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«Αμ΄ έπος αμ΄ έργον» για 
την παθολογική Νάουσας

   Η χθεσινή «Θέση» ήταν ιδιαιτέρως δηκτική για την 
τραγική κατάσταση που επικρατεί στην παθολογική 
κλινική του νοσοκομείου Νάουσας. Μια κλινική 
να ανοιγοκλείνει λόγω έλλειψης παθολόγων και οι 
ασθενείς να μεταφέρονται στη Βέροια με το ΕΚΑΒ 
και πάλι πίσω. Η ανάδειξη τέτοιων θεμάτων είναι 
υποχρέωση του τοπικού Τύπου, ωστόσο θα πρέπει 
να αναφέρουμε ότι λειτούργησαν τα αντανακλαστικά 
της αν. διοικήτριας της  μονάδας Νάουσας Ιωάννα 
Πέρβου και της 3ης Υ.Π.Ε, που ανακοίνωσαν 
άμεσα την επαναφορά της παθολογικής σε κανονική 
κατάσταση λειτουργίας, αφού καλύφθηκαν οι 
απαιτούμενες θέσεις γιατρών. Ωστόσο, υπήρχε 
μια κακή κατάσταση που έπρεπε να διορθωθεί 
και αυτό δεν ήταν ένα φανταστικό γεγονός, ούτε 
παραπληροφόρηση. Το θετικό είναι ότι πριν 
στεγνώσει το μελάνι του χθεσινού φύλλου, ήρθε και 
η αποκατάσταση του προβλήματος. «Αμ΄ έπος αμ΄ 
έργον», αρκεί να έχει διάρκεια και σταθερότητα η 
κανονικότητα.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Αγαπίου

Κλειστά αύριο
τα «Παιδιά

της Άνοιξης»
λόγω

της κακοκαιρίας
Μεανακοίνωσηπουεξέδωσεηδιοίκη-

ση του  ΚΔΗΦ, «ΤΑΠΑΙΔΙΑΤΗΣΑΝΟΙ-
ΞΗΣ»,ενημερώνειότιλόγωτωνιδιαίτερων
κλιματικώνσυνθηκώντωντελευταίωνημε-
ρών καθίσταταιπροβληματική η λειτουρ-
γία τουκέντρουκαιως εκ τούτουσήμερα
Παρασκευή11-1-2019δεθα λειτουργήσει
.Παράτογεγονός,ότιοδρόμοςμπροστά
απότοκέντροκαθαρίστηκεκαιηδιοίκηση
με το προσωπικό φρόντισαν να καθαρί-
σουνεπισταμένακαι τηνείσοδοστοπρο-
αύλιο,ωστόσοαναλογιζόμενο τοσυμβού-
λιοότι προέχειηασφάλειακαιυγείατων

ωφελούμενων,λόγωτωνκαιτωναπαιτούμενωνμετακινήσεωναπόκαιπροςτοκέντρο,προχώρησεστηνπαραπάνω
απόφαση.

Υπεύθυνη, ειδική υπηρεσία της Περιφέρειας
και όχι ο δήμος για τον φωτισμό στην Γέφυρα του 66

Σεχθεσινό λαϊκόμε τίτλο«ΣτασκοτάδιαηΓέφυρα του66μετά τοΜακροχώρι»,αναφερόμαστανσε ευθύνη του
δήμουγιατονφωτισμόστοπαλιόοδικόδίκτυοΒέροιας-ΑλεξάνδρειαςμετάτοΜακροχώρι,στηνΓέφυρατου66.Την
ευθύνηωστόσογιατοσημείο,τηνέχειμιαειδικήυπηρεσίατηςΠεριφέρειας.Προςπλήρηαποκατάστασητηςαλήθειας
καιτηςευθύνης.Τώραόσογιατοπρόβλημα…αναμένομεν!

ΧωρίςφωτισμότοκέντροτηςΡαχιάς

ΜετηνκακοκαιρίαφάνηκεπερισσότεροαπόποτέαναγκαίοςοφωτισμόςστοκέντροτουχωριούστηνΡαχιάΒέροιας.
Όμωςμετηλεφωνήματάτουςκάτοικοιτηςκοινότητας,επισήμανανγιαμίαφοράακόμα,ότιαπότονΟκτώβριοήδη,οιλά-
μπεςσταφωτιστικάέχουνκαείκαιτοχωριόείναιστοσκοτάδι,αφούδενέχουνακόμααντικατασταθεί.

Παρακαλούνλοιπόνκαιδημόσια,ναγίνειάμεσακάτικαιναδουντοφωςτοαληθινό!

Μεστρατιάανδρών
στονσυνδυασμότης

Μπορείναείναιγυναίκαεπικεφαλής,αλλά,όπωςμαθαίνουμε,
έχειμιαστρατιάαντρώνστοψηφοδέλτιότηςηΓεωργίαΜπατσα-
ράαπόόλεςτιςκοινωνικέςκαιεπαγγελματικέςομάδες, (όσογια
τιςγυναικείεςπαρουσίες,θααναφερθούμεσεεπόμενοσχόλιο).

Μάλιστα, δημοσιογραφικέςπληροφορίες, λένε ότι ετοιμάζεται,
μόλιςανοίξειοκαιρός,ναανακοινώσειτοόνοματουσυνδυασμού
καιαρκετάονόματαυποψηφίων…Όπωςφαίνεται,με τοπουθα
λιώσουνταχιόνια,θααρχίσειναανεβαίνεικαιτοπολιτικόθερμό-
μετρο!

Τσίπρας:
Έκανα λάθος 

επιλογές προσώπων

Καμμένος: Οι κόκκινες 
γραμμές γράφουν
την ιστορία μας

Δικόσας...:
Τραβάω λοιπόν σ’ όλα μια 
κόκκινη γραμμή... για μια 

αγάπη που είχε λάθος 
διαδρομή, αφού το θες ας 
είναι αυτή η πιο μεγάλη 

μας στιγμή!!!
Τριακόσαι

χιλιάδαι δίσκοι

ΣτοαργυρόιωβηλαίοτηςΑρχιερατείαςτουΜη-
τροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας,κ.
Παντελεήμονα, είναιαφιερωμένο το«Ημερολόγιο
2019»πουεπιμελείται,όπωςκάθεχρόνο,οΑπό-
στολος Ιωσηφίδης, με 14 εικονογραφημένους
πίνακεςτηςΜαρίαςΧατζάκη.

Σεκάθεσελίδατουυπάρχειένααπόσπασμαα-
πόπροσφωνήσειςτουΜητροπολίτη,στοΒήματου
ΑποστόλουΠαύλου,στοπλαίσιοτων«Παυλείων»
που διοργανώνει από το 1995 ηΜητρόπολη με
πρωτοβουλία τουΣεβασμιωτάτου,ωςφόρο τιμής
στονΑπόστολοΠαύλο.

Τοημερολόγιοείναιμίασυλλεκτικήέκδοσηπου
διατίθεταιφιλικάκαιδωρεάνμόνοσεσυλλέκτεςκαι
σεπεριορισμένααντίτυπα!

«Ημερολόγιο2019»
αφιερωμένο

στοαργυρόΙωβηλαίο
τουΜητροπολίτη



Σε ομαλή λειτουργία επα-
νέρχεται (από χθες) η Παθο-
λογική κλινική του Νοσοκομεί-
ου Νάουσας. Η κλινική ενισχύ-
εται με την τακτική πλήρωση 
μιας θέσης Επιμελητή Β’ που 
είχε προκηρυχθεί ήδη από τον 
Ιούλιο του 2017, αλλά και με 
ειδικούς παθολόγους που θα 
συνδράμουν στην πλήρη μη-
νιαία εφημέρευση της και στην 
πρωινή λειτουργία.

Η αν. διοικήτρια της  μο-
νάδας Νάουσας Ιωάννα Πέρ-
βου, στην σχετική ανακοίνωση 
εκφράζει θερμές ευχαριστίες 
σε όλους τους γιατρούς του 
νοσοκομείου, ιδίως δε του Πα-
θολογικού τομέα, που κατά το 
προηγούμενο διάστημα βοή-
θησαν τα μέγιστα στην εύρυθ-
μη λειτουργία του νοσοκομεί-
ου, αλλά και στη Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας για την αμέριστη και άμεση βοήθεια 
της.

 «Πλέον η υγειονομική μονάδα είναι πλήρως 
στελεχωμένη ώστε να ανταπεξέρχεται στις α-
νάγκες των πολιτών του νομού» δηλώνει η κα 
Πέρβου.

Η Διοίκηση της 3ης ΥΠΕ ενημερώνει
 και απαντάει σε σχετικά δημοσιεύματα

Για το ίδιο θέμα η Διοίκηση της 3ης ΥΠΕ με 
ανακοίνωσή της απαντάει σε δημοσιεύματα και 
ενημερώνει για την Παθολογική, αναφέροντας τα 

εξής:
«Αποκαθίσταται η λειτουργία 

της  Παθολογικής Κλινικής του   
ΓΝ Νάουσας που είχε αναστα-
λεί για ελάχιστες ημέρες επειδή 
οι δύο μόνιμοι Παθολόγοι που 
στελεχώνουν την Παθολογική 
Κλινική απουσίασαν ο μεν ένας  για σοβαρούς 
λόγους υγείας και η δε δεύτερη με την προβλεπό-
μενη άδεια μητρότητας. Στο διάστημα αυτών των 
ημερών, η Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. αναζήτησε  και 
εξασφάλισε από άλλες δομές αρμοδιότητάς της 
Παθολόγους που θα συνδράμουν στη λειτουργία 
της Παθολογικής Κλινικής του ΓΝ Νάουσας, μέχρι 
την επιστροφή των μόνιμων προαναφερόμενων 
ιατρών και την πλήρωση των μονίμων θέσεων 
που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Σε σχέση με όσα γράφηκαν τελευταία σχετικά 
με την εν γένει  λειτουργία του ΓΝ Νάουσας,  επι-
σημαίνουμε ότι,  όσοι αρθρώνουν δημόσιο λόγο 
θα πρέπει προηγούμενα να είναι  γνώστες και 
κοινωνοί των συμβάντων,  για τα οποία  ενημε-
ρώνουν . 

Σχετικά με όσα γράφηκαν για το μειωμένο  
προϋπολογισμό  του Νοσοκομείου, έχει τονιστεί 
σε όλους τους τόνους από την πολιτική ηγεσία 

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και το υπενθυμίζουμε 
για όσους το αγνοούν,   ότι  μετά  το 2015, που οι 
προϋπολογισμοί  των Νοσοκομείων, όπως είχαν 
καταρτισθεί,   έθεταν το δημόσιο σύστημα υγείας 
υπό κατάρρευση είναι κατάσταση η οποία έχει 
παρέλθει χωρίς επιστροφή.

Από το 2016 και μέχρι σήμερα, οι προϋπολο-
γισμοί των Νοσοκομείων της χώρας εξυπηρετούν 
όλες τις ανάγκες των Νοσοκομείων, εκ των οποί-
ων οι φαρμακευτικές δαπάνες και τα μισθολογικά 
καλύπτονται πρώτιστα  για όλο το προσωπικό, 
μόνιμο και λοιπό. 

Απόδειξη αυτών είναι ότι για το Νοσοκομείο 
Νάουσας α) υπάρχει ανοιχτή προκήρυξη για την 
πρόσληψη επικουρικών  ιατρών,  μεταξύ άλλων 
και παθολόγων και  β) ο,τι αφορά γιατρούς του 
κλάδου ΕΣΥ (μόνιμους) , το  2016 προκηρύχθηκε 
μία  θέση   Δ/ντη Παθολογίας και μια Επιμελητή 
Β, προκήρυξη που απέβη άγονη. Εν συνεχεία, 
το 2017 προκηρύχθηκαν 2 θέσεις Παθολόγου 

Επιμελητή Β και μία Διευθυντή Παθολογίας, εκ 
των οποίων για τη μία θέση Δ/ντή Παθολογίας εκ-
κρεμεί η κρίση της,  η μία θέση Επιμελητή Β ήδη 
καλύφθηκε με διορισμό ιατρού, ενώ για τη  δεύτε-
ρη θέση Επιμελητή Β η προκήρυξη απέβη άγονη.

Το 2018 προκηρύχθηκε επίσης μία θέση Διευ-
θυντή Παθολογίας, προκήρυξη που απέβη άγονη 
και μία θέση Παθολόγου Επιμελητή Β, η οποία 
ήδη καλύφθηκε με τη διαδικασία των νέων προ-
σλήψεων ιατρών, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ως εκ 
τούτου σήμερα στο Νοσοκομείο Νάουσας από τις 
4 οργανικές θέσεις παθολόγου που προβλέπονται 
στον Οργανισμό του, οι 3 θέσεις είναι καλυμμένες 
με μόνιμους ιατρούς. 

Οποιαδήποτε άλλη δημόσια  ανακοίνωση-ενη-
μέρωση με διαφορετικό περιεχόμενο και προπά-
ντων από συνδικαλιστικά όργανα του χώρου της 
Υγείας, σκοπό έχει μόνο την παραπλάνηση και 
όχι την αποτύπωση της αλήθειας». 
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Με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη

Κλειστά και σήμερα Παρασκευή 
όλα τα σχολεία της Ημαθίας

Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινόμενων που επικράτησαν στην περιοχή και 
ιδιαιτέρως των χαμηλών θερμοκρασιών (παγετός) που επικρατούν σε όλη την Πε-
ριφερειακή Ενότητα Ημαθίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαιτζίδης αποφά-
σισε την διακοπή μαθημάτων όλων των σχολείων της Α/ΒΑΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ 
εκπαίδευσης σήμερα  Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019. 

Κλειστοί οι Βρεφονηπιακοί 
του Δήμου Βέροιας πλην «Θεανώ Ζωγιοπούλου» 

Μετά  από απόφαση του Πρόεδρου του ΚΑΠΑ, σήμερα Παρασκευή 11 Ιανουα-
ρίου 2019 οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Βέροιας θα παραμείνουν κλειστοί 
λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού « Θεανώ Ζωγιοπούλου» 
Θ. Τέτος, ενημερώνει τους γονείς των βρεφών ότι ο σταθμός θα λειτουργήσει κα-
νονικά σήμερα Παρασκευή 11/01/2019 σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του .

... Και τα Τμήματα της ΚΕΠΑ
Τα μαθήματα της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, όπως ισχύει και για τα σχολεία του 

Δήμου Βέροιας, δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα λόγω των δυσμενών καιρικών 
συνθηκών που καθιστά την προσέλευση των μαθητών επικίνδυνη.  

Την Κυριακή 
13 Ιανουαρίου 
η συνάντηση 

συλλόγων για την 
συμφωνία των 

Πρεσπών
Η αναβληθείσα 

λόγω κακοκαιρίας 
συνάντηση της 9ης 
Ιανουαρίου όλων 
των πολιτ ιστικών 
συλλόγων, σωμα-
τείων, φορέων και 
Μ.Μ.Ε. του Νόμου 
Ημαθίας, για την 
συμφωνία των Πρε-
σπών στα γραφεία 
του πολ ι τ ιστ ικού 
συλλόγου Πατρίδας 
«ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩ-

ΡΑΦΑΣ» θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 13 Ιανουαρίου και ώρα 5 μ.μ.
Η παρουσία όλων κρίνεται στο στάδιο αυτό 

απαραίτητη για αποστολή ΜΗΝΎΜΑΤΟΣ στους 
Βουλευτές να μην την κυρώσουν.

Με εκτίμηση
Αντώνης Καγκελίδης

Πρόεδρος ΣΠΟΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
& ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ιωάννα Πέρβου: Στελεχώθηκε η Παθολογική 
κλινική της Νάουσας και ομαλοποιείται 

η λειτουργία του Νοσοκομείου
-Τι αναφέρει για το θέμα η Διοίκηση της 3ης ΥΠΕ



Ο Αλέξανδρος Ρήγας παρουσιάζει την γλυκόπικρη κωμωδία - 
μονόλογο του Willy Russell, «Σίρλεϋ Βαλεντάιν»,  την Τετάρτη 23 Ια-
νουαρίου, στη Βέροια, στην  Αντωνιάδειο Στέγη, για 2 παραστάσεις, 
με τη Μπέσυ Μάλφα στον ομώνυμο ρόλο.

Η Βρετανίδα Σίρλεϋ είναι μια γυναίκα λίγο μετά τα 50, μάνα δύο 
παιδιών που έχουν τη δική τους πλέον ζωή και σύζυγος ενός άνδρα 
που η σχέση τους χάθηκε κάπου στην πορεία των χρόνων. Μόνη 
της «συντροφιά», σαν φανταστικός φίλος θα λέγαμε,  ο τοίχος της 
κουζίνας της. Μέχρι τη μέρα που μία ασήμαντη αφορμή την ξυπνάει 
και αποφασίζει να ξαναβρεί τον εαυτό της, να ξανανιώσει ζωντανή!

Ένα ταξίδι στην Ελλάδα, ένα τραπεζάκι μπροστά στη θάλασσα, 
ένα αγιόκλημα και μια... αναπάντεχη γνωριμία, θα συνθέσουν το 
σκηνικό της δικής της επανάστασης απέναντι σε όσα την καταπίε-
ζαν.

Πόσο όμως θα κρατήσει αυτή η επανάσταση; Θα καταφέρει να 
επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με το μέσα της και τους δικούς της 

ανθρώπους; 
Και τελικά, υπάρχει δεύτερη ευκαιρία στη ζωή;
Ένα έργο γεμάτο συναίσθημα,  γέλιο, συγκίνηση και απρόοπτα...
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ: Π. ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΜΠΙΖΑ-

ΝΙΟΥ, 23310-78100 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ “ΕΠΙΚΑΙΡΟ”: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 29, 23310-24612
RAINTICKET 6946126051
&        ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ VIVA.GR  
ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: Απογευματινή 18.00 και Βραδινή : 21.00
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
 ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 12€  Γενική Είσοδος: 15€
ΑμΕΑ ΔΩΡΕΑΝ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Μετάφραση - Σκηνοθεσία:     Αλέξανδρος Ρήγας
Κοστούμια/Ενδυματολόγος:  Ελένη Μπλέτσα 

Μουσική:                               
Alter Ego 
Φωτογραφίες: 
Χρήστος Κοτσιρέας
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SPIDER-MAN: ΜΕΣΑ ΣΤΟ Α-
ΡΑΧΝΟ-ΣΥΜΠΑΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές: μόνο Παρασκευή 
11/1 – Σάββατο 12/1 – Κυριακή 
13/1 στις 17.00  μεταγλωττισμένη 
στα Ελληνικά

Σκηνοθεσία: ΜΠΟΜΠ ΠΕΡΣΙ-
ΤΣΕΤΙ Σενάριο: ΦΙΛ ΛΟΡΝΤ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 
ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕ-
ΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ, ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ , ΝΕ-
ΣΤΩΡ ΚΟΨΙΔΑΣ, ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑ-
ΚΡΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΝΕΛΑΣ

Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ       (Μεταγλ.)
Προβολές:  Παρασκευή 11/1 – Σάββατο 12/1 – 

Κυριακή 13/1 στις 17.30  μεταγλωττισμένη στα Ελ-
ληνικά Σκηνοθεσία: ΡΟΜΠ ΜΑΡΣΑΛ

Σενάριο: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΜΑΓΚΙ
Ηθοποιοί: ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ, ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ, ΤΖΟΥΛΙ 

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

THE BACHELOR 3
Προβολές:   καθημερινά στις 20.00
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
Σενάριο: ΙΣΙΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΠΙΜΕ-

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

ΜΙΤΣΕΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΙ-
ΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΙΣΚΑ-
ΔΟΥΡΑΚΗΣ, ΤΑΣΟΣ ΠΑΛΑΝΤΖΙΔΗΣ , ΒΙΚΥ ΚΑΒΟΥ-

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

ESCAPE ROOM
Προβολές:   Καθημερινά στις  21.30   
Σκηνοθεσία: ΑΝΤΑΜ ΡΟΜΠΙΤΕΛ
Σενάριο: ΜΠΡΑΓΚΙ ΣΟΥΤ & ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΝΙΚ
Ηθοποιοί: ΛΟΓΚΑΝ ΜΙΛΕΡ, ΑΝΤΑΜ ΡΟΜΠΙΤΕΛ, 

ΤΕΪΛΟΡ ΡΑΣΕΛ, ΝΤΕΜΠΟΡΑ ΑΝ ΓΟΛ, ΤΑΪΛΕΡ ΛΑ-
ΜΠΙΝ, ΝΙΚ ΝΤΟΝΤΑΝΙ

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

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

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

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     10/1/19 - 16/1/19

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Ετήσιος χορός
της Ευξείνου Λέσχης Επισκοπής

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

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

Το ΚΕΜΑΕΔ 
κόβει πίτα

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

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 12/1/2019 θα πραγματοποιηθούν οι πρόβες των χορωδιών ‘’ΜΕΛΙΣ-
ΣΑΝΘΗ’’ & ‘’ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ’’ 

Εύξεινος Λέσχη 
Ποντίων Νάουσας
Κοπή  βασιλόπιτας

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

Την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου
Η «Σίρλεϋ Βαλεντάιν» με την 

Μπέσυ Μάλφα στη Αντωνιάδειο Στέγη, 
για 2 παραστάσεις
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Βρέθηκαν κλειδιά
Βρέθηκαν κλειδιά στην οδό Βενιζέλου. Όποιος τα έχασε ας περάσει από τα 

γραφεία της εφημερίδας «ΛΑΟΣ», Βενιζέλου 10.

Ενημερωτική εκδήλωση 
για την ανακύκλωση 
οικιακού τηγανέλαιου

Ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος 
ανακύκλωσης οικιακού τηγανέλαιου οργανώνει ο Δήμος Νάουσας μαζί με την 
Εταιρία «Πράσινο Λάδι», την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, στις 19.30, στον 
Πολυχώρο Πολιτισμού Χρήστος Λαναράς αίθουσα ΒΕΤΛΑΝΣ. 

Συνεδρίαση 
της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής
Τακτική Συνε-

δρίαση της Επι-
τροπής Ποιότητας 
Ζωής θα γίνει την 
Παρασκευή 18-01-
2019, στις 13:30 
με θέματα ημερή-
σιας διάταξης, τα 
εξής:

Εισήγηση της 
Ε.Π.Ζ για την Τρο-
ποποίηση του Κα-
νονισμού Χρήσης 
Παραχωρούμενων  
Κοινόχρηστων Χώ-
ρων.

Επιβολή ή μη διοικητικών μέτρων στην εταιρεία «Καραγιαννίδης Στ- Βαγε-
νάς Κ. Ο.Ε.»

Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καφετέριας του Ιωάννη Μα-
τζιαρίδη στην οδό Παπάγου 4 Βέροια.

Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καφετέριας - Μπαρ της 
εταιρείας «ΒΛΑΝΤΗΣ ΑΛ. - ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΦΡ. - ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε.»  
(POETRY) στην Προφ. Ηλία 11 Βέροια.

Διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης Καφετέριας - Μπαρ της Αγγελίδου 
Ευανθίας  (Άρωμα) στην Προφ. Ηλία 3 Βέροια.

Διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής & προ-
σφοράς πλήρους γεύματος της Οικονομάκου Μαρίας (Αγορά) στην Ιπποκρά-
τους & Κάππου 6 Βέροια.

Διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής & προ-
σφοράς πλήρους γεύματος της Τσιαμούρη Μαρίας (Καμάρες) στην Κάππου 4 
Βέροια.

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμ-
ματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
θέματός του.
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ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Στις 21 Ιανουαρίου 
μετατίθεται 

η κοπή της πίτας
Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η«ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ»της 

Φιλοπτώχου  Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, μετατίθεται από τη Δευτέρα 
14-1-2019 , την επόμενη Δευτέρα  21-1-2019, στις 5.00΄το απόγευμα στον 
ίδιο χώρο, τη Λέσχη Αξιωματικών Βέροιας.

Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 
αποτελεί  έναν νέο κύκλο συμβουλευ-
τικής και συνεργασίας ομάδων γονέων 
και ειδικών επιστημόνων του συλλόγου 
πάνω σε καίρια ζητήματα που αφο-
ρούν στο παιδί, το σχολείο, την οικογέ-

νεια αλλά και ειδικότερης θεματολογίας και προβληματικής γύρω 
από το διαδίκτυο, την αναπηρία, τις εξαρτήσεις, την επικοινωνία 
ζεύγους και οικογένειας, το πένθος, τις φοβίες, την ταυτότητα, το 
μπούλινγκ (bullying) κτλ. 

Η οικογένεια ως το πλέον σημαντικό  πλαίσιο παροχής α-
σφάλειας και σταθερότητας στο παιδί, χρειάζεται υποστήριξη 
και καθοδήγηση, ώστε να είναι σε θέση να δώσει στο παιδί τα 
κατάλληλα εφόδια για την ψυχική του υγεία και να το βοηθήσει 
να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Η Σχολή Γονέων στοχεύει, στην στήριξη αυτού του θεσμού 
και στην προστασία της ψυχικής υγείας, ανηλίκων και ενηλίκων 
ατόμων, μέσα στο σύστημα της οικογένειας, με σκοπό να υποστη-
ρίξει τους γονείς στο δύσκολο ρόλο τους. Η γονεΐκή συμπεριφορά 
διδάσκεται, καθώς το να γίνει κανείς γονιός χρειάζεται πολλά 
περισσότερα από το να φέρει ένα παιδί στον κόσμο. Πρόκειται για 
μια διαδικασία ανάπτυξης που τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή.

 Ο «Έρασμος» εγκαινιάζει τη νέα του αυτή δράση, εναρμονι-
ζόμενος πάντοτε με το πνεύμα ίδρυσης και λειτουργίας του που 
είναι ο αγώνας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε μονά-
δας ή κοινωνικής ομάδας. 

Δηλώσεις συμμετοχής γονέων έως και την 25/1/2019 
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00 
στο τηλ.. 693 67 82200 
Emai: erasmos.veria@gmail.com
Website: erasmosverias.com

Το Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας επισκέ-
φθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης η υποψήφια Δήμαρχος 
Βέροιας και πρώην Βουλευτής Γεωργία Μπατσαρά.

Συνοδευόμενη από στελέχη του συνδυασμού της, 
είχε συνάντηση με τον Διοικητή του Νομαρχιακού Νοσο-
κομείου Ημαθίας Τάκη Μαυρογιώργο, την Διευθύνουσα 
Μαρία Παπαϊωάννου, την Διευθύντρια του Μικροβιολογι-
κού Τμήματος Ιατρό Μαρία Παλαμούτη και τον επεμβατι-
κό καρδιολόγ, υπεύθυνο του Αιμοδυναμικού Εργαστηρί-
ου κ. Αντώνη Σαμαρά.

Παράλληλα με την ενημέρωση που είχε η υποψήφια 
Δήμαρχος Βέροιας Γεωργία Μπατσαρά, έστειλε και τις 
ευχές της για το Νέο Έτος στο επιστημονικό, νοσηλευτι-
κό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου, 
καθώς και στους ασθενείς για ταχεία ανάρρωση.

Μετά την επίσκεψή της στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο 
Βέροιας, η υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας Γεωργία Μπα-
τσαρά έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Με τον Διοικητή του Νομαρχιακού Νοσοκομείου συ-
ζητήσαμε την πορεία του έργου της επέκτασης με τη νέα 
πτέρυγα η οποία καθυστερεί με τα διάφορα προβλήματα 
που προκύπτουν. Επίσης αναπτύξαμε ζητήματα που 
αφορούν το Νοσοκομείο Νάουσας, το Κέντρο Υγείας 
Αλεξάνδρειας και τις υπόλοιπες τοπικές Μονάδες Υγείας. 
Το συμπέρασμα που βγήκε από την συζήτησή μας, είναι 
η ανάγκη μιας διαδημοτικής συνεργασίας η οποία θα 
αναπτυχθεί όταν οι πολίτες της Βέροιας με δείξει την ε-
μπιστοσύνη του στις επερχόμενες εκλογές. Πιστεύω πως 
μόνο με την συνεργασία θα μπορέσουμε ως κοινωνία να 
ξεπεράσουμε σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα όταν πρό-
κειται για την υγεία».

Κοπή πίτας στο Γηροκομείο
 
Τα  Δ.Σ.  του Αδελφάτου  Γηροκομείου  Βέροιας και της Μ.Φ.Η. ΄΄Σωσσίδειο Γηρο-

κομείο  Βέροιας``  , οι Τρόφιμοι  και  το Προσωπικό , διοργανώναουν εκδήλωση  στην 
αίθουσα του  Γηροκομείου Βέροιας , την    Κυριακή  13  Ιανουαρίου  2019   στις  12.00 
μ.,  για την   κοπή   της   βασιλόπιτας , από   τον  Σεβασμιότατο   Μητροπολίτη   Βέροιας  
Ναούσης και Καμπανίας και Επίτιμο Πρόεδρο του Γηροκομείου , κ.κ. Παντελεήμονα.

Ανοιχτή πρόσκληση δηλώσεων δωρεάν συμμετοχής 
στη Σχολή Γονέων του «Εράσμου»

Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Βέροιας
Γεωργία Μπατσαρά: Διαδημοτική 

συνεργασία για την υγεία…
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Ακαδημαϊκοί Διάλογοι
 
Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα στο 

Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 
1ος όροφος) ομιλητής στους «Ακαδημαϊκούς Διαλόγους» 
θα είναι ο κ. Ιωάννης Κοτζάμπασης, συγγραφέας, ο οποίος 
θα αναπτύξει το θέμα:

«Από το Θιβέτ στο Άγιον Όρος»
Είσοδος ελεύθερη.

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 πανηγυρίζει ο Ιερός 
Ναός Οσίου Αντωνίου του Βεροιέως.

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν ως εξής:
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019
6.00 μ.μ. Έλευσις Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «Γραμ-

μουστιανής» - εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας - και 
εν συνεχεία Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός

11.00 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019
7.00 π.μ. Ορθρος, Αρχιερατικόν Συλλείτουργον, Λιτα-

νεία
5.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκλησις

Κοπή  Βασιλόπιτας στο 
Ωδείο της Μητρόπολης

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

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

Η είσοδος είναι ελεύθερη

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, 

Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:     
Το Σάββατο 12 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. 

θα ευλογήσει την βασιλόπιτα και θα ομιλή-
σει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης με θέμα: 
«Η αξιοποίηση του χρόνου» στο πλαίσιο των 
συνάξεων με τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού.

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου στις 12 το 
μεσημέρι θα ευλογήσει την βασιλόπιτα στο 
Γηροκομείο Βεροίας.

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίουστις 6:30 μ.μ. 
θαπαραστεί και θα ευλογήσει την βασιλόπι-
ταστην εορταστική εκδήλωση του Ωδείου και 
της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς 
Μητροπόλεως.Στην εκδήλωση θα συμμετέχει 
η θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Κοπανού και η παιδική χορωδία Αιγινίου.

Την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι θα ευλογήσει την βασιλόπιτα 
του Κέντρου Μέριμνας για Άτομα με Ειδικές Δεξιότητες του Δήμου Βεροίας.

Την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου στις 5:00 μ.μ.θα ευλογήσει την βασιλόπιτα της Φι-
λοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βεροίας στη Λέσχη Αξιωματικών  Βεροίας.

Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι θα ευλογήσει την βασιλόπιτα 
στο Πυροσβεστικό Σώμα Ναούσης.

Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου το απόγευμα θα μεταφέρει την Ιερά Εικόνα της Πα-
ναγίας Σουμελά στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς.

Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του Ιερού Να-
ού Αγίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας θα υποδεχτεί την θαυματουργό 
εικόνα της Παναγίας «Γραμμουστιανής» από την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας. 
Στην συνέχεια θα συμμετάσχει στον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό με την παρουσία 
των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Καστορίας κ. Σεραφείμ, Σταγών και Μετεώ-
ρων κ. Θεοκλήτου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Πραχοβεάνουλ κ. Τιμοθέ-
ου (Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου θα λάβει μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουρ-
γο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας 
και στην Ιερά Λιτανεία. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 Ια-

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

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΡ.
ΚΟΥΚΟΥΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

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

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 Ια-

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡ.
ΚΑΡΑΜΙΧΟΥ 

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

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

Τα εγγόνια, 
Τα δισέγγονα, Τα ανίψια, 

Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

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

ΚΩΝ/ΝΟ ΔΗΜ. 
ΝΤΑΝΤΑΜΗ 

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

Η σύζυγος, 
Η αδελφή,
Τα ανίψια 

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Από την  Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος - Καθα-
ριότητας και Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου 
Βέροιας και τον αρμόδιο α-
ντιδήμαρχο Βασίλη Παπα-
δόπουλο, ανακοινώνεται  
ότι μπορείτε να καλείτε για 
θέματα Αποχιονισμού στο 
τηλέφωνο 2331354615 
και 2331354600. Επίσης 
οι μετακινήσεις σε περί-
πτωση εκδήλωσης φαινομένων, όπως 
χιονοπτώσεις, παγετός και έντονες 

βροχοπτώσεις, πρέπει να γίνονται  με 
αυτοκίνητα εφοδιασμένα, με κατάλληλα 
ελαστικά και  αντιολισθητικές αλυσίδες.

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας

Κλήσεις για θέματα αποχιονισμού στο 
τηλέφωνο 2331354615 και 2331354600



Με τον εορτασμό των Θεοφανείων ο-
λοκληρώθηκε η εορταστική περίοδος του 
Δωδακαημέρου, μία περίοδος πλούσια 
από παραδοσιακά έθιμα, ανάμεσα στα ο-
ποία ξεχωριστή θέση κατέχουν τα κάλαντα. 
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε 
πως τα πρώτα κάλαντα της ενανθρώπη-
σης του Θεού, ακού-
σθηκαν στη Βέροια α-
πό την Μικτή Χορωδία 
του δήμου Πλατέως.  
Μέλη της πολυμελούς 
Χορωδίας επισκέφθη-
καν το ΚΑΠΗ Δήμου 
Βέροιας επί της οδού 
Μαυρομιχάλη και μάγε-
ψαν το ακροατήριο με 
την μελωδικότητα των 
φωνών τους ερμηνεύο-
ντας κάλαντα από όλη 
την Ελλάδα, αλλά και 
τραγούδια της ελληνι-
κής δισκογραφίας, με 
την μαέστρο Κατερίνα 
Σωτηρίου να συνοδεύει 
στο αρμόνιο. Τα μέλη 
της Χορωδίας δ. Πλα-
τέως καλωσόρισε  και 
ευχαρίστησε για  την 

μουσική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση εκ 
μέρους του ΚΑΠΗ δ. Βέροιας, η κ. Δάφνη 
Κατράνα. 

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τις κυρίες 
μέλη του ΚΑΠΗ να παραθέτουν δεξίωση 
με νηστίσιμα εδέσματα.
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Ετήσιος χορός 
του Πολιτιστικού 

Συλλόγου  
Αγίας Βαρβάρας  

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας  διοργανώνει τον Ετή-
σιο χειμερινό χορό του στις 19 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 8:30μ.μ. 
στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΣΕΙΡΙΟΣ» στο Μακροχώρι, Ημαθίας..

Τιμή εισόδου: ενήλικες 15€ , παιδιά 7€  (πλήρες μενού και απε-
ριόριστο ποτό)... 

Στον ΟΠΕΚΑ
 η αρμοδιότητα 

των προνοιακών 
παροχών σε 

άτομα με αναπηρία
Σύμφωνα με την αρ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/28-12-2018 ΚΥΑ 

από 1-1-2019 ανατίθεται στον ΟΠΕΚΑ η αρμοδιότητα χορήγησης 
προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία , η οποία 
μέχρι 31-12-2018 ασκούνταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δή-
μων. 

Από 1-1-2019 και εφεξής η χορήγηση προνοιακών επιδομάτων 
καθώς και η παράταση χορήγησης  των επιδομάτων στους δικαιού-
χους πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Η αίτηση για τη χορήγηση προνοιακής παροχής σε χρήμα σε 
άτομα με αναπηρία καθώς και του διατροφικού επιδόματος σε νε-
φροπαθείς και μεταμοσχευμένους υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας , από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων 
Κοινότητας των Δήμων ή του ΟΠΕΚΑ.

Με το άρθρο 4 της ΚΥΑ τροποποιείται η μέχρι σήμερα διαδικασία 
υποβολής των αιτήσεων, ως εξής:

- Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας .
- Ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα ιατρό για 

ηλεκτρονική συμπλήρωση του φακέλου παραπομπής στο ΚΕΠΑ.
- Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον θεράποντα ιατρό 

ενημερώνονται τα ΚΕΠΑ και προγραμματίζεται η εξέταση του ενδια-
φερομένου από τις υγειονομικές επιτροπές .

- Η απόφαση του ΚΕΠΑ εκδίδεται ηλεκτρονικά και ο αιτών ενημε-
ρώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα.

- Το οριστικό αποτέλεσμα του ΚΕΠΑ αποστέλλεται ηλεκτρονικά 
στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ.

Συνεπώς από 1-1-2019 και εφεξής τα άτομα με αναπηρία που 
επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση ή για παράταση 
προνοιακής αναπηρικής παροχής θα πρέπει να απευθύνονται στα 
Κέντρα Κοινότητας του Δήμου ή στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ προ-
κειμένου να υποβάλλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας 

Τα «Υφάδι» 
ευχαριστεί

Τα παιδιά και οι γονείς του συλλόγου ΑμεΑ 
ΥΦΑΔΙ ευχαριστούμε όλους όσοι μας συμπαρα-
στάθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Για τα Χριστούγεννα ευχαριστούμε ιδιαίτερα:
- τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας, 

Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, επί-
τιμο πρόεδρο του συλλόγου μας για την πολυετή 
στήριξη και αρωγή του

- τον Άρη Μπαλτατζίδη της «Macedonia 
Security» για την αγάπη και τη βοήθειά του

- τον Νίκο Μπιλιούρη για την καλλιτεχνική φω-
τογράφηση των κατασκευών μας

- τον Πέτρο Στοΐδη για τη δημιουργία βίντεο
- τον Διονύση Μπεσλίκα για τη συνεχή βοή-

θειά του
- τον Κώστα Μαμουτζή για την αδιάκοπη συ-

μπαράστασή του
- τον Γιώργο Παπαδόπουλο για την αμέριστη 

βοήθειά του
- τους εθελοντές μας Ναυσικά Καράμπελα, 

Άρτεμη Μπαξεβάνου, Κώστα Σιούγγαρη, Κώστα 
Περβολάρη, Μαρία Κουκούλου, Γιώργο Δερβόκη 
και την εκπαιδεύτριά μας Εμμανουέλα Μηχαή-
λοβα 

- τις επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και φορείς 
της περιοχής μας

- τους εκπαιδευτικούς του 9ου νηπιαγωγείου 
Νάουσας Χριστίνα Γούρκου και Γιούλη Νικούση 
με τους μαθητές τους, που μας γέμισαν χαρά με 
την επίσκεψή τους και το υπέροχο παραμύθι για 
τον σεβασμό στη διαφορετικότητα

- τα Μ.Μ.Ε., έντυπα και ηλεκτρονικά, για την 
προβολή του έργου μας

και όλους εσάς που μας στηρίζετε με την α-
γάπη σας, γιατί «στην αγκαλιά ο ένας του άλλου, 
είναι που ζουν οι άνθρωποι».

Χρόνια πολλά, καλή χρονιά!

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος – Εθελόντρια

Ευγενία Ζάλιου - Μπασιακούλη

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΚΟΝΤΣΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του 
Αλεξάνδρου και της Παρασκευής, 
το γένος Κώστογλου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του 

Στυλιανού και της Ελένης, το γένος Μωϋσιάδου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

Ενημερωτική ημερίδα
για τους εντομολογικούς 

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

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

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

Τα κάλαντα 
των Θεοφανείων στο 

ΚΑΠΗ Βέροιας από την 
Χορωδία Πλατέος



ΕΠΣ 
ΗΜΑΘΙΑΣ
Παράταση
έως31
Ιουλιου

2019
γιατην

ΚάρταΥγείας

Με κοινή υπουργι-

κή απόφαση του 

υπουργού Υγείας 

και του υφυπουργού Αθλητι-

σμού που αναρτήθηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσε-

ως, παρατείνεται η προθε-

σμία για την εφαρμογή του 

μέτρου της Κάρτας Υγείας 

έως τις 31 Ιουλίου του 2019.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό
ΦΕΚ:

Τροποποιούμε την αριθμ. ΥΠ-
ΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑ-ΑΕΥΔΣ/ΤΑΕ

Αναλυτικάοιορισμοίτωνδιαιτητώνγιαταματς
της15ηςαγωνιστικής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
17:15ΑΕΛ-ΑπόλλωνΣμύρνης
Διαιτητής:ΑλέξανδροςΤσαμούρης (ΕΠΣΠει-

ραιώς)
Βοηθοί:ΧασάνΚούλα (ΕΠΣΞάνθης),Δημήτρι-

οςΣαμοΐλης(ΕΠΣΑθηνών)
4ος:ΑριστομένηςΚουτσιάυτης(ΕΠΣΆρτας)

19:00Ατρόμητος-Παναιτωλικός
Διαιτητής:ΑναστάσιοςΠαπαπέτρου (ΕΠΣΑθη-

νών)
Βοηθοί: ΧρήστοςΑκρίβος (ΕΠΣΑθηνών), Ιορ-

δάνηςΑπτόσογλου(ΕΠΣΑθηνών)
4ος:ΑθανάσιοςΣέζος(ΕΠΣΚιλκίς)

19:30ΟΦΗ-Πανιώνιος
Διαιτητής:ΓεώργιοςΚομίνης(ΕΠΣΘεσπρωτίας)
Βοηθοί:ΑθανάσιοςΚολοσιώνης (ΕΠΣΑιτ/νιας),

ΗλίαςΚωνσταντίνου(ΕΠΣΠρέβεζας)
4ος:ΦώτιοςΦωτιάδης(ΕΠΣΚαστοριάς)

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
17:15Λεβαδειακός-Ολυμπιακός
Διαιτητής:ΑναστάσιοςΣιδηρόπουλος(ΕΠΣΔω-

δεκανήσου)
Βοηθοί:ΠολυχρόνηςΚωσταράς (ΕΠΣΑιτ/νίας),

ΛάζαροςΔημητριάδης(ΕΠΣΜακεδονίας)
4ος:ΓεώργιοςΤάσσης(ΕΠΣΗπείρου)

19:00Παναθηναϊκός-Ξάνθη
Διαιτητής:ΆγγελοςΕυαγγέλου(ΕΠΣΑθηνών)
Βοηθοί:Αντώνιος Καρατζίκας (ΕΠΣΑθηνών),

ΑνδρέαςΦωτόπουλος(ΕΠΣΑθηνών)
4ος: ΙωάννηςΠαπαδόπουλος (ΕΠΣΜακεδονί-

ας)

19:30ΑστέραςΤρίπολης-ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Εμμανουήλ Σκουλάς (ΕΠΣΘεσσα-
λίας)

Βοηθοί: Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος (ΕΠΣ
Κορινθίας),ΧρυσούλαΚουρομπύλια (ΕΠΣΔυτικής
Αττικής)

4ος:ΓεώργιοςΛάμπρου(ΕΠΣΕύβοιας)

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
19:00Άρης-Λαμία
Διαιτητής:ΕυάγγελοςΜανούχος (ΕΠΣΑργολί-

δας)
Βοηθοί:ΤρύφωνΠετρόπουλος(ΕΠΣΑρκαδίας),

ΚωνσταντίνοςΤριανταφύλλου(ΕΠΣΑρκαδίας)
4ος:ΒασίλειοςΦωτιάς(ΕΠΣΠέλλας)

19:30ΠΑΣΓιάννινα-ΑΕΚ
Διαιτητής: ΣτέφανοςΚουμπαράκης (ΕΠΣΘρά-

κης)
Βοηθοί: ΓεώργιοςΧατζηνάκος (ΕΠΣΔράμας),

ΧρήστοςΤζιώτζιος(ΕΠΣΘράκης)
4ος:ΚωνσταντίνοςΚοτσάνης(ΕΠΣΔράμας)
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Ανακοινώθηκαν σήμερα οι 
διαιτητές και βοηθοί που θα 
διευθύνουν τα παιχνίδια της 

14ης αγωνιστικής στον 2ο όμιλο που 
είνια  η πρώτη αγωνιστική του β’ 
γύρου. Στον αγώνα ΑΣ Γιαννιτσά με 
την Βέροια διαιτητής ορίστηκε ο κ. 

Τσετσίλας από τον σύνδε-
σμο των Γρεβενών και στον 
αγώνα της Νίκης Αγκαθιάς με 
τον πρωτοπόρο Άρη Παλαιο-
χωρίου διαιτητής θα είναι ο 
κ. Θεοδωρόπουλος  από τον 
σύνδεσμο της Φλώρινας.

ΕρμήςΑμυνταίου -ΑΠΕΛαγκαδά
διαιτητήςοκ. κεχαγιάςαπό τονσύν-
δεσμο Κοζάνης βοηθοί οι κ.κΜπα-
λιάκςκαιΠράχαλης(Κοζάνης)

ΠΟΑΤρίγλια - ΠΑΟ Κουφαλίων
διαιτητής ο κ. Γκαιτατζής από τον
σύνδεσμο τηςΔράμας βοηθοί οι κ.κ
ΚουβαλάκηςκαιΠαστιάδης(Δράμας)

Μακεδονικός -ΑλμωπόςΑριδαίας
διαιτητής ο κ.Θεοχάρηςσυνδέσμου
Θεσσαλίας βοηθοί οι κ.κ Σακκάς και
Σφυρής(Θεσσαλίας)

ΝίκηΑγκαθιάς- ‘ΑρηςΠαλαιοχω-
ρίου διαιτητής ο κ.Θεοδωρόπουλος
συνδέσμουΦλώρινας βοηθοί οι κ.κ
ΔούμτσηςκαιΠάνου(Φλώρινας)

ΑΣ Γιαννιτσά-Βέροια διαιτητής ο
κ. Τσετσίλας συνδέσμου Γρεβενών

και βοηθοί οι κ.κ Φαλτάκς καιΔρουδάκης (Γρεβε-
νών)

Εδεσσαικός-Κύμινα διαιτητής ο κ.Τζάμοςσυν-
δέσμου Καστοριάς βοηθοί οι κ.κ Πρεσπάρης και
Τριανταφυλλίδης(Καστοριάς)

ΑγροτικόςΑστέρας-ΜελιτέαςΜελίτηςδιαιτητήςο
κ.ΠαραδεισόπουλοςσυνδέσμουΠιερίαςβοηθοί οι
κ.κΣαλτσίδηςκαιΚουτσικανίδης(Πιερίας)

Γ’ Εθνική

ΑΣΓιαννιτσά-Βέροιαδιαιτητής
οκ.ΤσετσίλαςαπόταΓρεβενά

Ο Σκουλάς στο Αστέρας - ΠΑΟΚ,
ο Σιδηρόπουλος στο Λεβαδειακός - 

Ολυμπιακός

Κανονικά οι προπονήσεις
στον Ο.Α. Αλέξανδρο στο στεγασμένο 

γήπεδο τένις 
ΑνακοίνωσηεξέδωσεοΌ-

μιλοςΑντισφαίρισης«Αλέξαν-
δροςΒέροιας»,στηνοποίαα-
ναφέρειπωςπραγματοποιού-
νταικανονικάοιπροπονήσεις
των αθλητών του συλλόγου
παράτηνκακοκαιρία.

 «Παρά τις αντίξοες και-
ρικές συνθήκες και τις πολύ
χαμηλέςθερμοκρασίες,κανο-
νικάσυνεχίστηκαν οιπροπο-
νήσειςτωναθλητώνκαι

αθλητριών τουΟμίλουΑ-
ντισφαίρισηςΑλέξανδροςΒέ-
ροιας,μεαλλαγέςστοωράριο
τωνπροπονήσεων (12:00με
17:00),καθώςείναιομοναδι-

κόςσύλλογοςπουδιαθέτειστεγασμένογήπεδοτένις».ΑπότοΔΣ,τουσυλλόγου



Η Super League 
ανακοίνωσε 
τις ημέρες και 

τις ώρες των αγώ-
νων της εμβόλιμης 
15ης αγωνιστικής, 
ενώ έγινε μια αλλαγή 
και στο πρόγραμμα 
της 19ης. Διαβάστε 
αναλυτικά. Το διήμε-
ρο 30-31 Ιανουαρίου 
θα πραγματοποιηθεί η εμβόλιμη 15η 
αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος της Super League 
Σουρωτή, η οποία είχε ανα-
βληθεί μετά την αποχή των 
διαιτητών για τον ξυλοδαρμό 
του Θανάση Τζήλου.

Ηδιοργανώτρια αρχή τουπρωταθλή-
ματοςανακοίνωσετιςημέρεςκαιτιςώρες
των οκτώ αγώνων, ενώ θα υπάρξει και
μια αλλαγήστοπρόγραμμα της 19ης α-
γωνιστικής,ηοποίαέπεταιτηςεμβόλιμης
καιθαγίνειτοδιήμερο2-3Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, ο αγώναςΑΕΛ -Ατρό-
μητος θα διεξαχθεί την Κυριακή, 3Φε-
βρουαρίουστις17:15,αντίγιατοΣάββα-
το,2Φεβρουαρίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/01/2019 15:00ΠΑΝΙΩ-
ΝΙΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ30/01/201916:00ΠΑΣΛΑ-
ΜΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/01/2019 17:15Α.Ε.Κ. -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ30/01/201917:15Π.Α.Ο.Κ.
-ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/01/2019 19:00ΠΑΝΑΙ-
ΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ30/01/201919:30ΟΛΥΜΠΙ-
ΑΚΟΣ-Α.Ε.Λ.

ΠΕΜΠΤΗ31/01/2019 17:15Ο.Φ.Η. -

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ31/01/2019 19:00Α.Ο. ΞΑΝΘΗ -Α-

ΡΗΣ

Μεγάλη διεθνής διάκριση τηνΤετάρτη
για τον ΓιώργοΑναστασιάδηστους 8ους
χειμερινούς διεθνείς αγώνεςπόλεων νέ-
ωνστοLakePlacid τωνΗΠΑ.νΟνεαρός
αθλητής τουΕΟΣ, συμμετέχοντας εκ μέ-
ρους του δήμουΝάουσας και εκπροσω-
πώντας την Ελλάδα στους αγώνες, κα-
τάφερε να κατακτήσει την 3η θέση και το
χάλκινομετάλλιοστοαλπικόσπριντ.Στον
ίδιο αγώνα πήρε την 6η θέση η Μάρα
Τσιάρκα.

Στα γήπεδα επιστρέφουν, αν 
το επιτρέψει φυσικά ο και-
ρός, οι ομάδες της Α1 ανδρών 

και γυναικών. Η ανδρική ομάδα του 
Φιλίππου θα παίξει στην ΧΑΝΘ η 
γυναικεία στην Αθήνα με ΟΦΝ Ιωνίας 
ενώ η Βέροια 2017 υποδέχεται στο 
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ τον ΓΑΣ Καματερού.

Αναλυτικάτοπρόγραμμασεάνδρεςκαιγυναίκες:
Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019
Handball Premier (12η αγωνιστική)
Κραχτίδης18:00,BIANCOMONTEΔράμα1986-

ΑΣΕΔούκα(Κατσίκης-Μιχαηλίδης,Μεϊμαρίδης)
Ρέντη18:00,ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή-Α-

ΕΣΧΠυλαίας(Τσάκωνας-Σκλαβενίτης,Μίγκας)

ΟΑΚΑ 18:00,ΑΕΚ-Άρης
Νίκαιας (Φωκίτης- Ζήσης,
Κορρές)

ΧΑΝΘ 18:00, ΧΑΝΘ-Φί-
λιπποςΒέροιας(Πατιός-Τσιά-
νας,Αγγελίδης)

Α1 Γυναικών (8η αγω-
νιστική)

Νέας Ιωνίας16:00,ΟΦΝΙ-
Φίλιππος Βέροιας (Ανταλής-
Τσάμος,Αντωνόπουλος)

Γιαννιτσών 18:00,Μέγας
Αλέξανδρος-ΑΕΣΧΠυλαίας
(Λινάρδος-Νικολαϊδης,Δημό-
λας)

Φιλίππειο 18:00, Βέροια
2017-ΓΑΣΚαματερού(Τέμης-
Γιάννου,Σίσκου)

Πανοράματος  18 :30 ,
HONDAΠανόραμα-ΠΑΟΚMATECO (Φωτακίδης-
Κινατζίδης,Σαμαράς)

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019
Handball Premier (12η αγωνιστική)
Συκεών17:00,ΦοίβοςΣυκεών-ΑερωπόςΈδεσ-

σας (ΕΡΤ3) (Τζαφερόπουλος-Μπέτμαν,Μεϊμαρί-
δης)

Α1 Γυναικών (8η αγωνιστική)
Αλεξανδρούπολης 16:00, Κύκλωπες-ΦέταΉ-

πειροςΑναγέννησηΆρτας (Σαπανίδης- Ηλιάδης,
Χατζηγεωργίου)

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019
Handball Premier (12η αγωνιστική)
ΝέαΚίος18:00,ΔιομήδηςΆργους-ΠΑΟΚ(Συρε-

πίσιος-Μερτινιάν,Νικολίτσας)

Με ανακοίνωση του ο πρόε-
δρος του Φιλίππου Βέροιας 
στα ΜΜΕ και στα sosial 

mebia αναφέρεται στην συμφωνία 
που είχε με επιχειρηματίες για την 
ανάληψη του ανδρικού τμήματος χαντ 
μπολ.

«Μετάαπόσυνάντησηπου είχαν οΠρόεδρος
τουΦιλίππουκ.ΓιώργοςΦύκαταςμετονεπιχειρη-
ματία κ.ΠρόδρομοΚαλδερίμογλου, αποφασίστηκε
ηανάληψη τηςδιοικούσαςεπιτροπής τουαντρικού
τμήματοςχάντμπολτουΦιλίππουαπότουςκυρίους
ΠρόδρομοΚαλδερίμογλου,ΔημήτρηΠλαστήρα,και
ΣτούκαΚωνσταντίνο,πουδραστηριοποιούνταιστον
κλάδοτηςβοοτροφίας.

Επικεφαλήςτηςεπιτροπήςθαείναιοκ.Καλδερί-
μογλου,οοποίοςσυμφώνησεμετονκ.Φύκατα,να
καλυφθούνάμεσαοιοικονομικέςεκκρεμότητεςπρος
τουςπαίχτεςκαιναγίνουνόλεςοιαπαραίτητεςκινή-
σειςγιατηνενίσχυσητηςομάδαςστηνμεταγραφική
περίοδοπουδιανύουμε.

ΟΠρόεδρος και η διοίκηση τουΦιλίππου τους
εύχονται καλή επιτυχία και τους υπόσχονται κάθε
βοήθεια τονίζοντας ότι θα είναι δίπλα τους στην

προσπάθειαπουθακάνουνγιαναεπανέλθειοΦί-
λιπποςστιςυψηλέςθέσεις,όπουκαιανήκει.»
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Σε δράση το Σαββατοκύριακο
οι ομάδες του χαντ μπολ

Πρόγραμμακαιδιαιτητές

ΝέαΔιοικούσαΕπιτροπή
στοΑνδρικότμήμαχαντμπολ

τουΦιλίππου
Πρόεδρος ο Πρόδρομος Καλδερίμογλου

«Χάλκινος» 
ο Γιώργος 

Αναστασιάδης 
στο Lake 
Placid

SuperLeague
Ημέρες και ώρες αγώνων την εμβόλιμη 

15η αγωνιστική
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Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ημαθίας ανακοινώ-
νει, ότι την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019, θα κόψει 
όπως κάθε χρόνο την καθιερωμένη «Βασιλειόπιτα» 
γιορτάζοντας το έθιμο του Αγίου Βασιλείου.Αναλυτι-
κά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Θεία λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Βασι-
λείου και αναβίωση του εθίμου του Αγίου Βασιλείου, 
μετά το πέρας της λειτουργίας, στο χώρο έξωθεν 
του ναού.

  Στη συνέχεια στις 11πμ ,στον Χώρο Τεχνών 
Δ.Βέροιας θα κοπεί η Βασιλειόπιτα του Συλλόγου 
Μικρασιατών Ημαθίας, με καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
και παρουσίαση όλων των τμημάτων του συλλόγου. 
Ομιλητής του πανηγυρικού της ημέρας ο εκπαιδευτι-
κός κος Παπακανάκης Πάρης.

  Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλο τον κόσμο 
που θέλει να παρακολουθήσει τη γιορτή.

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου

Την Βασιλειόπιτα του 2019 κόβουν
 οι Μικρασιάτες του Ν. Ημαθίας

Πρεμιέρα με την “Αλίκη στη χώρα των θαυμά-
των” του Κάρολ Λιούις σε διασκευή – σκηνοθεσία 
Δημήτρη Αδάμη, για το το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 
την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019, στις 11.30π.μ. 
Στην Παιδική Σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας θα 
ανέβουν η Αλίκη, ο Άσπρος Κούνελος, ο Καπε-
λάς, η Κόκκινη Βασίλισσα, οι αστείοι Τουιντλιντάμ 
και Τουιντλντί και ο Χάμπτι Ντάμπτι περιμένο-
ντας μικρούς και μεγάλους για να τους χαρίσουν 
μοναδικές στιγμές, να τους μαγέψουν και να 
τους συγκινήσουν. (Η συγκεκριμένη παράσταση 
απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς).

Παραστάσεις για μαθητές
Από τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, ώρα 

10π.μ., θα ξεκινήσουν οι  παραστάσεις για τους 
μαθητές στο θέατρο της Αντωνιάδειας Στέγης 
Γραμμάτων & Τεχνών στη Βέροια. Οι παραστά-
σεις θα ολοκληρωθούν τέλη Μαρτίου 2019. Στη 
Νάουσα οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν 
την Πέμπτη 13 και την Παρασκευή 14 Μαρτίου 
2019. 

Η παράσταση απευθύνεται σε νήπια και σε 
παιδιά δημοτικού.

Το εισιτήριο για τους μαθητές παραμένει τα 
τελευταία  χρόνια στην τιμή των  5€ 

Ποια είναι η Αλίκη;
Είναι ένα κορίτσι. Είναι όλοι μας. Η Αλίκη εί-

μαστε εμείς.
Ποια είναι η Χώρα των Θαυμάτων;
Είναι μια χώρα μαγική όπου όλα ανατρέπο-

νται.
Είναι ο ιδανικός κόσμος που ονειρεύονται τα 

παιδιά.

Μια ζωή επαναστατική, εκεί όπου όλα είναι 
πιθανά κι όλα μπορούν να συμβούν, αρκεί να 
ονειρεύεσαι.

Αυτή τη θεατρική χρονιά συστήνουμε στα 
παιδιά την πιο διάσημη και γοητευτική ηρωίδα σε 
όλο τον κόσμο!!! Είναι η Αλίκη, που ακολουθώ-
ντας τον Κούνελο στην τρύπα του και περνώντας 
μέσα από τον καθρέφτη θα ζήσει την πιο σαγη-
νευτική περιπέτεια που γράφτηκε ποτέ για τα 
παιδιά και μάγεψε κάθε μεγάλο.

Συντελεστές:
Διασκευή –Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης
Σκηνικά: μαγικές σβούρες
Κοστούμια: Βέρα Αναστασάκου 
Ενορχήστρωση-Διασκευή: Γιώργος Κωνστα-

ντινίδης
Μάσκες – Κατασκευές: Ιφιγένεια Κωφού 
Μουσική Επιμέλεια: Δημήτρης Αδάμης
Φωτισμοί παράστασης: Γιώργος Βέγκος
Ηχολήπτης: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Ράπαντα
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Δημήτρης Γούλιος, Μιχάλης Δαρνάκης, Χρή-

στος Εζίρογλου, Μαρία Λαφτσίδου, Παυλίνα Πα-
παδοπούλου, Ιωάννα Σιδηροπούλου

Για πληροφορίες, για τον προγραμματισμό και 
κλείσιμο ημερομηνίας παρακολούθησης της πα-
ράστασης μπορείτε να απευθύνεστε στους πα-
ρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς της ΚΕ ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ  Βέροιας   2331078140, & 142, κ. Εύθυμης 
Τουτουντζίδης, fax: 2331078101 και στο email: 
dipethever@yahoo.gr

Γράφει ο 
Νικόλας Ράπτης, θεατρολόγος

Με έκπληξη έμαθα ότι μια θεατρική παράσταση, 
που είχα την τύχη να παρακολουθήσω κι εγώ ο 
ίδιος, «κατεβαίνει εσπευσμένα» λόγω λογοκρισίας! 
Μάλιστα, το έτος 2018 (2019 πλέον) μιλάμε ακόμα 
για λογοκρισία στην τέχνη! 

Από ποιον; Γιατί; Τι μπορεί να ωθεί κάποιον σε 
τέτοιου είδους «καταχρηστικές» πρακτικές.

Ας δούμε πιο προσεκτικά κάποια πράγματα, 
αγαπητοί μου...

Πρόκειται για το έργο «Μήδεια» του Μποστ, 
που ανέβηκε για δύο μόνο παραστάσεις... τόσες 
χρειάστηκαν για να «καταλάβουν» οι ιθύνοντες το 
«επικίνδυνο» περιεχόμενο του κειμένου και της θε-
ατρικής παράστασης. 

Περίπου ενάμιση αιώνα πριν τις μέρες μας, 
ένας Γάλλος σχολιαστής μιας ειδικής έκδοσης των 
μύθων του Αισώπου γράφει χαρακτηριστικά : «Ο 
τύραννος όταν διαβάζει κάποιον μύθο νομίζει ότι 
αναφέρεται σε αυτόν τον ίδιο»! 

Πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι άραγε στις μέ-
ρες μας μια θεατρική παράσταση της Μήδειας του 
Μέντη Μποσταντζόγλου (1918-1995), γνωστός με 
το ψευδώνυμο Μποστ; Και ποιος να νιώθει άραγε 
αυτόν τον επικείμενο κίνδυνο;

Δανείζομαι το παρακάτω απόσπασμα από το δι-
αδίκτυο : «Προκειμένου να σατιρίσει την καθαρεύ-
ουσα, [ο Μποστ] ανακάτευε λόγιες εκφράσεις με 
λαϊκές και έγραφε εντελώς ανορθόγραφα, διεκτρα-
γωδώντας τον ημιμαθή Έλληνα, που προσπαθού-
σε να χρησιμοποιήσει την καθαρεύουσα, καθώς 
εκείνη την εποχή η δημοτική θεωρούνταν «ύπο-
πτη», κατά δήλωση του ιδίου του Μποστ. Συχνά με 
την παραφθορά των λέξεων ή την ανορθόγραφη 
απόδοση του ήχου της δημιουργούσε εσκεμμένα 

συνειρμούς, με άλλες έννοιες, τις οποίες διακωμω-
δεί. Επίσης συχνά, χρησιμοποιούσε μεταφορικές 
εκφράσεις με την κυριολεκτική τους έννοια. 

Η σάτιρα του [Μποστ] στοχεύει κυρίως τον μι-
κροαστό Έλληνα των μεταπολεμικών δεκαετιών, 
τον καθωσπρεπισμό, την ημιμάθεια και το νεο-
πλουτισμό, την ξενομανία, τις έντονες ταξικές αντι-
θέσεις της μεταπολεμικής Ελλάδας, καθώς και την 
ελληνική πολιτική ζωή. Ο Μποστ σατιρίζει ιδιαίτερα 
την εξάρτηση της Ελλάδας από τον ξένο παράγο-
ντα, την εθνικοφροσύνη των δεξιών κομμάτων και 
το θεσμό της Βασιλείας, ωστόσο σε πολλά κείμενα 
διακωμωδεί και την παράταξη της Αριστεράς, στην 
οποία ανήκε…»

Τι ύποπτο είχε λοιπόν η «Μήδεια»; Τι από τα 
παραπάνω θέλησαν να «προστατεύσουν»; Ή κα-
λύτερα τι δεν ήθελαν να «προκαλέσουν»; 

Θα μείνω σε αυτά τα σχόλια και θα σας αφήσω 
να σκεφτείτε, αγαπητοί μου φίλοι. 

Ποιος θέλησε να κατεβάσει τόσο βιαστικά μια 
θεατρική παράσταση; 

Ποιον κίνδυνο προσπάθησαν να αποφύγουν, 
οι αφελείς, αγνοώντας ότι «ακόμα και η σιωπή, σε 
περιβάλλον λογοκρισίας, λέει πολλά περισσότερα 
από τον λόγο» όπως τονίζει ο νομπελίστας Τζ. Μ. 
Κούτσι, στο δοκίμιό του «Περί λογοκρισίας»;

Κρίμα για την τέχνη, κρίμα για την καλλιτεχνική 
δημιουργία, κρίμα για έναν τόσο ενεργό και δρα-
στήριο πολιτιστικά Δήμο! Λυπάμαι πολύ...  Ελπίζω 
μόνο σε μια θριαμβευτική επιστροφή της «Μή-
δειας» του Μποστ στη σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ της 
Βέροιας!

Καλή χρονιά!

*Θεατρολόγος, DEA Arts du spectacles 
UNIVERSITE DE LA SORBONNE
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«Ύποπτη η λογοκρισία»ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας
Η “Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων” 

στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών

Σε διασκευή-σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη



Ο Αλεξάνταρ Πρί-
γιοβιτς ανακοι-
νώθηκε από την 

Αλ Ιτιχάντ και ο Σέρβος 
στράικερ θα έχει ένα 
μυθικό συμβόλαιο στην 
ομάδα της Σαουδικής 
Αραβίας, αφού θα μπορεί 
να έχει βγάλει μέχρι το 
2023 περισσότερα από 
30.000.000 ευρώ!

ΣτηΣαουδικήΑραβία συνεχίζει
οριστικάτηνκαριέρατουοπρώτος
σκόρερτουΠΑΟΚκαιδεύτεροςτης
SuperLeagueτηντρέχουσασεζόν,
ΑλεξάνταρΠρίγιοβιτς.ΗΑλ Ιτιχάντ
θακαταβάλεισετέσσεριςδόσειςτη
ρήτραύψους10.000.000ευρώστο
«Δικέφαλο»-ενώπροσέφερεστον
29χρονο Σέρβο διεθνή επιθετικό
ετήσιες απολαβέςπουφτάνουν τα
6 εκατ. ευρώ για συμβόλαιο διάρ-
κειας4,5ετών.Σεπερίπτωσηπου
το εξαντλήσει, θα έχει βγάλει τον
Ιούνιο του2023 -ότανθα είναι33
ετών-συνολικά27.000.000ευρώ.

Δεν είναι, όμως, μόνο τα πά-
για. Είναι και τα μπόνους: 25.000
ευρώ για κάθε γκολ, 50.000 ευρώ
για κάθε νίκη. Χρήματα απίστευτα
για κάθε... κοινό θνητό. Το ποσό
μεγαλώνει εάν οΣέρβοςσυνεχίσει
νασκοράρειμετονίδιορυθμόακό-
μηκαισεμέτριεςσεζόντηςομάδας
απότηνΤζέντα.

ΗΑλ Ιτιχάντ έχει κάνει την τρέ-

χουσα σεζόν μία νίκη σε 15 ματς
-γιαυτόκαιβρίσκεταιστηνπροτε-
λευταία(15η)θέση-ενώστοπρω-
τάθλημα τηςπερυσινήςσεζόν έκα-
νε οκτώ νίκες (τερμάτισε στην 9η
θέση). Εάνπάρουμε αυτόως δε-
δομένο(τιςοκτώνίκεςσεμιασεζόν
ωςμέσοόροσεμιαμέτριαπορεία
μιαςομάδας)σε4,5χρόνιαθαέχει
βγάλει1.800.000ευρώ.

Εάν συνεχίσει να σκοράρει με
τον ίδιο ρυθμό και με δεδομένο
ότι την περσινή σεζόν στη Super
Leagueαναδείχθηκεπρώτοςσκό-
ρερ με 19 γκολ, θα καρπωθεί το
μπόνους των γκολ. Εάνπάρουμε
γιαπαράδειγμα την ίδιαποσότητα
γκολσε4,5χρόνια,θαλάβεισυνο-
λικάμέχριτοκαλοκαίριτου2023το
ποσότων2.100.000ευρώ.

Συνολικά - με πάγιες απολα-
βές και μπόνους - το ποσό των
30.900.000 ευρώ. Προφανώς, τα
δεδομέναείναιενδεικτικά.Πολύκα-
λέςχρονιέςτηςΑλ Ιτιχάντμεγαλώ-
νουν τα έσοδα του επιθετικού του
ΠΑΟΚ, ενώ η υπόθεση εργασίας
σχηματίζεται με δεδομένο ότι θα
εξαντλήσει το συμβόλαιό του (σε
περίπτωση που το deal ολοκλη-
ρωθεί).

Οαποχαιρετισμός
τουΠρίγιοβιτςστουςοπα-

δούςτου«Δικεφάλου»μέσω
Instagram

Με  α ν ά ρ τ η σ η  τ ο υ  σ τ ο
InstragramoΣέρβοςεπιθετικόςευ-
χαρίστησε και αποχαιρέτησε τους
οπαδούς τουΠΑΟΚ λίγο μετά την

οριστικοποίηση της μετακίνησής
τουστηνΑλΙτιχάντ.

Το αντίο του Πρίγιοβιτς στους
φίλους τουΠΑΟΚ ήρθε με ανάρ-
τηση του στο Instagram  όπου ο
Σέρβοςαναφέρειταεξής:

«Μετάαπόδύοφανταστικάχρό-
νια,86παιχνίδια,60νίκες,55γκολ
και δύο Κύπελλα, έφτασε η ώρα
ναπωαντίο.Ήρθα τον Ιανουάριο
του 2017, όταν χιόνιζε.Εκείνη την
εποχήοΠΑΟΚήτανσεαπελπιστι-
κή κατάσταση, στην 9η θέση της
βαθμολογίας και «πεινώντας» για
τρόπαια. Σήμεραπουφεύγω, χιο-
νίζειξανά.

Κατά τηδιάρκεια τωνδύοπρο-
ηγούμενωνκαταπληκτικώνετών,ο
ΠΑΟΚκατάφερεναείναιηκυρίαρ-
χηομάδαστηνΕλλάδαμεδιαφορά.
Οκτώπόντουςμπροστάαπό τους
ανταγωνιστές τουστη βαθμολογία
καιμενέουςτίτλους.Συνεπώς,θέ-
λω να ευχαριστήσω τους συμπαί-
κτες μου, τονπροπονητή μου, το
τεχνικό και ιατρικό επιτελείο και ό-
λουςτουςυπαλλήλουςτουΠΑΟΚ.

Θέλω να ευχαριστήσω ακόμα
περισσότερο απόποτέ τους οπα-
δούς τουΠΑΟΚσε ολόκληρο τον
κόσμο, ειδικά εκείνους που με υ-
ποστήριξαν από την αρχή έως το
τέλος.ΟΠΑΟΚείναικάτιπερισσό-
τεροαπόμιαομάδακαι ελπίζωνα
βοήθησα τον οργανισμό να γίνει
μεγαλύτερος και πλουσιότερος με
τιςεμφανίσειςμου,τηδιάθεσήμου
καιτηναφοσίωσήμου.Σαςευχαρι-
στώξανάκαικαλήτύχη!»

Παρασκευή 11-1-2019
13:30-17:30 ΘΕΟΔΩ-

ΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ.ΠΛΑ-
ΤΑΝΩΝ1 (πρώηνΚεντρικής
69)23310-24534

21:00-08:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙ-
ΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ
10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-
62989
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

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

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

ΑλΙτιχάντ:ΤοχρυσόσυμβόλαιοτουΠρίγιοβιτς
πουμπορείνατουαποφέρει30εκατ.ευρώ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
στον Προμηθέα κατοι-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροοι-
κόπεδο 14.500 τ.μ. επί

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

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

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-

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

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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικόπω-

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

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

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

Πληρ.τηλ.:2331024939,
Κιν.:6973015833.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα 60 τ.μ. στο κέντρο της
Βέροιας (δωμάτιο, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.), πλήρως α-
νακαινισμένο, 4ος όροφος
ρετιρέ, κεντρική θέρμανση.

Πληρ.τηλ.:6945495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελ-

ματική στέγη, εμβαδού
45 τ .μ. ,  αποτελούμενη
από 2 χώρους, πλήρως
ανακαινισμένους (δίπλα
σταΑστικά), 1ος όροφος.
Τηλ.:2331060632&6946
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για
επαγγελματ ική στέγη
στην Ανοίξεως, έναντι
πάρκουΑγ.Αναργύρων
χώρος 90 τ.μ. (ημιόρο-
φος) κατάλληλαδιαμορ-
φωμένος, γωνία, φωτει-
νός, με θέα το πάρκο,
πλήρως ανακαιν ισμέ-
νος, αυτόνομη θέρμαν-
ση, a/c, 1 δωμάτιο, 1
ενιαίος πολύ μεγάλος
χώρος,  χωλ,  μπάνιο,
κουζινα εξοπλισμένη,
μπαλκόνι περιμετρικό
(ελάχιστα κοινόχρηστα).
Τηλ . :  6948  744632 ,
6976769046(απόγευμα
18.00-20.00).

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσο-

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

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

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

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

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

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

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

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

ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεται κάτωαπότον

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ.22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,κομπλέ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,ισόγειο

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

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

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

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

ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12742-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙπο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713 -ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105285ΠΑΠΑΚΙΑ,πωλείταιπάρ-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ: 13295 - ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ηγνωστήεταιρείαταχυμεταφορών«SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνοραντεβούγιαεπικοινωνία:6937226565



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από το
BISTRO49στηΒέροιασερ-
βιτόρος,υπάλληλοςκουζίνας
και διανομέας. Τηλ. επικ.:
6983060024κ.Αργύρης.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
Delivery και κοπέλα για
τύλιγμα στο ψητοπωλείο
ΓΙΑΝΝΗΣ.Πληροφορίες κ.
Γιώργος-6984472747.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ2ΔΣ-Κπάρκιγκ,αποθηκηκαινουριο75000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ45τ.μ20ετιαςεπαγ.στεγη40000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.69000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογ.75τ.μχρήζειανακαιν.20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαν-
νη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικάχα-
μηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτε-
σιανο13000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙκρεοπώληςγιαεργαστήριοκρεά-
των.Πληροφορίεςκ.Γιώργος6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα καλοσυνάτη, πολύ

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

ΚΥΡΙΑζητεί24ωρηεργασία,ωςεσωτερική,
γιαφροντίδαηλικιωμένων.Τηλ.:6993678697.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και

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

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTAYARIS1.300κ.ε.,

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτητικόδωμάτιο

λευκόμεστρώμα,πλυντήριορούχων45άρι,

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπι-
πλαγραφειου,σαλόνι
SATO μπλε, 4 καρέ-
κλες,τραπέζι,τραπεζά-
κι, τραπέζιπτυσσόμε-
νο συσκέψεων, ντου-
λάπαμεκλειδαριά (κε-
ρασί), ντουλάπα-ράφια
(μελί), καναπέδες,όλα
σεάριστη κατάσταση.
Τηλ.: 23310 21210,
Κιν.:6978004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ.94ΠωλείταιοικόπεδοστηνΡΑχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσι-
μομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.95ΠωλείταιοικόπεδοστηΒέροια,1.017τ.μ.κοντάστοκέντρο
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,τιμήπώλησης220.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠωλείταικατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40τ.μ.
μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.15Πωλείται κατάστημαστοΡολόϊ40 τ.μ. ισόγειομε40 τ.μ.
υπόγειο,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.116ΠωλείταιχωράφιπολύκοντάστηΒέροια10στρ.μεροδάκι-
να,ποτίζεταιμεσταγονίδια,τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.115Πωλείται2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλόσημείο,
τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο74 τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,
έχει2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης
40.000ευρώ.
-Κωδ. 91Πωλείται μονοκατοικίαστονΆγιο Γεώργιο 200 τ.μ.σε 4
στρεμ.οικόπεδο.Έχει4Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.,βεσέ,τζάκι,σκεπή,
συνθετικάκουφώματα,2καυστήρεςγιαπετρέλαιοκαιυγραέριο.Είναι
πλήρωςανακαινισμένη.Τιμήπώλησης120.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠωλείταιμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120τ.μ.σε220τ.μ.
οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερικήςανακαίνι-
σης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠωλείταιμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50 τ.μ.σε468
τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανακαίνισης.
Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠωλείταιοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλόσημείο.
Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.69Πωλείται οικόπεδοστοΕργοχώρι500 τ.μ. γωνιακό.Τιμή
πώλησης140.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠωλείταιοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστοκέντρο.
Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠωλείταιγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,1ος
όρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμένο.Τιμή
πώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.19Πωλείταιγκαρσονιέραημιυπόγειαστοκέντρο60 τ.μ.Τιμή
πώλησης14.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠωλείταιχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντραρο-
δάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.71Πωλαίτειαχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000
ευρώ.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

Προσφοράτηςεβδομάδας
-ΜΕΓΑΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ:Πωλείταικετρικότατο

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απόγνωστήεταιρείαμεταφορώνζητείταιλογίστριαμε

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

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.
ζητάπροσωπικό για τις ανάγκες
της μονάδας παραγωγής της,
που βρίσκεται στο 5ο χλμ.Αλε-
ξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Συγκεκριμέναζητούνται:
•Εργάτες και εργάτριες για το

τμήμαπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό(γεωπόνους,χημικούς,τεχνο-

λόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους).
Οιενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενεςμπορούννακαταθέ-

τουναιτήσειςστην έδρα της επιχείρησης,στο5ο χλμ.Αλε-
ξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόαπλήφωτογρα-
φίαμεγέθουςταυτότητας.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



Το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων όρισε κατά 
κάποιον τρόπο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 
στην συνέντευξη που έδωσε το βράδυ της Τετάρτης, 
στον τηλεοπτικό σταθμό Open και στην Έλλη Στάη. 
Ο κ.Τσίπρας, προανήγγειλε ότι η Συμφωνία των 
Πρεσπών θα έρθει στη Βουλή μέσα στον Ιανουάριο. 
Εκτίμησε ότι ο Πάνος Καμμένος δεν θα άρει την 
εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση και τον κάλεσε 
να μην υπηρετήσει το παιχνίδι της ΝΔ και το σχέδιο 
Μητσοτάκη. Αν όμως ο Πάνος Καμμένος άρει την 
εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός 
θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης -όπως είπε. Τόνισε 
ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα έρθει σύντομα στη 
Βουλή και συγκεκριμένα εντός Ιανουαρίου, εφόσον 

θα έχει περάσει από το κοινοβούλιο της πΓΔΜ.
«Πιστεύω ότι θα πάρω ψήφο εμπιστοσύνης…

Τον λαό δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα είναι υπουργός 
για τους επόμενους 9 μήνες, αλλά το να υπάρχει 
σταθερότητα. Σε αυτό θα πρέπει να απαντήσει ο κ. 
Καμμένος την Παρασκευή (σήμερα), αν συνεχίζει 
να εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Θα το πει καθαρά 
και θα προχωρήσουμε, αν δεν το πει θα πάρουμε 
ψήφο εμπιστοσύνης και θα προχωρήσουμε, είπε ο 
Αλ. Τσίπρας.

Ως προς το τι είδους κυβέρνηση θα προχωρήσει 
σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή αν θα πρόκειται 
για μια κυβέρνηση ανοχής, ο κ. Τσίπρας είπε ότι το 
Σύνταγμα είναι σαφές και ότι δεν αποτελεί συνταγμα-

τικό πρόβλημα 
μια τέτοια κυ-
βέρνηση.

Είναι προ-
φανές ότι ό-

μως σε αυτή την εκδοχή - την θεωρώ απίθανη αυτή 
την εκδοχή - δεν υπάρχει συνταγματικό πρόβλημα 
αλλά πολιτικό πρόβλημα υπάρχει. Σε αυτή την εκ-
δοχή, είπε, θα προχωρήσω εν ευθέτω χρόνω και 
συντεταγμένα σε εκλογές, χωρίς να αφήσει στη μέση 
η κυβέρνηση τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει 
αναγγείλει», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τα μεγαλύτερα λάθη της θητείας 
του, η απάντηση ήταν ότι “δεν επικοινωνήθηκε σω-
στά το έργο του” ότι δηλαδή δεν κατάλαβε ο λαός 
πόσο ευεργετήθηκε. Στην ερώτηση για το δικό του 
mea culpa, ο πρωθυπουργός απάντησε χαρακτηρι-
στικά: “Δεν τα πήγα πολύ καλά στις επιλογές προ-
σώπων, αλλά έχω πάρει τα μαθήματά μου”

Τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων 
αποχαιρέτησε ο Καμμένος 

Τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων φέρεται 
να αποχαιρέτισε χθες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας 
Πάνος Καμμένος κατά την πρωινή συνεδρίαση του 

Συμβουλίου Άμυνας, στο Πεντάγωνο, αφήνοντας να 
εννοηθεί πως είναι έτοιμος να παραιτηθεί από τη 
θέση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Ωστόσο το τι πραγματικά θα κάνει ο Πάνος Καμ-
μένος -αν πρόκειται για άλλον έναν ελιγμό και ίσως 
προσπάθεια άσκησης πίεσης  στον Τσίπρα ή όντως 
το έχει αποφασίσει να αποχωρήσει τελικά από τη 
θέση του υπουργού- θα διαφανεί μετά το σημερινό 
ραντεβού του με τον πρωθυπουργό.

Στο συμβούλιο Άμυνας μετείχαν οι αρχηγοί των 
όπλων ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, και ο 
ίδιος και συζητήθηκαν θέματα επικαιρότητας όπως η 
ελληνοτουρκική κρίση, αλλά και διαφορά λειτουργικά 
θέματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Καμμένος 
όταν ρωτήθηκε αν θα αποχωρήσει, απάντησε: «Θα 
πράξω αυτό που είναι σωστό».

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες έδειξε 
αποφασισμένος να αποχωρήσει αποχαιρετώντας 
στο συμβούλιο άμυνας τους αρχηγούς όπλων.
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P Πάντως το μόνο μέ-
σο που δεν έχει τέλη κυκλο-
φορίας είναι το καλάμι. Και 
το καβαλάμε πολλοί…

 
P Κι ούτε ταλαιπωρία 

βάλε βγάλε αλυσίδες στα χιό-
νια.

 
P Άσε που με το καλά-

μι μπορείς αν βαρεθείς να 
πας για ψάρεμα.

 
P Μήνυση γονέα επειδή 

ο γιος του έσπασε το πόδι του 
στο σχολείο. Βλέπω τα σχολεία 
να ανοίξουν καλού κακού μετά 
την Κυριακή του Θωμά.

 
P Τελικά δεν είχαμε ακούσει καλά. Δεν 

είχε πει go back, αλλά welcome κυρία Μέρκελ 
ο σερ Άλεξ.

 
P Ήταν κι αυτό ένα πρόβλημα στη μετά-

φραση. Μετά αντιληφθήκαμε τα ελλειμματικά αγ-
γλικά του ανδρός.

 
P Ακόμη πάντως δεν έχουμε συνέλθει α-

πό τον καιρό που τα είχαμε όλα και δεν είχαμε 
πού να τα βάλουμε.

 
P Εξ ου και οι επεκτάσεις, τα συμπληρωμα-

τικά στεγαστικά και τα εξοχικά.
 

P Ήταν η καλή εποχή που η γυμναστική 
που κάναμε ήταν που τρέχαμε όλη την ώρα 
στα σουβλατζίδικα.

 
P Ευτυχώς μετά μάς παρέσυρε η εξέλιξη. 

Ήλθαν το ντιλίβερι.
 
P Και έκτοτε δεν σταμάτησαν να πηγαι-

νοέρχονται.
 
P Φαντάσου εκτός από τα σχολεία να έβγα-

ζαν αποφάσεις ‘τα σουβλατζίδικα κλειστά’. Θα το 
είχαμε κλείσει το μαγαζί.

 
P Μιλάει ο γράφων, που χθες για μια 

ακόμη φορά πνίγηκε στη φασολάδα.
 

P Κι εγώ που νόμιζα ότι θα επιπλεύσω 
στον αφρό. Τώρα κατάλαβα γιατί η μάνα μου από 
μικρό έβαζε στα φασόλια λάχανα.

 
P Το φετινό ήταν το πρώτο στρέιτ θρου 

χιόνι χωρίς τον Χάρι Κλιν.
 
P Τώρα με το χιόνι καταλαβαίνει κανείς για-

τί είναι όμορφο θέαμα οι ανθισμένες αμυγδαλιές.
 
P Μέχρι κι ο Θεός το αντιλήφθηκε, σύμ-

φωνα με τον Καζαντζάκη.
 
P Πάντως οι ρομαντικές βραδιές δίπλα στο 

τζάκι με την αγάπη, τελείωσαν τη στιγμή που έ-
μπαινε η σχάρα με τα λουκάνικα.

 
P Σε τρεις μήνες έχουμε Πάσχα. Ελπίζω 

μέχρι τότε να έχουμε χωνέψει τα χριστουγεν-
νιάτικα.

 
P Και:

 Η δασκάλα είναι μια πενηντάχρονη γεροντο-
κόρη, συντηρητική, που απεχθάνεται τα υποκο-
ριστικά στα βαφτιστικά ονόματα. Κάποια στιγμή 
ρωτά τα ονόματα των παιδιών.

- Πώς σε λένε αγοράκι; ρωτά ένα από τα παι-
διά της τάξης.

- Μάικλ, κυρία, απαντά ο μικρός. Η δασκάλα 
ταράζεται και φωνάζει:

- Μάικλ;
- Ο παπάς σε βάφτισε Μιχαήλ! Τ’ ακούς;
Το παιδί στραβοκαταπίνει, ενώ η δασκάλα ρω-

τάει ένα άλλο αγόρι.
- Εσύ, πώς λέγεσαι;
- Γαβρίλος, κυρία.
Η δασκάλα κοκκινίζει και φωνάζει δυνατά:
- Τι θα πει Γαβρίλος; Ο παπάς σε βάφτισε Γα-

βριήλ!
Πιάνει λοιπόν και ένα τρίτο αγόρι.
- Εσένα, πώς σε λένε;
Το παιδί φοβισμένο απαντά:
- Εμένα, κυρία, με λένε Πετρουήλ!

Κ.Π.

Κρίσιμο ραντεβού σήμερα, 
Τσίπρα – Καμμένου, για τις πολιτικές εξελίξεις
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