούν 
τη μνήμη του να προσέλθουν και να 

ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.
Τα τέκνα, 

Τα εγγόνια, 
Τα δισέγγονα, Τα ανίψια, 

Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 13 Ια-
νουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Γεωργίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, αδελφού και 
θείου

ΚΩΝ/ΝΟ ΔΗΜ. 
ΝΤΑΝΤΑΜΗ 

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

Η σύζυγος, 
Η αδελφή,
Τα ανίψια 

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 8 Ιανου-

αρίου 2019 στις 2.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στο 
Μακροχώρι Ημαθίας ο Απόστο-
λος Λαζ. Γκιόρκας σε ηλικία 51 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 8 Ιανου-

αρίου 2019 στις 3.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας ο Γεώργιος Δημ. 
Δημάκος σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Εν όψει της επικείμενης ψήφισης(κύ-
ρωσης) της συμφωνίας των Πρεσπών 
από την Βουλή των Σκοπίων και της 
κατάθεσης της για κύρωση από την α-
ντίστοιχη ελληνική, το ΣΠΟΣ Κ. Μακε-
δονίας – Θεσσαλίας καλεί τους συλ-
λόγους του Ν. Ημαθίας την Τετάρτη 9 
Ιανουαρίου και ώρα 6μ.μ.στα γραφεία 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατρίδας 
«ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ» για να συζη-
τήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα 
παρακάτω θέματα:

 - Απόφαση για διοργάνωση συλλα-
λητηρίου. 

Σε περίπτωση θετικής απόφασης:

- Καθορισμός τόπου, ημερομηνίας 
και ώρας. 

- Ορισμός συντονιστικής επιτροπής. 
- Απόφαση για συνδιοργάνωση η μη. 
- Απόφαση για ομιλητές και εξουσιο-

δότηση της Συντονιστική Επιτροπής.
Η παρουσία όλων κρίνεται απαραί-

τητη. Ο εκπρόσωπος του Νομικού Προ-
σώπου, που θα παρευρεθεί θα εκφράζει 
τον φορέα του άσχετα με την προσωπι-
κή του άποψη,

Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος του ΣΠΟΣ Κ. Μακεδο-

νίας - Θεσσαλίας
Αντώνης Καγκελιδης

Σήμερα Τετάρτη στον «ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΧΩΡΑΦΑ»

Κάλεσμα Συλλόγων, 
φορέων και ΜΜΕ από τον 
ΣΠΟΣ Κ. Μακεδονίας –

Θεσσαλίας, για τη 
συμφωνία των Πρεσπών

Από την  Διεύ-
θυνση Περιβάλλο-
ντος - Καθαριότη-
τας και Πολιτικής 
Προστασίας του 
Δήμου Βέροιας 
και τον αρμόδιο 
αντιδήμαρχο Βα-
σίλη Παπαδόπου-
λο, ανακοινώνεται  
ότι μπορείτε να 
καλείτε για θέμα-
τα Αποχιονισμού 
σ το  τηλέφωνο 
2331354615 και 
2331354600. Επίσης οι μετακινήσεις 
σε περίπτωση εκδήλωσης φαινομέ-
νων, όπως χιονοπτώσεις, παγετός και 

έντονες βροχοπτώσεις, πρέπει να γί-
νονται  με αυτοκίνητα εφοδιασμένα, με 
κατάλληλα ελαστικά και  αντιολισθητι-
κές αλυσίδες.

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας

Κλήσεις για θέματα 
αποχιονισμού στο τηλέφωνο 
2331354615 και 2331354600



Διακρίσεις και βραβεία για 
τους Προσκόπους της Βέροιας

Ακόμη μια διάκριση για τους Προσκόπους της Βέροιας, αυτήν την φορά από το Σώμα Ελλήνων Πρόσκοπων 
Extra βραβείο έλαβαν  όλα τα Προσκοπικά Τμήματα της Βέροιας  που πραγματοποίησαν πολλαπλές επαφές  
στα βραχέα κύματα με  Προσκοπικά Τμήματα από το εξωτερικό, στέλνοντάς μας τον αριθμό και την περιοχή που 
βρίσκεται το Τμήμα αυτό (π.χ. Ομάδα 1ου Συστήματος Προσκόπων Gilwell) και ονομάστηκαν :« Diamond Radio 
Scout Group 2018 ».

Σπάζοντας κάθε προηγούμενο  ρεκόρ επαφών οι Πρόσκοποι της Βέροιας κατάφεραν για ακόμα μια φορά να 
κλέψουν τις εντυπώσεις  ραδιοερασιτεχνικα  και διαδικτυακά  προσθέτοντας άλλη μια επιτυχημένη δραστηριότη-
τα στην ατζέντα τους και  διαδίδοντας σε όλον τον κόσμο  τα 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ  
με την Αναμνηστική Κάρτα τους να γίνεται ανάρπαστη Παγκοσμίως.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2ο Σύστημα Αεροπροσκοπων κατέλαβε την 1η Θέση  Πανελληνίως και το 3ο Σύ-
στημα Πρόσκοπων έλαβε Έπαινο .

Στα πλαίσια της ετήσιας δραστηριότητας τους  και με συμμέτοχη για περισσότερα από 30 χρόνια σε συνεργα-
σία με τον Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Βέροιας  οι Πρόσκοποι της Βέροιας έχουν να επιδείξουν πλήθος Βραβεί-
ων – έχουν κατακτήσει όλους τους τίτλους Bronze, Silver  και  Gold Radio Scout Group  στο

J.O.T.A. (Jamboree-On-The-Air - Τζάμπορη των Αιθέρων) και του  J.O.T.I. (Jamboree-On-The-Internet - Τζά-
μπορη στο Διαδίκτυο),

Σκοπός του συγκεκριμένου παιχνιδιού είναι να έλθουν σε επαφή τα Προσκοπικά Τμήματα μέσω ασυρμάτων 
η διαδικτυου , ανταλλάσσοντας εκτός από κωδικούς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, ώστε να γνωριστούν με 
Προσκόπους από όλη 
τη Ελλάδα και το Κό-
σμο , ανακαλύπτοντας 
ταυτόχρονα το χόμπι 
του ραδιοερασιτεχνι-
σμού.

Με το Προσκοπικό 
Κέντρο Καστανιάς να 
αγκαλιάζει κάθε τρί-
το σαββατοκύριακο 
του Οκτώβριου αυ-
τήν την δραστηριότη-
τα δίνουμε ραντεβού 
για το 62ο  J.O.T.A.  
2019 (Jamboree-On-
The-Air - Τζάμπορη 
των Αιθέρων) και του 
23ο  J.O.T.I.  2019 
(Jamboree-On-The-
Internet - Τζάμπορη 
στο Διαδίκτυο)   κα-
λώντας όλους του φί-
λους της Προσκοπικής 
Κίνησης να συμμετέ-
χουν κάνοντας παντού 
γνωστό το σήμα μας :  
SX100SV
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  Στο Συνέδριο «Καθολική Κάλυψη Υγείας 
και Ψυχικής Υγεία για όλους» το Δεκέμβριο 
2018 στη Μάλτα δημοσιεύτηκε από το World 
Dignity Project η Διακήρυξη της Μάλτας για 
Καθολική Ψυχική Υγεία με τη συμμετοχή και 
υποστήριξη διεθνών εταίρων (WPA, Wonca, 
WFMH, mapn, World Dignity Project, World 
Association of Social Psychiatry). 

  Ένας στους τέσσερις κάποια στιγμή θα 
βιώσει δυσκολίες ψυχικής υγείας. Πάνω από 
450 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως α-
ντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας 
κάθε χρόνο. Κανένας δεν είναι άτρωτος! Κι 
ενώ κάθε ανθρώπινη αλληλεπίδραση αποτελεί 
ευκαιρία για κάποιον να μεταχειριστεί τον άλλο 
με αξιοπρέπεια δυστυχώς, αυτό δεν ισχύει για 
όλους. Τα άτομα με ψυχικές ασθένειες και οι 
οικογένειές τους νιώθουν ότι το στίγμα και οι 
συνεπάγουσες διακρίσεις έχουν ως αποτέλε-
σμα την παραβίαση της αξιοπρέπειάς τους. 
Το «στίγμα της ψυχικής ασθένειας» αποτελεί 
μια «δεύτερη ασθένεια» η  οποία αποτελεί το 
κυριότερο εμπόδιο για την ανάρρωση από την 
ψυχική ασθένεια. Αυτό δεν μπορεί να συνεχι-
στεί !  Η «ρετσινιά» της ψυχικής ασθένειας δεν 
μπορεί πλέον να γίνεται ανεκτή. Δεν μπορούμε 
να συνεχίζουμε να είμαστε παρατηρητές. Πρέ-
πει να δράσουμε!

Ένας στους τέσσερις κάποια στιγμή θα βιώ-
σει δυσκολίες ψυχικής υγείας. Σήμερα ίσως δεν 
είμαστε ένας στους τέσσερις. Αύριο;;;;;;

Η Διακήρυξη της Μάλτας για Καθολικές Υ-
πηρεσίες Ψυχικής Υγείας:

«Πολίτες του κόσμου, λήπτες υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας, οικογένειες, φροντιστές,  και 
επαγγελματίες με ενδιαφέρον για την ψυχική 
υγεία επιβεβαιώνουμε την πεποίθησή μας ότι 
οι υπηρεσίες και οι ευκαιρίες για τα άτομα με 
προβλήματα ψυχικής υγείας και τις οικογένειες 
και φροντιστές τους μπορούν και πρέπει να 
είναι καλύτερες.

  Μαχόμαστε για ψυχική υγεία και ευεξία 
για όλους με ισότητα στη θεραπεία και αξιο-
πρέπεια στην εμπειρία, ως βασικό ανθρώπινο 
δικαίωμα. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές 
παγκόσμιες πρωτοβουλίες που κατάφεραν την 
αύξηση του προσδόκιμου ζωής και την καλύτε-
ρη ποιότητα ζωής για τους πολίτες του κόσμου 
και μετά λύπης διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν 
ισχύει για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής 
υγείας. Αναγνωρίζουμε την ψυχική υγεία ως 
ανθρώπινο δικαίωμα.

  Υποστηρίζουμε τη Διακήρυξη της Astana 
για την πρωτοβάθμια φροντίδα επιβεβαιώνο-
ντας το θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε ανθρώ-

που να απολαμβάνει το υψηλότερο επίπεδο 
υγείας χωρίς καμία διάκριση. Είμαστε πεπει-
σμένοι ότι η ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας είναι η πιο αποτελεσματική 
προσέγγιση για τη βελτίωση της σωματικής 
και ψυχικής υγείας καθώς και της κοινωνι-
κής ευεξίας, και ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο ενός 
βιώσιμου συστήματος υγείας για την επίτευξη 
της καθολικής υγειονομικής κάλυψης και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που σχετίζονται 
με την υγεία. Η φροντίδα ψυχικής υγείας και η 
ένταξη των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
και των οικογενειών τους πρέπει να είναι ένας 
από τους πυλώνες για την επίτευξη αυτού του 
στόχου.

 
- Καλούμε τις αρχές σε εθνικό, περιφε-

ρειακό και τοπικό επίπεδο να διασφαλίσουν ότι 
η ψυχική υγεία περιλαμβάνεται στις πολιτικές 
και στρατηγικές τους για καθολική υγειονομική 
κάλυψη και ότι τα άτομα με ψυχικές ασθένειες 
και οι οικογένειές τους συμμετέχουν στο σχε-
διασμό και εφαρμογή αυτών των πολιτικών και 
στρατηγικών.

- Καλούμε τις αρχές σε εθνικό, περι-
φερειακό και τοπικό επίπεδο να διασφαλίσουν 
ότι οι δημόσιες πολιτικές και οι νόμοι που θα 
στηρίξουν την καθολική υγειονομική κάλυψη 
θα επιβάλλουν την αντιμετώπιση της ψυχικής 
υγείας σε ισότιμη βάση με τη σωματική υγεία 
διασφαλίζοντας τη συμμετοχή των ληπτών υ-
πηρεσιών ψυχικής υγείας, των οικογενειών 
τους και των επαγγελματιών που δουλεύουν 
μαζί τους.

- Καλούμε τις αρχές σε εθνικό, περι-
φερειακό και τοπικό επίπεδο να διασφαλίσουν 
την ισότητα σε επίπεδο χρηματοδότησης για 
την υποστήριξη της προαγωγής της ψυχικής 
υγείας και την πρόληψη και διαχείριση των ψυ-
χικών ασθενειών.

Υποστηρίζουμε και συνηγορούμε για τη 
συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών πρωτοβάθμι-
ας, δευτεροβάθμιας και κοινωνικής φροντίδας, 
ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των 
οικογενειών/φροντιστών τους, κοινωνίας, κυ-
βέρνησης και μη κυβερνητικών οργανώσεων 
ως εργαλεία για την επίσπευση υλοποίησης 
της καθολικής υγειονομικής κάλυψης.

Καλούμε τα ιδρύματα εκπαίδευσης επαγ-
γελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας να 
περιλάβουν την εκπαίδευση σε θέματα ψυχικής 
υγείας ως υποχρεωτικό μάθημα.»

 Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ !
ΣΟΦΨΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου

Κλειστή για το κοινό, 
η Διεύθυνση 

Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Ημαθίας

Ανακοινώνεται ότι για έκτακτους υπηρεσιακούς λόγους, κατ’ εφαρμογή του α.π. 
Α11/οικ.97166/9258/11-12-2018 εγγράφου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας, θα είναι κλειστή για το κοινό την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019. 

Η Διακήρυξη της Μάλτας για Καθολική 
Ψυχική Υγεία:  μια διακήρυξη 

για ψυχική υγεία με ισότητα στη 
θεραπεία και αξιοπρέπεια στην εμπειρία

Ενημερωτική ημερίδα
για τους εντομολογικούς 

εχθρούς των καλλλιεργειών
Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων 

Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, θα πραγ-
ματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα με θέμα ‘Νέοι εντομολογικοί εχθροί σε καλλιέργειες 
φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων’.

Η ομιλία αφορά παραγωγούς, γεωτεχνικούς και κάθε ενδιαφερόμενο.
Υπεύθυνος οργάνωσης Θ. Σωτηρόπουλος (2332041548, thosotir@otenet.gr)



Λόγω της 
κακοκαιρίας 
και της επι-

κινδυνότητας μετα-
κίνησης αλλά και 
μετά από συμφωνία 
των σωματείων, 
οι αγώνες για την 
12η αγωνιστική 
του Πρωταθλήμα-
τος της Β’ Εθνικής 
κατηγορίας Ανδρών 
(2°ς όμιλος) αναβάλ-
λονται και αντί 05/01/2019, θα διεξα-
χθούν στις 9/01/2019 και ώρα 17.00.

Έτσι οπρώτος αγώνας, για την νέα χρονιά για
την ομάδα τουΦιλίππου Βέροιας θα πραγματο-
ποιηθεί στοΔ.Α.Κ “Δημήτριος Βικέλας”
τηνΤετάρτη στις 17:00 με αντίπαλο την
ομάδα των ΊκαρωνΣερρών.Διαιτητές του
αγώναορίστηκανοικ.κΤζιομπάνοςΝ.και
Γαζέτας.

Έκκλησηγιααίμα
Ένα μέλος των ακαδημιών συλλόγου

λόγω επείγουσας χειρουργικής επέμβασης που
θαπραγματοποιηθεί σήμερα έχει ανάγκη για αίμα
καισυγκεκριμέναομάδααίματος0αρνητικό (R0-).
Όσοιθέλετεναβοηθήσετεεπικοινωνήστεαναφέρο-
νταςτοόνομασαςστοτηλέφωνο6944964414.Σας
ευχαριστούμε.

Κανονικά θα συνε-
χιστεί το Σαββατο-
κύριακο το πρω-

τάθλημα της β’ εθνικής 
με το εξής πρόγραμμα. 
Αναλυτικά:

Σάββατο 12 Ιανουαρίου
15:00

Ηρόδοτος-Κέρκυρα(ΕΡΤ3)

Κυριακή 13 Ιανουαρίου
15:00

ΔόξαΔράμας-Σπάρτη
Καραϊσκάκης-Απόλλων Πό-

ντου
Πλατανιάς-Αιγινιακός
ΑήττητοςΣπάτων-ΑΟΧΚισσαμικός
Βόλος-Παναχαϊκή
Ηρακλής-Εργοτέλης(ΕΡΤ3)
Τρίκαλα-ΑπόλλωνΛάρισας

CMYK
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Οι οριστικές αποφάσεις της ΕΠΟ 
σχετικά με τη διεξαγωγή της 
αγωνιστικής που αναβλήθηκε 

την περασμένη Κυριακή (6/1) λόγω 
της κακοκαιρίας Ανατροπή δεδομένων 
υπήρχε σε οτι αφορά την ημερομηνία 
διεξαγωγής της αγωνιστικής που ανα-
βλήθηκε την Κυριακή 6/1 λόγο του 
χιονιά που έπληξε την Βόρια Ελλάδα.

Παρότιοιοιαρχικέςπληροφορίεςσυνέκλινανστο

ναγίνειηαγωνιστικήστις16Ιανουαρίου2019τελικά
στηνΕΠΟαποφάσισανώστεοιαγώνεςαυτοίναδιε-
ξαχθούντηνΤετάρτη23/1/2019

Υπενθυμίζεταιπως τηνπροσεχήΚυριακή (13/1)
θα διεξαχθούν κανονικά οι αναμετρήσεις της 14ης
αγωνιστικής, όπωςπροβλέπεται από τοαρχικό κα-
λεντάρι.

ΤηνΚυριακήσταΓιαννιτσά
Μετά την απόφαση τηςΕΠΟ να μεταφέρει την

13ηαγωνιστικήγιατις23Ιανουαρίου,τηνΚυριακήη
ΒέροιαθαπαίξεισταΓιαννιτσάσταπλαίσιατης1ης
αγωνιστικήςτου2ουγύρου.

Από τον Φίλιππο Βέροιας έγινε 
γνωστό ότι δεν συνεχίζει ως 
πρόεδρος της επιτροπής αντρι-

κού χάντμπολ του Φιλίππου ο Άκης 
Τριανταφυλλίδης λόγω αυξημένων 
επαγγελματικών υποχρεώσεων. Παρα-
μένει όμως δίπλα στην ομάδα από 
άλλο πόστο, ενώ συνεχίζει να είναι 
γενικός αρχηγός των τμημάτων ανά-
πτυξης χάντμπολ του συλλόγου.

Αυτό αποφασίστηκε μετά από συνάντησηπου
είχεμετονπρόεδροόλωντωντμημάτωντουΦιλίπ-
πουΓιώργοΦύκατα,οοποίοςείναιήδησεπροχω-
ρημένεςεπαφέςμευποψήφιουςεπιχειρηματίες,που
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ανάληψη της
διοίκησηςτηςεπιτροπήςτουαντρικούχάντμπολτου
Φιλίππουκαισύντομαθαυπάρξουνανακοινώσεις.

Στις23/1ηεξαναβολής
αγωνιστικήτηςΓ’Εθνικής

Την Κυριακή στα Γιαννιτσά

Δεν συνεχίζει ως πρόεδρος
της επιτροπής ανδρικού χάντμπολ

του Φιλίππου ο Άκης Τριανταφυλλίδης

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου 
(12-13/1) στη Football League

Μπάσκετ Β’ Εθνική

ΣήμεραΤετάρτηοαγώνας
ΦίλιπποςΒέροιας–ΊκαροιΣερρών

Έκκληση για αίμα
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Το Σάββατο 12 Ιανουαριου 2019 
και ώρα 17.00 στην Αντω-
νιάδου Στέγη γραμμάτων και 

τεχνών θα γίνει η τελετή βράβευ-
σης των αθλητών του ‘’ΣΤΙΒΟΥ’’ της 

τοπικής επιτροπής ΣΕΓΑΣ 
κεντρικής Μακεδονίας [ΠΙΕ-
ΡΙΑΣ-ΗΜΑΘΙΑΣ-ΠΕΛΛΑΣ-ΚΙ-
ΛΚΙΣ] που διακρίθηκαν στην  
αγωνιστική χρονιά 2018 σε 
πανελληνίους και διεθνείς 
αγώνες στίβου. Η παρουσία 
των φίλων του ‘’ΣΤΙΒΟΥ’’ και  
γενικότερα του αθλητισμού 
της πόλης μας θα τιμούσε ιδι-
αίτερα την εκδήλωση.

Την εκδήλωση διοργανώνει  η τοπική επιτροπή
ΣΕΓΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  με την υπο-
στήριξητουΚ.Α.Π.Α.τουΔΗΜΟΥΒΕΡΟΙΑΣ

Ξεκίνη-
σαν με 
γοργούς 

ρυθμούς την 
Παρασκευή 4 
Ιανουαρίου, οι 
εργασίες για 
την υλοποίη-
ση του έργου 
«Επανακατα-
σκευή δαπέ-
δου κλειστού 
γυμναστηρίου 
2ου Γυμνασί-
ου - Λυκείου 
Αλεξάνδρει-
ας». Ένα 
έργο που έχει ενταχθεί, με την υπ’ 
αρ. πρωτ. 92462/29.8.2017 
απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, στο Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) 2017 και υλοποιείται 
σε συνεργασία με την Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού.

Οι εργασίεςαφορούνστην κατασκευή
συστήματοςπολυουρεθανικού αθλητικού
δαπέδου ελάχιστουσυνολικούπάχους 9
mmεπίτουυπάρχοντοςδαπέδουPVC.

Τοέργοπρόκειταινααναβαθμίσει την
ποιότητα του δαπέδου του κλειστού γυ-
μναστηρίου, που χρησιμοποιούν εκτός
απότουςμαθητέςτου2ουΓυμνασίουκαι
Λυκείου,αρκετοίτοπικοίΑθλητικοίσύλλο-
γοικαιΤμήματαΓυμναστικής.

ΟΔήμαρχοςΑλεξάνδρειαςΠαναγιώτης
Γκυρίνης δήλωσε σχετικά με την έναρ-
ξη των εργασιών: «Λειτουργώνταςβάσει
Χρονοδιαγράμματος και με τη στήριξη
του Γ.Γ.Α. κου Συναδινού τον οποίο και
ευχαριστώ, υλοποιούμε ένα ακόμη έργο
βελτίωσηςτωνΑθλητικώνεγκαταστάσεων
τουΔήμουέτσιώστεμετοπέραςτωνερ-
γασιών,έναασφαλέςκαισύγχρονοδάπε-
δοπουθααναβαθμίσειτηνλειτουργίατου
ΚλειστούΓυμναστηρίουτου2ουΓυμνασί-

ου-ΛυκείουΑλεξάνδρειας,θατεθείστηδιάθεσητων
μαθητών, αλλά και τωνΑθλητικών Συλλόγωνπου
δραστηριοποιούνταιεκεί».

Βράβευση 
Επίλεκτων 
Αθλητών 
Στίβου 

στην Στέγη 
Γραμμάτων 
στην Βέροια

Ξεκίνησανοιεργασίεςγιατηνυλοποίηση
τουΈργου«Επανακατασκευήδαπέδου
κλειστούγυμναστηρίου2ουΓυμνασίου-

ΛυκείουΑλεξάνδρειας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤοΔ.Στου Ε.Ο.ΣΝάουσαςσαςπροσκαλεί,στηνκοπή
βασιλόπιτας που θαπραγματοποιηθεί στο χιονοδρομικό
κέντρο3-5ΠηγάδιαΝάουσας, τηνΚυριακή13 Ιανουαρίου
2019καιώρα13.00μ.μ,στονχώροτουγηπέδου.

ΓιατονΕ.Ο.ΣΝάουσας
ΤοΔ.ΣτουΕ.Ο.ΣΝάουσας

ΓιορτήτουΣτίβουστονΣείριο
στις12Ιανουαρίουτου2019

Με την πρωτοβουλία του
ΣυλλόγουΔρομέωνΒέροιαςδι-
οργανώνεται γιορτήστίβουστο
κέντρο Σείριος το Σάββατο 12
Ιανουαρίουτου2019.

Εκεί θα είναι όλη η αφρό-
κρεμα τουΒεροιώτικου στίβου
που τόσες επιτυχίες έχει φέρει
στηνπόλη τηςΒέροιας,παρότι
(το έχω γράψει πολλές φορές
καιθατοξαναγράψω)δενέχει
τις κατάλληλες εγκαταστάσεις .
Όμωςκόντρασεόλουςοιπρω-
τιέςκαιταρεκόρκαιοιμεγάλες
συμμετοχές(ΟλυμπιάδαΝεότη-

τας)είναιμερικέςαπότιςεπιτυχίεςτωνΑθλητών-τριών
Πρέπειναγεμίσειτοκέντροώστεναδώσεικουράγιοτόσοστουςδιοργανωτέςόσοκαιστουςαθλητές.



«Η αγέλαστη πολιτεία και οι καλικάντζαροι» 
από το 3ο Δ.Σ. Βέροιας

Την τελευταία μέρα, πριν τις διακοπές των Χρι-
στουγέννων, οι μαθητές και οι μαθήτριες του 3ου 
Δ.Σ. Βέροιας, με την επιμέλεια της Δ/ντριας Ευγενίας 
Μιχαηλίδου και τη συμμετοχή της κ. Πιπερίδου Ελι-
σάβετ, & της κ. Αθανασιάδου Ευαγγελίας, παρουσί-
ασαν στους γονείς τη χριστουγεννιάτικη παράσταση: 
«Η αγέλαστη πολιτεία και οι καλικάντζαροι.» Ένα ξε-
χωριστό παραμύθι, που κρύβει συγκίνηση, χαρά και 
πολύ γέλιο, σε μουσική και αφήγηση των αδελφών 
Χ. & Π. Κατσιμίχα. 

Τα παιδιά  με την εφευρετικότητα, τον αυθορμη-
τισμό και την αστείρευτη δημιουργικότητά τους, με 
κέφι και ακούραστο μεράκι, δημιούργησαν μια ευφά-
νταστη παράσταση, με χορό, τραγούδι και γέλιο, που 
απόλαυσαν μικροί και μεγάλοι και που θα μείνει σε 
όλους αξέχαστη.

Οι γονείς συνέβαλλαν απ’ τη μεριά τους στη δη-
μιουργία των κοστουμιών και την επιμέλεια του μα-
κιγιάζ. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 3ου Δ.Σ. Βέροιας, 
οι εκπαιδευτικοί και η Διευθύντρια, εύχονται χρόνια 
πολλά και καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους, με 
υγεία, αγάπη, χαμόγελο, δύναμη και αλληλεγγύη για 
τον συνάνθρωπό μας.
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Γράφει η Δέσποινα
Παπαγιαννούλη*

Ο φόβος και η έντονη α-
νησυχία των ανθρώπων της 
πόλης της Βέροιας από την 
ομόφωνη και προκλητική αυ-
θαιρεσία όσων φιμώνουν και  
χειραγωγούν την Τέχνη, ρίχνει 
βαριά και τοξική σκιά στην πό-

λη και στον πολιτισμό της και πιο συγκεκριμένα 
στην πεμπτουσία του, στο θέατρο. Είχαμε την ψευ-
δαίσθηση  ότι κάτι ουσιαστικό γίνεται με το θέατρο 
στην πόλη μας. Αποδεικνύεται, περίτρανα, ότι αυτό 
που γίνεται είναι όλο στον αέρα, εφόσον δεν εξα-
σφαλίζεται, κατά κανένα τρόπο, η ελεύθερη έκφρα-
ση της καταξιωμένης τέχνης του θεάτρου. Έχουμε, 
επίσης, βάσιμους φόβους ότι αυτό θα αποτελέσει 
ένα τραυματικό και ανεπανόρθωτο προηγούμενο 
για την κάθε είδους Τέχνη στην πόλη. 

  Ας έρθουμε όμως στο θέμα. Αιτία να γραφτεί 
αυτό το άρθρο είναι το αυθαίρετο κόψιμο μιας πα-
ράστασης όπου ερασιτέχνες ηθοποιοί και συντε-
λεστές, κατέθεσαν την ψυχή τους για να παρου-
σιάσουν στο κοινό της πόλης ένα καταξιωμένο 
συγγραφέα, όπως ο Μποσταντζόγλου (γνωστός ως 
Μποστ).  Όπου  σκηνοθέτης είναι ο Αποστολίδης, 
ένας δοκιμασμένος άνθρωπος στο θέατρο που 
είχε την τύχη να  μαθητεύσει στο θέατρο της Αριάν 
Μνουσκίν από τα πιο καταξιωμένα και πρωτοπο-
ριακά στον κόσμο. Όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας 
φιμώνονται και απαξιώνονται από τη μία στιγμή 
στην άλλη, δίχως πολλά-πολλά. Αναρωτιέμαι, ποιος 
νομιμοποιείται να το κάνει αυτό; Εδώ, δεν πρόκειται 
για άβουλους και ανήλικους μαθητές της Πρωτο-
βάθμιας και για το δάσκαλό τους που αποφασίζει τί 
θα δούνε. Εδώ πρόκειται για ενήλικες θεατές που 
επιλέγουν μια όχι τυχαία παράσταση για τρίτη φορά 
και είναι σε θέση και σε ηλικία να κρίνουν, ελεύθε-
ρα, από μόνοι τους. 

  Η απάντηση που απαγορεύτηκε η παράσταση 
είναι, πλέον, κραυγαλέα μετά από τα γεγονότα που 
καταδείχτηκαν μέσα από, τα ουκ ολίγα, άρθρα και 
δημοσιεύσεις τόσο στον τοπικό όσο και αθηναϊκό 
τύπο, που συνεχίζουν να δημοσιεύονται. Η απάντη-
ση, λοιπόν, υπάρχει μέσα στην ίδια την παράσταση.  
Είναι η ίδια η Μήδεια  του Μποστ που την  παρωδεί, 
με ένα εξαιρετικό θεατρικό παιχνίδι συμβολισμών, ο 
ίδιος ο Μποστ, βασισμένος στην τραγωδία Μήδεια 
του Ευριπίδη. Περνάει από το τραγικό όχι απλά 
στο κωμικό αλλά στο ιλαροτραγικό, μαύρο χιούμορ. 
Στο απόσπασμα ο ίδιος ο Μποστ περιγράφει στο 
πρόσωπο της ψευτοκουλτουριάρας Μήδειας, σε 
μία συνομιλία της με τον Ευριπίδη,  το ποιόν των 
ανθρώπων που έχουν πενία τέχνης. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ.  Όπως καλώς γνωρίζετε 
κι εγγράφως σάς δηλώνω
μιαν τραγωδίαν τακτικά γράφω τον κάθε χρόνο.
Το σύνολον των έργων μου κοντεύει τα εξήκoντα
κι ελπίζω λίαν προσεχώς να γίνουν 
εβδομήκοντα.
ΜΗΔΕΙΑ. Τα έργα σας είναι γνωστά. 
Πολλά τα ξέρω απ’ έξω

τι πρώτον να ενθυμηθώ και να πρωτoδιαλέξω.
Θυμάμαι πόσον έκλαυσα στο έπος των 
Βατράχων
όταν ο Μέγας Προμηθεύς 
έπεσε απ’ τον βράχον...
.(Χρύσανθος Μποσταντζόγλου, 
Μήδεια,  Εκδ. Θεατρική εταιρία Στοά, 
Αθήνα, 1993). 
Η Μήδεια του Μποσταντζόγλου, λοιπόν, δηλώνει 

όλο αφέλεια, μέσα στην ημιμάθειά της πόσο της 
είναι γνωστά όλα τα έργα του Ευριπίδη, ξεδιπλώ-
νοντας το σουρρεάλ των ανθρώπων που αγνοούν 
και υποκρίνονται το γνώστη, μονάχα, για να κατα-
πλήξουν τα πλήθη. Έτσι ο θεατής αντί κατάπληξης, 
σκάει στα γέλια με την άγνοια της Μήδειας όπου 
ακόμα και την κωμωδία Βάτραχοι του Αριστοφάνη 
τη βαφτίζει τραγωδία Του Ευριπίδη που  την έκανε 
τόσο να κλάψει, συνεχίζοντας με σπουδή αυτόν 
τον τραγέλαφο... Γέλια, λοιπόν, μέχρι δακρύων και 
θλίψη για τους αδαείς και τους λογοκριτές. Αυτά μας 
διδάσκει ο Μποσταντζόγλου.

Μέσα απ’ αυτό το σουρεάλ διάλογο ανακαλύ-
πτουμε τόσο εμείς όσο και το φάντασμα του Ευρι-
πίδη, που πλανάται ανήσυχο, πάνω από τη χιονι-
σμένη πόλη, μαζί με το φάντασμα του  Μποστ, πως 
τέτοια μηδειακά συπλέγματα (κόμπλεξ), που προκα-
λούν το χορταστικό, απαξιωτικό γέλωτα, ελλοχεύουν 
βαθιά στο μυαλό και στην ψυχή όσων διαφεντεύουν 
αυτήν την πόλη και τα  θεατρικά της τεκταινόμενα .

Ναι φίλοι μου, σ’αυτό τον αγαπημένο σε όλους 
τόπο συμβαίνουν αυτά τα  φαιδρά και επικίνδυνα.  
Σ’αυτόν τον τόπο που στάθηκε τόσο  φιλόξενος, 
έναν αιώνα πριν, σε  πρόσφυγες τόσο από τη Μι-
κρασία και την Κωνσταντινούπολη, τόπο καταγωγής 
του Μποσταντζόγλου, όσο και από άλλα μέρη της 
Ανατολής, αυτός ο μεγάλος συντοπίτης τους  συγ-
γραφέας εξοστρακίζεται. 

Για όλους εμάς, όμως, παραμένει ο δικός μας 
Μποστ που μας τιμά με τη μοναδική πολυπραγμο-
σύνη του, το συγγραφικό του ταλέντο, τα πρωτο-
ποριακά κείμενά του,  την αιχμηρή του γραφή, τις 
μαύρες κωμωδίες του. Ο Μποσταντζόγλου  που 
παρωδεί τους αρχαίους, που τους γνωρίζει σε βά-
θος όπως και την ελληνική γλώσσα, που μαγεύει  
όποιον έχει μάτια να δει και αυτιά να ακούει. Που 
γοητεύει αυτόν που έχει χιούμορ και που κάνει και 
μια στοιχειώδη αυτοκριτική, βρε αδερφέ. 

Όλοι εμείς που υπερασπιζόμαστε την αυτονόητη 
ελευθερία της Τέχνης και  σεβόμαστε το μέγεθος 
ενός τόσο σημαντικού δημιουργού που υπηρέτησε, 
με πίστη, το θέατρο μέσα από τη γραφή του ανατέ-
μνοντας τα «κακώς κείμενα» της σύγχρονης ελλη-
νικής πραγματικότητας αλλά και τα πάθη του Αν-
θρώπου, οφείλουμε να αντιδρούμε. Οφείλουμε να 
αντιδρούμε στους ντόπιους κήνσορες της ατεχνίας 
που παραβιάζοντας κάθε δεοντολογία ρίχνουν στην 
πυρά, σα σύγχρονοι ιεροεξεταστές, τη ΘΛΙΒΕΡΗ 
ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ διασύροντας, ανεπανόρθωτα, το 
καλό Θέατρο και την Τέχνη που, πάντα, καταμαρτυ-
ρούν αυτό που είναι η μόνη ΑΛΗΘΕΙΑ.

*Εκπαιδευτικός, υποψήφια διδάκτορας 
θεάτρου, στο γαλλικό τμήμα του ΑΠΘ

Τα Βεροιώτικα
Γράφει ο Ορέστης Σιδηρόπουλος

«Πάει, χάθηκαν τα Βεροιώτικα!» μουρμούριζε με παράπονο η σεβάσμια 
κυρία. Διανοούμενη στον καιρό της, δεν έπαψε ποτέ να ενδιαφέρεται για τα 
πολιτιστικά πράγματα του τόπου.

Και τώρα, καίγεται και υποφέρει για τη Βεροιώτικη ντοπολαλιά. Δε μπόρεσε 
ωστόσο να μεταδώσει στις εγγονές της ούτε μια λέξη απ’ αυτές που χρησιμο-
ποιούσε στο πατρικό της σπίτι κι από εκείνες που άκουγε στα παραμύθια της 
γιαγιάς της.

Της το θύμισα όσο πιο διακριτικά μπορούσα. Δεν το αρνήθηκε:
«Δεν έχεις άδικο! Το προσπάθησα όμως. Τις ιστορίες από την παιδική μου 

ζωή τις άκουγαν οι εγγονές μου εκστατικά. Όταν όμως επιχειρούσα να τις δι-
ανθίσω με φράσεις της δικής μου εποχής, επαναστατούσαν. Οι διαμαρτυρίες 

τους έφταναν ως τον ουρανό: «Μίλα μας Ελληνικά!» μου έλεγαν. Θεέ και Κύριε! Κι εγώ που τις μιλούσα 
με τα ωραιότερα ελληνικά! Υπέκυπτα στις απαιτήσεις τους… Μέσα μου όμως το παράπονο με έτρωγε. 
Και πιο πολύ με έτρωγε η σκέψη πως η γλώσσα των προγόνων μου χανόταν. Και πως δε θα βρεθεί κά-
ποιος για να τη σώσει.

Πέρασε καιρός από τότε. Με τη σεβάσμια κυρία δεν έτυχε να ξαναμιλήσω. Θυμόμουν όμως πολύ συ-
χνά τα τελευταία της λόγια και το δάκρυ που φάνηκε στην άκρη του ματιού της.

Ώσπου, στα χέρια μου έπεσε η «Βαρταλαμίδα» του Σβαρνόπουλου. Μια έκδοση του δήμου Βέροιας, 
θησαυρός ανεκτίμητος.

Χιλιάδες λέξεις! Και παραδίπλα η ερμηνεία για τους αδαείς. «Γλωσσάριο της Βέροιας» όπως επιγρά-
φεται το βιβλίο. Το πόσο το χάρηκα, δε λέγεται. «Δε θα χαθεί το Βεροιώτικο ιδίωμα όσο υπάρχει στις βι-
βλιοθήκες μας η Βαρταλαμίδα του Σβαρνόπουλου και τα χρονογραφήματά του.

Από κοντά και η Χατζίκου.  Τα λαογραφικά της γίνονται θεατρικές παραστάσεις και χαλούν κόσμο. Στις 
εορταστικές εκδηλώσεις, οι διηγήσεις της ενθουσιάζουν. Τα γραπτά της σε τοπικές εφημερίδες και σε λο-
γοτεχνικά περιοδικά γοητεύουν. Και σαν επιστέγασμα, έρχεται το βιβλίο της με τον χαρακτηριστικό και χα-
ρισματικό τίτλο «Βεροιώτικες ιστορίες και παραμύθια». Μια προσφορά της δημοτικής αρχής με δήμαρχο 
τότε τον Χρήστο Σκουμπόπουλο και με επιμελητή της έκδοσης τον Γιώργο Καλογήρου.

Πολύτιμο και καλαίσθητο βιβλίο. Ακόμη πιο πολύτιμο το περιεχόμενο. Αληθινές ιστορίες, διασκεδαστι-
κές αλλά και διδακτικές. Σε συναρπάζει κυρίως η αυθεντική και γνήσια ροή των διαλόγων και το πλήθος 
των ιδιωματισμών που χαρακτηρίζουν το Βεροιώτικο λόγο.

Κάποτε θυμήθηκα τη γηραιά κυρία, που βίωνε τ’ αρχοντικά της γηρατειά στο σπιτικό της. Τη δέσποι-
να-κυρία που δάκρυζε στη σκέψη πως η γλώσσα των προγόνων της ήταν καταδικασμένη σε αφάνεια: 
«Θα την πάρω στο τηλέφωνο να την ενημερώσω! Να μάθει πως η Βεροιώτικη ντοπιολαλιά ζει και βασι-
λεύει στο βιβλίο της Βούλας Χατζίκου και του Στέλιου Σβαρνόπουλου!».

Την τελευταία στιγμή σκέφθηκα να της κάνω και μία ευχάριστη έκπληξη: Να χρησιμοποιήσω στην 
επικοινωνία μας το Βεροιώτικο ιδίωμα, έτσι όπως το συναντά κανείς στις ιστορίες της Χατζίκου. Να της 
μιλήσω Βεροιώτικα!

Είχα κάπου το τηλέφωνο της. Πήρα και άρχισα να μιλώ, έτσι όπως το είχα σχεδιάσει. Βεροιώτικα!
«Δεν καταλαβαίνω τί λέτε!» ήλθε από την άλλη μεριά η απάντηση. «Δε μπορείτε να μιλήσετε Ελληνι-

κά;».
Κατάλαβα! Στην άλλη άκρη του σύρματος δεν ήταν η σεβαστή κυρία.
Ήταν η εγγονή της.

Βαριά σκιά σύγχρονου μεσαίωνα 
πάνω απ’ την πόλη της Βέροιας



Σύμφωνα με τα 
δημοσιεύματα ο 
πρόεδρος της Αλ 

Ιτιχάντ, Λουάι Ναζέρ, 
μίλησε με τον Ιβάν Σαβ-
βίδη και του ξεκαθάρι-
σε πως θα το θέμα της 
ρήτρας που υπάρχει στο 
συμβόλαιο του Πρίγιοβιτς 
θα λυθεί σύντομα.

Ησημερινήημέραείναι ιδιαίτερα
κρίσιμη σχετικά με το μέλλον του
ΑλεξάνταρΠρίγιοβιτς.ΟΣέρβοςεπι-
θετικόςαναμένεταιναέχειραντεβού
με τον Ιβάν Σαββίδη όπου και θα
ξεκαθαρίσει ηπαραμονή του ή όχι
στονΠΑΟΚ.

Την ίδιαώραταΜέσατηςΣαου-
δικήςΑραβίαςπάνεέναβήμαπαρα-
κάτω τηνυπόθεση.Σύμφωναμε τα
όσα αποκάλυψαν ο πρόεδρος της
Αλ Ιτιχάντ,ΛουάιΝαζέρ, μίλησε με
τονΙβάνΣαββίδηκαιτουξεκαθάρισε
πως θα το θέμα της ρήτρας που
υπάρχει στοσυμβόλαιο τουΠρίγιο-
βιτςθαλυθείσύντομα.Υπενθυμίζου-
μεπωςστοσυμβόλαιο τουΣέρβου
επιθετικού υπάρχει buy out ύψους
10εκατομμυρίωνευρώ.

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο
ομάδες έγκειται στο γεγονός πως
σύμφωναμε τη ρήτρα ηΑλ Ιτιχάντ
πρέπει ναπληρώσει άμεσα όλο το
ποσό, ενώ κάτι τέτοιο δενπροβλέ-
πεται από την αρχική προσέγγιση
πουέγινεαπότηνομάδατηςΣαου-
δικήςΑραβίας.

Δεύτερη μεταγρα-
φική προσθήκη για
τον ΑΣ Γιαννιτσά, ο
οποίοςμετάτονΣωτή-
ρηΘεοδωρίδηανακοί-
νωσε την απόκτηση
τουΑλέξανδρουΧιντα-
σέλι.

Αναλυτικά η ανα-
κοίνωση:

«Σημαντικήενίσχυ-
σηγιατονΑ.Σ.Γιαννι-
τσάπου «έκλεισε» ο-
ριστικάτονΑλέξανδρο
Χιντασέλι.

Ο 24χρονος εξ-
τρέμ, που καλύπτει
και τις δυο πλευρές
στη γραμμή κρούσης,
υπέγραψε στους κυανόλευκους
και αναμενεται να βοηθήσει με
τηνεμπειρίατουκαιτιςικανότητες
του ταμέγιστα τονΓιαννιτσιώτικο
σύλλογο, που ενισχύεται σημα-
ντικά σε αυτήν την μεταγραφική
περίοδο.

Ο 24χρονοςποδοσφαιριστής
συνεργάστηκεφέτοςμε την ομά-
δα τουΠαλαιχωρίου, ενώπέρυσι
αγωνίστηκεστονΛαγκαδά και εί-
χε συνολικά 23συμμετοχές με 5
γκολ.

Η επαγγελματική του πο-
ρεία ξεκίνησεστηνΔόξαΔράμας
(Football League) και στη συ-
νέχεια έπαιξε σεΆρη (Γ’ Εθνι-
κή), Καλλονή (Super League -

FootballLeague)καιΑΟΚαρδίας
(Γ’Εθνική).

ΟΑλέξανδροςστιςπρώτεςτου
δηλώσεις στην νέα του ομάδα,
μεταξύάλλωντόνισε:

«Ήρθασε μια φιλόδοξη ομά-
δα με στόχους, για να την βοη-
θήσωόσομπορώνα τουςπετύ-
χει.Οι άνθρωποι τωνΓιαννιτσών
με έπεισαν γι’ αυτόπου θέλουν
να κάνουν και υπόσχομαι ότι θα
προσπαθήσωταμέγιστανατους
βοηθήσω και να φανώ αντάξιος
τηςεμπιστοσύνηςτους.»

Ηδιοίκηση τουΑ.Σ. Γιαννιτσά
τον καλωσορίζει και του εύχεται
καλή χρονιά, με υγεία καιποδο-
σφαιρικέςεπιτυχίεςμετηνομάδα
μας».

Τετάρτη 9-1-2019
14:30-21:00ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11

(κάτωαπότααστικά)23310-23023
14:30-21:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ2623310-24123
19:00-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101
21:00-08:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6οΔημοτικό σχολείο) 23310-
29101
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό7-1-2019 μέχρι13-1-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

ΑραβικάΜΜΕ
γιαΠρίγιοβιτς:«Έχουν
μιλήσειοιπρόεδροι
ΠΑΟΚκαιΑλΙτιχάντ»

Την απόκτηση
του 24χρονου εξτρέμ 
Αλέξάνδρου Χιντασέλι 

ανακοίνωσε ο ΑΣ Γιαννιτσά
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ2κατα-
στήματααπό24 τ.μ. το
καθένα, μεW.C., συνε-
χόμενα, ανακαινισμένα,
επί της οδού Πίνδου.
Τηλ.:6948386833.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  δ ι α -
μέρισμα 80 τ.μ. στη
Σκύδρα, στον 1ο όρο-
φο, κοντά στο κέντρο,
πλήρως ανακαινισμέ-
νο, 70.000 ευρώ.Τηλ.:
6951831687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
στον Προμηθέα κατοι-

κία 1ου και άνω ορό-
φου με 2ΔΣΚWC από
40.000 έως 50.000 ευ-
ρώ. Τηλ. επικοινωνίας:
6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
310 τ.μ., εντόςσχεδίου,
με συντελεστή δόμη-
σης 0,8, χτίζει 240 τ.μ.,
γωνιακό κοντά σταΠο-
λυκλαδικά, σε οικοδομ-
μένοσημείο.Τηλ.:6948
386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροοι-
κόπεδο 14.500 τ.μ. επί

τηςπεριφερειακήςοδού
σε εξαιρετιή τιμή. Μό-
νο σοβαρές προτάσεις.
Ώρες  επ ικο ινων ίας :
09.00-14.00.Τηλ.: 6945
122583.

ΝΗΣΙ ΗΜΑΘΙΑΣ οι-
κόπεδο 1 στρέμμα σε
κεντρικό δρόμο πωλεί-
ται σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6973658037.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρο -
τεμάχιο 5 στρ. στην
περ ιοχή  Άμμου -Αγ .
Βαρβάρας με λωτούς
«τσίρο» σε παραγωγή
μεπομώνα.Τηλ.:6987
610180.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-

οικόπεδοστηνπεριοχή
«Φούρνοι»Ασωμάτων
4.370 τ.μ., περιφραγ-
μένο,άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμο, κτίζει 200 τ.μ.,
επίπεδο, με εξαιρετική
θέα στον Αλιάκμονα,
με ελιές, στις 50.000
ε υ ρώ .  Τη λ . :  6 9 44
561244.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε λλη -
ν ικό  ρεστοράν  στο
Ρέγκεσμπουργκ, πε-
ριοχή Βαυαρίας Γερ-
μανίας, σε λειτουργία
36 χρόνια με σταθε-

ρή πελατεία και το ί-
δ ιο  αφεντ ικό .  Τηλ . :
004994011339  από
9.30π.μ. - 2.00 μ.μ. &
4.00μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση

κερδοφόρα λόγω σύ-
νταξηςσεκαλήτμή.Κά-
θε έλεγχος δεκτός.Με-
σιτικό ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.:
23310 68080 & 6973
735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-

μέρισμα καινούργιο με
3ΔΣΚΑΘμε γκαράζ και
αποθήκη στην περιοχή
Ωρολογίου, 350 ευρ-
πω. Euromesitiki 6945
122583.

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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικόπω-

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

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

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

Πληρ.τηλ.:2331024939,
Κιν.:6973015833.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ιαμέ-
ρισμα 60 τ.μ. στο κέντρο
τ η ς  Β έρο ι α ς  ( δωμά τ ι ο ,
σαλόν ι ,  κουζ ίνα ,  W.C. ) ,
πλήρως  ανακα ιν ισμένο ,
4οςόροφοςρετιρέ,κεντρι-

κή θέρμανση. Πληρ. τηλ.:
6945495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-
γελματική στέγη, εμβαδού
45 τ .μ. ,  αποτελούμενη
από 2 χώρους, πλήρως
ανακαινισμένους (δίπλα
σταΑστικά), 1ος όροφος.
Τηλ.: 23310 60632 &
6946740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για
επαγγελματ ική στέγη
στην Ανοίξεως, έναντι
πάρκου Αγ.  Αναργύ-
ρων χώρος 90 τ.μ. (η-
μιόροφος) κατάλληλα
διαμορφωμένος, γωνία,
φωτε ινός,  με  θέα το
πάρκο,  πλήρως ανα-
καινισμένος, αυτόνομη
θέρμανση, a/c, 1 δωμά-
τιο,1ενιαίοςπολύμεγά-
λοςχώρος,χωλ,μπάνιο,
κουζινα εξοπλισμένη,
μπαλκόνι περιμετρικό
(ελάχιστα κοινόχρηστα).
Τηλ . :  6948  744632 ,
6976769046(απόγευμα
18.00-20.00).

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσο-

νιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές , κατασκευή75,σε
ημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,άψογα
συντηρημένη , επιμελημένης κατασκευής,
ατομικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκαικλι-
ματιστικό,ενοίκιομόνο130€.

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

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

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

Κωδ.105752ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75 τ.μ., κατασκευή77,1υ/δ,1οςόροφος,
πρόκειταιγιαμέτριακατασκευήμεξύλινακου-
φώματακαιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
ενεργειακήςκλάσηςΕ ,έχεικουζίναανεξάρ-
τητηκαιμεγάλη,είναιχωρίςανελκυστήρακαι
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,ενοίκιο170€,
ελάχιστακοινόχρηστα.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

κωδ.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.23021ΚΕΝΤΡ0στηνΜητρόπολη
κοντά ενοικιάζεται διαμέρισμα85 τ.μ. 3ος
όροφος,2δσκλ,κατασκευή1975,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίουκαιηλιακόθερμοσίφω-
νακαιμεμίαπολύμεγάληβεράντα κοινό-
χρησταελάχιστα,ενοίκιο270€.Αποκλειστική

ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3 υ/δ, πολυτελούς κατασκευής , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,ηλιακό
,BBQδορυφορικήκεραίακαιαποθήκη,έχει
μεγάλοκήπομεδένδρα,περιφραγμένο,σε
οικόπεδο800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνοστηναυλή  , τιμή350€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23159ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ενοι-
κιάζεται καινούργιαμονοκατοικία120 τ.μ.,
μεμεγάληαυλή ,σε εξαιρετικήκατάσταση
,πρόκειται για κατασκευή2006,με3υ/δ,
μεγάλησαλονοκουζίνα1οςόροφος , δια-
θέτειεπιπλέονμίαμεγάληαποθήκηκαιένα
κλειστόγκαράζ ,έχειδικότουκήπομεγάλο
όπουμπορείνααναπτυχθείκαιλαχανόκηπος
,σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναιέτοιμη
βαμμένη , τοδεενοίκιοτης300€.Διαθέσιμο
από1/12/2018.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένη
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα
.Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευα-
σμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,
Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπι-
πλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεται κάτωαπότον

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ.22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέ

ανακαινισμένογραφείο19 τ.μ. ένας ενιαίος
χώρος,1οςόροφος,θέρμανσημεκλιματιστι-
κότοδεμίσθωματουμόνοστα125€.

Κωδ.22877ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέα-
νακαινισμένογραφείο37τ.μ.έναςμεγάλοςενιαίος
χώροςστον1οόρ.χωρίςασανσέρ,ηθέρμανση
τουμεκλιματιστικότοδεμίσθωματουστα180€.

Κωδ:22958 -ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.
Είναι κατασκευασμένο το1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Τιμή:350€.

Κωδ:22993 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχι
μόνο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.
Είναι κατασκευασμένο το1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,ισόγειο

Κατάστημαμε35 τ.μ., και με επιπλέον35
τ.μ.υπόγειο ,στηνοδόΜητροπόλεως , σε
λίγο ελεύθερο . ενοίκιο800€.Αποκλειστική
ανάθεση για υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναικατασκευ-
ασμένο το1965  καιμεπολύκαλόμίσθω-
μαστα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.
Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,ρολάασφαλείας,σε
καλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,οιχώροι
τουλειτουργικοί, κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22771Κατάστημαεπί τηςΚεντρι-
κήςσυνολικά140 τ.μ. δε δύο επίπεδα , ι-
σόγειο καιπατάρι , κομπλέ καιπολυτελώς
ανακαινισμένο ,βαμμένοέτοιμοκαιμεπολύ
λογικόμίσθωμαστα500€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12742-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙπο-

λύάνετοδιαμέρισμασυνολικής επιφάνειας
105 τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμε-
νοστον2οόροφο.Αποτελείται από2 /υ ,
σαλονοκουζίνα ,μπάνιοκαιαποθήκη.Είναι
κατασκευασμένο το1995, έχειΚουφώματα
Αλουμινίου,μεδιπλάτζάμιαΑνελκυστήρα,Α-
ποθήκη4τ.μ.,καιΗλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή
ευκαιρίαςμόνο35.000€.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο .Είναικατασκευ-
ασμένο το1995 και διαθέτει θέρμανσημε
σόμπαηότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχει
καινούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμια, και ανελκυστήρα, έχει επίσηςπάρ-
κινγκπυλωτής  ,αποθήκημέσακαιηλιακό
θερμοσίφωνα-Τιμή:50.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713 -ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο καιWC.Είναι κατασκευασμένη το
1960 και διαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πε-
τρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,
Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
ηοποίααποτελείταιαπό ένα ισόγειο κατά-
στημα210τ.μ., 1ο και 2ο όροφοαπόδυο
διαμερίσματατων150τ.μ.οκάθεόροφος,τα
οποίαβρίσκονταισεοικόπεδο744τ.μ., είναι
κατασκευή1992,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστη

θέα,μεπολύωραίοκήπο ,οιχώροι τουλει-
τουργικοί,σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπερές,
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.,σε
πολύκαλήτιμήμόνοόλομαζίμόνο120.000€
,Αποκλειστικήδιάθεση και υπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας280 τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
με εύκοληπρόσβαση. Διαθέτει θέρμανση
ΑτομικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-

τογραφείοδύοχώρων ,μεγάληςπροβολής
καισυνολικής επιφάνειας42 τ.μ.στον2ο
όροφο.Είναι κατασκευασμένο το1991και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό, και
ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάτζάμια,κα-
θώςκαιμίαθέσηστάθμευσης.Τιμή:45.000€.

Κωδ.12948ΣτοΚΕΝΤΡΟτηςΒΕΡΟΙΑΣ,
Γραφείομε80 τ.μ., καθ. και92 τ.μ.μικτά ,
κατασκευή1991,2χώροι,1οςόροφος,μεύ-
φοςαπέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστον
χώρο,σεεξαιρετικήκατάστασηκαισεπολυκα-
τοικίααξιώσεων,διαθέτειατομικήθέρμανσημε
κλιματιστικάκαιανελκυστήρακαινούργιο,ευρί-
σκεταισεπρονομιακήτοποθεσίακαιμάλιστα
υψηλήςπροβολής.Διαθέτεικαιμίαθέσηστάθ-
μευσηςδικήτου,Τιμή99.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-
νωνείμεεσωτερικόυδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,ισόγειο,
νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις ,Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Τιμή140.000€.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα . Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.
καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικής επιφάνειας1830 τ.μ.στηνάκρη
τουσχεδίουπόλεωςΤιμήεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολι-
κήςεπιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθω-
μένο,μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

προσανατολισμόοικόπεδο και με θέα τον
κάμποτηςΒέροιας,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-
ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο100.000€.

Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας1033 τ.μ.Επιπλέονχαρακτηρι-
στικά:Άρτιο καιΟικοδομήσιμο   ,αποτελεί
εξαιρετικήευκαιρία.Τιμή:19.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 , τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ. 13010 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ πωλείται
οικόπεδοστην είσοδο τουχωριούαπό την
πλευράτηςΒέροιαςμε1965τ.μ. ,άρτιοκαι
οικοδομήσιμο,σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμό-
νο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντός ζώνης, με εκπληκτική θέαστον
κάμπο,αξίζει να τοδει κανείς, γιαπολύα-
παιτητικούςαγοραστέςφυσιολάτρες,σε τιμή
προσφοράς,μόνο35.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105285ΠΑΠΑΚΙΑ,πωλείταιπάρ-

κινγκ144  τ.μ., 4  θέσεωναυτοκινήτωνμε
δικήτουείσοδοσεισόγειοχώροοικοδομής,
μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη ,
τιμή21.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ: 13295 - ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

πολύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτου
χωριού.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ:22757 -Κέντρο στονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙισόγειοκατάστη-
μααποτελούμενοαπότρία επίπεδαχώρου
πωλήσεων90τ.μισόγειο90τ.μυπόγειοκαι
90τ.μ.1osόρ.καιέναεπίπεδοβοηθητικών
χώρωνδηλ.άλλα70τ.μ..Όλοιοιχώροιείναι
πολυτελώςανακαινισμένοι , εξοπλισμένοιμε
κεντρικόσύστημαψύξηςθέρμανσης,μερά-
φια ,πανέτοιμοιγιαεπαγγελματικήεμπορική
δραστηριότητα.Μίσθωμαόλοτοοίκημαμαζί
στα2.500€.

Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ
ισόγειοκατάστημα28τ.μ.,με28τ.μ.πατάρι
καιμεπολύμεγάλουπόγειο84τ.μ.μεεσωτε-
ρικόασανσέρ,κατασκευήapos;72,διατίθεται
προςπώληση ,με εγγυημένηαπόδοση,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , τιμή ευκαιρίας
σίγουρα,μόνο32.00€.

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

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.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΑριστούχοςπτυχιούχοςτουΤμήματοςΜουσικήςΕπιστή-
μης&ΤέχνηςτουΠανεπιστημίουΜακεδονίας,μεειδίκευση
στη μονωδία, διδάσκει τραγούδι.Διδάσκονται όλα τα είδη
ελληνικούκαιξένουρεπερτορίου(έντεχνο,λαϊκό,ποπ,ροκ,
μιούζικαλ,κλασσικόκ.ά.).Προαιρετικάδιδάσκεταικιθάρακαι
πιάνο για τηνσυνοδεία του τραγουδιού.Προετοιμασία για
εισαγωγήσε μουσικέςσχολές.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.: 6980
202881.

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ηγνωστήεταιρείαταχυμεταφορών«SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνοραντεβούγιαεπικοινωνία:6937226565



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από το
BISTRO49 στη Βέροια
σερβιτόρος, υπάλληλος
κουζίνας και διανομέας.
Τηλ. επικ.: 6983 060024
κ.Αργύρης.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας με
πτυχίο και προϋπηρεσία
καικοπέλαγιαλάντζα.Τηλ.:
23310 70846&ωρες 5.00
μ.μ.-8.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
Delivery και κοπέλα για
τύλιγμα στο ψητοπωλείο
ΓΙΑΝΝΗΣ.Πληροφορίες κ.
Γιώργος-6984472747.
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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€
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€
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.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτε-
σιανο13000€

ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΜΕΛΙΚΗπαραγωγικοκτημα7000τ.μμεβανεςπεριοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο14.400στρστηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενε-
ρο12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€
ΝΗΣΙΗμαθιας7350τ.μχερσομεβανες,2000τοστρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο1οςμεασανσερ22000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό25ως1500
τ.μαπό50εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλησι-
ονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣεισογειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημαεξαιρετικηθεση60+60υπογειο1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος50
τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ηεταιρείαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςεσπεριδο-
ειδώνΗΡΑ ΕΠΕζητάειάντρεςκαιγυναίκεςάνωτων18
ετώνγιαεργασίαωςεργάτες.Αιτήσειςσταγραφείατης
εταιρίας καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 9:00π.μ
έωςτις2:00μ.μ.Τηλέφωνοεπικοινωνίας2331093066–
6974020056.

Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδιαφερομένων:
1.Αστυνομικήταυτότητα(φωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(φωτοτυπίαεκκαθαριστικούτηςεφορίας)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαβιβλιαρίουυγείας)
4.Α.Μ.Κ.Α.(φωτοτυπία)
5.Φωτοτυπίαπιστοποιητικούυγείαςεργαζομένωνσε

εργοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος.
6.ΒιβλιάριοκαταθέσεωνΤράπεζας.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας.
Διαβατήριο.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμεταφορών
«SPEEDEXCOURIERΒέροιας»ζητάμεδύο
(2)άτομαγιαεργασίαμεδίπλωμααυτοκινήτου
καιμηχανής.Πληροφορίεςσταγραφείαμας
Θεσσαλονίκης45κύριοςΤσιφλίδηςΣ.Χαράλα-
μπος.Τηλ.επικοινωνίας:6937226565.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςγραφείουπλήρους
απασχόλησης.Άριστηγνώσηλογιστικής(βιβλία
Γ΄κατηγορίας),αγγλικών,Η/Υ(ERP,Excel,
Word).Αποστολήβιογραφικών: fakutsio@
otenet.gr,τηλέφωνοεπικοινωνίας2331071803.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητούνταιφύλακεςμεάδεια
εργασίαςκαιπιστοποίησηγαιμόνιμηεργα-
σία.Τηλ.επικοινωνίας:6937226565.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκρεοπώληςγιαεργαστήριοκρεά-
των.Πληροφορίεςκ.Γιώργος6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα καλοσυνάτη, πολύ

φτωχιά, πεπειραμένη, με άριστες συ-
στάσεις, ζητά δουλειά για φύλαξη ηλικι-
ωμένων, για καθαριότητα μαγαζιών και
σκάλεςοικοδομών.Τηλ.:6972410205.

ΚΥΡΙΑζητεί24ωρηεργασία,ωςεσωτερική,
γιαφροντίδαηλικιωμένων.Τηλ.:6993678697.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και

εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας
αγγλικώνπαραδίδει μαθήματασεπαιδιά
δημοτικούκαιγυμνασίου.Τμέςπολύπρο-
σιτές.Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα
σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπό καθηγητήπτυχι-
ούχοΜαθηματικούΑΠΘσεφιλικέςτιμές.
Τηλ.επικοινωνίας:6906471253.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTAYARIS1.300κ.ε.,

μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύητες,
30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατάσταση,
μαύρο.Τηλ.:2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτητικόδωμάτιο

λευκόμεστρώμα,πλυντήριορούχων45άρι,

διπλήντουλάπα,καναπέςπουγίνεταιδιπλό
κρεβάτι,γραφείομελευκότζάμιαμμοβολήκαι
συρταριέραγραφείου.Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρε-
βάτιμονόμε τοστρώ-
μα. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπι-
πλαγραφειου,σαλόνι
SATO μπλε, 4 καρέ-
κλες,τραπέζι, τραπεζά-
κι, τραπέζιπτυσσόμενο
συσκέψεων,ντουλάπα
με κλειδαριά (κερασί),
ντουλάπα-ράφια (μελί),
καναπέδες, όλασε ά-
ριστηκατάσταση.Τηλ.:
23310 21210, Κιν.:
6978004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ.94ΠωλείταιοικόπεδοστηνΡΑχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσι-
μομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.95ΠωλείταιοικόπεδοστηΒέροια,1.017τ.μ.κοντάστοκέντρο
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,τιμήπώλησης220.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠωλείταικατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40τ.μ.
μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.15Πωλείται κατάστημαστοΡολόϊ40 τ.μ. ισόγειομε40 τ.μ.
υπόγειο,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.116ΠωλείταιχωράφιπολύκοντάστηΒέροια10στρ.μεροδάκι-
να,ποτίζεταιμεσταγονίδια,τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.115Πωλείται2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλόσημείο,
τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.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.

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.
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Αντιπροσωπεία 20 Καθηγητών Πανεπιστήμιου του Κολεγίου «Berea 
College» από την ομώνυμη πόλη του Κεντάκι των Η.Π.Α. υποδέχτηκε 
ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Βέροιας, Βασίλης Λυκοστράτης, 
το πρωί του Σαββάτου 5 Ιανουαρίου 2019. Οι Πανεπιστημιακοί με επι-
κεφαλής την Κοσμήτορα και Καθηγήτρια Θεολογίας, Loretta Reynolds, 

βρέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα ακολουθώντας τα «βήματα του 
Αποστόλου Παύλου» με κεντρικό σημείο του ταξιδιού τους τη Βέροια αφού τόσο η πό-
λη τους όσο και το Κολέγιο τους πήραν το όνομά τους από τη Βέροια, την πόλη που 
δίδαξε ο Απόστολος των Εθνών και ο λαός της «έλαβε το Λόγο του Θεού με όλη την 
ετοιμότητα του νου».

Ο κ. Λυκοστράτης καλωσόρισε με ιδιαίτερη θέρμη τους εκλεκτούς επισκέπτες τονί-
ζοντας πως «εκ μέρους της πόλης μας και του Δημάρχου, κ. Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, 
σας υποδέχομαι με μεγάλη χαρά στη Βέροια στην πόλη του Αποστόλου Παύλου αλλά 
και των άλλων μεγάλων προσωπικοτήτων της ιστορίας όπως ο Φίλιππος Β’ και ο Μέ-
γας Αλέξανδρος. Ειλικρινά αισθάνομαι ένα περίεργο συναίσθημα. Είναι σαν να δέχομαι 
φίλους πίσω στο σπίτι τους παρότι δε σας έχω συναντήσει ποτέ ξανά. Η παρουσία σας 
σήμερα εδώ πέρα από το συμβολισμό της αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να 
ξεκινήσουμε μια εποικοδομητική συνεργασία στους τομείς του τουρισμού και του πολιτι-
σμού με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ των δυο πόλεων στο όνομα 
της συγγένειας που τις συνδέει». 

Από την πλευρά τους οι Πανεπιστημιακοί ευχαρίστησαν τον Αντιδήμαρχο για τη 
θερμή υποδοχή του, εξέφρασαν τη μεγάλη συγκίνηση τους για την επίσκεψη τους στη 
Βέροια, την πόλη που υποδέχτηκε με αγάπη τον Απόστολο Παύλο και τόνισαν ότι μετά 
από αυτή την επαφή θα λάβουν κάθε πρωτοβουλία για την προώθηση των σχέσεων 
μεταξύ της Βέροιας και της πόλης Berea του Κεντάκι αλλά και του κολεγίου τους.  

Τέλος, η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων, με τον κ. 
Λυκοστράτη να προσφέρει σε όλους τους επισκέπτες από ένα φωτογραφικό λεύκωμα 
της πόλης και έντυπο τουριστικό υλικό.

Κλειστά θα παραμείνουν και σήμε-
ρα Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, Νηπια-
γωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια 
του Δήμου Βέροιας, για λόγους ασφά-
λειας μαθητών και διδασκόντων.

Για σήμερα  Τετάρτη 9  Ιανουαρίου 
αποφασίστηκε επίσης και η διακοπή 
των μαθημάτων όλων των βαθμίδων 
εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων 
και ειδικότερα λόγω χαμηλών θερμο-
κρασιών και παγετού.

Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα σχο-
λεία όλων των βαθμίδων του Δήμου 
Νάουσας.
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CMYK

P Χαμογελάς με 
-7° βαθμούς και μένεις 
έτσι για πάντα σαν τον 
Τζόκερ…

 
P Η αγάπη λέει 

ότι γουστάρει τρελά το 
χιόνι και τον χειμώνα, 
αλλά από την άλλη 
λέει πως δεν θα μπο-
ρούσε να ζήσει στη 
βόρεια Ευρώπη λόγω 
καιρού. Τρικυμία πα-
ντός καιρού.

 
P Είναι σαν το σχολεία στην Ελλάδα που 

κλείνουν με δύο εκατοστά χιόνι. Κι άντε να στεί-
λεις μετά αυτά το παιδιά στο μέτωπο.

 
P Σε λίγο θα βάζουμε ζακέτα και σκου-

φάκι ακόμη και στον χιονάνθρωπο της αυλής 
μας. Τόση υπερπροστασία στους οικείους.

 
P Μια πλαδαρή γενιά Ελλήνων είναι προ 

των πυλών. Λεπτομέρειες μετά από κάποια χρό-
νια.

P Και φοβάμαι και στο βιβλίο ιστορίας 
του μέλλοντος.

 
P Φανταστείτε, ακόμη και τα αδέσποτα 

λυπόμαστε λόγω ψύχους. Θέλουμε κι αυτά να τα 
κάνουμε σαν τα μούτρα μας.

 

P Οι δε φιλόζωοι που φωνασκούν για τα 
μικρά σκυλιά που κρυώνουν, ας μην ξεχνούν 
τα αλεπουδάκια, τα ελαφάκια, τα λυκάκια, τα 
ζαρκαδάκια κ.λπ. στο βουνό. Έχουν κι εκείνα 
δικαιώματα στο ψύχος.

 
P Ασεβείς εκ χαρακτήρα, δεν πρέπει ποτέ 

να ξεχνάμε τη δύναμη και τους νόμους της φύ-
σης. Και τη φύση των ζωντανών. Αλλιώς καήκαμε!

 
P Όπως και το ότι τα αδέσποτά είναι 

απλώς ένα ακόμη δημιούργημα της ανθρώπι-
νης ματαιοδοξίας.

P Να μην ξεχνάμε τέλος ποτέ για τις ελλη-
νικές πατέντες παντού, ότι Έλληνας είναι αυτός 
που μαζεύετε παρέα με άλλους και για δύο ώρες 
πίνουν στιγμιαίο καφέ. 

 
P Το χειρότερο και πιο επικίνδυνο α-

γρίμι του πλανήτη. Τέλος εκπομπής animal 
planet.

 
P Κατά τα λοιπά. Και φέτος το φλουρί της 

βασιλόπιτας το κέρδισε η τράπεζα. Για να μην 
αγχώνονται, τους είπα ότι φεύγοντας από το σπίτι 
αφήνω πάντα το κλειδί στο πατάκι.

 
P Στη βασιλόπιτα στην παρέα κέρδισα 

το φλουρί για πρώτη φορά μετά από τόσα 
χρόνια. Μακάρι να ακολουθήσει και γκόμενα, 
για πρώτη φορά επίσης.

 
P Αφήστε που την επομένη μού ζήτησε το 

μισό φλουρί πίσω η εφορία.
 
P Οι γιορτές πέρασαν. Τώρα μετράμε 50 

και νύχτωσε για την Τσικνοπέμπτη.
 
P Εκτός αν η επόμενη γιορτή είναι οι πρό-

ωρες εκλογές.

 
P Προς δημάρχους: Φτάνει πια με το α-

λάτι. Λύσσα τους κάνατε τους δρόμους. Εκ του 
μάστερ σεφ.

 
P Η συμβουλή της ημέρας. Αυτό που πα-

χαίνει στη σοκολάτα είναι το ‘σοκο’. Διότι ‘λάτα’ 
έχει και η σαλάτα.

 
P Την επόμενη φορά που θα θέλετε να 

μάθετε υπεύθυνα πόσους πόντους χιόνι έριξε, 
ρωτήστε μια γυναίκα.

 
P Και:
 Ένας τύπος αποφάσισε να αυτοκτονήσει και 

έπεσε από τον 20ν όροφο ενός ουρανοξύστη. 
Ένας καθαριστής τζαμιών στον δέκατο τον βλέπει 
ξαφνιασμένος να πέφτει και τον ρωτά.

-Τι έγινε ρε φίλε;
Κι απαντά εκείνος:
-Μέχρι στιγμής, όλα καλά!

Κ.Π.

Κλειστά και σήμερα τα σχολεία 
στους Δήμους Βέροιας και 

Αλεξάνδρειας, ανοιχτά στη Νάουσα

Πανεπιστημιακοί από το Κεντάκι 
της Αμερικής επισκέφτηκαν τη Βέροια 
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