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Σελ. 8

Από σήμερα 20 εταιρίες 
της Κεντρικής Μακεδονίας 

πιστοποιημένοι 
προμηθευτές του CERN

 -Απ. Τζιτζικώστας: «Στόχος μας να καταστεί η Κεντρική 
Μακεδονία Εθνικό Κέντρο του CERN για όλη την Ελλάδα»

Επιστολή προς τον
 Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
Πανελλήνια Ένωση 

Κτηνοτρόφων: 
«Βοσκότοποι 
σ’ αυτούς που 
δικαιούνται»

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

SPORT SPORT

Αναχώρησε η αποστολή του Α.Σ. Ρωμιός 
για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα jiu jitsu

Σελ. 11

Υπογραφή Σύμβασης για το έργο 
κατασκευής και αποκατάστασης

 οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Η Βέροια 
στην 
Εβραϊκή 
Τουριστική 
Αγορά

Άλλαξαν τα «κιβώτια» και λειτουργούν 
πλέον τα φανάρια της «Κύπρου»

Σελ. 2

Ο αριστερός 
Γερμανο-
τσολιάς

Της Νίκης Καρατζιούλα 
Περιφερειακής 

Συμβούλου
 Κεντρικής Μακεδονίας

Σελ. 3

Σελ. 5

Σελ. 5 Σελ. 14



Τελικά η «καυτή πατάτα» 
έρχεται στην Αθήνα

  Το πολυαναμενόμενο τετ-α-τετ της Παρασκευής 
μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων πήγε στις καλένδες, 
αφού το «βραχυκύκλωμα» της Συμφωνίας των Πρεσπών 
στο κοινοβούλιο των Σκοπίων, ήταν μια καλή ευκαιρία 
για αναβολή. Δεν έχουμε κανένα κληρονομικό 
χάρισμα, αλλά αφενός από την παρούσα στήλη είχαμε 
γράψει προ μηνών ότι να δείτε που θα εναποθέσουν 
τις ελπίδες τους οι αντιδρώντες στην Συμφωνία των 
Πρεσπών στους βουλευτές της FYROM, αφετέρου 
και από την συχνότητα του ΑΚΟΥ 99.6 είχαμε 
προαναγγείλει από χθες την ακύρωση του ραντεβού. 
Περάσαμε από 3 μνημόνια, βροχή νομοθετημάτων 
που έπληξαν τον Έλληνα πολίτη και να που η «καυτή 
πατάτα» του Μακεδονικού έμελε να αποτελέσει πιθανή 
αιτία διαζυγίου για το ζεύγος ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ωστόσο, 
Τσίπρας και Καμμένος, διατηρούσαν μέχρι χθες στάση 
αναμονής και αναβολής, αφού η «καυτή πατάτα» 
ήταν ακόμη σε σκοπιανό έδαφος, αλλά μετά την 
χθεσινοβραδυνή υπερψήφιση έρχεται στα χέρια τους. 
Διακαείς πόθοι που διαψεύσθηκαν, αφού δεν μπόρεσε 
το κοινοβούλιο των Σκοπίων να «σώσει» την παρτίδα 
για την συγκυβέρνηση και τώρα περιμένουμε το νέο 
ραντεβού για να προχωρήσουν οι εξελίξεις… 
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ΗεκπομπήMusicBlissστονΑΚΟΥ99.6άγγιξετα
κόμικςμεένανσπουδαίοκαλεσμένο!

Στηνραδιοφωνική  εκπομπή
της προηγούμενης Τετάρτης
MusicBliss (ΜουσικήΕυτυχία)
στις 4-5 το απόγευμα, με την
μουσικοθεραπεύτριαΕυδοξία
Δαβόρα, η μουσική άγγιξε τον
μαγικό κόσμο των κόμικς. Συ-
γκεκριμένα πως η μουσική ε-
πηρεάζει τις υπόλοιπεςμορφές
τέχνης και συγκεκριμένα τον
«χάρτινο» κινηματογράφο… τα
κόμικς.Έναθέμαιδιαίτερο,που
δεν έχειπαίξει στο ραδιόφωνο.
Στο στούντιο καλεσμένος ήταν
οΤάσοςΑποστολίδης, ένας
από τους μεγαλύτερους κομι-
κογράφους της Ελλάδας, που
φέτοςταβιβλίατουκλείνουν35
χρόνια συνεχούς επανέκδοσης
καικυκλοφορίας.Πραγματικά«συλλεκτική»ησυγκεκριμένηεκπομπή,όπωςεξάλλουείναικαιοιπερισσότερεςεκπομπές
καιταθέματαπουπροσεγγίζειηΕυδοξίαΔαβόρα,πουείναιαπόταδυνατάνέαόπλαστονέοπρόγραμματουΑΚΟΥ99,6.
ΑκούστετηνσεεπανάληψητηνΚυριακήτοαπόγευμαστις6-7καισε«κονσέρβα»στοlaosnews.gr.

Δια βοής
και για δεύτερη θητεία…

ΤηδεύτερηθητείατουστηθέσητουΓραμματέατηςΝΔεξα-
σφάλισεπροχθέςέπειτααπότηνεπανεκλογήτουοβουλευτής
ΗρακλείουΛευτέρηςΑυγενάκης, ο οποίος εξελέγηδιαβοής
γιαδεύτερησυνεχόμενηφοράστηθέσηαυτή,μαζίμεέναένα
«ρεκόρ», καθώς είναι ηπρώτηφοράπου ανανεώνεται στο
κόμμαηθητείαΓραμματέακαιμάλισταομοφώνως.

Κάτιπουαντικατοπτρίζειτηνεμπιστοσύνη,τηναναγνώριση
και την επιβράβευση του έργου του, από τονΠροέδρο του
κόμματος κ.ΚυριάκοΜητσοτάκη και τωνμελών τηςπαράτα-
ξης.«Ενόςέργουπουδεναποτελείπροσωπικήεπιτυχίααλλά
ομαδική καταξίωση!Στόχοςμας όλοαυτό ναμετουσιωθεί σε
μεγάληνίκηστημητέρατωνμαχών, τιςΕθνικέςΕκλογές»,ό-
πωςσημείωσεοίδιος,σεανάρτησήτου…

Σχόλιο στο fb του ΛΑΟΥ
για τον φωτισμό της γέφυρας του 66

Στην ανάρτηση
του χθεσινού λαϊ-
κού «Υπεύθυνη ει-
δική υπηρεσία της
Περιφέρειας και ό-
χι ο δήμος για τον
φωτισμό στην Γέ-
φυρα του 66» στο
προφίλ τουΛΑΟΥ
σ τ ο  f a c e b o o k ,
η  α ναγνώστρ ι α
K a t e r i n a  G i a z i
σχολίασε παραθέ-
τονταςτηνπροσω-
πική της ανάμειξη
μετοθέμα.Σαςμε-
ταφέρουμε το σχό-
λιο αυτούσιο και
τα συμπεράσματα
δικάσας.

Άλλαξαν τα «κιβώτια» και λειτουργούν πλέον
τα φανάρια της «Κύπρου»

Τα χιόνι σταμάτησε και οι εργασίες για
την αποκατάσταση των φωτεινών σημα-
τοδοτώνστη διασταύρωση «Κύπρου» της
Βέροιας, ολοκληρώθηκαν.Απόχθες τομε-
σημέρι τα φανάρια μπήκαν ξανά σε λει-
τουργία.Τοσυνεργείοπουέρχεταιαπότην
Θεσσαλονίκη, άλλαξε τα δύο κιβώτια, το
κιβώτιο διανομής ρεύματος και το κιβώτιο
του ρυθμιστή κυκλοφορίας, ενώ από την
ερχόμενη εβδομάδα θα αλλαχθούν και οι
σηματοδότεςστουςοποίους (καινούργιους)
θατοποθετηθούνλάμπεςled.

Το νέο κιβώτιο του ρυθμιστή, έχει μια
επιπλέονδυνατότητα,ναμπορείναελέγχε-
ταιαπόαπόσταση.Πράγμαπουσημαίνειό-
τιηεταιρίαδενθαχάνειχρόνογιαναδιαπι-
στώνειεπιτόπουτηβλάβη,οπότεθαμπορεί
ναστέλνεισυνεργείοάμεσα-ελπίζουμε-για
τηναποκατάστασήτης.

ΑπόΔευτέραοιεργασίεςτοποθέτησηςοπτικώνινών
στηνοδό25ηςΜαρτίουτηςΒέροιας

Για την ομαλή και ασφαλή διεξα-
γωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημά-
των, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια
τουκοινού, κατά τηδιάρκεια εργασι-
ών τοποθέτησης οπτικών ινών της
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗ-
ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», στην οδό 25ης
Μαρτίου στην πόλη της Βέροιας, η
ΔιεύθυνσηΑστυνομίας  τροποποίη-
σε , λόγω δυσμενών καιρικώνσυν-
θηκών, το χρονικό διάστημαπραγ-
ματοποίησης των εργασιών.Οπότε
αυτές θα ξεκινήσουν απόΔευτέρα
14-01-2019και θα διαρκέσουν σύμ-
φωναμετοχρονοδιάγραμμαέωςτην
Παρασκευή18-01-2019.
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Στο τέλος του μήνα βγαίνουν στους δρόμους…

Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων: «Την Δευτέρα 
28 Ιανουαρίου, τα ρυάκια γίνονται ποτάμι… Καλούς αγώνες!»

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή αγροτών και εκπρο-
σώπων τους από όλη την Ελλάδα πραγματοποιή-
θηκε χθες το μεσημέρι στο Επιμελητήριο Σερρών, 
σύσκεψη της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτρο-
πής των Μπλόκων.

«Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μπλόκα, σε όλη 
τη χώρα, σε κομβικά σημεία, από τις 28 Ιανουαρίου. 
Εμείς εδώ στις Σέρρες θα πάμε στον Προμαχώνα», 
ανέφερε μιλώντας στον ΑγροΤύπο, ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Αγροτών Βισαλτίας, κ. Στέργιος Λίτος.

«Δευτέρα 28 Ιανουαρίου. Τα ρυάκια γίνονται πο-
τάμι. Καλούς αγώνες», ήταν το σχόλιο της Πανελ-
λαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, σχετικά με την 
εξέλιξη αυτή.

Βασικό θέμα της σύσκεψης ήταν το πώς θα οργα-
νωθούν και θα υλοποιηθούν η κλιμάκωση και ο πα-
νελλαδικός συντονισμός του νέου γύρου αγροτικών 
κινητοποιήσεων, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μι-
λώντας στον ΑγροΤύπο, ο Στέργιος Λίτος, πρόεδρος 
του Συλλόγου Αγροτών Βισαλτίας, εκ των πρωτεργα-
τών της σύσκεψης.

Εν τω μεταξύ, με ανακοίνωσή τους η Ενωτική Ο-
μοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και 
οι Αγροτικοί Σύλλογοι της Αγιάς καλούν τους αγρότες 
και κτηνοτρόφους της περιοχής να συμμετέχουν 
στην σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 
15 Ιανουαρίου και ώρα 7 το βράδυ στην ταβέρνα 
«Χατζάκος» στην Αγιά στην οποία θα γίνει ενημέρω-
ση για τις εξελίξεις, τα αγροτικά προβλήματα και την 
οργάνωση της δράσης μας το επόμενο διάστημα.

Αιτήματα  και  διεκδικήσεις
Τα βασικά αιτήματα - διεκδικήσεις του οργανωμέ-

νου αγροτικού κινήματος είναι τα εξής:
-Κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτη-

νοτροφικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος 
παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση 
και συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Αμεση 
πληρωμή των αγροτικών προϊόντων κατά την παρά-
δοσή τους, να σταματήσει το αίσχος των «ανοιχτών 
τιμών». Φτηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες.

-Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος λόγω 
των πολύ χαμηλών τιμών παραγωγού των προϊό-
ντων και των ζημιών στην παραγωγή, για τις οποίες 
δεν φέρουν ευθύνη οι παραγωγοί.

-Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολό-
γητο πετρέλαιο, μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύ-
ματος κατά 50%, κατάργηση του ΦΠΑ σε αγροτικά 
μέσα και εφόδια, ζωοτροφές, τρόφιμα, είδη λαϊκής 
κατανάλωσης και υπηρεσίες, κατάργηση των χαρα-

τσιών.
-Κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου, συντά-

ξεις αξιοπρέπειας στα 60 χρόνια για τους αγρότες 
και στα 55 για τις αγρότισσες, αποκλειστικά δημόσια 
δωρεάν Υγεία - Πρόνοια.

-ΕΛΓΑ κρατικός φορέας που θα καλύπτει και θα 
αποζημιώνει στο 100% τις ζημιές απ’ όλες τις αιτίες 
καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο 
κεφάλαιο, χωρίς καθυστερήσεις.

-Να μην ισχύσουν οι περικοπές στις επιδοτήσεις 
- ενισχύσεις, κατάργηση όλων των άμεσων και έμμε-
σων περιορισμών της αγροτικής και κτηνοτροφικής 
παραγωγής που επιβάλλει η νέα ΚΑΠ της ΕΕ, σύν-
δεση των ενισχύσεων με την παραγωγή, το ζωικό 
κεφάλαιο.

-Να αυξηθεί στα 12.000 ευρώ, συν 3.000 ευρώ 
για κάθε παιδί, το ετήσιο ακατάσχετο χρηματικό όριο 
στα βιβλιάρια των μικρομεσαίων αγροτών.

-Καμιά κατάσχεση και πλειστηριασμός πρώτης, 
δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού, από δάνεια που 
βρίσκονται στο «κόκκινο», συνολικής αντικειμενικής 
αξίας μέχρι 300.000 ευρώ.

-Να μη μειωθεί το αφορολόγητο όριο που κατέ-
κτησαν οι αγρότες στα μπλόκα. Αφορολόγητο ατο-
μικό εισόδημα 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 
3.000 ευρώ για κάθε παιδί, φορολογία σε κάθε πραγ-
ματικό εισόδημα, κατάργηση των τεκμηρίων.

-Να σταματήσουν τα «αγροτοδικεία» και η ποινι-
κοποίηση των αγώνων, που αποσκοπούν στην τρο-
μοκράτηση των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων 
ώστε να πάψουν ν’ αγωνίζονται για τα δίκαια και ζω-
τικά αιτήματά τους, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική 
της κυβέρνησης και της ΕΕ.

Τα 12 σημεία της συνάντησης 
Αραχωβίτη με αγρότες της Θεσσαλίας

Εν τω μεταξύ  το απόγευμα της Τετάρτης 9 Ιανου-
αρίου υπήρξε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των 
αγροτών στον Τύρναβο  και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρου Αραχωβίτη.ο 
οποίος τη χαρακτήρισε εποικοδομητική  και σε καλό 
κλίμα.

Ο κ. Αραχωβίτης αφού τόνισε ότι η  μεταμνημο-
νιακή εποχή οικοδομείται πάνω σε ένα παραγωγικό 
μοντέλο το οποίο έχει ως θεμέλιο λίθο την πρωτογε-
νή παραγωγή ενημέρωσε ότι:

• Στο επόμενο τρίμηνο θα ανακοινωθούν συνδυ-
αστικά μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής

• Προωθείται σε συνεργασία με το υπουργείο Οι-
κονομικών, νομοθετική ρύθμιση για τα αποστάγματα 

που θα αντιμετωπίσει οριστικά το πρόβλημα των 
αμβυκούχων-παραγωγών τσίπουρου

• Στις κρατικές ενισχύσεις de minimis θα εντα-
χθούν όλες οι ποικιλίες των ροδακίνων και των νε-
κταρινιών, που έχουν πραγματικά υποστεί υποβάθ-
μιση

• Ενισχύσεις de minimis θα χορηγηθούν και στα 
αχλάδια, στις περιοχές που έχει διαπιστωθεί υπο-
βάθμιση

• Το ΥΠΑΑΤ προχωρεί σε ρύθμιση για την επό-
μενη χρονιά στο θέμα των «ανοιχτών τιμών» στο 
βαμβάκι, σύμφωνα με την οποία η τιμή θα είναι γνω-
στή στους παραγωγούς με την παράδοση ή θα είναι 
προσυμφωνημένη με συμβόλαιο υπογεγραμμένο 
από την σπορά

• Γίνεται αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, 
προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες καλλιέργει-
ες, τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα και την κλιματική 
αλλαγή, ώστε «να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος 
κανονισμός ασφάλισης και ένας, αλληλέγγυος δημό-
σιος και ανταποδοτικός οργανισμός»

• Από το ΥΠΑΑΤ έχει κατατεθεί στην Ε.Ε. επιστη-
μονικά τεκμηριωμένος φάκελος για τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής σε μια σειρά αγροτικών προ-
ϊόντων που υπέστησαν φέτος ζημιές και ζητείται η 
έγκριση προγραμμάτων αποζημίωσης γι’ αυτές τις 

καλλιέργειες
• Προχωράει η κρατική ενίσχυση στην αιγοπρο-

βατοτροφία για την στήριξη συμπληρωματικά του 
εισοδήματος  των κτηνοτρόφων, ενώ έχουν ξεκινήσει 
εντατικοί έλεγχοι στην αγορά γάλακτος, παράλληλα 
με τους ελέγχους στα τελωνεία και προαναγγέλθηκαν 
τα πρώτα πρόστιμα, αλλά και αφαίρεση αδειών σε 
γαλακτοκομικές και τυροκομικές επιχειρήσεις αν δια-
πιστωθούν θέματα νοθείας

• Επίκειται η δημοσίευση της ΚΥΑ που θα διέπει 
την εμπορία και διακίνηση του γάλακτος με αυστηρές 
προβλέψεις και δεσμεύσεις για τις εισαγωγές.

• Τα περιουσιακά στοιχεία των υπό εκκαθάριση 
συνεταιριστικών οργανώσεων δεν θα εκποιηθούν 
(αφού είναι περιουσία των γενεών και όχι των συνε-
ταίρων).

•Καμία απαλλαγή διοικούντων για χρέη των ορ-
γανώσεών τους δεν θα υπάρξει αλλά μόνο αναστολή 
διώξεων μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης

• Διέψευσε τα περί «πριμ» αποχώρησης στην 
αιγοπροβατοτροφία.

Αναφορικά με το ζήτημα του ακατάσχετου λογα-
ριασμού των αγροτών, ο Υπουργός είπε ότι οι ενι-
σχύσεις των μικρομεσαίων αγροτών πλέον προστα-
τεύονται και πως «δεν υπάρχει άλλη κοινωνική ομά-
δα που να απολαμβάνει ακατάσχετο 22.500 ευρώ».

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων: 
«Βοσκότοποι σ’ αυτούς που δικαιούνται»

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
έστειλε προχθές η Πανελλήνια Ενωση Κτηνοτρόφων 
σχετικά με το μεγάλο πρόβλημα που τους απασχολεί 
εδώ και χρόνια, και αφορά στα βοσκοτόπια. Σύμφωνα 
με τους κτηνοτρόφους, γίνεται ένα «αλαλούμ» με το θέ-
μα των βοσκοτόπων για το οποίο θα προσφύγουν στα 
ευρωπαϊκά δικαστήρια, όπως τονίζουν. «Βοσκότοποι 
σ’ αυτούς που το δικαιούνται» λένε οι κτηνοτρόφοι της 
χώρας και στην επιστολή τους, που υπογράφουν ο Πρό-
εδρος Στέργιος Κύρτσιος και ο αναπληρωτής Γιάννης 
Γκρίνιας, αναφέρουν:

«Κύριε Υπουργέ
Δυστυχώς η κτηνοτροφία στην Ελλάδα είναι «ΑΣΚΗ-

ΣΕΙΣ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ» καθώς στο θέμα των βοσκοτόπων 
και στην ουσία ο τρόπος κατανομής των δικαιωμάτων για την πληρωμή 
των επιδοτήσεων της ΚΑΠ είναι παράνομος και παράλογος με αποτέλε-
σμα να δημιουργεί τεράστιες αδικίες και ανισότητες θέτοντας παράλλη-
λα σε κίνδυνο τις πληρωμές των επιδοτήσεων από την Ε.Ε.

Πράγματι οι επιτελείς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανάγκη να δώσουν 
εκτατικά δικαιώματα σε όλους τους αιτούντες κοινοτική ενίσχυση προ-
χώρησαν με την περίφημη τεχνική λύση σε αυθαίρετη χωροθέτηση των 
υποψηφίων σε εκτάσεις με τις οποίες δεν είχαν καμία σχέση.

Στρέμματα δηλώθηκαν και στρέμματα που να ενεργοποιούν βοσκό-
τοπο δεν υπήρχαν.

Την ίδια στιγμή βοοτρόφοι- ει-
σαγωγείς βοοειδών για πάχυνση 
και αγελαδοτρόφοι γαλακτοπαρα-
γωγής που τα ζώα τους είναι ΕΝ-
ΣΤΑΒΛΙΣΜΕΝΑ και από την φύση 
τους δεν χρειάζονται βοσκότοπο 
έσπευσαν αυθαίρετα να κατοχυ-
ρώσουν βοσκότοπο τον οποίο ό-
μως κατείχαν και αξιοποιούσαν 
οι αιγοπροβατοτροφοι χωρίς ω-
στόσο να έχουν με σαφήνεια και 
χαρτογραφικά προσδιοριστεί.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε με 
μεγαλύτερη ένταση το 2013 και 

2014 όπου το κούρεμα από τις Βρυξέλες των 
δηλούμενων εκτάσεων στον Εθνικό φάκελο ήταν σημαντικό και με μεγά-
λο κόστος.

Τον τελευταίο καιρό όλες οι ΔΑΟΚ καλούνε δια του τύπου τους κτη-
νοτρόφους να προσέλθουν να υπογράψουν τις καταστάσεις κατανομής 
των βοσκοτόπων ενώ όσοι κτηνοτρόφοι δεν ανταποκρίνονται στην 
ειδοποίηση της ΔΑΟΚ εντός 30 ημερών θεωρείται ότι αποδέχονται την 
κατανομή ως έχει και χάνουν το δικαίωμα για αίτηση χωροταξικής ανα-
κατανομής για το επόμενο έτος.

Επειδή Κύριε Υπουργέ όλοι οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αναφέρουν ρητά και κατηγορηματικά 
ότι βοσκότοπο δικαιούνται όσοι τον κά-
νουν χρήση και βοσκότοπος σημαίνει 
χρήση και όχι νομή δεν μπορούμε να 
αφήσουμε να συνεχιστεί αυτό το σαθρό 
σύστημα κατανομής βοσκοτόπων είμα-
στε έτοιμοι να προσφύγουμε μέχρι και 
στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια με ότι αυτό 
συνεπάγεται.

Αλήθεια πότε θα δώσετε εντολή και 
χρήματα στις περιφέρειες για τα δια-
χειριστικά σχέδια βόσκησης που εσείς 
με νομοσχέδιο ψηφίσατε πριν από τρία 
χρόνια;

Προσπαθείτε να καταστήσετε συνέ-
νοχους τους κτηνοτρόφους σε ένα θέμα που τείνει να πάρει διαστάσεις 
σκανδάλου θέτοντας σε κίνδυνο τις επιδοτήσεις και ενόψει μάλιστα της 
Νέας Προγραμματικής Περιόδου της ΚΑΠ.

Όσο για τα υπόλοιπα θέματα με πιο σοβαρό την επίθεση που δέχε-
ται η ελληνική αιγοπροβατοτροφία και συγχρόνως η φέτα μας από ξένα 
συμφέροντα θα επανέλθουμε σύντομα και θα μας βρίσκουν πάντα και 
όλοι μπροστά τους.

Περιμένουμε άμεσα τις απαντήσεις και βασικά τις προθέσεις σας και 
είμαστε στη διάθεση σας».
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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

Μεγαλώνουμε μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο δομημένο με άγραφους ηθικούς κανόνες, όρους 
και όρια που προσδιορίζουν τον «σωστό» τρόπο που θα έπρεπε να σκεπτόμαστε, να αισθανό-
μαστε και να πράττουμε σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Πολλοί από εμάς χτίζουμε ένα ρόλο που 
επαληθεύει τις προσδοκίες των σημαντικών «άλλων», των ανθρώπων εκείνων που αγαπάμε και υ-
ποκύπτουμε στην ψευδαίσθηση ότι θα κάνουμε ευτυχισμένους, αν συντονιστούμε με τους τρόπους 
που έχουν επιλέξει για να ζήσουμε τη ζωή μας. Οι προσδοκίες των γονέων για το πως θα πρέπει 
να ζούμε, οι πιέσεις του εκπαιδευτικού, και μετέπειτα, επαγγελματικού συστήματος, ακόμη και οι 
απαιτήσεις του ευρύτερου φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, δρουν ανασταλτικά στη βασική 
επιδίωξη και ευθύνη που έχει ο καθένας μας να βιώσει και να πραγματώσει την αυθεντική εικόνα 
του εαυτού του. 

 Είμαι ο εαυτός μου σημαίνει έχω συναίσθηση του ποιος είμαι και ποια είναι η κατεύθυν-
σή μου στη ζωή. Γνωρίζω ότι είμαι μέρος του κοινωνικού πλαισίου αλλά, ταυτόχρονα, διατηρώ τη 
μοναδικότητά μου και χαράζω την πορεία μου με γνώμονα τις προσωπικές μου ανάγκες, αξίες και 
πεποιθήσεις, ανεπηρέαστος από τις επιδράσεις των άλλων. Είμαι αυτός που είμαι, όχι η προβολή 
των επιδιώξεων των άλλων. 

 Αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου, χωρίς να τα λογοκρίνω, επειδή αποδέχομαι ότι κά-
ποια από αυτά είναι κοινωνικώς αποδεκτά και άλλα ίσως άτοπα και παιδαριώδη. Τολμώ να κοιτάξω 
κατάματα την πολύπλοκη και αντιφατική φύση τους και να την αγκαλιάσω ως μέρος του εαυτού 
μου. Μπορεί, για παράδειγμα, να θυμώνω υπερβολικά με κάποιον που αγαπώ βαθιά. 

 Εμπιστεύομαι τις διεργασίες της σκέψης μου, ακολουθώ το δρόμο που ορίζει η προσω-
πική μου εντύπωση και κρίση για τις καταστάσεις που βιώνω και υπακούω το ένστικτό μου, ως 
αξιόπιστη πηγή πληροφοριών. Δε διστάζω να απολαμβάνω κάθε εμπειρία, ως διαδικασία μάθησης, 
και έχω το θάρρος να πειραματίζομαι με νέες συνθήκες που υπερβαίνουν τη ζώνη της γνώριμης α-
σφάλειας. Δηλ, δεν παραμένω καθηλωμένος στα σταθερά, αλλά επιζητώ την αλλαγή που θα εγκαι-
νιάσει μια νέα ωφέλιμη συνθήκη. 

 Αποδέχομαι τα χαρίσματα και τις ατέλειες μου και εκφράζομαι αυθεντικά, χωρίς να κρύβο-
μαι πίσω από τη μάσκα του αψεγάδιαστου προτύπου, αλλά ενεργώντας σε απόλυτο συντονισμό με 
τις ανάγκες, τα συναισθήματα και τους στόχους μου, οι οποίοι συνεχώς ανανεώνονται σε συνάρτη-
ση με τις μεταβολές των καταστάσεων. Τολμώ να δρω αντί να αντι-δρώ, στις προκλήσεις της ζωής, 
παίρνοντας την αποκλειστική ευθύνη για τις συνέπειες της δράσης μου.  

 Είμαι ο εαυτός μου σημαίνει απελευθερώνομαι από τις περιοριστικές πεποιθήσεις που με 
βάζουν σε καλούπια ρόλων, και αποποιούμαι την υποχρέωση να ζω την κάθε μέρα μου προσπα-
θώντας να χωρέσω στα «θέλω» των άλλων. 

«Γίνε η φωνή, όχι 
ο αντίλαλος των άλλων…»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Τριγύριζα στους κήπους ενός ασύλου 
για παράφρονες, όταν γνώρισα έναν νεα-
ρό άνδρα που διάβαζε ένα βιβλίο φιλοσο-
φίας. Η συμπεριφορά του και η προφανής 
καλή υγεία του, τον έκαναν να ξεχωρίζει 
από τους άλλους τροφίμους. Κάθισα δίπλα 
του και ρώτησα: 

«Τι κάνεις εδώ;» 
Με κοίταξε, έκπληκτος. Και βλέποντας 

ότι δεν ήμουν ένας από τους γιατρούς, 
απάντησε: 

«Είναι πολύ απλό. Ο πατέρας μου, ένας 
λαμπρός δικηγόρος, ήθελε να γίνω σαν 
αυτόν. 

Ο θείος μου, ο οποίος κατέχει ένα μεγά-
λο εμπορικό κέντρο, ήλπιζε πως θα ακο-
λουθήσω το παράδειγμά του. 

Η μητέρα μου ήθελε να είμαι η εικόνα 
του αγαπημένου της πατέρα. 

Η αδελφή μου έβαζε τον σύζυγό της 
πάνω από εμένα φέρνοντάς τον ως παρά-
δειγμα του επιτυχημένου άνδρα. 

Ο αδελφός μου προσπάθησε να με προ-
πονήσει έως ότου γίνω διάσημος αθλητής 
όπως ο ίδιος. 

Το ίδιο συνέβη και στο σχολείο, με τον 
καθηγητή πιάνου και τον καθηγητή των 
Αγγλικών – ήταν όλοι πεπεισμένοι και α-
ποφασισμένοι ότι ήταν το καλύτερο δυνατό 
παράδειγμα προς μίμηση. 

Κανένας από αυτούς δεν με κοίταξε ως 
ένα άτομο, αλλά ήταν σαν να κοιτάζουν τον 
εαυτό τους στον καθρέφτη. 

Γι ‘αυτό κι εγώ αποφάσισα να εγγραφώ 
στο άσυλο. Τουλάχιστον εδώ μπορώ να 
είμαι ο εαυτός μου…»

Khalil Gibran
«Το Άσυλο»

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019 
στις 6:30μμ, ο Σύλλογος Πολιτισμού 
Νάουσας ενCANTO διοργανώνει στο 
Εργαστήρι Τεχνών Μουσικό Κουτί(-
Πλ. Διοικητηρίου, Νάουσα) την πα-
ρουσίαση του παιδικού βιβλίου της 
Πόπης Φιρτινίδου, Το Δεντράκι που 
δεν ήθελε να στολιστεί, που μόλις 
κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις των 
Συναδέλφων, με εικονογράφηση της 
Σοφίας Παυλίδου.

Το βιβλίο, που απευθύνεται σε 
παιδιά Ε’ και Στ’ Δημοτικού και μα-
θητές Γυμνασίου, σε πρώτο επίπεδο 
μιλά για ένα δέντρο που φυτρώνει 
κατά τύχη και σύντομα έρχεται σε 
επαφή με την σκληρή πραγματικό-
τητα της κοπής των δέντρων, όταν 
πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, με 
μοναδικό σκοπό να στολιστούν για 
λίγες μέρες, αλλά και τις «σκέψεις» 
του δέντρου για την ματαιότητα μιας 
τέτοιας συνήθειας. 

Σε δεύτερο επίπεδο όμως, πραγ-
ματεύεται την αλληλεγγύη, την επώ-
δυνη ενηλικίωση, τον χωρισμό, τη βία, την 
προσφυγιά και την διαστροφική χρήση της 
Φύσης από τον Άνθρωπο, που την αντιμετω-
πίζει ως εργαλείο.

Το νόημα του βιβλίου με λίγες λέξεις συ-
μπυκνώνεται στην τελευταία φράση που δια-
βάζουμε στο οπισθόφυλλο:

Γιατί να μου δώσεις μια ζωή, αν η ζωή αυ-
τή δεν είναι δική μου;

Για το βιβλίο, αλλά και με αφορμή το βι-
βλίο, μιλούν οι κυρίες:

Μαρίνα Χονδροματίδου, καθηγήτρια/συ-
νοδός πιάνου, υπεύθυνη τμημάτων μουσικο-

κινητικής και διοργανώτρια παιδικών παρα-
στάσεων παιδικής σκηνής Δημοτικού Ωδείου 
Καλαμαριάς

Άννα Ασλανίδου, MA - MSc Ψυχολόγος, 
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Νάουσας

Δήμητρα Μητρέντση, μουσικοπαιδαγωγός/
μαέστρος, καλλ. δ/ντρια ΣΠΝ ενCΑΝΤΟ

Μουσικά η εκδήλωση ντύνεται από την 
σοπράνο και καθηγήτρια μουσικής Ελένη 
Αναγνώστου.

Συντονίζει η Ανθή Χίρτογλου, καθηγήτρια 
Αγγλικών

Το βιβλίο της Πόπης
Φιρτινίδου «Το Δεντράκι που 

δεν ήθελε να στολιστεί» 
παρουσιάζεται στη Νάουσα
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ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΝΤΙΔΑ… 
Μ` ένα πουκάμισο λευκό στη θάλασσα 
και πετούμενα Ιταλικά τραγούδια. 
Mε μια μικρή λεξούλα ερωτευμένη με το γαλάζιο
που ευχαριστεί το ΘΕΟ που σβήνει 
τα πρόστιμα…

Τούλεγε η Πολυξένη
πως η φύση λύνει τα προβλήματα των πόλεων 
και πως μια φουντωτή Ροδιά
που ήταν καθηγήτρια στην σχολή Καλών 
Τεχνών,
μιλούσε στα παιδιά 
για τους προορισμούς του φωτός
που ξοδεύονταν στην μελέτη 
αμετάφραστων Πόθων.

Ήταν καμιά σαρανταριά 
αυτοί που κουνώντας τα μαντίλια τους 
στην ακτή
διάβαζαν την Ανατολή 
και ζητούσαν τ’ Ουρανού
την ληξιαρχική πράξη γέννησης της Ευκαρπίας.

Ολοταχώς 
θα φθάσω στο κέντρο της αισιοδοξίας σου 
εαυτέ μου,
είπα τότε.
Εκεί που
ορχήστρες  ανήλικων ήχων 
τσακώνονται  με την Σιωπή 
και μικρές Αγάπες σταδιοδρομούν στο Άγνωστο.

Θα μπω από 
την πόρτα που μπαίνει η Άνοιξη… 
Από κει που φαίνεται 
πως λιγοστεύει το σκοτάδι.  

Γιάννης Ναζλίδης

Βρέθηκαν κλειδιά
Βρέθηκαν κλειδιά στην οδό Βενιζέλου. Όποιος 

τα έχασε ας περάσει από τα γραφεία της εφημερί-
δας «ΛΑΟΣ», Βενιζέλου 10.

Εξιχνίαση κλοπής 
ηλεκτρονικών συσκευών

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίστηκε 
δικογραφία σε βάρος 40χρονου ημεδαπού, καθώς 
όπως προέκυψε από την έρευνα, από το απόγευ-
μα της 8ης Ιανουαρίου 2019 έως το πρωί της επό-
μενης ημέρας, παραβίασε ισόγειο χώρο γραφείων 
και αφαίρεσε συσκευές και εξαρτήματα ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών.

Ο αριστερός 
Γερμανοτσολιάς

Η βούληση του 
λαού, σε σχέση με 
την συμφωνία των 
Πρεσπών, είναι σε 
συντριπτικό ποσοστό 
απόρριψη αυτής.

 Ο  α ρ ι σ τ ε ρ ό ς 
πρωθυπουργός κ. 
Τσίπρας, ευθυγραμ-
μιζόμενος με την θέ-
ληση της Γερμανίδας 
συντηρητικής καγκε-
λαρίου κας. Μέρκελ 
και σε ευθεία σύ-
γκρουση με την βού-
ληση των πολιτών, επιχειρεί να περάσει τη συμ-
φωνία αυτή με τη βοήθεια και κάποιων περιέργως 
«πρόθυμων».

Ο  εν αναμονή πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης αρνείται τη σύμπλευση απόψεων με την 
ανήκουσα στον ίδιο κύκλο Ευρωπαϊκών Λαϊκών 
κομμάτων και ευθυγραμμίζεται με τη βούληση των 
Ελλήνων πολιτών.

 Αν κατά την πάλαι ποτέ αριστερά και κάνο-
ντας χρήση των χαρακτηρισμών που με περισσή 
ευκολία εκστόμιζε όταν θεωρητικολογούσε και κυ-
νηγούσε ανεμόμυλους, ένας εκ των δύο είναι ο 
«ελεεινός, προσκυνημένος και ξεπουλημένος Γερ-
μανοτσολιάς»!

 Θα μπορούσε να μας πει το ποιος; 

Νίκη Καρατζιούλα 
Περιφερειακή Σύμβουλος
 Κεντρικής Μακεδονίας

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.

Μετά από επίσκεψη της εκδοτικής 
ομάδας Eretz στην περιοχή μας…

Η Βέροια στην Εβραϊκή 
Τουριστική Αγορά

Η Βέροια συμπεριλήφθηκε πρόσφατα στο ταξιδιωτικό οδηγό τσέπης για τη 
Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία που εξέδωσε η εκδοτική ομάδα Eretz με 
έδρα το Τελ Αβίβ και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα εβραϊκά καθώς επίσης και 
στο περιοδικό Metropolis με αφιέρωμα στην ευρύτερη περιοχή. Ο συγκεκριμένος 
ταξιδιωτικός οδηγός απευθύνεται στους χιλιάδες Ισραηλινούς πολίτες που επισκέ-
πτονται κάθε χρόνο την πόλη της Θεσσαλονίκης και τη Βόρεια Ελλάδα.

Πρόκειται για αποτέλεσμα συστηματικής και οργανωμένης προσπάθειας από 
την πλευρά της Αντιδημαρχίας Τουρισμού του Δήμου Βέροιας, η οποία ξεκίνησε 
από τις αρχές του περασμένου καλοκαιριού όταν τα μέλη της παραπάνω εκδο-
τικής ομάδας, στο πλαίσιο fam trip (ταξιδιού εξοικείωσης), που διοργάνωσε ο 
Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το γραφείο ΕΟΤ Ισραήλ, 
επισκέφθηκαν τη Βέροια και την ευρύτερη περιοχή, ακολουθώντας τις εβραϊκές και 
τις υπόλοιπες τουριστικές διαδρομές και συγκεντρώνοντας το απαραίτητο υλικό για 
την έκδοση του συγκεκριμένου οδηγού, του χάρτη και του περιοδικού Metropolis με 
αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Η εκδοτική ομάδα Eretz, 
που δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην ανάδειξη της ομορφιάς και των 
τουριστικών υποδομών της Ελλάδας, έχει εκδώσει στο παρελθόν κι άλλους έντυ-
πους ταξιδιωτικούς οδηγούς οι οποίοι γνώρισαν μεγάλη. 

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της εκδοτικής ομάδας Eretz βρέθηκαν τον περα-
σμένο Ιούνιο στη Βέροια όπου έτυχαν θερμής φιλοξενίας από την Αντιδημαρχία 
Τουρισμού του Δήμου Βέροιας ενώ ξεναγήθηκαν στους Βασιλικούς Τάφους των Αι-
γών, στην Εβραϊκή Συναγωγή αλλά και στα υπόλοιπα αξιοθέατα της πόλης μας. Το 
αφιέρωμα στο περιοδικό Metropolis και στον τουριστικό οδηγό κάνει αναφορά στη 
Βέροια με εκτενή αφιερώματα στο Μουσείο των Βασιλικών Τάφων και το Ανάκτορο 
των Αιγών αλλά και την Εβραϊκή Συναγωγή. «Η προσπάθεια προσέλκυσης επισκε-
πτών από το Ισραήλ αλλά και των Εβραϊκής καταγωγής πολιτών από όλο τον κό-
σμο αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της Αντιδημαρχίας τουρισμού και μια τέτοια 
έκδοση στην εβραϊκή γλώσσα και σε έντυπα υψηλής αναγνωσιμότητας συμβάλουν 
ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή», επισήμανε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, 
Βασίλης Λυκοστράτης. 

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.
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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
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Του ιερέως
Παναγιώτου Σ.
Χαλκιά

Σήμερα, φίλοι αναγνώστες, θα σας μεταφέρω 
μια είδηση που δημοσιεύτηκε πριν από αρκετά 
χρόνια στον καθημερινό Τύπο και θα τη σχολι-
άσω. Νομίζω, πως, η είδηση αυτή «ταιριάζει», 
δυστυχώς, και στην εποχή μας. Ιδού, λοιπόν, η 
είδηση:

«Με λιγότερες υποχρεώσεις απ’ όσες είχε ως 
τώρα και με περισσότερο χρόνο στη διάθεσή της η κ. Σιμόν Βέϊλ, δεν 
μένει, βέβαια, με σταυρωμένα χέρια στο σπίτι της. Ανήσυχη πάντα 
για το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας, η Γαλλοεβραία πολι-
τικός που γνώρισε τη φρίκη και τη βαρβαρότητα σ’ όλη την έκταση (η 
μόνη από την οικογένειά της που διασώθηκε από γερμανικό στρατό-
πεδο συγκεντρώσεως), ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία 
ενός Ευρωπαϊκού Ιδρύματος  για την Τέχνη και την Κουλτούρα. Κατά 
την Σιμόν Βέϊλ, ο μόνος τρόπος για να σπάσουν οι γέφυρες με «ένα 
μακρύ παρελθόν γεμάτο προκαταλήψεις και μίση», η μόνη ελπίδα 
για να «απομακρυνθεί το φάσμα της βαρβαρότητας που ξαναγεννιέ-
ται σε ώρες κρίσεως», είναι η δημιουργία μιας νέας κουλτούρας. Στην 
πρόσκληση της κ. Βέϊλ ανταποκρίθηκαν πρόθυμα πολλά διάσημα 
ονόματα, μεταξύ των οποίων οι Σερ Λόρενς Ολίβιε, ο Κλαούντιο 
Αμπάντο και ο Χαίνριχ Μπελ. Και επειδή το ίδρυμα δεν αρκείται σε 
ωραίες θεωρίες, ανήγγειλε ήδη τις πρώτες εκδηλώσεις: Ένα συνέ-
δριο περί αρχιτεκτονικής που θα γίνει σύντομα στην Κοπεγχάγη, ένα 
φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής στο Παρίσι και ένα φεστιβάλ ευρωπαϊ-
κού κινηματογράφου στη Νέα Υόρκη».

Πόσο αρέσουν στον άνθρωπο οι ψευδαισθήσεις και οι αυταπά-
τες! Πόσο εύκολα λησμονεί και πόσο δύσκολα διδάσκεται από την 
σκληρή πραγματικότητα και την ιστορική αλήθεια! Άσχετα αν την 
έχει ζήσει σε όλη της την τραγικότητα. Δυστυχώς, τα αυτονόητα δεν 
είναι πάντοτε αυτονόητα για τους πολλούς. Και αυτό γιατί χρειάζονται 
πνευματικές προϋποθέσεις. Αυτές που λείπουν από την εποχή μας. 
Λείπουν από τους ανθρώπους, που ιδιαίτερα έπρεπε να τις διαθέ-
τουν.

Πολλοί άνθρωποι, σαν την κ Βέϊλ, βλέπουν τα δράματα της επο-
χής μας, επισημαίνουν την τραγικότητά της, παρατηρούν περίτρομοι 
το φάσμα της βαρβαρότητας να πλησιάζει απειλητικά. Δεν τους 
διαφεύγει ότι η ολοκληρωτική νοοτροπία, που δημιούργησε τα στρα-
τόπεδα της φρίκης, δεν είναι και τόσο μακρινή. Ξαναζεί 
με άλλες μορφές και στις μέρες μας. Ακριβώς, γιατί και 
σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει η γενεσιουργός αιτία που 
την παρήγαγε. Ο άνθρωπος της αποστασίας, που προ-
ετοίμασε το ναζισμό και τα εγκλήματά του, ξαναζεί στις 
μέρες μας με την πολεμική εναντίον των πνευματικών και 
ηθικών αξιών και προπάντων εναντίον του Θεού.

Τότε, με τη συνθηματολογία τους για τον υπεράνθρω-
πο, κατάργησαν τον άνθρωπο και έβαλαν στη θέση του 
τον κτηνάνθρωπο. Και ήταν επόμενο, αφού προηγουμέ-
νως κατάργησαν ως περιττό το Θεό. Και όταν καταργείται 
ο Θεός, καταργείται και ο άνθρωπος. Χωρίς τον δημιουρ-
γό, δεν στέκει και το δημιούργημα.

Όλα αυτά, δυστυχώς, λησμονούνται, περιφρονούνται 

και πολεμούνται. Και ψάχνουν για άλλες ανεδαφικές λύσεις. Πάνε 
να σταματήσουν τον επερχόμενο χείμαρρο με άχυρα. Μπροστά στο 
πανανθρώπινο ολοκαύτωμα που επικρέμαται, στις καθημερινές βαρ-
βαρότητες που σημαδεύουν τον πλανήτη μας στα σύγχρονα στρα-
τόπεδα της φρίκης, στην αδίσταχτη καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, στον άνανδρο σφαγιασμό της κυοφορούμενης ζωής, η 
κυρία Βέίλ βρήκε τη λύση.

Το απόγειο του στρουθοκαμηλισμού. Η λύση της κ. Βέϊλ; Την εί-
παμε. Μας τα είπε: «Ο μόνος τρόπος για να σπάσουν οι γέφυρες με 
ένα μακρύ παρελθόν γεμάτο προκαταλήψεις και μίση, η μόνη ελπίδα 
για να απομακρυνθεί το φάσμα της βαρβαρότητας… ένα συνέδριο 
αρχιτεκτονικής… ένα φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής… ένα φεστιβάλ 
κινηματογράφου…!».

Και έτσι εξορκίσαμε τον κίνδυνο ενός νέου πολέμου, εγκαθιδρύ-
σαμε την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς, απομακρύναμε το φάσμα της 
βαρβαρότητας, καταργήσαμε τα μίση, τις προκαταλήψεις και τις φυ-
λετικές διακρίσεις! Στο συνέδριο της αρχιτεκτονικής θα σχεδιάσουμε 
το νέο κόσμο, όπου θα βασιλεύει η δικαιοσύνη! Και όταν θα παιανίζει 
η σύγχρονη μουσική στο Παρίσι, θα εξημερώνονται οι άνθρωποι!

Τόσο σύντομα, λοιπόν, ξεχάστηκε η συγκλονιστική ομολογία του 
καθηγητού Στάϊνερ: «Μεγάλωσα σε έναν κόσμο, που πίστευε ότι αν 
οι άνθρωποι διάβαζαν καλά βιβλία, αν πήγαιναν στα μουσεία, αν 
αγαπούσαν τη μουσική, κάτι καλό θα επακολουθούσε… Και όμως, 
σήμερα, μπορούμε να λέμε με ένα πικρό χαμόγελο: Τί κουτοί που 
είμαστε!».

Και ο Στάϊνερ φθάνει με φρίκη στην τρομερή διαπίστωση: Άνθρω-
ποι καλλιεργημένοι επιφανειακά, έφθασαν σε απίστευτη κτηνωδία και 
βαρβαρότητα: «Ο Γερμανός στρατηγός Χανς Φρανκ, ο κυβερνήτης 
της Πολωνίας, ένας από τους μεγαλύτερους σφαγείς, ήταν έξοχος 
μουσικός. Στον πύργο της Βαρσοβίας διασκέδαζε τους καλεσμένους 
του με υπέροχες ερμηνείες Μπαχ και Μότσαρτ. Στα ημερολόγια τους 
οι διοικητές των στρατοπέδων συγκεντρώσεως λένε πόσο τους συ-
γκινούσε ο Ρίλκε και ο Γκαίτε. Υπήρχε πολλή πολιτιστική όρεξη πάνω 
από τη φρίκη».

Και καταλήγει: «Γυρίζουμε πάλι εκεί από όπου αρχίσαμε, στην 
αποτυχία των υψηλών ελπίδων της ουμανιστικής διαπαιδαγωγήσε-
ως».

Της χωρίς Θεό διαπαιδαγωγήσεως και κουλτούρας, προσθέτουμε 
εμείς.

Όταν καταργείται ο Θεός, 
καταργείται και ο άνθρωπος

Το ΚΕΜΑΕΔ κόβει πίτα
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέρι-

μνας για Άτομα με Ειδικές Δεξιότητες του Δήμου Βέροιας πραγματοποιεί 
Αγιασμό και κοπή της Βασιλόπιττας του νέου έτους από τον Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη την Παρασκευή  11-1-2019 στις 12:00π.μ. στο Κέντρο 
Μέριμνας ΑμΕΑ Δ. Βέροιας στον Προμηθέα  της Βέροιας (Εβραϊκά Μνή-
ματα)       

Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας
Κοπή  βασιλόπιτας

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

Έρχονται
Είναι αστέρι αυτό που 
μου χαμογελά;
που φως πολύ τα μάτια 
μου σκιάζει
και προσπαθεί την 
θλίψη να μου πάρει.
Μία τέτοια μέρα σαν

 και αυτή
γεμάτη μυρωδιές και πίκρα.
Από την μια η αστροφεγγιά και αυτό την
άλλη το σκοτάδι.
Τί και αν το άστρο μου χαμογελά.
Τί και αν το φως του με τρομάζει.
Εγώ την διάλεξα την μοναξιά.
Και δεν την δίνω πουθενά. Είναι κομμάτι 
της ψυχής μου.
Μ’ αρέσει αυτό το φως του φεγγαριού που
 κρύβεται μεσ’ στην ομίχλη
που ψιθυρίζουν τα πουλιά ένα δικό τους 
παραμύθι.
Αυτό το πέρασμα απ’ την ζωή όπως και 
νάχει είναι ίδιο.
Τί και αν φορώ κορδέλα στα μαλλιά, 
τί κι αν φορά καπέλο.
Δεν χαμηλώνω την ματιά… Κοιτώ με θάρρος 
το φεγγάρι
θαρρώ πως κι αυτό χαμογελά
κλείνει το μάτι πονηρά.
Θέλει να πάρει τη θλίψη, μακριά και την χαρά,
κουβάρι να τις κάνει.
Έρχονται μέρες γιορτινές, να φύγουν 
θέλω κι αυτές
γέμισε το σπίτι από σκιές, φοβάμαι να το λέω.
Όχι! Πίσω μου πια δεν κοιτώ παρά μονάχα 
μπρος μου.
Καλύτερα βήματα δειλά, παρά τον φόβο 
στην καρδιά.
Όχι πια σκέψεις σκοτεινές, μόνο χαρές 
αληθινές.
Είναι τ’ αστέρι που οδηγεί, για να μου 
κλείσει την πληγή
την θλίψη να μου πάρει…
Να διαλυθούνε οι σκιές να πάψει το σκοτάδι.
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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

Κανονικά  λειτουργούν από 
σήμερα τα τμήματα της ΚΕΠΑ

Τα τμήματα της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας λειτουργούν κανονικά από το Σάββατο 
12/1/2019, μετά την αναγκαστική διακοπή που δημιουργήθηκε από την κακοκαιρία των 
τελευταίων ημερών. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  

Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους:
1.    Την επιχείρηση ΜΠΟΥΤΖΩΛΑ για την  δωρεά κρέατος για το γεύμα των παιδιών
2.    Την επιχείρηση ΝΟΥΣΙΑ για την δωρεά ντόνατ για το πρωινό γεύμα των παιδιών 

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Πρώτη Ολομέλεια
 του 2019 για την  Ένωση 

Παλαιών 
Προσκόπων Βέροιας

Τα μέλη της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Βέροιας, καλούνται στην 1η ολομέλεια για το 2019, την 
Κυριακή 13/01/2019 και ώρα 17:30  στον πολυχώρο Εληά με θέματα:

α) Συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης
β) Ανάληψη θέσεων ευθύνης
γ) Προγραμματισμό δραστηριοτήτων για το έτος 2019
δ) Άλλα θέματα που θα προταθούν
Οι συμμετέχοντες καλούνται να έχουν μαζί τους το Προσκοπικό μαντήλι, στυλό, ιδέες, προτάσεις, 

επισημάνσεις και όπως πάντα καλή διάθεση. Σε όλους θα δοθεί αναμνηστικό.
Από το αρχηγείο της Ε.Π.Π.Β.

Υπογραφή Σύμβασης για το έργο 
κατασκευής και αποκατάστασης

 οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας
 
Υπογράφηκε η σύμβαση για  το έργο, «Κα-

τασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο 
Αλεξάνδρειας”, προϋπολογισμού 236.778,38 €, 
τη σύμβαση υλοποίησης του οποίου υπέγραψε ο 
Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης με 
την εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΔΗΑΝΑ 
ΑΤΕΒΕ, κ. Σωτηρία Παραπούρα.

 Παρούσα κατά την υπογραφή της σύμβασης 
ήταν και η επιβλέπων μηχανικός του έργου Αθα-
νασία Τσιτλακίδου. 

Με το συγκεκριμένο έργο ο Δήμος θα προχω-
ρήσει στην  κατασκευή οδοποιίας και επισκευής  
της υπάρχουσας οδοποιίας, στις  δημοτικές και 
τοπικές Κοινότητες:  Αλεξάνδρειας,  Σταυρού, Ε-
πισκοπής, Πλατέος, Βρυσακίου, και Ξεχασμένης.

 Οι εργασίες περιλαμβάνουν επιφανειακή εκ-
σκαφή, τοπικές εκσκαφές σε σημεία ένωσης με 
το υπάρχον οδόστρωμα, αποξήλωση ασφαλτο-
τάπητα, δημιουργία επιχώματος με κοκκώδες 
υλικό, στρώσεις οδοστρωσίας των δέκα εκατο-
στών, ασφαλτόστρωση, εργασίες σήμανσης και 
ασφάλειας, εργασίες αποκατάστασης ασφάλτου, 
με  χρονική διάρκεια κατασκευής, τους τέσσερις (4) μήνες. 

 Το έργο  «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας” χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 
του Δήμου.

 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας με την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε  τα παρακάτω:
«Με την υπογραφή της σύμβασης προχωρούμε στην κατασκευή οδοποιίας και επισκευής  της υπάρχουσας οδοποιίας  του Δήμου μας, υλοποι-

ώντας με έργα το πρόγραμμα του συνδυασμού μας “ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ”. Η παρέμβαση αυτή θα συμβάλει σημαντικά στη καλή προσβασιμότητα και 
στην ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων του Δήμου μας.»

Την Κυριακή 13 
Ιανουαρίου η 
συνάντηση 

συλλόγων για την 
συμφωνία 

των Πρεσπών
Η αναβληθείσα λόγω 

κακοκαιρίας συνάντη-
ση της 9ης Ιανουαρίου 
όλων των πολιτιστικών 
συλλόγων, σωματείων, 
φορέων και Μ.Μ.Ε. του 
Νόμου Ημαθίας, για την 
συμφωνία των Πρεσπών 
στα γραφεία του πολιτι-
στικού συλλόγου Πατρί-
δας «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩ-
ΡΑΦΑΣ» θα πραγματο-

ποιηθεί την
Κυριακή 13 Ιανουαρίου και ώρα 5 μ.μ.
Η παρουσία όλων κρίνεται στο στάδιο αυ-

τό απαραίτητη για αποστολή ΜΗΝΎΜΑΤΟΣ 
στους Βουλευτές να μην την κυρώσουν.

Με εκτίμηση
Αντώνης Καγκελίδης

Πρόεδρος ΣΠΟΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
& ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου Κοινω-
νικής Παρέμβασης «Έρασμος» αποτελεί  
έναν νέο κύκλο συμβουλευτικής και συνερ-
γασίας ομάδων γονέων και ειδικών επι-
στημόνων του συλλόγου πάνω σε καίρια 
ζητήματα που αφορούν στο παιδί, το σχο-
λείο, την οικογένεια 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 πα-
ροχής ασφάλειας και σταθερότητας στο παιδί, χρειά-
ζεται 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, α-
νηλίκων και ενηλίκων ατόμων, μέσα στο σύστημα 

της οικογένειας, με σκοπό να υποστηρίξει 
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, εναρμονιζόμενος πάντοτε με το πνεύμα 
ίδρυσης και λειτουργίας του που είναι ο αγώνας για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε μονάδας ή κοινω-
νικής 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

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

Η μουσι-
κή φέρεται 
να είναι η 
π ιο  θεμε -

λιωδώς ανθρώπινη μορφή τέ-
χνης από όλες τις άλλες. Είναι 
η έκφραση των πιο στενών συ-
ναισθημάτων μας και έχει τόσο 
ισχυρή επίδραση στη χημεία του 
εγκεφάλου μας, σχεδόν εθιστι-
κή. Αλλά δεν είναι μόνο οι άν-
θρωποι που αγαπούν τη μουσι-
κή. Η επιστήμη της επίδρασης 
της μουσικής στα ζώα ή ακόμη 
και στα φυτά αποκαλύπτει κάτι 
καταπληκτικό. Δεν είναι απλώς 

μια μορφή τέχνης. Είναι ουσιαστικά μια 
δύναμη της φύσης.

Οι περισσότεροι από εμάς συνειδη-
τοποιούν ότι ο ζωτικός θόρυβος είναι 
απλώς ερεθιστικός. Αν ξυπνήσουμε το 
πρωί από το κελάηδισμα ενός πουλιού, 
ή το γάβγισμα ενός σκύλου τη νύχτα. Τα 
ζώα, από την άλλη, είναι ενθουσιώδεις ό-
ταν ακούνε μουσική και αντιδρούν με συ-
ναισθήματα και συμπεριφορές παρόμοια 
με τη δική μας. Ερευνητές διαπίστωσαν 
ότι η κλασική μουσική, μειώνει το άγχος 
στους σκύλους, βοηθώντας τους να κοι-
μηθούν και να χαλαρώσουν περισσότερο. 
Η Heavy metal  από την άλλη πλευρά, 
τους κρατούσε σε ένταση, κοιμόταν λιγό-
τερο και τινάσσονταν βίαια. Όπως ακρι-
βώς τα σκυλιά, οι αγελάδες προτιμούν 
επίσης την κλασική μουσική. Παράγοντας 
περισσότερο γάλα όταν ακούν αργές με-
λωδίες, (μουσική κάτω από 100 κτύπους 
ανά λεπτό) και λιγότερο όταν ακούνε κά-
ποια γρήγορη και έντονη μελωδία (μουσι-
κή πάνω από 120 κτυπήματα ανά λεπτό). 
Αλλά ανεξάρτητα από την αύξηση της 
παραγωγής γάλακτος, οι αγελάδες είναι 
απόλυτα περίεργες για την ανθρώπινη 
μουσική, ανεξάρτητα από το αν είναι  κα-
λό ή κακό για τον οργανισμό τους.

Εκτός από την απλή εκτίμηση της «αν-
θρώπινης μουσικής», τα ζώα μπορούν 
να εντοπίσουν πραγματικά ρυθμούς ή 
ακόμη και ομοιότητες μεταξύ τραγουδιών, 
αφήνοντας διαφορετικά είδη μουσικής 
να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους. 
Μια διαφορετική μελέτη, διαπίστωσε ότι 
τα άλογα μπορούν να συγχρονίσουν το 
ρυθμό του καλπασμού τους, με το ρυθμό 
της μουσικής που παίζει στο παρασκήνιο, 
όπως ακριβώς και τα λιοντάρια . 

Τα Tamarins, ένας μικρός πίθηκος στα 
δάση της Κεντρικής και της Νότιας Α-
μερικής, και ήταν στην πραγματικότητα 

το πρώτο ζώο που μελετήθηκε για τη 
σύνδεση της συμπεριφοράς ανάμεσα στα 
ζώα και τη μουσική. Έτσι ένας βιολονί-
στας, κλήθηκε να δημιουργήσει τέσσερα 
τραγούδια που διαμορφώθηκαν από τις 
φωνές των tamarin. Δύο μιμούμενοι μια 
κλήση κινδύνου, και δύο που μιμούνται το 
ασφαλές και χαλαρωτικό κάλεσμα. Όταν 
η ομάδα έπαιξε τις συνθέσεις κλήσης κιν-
δύνου, οι πίθηκοι εμφάνιζαν σημάδια δυ-
σφορίας, κουνώντας τα κεφάλια τους, και 
κοιτάζοντας στο γύρω χώρο. Όταν αργό-
τερα τους έπαιξαν τις μελωδίες που σχε-
τιζόταν με το ήρεμο κάλεσμα οι Tamaris 
έδειχναν ακόμα και να το απολαμβάνουν.

Φυσικά, αναμφίβολα τα ζώα παρου-
σιάζουν και άλλες ανθρώπινες ιδιότητες. 
Αλλά η πραγματικά εντυπωσιακή απόδει-
ξη ότι η μουσική είναι κάτι περισσότερο 
από ένα απλό ανθρώπινο φαινόμενο, 
προέρχεται από τον φυτικό κόσμο. Έχει 
πλέον τεκμηριωθεί, ότι τα φυτά μεγαλώ-
νουν πολύ πιο γρήγορα όταν είναι κοντά 
στους ήχους του τρεχούμενου νερού ή σε 
κελαρύσματα πουλιών.  Στη Νότια Κορέα 
διαπίστωσαν επίσης, ότι η αναπαραγω-
γή της κλασικής μουσικής, προκάλεσε 
άμεσα αποτελέσματα στην ανάπτυξη της 
καλλιέργειας του ρυζιού. Οι ερευνητές 
λοιπόν, έπαιξαν μουσική του Beethoven 
μέσω μεγαφώνων στις εκτάσεις των ορυ-
ζώνων και παρακολουθούσαν τα αποτε-
λέσματα, αποκλείοντας τους παράγοντες 
φωτός και ανέμου και αποδεικνύοντας 
σοβαρά ότι η μουσική ώθησε την ανθο-
φορία στα φυτά του ρυζιού.

Είναι λοιπόν σαφές ότι η μουσική εί-
ναι περισσότερο μια παγκόσμια δύναμη 
έκφρασης και φροντίδας, από ότι ανθρώ-
πινη τέχνη. Αν  κοιτάξτε έξω προς τον 
κόσμο, θα διαπιστώσετε πως η μουσική 
είναι μια σχέση μεταξύ των ήχων. Τη βρί-
σκουμε στη φύση, τη συνθέτουμε, την 
αναπαράγουμε, τη βιώνουμε.

ΦΥΣΗ ΖΩΪΚΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ. 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΙ
Γράφει η Ευδοξία Δαβόρα 
μουσικοπαιδαγωγός- μουσικοθεραπεύτρια

www.sonatal.gr

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
ΜΕΡΟΣ ΙΒ

    Μεγάλη και ιδιαίτερα ση-
μαντική ήταν η συμμετοχή της 
Βέροιας στον Μακεδονικό Αγώ-
να. 

      Πολλά και μεγάλα ήταν 
τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε  ο Ελληνισμός 
στη Μακεδονία.  Ήταν ένας αγώνας υπαρξιακός για 
τους έλληνες Μακεδόνες σε εποχή η Ελληνική κυ-
βέρνηση δυσκολευόταν να βοηθήσει. Αυτό το έκανε 
ανεπίσημα επειδή πιέστηκε από την κατακραυγή της 
κοινής γνώμης στην Ελλάδα. Για αυτά ο συμπολί-
της μας διαπρεπής  ιστορικός  κ. Αντώνης Κολτσίδας 
γράφει:« Η Βουλγαρία ορεγόταν θαλάσσια ελληνικά 
τμήματα και ονειρευόταν την κυριαρχία της Εξαρχίας, η 
Αυστρία προγραμμάτιζε ανάμειξη στα νότια Βαλκάνια, 
η ουνιτική πλευρά επιθυμούσε διείσδυση στα χριστια-
νικά μακεδονικά εδάφη, ως και η Ρουμανία ανακάλυψε 
«όμαιμους αδελφούς»στο βορειοελλαδικό χώρο. Όλα 
εκείνα τα προβλήματα έβρισκαν εφαρμογή και στη 
Βέροια, αφού ως στρατηγικό και πολιτισμικό κέντρο 
της Κεντρικής Μακεδονίας-το μεγαλύτερο μετά τη Θεσ-
σαλονίκη-αντιμετώπιζε όλους τους προπαγανδισμούς 
μηχανισμού που προαναφέρθηκαν». 1

 Στην Αθήνα με πρωτοβουλία του Στέφανου Δρα-
γούμη και του Δημήτρη Καλαποθάκη από τις πρώτες 
μέρες της έναρξης του Μακεδονικού Αγώνα δημιουργή-
θηκε το «Ελληνικό Κομιτάτο της Αθήνας». Σκοπός της 
ιδρύσεώς του ήταν η συγκρότηση ένοπλων ανταρτικών 
ομάδων και την αποστολή τους για την ενίσχυση του 
αγώνα του ντόπιου αντάρτικου. Μόλις εγκαταστάθηκε 
στη Βέροια οργάνωσε τους κατοίκους των πόλεων και 
των χωριών και επέβαλε αυστηρούς κανόνες συνεργα-
σίας με τους πολίτες.

 «Ειδικά για τη Βέροια το Ελληνικό Κομιτάτο διεμή-
νυσε στους κατοίκους της να ανοίγουν τις κοινές πόρ-
τες στα οικοδομικά τους τετράγωνα για να φυγαδεύο-
νται οι αγωνιστές στις περιπτώσεις που καταδίδονταν 
από του Ρουμανιστές, τους Βουλγάρους Κομιτατζήδες 
και τους ένοπλους Αλβανούς καβάσιδες στις τουρκικές 
αρχές.» 2 

    Πολλοί  ήταν αυτοί στη Βέροια που συνεργάστη-
καν  με την «Εθνική Άμυνα» και  τα  ονόματά πολλών 
που φονεύτηκαν, λόγω της μυστικότητας της  οργάνω-
σης, έμειναν  άγνωστα,  Ο ενθουσιασμός και η φλόγα 
για την ελευθερία της πατρίδας  των νέων ήταν μεγάλη 
από τα γύρω χωριά  . Πολλοί από αυτούς έσπευσαν να 
φορέσουν τη στολή του αντάρτη και να  συναντηθούν 
με τους άλλους αγωνιστές. Ανάμεσά τους 13 Νέοι από 
τη Βέροια, που δυστυχώς πριν φτάσουν στον προορι-
σμό τους έπεσαν σε τουρκική ενέδρα και σκοτώθηκαν 
εκτός από ένα, τον Μιχάλη Σόφια, που επέστρεψε στην 

πόλη για να αναγγείλει τη θλιβερή είδηση. Τα ονόματά 
τους έμειναν άγνωστα παραμένουν όμως στην εθνική 
συνείδηση των Ελλήνων. Το κενό που άφησαν  συ-
μπληρώθηκε από νέους της περιοχής της Βέροιας. 

Πολλών αγωνιστών τα ονόματα της Βέροιας  έγι-
ναν γνωστά για τη δράση και την αυτοθυσία τους.  Με 
κίνδυνο της ζωής τους  «ανέλαβαν και διεκπεραίωσαν 
δύσκολες αποστολές χωρίς κανείς να ξέρει ότι ανήκαν 
στην Επιτροπή αγώνα, ότι συνεργάζονταν με την Εθνι-
κή Άμυνα». 3

Η μέριμνα των μελών της « Εθνικής Άμυνας»δεν 
περιορίστηκε στην αναζήτηση και συγκέντρωση μα-
χητών που θα έπαιρναν τα όπλα και να βγούνε στα 
βουνά αλλά έπρεπε να οργανώσουν τα μετόπισθεν. 
Κάποιοι θα φρόντιζαν τους αντάρτες να βρουν τους 
δρόμους από τους οποίους θα έρχονταν τα ένοπλα 
τάγματα από την Ελλάδα για να φτάσουν στον προορι-
σμό τους και να ενισχύσουν τους του ντόπιους αντάρ-
τες. Να εξασφαλίσουν του ανθρώπους που θα περιέ-
θαλπαν τους τραυματίες,  ενώ κάποιοι άλλοι ήταν αυτοί 
που θα φρόντιζαν τους ταλαιπωρημένους από ταξίδι 
τους από την Ελλάδα, Έπρεπε κάποιοι  να φρντίζουν 
για την προώθηση των όπλων και των πολεμικών εφο-
δίων, να μεταφέρουν τα μηνύματα των ανταρτών στο 
συντονιστικό όργανο και το αντίθετο. Γι αυτό από την 
πρώτη συνεδρίαση της «Εθνικής Άμυνας» είχαν οριστεί 
οι αρμοδιότητες στον καθένα. Μεταξύ αυτών οι γιατροί 
της Βέροιας  προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στους 
ασθενείς και τους τραυματίες όπως και οι  ξενοδόχοι, 
Να σημειωθεί ότι πολλές φορές και οι Τούρκοι στάθη-
καν στο πλευρό των Ελλήνων γιατί έβλεπαν τη συμπε-
ριφορά των κομιτατζήδων σε βάρος των Ελλήνων.4

   Και είναι γεγονός  ότι «ο Μακεδονικός αγώνας είχε 
καθαρά αμυντικό χαρακτήρα. Απέβλεπε στην προστα-
σία και  στην απελευθέρωση του εξασθενισμένου και 
αποδυναμωμένου ελληνικού στοιχείου του Μακεδονι-
κού χώρου που είχε υποστεί για ολόκληρες δεκαετίες 
τα σκληρά τουρκικά και βουλγαρικά πλήγματα. Ήταν α-
γώνας ενός τμήματος του υπόδουλου Ελληνισμού που 
στρεφόταν σε δυο ξένους δυνάστες. Χωρίς την ηθική 
και υλική υποστήριξη των ελληνο-μακεδονικών πλη-
θυσμών θα ήταν ανέφικτη η αντιμετώπιση πολλαπλών 
αντιπάλων. Και αυτό συμπεραίνεται από τις αντιπρο-
σωπείες των Άγγλων και των Αυστριακών».

«Οι ξενόφωνοι ελληνικοί πληθυσμοί  της Μέσης 
Μακεδονίας ήταν εκείνοι που σήκωσαν το βάρος της 
μακεδονικής αντίστασης από το 1830-1912» Είναι η 
μαρτυρία του Κωνσταντίνου Πηχεών στα προλεγόμενα 
των απομνημονευμάτων του πατέρα του. 5

1. 2.Αντώνης Κολτσίδας. «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» 
τόμος Α’σελ.423-   425. Εκδόσεις των Αδελφών Κυρια-
κίδη.

3. 4.«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ» στη Βέροια της Ι. 
Μητρόπολης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. Σελ.8, 
.9

5. «Το Μακεδονικό ζήτημα» (1856-1913) του Κ.  
Βακαλόπουλου Εκδόσεις. ΤΟ ΒΗΜΑ-Βιβλιοθήκη 
σελ.187,192

12 ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ  
ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 



Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου θα πραγ-
ματοποιηθεί η 1η Γιορτή Ερασιτεχνι-
κού Ποδοσφαίρου που διοργανώνει 

η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων 
Ημαθίας.

Ηεκδήλωσηθα γίνει στοΚέντροΔιασκέδασης ‘Σείριος’
στοΜακροχώρι.Κατά τη διάρκειά της θα τιμηθούνποδο-
σφαιριστέςκαιπαράγοντεςπουέχουνπροσφέρεικαισυνε-
χίζουνναπροσφέρουνστοποδόσφαιροτηςΗμαθίας.

Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν προσκλήσεις για τη
Γιορτή, ας επικοινωνήσουν με το 6976114557, Χρήστος

Μουχτάρης.

Αναβολήόλωντωναγώνων
τουΣαββατοκύριακου12και13/1/2019

Στηναναβολήόλων τωνπρωταθλημάτωναποφάσισεη
ΕΠΣΗμαθίαςμετά τηνσυνέχιση της κακοκαιρίαςαφού τα
περισσότεραγήπεδαστονΝομόΗμαθίαςείναικαλυμμένα
απόχιόνια.Αναλυτικάηανακοίνωση

«Από την επιτροπήΠρωταθλήματος και κυπέλλου της
Ε.Π.Σ.Η.ανακοινώνεταιηαναβολήόλων τωναγωνιστικών
δραστηριοτήτων του Σαββατοκύριακου 12-13/01/2019 ό-
λων των κατηγοριών καθώς και των τμημάτωνυποδομής.
Όλοι οι αγώνες μεταφέρονται για το Σαββατοκύριακο 19-
20/01/2019.»

CMYK

10 12-13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου
CMYK

ΕπίσημηπλέονείναιηαναβολήτουαγώνατηςΒΕΡΟΙΑΣσταΓιαννιτσά,οοποίοςβά-
σειπρογράμματοςθαδιεξαγόταντηνΚυριακή13Ιανουαρίου.

ΗΕΠΟενημέρωσεστοsite  της, τοπρόγραμμά της14ηςαγωνιστικής,μεταθέτοντας
τρίαπαιχνίδιαγιατηνερχόμενηΤετάρτη16/1στις3μμ.

Αυτάείναι:ΑΣΓιαννιτσά-ΒΕΡΟΙΑ,Εδεσσαϊκός-ΟλυμπιακόςΚυμίνωνκαιΕρμήςΑμυ-
νταίου-ΑΠΕΛαγκαδά.

27 Ιανουαρίου η γιορτή ποδοσφαίρου
της ΕΠΣ Ημαθίας στο ΣΕΙΡΙΟ

Αναβλήθηκεκαιησημερινήαγωνιστική

ΟριστικήαπόφασητηςΕΠΟ
Στις16/1τοπαιχνίδι

ΑΣΓιαννιτσάμετηνΒέροια

Στις 28 Ιανουαρίου
η κοπή της πίτας

των παλαιμάχων Βέροιας 

ΤηνΔευτέρα28ΙανουαρίουστονπολυχώροτηςΕλιάςθαπραγματοποιηθείηκαθιερω-
μένηεκδήλωσητηςκοπήςτηςπρωτοχρονιάτικηςβασιλόπιταςτουσυλλόγουΠαλαιμάχων
Βέροιας .ΚαλούνταιόλαταμέλητουΣυλλόγου-φίλαθλοιτηςβασίλισσαςτουβοράτέως
καινυνπαράγοντεςπροκειμένουναανταλλάξουνευχέςγιατονκαινούργιοχρόνο.

ΓιατοΔ.Σ
ΟπρόεδροςΔημήτρηςΠαπατζίκος

ΟΓ.ΓΘωμάςΤρούπκος

ΠραγματοποιήθηκεχθεςσταγραφείατηςΈνωσηςΠο-
δοσφαιρικώνΣωματείωνΗμαθίας,ηκλήρωσητηςπροη-
μιτελικήφάσηςτουΚυπέλλου.

Ηκληρωτίδα είχε... κέφια,αφούανέδειξε ενδιαφέρου-
σεςαναμετρήσεις.

Νασημειωθείότιταπαιχνίδιαείναιδιπλάκαιθαδιεξα-
χθούνστις6και20Φεβρουαρίου.

ΤΑΖΕΥΓΑΡΙΑ
ΠΑΟΚΑλεξ.-Βέροια
Νάουσα-Τρίκαλα
Μακροχώρι-Αγκαθιά
Ροδοχώρι-Κουλούρα

Ντέρμπιέβγαλεηκληρωτίδα
γιαταπροημιτελικάτουΚυπέλλουΕΠΣΗ



Μετά τις δυο 
συνεχόμενες 
αναβολές λόγω 

των κακών καιρικών 
συνθηκών ο Φίλιππος 
ρίχνεται την Κυριακή 
13 Ιανουαρίου ξανά στη 
“μάχη” του πρωταθλή-

ματος της Β’ Εθνικής με 
το πρώτο του παιχνίδι 
για την νέα χρονιά με 
αντίπαλο την ομάδα Κ.Σ 
Γέφυρας.

ΟΔημήτρης Γκίμας μίλησε
στοfilipposbc.gr:”Πρώταναευ-
χηθούμεκαλήΧρόνιασεόλοτον
κόσμο.Δυστυχώς το διάστημα

της διακοπής μας απο-
συντόνισε καθώςάλλος
ήταν ο προγραμματι-
σμός και αλλιώς τελικά
λειτουργήσαμε. Τόσο οι
καιρικές συνθήκες όσο
και οι συνεχόμενες α-
ναβολές σίγουρα μας
απορρύθμισαν . Και το
λέωαυτό γιατί μέχρι τη
διακοπή είχαμε έναν
καλό ρυθμό και ένα υ-
ψηλό επίπεδο συγκέ-

ντρωσης.
Τώρα είμαστε υποχρεωμένοι

να παίξουμε τρία πολύ σημα-
ντικά παιχνίδια σε μια εβδομά-
δα. Το πως και πόσο θα αντα-
ποκριθούμε είναι κάτι που δεν
μπορούμε να προεξοφλήσουμε.
Η προσοχή μας εστιάζεται στο
πρώτο παιχνίδι της Κυριακής
πουείναιπολύδύσκολο.

Θα πρέπει να ξεπεράσουμε
τον εαυτό μας σε επίπεδο συ-
γκέντρωσης αν θέλουμε ένα θε-
τικό αποτέλεσμα.Όπως έχουμε
πεικαιπαλιότερακαι ισχύειπά-
ντα,ειδικότεραμετάαπόπεριό-
δους διακοπής, δεν χρειάζονται
φιλοσοφίες και ποιητικές ανθο-
λογίες. Χρειάζεται σκληράδα και
αγωνιστικότητα.“

Τοπαιχνίδι θα ξεκινήσει στις
17:00 και διαιτητές ορίστηκαν
οι κ.κ Παπαγεωργίου και Εκίζο-
γλου.

CMYK
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Με την ευχή πως οι καιρικές 
συνθήκες θα ομαλοποιηθούν, 
οι Αετοί Βέροιας ολοκλήρω-

σαν την προετοιμασία τους για το 
πρώτο παιχνίδι του 2019. Η τελευταία 
προπόνηση πριν τον προγραμματισμέ-
νο αγώνα του Σαββάτου (12/1) έλαβε 
χώρα σήμερα στο ΔΑΚ «Βικέλας» και 
ο Ντάνης Τυριακίδης ολοκλήρωσε την 
προετοιμασία χωρίς κάποιο πρόβλημα 
της τελευταίας στιγμής.

ΑντίπαλοςτωνΑετώνστην14ηαγωνιστική(πρώ-
τη του δευτέρου γύρου) οΠιερικόςΑρχέλαος, τον

οποίο αντιμετώπισαν στην πρεμιέρα του πρωτα-
θλήματος, έναπαιχνίδιωστόσοπουδεν έχει καμία
σχέση με το επερχόμενο καθώςπλέον οι ομάδες
γνωρίζουνκαλάημίατηνάλλη.

ΤονεανικόσύνολοτηςΚατερίνηςέχειφανερώσει
εξαρχήςτηφιλοσοφίατης,πουδενείναιάλληαπό
τηστήριξη και εμπιστοσύνηστα νέαπαιδιά,πρωτί-
στως για να αποκτήσουν εμπειρίες και δευτερευό-
ντωςναφέρουντοαποτέλεσμα.

Ηαναμέτρησηξεκινάστις18.00καιτοπρόγραμ-
ματης14ηςαγωνιστικήςείναι:

ΑετοίΒέροιας-ΠιερικόςΑρχέλαος
Εδεσσαϊκός-ΑΟΚΑιγινιακός
ΑΓΕΠιερίας-ΓΑΣΑλεξάνδρειας
Πάνθηρες-Μ.ΑλέξανδροςΓιαν(20.00)
ΑετόςΚιλκίς-ΦΟΑριδαίας(20.30)
ΊκαροιΓιαννιτσών-ΖαφειράκηςΝάουσας(20.30)
Ρεπό:Βατανιακός/Σάρισα

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’

Εντός έδρας αγωνίζονται
οι Αετοί Βέροιας, στην πρεμιέρα

του β΄ γύρου

Μπάσκετ Β’ Εθνική

ΜετονΚ.Σ.Γέφυραςτην
ΚυριακήοΦίλιπποςΒέροιας

Δηλώσεις Δ. Γκίμα

Αναχώρησεηαποστολή
τουΑ.ΣΡωμιόςγιατοΑ’

Μέροςτου18ουΠανελληνίου
ΠρωταθλήματοςJiu-Jitsu

Τοπρωί τηςΠαρασκευής11 Ιανουαρίου,αναχώρησεηαποστολή τουσυλλόγου
μας,πουθασυμμετάσχειστοΑ’Μέρος του18ουΠανελληνίουΠρωταθλήματος Jiu-
Jitsu,πουθαδιεξαχθείτοδιήμερο12και13ΙανουαρίουστοΟλυμπιακόΚέντροΆνω
ΛιοσίωνστηνΑθήνα.

ΣτηναποστολήμεεπικεφαλήτωνυπεύθυνοπροπονητήΧρήστοΜιχαήλωβσυμμε-
τέχουνοιαθλητές:

-ΔερβεσίδηςΝικόλαος
-ΙγνατιάδουΜαρία
-ΙωαννίδουΜαρία
-ΙωσηφίδηςΓεώργιος
-ΜπέλλαςΓεώργιος
-ΠελέκηςΦώτιος
-ΤζίμπουλαΆννα
Ευχόμαστε καλή επιτυχίαστους αθλητές τουσυλλόγου μας και να επιστρέψουν

γεμάτοιεμπειρίεςκαιμετάλλια!

ΧάντμπολΑ1Γυναικών
-8ηαγωνιστική

Φιλίππειο-6.00μ.μ.
Βέροια2017-ΓΑΣ

Καματερού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδικός NUTS: EL521
Αρ. Πρωτ. : 771/11-1-2019

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης ποδη-
λάτων Δήμου Βέροιας», εκτιμώμενης αξίας 85.609,60 € (συμ/νου 
Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. CPV προ-
μήθειας: 34430000-0. Το προσφερόμενο σύστημα θα αποτελείται 
από 28 ποδήλατα δημόσιας χρήσης για κίνηση σε αστικό ιστό, 42 
ηλεκτρονικές θέσεις ασφάλισης των παραπάνω ποδηλάτων κα-
τανεμημένες σε 4 σταθμούς μίσθωσης και Λογισμικό διαχείρισης 
του όλου συστήματος.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. ΣΑ 2018ΕΠ00810103. 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 
64.7135.003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονο-
μικού έτους 2019  του Δήμου Βέροιας.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του  
ΕΣΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο πρώτο υποέργο της Πράξης 
: «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης ποδη-
λάτων Δήμου Βέροιας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την 
απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4156/24-7-2018 της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5030259. Η 
παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους 
μέσω του ΠΔΕ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρ-
μας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του συστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνί-
ας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περί-
πτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης  την 14/01/2019 και ώρα 
8:00  και καταληκτική ημερομηνία την 11/02/2019 και ώρα 
15:00 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  
18/02/2019 και ώρα 10:00. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφι-
ακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστη-
μα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και 
των ποσοτήτων της προμήθειας. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές 
προσφορές.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 1.380,80 
ευρώ. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη 
της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται  σε εκατόν 
πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Ε. Γκαραβέλη, τηλ.: 
2331350582, fax: 2331350515) , e-mail:  garaveli@veria.gr.

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη δια-
κήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από την 
ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.veria.
gr., καθώς και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν δικαίωμα προ-
σφυγής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.4 της ανα-
λυτικής διακήρυξης.

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινή-
σεις επί των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλονται ηλεκτρονι-
κά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υ-
ποβολής προσφορών, μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.
ΔΗ.Σ. και σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με 
τον ίδιο τρόπο.

Ο Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός

Νάουσα  11-1-2019 
Αρ. Πρωτ. :319

 

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοπο-
θέτηση εκθεσιακού εξοπλισμού στο χώρο του Κέντρου τεκμηρίωσης 
Έρια»   συνολικού  ενδεικτικού  προϋπολογισμού : 59.820,65  άνευ   
ΦΠΑ 24%. Σύνολο  74.177.61 ευρώ με το Φ.Π.Α.         

 Κωδικός CPV: 39154000-6,38652120-7,32322000-6,32323000-
3,32342412-3.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΣΟ    66.725,21 € Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ  2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ 
ΠΟΣΟ   7.452,40 € Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Προσφορές υποβάλλονται για ένα έως   δύο   τμήματα .Η διάρ-

κεια της σύμβασης ορίζεται  σε 4 μήνες.
   Δικαιούμενοι συμμετοχής:
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρού-

σας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων,τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστη-
μένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθε-
ση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήμα-
τος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους 
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.Δεν 
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η 
ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολο-
γικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως 
μέλος ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο Επιμελητήριο και το αντικείμενο δραστηριότητας που ασκούν 
να είναι συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 
24-1-2019. 

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00  π.μ. Ο 
διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Η.Π. Νάου-
σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της 
παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, 
ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

Χρόνος ισχύος προσφορών: επτά  (7) μήνες από την ημερο-
μηνία διαγωνισμού.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ     K.A. 
30.7134.004 του προϋπολογισμού του έτους 2018  και του αντίστοι-
χου του 2019  του  Δήμου Νάουσας .

Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται 
στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr),  η περίληψη διακήρυξης 
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Δήμου www.naoussa.
gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις) και σε μία  εφη-
μερίδα του Νομού. Σημεία επικοινωνίας Δήμος Νάουσας  Οδός: 
Δημαρχίας  30, Ταχ.Κωδ.: 59200,Τηλ.: 2332350367,2332350328 
,2332029609 Telefax: fax2332024260, E-mail vatantzi@naoussa.
gr, lapavitsas@naoussa.gr. Ιστοσελίδα: www.naoussa.gr

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας
Κουτσογιάννης Νικόλαος

Ακύρωση μαθημάτων 
προετοιμασίας για τους 

Διαγωνισμούς
«ΕΥΚΛΕΙΔΗ» και 

«ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Η-

μαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ε-
νημερώνει ότι τα μαθήματα προετοιμασίας των 
μαθητών της Α΄ Γυμνασίου, που πέτυχαν στον δι-
αγωνισμό «ΥΠΑΤΙΑ» και συμμετέχουν στον διαγω-
νισμό «ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» καθώς και των μαθητών 
Β΄ Γυμνασίου έως  Γ΄ Λυκείου, για τον διαγωνισμό 
«ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» δεν θα πραγματοποιηθούν αυτό το 
Σαββατοκύριακο 12 και 13 Ιανουαρίου λόγω των 
άσχημων καιρικών συνθηκών και της κατάστασης 
που επικρατεί στα σχολεία.

ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγαθοεργού Αδελφότητος Κυριών Νά-

ουσας  με τη σημαντική στήριξη δωρητών, μελών και  φίλων του Σω-
ματείουτην περίοδο των χριστουγεννιάτικων εορτών και κόντρα στις 
τρέχουσες δημοσιονομικές συγκυρίεςαπέδειξε έμπρακτα για ακόμη 
μία φορά την κοινωφελή και ανθρωπιστική του δράση για τη στήριξη 
της τοπικής κοινωνίας παρέχοντας: ετήσιαφοιτητικά επιδόματαγια 
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, ρεύμα, πετρέλαιο, ξύλα, 
βοηθήματαυγείας, φάρμακα και τρόφιμα συνολικής αξίας 7. 633 ευρώ.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συνοδοιπόρους μας (ανώνυμους 
και επώνυμους) που αγκαλιάζουν το φιλανθρωπικό μας έργο και μας 
δίνουν δύναμη  να συνεχίζουμε  να βοηθάμε ανθρώπους που έχουν 
ανάγκη.

Καλή και ευλογημένη χρονιά 
 

Η Πρόεδρος    Η Γραμματέας
Ευδοξία Μπέρσου    Βασιλική Καραγιαννοπούλου

Πρεμιέρα με 
την “Αλίκη στη 
χώρα των θαυ-
μάτων” του Κά-
ρολ Λιούις σε 
διασκευή – σκη-
νοθεσία Δημή-
τρη Αδάμη, για 
το το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Βέροιας, την Κυ-
ριακή 13 Ιανου-
αρίου 2019, στις 
11.30π.μ. Στην 
Παιδική Σκηνή 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Βέροιας θα ανέ-
βουν η Αλίκη, ο Άσπρος Κούνελος, ο 
Καπελάς, η Κόκκινη Βασίλισσα, οι α-
στείοι Τουιντλιντάμ και Τουιντλντί και ο 
Χάμπτι Ντάμπτι περιμένοντας μικρούς 
και μεγάλους για να τους χαρίσουν μο-
ναδικές 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 θέ-
ατρο της Αντωνιάδειας Στέγης Γραμμά-
των & 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 πα-
ραμένει τα τελευταία  χρόνια στην τιμή 
των  5€ 

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

Αλίκη είμαστε εμείς.
Ποια είναι η Χώρα των Θαυμάτων;
Είναι μια χώρα μαγική όπου όλα 

ανατρέπονται.
Είναι ο ιδανικός κόσμος που ονει-

ρεύονται τα παιδιά.
Μια ζωή επαναστατική, εκεί όπου 

όλα είναι πιθανά κι όλα μπορούν να 
συμβούν, αρκεί να ονειρεύεσαι.

Αυτή τη θεατρική χρονιά συστήνου-
με στα παιδιά την πιο διάσημη και γο-
ητευτική ηρωίδα σε όλο τον κόσμο!!! 

Είναι η Αλίκη, που ακολουθώντας τον 
Κούνελο στην τρύπα του και περνώ-
ντας μέσα από τον καθρέφτη θα ζήσει 
την πιο σαγηνευτική περιπέτεια που 
γράφτηκε ποτέ για τα παιδιά και μάγε-
ψε κάθε μεγάλο.

Συντελεστές:
Διασκευή –Σκηνοθεσία: Δημήτρης 

Αδάμης
Σκηνικά: μαγικές σβούρες
Κοστούμια: Βέρα Αναστασάκου 
Ενορχήστρωση-Διασκευή: Γιώργος 

Κωνσταντινίδης
Μάσκες – Κατασκευές: Ιφιγένεια 

Κωφού 
Μουσική Επιμέλεια: Δημήτρης Α-

δάμης
Φωτισμοί παράστασης: Γιώργος Βέ-

γκος
Ηχολήπτης: Αλέξανδρος Καροτσέ-

ρης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Ράπαντα
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κατερίνα 

Γρηγοριάδου
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Δημήτρης Γούλιος, Μιχάλης Δαρ-

νάκης, Χρήστος Εζίρογλου, Μαρία Λα-
φτσίδου, Παυλίνα Παπαδοπούλου, Ιω-
άννα Σιδηροπούλου

Για πληροφορίες, για τον προ-
γραμματισμό και κλείσιμο ημερομηνί-
ας παρακολούθησης της παράστασης 
μπορείτε να απευθύνεστε στους πα-
ρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς της 
ΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  Βέροιας   2331078140, 
& 142, κ.  Εύθυμης Τουτουντζί-
δης, fax: 2331078101 και στο email: 
dipethever@yahoo.gr

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας

Η “Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων” 
στην Αντωνιάδειο 

Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών
Σε διασκευή-σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη
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Φίλοι μου, καλή σας η-
μέρα, 

η νέα χρονιά ήδη ξεκί-
νησε και θα είναι η χρο-
νιά της ολοκλήρωσης της 
ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ της πατρί-
δας. Δεν θα διστάσω, να 
ζητήσω συγνώμη και με 
κεφαλαία γράμματα, όταν 
πειστώ ότι οι επόμενες γε-

νεές δεν κινδυνεύουν. 
Για την ώρα, ανοίξαμε τους ασκούς του αιόλου, 

και είπαμε ναι, στην αναδιάρθρωση των συνόρων, 
που είναι προφανές, ότι «μαγειρεύεται», από τα 
αρμόδια κέντρα!

Προχωρώντας, συναντάμε την Ανγκέλα, που 
ήλθε να δει τον αγαπημένο της,  Αλέκση, και σας 
έχω αποκλειστικές πληροφορίες.

Η καγκελάριος απαίτησε στη συνάντησή τους, 
να ακούγεται το τραγούδι με τη φωνή της Δούκισ-
σας, σε στίχους Τάκη Μουσαφίρη και, 

«αλήτη απόψε είναι η βραδιά σου,
αλήτη απόψε κάνε με ότι θες,
ν’ αγκαλιαστούμε και να πάρουμε φωτιές,
να καούμε σαν τις καλαμιές». 
Ποιος θα περίμενε τέτοιον έρωτα με … τις γερ-

μανικές αποζημιώσεις!
Φίλοι μου,
εκτός από τους εθνομηδενιστές, για τους οποί-

ους δεν υπάρχει πατρίδα, αλλά μόνο ότι «φάμε και 
ότι πιούμε», για αυτό και η εμμονή της καρέκλας, 
υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι πιστεύουν ότι ε-
κτός από το παρόν, υπάρχει και το παρελθόν, που 
διδάσκει για το μέλλον.

Αυτοί οι άλλοι, βρίσκονται σε «μελαγχολία», 
αφού πλέον καταλαβαίνουν, ότι εκτός από την οι-
κονομική χρεοκοπία, ξεκίνησε και η εθνική!

Είναι εκείνοι, που περιμένουν να «πιαστούν», 
να γατζωθούν από κάπου, για να συνεχίσουν. 

Πολλές φορές αρκεί και ένα τηλέφωνο, για να 
τους δυναμώσει!

Έτσι συνέβη και με μένα, ανήμερα του Αη Γιαν-
νιού!

Στην άλλη άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου, ο 
φιλόλογός μου, ο οποίος πήρε, να μου ευχηθεί.

Όπως καταλαβαίνετε, η χαρά και η συγκίνηση 
μεγάλη. 

Να σε θυμάται ο δάσκαλός σου, ενώ έχουν κυ-
λήσει 30 χρόνια και πλέον!

Άλλα χρόνια τότε. Άλλες κοινωνίες. Πιο ανθρώ-
πινες, πιο προσωπικές!

Τώρα έχουμε την ισοπέδωση της παγκοσμιο-
ποίησης. 

Όλα είναι ίδια. Γατιά, σκυλιά, αρσενικά, θηλυκά, 
παχουλοί, κομψοί!

Αφού ξεπεράστηκε η αρχική «αμηχανία», πε-
ράσαμε στα ουσιώδη.

Πως βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση της πα-
τρίδας, κύριε καθηγητά!

Τι να σου πω, δεν βλέπεις, κουτός δεν είσαι!
Η χώρα εδώ και χρόνια κάνει παρέλαση.
Την παρέλαση των σκουπιδιών, της ξεφτίλας, 

της διάλυσης, της χρεοκοπίας των πάντων.
Στη σημαία βρίσκεται η κακομαθημένη παρέα 

του πεζοδρομίου, λαίλαπα με όλη τη σημασία της 
λέξης! Διαφωνείς;

Φυσικά και όχι. Και εάν μάλιστα, οι δημοκρατι-
κοί θεσμοί, δεν είχανε γερά θεμέλια, το πολίτευμα 
θα είχε καταρρεύσει! Το προσπαθούνε άλλωστε με 
κάθε τρόπο. Απλά δεν τους έχει βγει ακόμη.

Δεν βλέπω αντίδραση όμως κύριε καθηγητά;
Δεν βλέπεις αγόρι μου, διότι στην παρέλαση 

συμμετέχουνε και οι άλλοι, οι οποίοι δεν έχουν κά-
νει την αυτοκριτική τους και κατά συνέπεια και την 
κάθαρσή τους.

 Ίδιοι και απαράλλαχτοι, οικογενειοκρατία και 
όποιος αντέξει! 

Πουθενά, φιλότιμο και αγάπη για την πατρίδα. 
Το συμφέρον μας μόνο και το εγώ μας. 
Πως θα δείξουμε ότι είμαστε κάποιοι, ενώ στην 

ουσία είμαστε τυχοδιώκτες, φελλοί, μηδενικά, …
Και το κακό Γιαννάκο μου, είναι ακόμη μεγαλύ-

τερο, διότι η παρέλαση δεν έχει θεατές, ή μάλλον 
έχει λίγους.

Ο λαός που θα έπρεπε, να βρίσκεται στους 
θεατές, συμμετέχει και αυτός στην παρέλαση, δυ-
στυχώς.

Στους θεατές βρίσκονται λίγοι, σαν τον εύζωνα 
που σε συνθήκες ψύχους, στέκεται ακίνητος με την 
κάπα του και ενημερώνει τον άγνωστο στρατιώτη, 
ότι βρισκόμαστε εδώ και ζούμε λεύτεροι, χάρη στη 
θυσία του!

Αλλά τι σου λέω, δεν τους έχει ζήσει; 
Πολλοί από τους πενηντάρηδες που είναι στα 

βουλευτικά έδρανα, μαζί σου δεν ήταν στα αμφιθέ-
ατρα; Τους ξέχασες κιόλας;

Τι αγώνες κάνατε μαζί, τι ξενύχτια, τι συνεδριά-
σεις, εγώ θα στα θυμίσω;

Παλεύουμε έλεγες για ιδέες, για αξίες, για ιδανι-
κά, για την πατρίδα!

Είχες «καταφέρει» από το τίποτα, να προχωρή-
σεις και κάποια στιγμή τα κλώτσησες όλα και έφυ-
γες. Πόσοι σου είχανε πει τότε, μην φεύγεις, μείνε, 
θα προχωρήσεις, είναι άδικο να τα παρατήσεις!

Εθνικά θέματα, δεν διαπραγματεύομαι έλεγες 
και ξαφνικά, εξαφανίστηκες. 

Είκοσι εννέα κατασκευαστές, σε κάνανε αόρα-
το! 

Πες μου, ρε Γιαννάκο, τώρα που υπάρχει η 
χρονική απόσταση, και βλέπεις διαφορετικά τα 
πράγματα, μετάνιωσες;

Φυσικά και όχι, κύριε καθηγητά. 
Μην ξεχνάτε, έλεγα και τότε, ότι κινδυνεύω να 

με πνίξουν τα κόπρανα, τόση η μπόχα των θέσεων 
και των «αξιωμάτων».

Ναι, αλλά τα παράτησες!
Μου μείνανε όμως, φίλοι, αγνοί συναγωνιστές, 

τους οποίους τους θυμάμαι, με συγκίνηση και ανα-
πολώ, …

Αφού όμως δε συνέχισες και εξαφανίστηκες, το 
σύστημα σε νίκησε!

Σε αυτό το σημείο φίλοι μου, σιωπή στο τηλέ-
φωνο. 

Δεν ήξερα τι να απαντήσω. Και οι δύο περιμέ-
ναμε την ίδια απάντηση, αλλά κανείς δε μιλούσε!

Πες μου τι κάνει η σύζυγος, τα τέκνα, … 
άλλαξε θέμα, ο δάσκαλός μου!
Καλά, όλοι με τον καθημερινό τους αγώνα!

Αφού δεν απάντησες προηγουμένως, πες μου, 
τουλάχιστον, πως σε αντέχει το έτερον ήμισυ!

Τι να σας πω, και εγώ είναι πολλές φορές που 
αναρωτιέμαι και δεν έχω απάντηση, αν και πι-
στεύω, είναι η πεποίθηση που έχει και καλώς την 
έχει, πως σε δύσκολες στιγμές που θα αντιμετω-
πίσει η οικογένεια, το ατελείωτο κορμί μου θα γίνει 
ασπίδα προστασίας.

Τι μυρμιδόνας είμαι άλλωστε!
Το έχουμε ξαναπεί, την οικογένεια δεν την α-

κουμπά κανείς, πρόκειται για κάτι το ιερό!

Κύριε καθηγητά, συνέχισα με δυνατή φωνή.
Άντε αγόρι μου, πες το να το ακούσω. Τα ογδό-

ντα ένα, έκλεισα.
Αγαπημένε μου δάσκαλε, το έτερον ήμισυ, πά-

ρα πολλές φορές μου λέει, με παράπονο. 
Όλο τους άλλους σκέφτεσαι! 
Οι άλλοι κύριε καθηγητά είναι οι φίλοι μου, οι 

γνωστοί μου, οι συγγενείς τους, τα παιδιά τους, 
είστε εσείς, οι φίλοι σας, οι … 

Όλοι αυτοί, γνωστοί και άγνωστοι, είναι η πα-
τρίδα μου!

Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που συνεχίζω να 
τους σκέφτομαι, δηλαδή να αγωνιώ για την πατρί-
δα μου, η απάντηση είναι, …

Πες να το ακούσω, Γιαννάκο μου!
Το σύστημα δεν με έχει νικήσει ακόμη!
Μπορεί να μπήκανε στην πόλη οι οχτροί, αλλά 

εγώ παραμένω εδώ, είμαι ακόμη ζωντανός, παρα-
μένω ακόμη Έλληνας!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
Με τις αλλαγές που θα γίνουν στο σύνταγμα 

της γειτονικής χώρας, θα υπάρχει όρος που θα λέ-
ει, ότι ποτέ ξανά δεν θα αναθεωρηθεί το σύνταγμά 
τους!

ΠΑΡΑΜΕΝΩ ΑΚΟΜΗ ΕΛΛΗΝΑΣ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Η L-αργινίνη και ο ρόλος της 
στην υγεία των ανθρώπων

Η έρευνα και τα αποτελέσματα του Louis J. Ignarro για το ρόλο του μονοξειδίου του 
αζώτου (ΝΟ) στην αγγειοδιαστολή του κυκλοφορικού συστήματος των ανθρώπων 

Η L-αργινίνη είναι 
ένα πρωτεινικό αμινο-
ξύ, παρούσα σε όλους 
τους τύπους της ζωής.

Θεωρείται ως ημι-
ουσιώδες έως και ου-
σιώδες αμινοξύ, κάτω 

από ορισμένες συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι 
κάτω από κανονικές συνθήκες το σώμα μπο-
ρεί να συνθέσει επαρκή L-αργινίνη για την ι-
κανοποίηση των φυσιολογικών του αναγκών. 
Υπάρχουν όμως συνθήκες, όπου το σώμα α-
δυνατεί  να συνθέσει. Η L-αργινίνη  είναι ου-
σιώδης για τα νεαρά παιδιά και για εκείνους 
που λόγω γενετικών ανωμαλιών η σύνθεση 
του αμινοξέος είναι εξασθενημένη. Σε μερι-
κές συνθήκες stress που απαιτούνται αυ-
ξημένες ανάγκες του σώματος για σύνθεση 
περιλαμβάνονται τραύματα, όπως χειρουρ-
γικά τραύματα, σήψεις και εγκαύματα. Κάτω 
από αυτές τις συνθήκες είναι απαραίτητο να 
εξασφαλιστεί επαρκής πρόσληψη μέσω τρο-
φής του αμινοξέος, για να αντιμετωπιστούν 
οι αυξημένες φυσιολογικές ανάγκες που δη-
μιουργούνται από τις συνθήκες αυτές.   Η 
L-αργινίνη, ακόμη και όταν 

δεν είναι ουσιώδες αμινοξύ, δεν παύει να 
είναι ένα ζωτικό αμινοξύ. Με τη συμμετοχή 
του στη σύνθεση των πρωτεϊνών παίζει πολ-
λούς ρόλους στο σώμα. Η L-αργινίνη όταν 
χορηγείται σε υψηλές δόσεις, διεγείρει την 
απελευθέρωση από την υπόφυση αυξητι-
κής ορμόνης προλακτίνης και παγκρεατική 
απελευθέρωση γλυκογόνου και ινσουλίνης. 
Αναστέλλει την οξείδωση της LDL (κακής χο-
ληστερόλης). Η οξείδωση της LDL, πιστεύ-
εται ότι είναι το κεντρικό πρώιμο σήμα στη 
δημιουργία της αθηροματικής πλάκας. 

 Πέρα όμως από τις πολλές θετικές 
επιδράσεις της L-αργινίνης, εκείνο που την 
ανέδειξε παγκοσμίως, ήταν η ερευνητική 
εργασία την οποία διεξήγαγε ο   Louis J. 
Ignarro με μία ομάδα Ιατρών και Βιολόγων. 
Κατά τον μεταβολισμό της L-αργινίνης στον 
οργανισμό των ανθρώπων, παράγεται μονο-
ξείδιο του αζώτου (ΝΟ). Το μόριο αυτό πήρε 
την ονομασία «μόριο του αιώνος», λόγω  
του ότι λειτουργεί ως μοριακό σήμα για την 
αγγειοδιαστολή και την αγγειογένεση.

Καθιστά τα καρδιακά αγγεία μαλακά που 
αποκτούν μια ελαστικότητα η οποία τα επι-
τρέπει να διευρύνονται και να αποτρέπονται 
καρδιακά επεισόδια.

Για την ανακάλυψη αυτή ο Louis J. 
Ignarro και οι συνεργάτες του τιμήθηκαν το 
1998 με το βραβείο Nobel ιατρικής και βιολο-

γίας, γιατί κατόρθωσαν να διευκρινίσουν τον 
ευεργετικό ρόλο του «ΝΟ» στο κυκλοφορικό 
σύστημα των ανθρώπων.

Το ΝΟ σχηματίζεται από την  L-αργινίνη 
μέσω του ενζύμου «συνθάση». Άξιο ενδιαφέ-
ροντος είναι ότι το ασκορβικόν οξύ (βιταμίνη 
C), ίσως και άλλα αντιοξειδωτικά ενισχύουν 
τη δραστηριότητα του μορίου «ΝΟ». Το ΝΟ 
επίσης αναστέλλει την προσκόλληση μο-
νοπύρηνων κυττάρων, τη συσσωμάτωση 
αιμοπεταλίων, πολλαπλασιασμό αγγειακού 
λείου μυός, παραγωγή μερικών αντιδραστι-
κών ειδών οξυγόνου, τέτοια όπως τα ανιόντα 
υπεροξειδίων και προώθηση της εξαρτώμε-
νης από το ενδοθήλιο διαστολής.

Πηγές L-αργινίνης
 Στο εργαστήριο Βιολογίας Οπωρο-

κηπευτικών του Α.Π.Θ. πραγματοποιήθηκε 
μεταπτυχιακή διατριβή με σκοπό τη μέτρηση 
της L-αργινίνης σε διάφορους καρπούς και 
σπόρους. Την μεταπτυχιακή διατριβή πραγ-
ματοποίησε ο Γεωπόνος κ. Νικολαΐδης με 
την επίβλεψη της καθηγήτριας κ. Μαγδαλη-
νής Κουκουρίκου και τη συμβολή Γεωπόνων 
του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων.

Μετρήθηκε η L-αργινίνη σε 10 ποικιλίες 
καρυδιάς, 4 ποικιλίες αμυγδαλιάς και σε 10 
άλλα είδη ξηρών καρπών και σπόρων. Οι 
μέσοι όροι (Μ.Ο.) των δέκα ποικιλιών καρυ-
διάς και των τεσσάρων αμυγδαλιάς και των 
δέκα άλλων ειδών εκτίθενται σε τρία ιστο-
γράμματα.

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των ποικιλιών καρυδιάς και αμυγδαλιάς. Από 
το τρίτο ιστόγραμμα προκύπτει ότι τα λε-
πτόκαρα (φουντούκια) είχαν την υψηλότερη 
περιεκτικότητα (151,25 mg/100g). Ακολου-
θούν ο κολοκυθόσπορος εμπορίου (124,19 
mg/100g), τα φιστίκια τύπου Αιγίνης (κελυ-
φωτά) (109,68 mg/100g), το Pecan (96,78 
mg/100g) και τα καρύδια (90,72 mg/100g). 
Οι λοιποί καρποί και σπόροι έχουν L-αργινί-
νη, αλλά σε χαμηλές ποσότητες.

Στις Η.Π.Α. η περιεκτικότητα της L-αργινί-
νης στην ποικιλία λεπτοκαρυάς «Τομπούλ» 
υπήρξε 204,9 mg/100g.

Τα λεπτόκαρα (φουντούκια) θεωρούνται 
ως η πλουσιότερη  πηγή της L-αργινίνης και 
κατ’ επέκταση του μορίου ΝΟ.

 
 

Δ.Κ. Στυλιανίδης,  
Γεωπόνος, Επ.Δ/ντής Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων

Ευχαριστήριο
Το Δ.Σ. του Ομίλου Προστασίας Παιδιού 

Βεροίας ευχαριστεί θερμά:
1. Τον σύλλογο Γευσιγνωσίας-Γαστρονο-

μίας-Οινολογίας-Τουρισμού Ν. Ημαθίας «Ο 
Κόρανος» για τη δωρεά ποσότητας σε βασι-
λοπιτάκια για την χριστουγεννιάτικη γιορτή 
μας.

2. Την κ. Μαρία Αθανασιάδου για τη δω-
ρεά των 50 ευρώ στη μνήμη της αγαπημένης 
της ξαδέρφης Νίκης Γκαβανά αντί στεφάνου.

3. Ανώνυμο κ. Κ.Π. για τη δωρεά των 300 
ευρώ για οικονομική ενίσχυση του Ομίλου 
μας.

Το Δ.Σ.

Το Λύκειο 
Ελληνίδων Βέροιας 

κόβει πίτα
 στην «Ελιά»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκεί-
ου των Ελληνίδων Βέροιας καλεί όλους 
τους χορευτές, μικρούς και μεγάλους, τα 
μέλη και τους φίλος του στην κοπή της 
βασιλόπιτας που θα γίνει στο κέντρο «Ε-
λιά» την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και 
ώρα 6.00 μ.μ.

Την εκδήλωση θα πλαισιώνει το πα-
ραδοσιακό συγκρότημα του Τριαντάφυλ-
λου Ασαρτζή.



Πλήρη εικόνα για τους διαγωνισμούς και τις προμήθειες που 
έχει προγραμματίσει ο κορυφαίος ερευνητικός οργανισμός CERN 
για το 2019 έχουν πλέον οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων της 
Κεντρικής Μακεδονίας, που συμμετείχαν στην επιχειρηματική 
αποστολή στις εγκαταστάσεις του ευρωπαϊκού ερευνητικού οργα-
νισμού στη Γενεύη. Αποστολή η οποία διοργανώθηκε για δεύτερη 
συνεχή χρονιά από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την 
Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βόρειας Ελ-
λάδας και άλλους φορείς της περιοχής.

Στη διήμερη αποστολή, συμμετείχαν 20 επιχειρήσεις της Κε-
ντρικής Μακεδονίας, από διαφορετικούς κλάδους (υπηρεσίες, 
εμπόριο, βιομηχανία, έρευνα, νέες τεχνολογίες, καινοτομία κτλ.), 
που έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν με αξιώσεις έναν ή 
περισσότερους διαγωνισμούς και προμήθειες του CERN, για το 
2019, με εξαιρετικά σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα συνολικά 
για την περιοχή.

Η αποστολή εντάσσεται στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασί-
ας που υπέγραψε πέρσι ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας με το CERN.

Στην πρώτη μέρα της ενημέρωσης στις εγκαταστάσεις του 
CERN, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για την πορεία της συνεργασίας του CERN με την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από την Διευθύντρια Διεθνών 
Σχέσεων του CERN Charlotte Lindberg Warakaulle. «Η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Απόστολος Τζιτζικώστας, αλλά 
και οι φορείς της Θεσσαλονίκης, όπως η Τεχνόπολη και το ΑΠΘ, 
με τη συνεπή δέσμευσή τους στο σύμφωνο συνεργασίας μαζί 
μας τα τελευταία χρόνια έχουν πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα. 
Ήδη μια σειρά από ερευνητές, επιστήμονες και φοιτητές από την 
Κεντρική Μακεδονία συμμετέχουν στις δράσεις του CERN, ενώ 
σε επίπεδο επιχειρήσεων, ήδη έχουν αρχίσει να παίρνουν μέρος 
στους διαγωνισμούς και τις προμήθειές μας, οι πρώτες από αυτές. 
Ειδικά αυτή η περίοδος είναι πολύ κρίσιμη για τις συνεργασίες, κα-
θώς ανοίγει ο κατάλογος των ευκαιριών για το 2019 για τους βιο-
μηχανικούς συνεργάτες και οι επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδο-
νίας που βρέθηκαν εδώ θα έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στον 
κατάλογο των πιστοποιημένων προμηθευτών του Οργανισμού», 
τόνισε η κ. Warakaulle.

Ο κ. Τζιτζικώστας στο χαιρετισμό του ανέφερε ότι «πριν από 

δυο χρόνια αποφασίσαμε ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας να επενδύσουμε στη συνεργασία με το CERN. Πολλοί 
τότε απόρησαν για την επιμονή μας να διαμορφώσουμε μια τόσο 
στενή σχέση με έναν παγκόσμιο οργανισμό. Η απάντηση δίνεται 
σήμερα, καθώς έπειτα από σκληρή δουλειά και μεθοδευμένη προ-
σπάθεια, 20 επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται 
στους πιστοποιημένους συνεργάτες του CERN, 
ανοίγοντας νέους δρόμους στην επιχειρηματι-
κότητα της περιοχής μας».

Ο Περιφερειάρχης, αναφερόμενος στο δεύ-
τερο άξονα για τη συμμετοχή ερευνητών και 
επιστημόνων στο CERN δήλωσε ότι «από τη 

συνεργασία μας με το CERN, αυξήθηκαν οι συμμετοχές Ελλήνων 
φοιτητών σε σεμινάρια του CERN, ενώ δημιουργήθηκε στο ΑΠΘ 
Σχολή Επιταχυντών του CERN, μια σταθερή μόνιμη ακαδημαϊκή 
δομή, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, στην αναβάθμιση του 
κορυφαίου επιστημονικού πειράματος που εξελίσσεται στο CERN, 
του ‘ΑΤΛΑΣ’, συμμετέχει και το ΑΠΘ».
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Από σήμερα 20 εταιρίες της Κεντρικής Μακεδονίας 
πιστοποιημένοι προμηθευτές του CERN

 -Απ. Τζιτζικώστας: «Στόχος μας να καταστεί η Κεντρική Μακεδονία 
Εθνικό Κέντρο του CERN για όλη την Ελλάδα» 

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 Ιανου-
αρίου 2019, στις 19.30, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Χρήστος Λαναράς αίθουσα ΒΕΤΛΑΝΣ. 



Mε ιδιαίτερηλάμψηέγινεηΤελετή
Βραβεύσεων τηςΕλληνικήςΟλυμπι-
ακήςΕπιτροπής,παρουσία τηςΑ.Ε.
Προέδρου τηςΕλληνικήςΔημοκρατί-
αςκ.ΠροκοπίουΠαυλοπούλου,πολ-
λώνΟλυμπιονικών καιπρωταθλητών
αλλά καιπροσωπικοτήτων τηςαθλη-
τικής,πολιτικήςκαικοινωνικήςζωής.

Στην εκδήλωσηβραβεύτηκανμαζί
μετουςπροπονητέςτους,όσοιπήραν
χρυσά μετάλλια στα Ευρωπαϊκά και
στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του
2018 και ήταν οιΛευτέρηςΠετρού-
νιας,ΆνναΚορακάκη,ΕλένηΧατζηλιάδου,Κατερίνα
Στεφανίδη,ΜίλτοςΤεντόγλου,ΒούλαΠαπαχρήστου.
Επίσης, βραβεύτηκαν όσοι κατέκτησαν μετάλλια
στουςΟλυμπιακούςΑγώνες Νέων BuenosAires
2018, που ήταν οι ΕλίναΤζένγκο,ΜαρίαΜπούρ-
μπου καιΧριστίναΚυρίδου, οΑλέξανδροςΚαλπο-
γιαννάκης, οΣάββαςΘώμογλου, ηΦανήΤζέλη, η
ΌλγαΦιάσκακαιηΑντωνίαΣακελλαρίδου.

ΤιμήθηκανκαιοιΆνναΚορακάκη,ΒύρωναςΚοκ-
καλάνης,ΜαρίαΜπόζηκαιΡαφαηλίναΚλωναρίδου
καιΒασιλείαΚαραχάλιουπουέξασφάλισανπροκρί-
σεις για την Ελλάδα, στουςΟλυμπιακούςΑγώνες
Tokyo2020.

Στην τελετήπαραβρέθηκε και οΠρόεδρος των
Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, Janez
Kocijančič, ο οποίος βράβευσε τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίαςκ.ΠροκόπιοΠαυλόπουλοαλλάκαιτον
ΠρόεδροτηςΕΟΕΣπύροΚαπράλο.Επίσης,ηΕΟΕ
βράβευσε τιςΕυρωπαϊκέςΟλυμπιακέςΕπιτροπές,
με τον ΣπύροΚαπράλο και τον Γενικό Γραμματέα
Μανώλη Κολυμπάδη, να παραδίδουν το βραβείο
στον Πρόεδρο Janez Kocijančič και στον Γενικό
ΓραμματέαΕΟΕRaffaelePagnozzi.

ΤοβραβείοτηςΔιεθνούςΟλυμπιακήςΕπιτροπής
IOCTrophy2018μεθέμα:«ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣΕΝΔΡΑ-
ΣΕΙ»απονεμήθηκεστονΔρ.ΣτέφανοΧανδακά,οο-
ποίοςμερίμνησεγιατοιατρικόπρόγραμμαυποστή-
ριξης τωναθλητώνκαιγια τηνπροσφοράτουστον
αθλητισμόκαιτονΟλυμπισμό.ΤοβραβείοΑριστείας
τηςΕλληνικήςΟλυμπιακήςΕπιτροπής «Δημήτριος
Βικέλας»πήρανηΟλυμπιονίκηςΒούλαΠατουλίδου

και ο ΙωάννηςΠαπαδογιαννάκης,πρώηνΑντιπρόε-
δροςτηςΕΟΕκαιΑρχηγόςτηςελληνικήςαποστολής
σετέσσεριςΟλυμπιακούςΑγώνες.

Τέλος,απονεμήθηκε τιμητικό έπαθλοστηνπρω-
ταθλήτριατηςγυμναστικήςΒασιλικήΜιλλούση,που
αποχώρησετο2018απότηνενεργόαθλητικήδρά-
ση.ΣτηνΤελετήΒραβεύσεωντηςΕΟΕπαρέστησαν,
επίσης,οΠρόεδροςτηςΔιεθνούςΕπιτροπήςΜεσο-
γειακώνΑγώνωνAmarAddadi, ο Γενικός Γραμμα-
τέας ΙάκωβοςΦιλιππούσης, οΥφυπουργόςΑθλητι-
σμού ΓιώργοςΒασιλειάδης, ο Γενικός Γραμματέας
τουΚ.Κ.Ε.ΔημήτρηςΚουτσούμπας, οι βουλευτές
ΆνναΚαραμανλή(Ν.Δ.),ΧαράΚεφαλίδου(KΙΝ.ΑΛ.),
ΓιώργοςΜαυρωτάς (Ποτάμι),Μάριος Γεωργιάδης
(Ενωση Κεντρώων), ο Πρόεδρος της Κεντρικής
ΈνωσηςΔήμωνΕλλάδος ΓιώργοςΠατούλης και ο
ΓενικόςΓραμματέαςΑθλητισμού ΙούλιοςΣυναδινός.
Ακόμα,ήτανοΠρόεδρος τηςΔιεθνούςΟλυμπιακής
Ακαδημίας Ισίδωρος Κούβελος, ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Γιώργος
Φουντουλάκης,τοεπίτιμοςμέλοςτηςΔΟΕστηνΕλ-
λάδαΛάμπηςΝικολάου,οΠρόεδροςτηςΕΘΝ.Ο.Α.
ΓιώργοςΑλικάκος,ηΠρόεδροςτουΣυλλόγουΕλλή-
νωνΟλυμπιονικώνΒούλαΚοζομπόλη, οΠρόεδρος
τωνSpecialOlympicsHellasΔιονύσηςΚοδέλλας,ο
ΠρόεδροςτηςΈνωσηςΣυμμετασχόντωνσεΟλυμπι-
ακούςΑγώνες ΓιώργοςΑνδρεάδης, ηΧορογράφος
τωνΤελετών τηςΟλυμπιακήςΦλόγαςΆρτεμις Ιγνα-
τίου,ηΠρωθιέρειαΞανθήΓεωργίουκαιοσυνθέτης
ΓιάννηςΨειμάδας, οΟλυμπιονίκηςΠαύλοςΚαγια-
λής, ο Παραολυμπιονίκης Γιάννης Κωστάκης και
πολλάμέλητηςΕΟΕ.

Σάββατο 12-1-2019
08:00-14:30 ΚΑ-

ΡΑΚΟΛΗΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 44
23310-26914

08:00-14:30ΧΕΙ-
ΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΚΟΥΜΠΟΤΣΑ-
ΡΗ 29-31 (πλατεία
Τσερμένι) 23310-

65770
08:00-14:30 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑ-

ΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6οΔημοτικό σχολείο)
23310-66755

14:30-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ4523310-26757

19:00-21:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ723310-28594

21:00-08:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ723310-28594

Κυριακή 13-1-2018
08:00-14:30 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-
71601

14:30-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

19:00-21:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ
10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

21:00-08:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ
10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

Δευτέρα 14-1-2018
14:30-21:00ΛΑΪΟΥΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΕΜΜΑΝΟΥ-

ΕΛΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ423310-67420
14:30-21:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΠΑΠΑΓΟΥ -ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
23310-23200

19:00-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩ-
ΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-
72677

21:00-08:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩ-
ΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-
72677
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό14-1-2019 μέχρι20-1-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία ΗΕλληνικήΟλυμπιακήΕπιτροπήβράβευσετους
καλύτερουςτου2018-ΒραβείοκαιστονΒεροιώτη

κολυμβητήΣάββαΘώμογλου
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 κατα-
στήματα από 24 τ.μ. το
καθένα,μεW.C.,συνεχό-
μενα, ανακαινισμένα, επί
της οδού Πίνδου. Τηλ.:
6948386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρι-
σμα 80 τ.μ. στη Σκύδρα,
στον 1ο όροφο, κοντά
στοκέντρο,πλήρωςανα-
καινισμένο,70.000ευρώ.
Τηλ.:6951831687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
στον Προμηθέα κατοικία
1ου και άνω ορόφου με
2ΔΣΚWC από 40.000

έως 50.000 ευρώ. Τηλ.
επ ι κο ι νων ί α ς :  6 9 45
122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
310 τ.μ., εντός σχεδίου,
με συντελεστή δόμησης
0,8, χτίζει 240 τ.μ., γωνι-
ακό κοντά σταΠολυκλα-
δικά,σεοικοδομμένοση-
μείο.Τηλ.:6948386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροοικό-
πεδο 14.500 τ.μ. επί της
περιφερειακής οδού σε
εξαιρετιή τιμή.Μόνο σο-
βαρέςπροτάσεις.Ώρεςε-
πικοινωνίας:09.00-14.00.

Τηλ.:6945122583.
ΝΗΣΙΗΜΑΘΙΑΣ οικό-

πεδο 1 στρέμμα σε κε-
ντρικόδρόμοπωλείταισε
τιμήευκαιρίας.Τηλ.:6973
658037.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμά-
χιο 5 στρ. στην περιοχή
Άμμου-Αγ.  Βαρβάρας
με λωτούς «τσίρο» σε
παραγωγή με πομώνα.
Τηλ.:6987610180.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-
οικόπεδο στην περιοχή
«Φούρνοι» Ασωμάτων
4.370 τ.μ.,  περιφραγ-
μένο, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, κτίζει 200 τ.μ.,
επίπεδο, με εξαιρετική
θέα στονΑλιάκμονα, με

ελιές, στις 50.000 ευρώ.
Τηλ.:6944561244.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιτσαρία
στο κέντρο της Βέροι-
ας με σταθερή πελα-
τε ία .  Μόνο  σοβαρές
προτάσεις. Τηλ.: 6932
740996.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Περίπτε-
ρο-Παντοπωλείοσεκομ-
βικόσημείολόγωσυντα-
ξιοδότησης. Ευκαιρία.
Τηλ.:6942855780.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  ε λ λ η -
νικό ρεστοράν στο Ρέ-
γκεσμπουργκ, περιοχή
Βαυαρίας Γερμανίας,

σε λειτουργία 36 χρόνια
με σταθερήπελατεία και
το ίδιο αφεντικό. Τηλ.:
004994011339 από 9.30
π.μ. - 2.00 μ.μ. & 4.00
μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ  επιχε ίρη-
ση  κερδοφόρα  λόγω
σύνταξης σε καλή τμή.
Κάθε έλεγχος δεκτός.
ΜεσιτικόΣΤΟΧΟΣ.Τηλ.:
23310 68080 & 6973

735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα2οςόροφος,
πλήρως ανακαινισμένη.
Τηλ.:6988985663.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ι -

αμέρισμα καινούργιο με
3ΔΣΚΑΘ με γκαράζ και
αποθήκη στην περιο-
χή 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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙμάγειραςμεπτυ-
χίοκαιπροϋπηρεσίακαικοπέλα
γιαλάντζα.Τηλ.:2331070846&
ωρες5.00μ.μ.-8.00μ.μ.

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

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ τα-
χυμεταφορών «SPEEDEX
COURIERΒέροιας» ζητάμε
δύο(2)άτομαγιαεργασίαμε
δίπλωμααυτοκινήτουκαιμηχα-
νής.Πληροφορίεςσταγραφεία
μαςΘεσσαλονίκης45κύριος
ΤσιφλίδηςΣ.Χαράλαμπος.Τηλ.
επικοινωνίας:6937226565.
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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-
λεύτρια ζητά εργασία
σε ιατρείο τηςΒέροιας
ή τηςΝάουσας.Πληρ.
τηλ.:6970123208.

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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ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςγραφείουπλήρουςα-
πασχόλησης.Άριστηγνώσηλογιστικής(βιβλίαΓ΄
κατηγορίας),αγγλικών,Η/Υ(ERP,Excel,Word).
Αποστολήβιογραφικών:fakutsio@otenet.gr,τηλέ-
φωνοεπικοινωνίας2331071803.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ  «TSIFLIDIS
SECURITY»ζητούνταιφύλακεςμεάδεια ερ-
γασίαςκαιπιστοποίησηγαιμόνιμη εργασία.
Τηλ.επικοινωνίας:6937226565.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκρεοπώληςγιαεργαστήριοκρεάτων.
Πληροφορίεςκ.Γιώργος6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα καλοσυνάτη, πολύ

φτωχιά, πεπειραμένη, με άριστες συστά-
σεις,ζητάδουλειάγιαφύλαξηηλικιωμένων,
γιακαθαριότηταμαγαζιώνκαισκάλεςοικο-
δομών.Τηλ.:6972410205.

ΚΥΡΙΑζητεί24ωρηεργασία,ωςεσωτερική,
γιαφροντίδαηλικιωμένων.Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπεριποίηση γε-
ρόντων,γιαπρωίήγιααπόγευμα,καθαριό-
τητασπιτιών,γραφείων,σκάλες.Τηλ.:6946
479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και ε-

ξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες κα-
θώς και κάτοχοςάδειας διδασκαλίαςαγγλι-
κώνπαραδίδει μαθήματα σεπαιδιά δημο-
τικού και γυμνασίου.Τμέςπολύπροσιτές.
Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙιδιαίτεραμαθήματαστα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή πτυχιούχο
ΜαθηματικούΑΠΘσεφιλικέςτιμές.Τηλ.επι-
κοινωνίας:6906471253.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTAYARIS 1.300 κ.ε.,

μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύητες,
30.500χιλιόμετρα,σεκαλήκατάσταση,μαύ-
ρο.Τηλ.:2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτητικόδωμάτιο

λευκόμεστρώμα,πλυντήριορούχων45άρι,
διπλή ντουλάπα, καναπέςπου γίνεται διπλό

κρεβάτι,γραφείομελευκότζάμιαμμοβολήκαι
συρταριέραγραφείου.Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβά-
τι μονό με το στρώ-
μα. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπι-
πλα γραφειου, σαλόνι
SATO μπλε, 4 καρέ-
κλες, τραπέζι, τραπεζά-
κι, τραπέζιπτυσσόμενο
συσκέψεων, ντουλάπα
με κλειδαριά (κερασί),
ντουλάπα-ράφια (μελί),
καναπέδες, όλασεάρι-
στη κατάσταση. Τηλ.:
2331021210,Κιν.:6978
004183.

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



«Με την Καγκελάριο Μέρκελ 
μιλήσαμε και σήμερα ειλικρινά. Ό-
πως ξέρουν να συζητούν μεταξύ 
τους οι δυνάμεις του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, που είναι δια-
χρονικά υπέρ της Ευρώπης και 
δεν την αντιμετωπίζουν σαν ση-
μαία ευκαιρίας», τονίζει σε δήλωσή 
του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη 
συνάντηση που είχε με τη Γερμα-
νίδα Καγκελάριο.

Ο πρόεδρος της ΝΔ είπε ότι 
συζήτησαν για τη συνολική πο-
ρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
το πώς θα δώσουμε θετική προο-
πτική, ιδιαίτερα στους πιο αδύνα-
μους, ώστε να απαντήσουμε έτσι 
έμπρακτα σε κάθε είδους λαϊκισμό 
που απειλεί την ευρωπαϊκή συνο-
χή από όπου και αν προέρχεται.

«Μιλήσαμε για την ελληνική οικονομία, τα προβλή-
ματα της οποίας κάποιοι στις Βρυξέλλες επιμένουν να 
εξωραΐζουν για λόγους πρόσκαιρων εντυπώσεων. Κα-
θώς και για το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με 

τη δραστική μείωση των φόρων, την προσέλκυση νέων 
επενδύσεων και ένα ευρύ πλέγμα μεταρρυθμίσεων, ώ-
στε να βγει η χώρα οριστικά από την κρίση», συνέχισε ο 
κ. Μητσοτάκης.

Είπε επίσης ότι μίλησαν και για το Μεταναστευτικό, 
όπου τόνισε ξανά τη θέση του υπέρ της αυστηρής προ-

στασίας των συνόρων μας, που είναι και ευρωπαϊκά 
σύνορα.

«Και επεσήμανα την ανάγκη να αλλάξει άμεσα η 
εθνική νομοθεσία για το άσυλο για να αποσυμφορη-
θούν τα νησιά μας. Τόνισα επίσης, την υποχρέωση 
όλων μας για τη θωράκιση των ευρωπαϊκών αξιών 
και του κράτους δικαίου έναντι οποιουδήποτε τις επι-
βουλεύεται», συμπλήρωσε.

Για το ζήτημα των Σκοπίων , ο κ Μητσοτάκης α-
ναφέρει στην δηλωσή του: «Εξήγησα στην κ. Μέρκελ 
τις θέσεις μας για τη συμφωνία των Πρεσπών και 
τους λόγους για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία δεν 
πρόκειται να την κυρώσει. Όχι απλώς επειδή αυτή 
είναι η βούληση της μεγάλης πλειονότητας των Ελ-
λήνων. Αλλά, γιατί είναι μια κακή συμφωνία, που αντί 
να λύνει παλιά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή 
των Βαλκανίων, μπορεί να πυροδοτήσει καινούργια. 
Και αυτή η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τέλος 
επισήμανε: «Οι δυνάμεις που σταθερά τάσσονται 
υπέρ της Ευρώπης ξέρουν να συζητούν με εντιμό-
τητα τις θέσεις τους και γνωρίζουν πάντα πως να 
προχωρούν μπροστά. Μια τέτοια ειλικρινής συνά-
ντηση υπήρξε και σήμερα. Γι’ αυτό και ευχαριστώ την 
Καγκελάριο για την επίσκεψή της και προσβλέπω και 
στο μέλλον σε μια ουσιαστική συνεργασία μαζί της».

Την τελευταία 
του πνοή άφησε, 
σε ηλικία 75 ετών, 
ο πρώην βουλευ-
τής και πρόεδρος 
της Βουλής Δημή-
τρης Σιούφας.

Ο Δημήτρης Σι-
ούφας γεννήθηκε 
στις 15 Αυγούστου 
1944 στον Ελληνό-
πυργο Καρδίτσας 
και σπούδασε Πο-
λιτικές επιστήμες 
και Δημόσια διοί-
κηση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, όπως 
επίσης και νομικά στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής 
στην Καρδίτσα το 1981 με τη Νέα Δη-
μοκρατία. Από τον Αύγουστο του 1991 
μέχρι το Δεκέμβριο του 1992 χρημάτισε 
Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και από το 1992 μέχρι το 
1993 Υπουργός Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων. Μετά 
τη νίκη της Νέας Δημο-
κρατίας στις βουλευτι-
κές εκλογές του 2004, ο 
Δημήτρης Σιούφας ανέ-
λαβε Υπουργός Ανάπτυ-
ξης στην κυβέρνηση του 
Κώστα Καραμανλή.

Έπειτα από την ορ-
κωμοσία της νέας κυ-
βέρνησης Καραμανλή, 
στις 19 Σεπτεμβρίου 
2007 έλαβε το χρίσμα 
για την προεδρία της 
Βουλής. Εξελέγη Πρό-
εδρος της Βουλής των 
Ελλήνων στις 27 Σε-
πτεμβρίου 2007 με 158 
ψήφους (από τη ΝΔ και 
το ΛΑΟΣ). Διαδέχθηκε 
στη θέση αυτή την Άννα 
Μπενάκη - Ψαρούδα.

Ο Δημήτρης Σιούφας 
ήταν μέλος της Κεντρι-

κής Επιτροπής της ΝΔ από το 1997 και 
προηγουμένως ήταν στην ίδια θέση το 
1979 - 1985 και το 1994 - 1997. Ήταν ε-
πίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του κόμματος (1997-2001) και μέλος του 
Πολιτικού Συμβουλίου (2001-04). Από τον 
Απρίλιο του 2000 ως το Μάρτιο του 2004, 
ήταν Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας της ΝΔ.

Πέρασε από τη Βουλή των Σκοπίων 
η Συμφωνία των Πρεσπών

Υπερψηφίστηκαν από τη Βουλή των Σκοπίων οι τροπολογίες που απαιτούνταν για να ολοκλη-
ρωθεί η αναθεώρηση του Συντάγματος, στο πλαίσιο της Συμφωνία των Πρεσπών και μένει  πλέον 
να περάσει και από την ελληνική Βουλή, στην οποία, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας, «θα έρθει άμεσα, μέσα στον Ιανουάριο». 

Μετά από εντονότατες ζυμώσεις του πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ προκειμένου να εξασφαλίσει 
τους 80 βουλευτές, οι τροπολογίες εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Σκοπίων με 81 ψήφους.

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Ζάεφ και η ανακοίνωση από την κυβέρνηση της γείτονος ότι 
επιτεύχθηκε συμφωνία για την υιοθέτηση των συνταγματικών τροπολογιών, με την οποία εξασφα-
λίζεται πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (80 στους 120 βουλευτές).

 Σε σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης αναφερόταν ότι με σχετική τροπολογία του Συντάγμα-
τος, η υπηκοότητα ορίζεται ως «μακεδονική/ πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας» και 
αποσαφηνίζεται ποια θα είναι η διατύπωση, στην αλβανική γλώσσα, για τους αλβανικής εθνικής 
καταγωγής πολίτες της χώρας.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του αλβανόφωνου κόμματος BESA που αντιδρούσε σε συνταγματική 
τροπολογία για τις ομιλούμενες γλώσσες, ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής πως βρέθηκε 
λύση με την κυβέρνηση και τελικά οι βουλευτές θα υπερψηφίσουν την αναθεώρηση.

«Το BESA με τους βουλευτές του παραμένει ισχυρά δεσμευμένο στην υιοθέτηση των συνταγμα-
τικών αλλαγών, καθώς επίσης και στη συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ, καθώς έχουν πειστεί πως 
είναι προς το συμφέρον των Αλβανών στη Μακεδονία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του 
BESA μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ζόραν Ζάεφ.

Π. Καμμένος: Η μόνη διαφορά μας είναι το όνομα της Μακεδονίας
Σε αναμονή της απόφασης των Σκοπίων για την επικύρωση της  συμφωνίας των Πρεσπών 

αναβλήθηκε η χθεσινή κρίσιμη συνάντηση Τσίπρα- Καμμένου. Ωστόσο ο  πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Πάνος Καμμένος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter 
έγραψε χθες: «Η μόνη διαφορά μας στη κυβέρνηση συνεργασίας είναι το όνομα της Μακεδονίας. Τα υπόλοιπα λύνονται κοινοβουλευτικά. Θέμα εμπιστοσύνης δεν υπάρχει εκτός αν αυτή συνδεθεί με την συμφω-
νία των Πρεσπών όπου θα ληφθούν οι αποφάσεις των οργάνων των ΑΝΕΛ και θα ενημερώσω τον πρωθυπουργό», ανέφερε χθες .

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

του Σαββατοκύριακου12-13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201920

«Έφυγε» ο πρώην 
πρόεδρος της Βουλής
 Δημήτρης Σιούφας

Δήλωση του Κ. Μητσοτάκη 
για τη συνάντηση του με τη Γερμανίδα 

Καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ
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