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Πετρόπουλος
σε

Καρασαρλίδου:

«Πιο ισχυρός
ο ΕΦΚΑ στη Νάουσα»
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Η κατάντια δεν έχει τέλος…
«Η τελευταία πράξη του πρωτοφανούς κοινοβουλευτικού 

πραξικοπήματος για τη Δημοκρατία μας, με Εθνική 

προδοσία της Μακεδονίας από την κυβέρνηση της 

αποστασίας των αχάριστων» έγραψε χθες στο tweeter 

ο Πάνος Καμμένος, λίγο πριν την «επίσημη» διάλυση 

της Κοινοβουλευτικής ομάδας των ΑΝ.ΕΛ. και λίγο 

πριν την δακρύβρεχτη ομιλία του ενώπιον του «ψυχρού 

εκτελεστή» του όπως χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό Αλ. 

Τσίπρα.

το μέχρι χθες πολιτικό ζεύγος σφάχτηκε με.. στίχους 

ποιητών και οι πολίτες για μια φορά ακόμα, ένοιωσαν 

στο στομάχι τους τις εμετικές πλέον παρενέργειες της  

άθλιας πολιτικής σκηνής.

Περνώντας μπροστά απο τα μάτια τους, οι χαρές 

στο Ζάππειο, τα χειροκροτήματα στις Πρέσπες, οι 

εναγκαλισμοί στις εκδηλώσεις, δεν πίστευε στα αυτιά του 

, για πολλοστή φορά... 

Το πολιτικό σύστημα έχει κάνει το μεγαλύτερο κακό σ’ 

αυτή τη χώρα και τους Έλληνες: Έχει απομακρύνει από 

την πολιτική, τους σκεπτόμενους πολίτες και κυρίως 

τους νέους ανθρώπους…

Και δυστυχώς, δεν φαίνεται να έχει πάτο αυτό το 

βαρέλι…
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Nικηφόρου. Παγκρατίου επ., Μαρκέλλου  

του Σαββατοκύριακου

Πανελλαδικά συντονισμένοι σήμερα οι αγρότες, 
στο κλείσιμο των δρόμων

Στην ίδια ώρα περίπου συντονίζονται
σήμερα Σάββατο τα αγροτικά μπλόκα ό-
λης της χώρας, να κλείσουν συμβολικά,
κάποια σημεία κεντρικών οδικών δικτύων
τηςχώρας,σεένδειξηδιαμαρτυρίαςγιατην
οικονομικήτουςκυρίωςκατάσταση…Τααι-
τήματά τουςγνωστάκαιπαρότιαναμένεται
τηνΤρίτηναμπουνστουςλογαριασμούς
τουςοιαποζημιώσειςαπό τιςπερσινές
βροχές, δεν υποχωρούν με τίποτα αφού
όπωςλένεοιπερισσότεροιαγρότεςθαπά-
ρουνψίχουλασεσχέσημετηδουλειάτους
καιταέξοδάτους.

Οι οδηγοί, λοιπόν, ας φροντίσουν να
ενημερωθούν για ταμπλόκα,πριν αποφα-
σίσουνναταξιδέψουν.

Μιχ. Τζαφερόπουλος: «Η ψήφος 
στις δημοτικές, σε πρόσωπα 

και όχι σε κόμματα»
ΣετηλεφωνικήεπικοινωνίαπουείχεουποψήφιοςδημοτικόςσύμβουλοςΜιχά-

ληςΤζαφερόπουλος με την εκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑστονΑΚΟΥ99.6, μίλησε
γιατηναπόφασήτουναείναιστονσυνδυασμότουΚώσταΒοργιαζίδη«Δράσημε
Γνώση»καιτηνεπιθυμίατουναπροσφέρειστακοινάτηςπόλης.Ωστόσοεπέμεινε
ιδιαίτερα,ως κριτήριο,στοπρόσωποκαι όχιστο κόμμαστην επιλογή τωνψηφο-
φόρων.«Δενείναιβουλευτικέςεκλογές,ειδικάηπρώτηΚυριακήαφοράμετονέο
νόμοτηνεπιλογήσυμβούλωνκαισυγκεκριμέναταπρόσωπαπουθέλουνοιδημό-
τεςτηςΒέροιαςνατουςεκπροσωπήσουνκαιόχικόμματακαιπαρατάξεις»είπεχα-
ρακτηριστικά.Αναφορικάμετιςεντυπώσειςπουαποκόμισεμετηνανακοίνωσητης
υποψηφιότητάς του, είπεότιπαρά το εξαιρετικάθετικό κλίμα, είναι επιφυλακτικός
γιατίάλλοοιυποσχέσειςκαιάλλοτοτιθαφανείστηνκάλπη.

Ρεαλιστικήκαιπροσγειωμένηάποψη!

Ανησυχία γονιών... Το νου μας όλοι!
Ανησυχητικήδραστηριότητα σημειώνεταιέξωα-

πόσχολείατηςΒέροιας,μεπρωταγωνιστέςέφηβους
αγνώστωνστοιχείων. Συγκεκριμένα ΄νεαρά αγόρια
περιμένουν έξωαπό Γυμνάσια τηςΒέροιας μικρές
μαθήτριες, τις οποίεςπροσπαθούν ναπείσουν να
τους ακολουθήσουν.Μάλιστα στην αδιαφορία των
μαθητριώναπαντούνμεβωμολοχίακαιάσεμνεςχει-
ρονομίες. Γονείςπου ενημερώθηκαναπό ταπαιδιά
τους για το συμβάν, φρόντισαν αμέσως να ενημε-
ρώσουνμετηνσειράτουςΔιευθυντέςτωνσχολείων
καιτηνΑστυνομίαηοποίααύξησεαμέσωςτιςπερι-
πολίεςκαιτουςελέγχουςέξωαπότασχολικάκτίρια.
Προφανώςδεναρκούν τα όποιαπροσωρινάμέτρα
τηςΑστυνομίας,θαπρέπειοικογένειακαιεκπαιδευ-
τικήκοινότηταναμιλήσουνσταπαιδιάγιατούςπιθα-
νούςκινδύνουςκαιτουςτρόπουςαντίδρασης.

 Γίνε εθελοντής!
«Αν θέλεις  να βοηθήσεις τοσυνάνθρωπό

σου και δεν γνωρίζεις τον τρόπο, γίνε εθελο-
ντής τουΤομέαΝοσηλευτικής τουΕλληνικού
ΕρυθρούΣταυρού».Τηνπρόσκλησηαπευθύνει
το Περιφερειακό Τμήμα Βέροιας, καλώντας
στηνενεργόδράση,όποιονεπιθυμείναβοηθή-
σει…Άλλωστε, χιλιάδες εθελοντές, αποδεικνύ-
ουνκαθημερινάότιυπάρχειαπάντησηστημο-
ναξιά,στονπόνο,στηνασθένεια,όσουπάρχει
θέληση, όσο υπάρχει αγάπη, όσο υπάρχουν
άνθρωποι!

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και εγγρα-
φέςοιενδιαφερόμενοιμπορούνναεπικοινωνή-
σουνμε τοΠεριφερειακόΤμήμαΕΕΣΒέροιας.
Βενιζέλου29,Τηλέφωνο:2331062426

Τώρα 
κλαίς

γιατί κλαίς
συ δεν ήσουν
που γέλαγες 

χθες...

Πολλές απουσίες μαθητών λόγω γρίπης
Σε έξαρση τα κρούσματα γρίπης

τις τελευταίες ημέρες και στασχολεία,
ως χώροι συνάθροισης, όπου ο ιός
χτυπάειμαζικά.Αρκετοίμαθητέςαπου-
σιάζουνκαιγια τολόγοαυτόηΟΛΜΕ
ζήτησεαπό τονΥπουργόΠαιδείας να
παρέμβει ώστε οι απουσίες των μα-
θητών από την επιδημία της γρίπης,
που αγγίζουνσεπολλέςπεριπτώσεις
το όριο, να μην μετράνε...Διότι, αυτό
σημαίνει, ότι κάποιοι μπορεί να κινδυ-
νεύουν ναμείνουναπόαπουσίες.Πέ-
ραν τούτουβάζουνσεκίνδυνοκαι την
υπόλοιπητάξη…

Σεαναμονήλοιπόν τηςαπάντησης
Γιαβρόγλου…
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Επιτροπή Αγώνα συγκροτούν οι Αγροτοκτηνο-
τρόφοι του  Δήμου  Αλεξάνδρειας και καλούν όλους 
τους αγρότες να στηρίξουν την απόφαση της Πα-
νελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για κλείσιμο 
των δρόμων, κατεβαίνοντας όλοι  στον κόμβο της 
Κουλούρας, σήμερα Σάββατο στις 12 μμ, 

Στο κάλεσμά τους αναφέρουν:
« Συνάδελφοι, ο μόνος αγώνας που είναι χαμέ-

νος είναι αυτός που δεν δόθηκε.
   Το ξεκλήρισμα μας - των μικρομεσαίων αγρο-

τών και κτηνοτρόφων - υλοποιείται με δύο ταυτό-
χρονες και καλά οργανωμένες επιθέσεις που δε-
χόμαστε τόσο απο την ΕΕ όσο και απο τους μεγα-
λεμπόρους, τους βιομήχανους και τις κυβερνήσεις 
που τους υπηρετούν. Από την μία στο εισόδημα και 
απο την άλλη στο κόστος παραγωγής και τα έξοδα.

     Απο τη μία με τις εξευτελιστικές τιμές παρα-
γωγού (βαμβάκι 47 λεπτα όταν η διεθνής τιμή  είναι 
στα 57 λεπτα, ροδάκινο στο κόστος παραγωγής 
κλπ) όταν και αν πληρωθούμε τον κόπο μας και δεν 
μας φεσώσει ο έμπορος .  Με τη μείωση (60%) των 
επιδοτήσεων με βάση την ΚΑΠ 2014-2020. Με την 
μη αποζημίωση μας απο φυσικές καταστροφές.

  Άπο την άλλη με την διόγκωση στο κόστος 
παραγωγής, στο ΦΠΑ των αγροεφοδίων, στο  πε-

τρέλαιο, με τα χαράτσια (ΕΝΦΙΑ,) ,την αύξηση  των 
ασφάλιστρων του ΕΛΓΑ, ΟΣΔΕ, τέλος επιτηδεύμα-
τος, μείωση αφορολόγητου και φορολόγηση με βά-
ση τα τεκμήρια διαβίωσης, αύξηση των ασφαλιστι-

κών εισφορών , πιστοποίηση ψεκαστικών, κόστος 
ζωής.                        

    Και τέλος, τις κατασχέσεις να κρέμονται πά-
νω απο τα κεφάλια μας  ως η τελευταία πράξη του 

δράματος που λέγεται “μεταρρυθμιστική αναδιάρ-
θρωση” της αγροτικής παραγωγής, που δεν είναι 
άλλο απο την συγκέντρωση της γής σε λίγα χέρια 
μεγαλοαγροτών καπιταλιστών, μεγαλεμπόρων και 
βιομηχάνων.

Σε αυτή τη διπλή επίθεση που έχει σκοπό να 
μας ξεκληρίσει δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι 
θεατές.

   Αγρότες απο το Δ. Αλεξάνδρειας και μέλη του 
Αγροτικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας συγκροτούμε 
Επιτροπή Αγώνα Αγροτοκτηνοτρόφων Δ. Αλεξάν-
δρειας και κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους 
συναδέλφους  να στηρίξουν το μπλόκο της Κουλού-
ρας,που συντάσεται με το πλαίσιο πάλης, και τα 
αιτήματα που βάζει η Πανελλαδική Επιτροπή των 
Μπλόκων. Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την τελευ-
ταία απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των 
Μπλόκων  για συντονισμένο πανελλαδικό κλείσιμο 
των δρόμων, όλοι αύριο Σάββατο στις 12 μμ, στο 
Μπλόκο της Κουλούρας.

     Επίσης, καλούμε το ΔΣ του Αγροτικού Συλ-
λόγου Αλεξάνδρειας να καλέσει Γενική Συνέλευση 
για να τοποθετηθεί και να αποφασίσει με αυθεντικό 
τρόπο το σώμα το πλαίσιο πάλης και αιτημάτων».

Κλείνει σήμερα το μεσημέρι και ο κόμβος της Κουλούρας
από τους αγρότες της Ημαθίας

Κάλεσμα συμπαράστασης από την Επιτροπή Αγώνα  Αγροτοκτηνοτρόφων του  Δήμου  Αλεξάνδρειας

Στο αμαξοστάσιο του Δήμου Βέροιας θα οργανωθεί 
το «Πράσινο Σημείο» για τη διαχείριση των αποβλήτων

Την πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα υπέγραψε χθες ο Περιφερειάρχης
Η διαχείριση των αποβλήτων, από το Δήμο 

Βέροιας, ακολουθεί μια σειρά ενεργειών και σχε-
διασμού, από την αποκατάσταση των χώρων 
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, την α-
νακύκλωση υλικών, (συσκευασιών, συσκευών, 
ενδυμάτων, κ.λ.π.) σε διαφορετικούς κάδους, 
της από δράσεις ενημέρωσης του κοινού και των 
μαθητών, ενώ αυτές τις ημέρες ετοιμάζεται για 
το πρόγραμμα της Περιφέρειας, που αφορά στη 
δημιουργία «Πράσινων σημείων», με στόχο τη 
συγκέντρωση όλων των ανακυκλώσιμων αποβλή-
των, σε ένα, κοινό χώρο.

«Ο Δήμος δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής 
των πολιτών στην ανακύκλωση, με πολλούς τρό-
πους, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση 
των απορριμμάτων», τόνισε στο «ΛΑΟ» ο αρμό-
διος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος, με 
αφορμή τη χρηματοδότηση των Δήμων από την 
Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας με 10 εκατ. ευρώ στο 
πλαίσιο υλοποίησης του βασικού πυλώνα της νέ-
ας πολιτικής, για τα απόβλητα.

Ως «πράσινο σημείο» του Δήμου Βέροιας ορί-
ζεται το αμαξοστάσιο στην είσοδο της πόλης το 
οποίο θα διαμορφωθεί με κατάλληλη υποδομή 
και εξοπλισμό, ώστε εκεί να συγκεντρώνονται 
όλα τα ανακυκλώσιμα και τα ογκώδη υλικά που 
μέχρι σήμερα βγάζουν οι πολίτες στα πεζοδρόμια, 
δίπλα στους κάδους. Εκεί θα ταξινομούνται και θα 
προωθούνται αναλόγως, είτε για ανακύκλωση είτε 
για επαναχρησιμοποίηση.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Α-
πόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε ήδη τη σχετική 
πρόσκληση, ώστε να εφαρμοστούν στην πράξη 
οι προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων και να προωθηθούν οι πολιτικές για 
την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση 
των απορριμμάτων, ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί 
και η υποβολή των σχετικών προτάσεων.

«Εφαρμόζοντας το σχέδιό μας για την κυκλική 
οικονομία, δίνουμε στους Δήμους της Κεντρικής 
Μακεδονίας τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα 
απόβλητα με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, προστα-
τεύοντας το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και 

εφαρμόζοντας στην καθημερινότητα των πολιτών 
τις πλέον σύγχρονες ευρωπαϊκές πολιτικές δια-
χείρισης των απορριμμάτων, την πρόληψη πα-
ραγωγής αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση, 
τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση, την κομπο-
στοποίηση κτλ. Τα ‘Πράσινα Σημεία’ ενισχύουν τα 
οικονομικά των Δήμων, μειώνουν τα τέλη καθαρι-
ότητας που πληρώνουν οι πολίτες, δημιουργούν 
νέες θέσεις εργασίας και νέο εισόδημα, βελτιώ-
νουν την ποιότητα ζωής σε όλη την Κεντρική Μα-
κεδονία. Υπενθυμίζω ότι κάθε Δήμος υποχρεούται 
να λειτουργεί ένα εγκεκριμένο ‘Πράσινο Σημείο’», 
τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Η χρηματοδότηση αφορά σε βασικές υποδο-
μές για την κατασκευή ενός οργανωμένου «Πρά-
σινου Σημείου», όπως περίφραξη, πύλη εισόδου, 
ασφαλτοστρωμένη πλατεία, αποθηκευτικός εξο-

πλισμός, στεγασμένοι χώροι, λοιπός εξοπλισμός 
(ζύγισης, συμπιεστών, δεματοποιητών, κλαδοτε-
μαχιστών), αλλά και χώροι γραφείων, αποθήκευ-
σης εργαλείων, αποδυτηρίων. Επίσης, οι προτά-
σεις των Δήμων μπορούν να περιλαμβάνουν αγο-
ρά γης, έργα αρχαιολογίας, αποκατάστασης κτλ.

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ο Δήμος θα πρέ-
πει να υποβάλει το φάκελο με τη μελέτη και τα 
στοιχεία που ζητούνται, ώστε να ακολουθήσει η 
χρηματοδότηση και η υλοποίηση του έργου.

Σύντομα και καφέ κάδοι κομποστοποίησης
Για το 2019, όπως επισήμανε ο Βασίλης Πα-

παδόπουλος, ο σχεδιασμός προχωράει στην κο-
μποστοποίηση, με την προμήθεια καφέ κάδων για 
συλλογή βιοαποδομήσιμων υλικών.

Η κομποστοποίηση θα εφαρμοστεί κατ’ αρχάς 

πιλοτικά, σε συνεργασία με πολίτες που θα εκδη-
λώσουν ενδιαφέρον και σταδιακά θα εφαρμοστεί 
στο σύνολο των δημοτών.



Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 
στηρίζοντας σταθερά τη σύγχρονη νεοελ-
ληνική δραματουργία, παρουσιάζει τη νέα 
παραγωγή «Δάφνες και Πικροδάφνες» των 
Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, σε 
σκηνοθεσία  Αντρέα Κουτσουρέλη, που θα 
παρουσιαστεί σε μεγάλη περιοδεία σε όλη 
τη Βόρεια Ελλάδα, με την στήριξη του Υ-
πουργείου Μακεδονίας -Θράκης.

Στη Νάουσα η παράσταση έρχεται την  
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 στο Δη-
μοτικό Θέατρο στις 21:00 με τη συνεργασία 
του Δήμου Η.Π. Νάουσας. Τιμή εισιτηρίου: 
10 ευρώ

Φοιτητικό/Ανέργων/άνω των 65:  8 ευρώ
Προπώληση: Viva.gr, CITY ESPRESSO 

BAR (Ζαφειράκη 11, Νάουσα, τηλ.:23320 
21999)

Στη Βέροια η παράσταση θα παρουσι-
αστεί το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019, 
στις 20.30, στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμ-
μάτων & Τεχνών, με την υποστήριξη:  ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ Βέροιας  & Κ.Ε.Π.Α  Δ. Βέροιας. 
Εισιτήρια: 10€., φοιτητικό, μαθητικό και 
ανέργων, άνω των 65 ετών 8€. Ισχύον εισι-
τήρια ΟΓΑ.

Ο Αντρέας Κουτσουρέλης, μετά την ε-
ξαιρετική επιτυχία που σημείωσε πέρυσι 
με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη, 

αναλαμβάνει να ανεβάσει ένα έργο σταθμό 
της νεοελληνικής δραματουργίας. Πρόκειται 
για μια οξυδερκή κριτική της σύγχρονης 
πολιτικής σκηνής, δοσμένης με κωμικό τρό-
πο, που προβάλλει το σκοτεινότερο κομμά-
τι του πολιτικού συστήματος, την αλυσιδω-
τή διαπλοκή που επιβιώνει μέσω των πιο 
ευτελών τρόπων άσκησης εξουσίας: του 
εκβιασμού και του ρουσφετιού. Πρόσωπα 
έρμαια των παθών τους, φιλόδοξα, ημιμα-
θή, συνένοχα, που εκβιάζουν, απειλούν και 
προδίδουν με μεγάλη ευκολία σχέσεις και 
αξίες, αποτελούν ένα σημαντικό γρανάζι 
του τοπικού πολιτικού συστήματος.

Το έργο
Κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής πε-

ριόδου, τέσσερις άντρες που έχουν άμεση 
εμπλοκή με συγκεκριμένους υποψηφίους 
της ίδιας κομματικής παράταξης στην Τρί-
πολη, συζητάνε για τις επερχόμενες εκλο-
γές. Η κουβέντα παρεκτρέπεται, όταν τα 
προσωπικά συμφέροντα τους διασταυρώ-
νονται και ο καθένας προσπαθεί με την πα-
ράθεση πληροφοριών, στοιχείων ή ενόχων 
μυστικών του παρελθόντος να «βγάλει από 
τη μέση» τον άλλον υποψήφιο του ίδιου 
συνδυασμού. Όλοι νομίζουν ότι κινούν ή 
μπορούν να κινήσουν τα νήματα της εξου-
σίας προς όφελός τους αλλά, ταυτόχρονα, 
διαπιστώνουν πως είναι δεμένοι και οι ί-
διοι στο πλέγμα των νημάτων αυτών. Μια 
γυναικεία μορφή, που δεν εμφανίζεται στη 
σκηνή, μοιάζει να κατευθύνει πρόσωπα και 
πράγματα (ή μήπως αποτελεί και αυτή ένα 
ακόμα ασταθές θεμέλιο του ίδιου πολιτικού 
οικοδομήματος).

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο ωστόσο αυ-
τού του έργου, δεν είναι η απολύτως ρεα-
λιστική αποτύπωση της πολιτικής πραγ-
ματικότητας και το διεφθαρμένο πολιτικό 
παρελθόν της χώρας, αλλά το σημείο της 
προβολής της αστάθειας αυτού του φαύλου 
συστήματος, το οποίο εμφανίζεται στη δυ-
νατότητα ανατροπής και αλλαγής του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Σκηνοθεσία- Μουσική Επιμέλεια: Αντρέ-

ας Κουτσουρέλης,
Σκηνικά – Κοστούμια: Χρήστος Μπρού-

φας,
Φωτισμοί: Τάσος Δαηλίδης,
Βοηθός σκηνοθέτη: Στάθης Βού-

τος,
Φωτογράφιση παραγωγής: Τά-

σος Θώμογλου, 
Οργάνωση παραγωγής: Ηλίας 

Κοτόπουλος
Βοηθοί σκηνοθέτη (στο πλαίσιο 

πρακτικής άσκησης): Λουκία Κοί-
λια, Γιώργος Σαμαρινίδης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Στάθης 
Βούτος (Αλέκος), Κώστας Ίτσιος 
(Τάσος), Νίκος Νικολάου (Βασίλης), 
Δημήτρης Παλαιοχωρίτης/ Βασίλης 
Σεϊμένης (Κώστας)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:
Γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 

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

Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ», Βε-
νιζέλου 36, τηλ. 2331024612

Πληροφορίες: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροι-
ας, 2331078142, 140

Μπέκα Χρύσα,
Ψυχολόγος –

ψυχοθεραπεύτρια

«Αυτοί που
σ’ αγαπούν,

σε δέχονται ό-
πως είσαι…»

  «Ο Βασιλιάς πάει στον κήπο του και βλέπει πως 
τα δέντρα, οι θάμνοι και τα λουλούδια του ξεραίνονται. 

 Η Βελανιδιά τού λέει πως ξεραίνεται γιατί δεν μπο-
ρεί να είναι τόσο ψηλή όσο το Πεύκο. 

Γυρίζει προς το Πεύκο και το βλέπει πεσμένο κάτω 
γιατί δεν μπορεί να κάνει σταφύλια όπως το Αμπέλι. 

Και το Αμπέλι ξεράθηκε γιατί δεν έκανε λουλούδια 
σαν την Τριανταφυλλιά. 

Βλέπει την Τριανταφυλλιά να κλαίει γιατί δεν είναι 
γερή και δυνατή σαν τη Βελανιδιά. 

Και ξάφνου, βλέπει ένα φυτό, μια Φρέζια, γεμάτη 
άνθη και πιο δροσερή από ποτέ. Τη ρωτάει ο βασιλιάς: 
«Πώς γίνεται και αναπτύσσεσαι τόσο καλά μέσα σ ’ 
αυτόν τον μαραμένο και θλιβερό κήπο;» 

Το λουλούδι τού απαντάει:
 «Δεν ξέρω. Ίσως γιατί υπέθετα πάντα ότι, όταν 

με φύτεψες, ήθελες φρέζιες. Αν ήθελες Βελανιδιά ή 
Τριανταφυλλιά, θα είχες φυτέψει Βελανιδιά ή Τριαντα-
φυλλιά.»

Jorge Bucay
«Ο δρόμος της Αυτοεξάρτησης» 

Αν μια διάσταση της εσωτερικής αρμονίας είναι η 
αίσθηση της αποτελεσματικότητας και της επιτυχίας, 
η πραγματική βελτίωση έρχεται, αν επικεντρωθείς 
στον εαυτό σου και εκτιμήσεις τα φυσικά ταλέντα σου. 
Αυτός είναι ο τρόπος για να ανθίσουμε και να επεκτα-
θούμε. Δυστυχώς, συχνά οι άνθρωποι ξοδεύουν την 
ενέργειά τους στο να προσπαθούν να διορθώσουν 
εκείνο που δεν κάνουν καλά, αντί να ενισχύσουν την 
προσπάθεια να ενδυναμωθούν στους τομείς που 
παρουσιάζουν καλές επιδόσεις. Η τελειοθηρία και η 
κοινωνική σύγκριση με τους άλλους οδηγεί σε ψυχικό 
μαρασμό, επειδή πάντα θα υπάρχουν εκείνοι που 
έχουν περισσότερα ταλέντα και ικανότητες, περισσό-
τερα αποκτήματα ή υλικά αγαθά, περισσότερα φυσικά 
χαρίσματα ή πλουσιότερο ιστορικό επιτυχιών στο 
ενεργητικό τους. Η νοοτροπία του να μην εκτιμώ αυτό 
που είμαι, παραβλέποντας τις θετικές μου ποιότητες 
και επιζητώντας πάντα το “παραπάνω”, είναι η πηγή 
της αίσθησης του ανικανοποίητου, που μεταφράζεται 
σε γκρίνια και απογοήτευση, επειδή διαψεύδεται η 
φαντασίωση, ή καλύτερα, η αυταπάτη του «ιδανικού 
εαυτού». 

Η ίδια τακτική της αγωνιώδους αναζήτησης του «ι-

δανικού», μεταφέρεται και στο πλαίσιο των σχέσεων, 
όταν ο άλλος δεν αντιμετωπίζεται ως αυτόνομη προ-
σωπικότητα με ξεχωριστά χαρίσματα και αδυναμίες, 
αλλά περισσότερο ως μαριονέτα που εγώ θα πλάσω, 
όπως ιδανικά φαντάζομαι το σχήμα της. Ο άλλος γίνε-
ται «προσωπικό στοίχημα» και πρέπει να αλλάξει για 
να έρθει στα μέτρα μου. Το παιχνίδι της σχέσης με-
τατρέπεται σε έναν αγώνα χειρισμού του άλλου, που 
στενεύει τα περιθώρια της ειλικρίνεια και της αυθε-
ντικότητας, συστατικά απαραίτητα για την υγιή συνύ-
παρξη. Η ανάγκη για έλεγχο πάνω στη σχέση σε συν-
δυασμό με την ανασφάλεια που αισθάνεται κανείς να 
μείνει μόνος, οδηγούν στη σταδιακή «μετάλλαξη» του 
συντρόφου, ώστε να δημιουργηθεί μια βάση όπως τη 
θέλω, για να στηρίξω πάνω σ’ αυτή την ευτυχία μου. 
Οι φαντασιώσεις του «ιδανικού» άλλου μεγεθύνονται 
και συντηρείται η πεποίθηση ότι όλα τα προβλήματα 
θα μπορούσαν να ξεπεραστούν, αν ο άλλος άλλαζε. 
Με άλλα λόγια, διατηρώ την παράλογη προσδοκία ότι, 
ενώ παρέλαβα μια τριανταφυλλιά, θα την μεταποιήσω 
σε ψηλό πεύκο! 

Η πραγματικότητα γίνεται πολύ πιο όμορφη, όταν 
επιλέγουμε να αναγνωρίζουμε τις ποιότητες του εαυ-
τού μας και του άλλου, όπως είναι, και αποφασίζουμε 
να ενισχύουμε τα χαρίσματά του, αντί να εστιάζουμε 
την προσοχή μας σε όλες εκείνες τις πλευρές του που 
μας δυσαρεστούν. Μια αυθεντική σχέση βασίζεται 
στη διαπίστωση ότι ο άλλος είναι αυτός που είναι, με 
προτερήματα και ελλείψεις, και ο ρόλος μας είναι να 
του δώσουμε χώρο να εξελιχθεί με δικό του ρυθμό, 
προσφέροντας ως αφετηρία την ασφαλή βάση της 
αποδοχής. Αυτό θα πρέπει να είναι και το «προσωπι-
κό στοίχημα» που θα εφαρμόσουμε και σε εμάς τους 
ίδιους.
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ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑ-
ΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)      

Προβολές: Παρασκευή 8/2 - Σάββα-
το 9/2  στις 17.30 μεταγλωττισμένη στα 
Ελληνικά 

Κυριακή 10/2 στις 11.30 το πρωί και 
17.30 το απόγευμα

Σενάριο/Σκηνοθεσία:
ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΑΣΤΙΕ
Ηθοποιοί: Τ Ι Σ  Φ Ω Ν Ε Σ 

ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡ-
ΛΑΣΗΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΤΑΣΟΣ 
ΚΩΣΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ, 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΙΩ-
ΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 
, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΡΕΒΑΪΚΑΣ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ, ΤΟΝΙΑ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Έπειτα από μια πτώση κατά τη συγκομιδή του γκι, 

ο δρυΐδης Πανοραμίξ αποφασίζει πως είναι καιρός 
να εξασφαλίσει το μέλλον του χωριού. Μαζί με τον 
Αστερίξ και τον Οβελίξ ξεκινά ένα ταξίδι στον γαλατικό 
κόσμο, αναζητώντας έναν νεαρό, ταλαντούχο δρυΐδη, 
για να του μεταδώσει το Μυστικό του Μαγικού Ζωμού.

O Ασπροδόντης   -   White Fang
του Αλεξάντρ Εσπιγκάρες

Προβολές: Παρασκευή 8/2 - Σάββατο 9/2  στις 
17.30 μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά 

Κυριακή 10/2 στις 11.30 το πρωί και 17.15 το από-
γευμα

Σενάριο: Αλεξάντρ Εσπιγκάρες  Σκηνοθεσία: Σερζ 
Φρίντμαν, Φιλίπ Λιορέ, Ντομινίκ Μονφερί

  Ο βραβευμένος με Οσκαρ Ταινίας Μικρού Μήκους 
Κινουμένων Σχεδίων Αλεξάντρ Εσπιγκάρες υπογράφει 
μια ακόμη διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος του 
Τζακ Λόντον.

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον 
παρακάτω σύνδεσμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Έκφραση της Ψυχής ως σύμμαχος 
της Υγείας…

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι  «Δάφνες και Πικροδάφνες» του
Δημήτρη  Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά σε 

Νάουσα και Βέροια 15 και 16 Φεβρουαρίου



Η λειτουργία μιας Κλινικής στην Μο-
νάδα Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας ούτε 
απλή ούτε εύκολη είναι. Το ίδιο συμβαίνει 
και με την Γυναικολογική Κλινική του Νο-
σοκομείου Νάουσας.

Επειδή στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, ο καθένας λέει το κοντό και το 
μακρύ του για τη λειτουργία του Γυναι-
κολογικού – Μαιευτικού Τμήματος του 
Νοσοκομείου Νάουσας, καλό είναι να 
πούμε την πραγματικότητα.

 Η Γυναικολογική –Μαιευτική Κλινι-
κή στο Νοσοκομείο της Νάουσας έχει 
καταργηθεί με τον Οργανισμό του 2012 
και μετατέθηκαν οι τότε υπηρετούντες 
Γυναικολόγοι και ο αντίστοιχος ιατροτε-
χνολογικός εξοπλισμός.

Το 2016 ενεργοποιήσαμε την Προκήρυξη του 
2011 για πρόσληψη δύο Γυναικολόγων στην Μο-
νάδα Νάουσας και ήρθε και ανέλαβε υπηρεσία 
μόνο ένας και έτσι ξεκίνησε η λειτουργία Τακτικού 
Εξωτερικού Ιατρείου, δύο ημέρες την εβδομάδα. 
Στο τέλος του 2018 
ενδιαφέρθηκε και δεύ-
τερος Γυναικολόγος 
να εργαστεί στο Γ.Ν. 
Ημαθίας και προσελή-
φθη επικουρικός στην 
Μονάδα Νάουσας. 

Η ειδικότητα των 
Γυναικολόγων είναι 

και χειρουργική ειδικότητα και η αποστασιοποίη-
ση των εν λόγω χειρουργών από την ενάσκηση 
της χειρουργικής θα του αχρηστεύσει την εξειδί-
κευση.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Ημαθίας έχει 
να διαχειριστεί δύο νοσοκομεία, της Νάουσας 

και της Βέροιας και η λειτουργία τους 
απευθύνεται σε όλους του Ημαθιώτες 
κατά κύριο λόγο άλλα και σε όλους τους 
Έλληνες και τους κατοικούντες στον 
Ελληνικό χώρο ανεξάρτητα από φυλή, 
χρώμα ή εθνικότητα. Σχόλια του τύπου 
« πληρώνει η Νάουσα για την Βέροια» 
είναι λιγότερο άστοχα αν όχι κακόβουλα.

 Η Γυναικολογία είναι ειδικότητα που 
χρειάζεται προσωπική σχέση γιατρού 
– ασθενή και αυτή χτίζεται στο Τακτικό 
Εξωτερικό Ιατρείο, καθοδηγούμενοι οι 
ασθενείς από τον γιατρό για την διεκπε-
ραίωση της ιατρικής πράξης ( Χειρουρ-
γείο – τοκετός) στην Κλινική της Μονά-
δας έδρας  Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εργάζε-
ται στην κατεύθυνση να δημιουργηθούν οι συν-
θήκες για την πρόσληψη και άλλων Γυναικολό-
γων στο νοσοκομείο Νάουσας, να τροποποιηθεί 
ο Οργανισμός του ώστε η λειτουργία να είναι 
ασφαλής για τον ασθενή.
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Η Πλατεία ΜΑΣ…
Απ’ εδώ πέρασε ο Βασιλιάς, 
μίλησε ο Καραμανλής κι ο Παπανδρέου, 
ο Φλωράκης και ο Ηλιού,
 
από εδώ πέρασε ο εμφύλιος και οι γερμανοί
εδώ είδες πρώτη φορά την κοπελιά σου, 

εδώ που ο παππούς σε πήρε πρώτη σου φορά πα-
γωτό, 

εδώ απ’ όπου πέρασαν οι λαχειοπώλες με τα λαχεία 
που δεν κέρδισαν,

εδώ συσσωρεύτηκαν οι πίκρες και οι χαρές απ’ τις 
ήττες και τις νίκες της BAΣΣΙΛΙΣΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ,

εδώ έδειξα το πρώτο μου κουστούμι και το πρώτο 
μου ταγιέρ

εδώ είναι στημένο αλλά αόρατο το άγαλμα του ανώ-
νυμου πολίτη,

εδώ κοιμήθηκαν όνειρα γυμνασιόπαιδων,
εδώ σουλατσάρισα τον καιρό  που δεν είχα φράγκο, 
μα μόνο φιλοδοξίες για τ` ανώτερα,
εδώ φυλάει σκοπιά ο έρωτας συνομιλώντας με τα 

μάτια,
εδώ κάρα και άλογα αφήσαν ίχνη και βαριές αναπνο-

ές του αγωγιάτη
εδώ η φιλαρμονική «άδειαζε» τις μουσικές της
εδώ είναι βιβλιοδετημένη η Ιστορία της Πόλης,

αυτή η πλατεία
που είναι ο Κ ο υ μ π α ρ ά ς της   Μ ν ή μ η ς μας
το δημόσιο θησαυροφυλάκιο όπου ρίξαν όλοι τον 

οβολό τους,
που ρίξαν 
την ανεμελιά
τις αγάπες
τους εγωισμούς
τις απογοητεύσεις
τις χαρές και τις λύπες

αυτή η πλατεία είναι η συνισταμένη μας
ο βωμός της κοινωνικότητάς μας, ο ιερός ΚΟΙΝΟΣ 

ΜΑΣ ΧΩΡΟΣ  
το ΒΗΜΑ των αγορεύσεων των αισθημάτων της πό-

λης
ο χώρος που αντιστέκεται, που παράγει το ΕΙΜΑΣΤΕ 

ΜΑΖΙ
ο χώρος που δεν στεναχωρεί (στενός-χώρος)
η ευρύτερη εκκλησία του Δήμου των προγόνων μας.
Αυτή πλατεία παράγει το ΜΑΖΙ.

Γιάννης Ναζλίδης

Μετά την συνάντηση που είχε η βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου  στο Δημαρχείο 
με τον δήμαρχο Νάουσας  και φορείς  σχετικά με 
το Αποκεντρωμένο Τμήμα ΕΦΚΑ της Νάουσας 
και την λειτουργία του και προκειμένου να οριστεί 
το ραντεβού με τον υφυπουργό κ. Πετρόπουλο, 
όπως αποφασίστηκε, συναντήθηκε μαζί του στον 
Υπουργείο. Το ραντεβού ορίστηκε για την Τρίτη 
στις 12 μ. 

Ο κ. Πετρόπουλος διαβεβαίωσε την βουλευτή 
ότι  με τη δημοσίευση του ΠΔ επιβεβαιώθηκε για 
ακόμα μια φορά η θέση που είχε  διατυπώσει το 
Υπουργείο από την περίοδο που συζητούνταν το 
Οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ,  ότι η λειτουργία του 
ΕΦΚΑ μόνο ευεργετικά θα λειτουργήσει ως προς 
την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μέχρι σήμερα η πόλη της Νάουσας διέθετε 
μια Διεύθυνση του ΙΚΑ και αφορούσε αποκλει-
στικά υπηρεσίες σχετικά με μισθωτή εργασία. Με 
τον ΕΦΚΑ οι υπηρεσίες της κοινωνικής ασφάλι-
σης αφορούν πλέον όλους τους ασφαλισμένους. 
Με την θέση σε ισχύ του νέου Οργανογράμματος 
διευρύνονται τα όρια της κοινωνικής ασφάλισης 
για την περιοχή καθώς γιατροί,  μηχανικοί,  δι-
κηγόροι και διάφοροι κλάδοι της οικονομίας δεν 
θα χρειάζεται να μετακινηθούν για να εξυπηρετη-

θούν στη Θεσσαλονίκη ή ακόμα και στην Αθήνα. 
Το Αποκεντρωμένο Τμήμα της Νάουσας θα εξυ-
πηρετεί  όλους τους ασφαλισμένους από όποιον 
φορέα, από όποιον παλαιό φορέα και αν προέρ-
χονται. Ακόμα και όσοι δεν εξυπηρετούνταν στον 
τόπο τους κατά το παρελθόν, τώρα θα μπορούν 
να εξυπηρετηθούν.

Η παρουσία της κοινωνικής ασφάλισης γίνεται 
ακόμα πιο ισχυρή στην περιοχή της Νάουσας, 
χωρίς να επέρχεται καμία απολύτως μείωση του 
προσωπικού. Ο κ. Πετρόπουλος διαβεβαίωσε 
την βουλευτή  ότι η δέσμευση για διατήρηση και 
αναβάθμιση εν προκειμένω του Αποκεντρωμένου 
Τμήματος  τηρείται στο ακέραιο.

Διαβεβαίωση Πετρόπουλου προς Καρασαρλίδου:
Πιο ισχυρός ο ΕΦΚΑ στη Νάουσα,

χωρίς καμία απολύτως μείωση του προσωπικού

Διευκρινήσεις για τη Γυναικολογική Κλινική 
του Νοσοκομείου Νάουσας
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή Ιερά Μονή Αγίου 

Αθανασίου Σφηνίτσης και Αρχαιολογικοί 
Τάφοι Βεργίνας

Ώρα αναχώρησης 8 το πρωί της Κυριακής 10 Φεβρουαρίου 2019 από την 
πλατεία Εληάς και λίγο αργότερα από την Πλατεία Ωρολογίου. Επίσκεψη 
στην Ιερά Μονή, εκκλησιασμός, κατόπιν επίσκεψη στους τάφους της Βεργί-
νας, γεύμα σε ταβέρνα της Βεργίνας. Επιστροφή στη Βέροια 3.30 περίπου 

το απόγευμα. Πληροφορίες στα γραφεία της λέσχης 
μας Ανοίξεως 90, τηλ.: 2331- 25654. Τα γραφεία μας 
είναι ανοικτά καθημερινά Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέ-
μπτη-Παρασκευή 10.30-12.30.

Το Δ.Σ.

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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμα-

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 

Φεβρουαρίου 2019 στον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

ΚΑΛΛΙΓΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑΣ 
και καλούμε όλους όσους 

τιμούν τη μνήμη του να προσέλ-
θουν και να ενώσουν μαζί μας 

τις δεήσεις τους προς το Θεό.
Τα τέκνα, τα εγγόνια

τα δισέγγονα, τα ανίψια
οι λοιποί συγγενείς

Θα ακολουθήσει δεξίωση στο ΑΙΓΕΣ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 

Παντελεήμων:  
•Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στις 7:00 

μ.μ. θα ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο 
του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Ναούσης με θέμα: «Πως θα γνωρίσουμε 
τον εαυτό μας» στο πλαίσιο των συνάξε-
ων με τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».

•Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρί-
ζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και 
Αγίου Χαραλάμπους Κυδωνιάς.

•Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στις 
11:30 π.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Βεροίας (πλησίον του Βήματος 
του Αποστόλου Παύλου) θα ευλογήσει 
την βασιλόπιτα του Συλλόγου Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

•Την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας, επί 
τη εορτή του Αγίου Βλασίου.

•Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπε-
ρινό και στην παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερου-
πόλεως (στον υπό κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
στη Βέροια.

•Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 9:00 μ.μ. θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, επί τη εορτή των συνεργατών 
του Αποστόλου Παύλου Αγίων Ακύλα και Πρισκίλλης. Θα συμμετάσχουν 
οι συνεργάτες του ποιμαντικού και πνευματικού έργου της Ιεράς Μητρο-
πόλεώς μας. 

•Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίουστις 10:30 π.μ. θα ομιλήσει στη Σύναξη 
Ιερέων στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

•Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Νεομαρτύρων Χαλάστρας, επί τη εορτή του 
Αγίου Ιωάννου του Κουλακιώτου.

•Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
Σιατίστης θα λάβει μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο και στο τεσ-
σαρακονθήμερο Μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Σισανίου και 
Σιατίστης κυρού Παύλου.

ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

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

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

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

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

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

Για το Δ.Σ. του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ
 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η Πρόεδρος - ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

Αποκριάτικος  
χορός του Ομίλου 

Προστασίας Παιδιού 
Βέροιας 

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

Ετήσιος χορός και κοπή 
βασιλόπιτας του ΚΑΠΗ Βέροιας

ΤΟ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ Ν.Π. Κ.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟ-
ΡΟ– ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 
Πέμπτη 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ : 8:00 μμ  
Στην ΕΛΙΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 13 Ευρώ το άτομο

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:
Φαγητό – άφθονο ποτό – καλή  μουσική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΠΗ

Ο «Προμηθέας κόβει πίτα

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του κόβει ο πολιτιστι-
κός σύλλογος «Προμηθέας.

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 10 Φεβρουα-
ρίου 2019 στις 11.00πμ στο χώρο του συλλόγου. 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα στο 

Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 
29, 1ος όροφος) ομιλητής στους «Ακαδημαϊκούς Διαλό-
γους» θα είναι ο πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού 
Θρόνου π. Στυλιανός Μακρής, Δρ. Θεολογίας, ο οποίος θα 
αναπτύξει το θέμα: «Σύντομες απαντήσεις σε παρεξηγημέ-
να λειτουργικά και πνευματικά θέματα». Είσοδος ελεύθερη.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5.00 μ.μ. 

στην αίθουσά μας, Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλλογοί μας, θα έ-
χουν ομιλία με θέμα: «Η Ορθοδοξία μέσα απ’ τα θαύματα». 
Ομιλητής: ο Αρχιμανδρίτης π. Μιχαήλ Σαντοριναίος, Ιερο-
κήρυξ Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Σας καλούμε να 
προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 – 9.00 μ.μ.
Αγίου Άνθιμου του εν Χίω



Του ιερέως
Παναγιώτου
Σ. Χαλκιά

Υπάρχει 
κρίση 

ηγεσίας;
Αυτή τη χρονιά, φίλοι αναγνώ-

στες, που, εκτός απροόπτου, θα 
γίνουν δημοτικές και βουλευτικές 
εκλογές, διερωτώμαι: Υπάρχει ή ό-
χι, στην εποχή μας, κρίση ηγεσίας;

Όταν λέμε ηγεσία εννοούμε 
πως: πρώτα χρειάζονται ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΙ. Γιατί ο ηγέτης, πάνω απ’ όλα, 
πρέπει να είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ σω-
στός, ολοκληρωμένος, προσωπι-
κότητα αληθινή. Και όταν λέμε πως 
δεν υπάρχουν ηγέτες, δεν κάνουμε 
τίποτε άλλο, παρά να υπογραμ-
μίζουμε την απουσία ανθρώπων 
πνευματικών, ανιδιοτελών, μαχη-
τών, που πιστεύουν σε ιδανικά 
και είναι αποφασισμένοι να αγω-
νιστούν και, εν ανάγκη, να θυσια-
στούν γι’ αυτά.

Κρίση ηγεσίας σημαίνει: κρίση 
ανθρώπων. Και χωρίς ανθρώπους 
και τα καλύτερα συστήματα είναι 
καταδικασμένα σε αποτυχία. Και 
ανθρώπους δεν μορφώνουν υλι-
στικά ή αθεϊστικά συστήματα, χω-
ρίς πνευματικές βάσεις και ηθικές 
αρχές.

Ο υλισμός, είναι φυσικό να φτιά-
χνει ανθρώπους στα χαμηλά μέτρα 
του, που τρέφονται με χώμα και 
αρέσκονται στη λάσπη. Άνθρω-
πος χωρίς πνευματικές διαστάσεις, 
μπορεί να αγωνισθεί για πνευμα-
τικές αρχές, για δικαιοσύνη και α-
γάπη, αφού δεν πιστεύει σ’ αυτές; 
Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ασυνέ-
πεια και ανακολουθία με το υλιστι-
κό πιστεύω του.

Τι μεγάλο και ανώτερο μπορεί 
να περιμένει κανείς από έναν υ-
λιστή, από έναν μαμωνολάτρη; Τι 
μπορεί να δημιουργήσει εκείνος, 
που έχει ως ιδανικό του το; «φάγω-
μεν και πίωμεν, αύριον γαρ απο-
θνήσκομεν;». Γι’ αυτόν φιλοσοφία 
του ο ηδονισμός και ο επικουρι-
σμός. Δίκαιό του η βία και το δίκαιο 
του ισχυροτέρου, ιδεατή κοινωνία 
του: η ζούγκλα.

Να γιατί αποτελούν χίμαιρα και 
ουτοπία τα διάφορα δήθεν ανορ-
θωτικά κοινωνικά προγράμματα, 
οι πολυδιαφημισμένες μεταρρυθμί-
σεις, οι εκσυγχρονισμοί και οι μεγα-
λόστομες διακηρύξεις από διεθνείς 
οργανισμούς, χωρίς πνευματικές 
αρχές.

Τι  τα θέ -
λουμε; Μπο-
ρεί η σύγχρο-
νη πνευματι-
κά ηγεσία να 
φλυαρεί περί 
α ν θ ρ ώ π ο υ 
κα ι  ανθρω -
πισμού, περί 
ε ιρήνης και 
ειρηνοφιλίας, 
περί δικαιοσύ-
νης και ισότη-

τας και τα παρόμοια, με το αζημί-
ωτο. Όταν, όμως, δεν υπάρχουν οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις, όταν 
δεν υπάρχει ο σωστός πνευματικός 
και κοσμοθεωριακός προσανατο-
λισμός, όλα αυτά αποδεικνύονται 
ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό. Ούτε 
η επιστήμη, ούτε η φιλοσοφία, ούτε 
η τέχνη ή η τεχνική μπορούν τότε 
να προσφέρουν τίποτε.

Έγραφε, πριν από χρόνια, σ’ έ-
να εμπεριστατωμένο άρθρο του ο 
διαπρεπής καθηγητής Αλέξανδρος 
Τσιριντάνης: «Ο χυδαίος, ο μηδε-
νιστικός υλισμός δεν υπερνικάται 
ούτε με την επιστημονική έρευνα, 
ούτε με το φιλοσοφικό στοχασμό 
και τη συζήτηση. Υπερνικάται με 
την παλικαρίσια αγωνιστική στάση 
του ανθρώπου, ο οποίος  δεν δέ-
χεται να φέρεται από το ρεύμα της 
κάθε μόδας, όπως το κούτσουρο 
φέρεται από το ρεύμα του ποτα-
μού, αλλά θέλει να πορεύεται κατ’ 
επίγνωση, να ξέρει τι κάνει, γιατί το 
κάνει και να ξέρει ακόμη τι πρέπει 
να περιμένει για το αύριο από αυτό 
που κάνει σήμερα. Ο επιστημονι-
κός υλισμός υπερνικήθηκε από την 
επιστήμη. Το χυδαίο υλισμό πρέπει 
να τον υπερνικήσει με τη ζωή του ο 
κάθε άνθρωπος και προ παντός ο 
κάθε νέος».

Έτσι είναι. Δεν μπορείς να χαρά-
ξεις οδηγητικές γραμμές, να μπεις 
στην πρωτοπορία και να αγωνι-
στείς για ιδέες και για ιδανικά, για 
πνευματικές αξίες, αν εσύ δεν είσαι 
αξία πνευματική, αν δεν πιστεύεις 
με πάθος και συνέπεια στις αξίες 
και δεν είσαι πρόθυμος να πέσεις 
γι’ αυτές.

Αν δεν είσαι αποφασισμένος να 
πας αντίθετα στο ρεύμα, σε κάθε 
ιδεολογικό ρεύμα, σε κάθε νεοφα-
νή θεωρία του συρμού, δεν είσαι 
ζωντανός άνθρωπος, δεν είσαι α-
γωνιστής. Δεν ξέρεις ούτε τι είσαι, 
ούτε τι θέλεις, ούτε τι επιδιώκεις. 
Θέλεις αυτό που θέλουν οι πολλοί, 
η μάζα, το κοπάδι, που άγεται και 
φέρεται και έχασε την ανθρώπινη 
ταυτότητά του. Όσοι δεν πηγαίνουν 
αντίθετα στο ρεύμα, τους παίρνει 
το ρεύμα, όπως τα κούτσουρα και 
τα ψοφίμια. Ο υλισμός, η ύπουλη 
αυτή αποπροσωποιητική δύναμη 
κάθε δημιουργικής προσπάθειας 
«υπερνικάται με την παλικαρίσια 
αγωνιστική στάση».

Αυτό ακριβώς, που μας πα-
ρουσίασε, δύο και πλέον χιλιάδες 
τώρα χρόνια ο Χριστιανισμός, η 
θρησκεία του ηρωισμού. Ένας η-
ρωισμός ισόβιος, που αντιμετωπί-
ζει με το ίδιο σθένος τα πεινασμένα 
θηρία, τους τρομερούς δημίους, τις 
αναμμένες φωτιές, τα ακονισμένα 
ξίφη, αλλά και τους σύγχρονους 
διωγμούς της νεοειδωλολατρείας.

Τέτοιοι άνθρωποι θυσίας και 
αυταπάρνησης, αγνοί αγωνιστές, 
δημιουργούν πολιτισμό. Κρατάνε 
όρθια την ανθρωπότητα. Δεν την 
αφήνουν να αποκτηνωθεί. Είναι 
ελπίδα στην απελπισία. Φως στο 
σκοτάδι. Γίνονται αληθινοί δρομο-
δείχτες για μία νέα κοινωνία, όπου 
θα κατοικεί η ειρήνη, η δικαιοσύνη 
και η αγάπη.
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Το δικό μου
φεγγάρι

Μάταια έτρεχα πάνω, κάτω το σο-
κάκι. Ξυπόλυτη με μάτια καρφωμένα 
στον ουρανό, έψαχνα να το δω. Οι 
ψηλές πολυκατοικίες έκρυβαν την ο-
μορφιά του. Στάθηκα σε ένα σημείο 
και γύριζα το σώμα προς όλες τις κα-
τευθύνσεις. Νύχτα. Οι πυγολαμπίδες 
τ’ ουρανού κρύφτηκαν το ίδιο και το 

όμορφο φεγγάρι που σήμερα φόρεσε την πορφυρή στολή του 
και βγήκε με καμάρι να την δείξει. Αυτό το φαινόμενο, είπαν ότι 
γίνεται κάθε 800 χρόνια.

Στην δική μου πόλη ήταν νάχει ομίχλη; Εγώ δεν πρόλαβα να 
το δω; Τόσο αφιλόξενος ο δικός μου ουρανός; Σήμερα που το 
φεγγάρι δείχνει την ομορφιά του, την κυριαρχία του στη νύχτα, 
σήμερα που σπάει με τη λάμψη του το σκοτάδι και παρέα με τ’ 
άστρα και το τραγούδι του γρύλου ενώνει τους δύο κόσμους σαν 
ερωτευμένα περιστέρια σαν καρδιές που φλέγονται από Αγάπη. 
Το φεγγάρι ντύθηκε το χρώμα του έρωτα και εγώ δεν το βλέπω. 
Λυπημένη, απογοητευμένη, μπήκα σπίτι μου. Ανοίγοντας την 
πόρτα έμεινα άναυδη. Το φεγγάρι ήταν εκεί! Με υποδέχτηκε 
άσπρο και χαμογελαστό. Με αγκάλιασε, μου χαμογέλασε, μου 
είπε γλυκόλογα, μου είπε ότι ανησύχησε που έφυγα απρόοπτα 
με γυμνά πόδια και ξέπλεκα μαλλιά. Ακούμπησα τα χείλη μου 
στο κεφάλι της φίλησα το μετωπάκι της χάϊδεψα τα μακριά 
μαύρα μαλλιά της. Η φωνή γλυκιά, μελωδική έλεγε, έλεγε: «Πού 
πήγες φεγγαράκι μου». «Γιατί έφυγες;. Γιατί είσαι λυπημένο;». 
Σ’ Αγαπώ! Έκλεισα τα μάτια μου και τα χέρια μου τυλίχτηκαν 
γύρω της… Τί και αν δεν είδα το φεγγάρι τ’ ουρανού; Το δικό 
μου φεγγάρι λάμπει πρωί-βράδυ, κάθε μέρα όλη μέρα! Δεν το 
μοιράζομαι με κανέναν… Δε φορά ρούχα πορφυρά, δεν είναι τό-
σο ακριβοθώρητο. Δεν περιμένω 800 χρόνια για να το δω με ξε-
χωριστή στολή. Το δικό μου φεγγάρι είναι πάντα άσπρο. Έχει το 
φως της Αγνής Αγάπης. Της ανεκτίμητης Αγάπης. Αυτή με τρέφει 
και με κάνει παιδί ευάλωτο, χαρούμενο, παιχνιδιάρικο και Αγνό. 
Γι’ αυτό και εγώ δεν θα ξαναβγώ στο δρόμο να προσπαθώ να 
κυνηγήσω το φεγγάρι τ’ ουρανού. Ούτε θα το ζηλέψω που ταξι-
δεύει σε χώρες μακρινές.

Αντίο πορφυρό μου φεγγαράκι. Δεν πειράζει που εγώ δεν σε 
αντίκρυσα, με αυτήν σου την στολή. Καληνύχτα…

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

/ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανακοίνωση
Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 
Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου) και 
του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr) αναρτήθηκε η Ανακοίνω-
ση – Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας που αφορά στο φάκελο «Διαβίβαση προς 
δημοσιοποίηση και διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων του έργου «Χερσαίο Τμήμα του Αγωγού 
Φυσικού Αερίου Υψηλής πίεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Κήποι Έβρου 
–Φλωροβούνι Θεσπρωτίας)» των Δήμων Αμφίπολης, Νέας 
Ζίχνης, Εμμανουήλ Παππά, Σερρών, Ηράκλειας της Π.Ε. 
Σερρών, του Δήμου Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς, των Δήμων Ω-
ραιοκάστρου, Χαλκηδόνας, Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
και των Δήμων Αλεξάνδρειας, Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας, με 
Περιβαλλοντική Ταυτότητα Έργου (ΠΕΤ) 1811002110, που 
ανήκει στην υποκατηγορία 1 της πρώτης (Α) κατηγορίας της 
11ης ομάδας – Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών 
ουσιών με α/α 01, με φορέα υλοποίησης του έργου  : «IGI 
POSEIDON S.A.», προς ενημέρωση των πολιτών.

Η κατάθεση των απόψεων των πολιτών μπορεί να γίνει 
έως τις 06/03/2019, υποβάλλοντος το έντυπο Δ11, στη Διεύ-
θυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών 
Πόρων (Π.Κ.Μ.) (τηλ 2313325550).

Ο Αντιδήμαρχος
Παπαδόπουλος Βασίλειος

Ετήσιος χορός του Συλλόγου 
Ντόπιων Μακροχωρίου

και περιχώρων
Ο Λαογραφικός 

Σύλλογος Ντόπιων 
Μακροχωρίου και 
περιχώρων διορ-
γανώνει τον ετήσιο 
χορό του το Σάββα-
το 16 Φεβρουαρίου 
στις 9.00 μ.μ. στο 
κτήμα Γκαντιδη, με 
λαϊκό παραδοσιακό 
πρόγραμμα με κέφι 
και πολύ χορό με 
την ζυγιά του Θωμά 
Μυλωνά.

Γενική Είσοδος: 
15€

Τηλέφωνο κρατή-
σεων:6987875632
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ

ΙΩΑΚΕΙΜ
Ο Γ’ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ-
ΛΕΩΣ 

    Ο Μακεδονικός Αγώνας δεν περιορίζονταν στις 
αιματηρές μάχες των πολεμιστών για την προστα-
σία των χριστιανών αλλά είχε να αντιμετωπίσει  ένα 
σκληρό και αδυσώπητο διπλωματικό Γολγοθά των 
θρησκευτικών-εθνικών διαφορών των Βαλκανίων. 
Επηρέαζε ο διπλωματικός αγώνας άμεσα και τις πο-
λεμικές επιχειρήσεις στα χωριά και στις πόλεις της 
Μαρτυρικής Μακεδονίας. Τα πρόσωπα που συμμετεί-
χαν στις διπλωματικές επιτροπές στις αίθουσες των 
συζητήσεων δεν ήταν απαραίτητα πάντα, πολιτικά 
πρόσωπα αλλά και θρησκευτικά. Η πολιτική αβελ-
τηρία της Ελληνικής κυβέρνησης  δεν έδινε πολλές 
ελπίδες στους Έλληνες της Μακεδονίας.  Η ευθύνη 
τώρα βάρυνε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μαζί με 
τον κλήρο, με αφετηρία τα εκκλησιαστικά προνόμια 
της Τουρκίας, αποτελούσε την εγγύηση του χριστιανι-
κού πληθυσμού όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των 
άλλων ορθόδοξων εθνοτήτων. Ήταν η περίοδος μετά 
την αναγνώριση της Βουλγαρικής Εξαρχίας από το 
τουρκικό κράτος, (1870), που το πατριαρχείο είχε να 
διαχειριστεί ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ήταν η έξαρση 
του  εθνικισμού των βαλκανικών λαών με επίκεντρο 
της Βουλγαρίας. Το γεγονός αυτό εγκυμονούσε κιν-
δύνους για τον Ελληνισμό της Μακεδονίας με την 
επεκτατική πολιτική των εθνικιστών Βουλγάρων και 
των θεωριών του  Πανσαβισμού.  Πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτής της 
δύσκολης  περιόδου έπαιξε ο προκαθήμενος της Με-
γάλης του Χριστού Εκκλησίας, Πατριάρχης Ιωακείμ ο 
Γ.  (1878-1884 και 1901-1912) 

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1834 και 
έλαβε αξιόλογη μόρφωση την οποία διεύρυνε στη 
Βιέννη. Κατά την πρώτη πατριαρχία του αγωνίστηκε 
για την αναδιοργάνωση των  υπηρεσιών του Πατρι-
αρχείου για τη βελτίωση των οικονομικών του και για 
την πνευματική του ακτινοβολία. Το 1880 ίδρυσε το 
πατριαρχικό τυπογραφείο, εξέδωσε το περιοδικό Α-
λήθεια και ανήγειρε τη λαμπρό Μέγαρο για τη Μεγάλη 
του Γένους Σχολή. Αναδιοργάνωσε τα εκπαιδευτικά 
και φιλανθρωπικά ιδρύματα της Κωνσταντινούπο-
λης. Κατά  τη δεύτερη πατριαρχία του συνέχισε το 
αναδημιουργικό και πνευματικό του έργο. Ανέπτυξε 
τις διορθόδοξες σχέσεις με εγκυκλίους,  ρύθμισε τα 
εκκρεμή  διοικητικά ζητήματα και γενικά διαμόρφωσε 
νέες προοπτικές για την αποστολή του οικουμενικού 
Πατριαρχείου στους νεότερους χρόνους.1 

Άνθρωπος με ευρύτητα σκέψεως και διπλωματικού 
σχεδιασμού στάθηκε ο κυματοθραύστης των επικίν-

δυνων επιβουλών κατά των Ελλήνων Χριστιανών. 
Συγκρούστηκε με την Υψηλή Πύλη για το διορισμό 
Εξαρχικών Επισκόπων στην Αχρίδα, Σκόπια, Βαλεσά 
και Νευροκόπι. Συγκρούστηκε με το  Σουλτάνο, ο ο-
ποίος  καταπολέμησε τα πατριαρχικά δικαιώματα στη 
Μακεδονία και καταδίωξε το Ελληνικό στοιχείο, ενώ 
υποστήριξε τα αιτήματα της Βουλγαρικής Εξαρχίας. 
Επέβαλε καταστροφικές   εκπαιδευτικές μεταρρυθμί-
σεις  στη Μακεδονία για να πλήξει το υψηλό επίπεδο 
της Ελληνικής παιδείας. Συγκρούστηκε κυρίως για 
την ανοχή εγκληματικών ενεργειών των Βουλγάρων 
με αποτέλεσμα να χάσει  τον Πατριαρχικό θρόνο,  «Η 
τραγική θέση στην οποία βρέθηκε το Πατριαρχείο κά-
τω από την πίεση της νέας αυτής πολιτικής της Υψη-
λής Πύλης, προκάλεσε την παραίτηση του πατριάρχη 
Ιωακείμ του Γ’ και ξεσήκωσε θυελλώδεις διαμαρτυρί-
ες του Ελληνισμού της Μακεδονίας.  Εξίσου βλαπτική 
για τον υπόδουλο Ελληνισμό υπήρξε, επίσης, η δια-
μάχη του Πατριαρχείου και της επίσημης ελληνικής 
πολιτικής γύρω από το χειρισμό εθνικών θεμάτων…
και ότι η ορθόδοξη οικουμενική πολιτική του πατρι-
αρχείου δεν ήταν δυνατό να συμβιβαστεί άμεσα με 
τα πολιτικά συμφέροντα οποιασδήποτε ορθόδοξης 
χώρας. Το Πατριαρχείο δεν εξυπηρετούσε μόνο τα 
ελληνικά ,τα σερβικά αλλά ταυτόχρονα και τα ρωσικά 
συμφέροντα, με γνώμονα με γνώμονα την πνευματι-
κή του υπόσταση και την οικουμενική πολιτική» 2

  Από το 1900 το Πατριαρχείο εγκατέλειψε την 
τακτική της άμυνας και πήρε την απόφαση της ανά-
κτησης. Απαραίτητη γι αυτόν τον σκοπό ήταν η αντι-
κατάσταση ορισμένων μητροπολιτών.

    Σε αυτήν την επιλογή κατέληξε ο Ιωακείμ Γ’ 
μόλις επανήλθε στο θρόνο του Πατριάρχη το 1901. 
Τοποθετήθηκαν μητροπολίτες νέοι στην ηλικία ,διατη-
ρώντας φλογερή την πίστη στη θρησκεία αλλά ικανοί 
να συμβιβαστούν με την επιθετική πολιτική τους. 3

Δείγμα αυτής της ενέργειας ήταν οι Μητροπολίτες 
(Καστοριάς), Γερμανός Καραβαγγέλης, (Κορυτσάς 
και Πρεμετής,)Φώτιος Καλπίδης (δολοφονήθηκε δια 
λιθοβολισμού από τουρκική περίπολο-12-6-1906)  
(Δράμας) ο Εθνομάρτυρας Σμύρνης  Χρυσόστομος 
Καλαφάτης και άλλοι. Οι ενέργεια αυτή ήταν πολύ ση-
μαντική γιατί ανέτρεψε την επικρατούσα αδράνεια της 
ελληνικής κυβέρνησης που ζούσε στη σκιά του ατυχή 
πολέμου. Του 1897. Τότε αρχίζει η εξόρμηση των Ελ-
λήνων αξιωματικών να ιδρύσουν και να κατευθύνουν 
τον ανταρτικό πόλεμο εναντίον των Βουλγάρων κομι-
τατζήδων και Ρουμάνων προπαγανδιστών.  

    Στον Μακεδονικό Αγώνα μάχεται η ψυχή του 
Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας να αποτρέψει τη θα-
νάσιμη επιβουλή των εχθρών της.

1.ΕΓΚ. ΠΑΠΥΡΟΣ-LAROUSSE-BRITANNICA τό-
μος  31 σελ. 37. 2.Κ. Βακαλόπουλος «Μακεδονία» 
Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού. σελ.252, Εκδ. Αδελ-
φών Κυριακίδη 1992

3. «Μακεδονία-Νεότερη και σύγχρονη ιστορία » 
Τόμος Α’ σελ.513εκδ.Παπαζήση-Παρατηρητής. 

συνεχίζεται

ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 1904-1908

Γράφει
ο  Θωμάς 
Γαβριηλίδης

ΑΜΜΙΑΝΟΥ
Ε.Α. ΙΧ 574

1. Κι εγώ ο βαρι-
όμοιρος Άναξης πέ-
ρασα

2. σαν αμαξηλά-
της αυτήν την αλλο-

πρόσαλλη ζήση
3. ζωή που δεν είναι διόλου ζωή.
4. Μ’ αλήθεια δεν άντεξα χρόνια και χρόνια 

να τρέχω
5. αλλά πατώντας μια κλωτσιά στη ζωή τη 

λυσσάρα
6. κατέβηκα στον Άδη.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
1. Ημάξευσα και αυτός ο τρισδύστηνος Ά-

ναξις
2. τούτον δύσζωον κου βίοτον βίοτον.
3. Ου μην πολλόν επί χρόνον ήλασα – λαξ 

δε πατήσας
4. λυσσώδη ζωήν, ήλυθον εις Αΐδεω.

Ο ΤΡΙΣΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΑΞΗΣ
Στο επίγραμμα του Έλληνα επιγραμματοποι-

ού Αμμιανού, που μας απασχολεί στο σημερινό 
σημείωμα, το λόγο έχει κάποιος ονομαζόμενος 
Άναξης (αρχ. Ο Άναξις, γεν. του Ανάξεως) ο 
οποίος αυτοχαρακτηρίζεται ως τρισδυστυχι-
σμένος (τρισδύστηνος) που πέρασε τη ζωή του 
πάνω σ’ ένα κάρο, μια ζωή γεμάτη δυσκολίες 
και αναποδιές, μια ζωή ανυπόφορη, που δεν θα 
μπορούσες να την πεις ζωή, μια ζωή που τον 
έφτασε στα όρια της υπομονής και τελικά τον 
ανάγκασε να την κλωτσήσει για να γλιτώσει απ’ 
αυτήν και να πάει πριν την ώρα του στον Άλλο 
Κόσμο.

ΑΝΑΞΙΟΣ – ΒΙΟΤΟΣ
α) Το αρχαίο ελληνικό επίθετο ανάξιος (ο, 

η ανάξιος, το ανάξιον) έχει δύο διαφορετικές 
σημασίες. Στην πρώτη έχει την ίδια με το νεοελ-
ληνικό επίθετο ανάξιος, π.χ. ανάξιος προϊστά-
μενος = αυτός που δεν είναι άξιος. Προφανώς 
παράγεται από το αρχ. ελλ. επιθ. Άξιος, αξία, 
άξιον. Στη δεύτερη περίπτωση το αρχ. ελλ. ε-
πιθ. ανάξιος, παράγεται από το αρχαίο ελληνικό 
ουσιαστικό άναξ (ο άναξ του άνακτος = ο βα-
σιλιάς) και σημαίνει βασιλικός μεγαλοπρεπής, 
π.χ. ανάξιος πολτός = βασιλικός πολτός!

Ας σημειωθεί ότι παράλληλες είναι και οι αρ-
χαίες ελληνικές λέξεις αναξία = διαταγή, εντολή, 
βασιλεία (ρ. ανάσσω = βασιλεύω), και αναξία = 
έλλειψη αξίας (αξία + στερητικό α + ευφωνικό ν.

Στην περίπτωση του κύριου ονόματος Άνα-
ξις (ο Άναξις του Ανάξεως) δεν ξέρουμε με ποια 
σημασία το χρησιμοποίησε ο επιγραμματοποι-
ός Αμμιανός, επειδή και οι απόψεις για το κλώ-
τσημα της ζωής (αυτοκτονία) από την αρχαιό-
τητα διίστανται. Άλλοι θεωρούν την αυτοκτονία 
πράξη δειλίας και εγκατάλειψης του αγώνα για 
τη ζωή και άλλοι πράξη που απαιτεί γενναιότη-
τα, όταν ο άνθρωπος αρνείται να ζήσει μια ζωή 
που δεν είναι ζωή.

Υπάρχει επίσης και η περίπτωση που η άρ-
νηση της ζωής θεωρείται πράξη ηρωική (χορός 
Ζαλόγγου – Αράπιτσας).

β) Είναι γνωστό ότι στα αρχαία ελληνικά 
η ζωή ονομάζεται και βίος και ότι, όταν ο βίος 
συνοδεύεται από πολλές δυσκολίες, γίνεται αβί-
ωτος. Βίος αβίωτος = ζωή που δεν υποφέρεται.

Ο Αμμιανός ως ποιητής επιγραμμάτων, χρη-
σιμοποιεί τον ποιητικό τύπο της λέξης βίος, που 
είναι η λέξη βίοτος και αντί να χρησιμοποιήσει 
την πασίγνωστη φράση «βίος αβίωτος» λέει το 
ίδιο πράμα με τη φράση «βίοτος ου βίοτος» = 
ζωή μη ζωή, όπως λέγεται «πόλεμος μη πόλε-
μος» κ.λπ.

ΑΜΑΞΕΥΩ
Άφησα τελευταίο το σχολιασμό του ρήματος 

αμαξεύω (αόριστος ημάξευσα) με το οποίο αρ-
χίζει το επίγραμμα του Αμμιανού Ε.Α. ΙΧ, 574 
επειδή αποτελεί τον μεταβατικό κρίκο για τη 

συνέχεια του σημειώματός μου.
Αμαξεύω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει 

«περνώ, διασχίζω μια περιοχή πάνω σε άμα-
ξα». Μεταφορικά δήλωνε ότι κάποιος περνούσε 
τη ζωή του με κόπους και βάσανα ζώντας πάνω 
σε μια άμαξα που την είχε σαν σπίτι, όπως συ-
νέβαινε με τους Σκύθες που ήταν αμαξόβιοι.

Τα ταξίδια με άμαξα ήταν τα περισσότερο 
άνετα σε εποχές που δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, 
τρένα, αεροπλάνα, είχαν και κάποιο χρώμα ρο-
μαντικό, θα μπορούσε να πει κάποιος, αλλά το 
να είσαι υποχρεωμένος να ζεις μόνιμα πάνω σε 
μια άμαξα, δεν είναι σίγουρα ό,τι και πιο άνετο, 
αν υπάρχει μάλιστα και οικογένεια, γυναίκα, 
παιδιά, γέροι γονείς και κατοικίδια.

Αλλά με την ποίηση όλα αλλάζουν. Οι ποι-
ητές έχουν τον τρόπο τους να σε τέρπουν και 
να σε υποβάλλουν σε κάθαρση κάνοντάς σε με 
λέξεις ποιητικές να νιώθεις ότι ζεις καταστάσεις 
δυσβάσταχτες που περνούν μπροστά από τα 
μάτια σου σαν σε όνειρο.

Τη στιγμή αυτή π.χ. περνάει από μπροστά 
μου η εικόνα του πολυδενδριώτικου (Πολυδέν-
δρι Πιερίων) δημοτικού τραγουδιού του αφιε-
ρωμένου στον ήρωα του μακεδονικού αγώνα 
(1904-1908) Δημήτρη Κατσάμπα, που σκοτω-
μένο στη Μελίκη από τους Τούρκους τον μετέ-
φεραν για να τον διαπομπεύσουν στη Βέροια 
με μαύρες καρότσες που τις έσερναν άσπρα 
άλογα:

«…ήρθαν για να σι πάρουν, βρε Κατσιάμπα, 
που μεσ’ από τη Μιλίκ’ μαύρις ειν’ οι καρότσις 
κι άσπρα τ’ άλογα…» (Ανθολογία Ελληνικών 
Δημοτικών Τραγουδιών, Θ. Γαβριηλίδη) έκδοση 
ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας, Βέροια 2007).

Η εικόνα του μαύρου κάρου (άμαξας) που το 
σέρνουν άσπρα άλογα μου θύμισε ένα όμορφο 
τραγούδι που έγραψε ο Κ. Βίρβος και τραγού-
δησε ο Γρ. Μπιθικώτσης, το οποίο και παρουσι-
άζω στη συνέχεια:

ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΑΜΑΞΙ…
1. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα
2. να μου φέρετε τα μάτια μου σαν κλείσω,
3. το ντουνιά με τα στραβά και τα παράλογα
4. καβαλάρης μια φορά να σεργιανίσω.

ΕΠΩΔΟΣ (ΡΕΦΡΕΝ)
5. Το ένα τ’ άλογο να είναι άσπρο,
6. όπως τα όνειρα που έκανα παιδί,
7. το άλλο τ’ ΄άλογο να είναι μαύρο
8. σαν την πικρή μου την κατάμαυρη ζωή.

1. Να χτυπώ το καμουτσίκι μου το άπονο
2. σαν της μοίρας μου τ’ αβάσταχτα χαστού-

κια
3. και ν’ ακούγεται τις νύχτες σαν παράπονο
4. σαν πενιά λυπητερή από μπουζούκια…
Αμμιανός, Ελληνικός Λαός, Βίρβος, ο καη-

μός ο ίδιος. Το άσπρο και το μαύρο, οι βασικές 
αποχρώσεις της ζωής μας.

ΑΜΜΙΑΝΟΣ
Ο Έλληνας ποιητής Αμμιανός έζησε στα 

τέλη του πρώτου – αρχές δευτέρου μ.Χ. αιώνα. 
Διακρίθηκε ως επιγραμματοποιός σκωπτικών ε-
πιγραμμάτων στρεφομένων κατά των ημιμαθών 
ανθρώπων (διαχρονική κοινωνική πληγή) και 
ιδιαίτερα των σοφιστών και ρητόρων.

Ανθολογήθηκε από το σύγχρονό του γραμ-
ματικό (φιλόλογο), παροιμιογράφο και ανθολό-
γο Διογενιανό, τον καταγόμενο από την Ηρά-
κλεια του Πόντου.

Του Αμμιανού σώθηκαν είκοσι έξι (26) επι-
γράμματα στην Ελληνική Ανθολογία, από τα 
οποία τα δύο (ΙΧ, 573, 574) είναι επιδεικτικά και 
τα είκοσι τέσσερα συμποτικά και σκωπτικά.

Ως αντιπροσωπευτικό δείγμα των σκωπτι-
κών του παρουσιάζω το Ε.Α. ΙΧ, 152 επίγραμ-
μα:

1. Ει βούλει τον παίδα διδάξαι ρήτορα, Παύλε,
2. ως ούτοι πάντες, γράμματα μη μαθέτω.
=(Παύλε, αν θέλεις να διδάξεις (να σπουδά-

σεις) το γιο σου να γίνει ρήτορας, όπως είναι 
όλοι αυτοί οι τωρινοί μας (1ος-2ος μ.Χ. αι.), 
καλύτερα να μείνει αγράμματος!).

Σκωπτικά επιγράμματα του Αμμιανού μας 
απασχόλησαν και στο παρελθόν.

ΕΖΗΣΑ
ΣΑΝ ΑΜΑΞΗΛΑΤΗΣ…

Αγρυπνία
στον Άγιο Λουκά
τον Ιατρό στην  
Παναγία Δοβρά

Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 9:00 μ.μ. θα πραγμα-
τοποιηθεί ιερά αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του 
ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια επί 
τη εορτή των Αγίων Ισαποστόλων Ακύλα και Πρισκίλλης 
των συνεργατών του Αγίου Απ. Παύλου.

Στην ιερά αγρυπνία θα ιερουργήσει ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων.

Στην ιερά αγρυπνία θα συμμετάσχουν συνεργάτες 
του ποιμαντικού, κοινωνικού και πνευματικού έργου της 
Μητροπόλεώς μας. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκο-
μείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστο-
ποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης 
των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιά-
σουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  
αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρει-
άζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Εκ της Δ/νσεως 
του Γηροκομείου Βέροιας



Οι «Λοξές Ματιές»  του Δημήτρη 
Τρωαδίτη στη Λογοτεχνική 

Συντροφιά Νάουσας
H Λογοτεχνική Συντροφιά Νάουσας διοργανώνει παρουσίαση της ποιητικής συλλογής με τίτλο «Λοξές 

Ματιές» του Δημήτρη Τρωαδίτη, απόδημου Έλληνα. Πρόκειται για μια διαδρομή σε ποιητικά και μουσικά 
μονοπάτια που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί στον όροφο του καφέ 
ΝΕΟΝ. Ο ποιητής θα μιλήσει για τους απόδημους ποιητές και ποιήτριες της Αυστραλίας.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει η κα Λίνα Βαταντζή, καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας, που θα μι-
λήσει για την ποιητική συλλογή. Το βιογραφικότου ποιητή θα παρουσιάσει η κα Πόπη Γιόκαλα. Ποιήματα 
θα απαγγείλουν τα μέλη της Λογοτεχνικής Συντροφιάς Αγγελιδάκης Γιώργος, Γιάντσης Μερκούριος, Κολ-
τσάκη- Ρέντη Μαρία και Σακαλής Γρηγόρης. Με την μουσική τους θα επενδύσουν η Μαριάμ Σεπιτάνου, 
τραγούδι και η Δέσποινα Μιχαηλίδου, κιθάρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Δημήτρης Τρωαδίτης, γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με αρχές 
της δεκαετίας του 1980 συμμετείχε σε ομάδα θεάτρου σκιών και σε μουσικό συγκρότημα.

Το 1992 εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Μελβούρνη της Αυστραλίας όπου εργάζεται και γράφει στη βιβλι-
ογραφική στήλη της εφημερίδας “Νέος 
Κόσμος”. Ποιήματά του έχουν βραβευ-
θεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς 
και, επίσης, ασχολείται με την ποιητική 
μετάφραση.

Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλ-
λογές “Η οργή, το όνειρο και η ζωή” 
(1997),  “Χωρίς Προοπτική” (2009), 
“Η Μοναξιά του Χρόνου” (2012), “υ-
πολήψεις – απόπειρες” (2013), «Μια 
Κόκκινη Ανάταση» (2016), Ωδή στο Α-
νικανοποίητο», «Ακροβασίες» (2017), 
και «Λοξές Ματιές» (2019).

Με μεγάλη επιτυχία 
ολοκληρώθηκε η συμμε-
τοχή της ΕΛΒΙΖ στην 11η 
ZOOTECHNIA, έκθεση η 
οποία αποτέλεσε και φέτος 
ορόσημο για το μέλλον της 
ελληνικής Κτηνοτροφίας. 
Η πρωτοπορία της ΕΛΒΙΖ 
τόσο στην ποιότητα, όσο 
και στον τομέα της έρευ-
νας, επισφραγίστηκε με 
τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο κατά την επιστημονική 
ημερίδα που διοργανώ-
θηκε την Κυριακή 3 Φε-
βρουαρίου στο συνεδριακό κέντρο της HELEXPO-ΔΕΘ 
“Ν.Γερμανός”. 

Με γενικό τίτλο “Πρακτικές λύσεις για τον Κτηνο-
τρόφο μέσα από την Έρευνα και την Καινοτομία”, ένα 
πάνελ διακεκριμένων ομιλητών από τον ακαδημαϊκό 
χώρο, παρουσίασε τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις για τη 
σημασία της διατροφής των παραγωγικών ζωών και την 
επίδρασή της στην αναπαραγωγή και την ποιότητα του 
γάλακτος. Πιο συγκεκριμένα:

Ο καθηγητής Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας κ. Αμοιρίδης Γεώργιος, μίλησε για τις κλασικές 
και νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση της αναπαραγω-
γής των αγελάδων. Ξεκινώντας από τη διαπίστωση του 
μεγαλύτερου προβλήματος των κτηνοτρόφων, δηλαδή 
ότι η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής έφερε μείωση 
της γονιμότητας στα ζώα, ο κ. Αμοιρίδης καθήλωσε το 
κοινό με μια ομιλία υψηλού επιπέδου, δείχνοντας στους 
κτηνοτρόφους το δρόμο για τη βέλτιστη διαχείριση του 
ζωικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με την πιο αποδοτική 
παραγωγή.

Ακολούθησε η παρουσίαση του επίκουρου καθηγητή 
Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κ. Γιάννενα Ηλία, με θέμα “η επίδραση της 
διατροφής στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος”. 
Σύμφωνα με τον κ. Γιάννενα, η σύνθεση του σιτηρεσίου 
είναι πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την 
ποιότητα των ζωικών προϊόντων. Πράγματι υπάρχουν 
πολλές ζωοτροφές, οι οποίες με τη συμμετοχή τους στο 
σιτηρέσιο των ζώων μπορεί να έχουν αρνητικές ή θετι-
κές επιπτώσεις στην ποιότητα του γάλακτος. 

Το Εργαστήριο Διατροφής του Τμήματος Κτηνιατρι-
κής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, 
όπως ανέφερε ο επίκουρος καθηγητής κ. Ηλίας Γιάννε-
νας, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει ερευνητική δρα-
στηριότητα και συνεργασίες με βιομηχανίες ζωοτροφών 
όπως η ΕΛΒΙΖ και με επιστημονικά ιδρύματα τόσο της 
χώρας μας όσο και του εξωτερικού με στόχο την κάλυψη 
των αναγκών των ζώων, καθώς και τη σχέση της δια-
τροφής με την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. 
Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιεί τον καταρτισμό των 
ορθολογικών σιτηρεσίων για την επίτευξη της μέγιστης 
παραγωγικότητας και το οικονομικό κέρδος στις εκτρο-
φές των ζώων. Δεδομένου ότι, τα έξοδα διατροφής απο-
τελούν το 60 έως 70% των συνολικών εξόδων παραγω-
γής, η ορθολογική διατροφή των εκτρεφόμενων ζώων 
είναι επιτακτική ανάγκη για το μέλλον και την αειφορική 
ανάπτυξη του κλάδου.

Με τη σειρά της, η γεωπόνος - βιοτεχνολό-
γος, εντεταλμένη Ερευνήτρια Ινστιτούτου Γενε-
τικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛ-
ΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και επιστημονική συνεργάτιδα 
της ΕΛΒΙΖ Δρ. Γρηγοριάδου Κατερίνα, μίλησε 
για τις σύγχρονες προκλήσεις στη διατροφή των 
ζώων και την αναγκαιότητα διασύνδεσης της 
αγροτικής παραγωγής με τη βιομηχανία μετα-
ποίησης μέσω της έρευνας και της καινοτομίας. 

Στην κατεύθυνση αυτή, η βιομηχανία ΕΛΒΙΖ 
συμμετέχει σε δύο ερευνητικά προγράμματα 
τα οποία και παρουσιάστηκαν. Το πρώτο με 
τίτλο “Ολιστική προσέγγιση της αειφορικής αξι-
οποίησης των εγχώριων αρωματικών φυτών με 
σκοπό την παραγωγή καινοτόμων βιοενεργών 
προϊόντων διατροφής ανθρώπων και ζώων” 
(FeedMAP) έχει στόχο τη δημιουργία καινοτό-
μων βιοενεργών προϊόντων διατροφής ανθρώ-
πων και ζώων από υποπροϊόντα που προέρχο-
νται από την επεξεργασία των ελληνικών ΑΦΦ. 

Η χρήση μη εμπορεύσιμων κλασμάτων των 
ΑΦΦ ή/και προϊόντων τους ως φυσικό αντιοξει-
δωτικό στην τροφή που δεν αφήνει κατάλοιπα 
και περιέχει μια πλειάδα φαινολικών αντιοξει-
δωτικών ουσιών, στα σιτηρέσια των κρεοπαρα-
γωγών ορνιθίων, κονίκλων ή των ζώων συντρο-
φιάς, αναμένεται να οδηγήσει σε παρασκευή 
ζωοτροφών υψηλής ποιότητας θα παρουσιά-
ζουν μεταξύ άλλων και αυξημένη αντοχή στο 
οξειδωτικό τάγγισμα κατά τη διάρκεια της συντή-
ρησής του.

Το δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο “Διερεύνηση χρήσης 
εναλλακτικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών στη ζωική 
παραγωγή με σκοπό τη μείωση του κόστους παρα-
γωγής και εφαρμογή καινοτόμων διεργασιών για την 
παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων 
με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά” (Green Feeds) 
ερευνά την παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών α-
πό παραγόμενα εγχώρια ψυχανθή, με κύριο σκοπό 
την αντικατάσταση του εισαγόμενου σογιάλευρου στα 
σιτηρέσια των γαλακτοπαραγωγών προβατίνων και α-
γελάδων, με σκοπό να καλυφτούν ελλείμματα τόσο στην 
παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών από λούπινο 
και μηδική υψηλής πρωτεΐνης, όσο και ζωοτροφών με 
ιδιαίτερα επιθυμητά χαρακτηριστικά (υψηλή περιεκτικό-
τητα σε ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα), όπως είναι ο 
λιναρόσπορος, ώστε να βελτιωθούν οι αποδόσεις και 
οι αναπαραγωγικοί δείκτες σε αγελάδες και προβατίνες, 
για την παραγωγή γάλακτος και άλλων γαλακτοκομικών 
προϊόντων (τυρί και κεφαλογραβιέρα) με χαρακτηριστικά 
που θα τους προσδίδουν υψηλή προστιθέμενη αξία και 
εμπορευσιμότητα.

H επιστημονική ημερίδα της ΕΛΒΙΖ ολοκληρώθηκε 
με τον καλεσμένο ομιλητή τον Marketing & Development 
Manager της Maïsadour Semenses – Semfor κ. Minelli 
Luca και την πολύτιμη βοήθεια στη μετάφραση από τον 
αν. καθηγητή του τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου 
Ιωαννίων κ. Μπόνο Ελευθέριο. Η μεγιστοποίηση των 
αποδόσεων, μέσω της γενετικής εξέλιξης στην παρα-
γωγή ενσιρωμάτων, είναι ένα ζητούμενο στο οποίο 
η  Maïsadour έχει να επιδείξει σημαντική ερευνητική 
δραστηριότητα, με αποτέλεσμα την παραγωγή υβριδίων 
καλαμποκιού και ηλίανθου, κορυφαίων αποδόσεων για 
τον αγρότη – κτηνοτρόφο και ταυτόχρονα υψηλής δια-
τροφικής αξίας για το ζωικό κεφάλαιο. 

Η Maïsadour είναι ένας συνεταιριστικός κολοσσός 
της παγκόσμιας σποροπαραγωγής και αποτελεί στρατη-
γικό συνεργάτη της ΕΛΒΙΖ και του ομίλου ΕΥΡΩΦΑΡΜ. 
Η διασύνδεση όλων των κρίκων της αλυσίδας, από την 
καλλιέργεια των πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή 
ζωοτροφών και, από τη διατροφή των ζώων μέχρι την 
παραγωγή του τελικού προϊόντος που απολαμβάνει ο 
καταναλωτής, είναι το όραμα της ΕΛΒΙΖ. Γι’ αυτό εξάλ-
λου, τα τελευταία χρόνια η εταιρεία επενδύει στη συμβο-
λαιακή γεωργία, με στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας 
των πρώτων υλών για την παραγωγή ζωοτροφών, τη 
μεγιστοποίηση των αποδόσεων των παραγωγικών ζώ-
ων, τη διασφάλιση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου και 
τη βελτίωση της ποιότητας των ζωοκομικών προϊόντων.
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Μια επιτυχημένη ημερίδα της ΕΛΒΙΖ που 
αφορά πρακτικές λύσεις για τον Κτηνοτρόφο 

μέσα από την Έρευνα και την Καινοτομία

Συναυλία
του 

Μουσικού 
Σχολείου 
Βέροιας

την Τετάρτη
στη Στέγη

Το Μουσικό Σχολείο Βέροιας διοργα-
νώνει συναυλία του Παραδοσιακού Συ-
νόλου Μουσικής με τίτλο «άσπρα μου 
πουλιά, μαύρα μου χελιδόνια» στην Α-
ντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, 
την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 στις  
8:30 μ.μ. 

Υπεύθυνοι καθηγητές Κουτσιμανής 
Ιορδάνης και Μπαλιάκας Γιάννης.

Τα «Σιωπηλά 
Βήματα»

της  Ευφροσύνης 
Πιτσαλίδου 

παρουσιάζονται 
στη Νάουσα

Οι εκδόσεις ΑΕΝΑΟΝ παρου-
σιάζουν το νέο μυθιστόρημα της  
Ευφροσύνης Πιτσαλίδου ‘’Σιω-
πηλά Βήματα’’ , το Σάββατο 9 
Φεβρουαρίου στις 18:00, στην 
Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων 
του Κέντρου Βιομηχανικής Κλη-
ρονομιάς «ΕΡΙΑ» (Χρήστος Λα-
ναράς).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
Ηλίας Τσέχος, ποιητής 
Πέτρος Στοΐδης, φιλόλογος
Παράλληλα θα λειτουργεί Έκ-

θεση Ζωγραφικής της συγγρα-
φέως 

Σάββατο & Κυριακή 11:00-
18:00

ΑΔΑ: Ω6Γ9Ω9Ο-ΘΒΤ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τμήμα: Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
Πληρ.: Ν. Γκοτσίδης
Τηλ.: 23313-50621
FAX: 2331021777
EMAIL: gotnicolas@veria.gr 

Βέροια 07-02-2019
Αρ. πρωτ.: 3255

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  φανερή προφορική πλειοδο-
τική δημοπρασία η εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος με 
αριθμό 2, επί της οδού Μητροπόλεως 27 στη Βέροια, Εμβαδού 
44τ.μ., με υπόγειο χώρο και πατάρι εμβαδού 35,70τ.μ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 21 Φεβρουαρίου 2019, 
ημέρα Πέμπτη , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δή-
μου Βέροιας, ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας 
δημοπρασιών, που ορίστηκε με την αριθ. 19/2019 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους  όρους που 
καταρτίστηκαν με την αριθ. 624/2018 απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας και ώρα: 10:00 –11:00.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώμα-
τος ορίζεται το ποσό  των 300,00€.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιο-
λογητικά που μνημονεύονται στο άρθρο 6 της Λεπτομερούς 
διακήρυξης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για  εννέα (9) χρόνια.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα 

δημοσιευθεί  σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα 
του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρ-
τηθούν στην  επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.
veria.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της περίληψης και 
λεπτομερούς διακήρυξης από το τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής 
Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος 
όροφος και στα τηλ. 2331350611—589-621  κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ/α.α. 

 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Πρόγραμματωναγώνωντης9/2/2019
ΑΕρασιτεχνική(Πρωτάθλημα)(18ηαγωνιστική)
5.30ΦίλιπποςΜελίκης-Αγρ.ΑστέραςΠλατέος

Διαιτητήςοκ.Παπαδάκης
βοηθοίοικ.κΛαζάρουκαιΜαργαρίτης

15.30ΕθνικόςΚλειδίου--Αγρ..ΑστέραςΑγ.Βαρβάρας
Διαιτητήςοκ.Ρηγόπουλοςβοηθοίοικ.κΓιαγκιτζόγλουκαιΤάντος

15.30ΦΑΣΝάουσα-ΑΕΧαρίεσσας
Διαιτητήςοκ.Μελτζανίδηςβοηθοίοικ.κ.ΠαζαρτζικλήςκαιΧαλατζιούκας

15.30ΓΑΣΡοδοχωρίου-ΚεραυνόςΕπισκοπής
Διαιτητήςοκ.Κωστούληςβοηθοίοικ.κΓιάντσηςκαιΜπογιατζόγλου

15.30Μ.Αλεξ.ΑΓ.Μαρίνας-ΠΑΟΚΑλεξ/ρειας
Διαιτητήςοκ.ΣιδηρόπουλοςαπότονσύνδεσμοτηςΠέλλαςβοηθοίοικ.κΣίπκαςκαιΑρέστηςαπότον'ίδιο

σύνδεσμο
15.30ΑΟΜαρίνας-ΑρηςΠαλαιοχωρίου

Διαιτητήςοκ.Παρασίουβοηθοίοικ.κΙασωνίδηςκαιΜπέκας
15.30Μακροχώρι--ΑχιλλέαςΝ.

Διαιτητήςοκ.Γαβράςβοηθοίοικ.κΚελεσίδηςκαιΤσιουγγαρής
15.30ΓΑΣΚοπανού-Μ.Α.Τρικάλων

Διαιτητήςοκ.Μαλούταςβοηθοίοικ.κΚαραγκιοζόπουλοςκαιΑργυρίου
ΠρόγραμμαΑγώνωντης10.02.2019

ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-1οςΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(12ηαγωνιστική)
15.30ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-ΔΟΞΑΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ

Διαιτησία:ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ-ΓΑΒΡΑΣ-ΓΚΟΓΚΑΣ
15.30ΟλυμπιακοςΛουτρου-ΑΠΟΛΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Διαιτησία:ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

15.30ΑΕΣΧΟΙΝΑ-ΑΕΚΚαμποχωρίου
Διαιτησία:ΧΡΥΣΑΝΗΣ-ΚΙΡΜΑΝΙΔΗΣ-ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ
15.30ΘΥΕΛΛΑΣΤΑΥΡΟΥ-ΑΛΙΑΚΜΩΝΝΗΣΕΛΙΟΥ

Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥ-ΠΙΤΟΣ-ΤΡΑΝΤΟΣ
15.30ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ-ΠΑΟΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ
Διαιτησία:ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ-ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ-ΠΑΡΑΣΙΟΥ

ΒΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-2οςΟΜΙΛΟΣ(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(14ηαγωνιστική)
15.30ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΣΓιαννακοχωριου
Διαιτησία:ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ-ΜΠΕΚΑΣ-ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ

15.30ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΥΕΛΛΑΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
Διαιτησία:ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ-ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣ

15.30ΑΣΠΑΤΡΙΔΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
Διαιτησία:ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ-ΠΟΖΙΑΔΗΣ
15.30ΑΠΟΛΛΩΝΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΣΝΕΑΣΓΕΝΕΑΣ

Διαιτησία:ΤΡΕΒΛΑΣ-ΜΠΑΚΑΛΗΣ-ΠΕ-
ΤΡΟΥ

15.30ΛΕΥΚΑΔΙΑ-ΕΘΝΙΚΟΣΡΑΧΗΣ
Διαιτησία:ΠΑΥΛΙΔΗΣ-ΒΑΛΚΑΝΟΣ

-ΓΚΟΓΚΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-1οςΟΜΙΛΟΣ(7ηαγω-

νιστική)
10.30ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΧΙΛΛΕ-

ΑΣΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ
Διαιτησία:ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑΣ-
ΒΑΛΚΑΝΟΣ-ΓΚΟΓΚΑΣ

10.30ΑΕΚΑΨΟΧΩΡΑΣ-ΑΟΣΥΚΙΑΣ
Διαιτησία:ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

-ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ-ΤΡΑΝΤΟΣ
10.30ΠΟΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ-ΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣ
Διαιτησία:ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ-ΑΣΒΕΣΤΑΡΑΣ

-ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-2οςΟΜΙΛΟΣ

(9ηαγωνιστική)
10.30ΑΧΘΟΣΑΡΟΥΡΗΣ-Φιλιππος

Π.Νερων
Διαιτησία:ΑΡΓΥΡΙΟΥ-ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ-

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
10.30ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ-ΔΟΞΑ

ΝΑΟΥΣΑΣ
Διαιτησία:ΛΑΖΑΡΟΥ-ΠΙΤΟΣ-ΜΠΕΚΑΣ
10.30ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣΡΟΔΑΚΑ-Ερμης

Τριλοφου
Διαιτησία:ΜΠΑΚΑΛΗΣ-ΧΡΥΣΑΝΗΣ

-ΠΕΤΡΟΥ

ΕΠΣ Ημαθίας 

Οι διαιτητές των αγώνων 
του Σαββατοκύριακου 9-10/2/2019

ΔεύτεροεντόςέδραςαγώναδίνειτηνΚυριακήηΒέροιαόπουυποδέχεταιτηνομάδατωνΚουφαλίων
μετηνοποίαήρθεισόπαληστονα'γύρομε2-2.Τοναγώναθαδιευθύνειοκ.ΛεωνίδαςαπότονΣύνδε-
σμοτωνΤρικάλων.

ΤοναγώναΜακεδονικού-ΝίκηςΑγκαθιάςθαδιευθύνειοκ.ΔημητριάδηςαπότονσύνδεσμοΧαλκιδι-
κής

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
Βέροια–ΠΑΟΚουφαλίων
Στ.Λεωνίδας,Κ.Λεωνίδας,Σταφυλάς(Τρικάλων)
ΆρηςΠαλαιοχωρίου–ΟλυμπιακόςΚυμίνων
Σιδηρόπουλος,Κεσίσογλου,Αρέστης(Πέλλας)
ΑλμωπόςΑριδαίας–ΜελιτέαςΜελίτης
Ασλανίδης,ΚουτσικανίδηςΚαλορογιάννης(Πιερίας)
ΑΠΕΛαγκαδά–ΑγροτικόςΑστέρας
Παπαδόπουλος,Ανδρέου,Χατζηβασιλείου(Μακεδονίας)
ΠΟΤριγλίας–Εδεσσαϊκός
Μαρόπουλος,Σιανίδης,Παπαδοπούλου(Μακεδονίας)
ΕρμήςΑμυνταίου–Γιαννιτσά
Νέος,Τσαντάς,Πάνος(Ηπείρου)
Μακεδονικός–ΝίκηΑγκαθιάς
Δημητριάδης,Χρυσαΐδης,Κώστογλου(Χαλκιδικής)

ΦΑΣ Νάουσα

Ευχές στο νέο Πρόεδρο 
της Ε.Π.Σ. Ημαθίας

ΜεεπιστολήτουτοΔ.ΣτουΦΑΣΝάουσασυγχαίρειτοννέο
πρόεδρο.τηςΕΠΣΗμαθίαςκ.ΣτέργιοΜουρτζίλα

Αναλυτικά.

"ΟΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ, εύχεται στο νέο
ΠρόεδροτηςΕ.Π.Σ.Ημαθίας,κ.Στέργιο

Μουρτζίλα, καλή επιτυχία στο έργο
που αναλαμβάνει. Σε μία εποχή όπου
τοποδόσφαιροαντιμετωπίζειπολλά και
σύνθεταπροβλήματα,ευχόμαστεονέος
πρόεδροςκαιοισυνεργάτεςτουναδώ-
σουνλύσειςπροςόφελοςτουποδοσφαί-
ρουτηςΗμαθίας.

Τέλος,ευχαριστούμετοναπερχόμενο
πρόεδροτηςΕ.Π.Σ.Ημαθίας,κ.Βασίλη

Φωτιάδη, για τηνπροσφορά του και
τησυνεργασίαμετοσύλλογομας.

ΑπότονΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ"

Κυριακή10Φεβρουαρίου3μ.μ.
ΔημοτικόΣτάδιοΒέροιας
ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΟΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

Όλοικοντάστηνομάδα,όλοικοντάστη«ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ»

Γ' Εθνική

Βέροια- ΠΑΟ Κουφαλίων διαιτητής
 ο κ. Στυλιανός Λεωνίδας από 

τον σύνδεσμο Τρικάλων
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Το φροντιστήριο “Ένα” κοντά 
στη ομάδα χαντ μπολ της ΓΕΒ 2011

ΤηνεπαναλειτουργίατηςομάδαςτηςΓΕΒ2011βοηθάμετονδικότουτοτρόποτοφροντιστήριο ‘Ένα’
στηΒέροια.Οι νέεςστολές της ομάδας είναι χορηγία του γνωστούφροντιστηρίου.Διοίκηση και αθλητές
ευχαριστούνθερμάγιατοδώροτοφροντιστήριοΕΝΑκαιτουςΛάζαροΓιομπλιάκηκαιΒασίληΠετρομελίδη.

ΑλλαγήημερομηνίαςγιατοναγώνατουΦιλίππου
μετονΕρμήΛάγκαδάκαιαυτόγιατίοαγώνας

θαδιεξαχθείσήμεραΣάββατοστις5μ.μ

Μετάτηνκατάκτησητης1ηςθέσηςΚ14στοτουρνουάτηςΓ'ένωσηςπουδιεξήχθη
στηνΒέροια  απο τις 27/1-28/1/2019 , συνέχισε με εξαιρετικές εμφανίσεις  και στο
πανελλήνιοπρωτάθλημαΕ2Κ14πουπραγματοποιήθηκεστηΛαμίααποτις2/2εως
5/2/2019.

HβεροιώτισααθλήτριααπέκλεισεδιαδοχικάτηνΚαρατάσιουΕλένηαποτηνΘεσ-
σαλονίκη(6-2,6-1),τηνΛομαγίναποΑθήνα(6-3,6-2)καιτηνΑνέσιαδουΝικολέτααπο
Θεσσαλονίκη (6-3,6-0).Στονημιτελικό έχασεαποτηνΤρίγκαΒασιλική κατακτώντας
έτσιτην3ηθέσηστοΤουρνουά.

Σταδιπλάπήρετην1ηθέσημετηνσυμπαίχτριατηςΡήγαΚορνηλίααπότηΛαμία.
ΣυγχαρητήριαστηναθλήτριατουΓΑΣΚΑΡΑΤΕΕΡΜΗΣκαικαλήσυνέχειαστοπρω-

τάθλημαπουμόλιςάρχισε.

Mε επιτυχίες ξεκίνησε 
τη φετινή σεζόν 

η  Γιτοπούλου Τατιάνα -Ελένα 
στο παννελήνιο Πρωτάθλημα Ε2 

Κ14 κατακτώντας 
την 1η θέση στα διπλά

 και την 3η θέση 
στα μονά!

Τένις - Παννελήνιο Πρωτάθλημα Ε2 Κ14
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Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι αποτελούν τροφή 
θρεπτική και υγιεινή

Δ.Κ. Στυλιανίδης,  
Γεωπόνος,
Επ.Δ/ντή

 Ινστιτούτου
Φυλλοβόλων

Δένδρων

Εισαγωγή 
 Κατά τον 20ο αι-

ώνα, αναπτύχθηκε σε 
μεγάλο βαθμό η καλλιέργεια των νωπών 
καρπών (φρούτων) και ιδίως της ροδακινιάς 
και δαμασκηνιάς. 

Αντίθετα υποβαθμίστηκαν αρκετά οι ξη-
ροί καρποί. Θιασιώτες των νωπών καρπών 
αποκαλούσαν τους ασχολουμένους με τους 
ξηρούς καρπούς υπανάπτυκτους. 

Οι διάφοροι ξηροί καρποί εξορίστηκαν σε 
μεγάλο βαθμό από το χώρο των τροφών και 
πήραν θέση συνοδού των αλκοολούχων πο-
τών. Ψημένοι και με άφθονο αλάτι διεγείρουν 
την όρεξη για ποτό, κυρίως ουίσκι. 

Καταναλώνοντας με αυτό τον τρόπο με-
γάλες ποσότητες ξηρών καρπών, απέβαιναν 
εις βάρος της υγείας των.

Τι τραγική σπατάλη ενός φυσικού προϊ-
όντος πλούσιου σε θρεπτικά και βιοενεργά 
στοιχεία! 

Προέλευση ξηρών καρπών
Για να χαρακτηριστεί ένας καρπός «ξη-

ρός», πρέπει να πληρεί ορισμένες προϋ-
ποθέσεις. Να προέρχεται από δέντρα. Να 
συντηρείται με υγρασία μέχρι 7%. Να είναι 
πλούσιος σε λιπαρά οξέα, πάνω από 50%. 
Να χρειάζεται ενυδάτωση για να βλαστήσει.

Η αραχίδα (αράπικο φιστίκι) πληρεί όλους 
τους όρους εκτός από έναν. Δε προέρχεται 
από δένδρο αλλά από ποώδες φυτό. Ωστό-
σο εξετάζεται με τους ξηρούς καρπούς. 

Τα κάστανα, αν και προέρχονται από δέν-

δρα, δεν θεωρούνται ξηροί καρποί. Συντη-
ρούνται με υγρασία 40-45% και δεν χρειάζε-
ται να ενυδατωθούν για να βλαστήσουν, τα 
δε λιπαρά τους δεν ξεπερνούν το 5%. 

Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι στη δια-
τροφή των ανθρώπων

Οι ξηροί καρποί χαρακτηρίζονται ως οι 
καρποί της υγείας. Ολοένα και περισσότερες 
επιστημονικές μελέτες ανακαλύπτουν τις ε-
ξαιρετικές τους ιδιότητες.

Η υπηρεσία τροφίμων και ποτών των 
Η.Π.Α. (E.D.A.), έχει ανακοινώσει ότι όποιος 
τρώγει μιάμιση χούφτα καρπούς (42 γρ) την 
ημέρα, μειώνει τον κίνδυνο να εμφανίσει 
καρδιαγγειακά νοσήματα. Επιστήμονες του 
Πανεπιστημίου του Harvard υποστηρίζουν 
ότι η κατανάλωση ξηρών καρπών μειώνει τις 
πιθανότητες ανάπτυξης διαβήτη (σακχάρου).

Η αποτελεσματικότητα είναι τόσο μεγαλύ-
τερη, όσο πιο πλούσιος είναι ο καρπός σε 

L-αργινίνη.
 Στο διεθνές διατροφικό συνέδριο που έ-

γινε στην Αυστραλία, οι ανακοινώσεις για τα 
οφέλη των ξηρών καρπών κυριάρχησαν.

Παράλληλα το μοντέλο της Μεσογειακής 
διατροφής, του οποίου τα οφέλη στην υ-
γεία των ανθρώπων είναι αναμφισβήτητα,  
προτείνει τους ξηρούς καρπούς ως μέρος 
του εβδομαδιαίου πλάνου. Σε πολλές, Α-
φρικανικές κυρίως χώρες, της Μεσογείου τα 
αμύγδαλα, τα λεπτόκαρα (φουντούκια) και τα 
κελυφωτά φιστίκια, που περιέχουν ελαϊκό ο-
ξύ (το οξύ του ελαιόλαδου) μπαίνουν σε πολ-
λά φαγητά. Το Harvard αφού αναφέρει τις 
ευεργετικές επιδράσεις των ξηρών καρπών 
στα καρδιαγγειακά και στην πρόληψη του 
διαβήτη, διερωτάται ποιοι από τους ξηρούς 
καρπούς είναι οι καλύτεροι. 

Στο ερώτημα αυτό η απάντηση δεν είναι 
εύκολη. Κάθε ξηρός καρπός και σπόρος 
έχει τα δικά του θετικά στοιχεία. Για το λόγο 

αυτό, ο γράφων διετύπωσε τέσσερις αρχές 
που πρέπει να διέπουν την κατανάλωση των 
ξηρών καρπών. Αρχίζουν με το γράμμα «Α».

Οι ξηροί καρποί πρέπει να τρώγονται:
-Άψητοι
-Ανάλατοι
-Ανοξείδωτοι
-Ανάμικτοι.
Με την ανάμιξη διαφόρων ξηρών καρπών 

αλληλοσυμπληρώνονται τα διάφορα θρεπτι-
κά και βιοενεργά στοιχεία και το μίγμα καθί-
σταται πλήρες.

Αναφέρεται σαν παράδειγμα: τα καρύδια 
περιέχουν ω-3 λιπαρά και υψηλή αντιοξειδω-
τική δραστηριότητα. 

Τα αμύγδαλα είναι πλούσια πηγή μονο-
ακόρεστων λιπαρών οξέων, βιταμίνης Ε, 
ασβεστίου και στη φλούδα τους περιέχουν 
αντι-ιικές ουσίες που δρουν κατά των κρυο-
λογημάτων και μερικώς κατά της γρίπης. Τα 
λεπτόκαρα (φουντούκια) ο κολοκυθόσπορος 
και τα κελυφωτά φιστίκια περιέχουν το αμι-
νοξύ «αργινίνη», το οποίο με το μονοξείδιο 
του αζώτου (ΝΟ) που δημιουργείται κατά τον 
μεταβολισμό της αργινίνης στον οργανισμό, 
διευρύνει τα αιμοφόρα αγγεία και αποτρέπει 
τα καρδιαγγειακά επεισόδια. 

Τα Βραζιλιανά ακρόδρυα (Brazil nut) έ-
χουν σε πολύ υψηλό ποσοστό το στοιχείο 
«σελήνιο», το οποίο επιδρά στα καρδιαγγει-
ακά και κατά το Harvard ασκεί προστασία 
κατά του καρκίνου του προστάτη. Η αραχίδα, 
(αράπικο φιστίκι), το οποίο χωρίς να είναι 
ξηρός καρπός εξετάζεται με αυτούς, περιέχει 
μεγάλη ποσότητα φυλλικού οξέος, καθώς 
και ιώδιο το οποίο αποτρέπει την εκδήλωση 
βρογχοκήλης. 

Από τη δίαιτα Αυστραλοπίθηκα, τον προ-
ϊστορικό άνθρωπο, των αρχαίων Ελλήνων 
και Ρωμαίων, των χωρών της Μέσης Ανατο-
λής, της Μεσαιωνικής Ευρώπης, τις φυλές 
της Νοτίου Αμερικής, των ιθαγενών της Βό-
ρειας Αμερικής και των ορεσίβιων κατοίκων 
Hanzas, τα κάρυα υπήρξαν η κύρια τροφή 
των.

Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι (καρύδια, 
λειοτριβημένος λιναρόσπορος, βραζιλιανά 
ακρόδρυα), που έχουν πολυακόρεστα λι-
παρά, οξειδώνονται γρήγορα, ταγγίζουν και 
καθίστανται επικίνδυνοι. Έχει βρεθεί σχέση 
μεταξύ υψηλής κατανάλωσης ταγγισμένων 
προϊόντων και αύξησης καρκίνου του στο-
μάχου. 

Καλόν είναι, ιδίως τα καρυδιά να μην δι-
ακινούνται σε μορφή ψίχας. Μεγάλες εισα-
γωγές ψίχας από γειτονικές χώρες, περιεφέ-
ροντο σε λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης, 
επάνω σε πάγκους, εκτεθειμένες στον ήλιο 
και στον αέρα, όπου η οξείδωσή τους ήταν 
βέβαιη. Αλλεπάλληλες αναφορές του γρά-
φοντος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα.

 Οι ξηροί καρποί έχουν υψηλή περι-
εκτικότητα λιπαρών οξέων τα οποία έχουν 
πολλές θερμίδες. Ένα γραμμάριο λιπαρών 
οξέων έχει 9 θερμίδες, όταν οι πρωτεΐνες και 
οι υδατάνθρακες έχουν μόνο 4 θερμίδες.

Πολλοί άνθρωποι που έχουν τάση πα-
χυσαρκίας, αποφεύγουν την κατανάλωση 
ξηρών καρπών. Είναι προτιμότερο όμως να 
περιορίσουν τις θερμίδες από άλλες τροφές 
και να καταναλώνουν κάποια ποσότητα ξη-
ρών καρπών, γιατί με τους ξηρούς καρπούς 
θα πάρουν πολύτιμα θρεπτικά και βιοενεργά 
στοιχεία. 

Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία 
και εφαρμογές, που θα αναβαθμί-
σουν ουσιαστικά, τόσο τις παρε-
χόμενες ιατρικές υπηρεσίες, όσο 
και το επίπεδο εξυπηρέτησης α-
σθενών και επισκεπτών παρέχει η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» 
της Θεσσαλονίκης.

Με υπογραφή του Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Α-
πόστολου Τζιτζικώστα εγκρίθηκε 
η επένδυση 872.000 ευρώ για τον 
εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποί-
ηση του νοσοκομείου, από ευρω-
παϊκά κονδύλια.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας 
«η ενίσχυση των δημόσιων νο-
σοκομείων και των άλλων δομών 
υγείας όλων των βαθμίδων είναι 
διαρκής και συνάδει με τις ανάγκες για συνεχή βελ-
τίωση της λειτουργίας τους και της περίθαλψης και 
θεραπείας των ασθενών. Η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, πέρα από τη χρηματοδότηση υποδο-
μών (νέα κέντρα υγείας, συντήρηση και βελτίωση 
νοσοκομείων κτλ.), πέρα από τον εξοπλισμό των 
ιδρυμάτων, φροντίζει και για την παροχή όλων των 
σύγχρονων εργαλείων, προκειμένου αφενός να 
δημιουργήσει το βέλτιστο περιβάλλον για το ιατρικό, 
νοσηλευτικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό, 
αφετέρου να παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης 

αξίας προς τους ασθενείς και τους συνοδούς τους. 
Στην περίπτωση του νοσοκομείου ‘Παπαγεωργίου’ 
προχωράμε σε ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υ-
πηρεσιών, που ανοίγουν το δρόμο για τη νέα εποχή 
στον ευαίσθητο κλάδο της δημόσιας υγείας, με την 
υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων εκσυγχρονι-
σμού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της περιοχής 
μας. Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεών μας προ-
βλέπεται να γίνει σε 18 μήνες, εντός του επόμενου 
έτους».

1.Η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 
κλινικών αποφάσεων (Clinical Decision Support) 
για όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και 

διασύνδεση του συστήματος με το 
φάκελο κάθε ασθενούς.

2.Η ολοκλήρωση και λειτουργι-
κή αναβάθμιση με την προμήθεια 
του απαραίτητου εξοπλισμού, της 
βραβευμένης εφαρμογής ασφαλών 
αιμοληψιών «SAFEBLOOD», η ο-
ποία αναπτύσσεται εσωτερικά στο 
νοσοκομείο από τη Διεύθυνση Πλη-
ροφορικής και Μηχανοργάνωσης.

3.Η προμήθεια και παραμε-
τροποίηση υποδομών ασφάλειας 
συστημάτων και δεδομένων με 
βάση τις σύγχρονες ευρωπαϊκές 
και εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις 
(GDPR).

4.Ο εκσυγχρονισμός και η αρχι-
τεκτονική αναβάθμιση των ενσύρ-
ματων εσωτερικών δικτύων (LAN) 
και η επέκταση του ασύρματου δι-

κτύου (WLAN), με στόχο την καθολική κάλυψη του 
νοσοκομειακού συγκροτήματος, για τη λειτουργία 
των υφιστάμενων και των παραπάνω νέων εφαρμο-
γών και υπηρεσιών, μέσω του ασύρματου δικτύου 
σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου.

5.Η αναβάθμιση των κεντρικών υπολογιστικών 
υποδομών του Κέντρου Δεδομένων (Data Center).

6.Η προμήθεια φορητών τερματικών συσκευών 
πρόσβασης στις πρώτες δυο εφαρμογές για ση-
μαντικό αριθμό ιατρικού και νοσηλευτικού προσω-
πικού.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναβαθμίζει
ψηφιακά τις υπηρεσίες του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» 

της Θεσσαλονίκης
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Φίλοι μου, καλή σας η-
μέρα, 

αναρωτιόμαστε πολλές 
φορές, γιατί η πατρίδα μας 
έφτασε εδώ που έφτασε!

Η απάντηση είναι εύ-
κολη, διότι τα κάνουμε όλα 
ανάποδα.

Για παράδειγμα στη 
Βραζιλία, φωτιές ανάβει το 
αβυσσαλέο ντεκολτέ νεα-

ράς πολιτικού, ενώ σε εμάς ανάβει φωτιές μία γκα-
ζόζα. 

Στη Βραζιλία, ερωτάται ο βουλευτής, να ψηφίσει 
ναι ή όχι και δεν έχει πάρει χαμπάρι, γιατί είναι απα-
σχολημένος με το ντεκολτέ, ενώ σε εμάς δεν απαντά, 
διότι έχει πιεί μία γκαζόζα και μετά τον έπιασε κόψιμο 
και πήγε στην τουαλέτα.

Και ερωτώ. 
Υπάρχει περίπτωση να σωθεί,  τούτη δω η χώρα;
Και υπάρχει και συνέχεια. 
Όταν στο κοινοβούλιο, το ντεκολτέ είναι μεγά-

λο, χοντρό δηλαδή σαν και μένα, τότε ξέρεις ότι σε 
επόμενη φάση δεν θα υπάρχει ντεκολτέ, όπως ακρι-
βώς γίνεται στη Βραζιλία, που χορεύουνε σάμπα, 
… χωρίς τίποτα, ενώ σε εμάς, εάν αντί για ντεκολτέ 
ασχολείσαι με γκαζόζα, το πολύ, πολύ στην επόμενη 
φάση, να έχουμε αλλαγή, από γκαζόζα σε σουρωτή!

Πέρα από την πλάκα, όμως φίλοι μου,
οφείλω να σας παρουσιάσω, τι ακριβώς έγινε το 

τελευταίο διάστημα στο Ελληνικό κοινοβούλιο.
Επικρατούσε ένας χαμός, με τα νομοσχέδια και τις 

πλειοψηφίες.
Κανείς όμως, δεν μας είπε τι ακριβώς, 

είχε συμβεί και γιατί!
Ο χοντρούλης, επειδή το τρώει το φαί 

του και μετά αναζητά γκαζόζα ή σόδα, έχει 
τις αποκλειστικές πληροφορίες, για το τι α-
κριβώς έγινε και τι ακούστηκε στον ναό της 
Δημοκρατίας!

Έλειπε μία ψήφος και ψάχνανε τον βου-
λευτή, δεν τον βρίσκανε, ο πρόεδρος της 
Βουλής αγωνιούσε και ξαφνικά ένα «καρφί», 
τους είπε, ότι είναι έξω και πίνει μία γκαζόζα, 
επειδή ήταν κερασμένη.

Ξαφνικά ο πρόεδρος άρχισε να φωνάζει:
Φρουρά, φρουρά, πίνει γκαζόζα πιάστε 

τον! 
Ο αντιπρόεδρος έκραζε:
φρουρά, φρουρά πιάστε την γκαζόζα.
Κύριε αντιπρόεδρε, μάλλον, με σουρωτή 

μοιάζει και από ότι γνωρίζω, δεν πρέπει να 
ανήκει στις αρμοδιότητες της φρουράς!

Να τις αλλάξετε μπουκαλάκι, να μοιάζει 
με γκαζόζα και … φρουρά, φρουρά πάρτε 
έξω τον βουλευτή, τον έπιασε κόψιμο.

Μάλλον, φρουρά, φρουρά φέρτε τον μέσα 
να ψηφίσει πρώτα και προσοχή να μην μας 
χέσει!

Α, φρουρά, φρουρά, μην ξεχάσετε και το 
χαρτί υγείας, να είναι μαλακό για ευαίσθη-
τους κ@λους!

Φρουρά, φρουρά, που είναι η φρουρά.
Αύριο τι θα κάνουμε, που το μενού έχει 

φασολάδα, χωρίς γκαζόζα. 
Όλοι, για χέσιμο θα πηγαίνουνε!
Ενώ στη Βραζιλία, πηγαίνουνε για πέσι-

μο, την «πέφτουν», δηλαδή στο ντεκολτέ!
Θα μου πείτε, ευτραφούλη, μας την πέ-

φτεις «άγρια», είσαι άδικος!
Καθόλου, διότι εγώ, που ήπια όλη την 

γκαζόζα και πήγα σε χώρο υγιεινής (είδα-
τε ευγένεια) και έχεσα (συγνώμη έκανα το 
χοντρό μου!), έχασα την προθεσμία για να 
πληρώσω δόση και έγινε ληξιπρόθεσμη. 

Γιατί δεν μου συγχωρείτε την καθυστέρη-
ση. Γκαζόζα έπινα! 

Τελειώνοντας με τα σκατά, η μπόχα των 
οποίων έγινε ανυπόφορη, να σας ενημερώ-
σω και για το σήριαλ με τους ΑΝΕΛ. 

Πληροφορήθηκα ότι τον τελευταίο καιρό, 
ο Πάνος στέκεται μπροστά στην φωτογραφία 
του κυρ Θανάση και του κάνει καντάδα, σε 
μουσική από το άσμα της Άτζελας Δημητρί-
ου», μαργαρίτες». Του τραγουδά:

«μη μου δίνεις, μη μου δίνεις,
άλλο δηλητήριο να πιω,
με πούλησες και τα’ χω χάσει,
που δεν είμαι αρχηγό»,   και … συνεχίζει,
«όταν σε κοιτάω ψήφους να μετράς,

και συνέχεια, εκείνες να ρωτάς,
να παραιτηθώ ή να μην παραιτηθώ,
θα ξαναεκλεγώ, ή θα φύγω και θα πάω στο καλό»!
Φίλοι μου, δυστυχώς πρέπει να σας αφήσω, διότι 

με καλεί η κονόμα.
Έμαθα ότι στη Θεσσαλονίκη, η υποψήφια δήμαρ-

χος, το Κατερινιώ, δίνει κάτι ψιλά σε διάφορους συλ-
λόγους, που προάγουν τον πολιτισμό!

Κάπως έτσι δόθηκε επιχορήγηση στη δίωξη λα-
θρομετανάστευσης, για τη διοργάνωση έκθεσης γλυ-
πτικής!

Δηλαδή, κυνηγάνε τους λαθρομετανάστες με τα 
πλωτά και ξαφνικά κάνουν στάση-διάλειμμα και αρ-
χίζουν να πλέκουν πουλόβερ, συγνώμη, ασχολούνται 
με την γλυπτική!

Επίσης κάποια ομάδα διοργάνωσε βραδιά γνωρι-
μίας των Θεσσαλονικέων με το Διοικητήριο. Εγκριθή-
κανε, 18.000 ευρώ και κάτι ψιλά!

Σκεφθείτε τι θα κοστίσει η γνωριμία με τον πα-
ντελώς άγνωστο Λευκό Πύργο, την Καμάρα και τον 
Βαρδάρη, ξημερώματα!

Έτσι και εγώ ανέλαβα πρόεδρος του συλλόγου, 
«τα ούφο στη Βέροια», ο οποίος σκοπό έχει τη δω-
ρεάν μεταφορά της ποικιλίας ροδακίνου «ούφο», στα 
ούφο της διαστημικής υπηρεσίας, των υπουργών και 
στρατηγικών συμβούλων και

επίσης θα αναλάβω και τον σύλλογο που σκοπό 
έχει να προωθήσει τη γνωριμία, με το σάμαλι από την 
Καρδίτσα, που ήλθε και γνώρισε το ραβανί στη Βέ-
ροια και κάνανε οικογένεια και ζούνε αυτοί γλυκά και 
εσείς «κλέπτες και αγύρτες»,  γλυκύτερα!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Ντεκολτέ, εναντίον γκαζόζας!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ ΧΑΤΖΙΚΟΥ 10, 59131,ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ : 23310 74073
WWW.ERASMOSVERIAS.COM
EMAIL: erasmos.veria@gmail.com

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:
HM/NIA : 8/2/2019

Προκήρυξη 
πρόσληψης 
Διοικητικού 

Υπαλλήλου από 
τον «Έρασμο» 

Από τον Σύλλογο, με την επω-
νυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» και τον διακριτικό 
τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ» προκηρύσσεται η πρόσληψη εργαζόμενου-ης με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 4ωρης απασχόλησης  με την ειδικό-
τητα (υπευθύνου) Διοικητικού υπαλλήλου,  που θα απασχοληθεί στη 
δομή του Συλλόγου, που εδρεύει στη Βέροια (Βούλας Χατζίκου 10). 

Ειδικά ζητείται και καλείται:
Διοικητικός υπάλληλος-υπεύθυνος της δομής του Συλλόγου, 

ηλικίας 28-50 ετών, μερικής απασχόλησης, για εργασία για αόριστο 
χρονικό διάστημα. 

Τα προσόντα που χρειάζονται και απαιτούνται για τη θέση είναι: 
1. Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής, σχετικής με το αντι-

κείμενο (Λογιστικής και Διοίκησης επιχειρήσεων-Management και 
Οικονομικών-Πολιτικών Επιστημών). 

2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Αγγλικής ορολογίας 
στο αντικείμενο εργασίας του/της..

3. Προϋπηρεσία σε διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
4. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ. 
5. Καλή σωματική και ψυχική υγεία 
6. Δίπλωμα οδήγησης. 
Θα ληφθούν σοβαρά και ιδιαίτερα υπόψη επί πλέον προσόντα όπως: 
Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία σε Μ.Κ.Ο. και ψυ-

χοκοινωνικούς φορείς, που ασχολούνται με τις ευπαθείς κοινωνικά 
ομάδες, όπως ενδοοικογενειακή, εργασιακή βία, κακοποίηση κ.λπ., 
ευχέρεια στην μελέτη, εκπόνηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προ-
γραμμάτων, που σχετίζονται με την λειτουργία της δομής και δυνα-
τότητα διαχείρισης προγραμμάτων χρηματοδότησης. 

Δικαιολογητικά: 
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος. 
3. Πιστοποιητικό γέννησης 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών. 
6. Απολυτήριο στρατού για τους άνδρες. 
7. Αποδεικτικά των επί πλέον παραπάνω προσόντων και συστα-

τικές επιστολές (αν υπάρχουν). 
Η κατάθεση δικαιολογητικών θα γίνεται  9-15 Φεβρουαρίου 2019 
είτε απευθείας στο e-mail του Συλλόγου: erasmos.veria@gmail.com,
είτε στην έδρα μας,  Βούλας Χατζίκου 10 στη Βέροια, 
Δευτέρα – Παρασκευή από 10.00π.μ. – 13.00π.μ.. 
ΤΗΛ : 23310 74073

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

Του  Βασίλη
Κωνσταντινόπουλου
μέλος Νομαρχιακού
Τμήματος ΑΔΕΔΥ

Μάθαμε με πολύ μεγάλη χαρά 
από την Διοίκηση του Νοσοκομεί-
ου,  κάτι που δημοσιεύτηκε εχτές  και 
στον έγκριτο τοπικό τύπο , ότι εισά-
γεται για έγκριση χρηματοδότησης 
μελέτη ποσού 66.000 ευρώ, που θα 
χρηματοδοτηθεί από την Π.Ε. Ημα-
θίας και αφορά την ενεργειακή  ανα-
βάθμιση του Νοσοκομείου Ημαθίας 
δηλαδή και τις δύο μονάδες Βέροιας 
και  Νάουσας.  Συγκεκριμένα η τεχνική έκθεση της 
αναβάθμισης που περιλαμβάνει αλλαγή κουφωμά-
των, ενεργειακά συστήματα αερισμού, θέρμανσης, 
ψύξης, φωτοβολταικά κλπ, που  όταν υλοποιηθεί 
θα αναβαθμίσει ενεργειακά τα παλιά και ενεργοβό-
ρα κτήρια,  τουλάχιστον στην Β΄ κατηγορία.  Αυτό 
συνεπάγεται μεγάλη μείωση σε ανάγκες για θέρ-
μανση, κλιματισμό , ηλεκτρικό ρεύμα με τελικό 
πολύ μεγάλο όφελος για την μείωση των συνολικών 
δαπανών του Νοσοκομείου και τελικά να βρίσκεται 
ωφελημένος ο ανώνυμος  Ημαθιώτης Ασθενής και 
οι συνοδοί, αλλά και οι χρήστες των υπηρεσιών 
υγείας Ασθενείς και συνοδοί των όμορων νομών.

……Κάλιο αργά παρά ποτέ λοιπόν όπως λέει 
και  ο θυμόσοφος λαός , αφού ένα έργο που έπρε-

πε να υλοποιηθεί δυο τρία χρόνια 
πριν τουλάχιστον,  σήμερα  «πανη-
γυρίζουμε» ότι θα μπει για έγκριση η 
χρηματοδότηση της μελέτης και  θα 
προταθεί  για ένταξη στο  νέο ΕΣΠΑ 
(ΣΕΣ 2014-2020).  Το συνολικό έργο 
θα είναι κόστους περίπου τεσσά-
ρων εκατομμυρίων ευρώ και είναι 
αναγκαίο για την αναβάθμιση των 
παλιών κτηρίων, τα οποία είναι τρο-
μερά ενεργοβόρα και σε περίπτωση 
υλοποίησης  του έργου, υπολογίζε-
ται μείωση κόστους κατά 40% έως 
και 70% για δαπάνες θέρμανσης , 
ηλεκτρισμού κλπ,. Αυτό είναι πολύ 

θετικό για μείωση δαπανών για ενέργεια και στα 
δύο Νοσοκομεία με μεγάλη ωφέλεια για τους  ασθε-
νείς του Νομού και των διπλανών Νομών αφού τα 
κονδύλια , θα διατεθούν για άλλες ιατρικές δαπάνες 
( βηματοδότες, υλικά για στεντ, υγειονομικό υλικό, 
νέα μηχανήματα κλπ),  αλλά και βελτίωση για το 
περιβάλλον.

  Τέσσερις μήνες λοιπόν πριν τις εκλογές , η 
απερχόμενη Διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. 
Καλαιτζίδης Κώσταντίνος  , βάζουν για έγκριση την 
παραπάνω μελέτη, για ένα έργο που ήδη έπρεπε 
να υλοποιηθεί εχτές.

..……. Κάλιο αργά παρά ποτέ!!!!!!

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΑΣ

Κάλιο αργά παρά ποτέ!!!!!

H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέ-
χει στην 6η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών 
FOODEXPO GREECE 2019, που θα πραγματο-
ποιηθεί από τις 16 έως τις 18 Μαρτίου 2019 στο 
Εκθεσιακό Κέντρο “ATHENS METROPOLITAN 
EXPO” στα Σπάτα στην Αθήνα.

«Στόχος της συμμετοχής της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας είναι η ανάδειξη της ποιό-
τητας και της μοναδικότητας των προϊόντων της 
μακεδονικής γης και η προώθησή τους σε νέες 
αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

Είναι η τρίτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή 
έκθεση δίνοντας αφενός τη δυνατότητα σε σημα-
ντικούς και ποιοτικούς παραγωγούς της Περιφέ-
ρειας να παρουσιάσουν τα μοναδικά τους προϊό-
ντα και δείχνοντας αφετέρου τον επαγγελματισμό 
των παραγωγών, αλλά και της Περιφέρειάς μας, 
που στοχεύουν σταθερά και διαχρονικά σε νέες 
αγορές αυξάνοντας το κύρος τους. 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας για άλλη μια χρονιά  στη διεθνή έκθεση 
τροφίμων και ποτών FOODEXPO 2019 θα απο-
τελέσει ισχυρό εργαλείο του marketing για την 
προώθηση και προβολή των προϊόντων της στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό», υπογράμμισε η αρ-
μόδια Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Γερακίνα 

Μπισμπινά. 
Προκειμένου να 

επιτευχθεί ο καλύτε-
ρος δυνατός συντο-
νισμός, η οργάνωση 
και η συμμετοχή της 
Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας στη 
συγκεκριμένη έκθε-
ση, καλούνται οι επι-
χειρήσεις του κλάδου 
τροφίμων και ποτών 
της Περιφέρειας που 
επιθυμούν να συμμε-
τάσχουν να αποστεί-
λουν τη συνημμένη 
φόρμα συμμετοχής 
μέχρι την Παρασκευή 

15 Φεβρουαρίου 2019. Οι δηλώσεις συμμετοχής 
θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμένες και 
υπογεγραμμένες στα email: g.karali@pkm.gov.gr 
ή dao@pkm.gov.gr ή στο fax 2313330044.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των stand 
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την διάθεσή 
τους λαμβάνοντας υπόψη:

•Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και 
αν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις

•Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά 
πόσο συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας

•Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσό-
τερων περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

•Τους εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμε-
τάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε διεθνείς 
εκθέσεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση 
για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, καθώς και για άλλες δράσεις εξω-
στρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προ-
βολής Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας στα τηλέφωνα 2313330350 
(Γλυκερία Καραλή), 2313330395 (Γεώργιος Γκα-
νάτσιος) και 2313330428 (Γεώργιος Φανέλης).

Συμμετοχή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στην 6η 
FOODEXPO GREECE 2019 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
προς τις επιχειρήσεις



Συνεδριάζει την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου στις 
6.00 μ.μ. στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με τα 
παρακάτω 67 θέματα στην ημερ΄΄ησια διάταξη:

1ο : Έγκριση ή μη καταρχήν εκποίησης τμήματος 
του υπ’ αριθ. 36 αγροτεμαχίου της Δ.Κ. Βέροιας

2ο : Έγκριση ή μη ανάκλησης δωρεάς ακινήτου 
της Τ.Κ. Κ.Βερμίου

3ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης αποφάσεων 
του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους των Δ/κών 
Συμβουλίων Ν.Π. και Κοινωφελών Επιχειρήσεων 
του Δήμου 

4ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 
188/2015 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης του 
Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρη-
στων Χώρων του Δήμου Βέροιας.

5ο : Έγκριση ή μη καταρχήν απευθείας εκμίσθω-
σης τμήματος του υπ’ αριθ. 1029 αγροτεμαχίου της 
Τ.Κ. Πατρίδας στον Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας

6ο : Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύνα-
ψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την 
απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης στα διοικη-
τικά όρια του Δήμου

7ο : Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύνα-
ψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για τον 
καθαρισμό τσιμενταυλάκων στα διοικητικά όρια του 
Δήμου.

8ο : Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύνα-
ψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την 
παροχή της υπηρεσίας καθαριότητας στον χώρο του 
«Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 
Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας»

9ο : Παραπομπή θέματος της Ο.Ε. για τη λήψη 
απόφασης και τον προσδιορισμό ενεργειών μετά την 
έκδοση της αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ 
Β΄194) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών»

10ο : Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρω-
σης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία 
«VITA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

11ο : Έγκριση ή μη α) επικαιροποίησης-τροπο-
ποίησης της υπ’ αριθ. 138/2017 απόφασης του Δ.Σ., 
περί συναίνεσης του Δ.Βέροιας για την παραχώρηση 
κατά χρήση τμήματος των υποδομών της εταιρίας 
«ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑ Α.Ε.» στο Υπ.Οικονομικών, 
για τη λειτουργία του τελωνείου Ημαθίας-Πέλλας και 
εξουσιοδότησης εκπροσώπου του και β) ορισμού 
εκπροσώπου του Δήμου

12ο : Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
13ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφω-

ση (2η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος 
δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

14ο : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 11/2019 απόφα-
σης Δ.Σ του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & 
Π.Α.», επί του τεχνικού προγράμματος έτους 2019

15ο : Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και Περιφερειακού Συν-
δέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Κε-
ντρικής Μακεδονίας), β) εξουσιοδότησης του Δημάρ-
χου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης 
και γ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

16ο : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφα-
σης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης επί του απολογισμού της, έτους 2018

17ο : Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρη-
ματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της 
απόφασης ένταξης της πράξης «Ενεργειακή ανα-
βάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και β) 
εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

18ο : Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρη-
ματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της 
απόφασης ένταξης της πράξης «Ενεργειακή ανα-
βάθμιση 6ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» 
και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

19ο : Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρη-
ματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της 
απόφασης ένταξης της πράξης «Ενεργειακή ανα-
βάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και β) 
εξουσιοδότησης του Δημάρχου

20ο : Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της 
χρήσης τμήματος του υπ’ αριθ. 1082 αγροτεμαχίου 
της Τ.Κ. Πατρίδας στον Φιλανθρωπικό Μη Κερ-
δοσκοπικό Σύλλογο Γονέων Και Κηδεμόνων ΑμεΑ 
Ν.Ημαθίας

21ο : Έγκριση ή μη ισολογισμού και απολογισμού 
του κληροδοτήματος Τσαρούχη, έτους 2018.

22ο : Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Βέροι-
ας σε τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού

23ο : Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στην 
2η Ελληνο-Ολλανδική Έκθεση-Φεστιβάλ «Feel, 
Taste, Live Greece!»

24ο : Έγκριση ή μη φιλοξενίας φυσικών προσώ-
πων και αντιπροσωπειών για την τουριστική προβο-
λή του Δ.Βέροιας

25ο : Έγκριση ή μη επικαιροποίησης της υπ’ 
αριθ. 56/2013 απόφασης του Δ.Σ., για την σύναψη 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρίας «Α-
ΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την εφαρμογή 
ολοκληρωμένου προγράμματος Εναλλακτικής Δι-
αχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)

26ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ α-
ριθ. 677/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης 
επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών 
επιδομάτων

27ο : Έγκριση ή μη συναίνεσης του Δήμου για τη 
χορήγηση άδειας εκσκαφής για ανεύρεση θησαυρού 
στο αγρόκτημα της Τ.Κ. Καστανιάς.

28ο : Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης από 
τον Δ.Βέροιας, ως επισπεύδοντα, στον ιδιοκτήτη της 
αριθ. 1 ιδιοκτησίας της υπ’ αριθ. 22/2002 πράξης 
τακτοποίησης και αναλογισμού.

29ο : Έγκριση ή μη χαρακτηρισμού και παραχώ-
ρησης τάφων διαρκούς χρήσης

30ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης 
πίστωσης, για την πραγματοποίηση λειτουργικών 
δαπανών των δομών του Δήμου «Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο» και «Κοινωνικό Φαρμακείο» για το έτος 
2019

31ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης 
πίστωσης, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 
για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας, έτους 
2019

32ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης 
πίστωσης, για την πραγματοποίηση λειτουργικών 
δαπανών του «Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήρι-
ξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Βέροιας», 
για το έτος 2019

33ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης 
πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως κατα-
βληθέντος χρηματικού ποσού στον Ν.Γρηγοριάδη.

34ο : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης 
πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως κατα-
βληθέντος χρηματικού ποσού στον Ρ.Ν. Τόλιο

35ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά 
μέτρα βοσκής σε υλοτομηθείσες συστάδες του δημο-
σίου δάσους Δασκίου

36ο : Ορισμός α) εκπροσώπων-διαχειριστών των 

λογαριασμών που διατηρεί ο Δ.Βέροιας σε τραπεζικά 
ιδρύματα και β) διαχειριστών-χρηστών e-banking

37ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτρο-
πής Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλο-
ντος – Καθαριότητας -Πολιτικής Προστασίας.

38ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επι-
τροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανα-
κατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης 
χειροσφαίρισης αντισφαίρισης ΕΑΚ»

39ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτρο-
πής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατά-
σταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βέροιας».

40ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτρο-
πής προσωρινής παραλαβής του έργου «Παρέμβα-
ση για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου 
Ο.Τ. 316».

41ο : Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά 
από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής ορι-
στικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή παιδι-
κών χαρών Δ.Ε. Βέροιας για την πιστοποίησή τους»

42ο : Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παρέμβα-
σης σε δημοτική έκταση-Γήπεδο καλαθοσφαίρισης 
περιοχής «Κυψέλη» Βέροιας

43ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του 
τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή του 
δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακρο-
χωρίου»

44ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 
31/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης γενικής 
παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρε-
σίας «Βελτίωση γηπέδου Αγίας Βαρβάρας»

45ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε 
τεχνικά έργα της Δ.Ε. Απ. Παύλου»

46ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή  τμήματος 
πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».

47ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινω-
φελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».

48ο : Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προ-
θεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες για την 
υγρομόνωση δώματος Α΄ στάθμης Δημοτικής Αγο-
ράς»

49ο : Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προ-

θεσμίας περαίωσης των εργασιών της υπηρεσίας 
«Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας»

50ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας 
περαίωσης των εργασιών της προμήθειας «Ανα-
κατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης 
Ράχης»

51ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των 
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανακατασκευή 
τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».

52ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής πα-
ραλαβής τμήματος (Α΄ Φάσης) της υπηρεσίας «Υπο-
στήριξη σύνταξης ειδικών περιγραμμάτων θέσεων 
εργασίας για τις οργανικές θέσεις του Δήμου Βέροι-
ας»

53ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής πα-
ραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά ογκωδών αντι-
κειμένων και αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και 
κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)».

54ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής πα-
ραλαβής της υπηρεσίας «Διάθεση ογκωδών αντικει-
μένων και Α.Ε.Κ.Κ.»  έτους 2018

55ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της 
υπηρεσίας διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
στο πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας Θεματικού 
Πάρκου Χριστουγέννων.

56ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της 
υπηρεσίας απεγκατάστασης σκηνικών, στο πλαίσιο 
λειτουργίας Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων.

57ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής 
της υπηρεσίας παροχής ηχητικής και φωτιστικής 
κάλυψης, στο πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας 
Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων

58ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της 
υπηρεσίας παροχής τηλεοπτικής κάλυψης, στο πλαί-
σιο εγκατάστασης και λειτουργίας Θεματικού Πάρκου 
Χριστουγέννων

59ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής 
της υπηρεσίας παροχής ηχητικής και φωτιστικής 
κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εορταστικών 
εκδηλώσεων του Δήμου Βέροιας με τον Πολιτιστι-
κό-Τουριστικό Όμιλο Σελίου

60ο : Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης 
εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων».

61ο : Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης 
εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων».

62ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. 
του Α.Αυτζή από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος 
έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου

63ο : Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου και 
αντιδημάρχου οικονομικών στον Δήμο Λίμνης Πλα-
στήρα

64ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθή-
ματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

65ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθή-
ματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

66ο : Επί αιτήματος του Συλλόγου Ποντίων Μα-
κροχωρίου για την παραχώρηση της χρήσης της 
πλατείας Δημαρχείου

67ο : Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού μη Κερ-
δοσκοπικού Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας 
Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας για τη 
δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώ-
ρου του Δημαρχείου.
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Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό11-2-2019 μέχρι17-2-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

του Σαββατοκύριακου

Λαμπρή εκδήλωση για τον εορτασμό 
των 20 ετών από την ίδρυση 

της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής
Μία λαμπρή εκδήλωση, με δόξες από το

παρελθόν και τοπαρόν του αθλητισμού των
ΑτόμωνμεΑναπηρία,μεαφορμή τησυμπλή-
ρωση 20 χρόνων από την ίδρυση της Ελ-
ληνικήςΠαραολυμπιακής Επιτροπής (ΕΠΕ),
πραγματοποιήθηκε τηνΤετάρτη στοΜέγαρο
Μουσικής.

Στην εκδήλωση, η οποία τελούσε υπό την
αιγίδα του προέδρου της ΕλληνικήςΔημο-
κρατίας, ΠροκόπηΠαυλόπουλου, τιμήθηκαν
οι μεταλλιούχοι σεΠαραολυμπιακούςΑγώνες
απότο1980έωςκαιτο2016,οιχορηγοίαλλά

καιοιυποστηρικτέςτηςΕλληνικήςΠαραολυ-
μπιακήςΕπιτροπής.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν
μεταξύ άλλων οΥφυπουργός αθλητισμού
ΓιώργοςΒασιλειάδηςως εκπρόσωπος του
ΠρωθυπουργούΑλέξηΤσίπρα,ηβουλευτής
Α'Πειραιώς τουΣΥΡΙΖΑ,ΕλένηΣταματάκη,
ωςεκπρόσωποςτουπροέδρουτηςΒουλής,
ΝίκουΒούτση, η αναπληρώτρια τομεάρχης
Πολιτισμού καιΑθλητισμού της ΝΔ,Άννα
Καραμανλή,ηπρόεδρος τουΚΙΝΑΛ,Φώφη
Γεννηματά, οι εκπρόσωποι τουΚΚΕ,Θεό-
δωρουΛιάπη, τωνΑΝΕΛ,ΝτίμηςΑργυρό-
πουλοςκαιτουΠοταμιού,ΠάνοςΜπιτσαξής,
εκπρόσωποιπολιτικώνκαιαθλητικώνφορέ-
ων,οιπρέσβειςτηςΙαπωνίας,τηςΒραζιλίας,
τηςΓαλλίας, τηςΚορέας, τωνΗνωμένωνΑ-

ραβικώνΕμιράτων,οπρώηνπρόεδροςτουΠ-
ΣΑΤ,ΓιάννηςΘεοδωρακόπουλος,ηπρόεδρος
τουΣυλλόγουΕλλήνωνΟλυμπιονικών,Βούλα
Κοζομπόλη κ.α.Το «παρών»στην εκδήλωση
έδωσε ο πρόεδρος τηςΔιεθνούς Παραολυ-
μπιακήςΕπιτροπής (IPC),ΆντριουΠάρσονς,
οοποίοςτιμήθηκεαπότηνΕΠΕγιατηνπρο-
σφοράτουστοΚίνημα.

ToσωματείοΑ.Σ.ΑμεΑ "Εν ΣώματιΥγιεί"
Βέροιας, εκπροσωπήθηκε από τουςπροσκε-
κλημένουςστην εκδήλωσηΓούσιαΕυαγγελία
(ΠρόεδροΔ.Σ.), ΚαραϊωσήφΑλέξανδρο (Ι-
δρυτή καιΠροπονητή) καιΠετράκηΚωνστα-
ντίνο (διακεκριμένοπαρολυμπιακόαθλητή), ο
οποίοςμάλισταβράβευσεκάποιουςαπότους
χορηγούςωςεκπρόσωποςτωναθλητών.

Σάββατο9-2-2019
08:00-14:30ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗΣ 117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60340
08:00-14:30ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΙΕΡΙΩΝ5323310-26789
08:00-14:30 ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11
(κάτωαπότααστικά)23310-23023
14:30-21:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛ.
ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-
24534
19:00-21:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ2623310-24123
21:00-08:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ2623310-24123

Κυριακή10-2-2019
08:00-14:30ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ
18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759
14:30-21:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛ.ΠΛΑ-
ΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534
19:00-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649
21:00-08:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

Δευτέρα11-2-2019
14:30-21:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ
10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989
14:30-21:00ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ6 (πλατείααστικών,διπλ.ΣταΚΤΕΛ)
23310-63620
19:00-21:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛ.
ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-
24534
21:00-08:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛ.
ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-
24534

Φαρμακεία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

τοικία72τ,.μ.σεοικόπε-
δο800τ.μ.στοΓιαννα-
χώριΝάουσας,μεκερα-
μοσκεπή,κουφώματαα-
λουμινίου,μεκαλοριφέρ.

Τιμήσυζητήσιμη.Τηλ.:
6971539751.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ2κατα-
στήματααπό24τ.μ. το
καθένα,μεW.C.,συνε-
χόμενα,ανακαινισμένα,
επί της οδού Πίνδου.
Τηλ.:6948386833.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο320 τ.μ.στοΕργο-
χώρι,άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμο, περιφραγμέ-
νο. Τηλ.: 6936727365
και6972021312

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικό-
πεδο 310 τ.μ., εντός
σχεδίου, με συντελε-
στή δόμησης 0,8, χτί-
ζει 240 τ.μ., γωνιακό
κοντά στα Πολυκλα-
δικά, σε οικοδομμένο
σημείο. Τηλ.:  6948
386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρο-
οικόπεδο 14.500 τ.μ.

επί τηςπεριφερειακής
οδούσε εξαιρετιή τιμή.
Μόνοσοβαρέςπροτά-
σεις.Ώρεςεπικοινωνίας:
09.00-14.00.Τηλ.:6945
122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙπιτσαρία
στοκέντροτηςΒέροιας
με σταθερή πελατεία.
Μόνοσοβαρέςπροτά-
σεις.Τηλ.:6932740996.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Περί-
πτερο-Παντοπωλείο

σε κομβικόσημείο λό-
γω συνταξιοδότησης.
Ευκαιρία. Τηλ.:  6942
855780.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξηςσεκαλήτμή.Κάθεέ-
λεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ.Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΡωσ-
σοπροσφύγων 38,
ενοικιάζεται μεζονέτα
130τ.μ., ατομική θέρ-
μανση, τζάκι, αποθή-
κη, γκαράζ, ψησταριά
στην αυλή, με θέα,
χωρίς κοινόχρηστα.
Τηλ:6977094350

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

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

ζίνα, W.C.), πλήρως
ανακαινισμένο, 4ος ό-
ροφοςρετιρέ,κεντρική
θέρμανση.Πληρ.τηλ.:
6945495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΩΝΧΩΡΩΝ

ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζο-
νται επαγγελματικοίχώ-
ροι,γραφεία,μεατομική
θέρμανση.Πληροφορίες
στοτηλ.:2332024784&
6971779135.

ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζε-
ται κατάστημα100 τ.μ.,
μεμπαλκόνι180τ.μ.και
1οςόροφοςδιαμέρισμα
90 τ.μ.σεχωραφοοικό-
πεδο2.315τ.μ.,κεντρική
θέρμανση, ηλιόθερμο.
Τιμήλογική.Τηλ.:6971
706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-
παγγελματική στέγη,
εμβαδού45τ.μ.,αποτε-
λούμενηαπό2χώρους,
πλήρως ανακαινισμέ-
νους (δίπλα σταΑστι-
κά), 1ος όροφος.Τηλ.:
23310 60632 & 6946
740621.

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 για ε-
παγγελματική στέγη στην
Ανοίξεως, έναντι πάρκου
Αγ.Αναργύρων χώρος 90

τ.μ. (ημιόροφος) κατάλλη-
λαδιαμορφωμένος, γωνία,
φωτεινός,μεθέατοπάρκο,
πλήρως ανακαινισμένος,

αυτόνομηθέρμανση,a/c,
1δωμάτιο, 1 ενιαίοςπο-
λύμεγάλος χώρος, χωλ,
μπάνιο, κουζινα εξοπλι-
σμένη, μπαλκόνιπερι-
μετρικό (ελάχιστα κοι-
νόχρηστα).Τηλ.: 6948
744632, 6976 769046
(απόγευμα 18 .00-
20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτερ-
γάτης για τον φούρνο
«ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ» στη
Βέροια. Τηλ.: 6976
310431.

ΖΗΤΕΙΤΑΙηλετροσυ-
γκολλητήςαπότηνεται-
ρία«Τζάκια-Φωτιάδης»
στην Πατρίδα. Τηλ.:
6976791774&23310
72872.

Η  Ε Τ Α Ι -
Ρ Ι Α  T S I F L I - D I S
SECUR ITY ζη τά ε ι
π ιστοπο ιημένο  κα ι
αδειοδοτημένο προ-
σωπικός ασφαλείας
γ ια μόνιμη εργασία
όπως επίσης και μία
κοπέλα για ημιαπα-
σχόληση. Πληροφο-
ρίεςστα γραφεια της
εταιρίας μας Θεσσα-
λονίκης 45 και απο-
στολή β ιογραφικών
στο e-mai l :  sales@
securitytsiflidis.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778 ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14039-ΤσερμένιΠΩΛΕΙΤΑΙΜονο-

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

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

ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείταιυ-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13613 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105141-ΠΩΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκστο

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.23019ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗΟροφοδια-

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

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

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

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

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

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ηγνωστήεταιρείαταχυμεταφορών«SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνοραντεβούγιαεπικοινωνία:6937226565



ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας
μεπτυχίο καιπροϋπη-

ρεσίακαικοπέλαγιαλά-

ντζα.Τηλ.:2331070846

&ωρες5.00μ.μ. -8.00

μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
Delivery και κοπέλα για

τύλιγμαστοψητοπωλείο

ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφο-

ρίες κ. Γιώργος - 6984

472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης
για εργαστήριοκρεάτων.

Πληροφορίες κ. Γιώργος

6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη

εργασία,ως εσωτερική,

για φροντίδα ηλικιωμέ-

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, 

ΠΡΟΣ    ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Από την εταιρίαVOULISCHEMICALS ζητείται
νεαρόςάντραςγιαεργασίαπουναγνωρίζειάπταιστα
μιαξένηγλώσσα(εκτόςΑγγλικών).

Αποστολήβιογραφικώνμεπρόσφατηφωτογρα-
φίαστοinfo@voulis.com.
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ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπεριποίηση
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα,

καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκά-

λες.Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήμα-

ταΑρμονίου&Ακορντεόν για αρχάρι-

ους και προχωρημένους. Τηλ.: 6946

364695&2331021842.

ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδακτικήεμπειρίακαι
εξειδίκευσηστις μαθησιακες δυσκολίες

καθώςκαι κάτοχοςάδειαςδιδασκαλίας

αγγλικώνπαραδίδει μαθήματασεπαι-

διάδημοτικούκαιγυμνασίου.Τμέςπο-

λύπροσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980

973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙιδιαίτεραμαθήματα
σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπόκαθηγητήπτυ-

χιούχοΜαθηματικούΑΠΘ σε φιλικές

τιμές.Τηλ.επικοινωνίας:6906471253.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙHONDASIVICC,μπλέ

χρώμασεκαλήκατάστασηκαιπολύκα-

λή τιμή.Τηλ: 6974544844 και 23310-

25476

ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTAYARIS 1.300
κ.ε.,μοντέλο2007,αυτόματο,μεταχύ-

ητες,30.500χιλιόμετρα,σεκαλήκατά-

σταση,μαύρο.Τηλ.:2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτητικόδω-

μάτιο λευκόμεστρώμα,πλυντή-

ριο ρούχων 45άρι, διπλή ντου-

λάπα, καναπές που γίνεται δι-

πλό κρεβάτι, γραφείο με λευκό

τζάμι αμμοβολή και συρταριέρα

γραφείου. Τηλ.: 6978

335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβά-
τι μονό με το στρώ-

μα. Πληρ. τηλ.: 6973

777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα
γραφειου, σαλόνι SATO

μπλε, 4 καρέκλες, τρα-

πέζι, τραπεζάκι, τραπέζι πτυσσόμενο συσκέψε-

ων, ντουλάπα με κλειδαριά (κερασί), ντουλά-

πα-ράφια (μελί), καναπέδες, όλασε άριστη κα-

τάσταση.Τηλ.:2331021210,Κιν.:6978004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

Από την κατασκευαστική εταιρίαΜΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣζητείταιηλεκτρολόγοςμηχανικόςΤΕΙ,μεγνώσειςΗ/Υ,
autocadκαιΑγγλικά.Τηλ.:6936805052&2331093440κ.
Ραφαηλίδου.Αποστολήβιογραφικώνστο:info@matsalas.gr.
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Στα μαχαίρια χθες στη Βουλή Τσίπρας-Καμμένος
Επίσημη διάλυση της Κ.Ο. των ΑΝ.ΕΛ. - Διαγραφή Παπαχριστόπουλου

Ολομέτωπη επίθεση για οργανωμένο σχέδιο 
του Μαξίμου για διάλυση της ΚΟ και εν γένει των 
ΑΝΕΛ εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του κόμματος, λέ-
γοντας ότι από μήνες, μέσω και δημοσιευμάτων, 
ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του, φρόντι-
σαν και μεθόδευαν ώστε βουλευτές των ΑΝΕΛ να 
μεταπηδήσουν σε άλλο κόμμα και δη σε εκείνο 
του επί τετραετία κυβερνητικού εταίρου.

Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο κ. 
Καμμένος έκανε λόγο για «εκτέλεση» του, από τον 
Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι είναι ένα «έγκλη-
μα που διέπραξε ο Πρωθυπουργός, το οποίο δεν 
θα το ξεχάσω ποτέ», ενώ προηγουμένων είπε ότι 
ο Αλέξης Τσίπρας «πήρε το κεφάλι του και το πήγε 
στον Ερντογάν». Ο κ. Καμμένος προανήγγειλε τη 
διαγραφή του Θανάση Παπαχριστόπουλου από 
τους ΑΝΕΛ, γεγονός που θα σημάνει διάλυση της 
ΚΟ των ΑΝΕΛ, «με πραξικοπηματικό τρόπο».

Ο Πρόεδρος των ΑΝΕΛ καταφέρθηκε και κατά 
των βουλευτών και των στελεχών των ΑΝΕΛ οι ο-
ποίοι εκφράζουν την στήριξη τους στην Κυβέρνηση, 
αναφερόμενος ιδιαίτερα στον Τέρενς Κουίκ (σημ: θα 
καταλάβει την έδρα του Θ. Παπαχριστόπουλου), λέ-
γοντας ότι «εξαγοράζονται» με υπουργικές καρέκλες.

Ο Πάνος Καμμένος επιτέθηκε στον Αλέξη Τσί-
πρα, καταλογίζοντας του τις επιθέσεις που δέχεται 
ο Πρόεδρος των ΑΝΕΛ, λέγοντας ότι ο Πρωθυ-
πουργός απειλεί τον Πάνο Καμμένο, μέσω της μεί-
ωσης της ασφάλειας του, μετά την απώλεια της ιδι-
ότητας του Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Μάλιστα, όπως είπε, ίσως παραιτηθεί απο 
βουλευτής απόψε και ο ίδιος, μετά απο 25 χρόνια 
παρουσίας στην Βουλή. Επιτέθηκε στον Αλέξη 
Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τον ως ψυχρό εκτελε-
στή, για την εκτέλεση, όπως ανέφερε, της Μακε-

δονίας, στρέφοντας τα πυρά του στο Μαξίμιου και 
για τις πρόσφατες κρίσεις στις Ενοπλες Δυνάμεις.

Η επιστολή διαγραφής του Θανάση Παπαχρι-
στόπουλου, την οποία είχε προαναγγείλει ο Πά-
νος Καμμένος, απεστάλη από τον πρόεδρο των 
ΑΝΕΛ στο γραφείο του προέδρου της Βουλής και 
σύμφωνα με αυτήν, ο βουλευτής  δεν ανήκει στην 
κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του.

Τσίπρας σε Καμμένο:
θα με ευγνωμονείς που κατάλαβα

έγκαιρα το σχέδιό σου να ανατρέψεις την 
κυβέρνηση

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας 

στον Πάνο Καμμένο απαντώντας  στα περί οργα-
νωμένου σχεδίου του Μαξίμου για διάλυση των 
ΑΝΕΛ. 

«΄Όπως είδατε είμαι εδώ» τόνισε ο Πρωθυ-
πουργός και συνέχισε λέγοντας:. Όχι για να α-
κολουθήσω την προσπάθεια που καταβάλλετε. 
Ομολογώ ότι δεν δύναμαι να παρακολουθήσω την 
εντατική προσπάθεια να αυτοακυρώσετε ένα ση-
μαντικό κομμάτι της πολιτικής σας ιστορίας.

Ακούγοντάς σας όμως... Τέσσερις φορές ανα-
φερθήκατε για γέφυρες, λες και κάποιος σας το 
ζήτησε.

Η πόλις: «Καινούργιους τόπου δε θα βρεις, δε 

θα βρεις άλλες θάλασσες, η πόλις θα σ’ ακολου-
θεί.

Και σας το αφιερώνω γιατί σε λίγους μήνες αυ-
τό που θα μείνει στην ιστορία είναι τα θετικά που 
πράξατε. Και σας διαβεβαιώνω: Θα με ευγνωμο-
νείτε που είδα τον σχεδιασμό σας να ανατρέψετε 
την κυβέρνηση. Και που απέτρεψα να καταγρα-
φείτε στα κιτάπια της ιστορίας ως ένας νέος Αντώ-
νης Σαμαράς».

Η απάντηση του Πάνου Καμμένου
Ο Καμμένος πήρε πάλι τον λόγο μετά τις... 

βόμβες Τσίπρα για να πει: «Τις γέφυρες μου τις 
γράψατε χθες σε μήνυμα που μου στείλατε στο 
κινητό μου. Και δεν σας κρύβω ότι αυτό με ενό-
χλησε περισσότερο από όλα. Θα σας αφιερώσω 
εγώ όμως.

Απ’ τον Ματρόζο.
Ήταν ένας μεγάλος ναύαρχος της επανάστα-

σης που έδωσε όλη την περιουσία του για τον 
αγώνα του 1821.

Εδώ στην Αθήνα στο υπουργείο Ναυτικών 
ήταν υπουργός ο Κανάρης. Του έλεγαν του Μα-
τρόζου να πας στο φίλο σου και βρες τον. Μπαίνει 
ο Ματρόζος στο καράβι, περνάει από την Ύδρα, 
φτάνει στο υπουργείο Ναυτικών. Και τότε στην 
είσοδο του υπουργείου, ρακένδυτος πια ζητά τον 
Ψαριανό τον υπουργό και του λέει θέλω να σε δω. 
Του λέει αυτός στην είσοδο δεν μπαίνουν ζητιάνοι 
στο υπουργείο.

Και του απαντά τότε: «Αν οι ζητιάνοι σαν κι εμέ 
δεν έχυναν το αίμα, καπεταναίοι σαν εσέ δεν θα 
βαζαν το στέμμα».


	9_10_0219f
	0910022019g
	9_10_0219f
	0910022019g
	9_10_0219f
	0910022019g
	9_10_0219f



