
Για το 1ο Photography & Videography 
Workshop στη Θεσσαλονίκη μίλησε 

στον ΑΚΟΥ 99,6 ο Δ. Κοντσίδης
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Τα Λαογραφικά μας

Άγιος Βαλεντίνος 
ή Άγιος 

Υάκινθος
Μύθοι – θρύλοι – 
πραγματικότητα

Του Μάκη Δημητράκη

Συνέντευξη 
του Δημήτρη 
Χριστοφορίδη 
στον 
ΑΚΟΥ 99.6
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Πινγκ - Πονγκ
Ο  Παζαρτζικλής 

Διονύσης του ΑΣΕΑΒ 
στην τελική φάση 
του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος 

Ατομικού Εφήβων

Επίδειξη Τάεκβοντό του Α.Σ. ΄Ημαθος 
στο χορό των Κρητικών Ν. Ημαθίας
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Έλεγχο στον «υπερβάλλοντα 
ζήλο» των εισπρακτικών 

εταιρειών
  Σε συνέχεια της χθεσινής θέσης που αναφερόταν 
στο νομικό πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών, 
έρχεται η σημερινή να επισημάνει την κατάσταση με τις 
εισπρακτικές εταιρίες. Παρόλο που έγινε ένα «συμμάζεμα» 
και μπήκαν κάποια όρια, σε σχέση με το πλήρες χάος που 
επικρατούσε παλαιότερα, ωστόσο συνεχίζουμε να έχουμε 
συχνά κρούσματα αθέμιτων συμπεριφορών. Συγκεκριμένα 
οι οργανώσεις καταναλωτών αναφέρουν σε ανακοίνωσή 
τους ότι καταγράφουν πλήθος καταγγελιών/διαμαρτυριών 
των καταναλωτών, αναφορικά με τις αθέμιτες και εκτός 
ορίων πιέσεις που δέχονται οι καταναλωτές από τις 
εισπρακτικές και δικηγορικές εταιρείες, οι οποίες τους 
καλούν να καταβάλουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, προς 
τράπεζες, ΔΕΗ, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας κτλ. Η 
συχνότητα όχλησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια του 
νόμου (αντί μια φορά ανά 2 ημέρες) καλούν καθημερινά 
και πάνω από 10 φορές τη μέρα, καλούν ακόμα κι αν ο 
οφειλέτης έχει ρυθμίσει την οφειλή του ή έχει καταθέσει 
αίτηση με τον νόμο Κατσέλη, ενώ ομιλούν με αγενή και 
προσβλητικό τρόπο, ασκούν έντονη ψυχολογική πίεση 
που συνοδεύεται συχνά από εκτόξευση απειλών και 
προσβλητικών χαρακτηρισμών. Είναι ένα πρόβλημα 
που έχει έλθει στο φως της δημοσιότητας πολλές φορές, 
ωστόσο παραμένει. Μέσα στα θέματα που συζητά η 
κυβέρνηση με τις τράπεζες, καλό θα ήταν να βάλει στο 
τραπέζι και τον έλεγχο των  εισπρακτικών εταιριών που 
κάποιες φορές δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο.
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αυξεντίου, Αβραάμ, Μάρωνος οσίων, 

Νικολάου

Ο Μιχάλης Πατσίκας
με τον Μιχάλη Πατσίκα
στα γραφεία του ΛΑΟΥ

Μιααπρόσμενηεπίσκεψηχθες τοαπόγευμασταγραφεία
τηςεφημερίδαςμας,απότονΜιχάληΠατσίκα.Δεναναφερό-
μαστε φυσικά στον επί σειρά ετών εκδότη της εφημερίδας,
αλλάστονανιψιό τουΜιχάλη,που τονβλέπουμεσυχνάστα
τηλεοπτικά κανάλια το τελευταίοδιάστημα.Οάμεσοςσυνερ-
γάτηςτουΜίκηΘεοδωράκη,έναςαπότουςδιοργανωτέςτων
συλλαλητηρίων για τηνΜακεδονία και επικεφαλής τηςΕλλη-
νικήςΠολιτικήςΣυνείδησης(Ε.ΠΟ.Σ.).Αφορμήτηςεπίσκεψής
τουστηνΒέροια ήταν η χθεσινή ομιλία τουΜιχάληΧαραλα-
μπίδηστηνΣτέγη και έτσι βρήκε την ευκαιρία να επισκεφθεί
και τους συγγενείς του στοΛΑΟ. Στην φωτογραφία με τον
συνονόματο θείο του, τον δικό μαςΜιχάληΠατσίκα, εκδότη
τουΛΑΟΥ.

«Επιδημία» ομαδικών αγωγών για την διεκδίκη-
ση των αναδρομικώναπό τα καταργηθέντα δώρα έχει
ξεσπάσει, ενώ η συζήτηση για την επαναφορά 13ου
&14ουμισθούφέρνειπονοκέφαλοστοοικονομικόεπιτε-
λείο.Η“καυτήπατάτα”μεταδώραστοΔημόσιοείναιστα
χέρια της κυβέρνησης.Οι αποφάσεις των δικαστηρίων
αποτελούνμονόδρομοκαιείτεηπαρούσαείτεηεπόμε-
νηκυβέρνησηθαβρεθούνσεδύσκοληθέση.

Ωστόσο μια δημοσιονομική διέξοδο δίνει απόφαση
τηςΟλομέλειας τουΑνώτατουΔημοσιονομικούΔικα-
στηρίουπουέκρινανπωςορθάκαταργήθηκανταδώρα
ύψους 800 ευρώστις συντάξεις άνω των 2.500 ευρώ,
κρίνονταςπαράλληλαπωςούτεαπό την εγχώρια, ούτε
και από τη διεθνή νομοθεσίαπροβλέπεται συγκεκριμέ-
νο ύψος δώρων…Με τηναπόφασηαυτήμένει ανοιχτό
παράθυρο για την κυβέρνηση, στην περίπτωσηπου
υποχρεωθεί να επαναφέρει τα δώρα, να καθορίσειπο-
σάπολύ κάτωακόμη και από τα “κομμένα” της τάξης
των500+ 250+250 ευρώ.Η κυβέρνησηδηλαδή,σύμ-
φωναμε την εφημερίδα “ΕλεύθεροςΤύπος” μπορεί να
νομοθετήσει τα δώρα στοΔημόσιο σε μισθωτούς και
συνταξιούχουςως έκτακταβοηθήματα ταοποίαμπορεί
ναείναιτηςτάξηςτων250και300ευρώτοχρόνο,πολύ
κάτωδηλαδήσεσχέσημε ταπροηγούμεναποσά.Την

ίδιαώρακαιτοΣυμβούλιοτηςΕπικρατείαςκρίνονταςότι
οιμειώσειςτωννόμων4051και4093θαπρέπειναστα-
ματήσουνδενκαθόρισεμετιςαποφάσειςτουπουμιλούν
γιαεπαναφοράτωνδώρωντούψοςπουθαπρέπειαυτά
ναέχουν.

Κάπωςέτσιηκυβέρνησηεάνυποχρεωθείναεπανα-
φέρειταδώραίσωςαποφύγειναεπαναφέρειποσά800
και 1.000 ευρώ τον χρόνο, αλλά με την επίκληση του
κινδύνου εκτροχιασμού των δημόσιων οικονομικών να
δώσειπολύπιομικράποσά.

Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου η 13η Φεβρουαρίου
Ηχθεσινή ημέρα, η 13ηΦεβρουαρίου είναι

αναγνωρισμένηως ηπαγκόσμια ημέραραδιο-
φώνου.Ολόγοςπουκαθιερώθηκεησυγκεκρι-
μένηημέρααπότηνUNESCOωςΠαγκόσμιαΗ-
μέραΡαδιοφώνου,έπειτααπόσχετικήπρόταση
της ΙσπανικήςΑκαδημίαςΡαδιοφώνου,στις 29
Σεπτεμβρίου2011.είναιεπειδήστις13Φεβρου-
αρίου 1946 λειτούργησε για πρώτη φορά το
ραδιόφωνοτουΟ.Η.Ε.

«Σε αυτήν τηνΠαγκόσμιαΗμέραΡαδιοφώ-
νου, ας αναγνωρίσουμε τη δύναμη του ραδιο-
φώνουγιατηνπροώθησητουδιαλόγου,τηςα-
νοχήςκαιτηςειρήνης»δήλωσεογενικόςγραμ-
ματέαςτουΟΗΕΑντόνιοΓκουτέρες.Στομήνυμά
τουγιατηνχθεσινήημέρα,οκ.Γκουτέρεςτόνισε
πως«τοραδιόφωνοείναι ένα ισχυρόεργαλείο.
Ακόμηκαιστονσημερινόκόσμοτωνψηφιακώνεπικοινωνιών,τοραδιόφωνοφτάνεισεπερισσότερουςανθρώπους
απόοποιαδήποτεάλληπλατφόρμαMME».Γιατίτοραδιόφωνοδεναπασχολεί.Τοραδιόφωνοσυντροφεύει,γι’αυτό
συντονιστείτεκαιακούτετοναγαπημένοσαςσταθμό…ελπίζονταςναείναιοΑΚΟΥ99,6!

ΠροσεκτικοίθαπρέπειναείναιοιοδηγοίσεαρκετούςδρόμουςτηςΒέροιαςκυρίωςστοτετράγωνοΑνοίξεως,Γράμ-
μου,Εμ.ΠαπάόπουγίνονταιαπόχθεςεργασίεςγιατοποθέτησηοπτικώνινώναπότηVodafone.

Σηματοδότησηκαιρυθμίσειςυπάρχουν,αλλάεπειδήκάποιασημείαείναιπολυσύχναστα,όπωςτοπρώηνΙΚΑ,χρειά-
ζεταιιδιαίτερηπροσοχή.

ΞεκινάαπότηΔΕΥΑΝεγκατάστασηνέαςδεξαμενής
υδροδότησηςστηνΕπισκοπή

Το έργο εγκατάστασης νέου αντλιο-
στασίου με νέα δεξαμενή υδροδότησης
της Τ.Κ. Επισκοπής, προϋπολογισμού
120.000 ευρώ, ξεκινά το επόμενο διά-
στημααπότηΔΕΥΑΝ.Ησύμβασημετον
εργολάβουπογράφηκε τηνΠαρασκευή8
Φεβρουαρίου.

Το έργοπεριλαμβάνειπροκατασκευα-
σμένημεταλλικήδεξαμενήχωρητικότητας
250 κυβικών μέτρων, τρία αντλητικά υ-
ποβρύχια συγκροτήματαπαροχής, τρεις
ρυθμιστές παροχής και πίεσης των α-
ντλιών, σύγχρονοπίνακα αυτοματισμού
και διαχείρισης και ένανπροκατασκευα-
σμένο οικίσκο για τηστέγαση τουσυνό-
λουτουεξοπλισμού.

Η συμβατική ημερομηνίαπεραίωσης
τουέργουείναι6μήνες.

ΕπιστροφήδώρωνστοΔημόσιο
ως«μικράέκτακταβοηθήματα»(;)

Προσοχή,εργασίεςσεκεντρικούςδρόμουςτηςΒέροιας
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Το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Α-
ντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύ-
θυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας εξέδωσε ανακοίνωση για επείγου-
σα ενημέρωση προς τους πτηνοτρόφους και 
κατόχους οικόσιτων πουλερικών για τη γρίπη 
των πτηνών, που έχει ως εξής:

«Με βάση την υπ’ αριθ. 341(24167)/6-2-2019  
εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και  Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ) καταγράφηκαν 28 
εστίες γρίπης των πτηνών εντός του 2018 (η τε-
λευταία στις 18 Δεκεμβρίου 2018) στη γειτονική 
Βουλγαρία.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αυξημένης 
νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, 
οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενημερώνουν 
αμέσως τις κτηνιατρικές αρχές για να ληφθούν 
τα απαραίτητα δείγματα.

Τα μέτρα βιοασφάλειας για την γρίπη των 
πτηνών παρατίθενται αναλυτικά στην ιστοσε-
λίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  
Τροφίμων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
minagric.gr → Αγρότης – Επιχειρηματίας → 
Κτηνοτροφία → Πτηνά → Ασθένειες των πτη-

νών → Γρίπη των πτηνών: α) Μέτρα βιοασφά-
λειας για τη γρίπη των πτηνών (pdf), β) ΥΑ 
258971/26.08.08 (ΦΕΚ 1785 Β΄) Θέσπιση μέ-
τρων βιοασφάλειας για την γρίπη των πτηνών, 
οι τροποποιήσεις της ΥΑ 258/10554/30.01.2017 
(ΦΕΚ Β΄ 363) και ΥΑ 1503/50776/09.05.2017 
(ΦΕΚ Β΄ 1677).

Τέ λ ο ς ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν  Υ. Α . 
107/6079/14.01.2019–ΦΕΚ Β’ 157/30.01.2019 
που αφορά στην εφαρμογή προγράμματος ε-
πιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των 
πτηνών υπάλληλοι άλλων κρατικών υπηρεσιών 
(δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί 
θηροφύλακες, κέντρα περίθαλψης κτλ.) και μέλη 
ιδιωτικών φορέων, που λόγω δραστηριότητας 
έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια 
πτηνά, συμβάλλουν στην εφαρμογή του προ-
γράμματος είτε ενημερώνοντας τις κατά τόπους 
αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής είτε συλλέγοντας και παραδί-
δοντας σε αυτές ολόκληρα πτηνά. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, πριν την όποια διαδικασία συλλογής 
και παράδοσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί 
επικοινωνία με τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές 

και τα κτηνιατρικά εργαστήρια του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων, προκειμέ-
νου να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. 

Επισημαίνεται ότι κατά τον χειρισμό άγριων 
πτηνών (συλλογή, μεταφορά, δειγματισμός) θα 
πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα 
ατομικής προστασίας (γάντια μιας χρήσης, κα-
θαρισμός και αντισηψία χεριών). 

Υπενθυμίζεται ότι στην ετήσια ΚΥΑ περί οι-

κονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που 
προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών 
μέτρων εξυγίανσης, προβλέπεται η χορήγηση 
ενός κατ’ αποκοπή ποσού της τάξεως των τριά-
ντα ευρώ ανά άγριο πτηνό για τον εντοπισμό, τη 
συλλογή και την προσκόμιση νεκρών ή ημιθα-
νών άγριων πτηνών κατάλληλων προς δειγματι-
σμό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επείγουσα ενημέρωση πτηνοτρόφων και κατόχων 
οικόσιτων πουλερικών για τη γρίπη των πτηνών

Απογοητευτική η εικόνα χθες 
στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Βαριές κουβέντες και... εκτροπές στα προ ημερήσιας διάταξης θέματα

Η χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, 
ανέδειξε -δυστυχώς- συμπτώματα της νόσου του «πολιτικού πολιτι-
σμού» και την αιτία της απαξίωσης των πολιτών, σ’ αυτό που ονομά-
ζουμε «κοινά» και παραγωγή πολιτικού προϊόντος.

Η αναφορά στη συνεδρίαση, αξίζει, όχι τόσο για τα θέματά της στα 
οποία θα επανέλθουμε σε επόμενο ρεπορτάζ, όσο για το επίπεδο στο 
οποίο κινήθηκε, στα προ ημερησίας διάταξης θέματα, που ξεκίνησαν με 
τη δήλωση ανεξαρτητοποίησης του συμβούλου Δημ. Τραπεζανλή, από 
την παράταξη Βοργιαζίδη, την τοποθέτηση του δημάρχου απέναντι σ’ 
αυτό και την απάντηση Τραπεζανλή επί της τοποθέτησης Βοργιαζίδη.

Ο κ. Τραπεζανλής (που εργαζόταν και ως υπάλληλος στη ΔΕΥΑΒ), 
εξέφρασε την απογοήτευσή του από τη συνεργασία του με το Δήμαρχο 
και την παρούσα δημοτική αρχή και ανακοίνωσε επίσημα την ανεξαρ-
τητοποίησή του, περνώντας στα απέναντι έδρανα, για να κοιτάει στα 
μάτια, όπως είπε, τους συμπολίτες του.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι εδώ και δύο χρόνια υπάρχουν γκρίνιες 
από τον συγκεκριμένο σύμβουλο διότι δεν έγινε αντιδήμαρχος και στά-
θηκε στην ανάρτηση του κ. Τραπεζανλή στο Facebook που αναφέρει ότι 
«θα βοηθάει κάθε συνδημότη του και θα προσφέρει όπως πάντα ανι-
διοτελώς και αφιλοκερδώς τα μέγιστα των δυνατοτήτων του». Μάλιστα 
σε κάποιο σημείο της ανάρτησής του αναφέρεται σε «Ιθάκες χωρίς Λαι-
στρυγόνους και Κύπλωπες». Αυτά τα δύο σημεία ήταν το λάδι στη φω-
τιά, τόσο για τον δήμαρχο όσο και για τον Αθ. Σιακαβάρα, αλλά και τον 
αντιδήμαρχο Βασ. Παπαδόπουλο στη συνέχεια, που επεσήμαναν ότι ο 

κ. Τραπεζανλής πληρωνόταν κανονικά από τη ΔΕΥΑΒ και δεν δούλευε 
«αφιλοκερδώς» και ούτε ήταν ο μόνος που έτρεχε από τα ξημερώματα, 
ενώ ο κ. Σιακαβάρας πρόσθεσε, ότι ο κ. Τραπεζανλής κοιτούσε μόνο το 
προσωπικό του συμφέρον και έπαιρνε περισσότερα χρήματα ακόμη και 
από τον πρόεδρο της  ΔΕΥΑΒ.

Θιγμένος από αυτά, ο παραιτηθείς δημοτικός σύμβουλος θύμισε 
παλαιότερα λόγια του δημάρχου που τον χαρακτήριζε ως «δυνατό του 
άλογο», αλλά στη συνέχεια , όπως είπε, δεν τον αξιολόγησε όπως του 
άξιζε. «Τί παραπάνω είχαν οι άλλοι αντιδήμαρχοι από μένα;» ρώτησε 
ανεβάζοντας τους τόνους.

Και από λόγο σε λόγο το κλίμα εξετράπη επικίνδυνα.
Ο κ. Τραπεζανλής βγήκε εκτός εαυτού, υπερασπιζόμενος τη θέση 

του, και άρχισαν να αιωρούνται στον αέρα της αίθουσας, ύβρεις, βαριές 
κουβέντες και χειρονομίες, σε βαθμό που ο πρόεδρος διέκοψε τη συνε-
δρίαση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και τα τσιτωμένα νεύρα, εκατέ-
ρωθεν, στα έδρανα αλλά και στο ακροατήριο.

Η ηρεμία όμως δεν κράτησε για πολύ, αφού όταν ήρθε η ώρα της 
προ ημερησίας τοποθέτησης του Νίκου Μαυροκεφαλίδη, ο πρόεδρος 
του ΔΗΠΕΘΕ διάβασε ένα μακροσκελές κείμενο (20΄) στο οποίο εξι-
στορούσε, από την πλευρά του, όσα συνέβησαν στις πρόσφατες συνε-
δριάσεις του Δ.Σ. του θεάτρου για την εκλογή καλλιτεχνικού διευθυντή, 
έως ότου στο τέλος του κειμένου, δακρύζοντας σχεδόν, δήλωσε ότι δεν 
πρόκειται να ξανασχοληθεί με τα δημοτικά πράγματα και αποσύρεται 
στο σπίτι του με την οικογένειά του.

Με την οπτική πλευρά του κ. Μαυροκεφαλίδη διαφώνησαν απόλυτα, 
τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Διονύσης Καρολίδης και Γ. Γουλτίδης, οι οποίοι 
ζήτησαν το λόγο για να εξιστορήσουν τη δική τους αλήθεια, όπως είπαν, 
διαψεύδοντας τον πρόεδρο σε σημεία της ομιλίας του.

Το θέμα, αφορούσε ένα εσωτερικό ζήτημα του ΔΗΠΕΘΕ που έλαβε 
διαστάσεις εκ του χειρισμού του, ενώ στις τοποθετήσεις των δύο μελών 
του Δ.Σ. επανήλθε και η διακοπή της παράστασης «Μήδεια» που ξεσή-
κωσε πριν από κάποιους μήνες, τοπικές και πανελλαδικές αντιδράσεις.

Στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μούδια-
σαν ακόμα και οι συνηθισμένοι στο κλίμα των έντονων συνεδριάσεων.

Και μπορεί το «τζέρτζελο» και οι αψιμαχίες να πουλάνε και να δίνουν 
τροφή σε ΜΜΕ και ακροατήρια, πλήττουν όμως βαθιά τον θεσμικό ρόλο 
των Οργάνων και δη του Δημοτικού Συμβουλίου, στα έδρανα του οποί-
ου οδηγούνται οι σύμβουλοι με την ψήφο των πολιτών. Η προεκλογική 
περίοδος έχει πολλές ημέρες ακόμα μπροστά της και το πολιτικό προ-
σωπικό έχει ακόμα ευκαιρίες να υπερασπιστεί τη σοβαρότητα με την 
οποία αντιμετωπίζει τα κοινά και σέβεται την ψήφο του κόσμου. Δεν έχει 
παρά να το αποδείξει.

(Η αναφορά σε πρόσωπα και ονόματα συμβούλων, πέρα από την 
δημοσιογραφική, περιεκτική κατ’ ανάγκη, καταγραφή είναι μόνο η α-
φορμή για να μεταφέρουμε το κλίμα της συνεδρίασης, το οποίο τελικά 
πρωταγωνιστούσε στην αίθουσα. Αναλυτικότερα για τα θέματα, στο 
αυριανό φύλλο).

Σοφία Γκαγκούση



Έρευνα-Επιμέλεια:
 Μάκης Δημητράκης

Μέρα των ερωτευμένων, φίλοι μου, 
σήμερα. Μια σύγχρονη γιορτή, αποτέλε-
σμα της εμπορευματοποίησης της ζωής 
μας και ιδιαίτερα του δυτικού κόσμου που 
παρά τις αντίθετες γνώμες «μπήκε» για 
καλά στη ζωή μας και κυρίως της κατανα-
λωτικής νεολαίας.

Ας πάρουμε όμως τα γεγονότα – μύθους και θρύλους – με τη 
σειρά, αφού ο Έρωτας και η αμοιβαία έλξη μεταξύ ανθρώπων, 
ζώων ή και μεταξύ των θεών ακόμη, υπήρξε ταυτόχρονα με την Κο-
σμογονία σύμφωνα με την οποία ο Έρωτας βγήκε από το Αβγό 
που γέννησε η Νύχτα μόνη της μέσα στο Έρεβος.

Κατά τον Ησίοδο ο έρωτας είναι η ζωτική αρχή που έγινε αιτία 
της γέννησης των πάντων. Στην Ελληνική μυθολογία είναι θεός ενώ 
κατά τον Πλάτωνα δεν ήταν παντοδύναμος θεός αλλά μία ανικα-
νοποίητη και πάντοτε ανήσυχη δύναμη δημιούργημα του Πόρου 
(πλούτου) και της Πενίας.

Άλλος ομιλητής στο «Συμπόσιο» υποστηρίζει ότι όπως υπάρ-
χουν δύο Αφροδίτες (Πάνδημη και Ουράνια) έτσι υπάρχουν και 
δύο έρωτες. Ο ένας επιθυμεί τον σαρκικό και ο άλλος τον ευγενικό 
έρωτα της ψυχής.

Στα ρωμαϊκά χρόνια από 13-15 Φεβρουαρίου γιόρταζαν τα Λου-
περκάλια προς τιμή του θεού Φαύνου (αντίστοιχου του δικού μας 
Πάνα) με θυσίες ζώων. Ήταν μία γιορτή μετάδοσης της γονιμότη-
τας. Μια ειδωλολατρική αισθησιακή γιορτή για να εξευμενίσουν τη 
φύση και να έχουν καλή σοδειά, ενώ συνηθιζόταν την ίδια περίοδο 
η ανταλλαγή δώρων μεταξύ των «αγαπημένων». Ανάλογη γιορτή 
υπήρχε στην αρχαία Αθήνα το μήνα Γαμηλιώνα (Φεβρουάριος), τα 
Θεογάμια προς τιμή του Δία και της Ήρας.

Η γιορτή καταργήθηκε από την εκκλησία τον 5ο αι. μ.Χ. ως ειδω-
λολατρική και στη θέση της «μπήκε» η μνήμη του Αγίου Βαλεντίνου 
που έζησε περί το 270 μ.Χ. Πριν γίνει ιερωμένος πιθανότατα ήταν 
γιατρός και φυλακίστηκε επειδή πάντρευε κυρίως νεαρά ζευγάρια. 
Με το γάμο οι «γαμπροί» γλίτωναν τη στρατιωτική θητεία.

Η γιορτή συσχετίσθηκε με την ημέρα των ερωτευμένων στα 
ύστερα χρόνια του Μεσαίωνα από τον Τζέφρι Τσόσερ, «πατέρα» 
της αγγλικής λογοτεχνίας και είναι επίσημη γιορτή στην Λουθηρια-

νή εκκλησία και την Αγγλικανική κοινότητα.
Μετά το 1840 η γιορτή μεταδόθηκε στην Αμερική και τα τελευταία 

χρόνια η εμπορευματοποίηση της γιορτής παγκοσμίως, έχει φτάσει 
στο κατακόρυφο, ενώ βέβαιο είναι ότι η γιορτή του Α.Β. προκαλεί 
αντιδράσεις στο μη χριστιανικό κόσμο.

Στο ορθόδοξο εορτολόγιο δεν μνημονεύεται και η Ορθόδοξη Εκ-
κλησία ποτέ δεν τον παραδέχτηκε. Θεωρείται ανύπαρκτος και απο-
τελεί μια μυθοπλασία δυτικής προέλευσης, η δε Καθολική Εκκλησία 
από το 1969 υποβάθμισε την ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου σε τοπική 
γιορτή επειδή δε γνώριζε τίποτε για τον βίο του παρά μόνο ότι ετά-
φη στη Βία Φλαμίνια της Ρώμης στις 14 Φεβρουαρίου.

Παρόλα ταύτα ο ξενόφερτος Άγιος άρχισε να «μπαίνει» για τα 
καλά στη ζωή των Ελλήνων παρότι από τα τέλη της δεκαετίας του 
’70 εκπρόσωποι της Ελληνικής Εκκλησίας πρότειναν στους Έλλη-
νες ερωτευμένους να τιμούν και να γιορτάζουν αγίους από το ορθό-
δοξο εορτολόγιο.

Έτσι από το 1994 
προτάθηκε να καθιε-
ρωθεί σαν ημέρα των 
ερωτευμένων η γιορτή 
του Αγίου Υακίνθου 
που τιμάται στις 3 Ιου-
λίου. Ο Υάκινθος κατα-
γόταν από την Καισά-
ρεια της Καππαδοκίας 

και υπηρέτησε τον αυτοκράτορα Τραϊανό ως Κουβικουλάριος (θα-
λαμηπόλος) στα συμπόσια του.

Δέχτηκε τον Χριστιανισμό γι’ αυτό ο αυτοκράτορας Τραϊανός τον 
φυλάκισε. Την περίοδο της φυλάκισης ο Υάκινθος αρνήθηκε επί 
40 ημέρες να φάει τροφή που προέρχονταν από ειδωλολατρικές 
θυσίες με αποτέλεσμα να πεθάνει από ασιτία σε ηλικία μόλις 20 
χρονών.

Ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος το 2000 προσπα-
θώντας να φέρει τη νεολαία πιο κοντά στην εκκλησία πρότεινε να 
γιορτάζεται η γιορτή των ερωτευμένων στις 13 Φεβρουαρίου, ημε-
ρομηνία που η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλων Ακύλα 
και Πρίσκιλλας που ζούσαν στην Κόρινθο την περίοδο που ο Απ. 
Παύλος επισκέφθηκε την πόλη.

Κάποιοι άλλοι πρότειναν να τιμούν οι Έλληνες ερωτευμένοι τον 
μάρτυρα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Έρωτα στις 25 
Ιουνίου. Την ημερομηνία αυτή η Εκκλησία μας τιμά τον μάρτυρα 
Έρωτα και τα αδέρφια του Ορέντιο, Φαρνάκιο, Φίρμο, Φριμίνιο, 
Κυριακό και Λογγίνιο που υπηρέτησαν σαν στρατιώτες στη Θράκη 
την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και Γαλέριου. Τα αδέρφια 
ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό γι’ αυτό και εξορίστηκαν 
και πέθαναν από τα βασανιστήρια και τις κακουχίες.

Παρόλες τις προσπάθειες οι Άγιοι πλην του Βαλεντίνου δεν 
μπόρεσαν να καθιερωθούν περισσότερο γιατί η γιορτή έχει εμπο-
ρευματοποιηθεί ενώ αξίζει να αναφερθεί πως στη Μυτιλήνη η Κα-
θολική κοινότητα τιμά με θρησκευτικές τελετές τη μνήμη του Αγίου 
Βαλεντίνου αφού στον καθολικό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου 
«φιλοξενούνται» λείψανα του Αγίου.
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ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ 
ΖΩΜΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)      

Προβολές:  Σάββατο 16/2  Και Κυριακή 
17/2 στις 17.00 μεταγλωττισμένη στα Ελλη-
νικά 

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΑΣΤΙΕ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, 
ΤΑΣΟΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, 
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΚΟΥΦΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΤΗΛΕΜΑ-
ΧΟΣ ΚΡΕΒΑΪΚΑΣ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ, ΤΟΝΙΑ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

O Ασπροδόντης   -   White Fang
του Αλεξάντρ Εσπιγκάρες
Προβολές:  Σάββατο 16/2  Και Κυριακή 

17/2 στις 17.00 μεταγλωττισμένη στα Ελλη-
νικά  Σενάριο: Αλεξάντρ Εσπιγκάρες  Σκηνο-
θεσία: Σερζ Φρίντμαν, Φιλίπ Λιορέ, Ντομινίκ 
Μονφερί

  Το Πράσινο Βιβλίο - Green Book       (Υ-
ποψήφια για 5 OSCAR)

Προβολές:   Πέμπτη 14/2 – Δευτέρα 18/2– 
Τρίτη 19/2 – Τετάρτη 20/2 στις 20.30

Παρασκευή 15/2– Σάββατο 16/2 – Κυριακή 
17/2 στις   19.00 και 21.30

Σενάριο : Νικ Βαλελόνγκα, Μπράιαν Χέις 
Κάρι, Πίτερ Φαρέλι

Σκηνοθεσία: Πίτερ Φαρέλι
Ηθοποιοί: Βίγκο Μόρτενσεν, Μαχερσάλα 

Αλι, Λίντα Καρντελίνι 
 «Πολιορκία» του Βασίλη Τσικάρα  
Προβολές:   Καθημερινά  στις 19.00
 Σενάριο / Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσικά-

ρας
ΑΛΙΤΑ: Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ  -  ALITA: 

BATTLE ANGEL
Προβολές:  καθημερινά στις 21.00 απλές 

2D προβολές.
Σε 3D (Τρισδιάστατη ) προβολή μόνο Πα-

ρασκευή στις 21.00 
Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ ΚΑΜΕΡΟΝ
Σκηνοθεσία: ΡΟΜΠΕΡΤ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ
Ηθοποιοί: ΜΙΣΕΛ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ, 

ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΚΟΝΕΛΙ, ΚΡΙΣΤΟΦ ΒΑΛΤΣ, ΜΑ-
ΧΕΡΣΑΛΑ ΑΛΙ, ΤΖΑΚΙ ΕΡΛ ΧΕΪΛΙ, ΡΟΖΑ ΣΑ-
ΛΑΖΑΡ, ΕΝΤ ΣΚΡΕΪΝ

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     14/2/19 - 20/2/19

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση
Ο Όμιλος Προστασίας Απόρου Παιδιού Βέροιας 

σας προσκαλεί στην αποκριάτικη εκδήλωση που θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, 
ώρα 7.00 μ.μ. στο κέντρο «Ελιά» στη Βέροια. Την 
εκδήλωση θα πλαισιώνει ζωντανή μουσική. Τιμή πρό-
σκλησης 15 ευρώ.

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ετήσιος χορός
 και κοπή βασιλόπιτας 

του ΚΑΠΗ Βέροιας
                  
ΤΟ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ Ν.Π. Κ.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟ-
ΡΟ– ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 
Πέμπτη 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ : 8:00 μμ  
Στην ΕΛΙΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 13 Ευρώ το άτομο

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ: Φαγητό – άφθονο 
ποτό – καλή  μουσική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΠΗ

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ 

ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
 
Έρχονται απόκριες και θέλεις να ζήσεις στιγμές 

διασκέδασης και γέλιου; 
Τότε δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο, παρά να έρθεις 

στον αποκριάτικο χορό που διοργανώνει το Τμήμα 
Νεολαίας της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας το Σάββατο 
23 Φεβρουαρίου,  στο Πνευματικό και Πολιτιστικό 
Κέντρο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας στο Πανόραμα. 

Για τους μικρούς μας φίλους: Ώρα έναρξης: 17:00 
μ.μ. Κέφι, ξεφάντωμα, παιχνίδια και χορός με ειδική 
ψυχαγωγό. 

Για τα πιο μεγάλα παιδιά: Ώρα έναρξης 21:00 μ.μ. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΡΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την είσοδο σας 

είναι η μεταμφίεση σας.
Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας!

Με τιμή Για το Δ.Σ.
Ο  Πρόεδρος Η  Γ. Γραμματέας

Τουμπουλίδης  Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία

Τα Λαογραφικά μας
Άγιος Βαλεντίνος ή Άγιος Υάκινθος

Μύθοι – θρύλοι – πραγματικότητα



Αύριο η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΤΟΕΒ 
Νάουσας και η κοπή της πίτας

Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Σχολής Αριστοτέλη 
στην Νάουσα, θα γίνει η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και 
θα κοπεί η βασιλόπιτα του Οργανισμού. Κατά την εκδήλωση 
που θα ακολουθήσει θα τιμηθούν για την προσφορά και βοή-
θειά τους στους σκοπούς του Οργανισμού, τρία Υδρονομικά 
Όργανα που έχουν συνταξιοδοτηθεί.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
του Δημητρίου και της Σοφίας, το 
γένος Παραστατίδου, που γεννήθηκε 
στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΛΕΝΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του Νικο-

λάου και της Ελένης Λεντίδου, το γένος Καρυο-
φυλλίδου, που γεννήθηκε στο Αλματύ Καζακστάν 
και κατοικεί στον Εύοσμο Θεσ/νίκης, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Αμπελοκήπων - Μενεμένης Θεσ/νίκης.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΣΑΜΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του 
Αντωνίου και της Θεοπίστης, το γέ-
νος Κοντοπούλου, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΚΑ-
ΛΟΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Χρήστου 

και της Σημέλας, το γένος Ελευθεριάδου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.
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Συνάντηση ΕΣΕΕ 
με την Υπουργό εργασίας 

Έφη Αχτσιόγλου

 Πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2019, συνάντηση της ΕΣΕΕ με την Υπουργό 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου.  Την 
ΕΣΕΕ  εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Καρανίκας, ο Γ. Γ. κ. Νίκος Μπόνης, ο 
Αντιπρόεδρος κ. Μανώλης Ψαρουδάκης και ο Οικονομικός Επόπτης κ. Χρήστος Μπλου-
γούρας. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήταν, μεταξύ άλλων, το 
πλαίσιο για τον νέο κατώτατο μισθό, η επικείμενη ρύθμιση για τις ασφαλιστικές οφειλές και 
οι συνταξιοδοτικές δυνατότητες των οφειλετών.  Επίσης, συζητήθηκαν ζητήματα ΟΑΕΔ 
όπως τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 αλλά και το «επίδομα ανεργίας» των επιχειρηματιών. 

Παράλληλα, η Υπουργός υποστήριξε ότι για να ισχυροποιηθεί η θέση των επιχειρη-
ματιών που κινδυνεύουν λόγω των διαδοχικών οφειλών, θα προχωρήσει τάχιστα και με 
γενικό συντονισμό το πλαίσιο ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών.  Ειδικότερα για την 
ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, που είναι και στην άμεση αρμοδιό-
τητα του Υπουργείου, η κα Αχτσιόγλου βεβαίωσε τους εκπροσώπους του εμπορίου ότι, η 
διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Μαρτίου έτσι ώστε να αρχίσει να 
παράγει θετικά αποτελέσματα από τα μέσα Μαρτίου. 

Τέλος σε παρατήρηση του Προέδρου της ΕΣΕΕ ότι οι επιχειρηματίες που έχουν κλείσει 
τις επιχειρήσεις τους, δεν παίρνουν το επίδομα ανεργίας που προβλέπεται από το νόμο, 
η κα Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα επανεξετάσει τα συγκεκριμένα άκαμπτα εισοδηματικά 
κριτήρια που εμποδίζουν την σχετική υπαγωγή. 

Με το τέλος της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, τόσο 
ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ όσο και η κα Υπουργός συμφώνησαν ότι, η  μικρομεσαία επιχει-
ρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει μοχλό επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας και 
χώρο δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η κα Υπουργός εξήρε τον ρόλο της ΕΣΕΕ 
στον κοινωνικό διάλογο και δεσμεύτηκε ότι η στενή συνεργασία θα συνεχιστεί μια και έχει 
ήδη παράξει θετικά αποτελέσματα.  Ανοιχτή λοιπόν θα παραμείνει η γραμμή επικοινωνίας 
ανάμεσα στο Υπουργείο και στους εκπροσώπους του εμπορίου, προκειμένου να δοθούν 
οριστικές λύσεις στα χρόνια προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Συλλήψεις για κλοπή
Συνελήφθησαν στις 12 Φεβρουαρίου 

2019 τα ξημερώματα στη Βέροια από αστυ-
νομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 
δύο ημεδαποί ηλικίας 19 και 20 ετών, διότι 
όπως προέκυψε από την έρευνα νωρίτερα 
διέρρηξαν χώρο σε περιοχή της Ημαθίας και 
αφαίρεσαν εργαλεία και ηχεία αξίας 1.550 
ευρώ, τα οποία εντοπίστηκαν και κατασχέ-
θηκαν.

Εξιχνιάσεις κλοπών
• Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφά-

λειας Αλεξάνδρειας σχηματίστηκε δικογραφία 
σε βάρος δύο ημεδαπών, ηλικίας 33 και 55 
ετών, για κλοπή και αποδοχή και διάθεση 
προϊόντων εγκλήματος κατά περίπτωση. Ει-
δικότερα όπως προέκυψε από την έρευνα 
τον περασμένο Δεκέμβριο καθώς και τον Δε-
κέμβριο του 2016 σε περιοχή της Ημαθίας, ο 33χρονος με άγνωστο συνεργό του, διέρρηξαν τα γραφεία τοπικού συλλόγου 
και αφαίρεσαν ηχεία, μέρος των οποίων πούλησε στον 55χρονο. Στην κατοχή του 55χρονου εντοπίστηκαν τα κλεμμένα 
αντικείμενα και αποδόθηκαν στο νόμιμο κάτοχο.

• Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 34χρονης ημεδαπής 
και 37χρονου ημεδαπού, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα το μεσημέρι της 9ης Φεβρουαρίου 2019 σε περιοχή της 
Ημαθίας, αφαίρεσαν από κατάστημα με τη μέθοδο της απασχόλησης το πορτοφόλι 41χρονης, που περιείχε το χρηματικό 
ποσό των 200 ευρώ και διάφορα προσωπικά έγγραφα.
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα στο 

Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 
1ος όροφος) ομιλητής στους «Ακαδημαϊκούς Διαλόγους» 
θα είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Δημήτριος 
Μπακλαγής, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς μας 
Μητροπόλεως, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Ανοιξε το 
Τριώδιο». Είσοδος ελεύθερη.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 στις 

10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας ο Χρήστος Αθαν. Γριατσιάνος σε ηλικία 52 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 16 

Φεβρουαρίου 2019 στον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πατέ-
ρα, παππού, αδελφού και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡ.
 ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ 

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, 
Ο εγγονός, 

Οι αδελφές, Τα ανήψια
οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Φεβρουαρίου 2019 στον Ιερό 
Ναό Υπαπαντής του Χριστού 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα και 
παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ.
 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 

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

Η σύζυγος,
Τα τέκνα, 

τα εγγόνια
οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:  

•Την Πέμπτη 14 
Φεβρουαρίουστις 
10:30 π.μ. θα ομι-
λήσει στη Σύναξη Ι-
ερέων στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο 
Βεροίας.

•Την Παρασκευή 
15 Φεβρουαρίου το 
πρωί θα ιερουργή-
σει στον πανηγυρί-
ζοντα Ιερό Ναό Α-
γίων Νεομαρτύρων 
Χαλάστρας, επί τη 
εορτή του Αγίου Ι-
ωάννου του Κουλα-
κιώτου.

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

•Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Στενημάχου.

•Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 11:30 π.μ. στο 
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας (πλησίον του 
Βήματος του Αποστόλου Παύλου) θα παραστεί και θα 
χαιρετίσει την εκδήλωση για την οικογένεια που διορ-
γανώνει η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολυτέκνων 
Νομού Ημαθίας.

•Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα ευ-
λογήσει την Βασιλόπιτα και θα ομιλήσει στην σύναξη 
νέων ζευγαριών στο Αρχονταρίκι του Ιερού Ναού των 
Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου 
Βέροιας λειτουργεί από 1 Φεβρουαρίου 
2018 στο πλαίσιο της πράξης «Δομή 
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο , Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Βέροιας» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 
2014 – 2020».

Ο Δήμαρχος  Βέροιας Κωνσταντί-
νος Βοργιαζίδης,  ο Αντιδήμαρχος Κοι-
νωνικής Προστασίας – Υγείας – Εθε-
λοντισμού κ. Θεόφιλος Κορωνάς και 
τα στελέχη του Κοινωνικού Φαρμα-
κείου Παπανώτα Αργυρώ-Κοινωνική 
Λειτουργός και Καραγκιζοπούλου Δή-
μητρα-Φαρμακοποιός, με αφορμή τη 
συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας 
της Δομής , αισθάνονται την ανάγκη να 
ευχαριστήσουν δημοσίως όλους όσοι 
συνέβαλλαν στην κάλυψη των φαρ-
μακευτικών αναγκών των οικονομικά 
αδύναμων συμπολιτών μας.

Πιο συγκεκριμένα, ευχαριστούμε 
θερμά: 

-  τ ι ς  φ α ρ μ α κ ο β ι ο μ η χ α ν ί -
ες Φαρμασέρβ Λίλλυ, Pharmex,                                 
Leo Pharmaceut ical  Hel las και 
Galenica

- τα ιδιωτικά Φαρμακεία και τους ιδι-
ώτες γιατρούς του Δήμου Βέροιας 

- τη ΜΚΟ Givemed
- το Κέντρο Υγείας Βέροιας
- το Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας
- το τμήμα του ΚΕΕΛΠΝΟ του Κέ-

ντρου Φιλοξενίας προσφύγων Βέροιας
- το Κοινωνικό Φαρμακείο  του Δή-

μου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

- το Γενικό Νοσοκομείο και την Πρό-
νοια του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νά-
ουσας

- τις Δομές των Βοήθεια Στο Σπίτι 
και των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Βέροιας

- τα σχολεία της Α’βάθμιας και 
Β’βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βέ-
ροιας, το εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο 
Βέροιας

- το Μουσικό Σχήμα Μπούσουλας
- το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας
- την Ι. Μητρόπολη Βέροιας
- το σύλλογο καρκινοπαθών «Άγιος 

Παρθένιος»
- και τέλος, όλους τους πολίτες που 

πραγματοποίησαν δωρεές στο Κοινω-
νικό Φαρμακείο, επιθυμούν ωστόσο να 
διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Χάρη σε όλους εσάς, το Κοινωνικό 
Φαρμακείο ανταποκρίθηκε στο στόχο 
του, καλύπτοντας τις ανάγκες σε φάρ-
μακα, παραφαρμακευτικά προϊόντα και 
υγειονομικό υλικό των 120 εγγεγραμ-
μένων ωφελούμενών του σε μηνιαία 
βάση για ένα ολόκληρο έτος αλλά και 
140 έκτακτων περιστατικών.

Σε μια εποχή που όλο και περισ-
σότεροι συνάνθρωποί μας αδυνατούν 
να καλύψουν ακόμη και τις βασικές 
τους ανάγκες, κάθε προσφορά είναι 
πολύτιμη.

Η Δομή του Κοινωνικού Φαρμακεί-
ου λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή 08:00π.μ.-16:00μ.μ. Διεύθυνση: 
Σταδίου 51, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
2331353822

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ι.Ν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 21.00 

θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως - Αγ. 
Νεκταρίου Παπάγου επί την μνήμη της Οσίας Φιλοθέ-
ης της Αθηναίας.

 Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κα-
ταστατικού και την 2η/ 7-2-2019 από-
φαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου,  κ α λ ο ύ ν τ α ι όλα τα 
μέλη του Συνδέσμου μας σε τακτική 
ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση,  
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
10 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.  
στο Γραφείο του Συνδέσμου, πάροδος 
Βερμίου 3 Βέροια, με θέματα:

1. Εκλογή προεδρείου
2. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. 

έτους 2018 και αναφορά σε θέματα 
που απασχολούν την τάξη των συντα-
ξιούχων.

3. Οικονομικός απολογισμός έτους 
2018

4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
5. Προϋπολογισμός οικονομικού έ-

τους 2019
6. Κριτική επί  των πεπραγμένων, 

προτάσεις μελών, ερωτήσεις, διευκρι-

νίσεις.
7. Έγκριση ή μη απολογισμού 

2018, προϋπολογισμού 2019 και πε-
πραγμένων  Δ.Σ. έτους 2018

8. Δευτερολογία προέδρου, ανακοι-
νώσεις.

Εάν για διάφορους λόγους δεν έ-
χουμε απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα 
επαναληφθεί την Κυριακή 17 Μαρτίου 
2019, την ίδια ώρα,  στον ίδιο τόπο 
και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.

Η παρουσία όλων μας είναι επιβε-
βλημένη για να μας δοθεί η ευκαιρία να 
συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για 
τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετω-
πίζει ο κλάδος των συνταξιούχων.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος     

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε 

στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους 

του Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι ώρες 
επισκεπτηρίου  για 

τους Τροφίμους 
του Ιδρύματος, 

είναι από τις 10.00-
12.00 και 16.00-

18.00.  τηλ.επικοιν. 
6979221680.  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ευχαριστήριο του Κοινωνικού 
Φαρμακείου Δήμου Βέροιας



Στην χθεσινή ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6, φιλοξενούμε-
νος του Ζήση Πατσίκα ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Καλλιτεχνών Φωτογράφων Κεντρο-
δυτικής Μακεδονίας Δημήτρης Κοντσίδης. Παρόλο που είναι νεοσύστατη η ένωσή τους, 
κατάφεραν να διοργανώσουν με επιτυχία το 1ο Photography & Videography Workshop 
στο Porto Palace της Θεσσαλονίκης, το οποίο συνδιοργανώθηκε από τα δύο μεγαλύτερα 
σωματεία επαγγελματιών φωτογράφων, το Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών της 
Κεντρικής Μακεδονίας και την Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Κεντροδυτικής Μακεδο-
νίας.

Ο πρόεδρος Δ. Κοντσίδης ανέφερε ότι ήδη το πρώτο δείγμα φάνηκε στο πρώτο  σεμι-
νάριο που προηγήθηκε στην Καστοριά, όπου υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και προσέλευση 
και έτσι αποφάσισαν να επιχειρήσουν την διοργάνωση μιας τόσο μεγάλης εκδήλωσης, 
που αγκάλιασαν οι συνάδελφοί τους, αλλά και όλες οι μεγάλες εταιρίες του χώρου.  

Κατά την διάρκεια του τριημέρου πάνω από 120 επαγγελματίες φωτογράφοι από όλη 
την Ελλάδα παρακολούθησαν τους 10 επαγγελματίες φωτογράφους - ομιλητές, οι οποίοι 
παρουσίασαν πολλά και ποικίλα θέματα σχετικά με το επάγγελμα του φωτογράφου.

To 1ο Photography & Videography Workshop πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων, την οποία αντιπροσώπευσε ο Α’ Αντιπρόεδρος 
κ.Μανιόρος Γιάννης και με την υποστήριξη του pttl.gr ως χορηγός επικοινωνίας.

Επιπλέον την προσπάθεια στήριξαν με την παρουσία τους σημαντικές εταιρείες 
του φωτογραφικού χώρου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα οι εταιρείες ArtPoint, Canon, 
Fujifilm, Nikon, Alboom Digital, arx photolab, Στάμος Α.Ε., CameraLab, Prolab, 3D Drone 
Academy.

Τον εκθεσιακό χώ-
ρο των εταιρειών, στον 
οποίο εκτέθηκαν τα τε-
λευταία φωτογραφικά 
συστήματα και προϊό-
ντα και στον οποίο υ-
πήρχε ελεύθερη πρό-
σβαση σε όλους τους 
φωτογράφους, ερασι-
τέχνες και επαγγελμα-
τίες ,επισκέφτηκαν δε-
κάδες φωτογράφοι.

Τέλος ο πρόεδρος 
Δ. Κοντσίδης ευχαρί-
στησε την φωτογρα-
φική κοινότητα για 
την μαζική προσέ-
λευση και συμμετοχή 
στο  1ο Photography 
&  V i d e o g r a p h y 
Workshop, τους ομιλη-
τές για την παρουσία 
τους και τους χορηγούς 
για την στήριξη που 
προσέφεραν, ενώ ανέ-
φερε ότι υπάρχει η ιδέα 
την επόμενη χρονιά η 
εκδήλωση να διοργα-
νωθεί στην Βέροια.
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Κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει καθημερινά το ΣΚΡΑΤΣ. Τον Ιανουάριο τα συνολικά κέρδη στους νι-
κητές ανήλθαν σε 16,8 εκατομμύρια ευρώ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 03 Φεβρουαρίου, το ΣΚΡΑΤΣ μοίρασε συ-
νολικά 3.617.679 ευρώ. Μεταξύ των νικητών ήταν και δύο τυχεροί παίκτες που κέρδισαν 10.000 ευρώ στα 
παιχνίδια του ΣΚΡΑΤΣ «Τύχη Βροχή» και Σμαραγδένια Εφτάρια». 

Το ΣΚΡΑΤΣ κερδίζει συνεχώς νέους φίλους, καθώς είναι το μοναδικό παιχνίδι που προσφέρει κέρδη στη 
στιγμή. Η γκάμα των παιχνιδιών του διευρύνεται συνεχώς. Πρόσφατα προστέθηκε το νέο παιχνίδι «Γρήγο-
ρα 50άρικα!», αξίας δύο ευρώ, που προσφέρει δύο φορές περισσότερες πιθανότητες για κέρδη 50 ευρώ 
από όλα τα παιχνίδια ίδιας αξίας.

Διατίθεται από πρακτορεία ΟΠΑΠ, λαχειοπώλες, περίπτερα, καταστήματα ΕΛΤΑ και επιλεγμένα σούπερ 
μάρκετ.

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη 
16,8 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο

3.617.679 ευρώ τα κέρδη 
της προηγούμενης εβδομάδας

Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. 
H Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. μία εταιρεία του Ομίλου ΟΠΑΠ, διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής 

και διαχείρισης όλων των Κρατικών Λαχείων όπως το Λαϊκό, το Εθνικό, το Πρωτοχρονιάτικο αλλά και το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο-ΣΚΡΑΤΣ, με 
σύμβαση παραχώρησης για 12 έτη. H Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ τριών κορυφαίων εταιρειών στον κλάδο των τυχερών 
παιχνιδιών και λοταρίας: ΟΠΑΠ Α.Ε., Scientific Games Int’l και Intralot Α.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.
Ο Όμιλος ΟΠΑΠ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη λειτουργία και τη διαχείριση αριθμολαχείων, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοι-

βαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων στην Ελλάδα και κατέχει ηγετική θέση στον 
κλάδο για την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στη δραστηριότητα του. 

Ο ΟΠΑΠ ΑΕ ιδρύθηκε το 1958, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής και η απόκτησή της το 2013 από τον Όμιλο Emma Delta Hellenic 
Holdings έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο.

Το χαρτοφυλάκιο του ΟΠΑΠ με τα επιτυχημένα και δημοφιλή εμπορικά παιχνίδια: ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, 
ΣΚΡΑΤΣ, ΠΡΟΠΟ, EXTRA 5, SUPER 3 συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας και αποτελεί πηγή μιας συνεχώς διευρυνόμενης κοινωνικής συ-
νεισφοράς. Αυτή μεταφράζεται ετησίως σε ουσιαστικά έργα παρέμβασης με απτά αποτελέσματα  για την κοινωνία, εξασφαλίζοντας στον ΟΠΑΠ 
μια ηγετική θέση μεταξύ των πρωταθλητών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr 

INTRALOT
Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992, έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, τόσο ως 

προμηθευτής λύσεων, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 57 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά. Με έσοδα 
€1,91 δισ. και 5.100 εργαζομένους το 2015, η INTRALOT αποτελεί μία ισχυρή εταιρεία, η οποία αναπτύσσει 

τα προϊόντα της εστιάζοντας στην εμπειρία του παίκτη. Η INTRALOT είναι τοποθετημένη στρατηγικά, ώστε να προσφέρει στις λοταρίες και 
στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών σε όλον τον κόσμο καινοτόμες λύσεις και λειτουργική τεχνογνωσία. Μέσω μιας δυναμικής και ενιαίας 
προσέγγισης ανάπτυξης προϊόντων (omni-channel), η INTRALOT προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο πρωτοποριακών συστημάτων, 
προϊόντων και υπηρεσιών για όλους τους τομείς τυχερών παιχνιδιών (Λοταρία, Στοίχημα, Interactive, VLT). Οι παίκτες μπορούν να απολαμβά-
νουν ενιαία και εξατομικευμένη εμπειρία μέσω συναρπαστικών τυχερών παιχνιδιών και ελκυστικού περιεχομένου σε όλα τα κανάλια διανομής, 
επίγεια και online. Η INTRALOT έχει λάβει τη  σημαντική πιστοποίηση υπεύθυνου παιχνιδιού “WLA Responsible Gaming Framework” για τις 
διεθνείς δραστηριότητές της από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA).

Scientific Games Int’l
Η Scientific Games είναι ένας εταίρος με μοναδική δυνατότητα στη μεγιστοποίηση των προοπτικών για την αγορά στιγμιαίων λαχείων στην 

Ελλάδα. Διαθέτοντας μια ιστορία 40 χρόνων σε μια κατηγορία που δημιουργήθηκε από την Scientific Games, η εταιρεία έχει οδηγήσει με συνέ-
πεια, στην ανάπτυξη και τη δημιουργία κέρδους για 300 πελάτες και συνεργάτες λαχείων σε παραπάνω από 50 χώρες. Έχοντας ως βάση τις 
βέλτιστες πρακτικές στο μάρκετινγκ, την τεχνολογία, την εκτύπωση, την ασφάλεια και το ηλεκτρονικό εμπόριο, η Scientific Games συνδυάζει μια 
κουλτούρα καινοτομίας με μια μοναδική εμπειρία διαχείρισης σε διάφορους κλάδους. 

Η εταιρεία αναπτύσσει, ειδικά για τις ανάγκες του κάθε πελάτη, προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις μάρκετινγκ οι οποίες υποστηρίζονται από τε-
χνολογία και εξυπηρέτηση πελατών που αποτελούν πρότυπα στην αγορά.

Για το 1ο Photography 
& Videography Workshop 
στη Θεσσαλονίκη μίλησε 

στον ΑΚΟΥ 99,6 ο Δ. Κοντσίδης



Μετάαπόδύοαναβολέςλόγωτου
χιονιάορίστηκεστις20Φλεβάρη

τοΓιαννιτσά-
Βέροια

Στις 20Φλεβάρη (στις 15:00) ορίστηκε
ηαναμέτρησηΑΣΓιαννιτσά-Βέροιαγιατην
14η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Γ΄Ε-
θνικής.

Μετά την παραίτηση του κ. 
Βασίλη Φωτιάδη απο το αξί-
ωμα του Προέδρου του Δ.Σ. 

της Ε.Π.Σ.Ημαθιας, το Διοικητικο Συμ-
βουλιο της Ενωσης προχωρησε στην 
ανακατανομη των αξιωματων του Δ.Σ. 
και στην νεα συγκροτηση των επιτρο-
πων της.

Αναλυτικά:
1.-ΣΥΝΘΕΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΣΤΕΡΓΙΟΣ
Α’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
Β’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΠΟΖΙΑΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ:ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΑΠ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ.ΤΑΜΙΑΣ:ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣΑΒΡΑΑΜ
ΜΕΛΗ:ΦΩΤΙΔΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΕΣΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΖΙΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ

2.-ΣΥΝΘΕΣΗΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Α’ΕΠΙΤΡΟΠΗΠΡΩΤ/ΤΟΣ&ΚΥΠΕΛΛΟΥ

ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΔΗΜ., ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΚΩΣΤΑΣ,ΠΑΠΑΡΕΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΔΑΜΙΔΗΣΠΑΥΛΟΣ.

Β’ΕΠΙΤΡΟΠΗΑΣΦΑΛΕΙΑΣ&ΓΗΠΕΔΩΝ
ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ,ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

Γ’ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΣΤΕΛΙΟΣ,ΠΟΖΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ

Δ’ΕΠΙΤΡΟΠΗΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣΠΕΤΡΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩ-

ΑΝΝΗΣ,ΤΣΕΛΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ

Ε’ΕΠΙΤΡΟΠΗΜΙΚΤΩΝΟΜΑΔΩΝ
ΚΑΖΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΤΖΙΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ,ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΚΑΛΟ-
ΣΟΠΟΥΛΟΣΑΡΓΥΡΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤ’ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΤΥΠΟΥ-ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΕΣΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ζ’ΕΠΙΤΡΟΠΗΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΜΠΟΥ-

ΚΟΥΒΑΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

Η’ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΤΛΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ,ΜΠΑΚΑΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΝΑΣΤΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣ

CMYK

8 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019www.laosnews.gr

CMYK

Στην Αθήνα βρέθηκε το διήμερο 8 
και 9 Φερουαρίου, ο νέος πρόε-
δρος της ΕΠΣ Ημαθίας Στέργιος 

Μουρτζίλας. Την Παρασκευή μετείχε 
της επιτροπής Υγείας της ΕΠΟ, όπου 
συζητήθηκαν σοβαρά θέματα, ενώ το 
Σάββατο, στην γιορτή της ΕΠΣ Αθη-
νών συναντήθηκε με τον πρόεδρο της 
FOOTBALLLEAGUE Λεωνίδα Λεου-
τσάκο, από τον οποίο ζήτησε να πιέ-
σει ,ώστε να ξεκαθαρίσει σύντομα το 
θέμα της αναδιάρθρωσης των πρωτα-
θλημάτων, προκειμένου οι ομάδες και 
ιδιαίτερα αυτές τα Γ΄Εθνικής (βλέπε 
ΒΕΡΟΙΑ, Αγκαθιά), να γνωρίζουν τι 
μέλει γενέσθαι,ώστε να κάνουν τον 
προγραμματισμό τους.

Επίσης οπρόεδρος είχε επαφή με ανθρώπους
της φαρμακοβιομηχανίας τουπροέδρου του μπα-
σκετικούΠΑΟΔημήτρηΓιαννακόπουλου,γιαπιθανή
χορηγία τηνέαποδοσφαιρικήπερίοδο,σταπρωτα-

θλήματα τηςΕΠΣΗ, με ανταπόδοση την χορήγηση
φαρμακευτικούυλικούγιατασωματείατηςδύναμής
της.

ΤοβράδυτουΣαββάτουστηνγιορτήτηςΕΠΣΑ-
θηνών,στηνοποίαήτανκαλεσμένος,βράβευσεμέλη
τηςΈνωσης.

Στονπροσωπικό του λογαριασμό, οπρόεδρος
τηςΕΠΣΗ έκανε τη νπαρακάτω ευχαριστήριαανα-
κοίνωση,ηοποίασυνοδευότανκαιαπόφωτογραφί-
ες από την εκδήλωση, με τονΟμοσπονδιακόπρο-
πονητήΆγγελοΑναστασιάδη, τονδιεθνήπαλαίμαχο
ποδοσφαιριστήΗλίαΑτματζίδηκ.α.

Στηνανάρτησήπουαναφέρειταεξής:
«Θα ήθελα να συγχαρώ τονπρόεδρο και φίλο

ΠαναγιώτηΔημητρίου και τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου τηςΈνωσηςΠοδοσφαιρικώνΣωματεί-
ωνΑθηνών για την εξαιρετική γιορτήποδοσφαίρου
πουδιοργάνωσανκαιπαραβρέθηκαωςκαλεσμένος,
μαζίμε«ιεράτέρατα»τηςιστορίαςτουποδοσφαίρου
της χώρας, όπωςο ομοσπονδιακός μαςπροπονη-
τής,ΆγγελοςΑναστασιάδης,οΧουανΡαμόνΡότσα,
οΆγγελοςΜπασινάςκ.α.Παναγιώτηευχαριστώγια
το ότι μου έκανες την τιμή να βραβεύσωμέλη της
Ένωσηςσας.Υπόσχομαιναανταποδώσωτηνφιλο-
ξενίαστηνΗμαθία»

ΤονέοΔιοικητικόΣυμβούλιο
καιοιεπιτροπέςτηςΕΠΣΗμαθίας

Σημαντικές επαφές του προέδρου
της ΕΠΣΗ Στ. Μουρτζίλα στην Αθήνα
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Το Σάββατο 
9/2/2019 στη 
Θεσσαλο-

νίκη έγινε η προ-
κριματική φάση 
ατομικού εφήβων 
Βόρειας Ελλάδας. 
Εισιτήριο για την 
τελική φάση, που 
θα διεξαχθεί στο 
ΣΕΦ 19, 20 και 21 
Απριλίου, πήραν 
τέσσερεις έφηβοι. 
Ένας από αυτούς 
ήταν ο Παζαρτζι-
κλής Δινύσης, αθλητής του ΑΣΕΑΒ. 
Οι άλλοι τρεις ήταν από τη ΧΑΝΘ, τα 
Ιωάννινα και τον ΕΑΣ Ευόσμου.

ΣτηνΑθήναθασυγκεντρωθούνοι24κορυφαίοι

απόόλητηνΕλλάδακαιθαδιεκδικήσουντοντίτλο
τουΠρωταθλητήΕλλάδαςΕφήβων.

ΑπότονΑΣΕΑΒσυμμετείχανακόμαοι:Σιδηρό-
πουλοςΠαναγιώτης,ΠαπαχρυσάνθουΧαρίτωνκαι
ΑποστολίδηςΧρήστος.Απότονάλλοσύλλογοτης

πόληςμας, τονΟΕΑΒ,αγωνίστηκανοιΚαραμού-
τηςΑνδρέας,ΧατζηιωαννίδηςΔανιήλ καιΑποστο-
λίδηςΤάσος.

Όσοιφίλοιτηςεπιτραπέζιαςαντισφαίρισηςπα-
ρακολουθούντηνπορείατουαθλήματοςγνωρίζουν
πως εδώκαι τρεις δεκαετίες οι αθλητές και αθλή-
τριες της Βέροιας έχουν ανελλειπώς παρουσία
κάθε χρόνο στους τελικούς μικρών ηλικιών, κάτι
τοοποίοτοαναγνωρίζεικαιεντυπωσιάζεταιόληη
πανελλήνιαοικογένεια της επιτραπέζιαςαντισφαί-
ρισης.

Ping-Pong

ΟΠαζαρτζικλήςΔιονύσηςτουΑΣΕΑΒ
στηΤελικήΦάσητουΠανελληνίου
ΠρωταθλήματοςΑτομικούΕφήβων

Την πρωτοχρονιάτικη
τηςπίτα έκοψε η αντρική
ομάδατηςΑ.Ε.Π.Βέροιας
στοCafeCoin τουποδο-
σφαιριστήτηςομάδαςΝτί-
νουΈξαρχου.Τυχεροί της
βασιλόπιτας οιποδοσφαι-
ριστέςΚαρολίδηςΑντώνης
και ΚωστογλίδηςΠέτρος,
πουέλαβανταδώρατους
από τους κ.κ. Γαϊτάνο και
Παναγιωτούλα.Μετά την
κοπή τηςπίταςοιπαίκτες
και τοπροπονητικό team
γευμάτισαν στο «Αγγελι-
κόνΜεζεδοπωλείον» του
κ.ΠαπαδόπουλουΚυριά-
κου.

Κοπή πίτας αντρικής ομάδας Α.Ε.Π Βέροιας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε την προηγούμενη 
βδομάδα, επίδειξη του συλλό-

γου Ταεκβοντό «Α.Σ. Ήμαθος» μετά 
από πρόσκληση του Συλλόγου  Κρητι-
κών Ν. Ημαθίας στα πλαίσια του ετή-
σιου χορού τους.

Ηπροπονήτρια τηςσχο-
λήςΚριθαρίδουΈλενακαιοι
αθλητές τηςσχολήςπαρου-
σίασαν σε πλήθος κόσμου
αγωνιστικές και βασικές τε-
χνικές του αθλήματος όσο
και εντυπωσιακές θραύσεις
ακόμηκαιαπότουςμικρότε-
ρουςσεηλικίααθλητές!

Παράλληλα, η προπο-
νήτρια τηςσχολής απένειμε
τιμητικήπλακέτα στουςΔα-
σκάλους κοΑργύρηΜπαλή
καικαΤάγκουΕλένηγιατην
προσφοράτουςστονΣύλλο-
γοκαιστηνσυνέχειαέγινεα-
πονομήτου1ουΝτανστους
αθλητές της σχολής Γκιλιό-
πουλοΜανώλη και Μπισι-
ρόπουλοΓεώργιο.Ακόμη, η

προπονήτρια ευχαρίστησε τοΔ.Σ. και τονπρόεδρο
τουΣυλλόγουΚρητικών κοΑλιγιζάκη για την υπο-
στήριξηκαιφιλοξενία.

Η επίδειξη έκλεισε με το θερμό χειροκρότημα
περισσότερωναπό500ατόμωνπουπαρευρέθηκαν
στηνεκδήλωσηεντυπωσιασμένοιαπότιςικανότητες
καιτηνδουλειάτωναθλητώντουσυλλόγου.

Επίδειξη Τάεκβοντο
του «Α.Σ. ΗΜΑΘΟΣ» στο χορό

των Κρητικών Ν. Ημαθίας



Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου στη «Στέγη»
Παρουσίαση βιβλίου 

του Κ. Γαλανούδη «98%»
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών 

Βέροιας – Ημαθίας και η Αντι-
καρκινική Εταιρεία Ελλάδος – 
παράρτημα Βέροιας σας προ-
σκαλούν στην παρουσίαση του 
βιβλίου του Κώστα Γαλανούδη 
«98%» που θα πραγματοποι-
ηθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουα-
ρίου 2019 και ώρα 19.30 στην 
Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών Βέροιας.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν:
Ο κ. Παπαχαραλάμπους Ευ-

άγγελος, Ιατρός, Πρόεδρος της 
Αντικαρκινικής Εταιρείας Ελλά-
δος – Παράρτημα Βέροιας

Η κ. Κωνσταντίνα Σανδαλ-
τζοπούλου, Φιλόλογος

Ο κ. Αντώνιος Λιόλιος, Ια-
τρός 

Και ο Κώστας Γαλανούδης
Την παρουσίαση θα προλο-

γίσει και θα συντονίσει ο κ. Δη-
μήτρης Χρυσικόπουλος, Μαθηματικός.

Χαιρετισμό θα απευθύνει η κ. Μαρίνα Ψωμιάδου, Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινο-
παθών Βέροιας – 
Ημαθίας «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ».

Πρώτη φορά ένα φεστιβάλ 
χρώματος πάει… βουνό και μά-
λιστα χιονισμένο. Μιλάμε για την 
πρωτοβουλία της παρεμβατικής 
ομάδα «Σφήνα» που ξεκίνησε 
πριν από 11 χρόνια στη Θεσ/νί-
κη (2008) με σκοπό την διακοπή 
της ρουτίνας του αστικού τοπί-
ου. Ο δημιουργός της ομάδας, 
σκηνοθέτης Μάριος Σπύρογλου, 
μίλησε στο «Λαό» για τις προ-
τάσεις και τις δράσεις της «Σφή-
νας» σε δημόσιους χώρους, οι 
οποίες τελικά εξελίχθηκαν σε 
ένα φεστιβάλ με τον τίτλο «οι 
μέρες με τα χρώματα».

Το πρώτο φεστιβάλ έγινε στο 
στρατόπεδο «Κόδρα», ακολού-
θησαν εκδηλώσεις στο φράγμα 
Θέρμης και στη συνέχεια μετα-
κινήθηκε στο γήπεδο Νέας Κρή-
νης, με μότο «κάθε χρόνο, κάτι 
διαφορετικό», επαναπροσδιορίζοντας την ταυτότητά τους, απέ-
ναντι σ’ ένα κοινό που αυξάνεται συνεχώς.

Για πρώτη χρονιά, φέτος, το φεστιβάλ μεταφέρεται σε ένα 
Χιονοδρομικό Κέντρο και συγκεκριμένα στο Χ.Κ. Σελίου, την 
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου.

«Η ιδέα είναι να αξιοποιήσουμε δημιουργικά την πρώτη 
ύλη του χιονιού. Θα κάνουμε γλυπτά και ζωγραφική στο χιόνι, 

παιχνίδια, τσουλήθρες, μπάλες, χορευτικά και σόου, διαγω-
νισμοί, μουσικοί με dj και πολλές εκπλήξεις» ενημερώνει ο κ. 
Σπύρογλου.

Ο χώρος στον οποίο θα συμβούν όλα αυτά, είναι το γήπεδο 
ποδοσφαίρου (στη 
βάση του χιονοδρο-
μικού) και εκεί δύο 
ομάδες δράσεις «He 
he messy play» και 
το «Σχολείο στο Σύν-
νεφο» από τη Θεσ/
νίκη και τη Βέροια 
αντίστοιχα, θα υπο-
δέχονται και θα κα-
θοδηγούν τον κόσμο 
στα εργαστήρια που 
θα λειτουργούν εκεί, 
ανάλογα με τα ενδια-
φέρονται του καθένα, 
μικρού και μεγάλου.

Το πρωτότυπο 
αυτό φεστιβάλ χρω-
μάτων, ξεκινάει στις 
11.00 το πρωί της 
ερχόμενης Κυριακής, 
μέχρι τις 5.00 το α-
πόγευμα και αμέσως 
μετά θα ακολουθήσει 
ένα πάρτυ με dj μόνο 
για ενήλικες.

Σοφία
Γκαγκούση
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Προκήρυξη θέσης 
Διοικητικού 

Υπαλλήλου από 
τον «Έρασμο» 
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμ-

βασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», στο πλαίσιο 
του έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας του χώρου προσω-
ρινής φιλοξενίας ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν 
άμεση ανάγκη του Κέντρου στήριξης οικογένειας του Συλλό-
γου Κοινωνικής Παρέμβασης ΕΡΑΣΜΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ 
5032845 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020», προκηρύσσει  μια (1) θέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου 5ωρης απασχόλησης, αορίστου χρόνου,  με την ειδικό-
τητα (υπευθύνου) Διοικητικού υπαλλήλου ηλικίας 28-50 ετών,  
που θα απασχοληθεί στη δομή του Συλλόγου, που εδρεύει στη 
Βέροια (Βούλας Χατζίκου 10). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής, σχετικής 

με το αντικείμενο (Λογιστικής και Διοίκησης επιχειρήσε-
ων-Management και Οικονομικών-Πολιτικών Επιστημών). 

2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Αγγλικής ορολο-
γίας στο αντικείμενο εργασίας του/της..

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

ψυχοκοινωνικούς φορείς, που ασχολούνται με τις ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες, όπως ενδοοικογενειακή, εργασιακή βία, κα-
κοποίηση κ.λπ., ευχέρεια στην μελέτη, εκπόνηση, υλοποίηση 
και αξιολόγηση προγραμμάτων, που σχετίζονται με την λει-
τουργία της δομής και δυνατότητα διαχείρισης προγραμμάτων 
χρηματοδότησης. 

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

συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν). 
Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα σχετικά έγγρα-

φα από τους ενδιαφερομένους  θα γίνεται  αυτοπροσώπως 
στην έδρα μας,  Βούλας Χατζίκου 10, 

Δευτέρα – Παρασκευή από 10.00π.μ. – 13.00π.μ.,
είτε απευθείας στο e-mail του Συλλόγου: erasmos.veria@

gmail.com,
Προθεσμίες υποβολής: 9 - 15 Φεβρουαρίου 2019 
ΤΗΛ : 23310 74073

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος   Φωστηροπούλου Γεωργία

ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Γενική 
Συνέλευση Μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟ-
ΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ , σας  καλεί στη Γενική  Συνέλευση  των 
μελών του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ, την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 
2019, ώρα 10.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ., στην αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου Μητροπόλεως, Βενιζέλου 29, με τα 
παρακάτω θέματα:

1.Απολογισμός-Λογοδοσία απερχομένου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

2.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου  Δ.Σ..
Επειδή δεν υπήρχε απαρτία στην 1η Γενική Συνέλευση, 

θα επαναληφθεί την επομένη Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 
2019, στον ίδιο τόπο , την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα.

Για το Δ.Σ. του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ
 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η Πρόεδρος
ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

Κωστοχώρι 12-2-2019
Αριθ. Πρωτ.: 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού 

Συνεταιρισμού Διαχείρισης Αδιαιρέτου Δάσους Κωστοχωρίου,
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Ότι την 3η Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Κυριακή και 
ώρα 11.00 έως 12.00 μεσημβρινή στο Κωστοχώρι και στο 
Καφενείο του Π. Καταραχιά εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική 
δημοπρασία, η εκμίσθωση του αποκλειστικού δικαιώματος 
αποψιλωτικής υλοτομίας και απόληψης δασικών προϊόντων 
καστανιάς, δρυός και λοιπών πλατύφυλλων, ξυλώδους όγκου 
συνολικά 1.038,00 κ.μ. από τη δασική συστάδα 3β, δασικής 
θέσης Ρ. Κρυονέρι, Πουρνάρι του δασοκτήματος Κωστο-
χωρίου.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 2.000 ευρώ σε 
μετρητά ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Η τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα πραγματοποι-
ηθεί στις 10 Μαρτίου 2019 την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο 
τόπο και με τους ίδιους όρους.

Πληροφορίες: Αμβρακίδης Γεώργιος
Τηλέφωνα 23310 43868 κιν. 6979404580.

Ο Πρόεδρος
Αμβρακίδης Γεώργιος

Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου για μικρούς και μεγάλους
Φεστιβάλ χρωμάτων στο χιονισμένο 

Σέλι με εργαστήρια, παιχνίδια, 
τσουλήθρες, σόου και πάρτι
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

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

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΥΠΑΠΑΝΤΗ-Υψόμετρο1080μέτρα
3Φεβρουαρίου2019(μετουςορειβάτεςΒέροιας)

Μπήκαμεστο δάσος , τα δένδρα ζωντανά ε-
δώκαι εκατοντάδεςχρόνια , είδαν ταχιόνιανα τα
σκεπάζουναναρίθμητεςφορές ,είδαν να τρέχουν
ανάμεσα τους  ζαρκάδια , αρκούδες , λύκοι , α-
λεπούδες και αγριογούρουνα .Με την μελωδία
κάποιωνπουλιώνσυνεχίζουμετηνανάβαση.Ξημε-
ρώνει…..!καιημέραμετοανοιχτόχρωμοδίχτυτης
αρχίζει ναφωτίζει όλη τηνπλάσηγύρω.Φύγαμε
απότηνΒέροιαστις7+30μιαπαρέα13φίλοι
ορειβάτες.ΠεράσαμετηνΝάουσαπροορισμόςμας
οΆγιοςΝικόλαοςκαιπρινφθάσουμεπορείαδεξιά
, κατασκηνώσειςΑγίαςΤριάδας-Ταξιάρχης–Προ-
φήτηςΗλίας –Υπαπαντή.Ηπόλη τηςΝάουσας
βρίσκεταιστοδυτικότμήματουνομούΗμαθίαςείναι
χτισμένηστουςανατολικούςπρόποδες τουΒερμίουσε
υψόμετρο330μέτρωναπό τηθάλασσα .Από το1955
χαρακτηρίζεταικαι΄΄ηρωικήπόλη΄΄(πλάιστοΜεσολόγγι
,τοΣούλικαιτοΑρκάδι).γιατουςαγώνεςκαιτιςθυσίες
κατά τηνπερίοδο τωναπελευθερωτικώναγώνων του
1822.Ηπεριοχή έχει ιστορίααιώνων .Σταπόδια της
υπάρχουνερείπιατηςπερίφημηςΣχολήςτουΑριστοτέλη
στηνοποίαδιδάχτηκεστανιάτατουοΜέγαςΑλέξανδρος
ηθική,πολιτική ,καιφιλοσοφία .Έμεινεακατοίκητη για
μεγάλοχρονικόδιάστημααπόταχρόνια τηςΡωμαϊκής
αυτοκρατορίαςμέχριτατέλητου14ουαιώνα,αρχέςτου
15ουαιώναηπεριοχήτηςΝάουσαςθαεπανοικιστείστα
χρόνιατηςΟθωμανικήςαυτοκρατορίαςκαιθαγνωρίσει
μεγάληακμήστον τομέα τηςχειροτεχνίας .Το1822θα
εξεγερθείκατάτωνΤούρκωναλλάηεξέγερσηκαταστέλ-
λεταιαιματηρά(τογνωστόολοκαύτωματηςΝάουσας)
.Κατορθώνειναορθοποδήσεικαιπάλικαιστατέλητου
19ουαιώναέχειανθηρήβιομηχανίακαιστοντομέατης
κλωστοϋφαντουργίαςθα γίνει γνωστήσεαρκετές ευ-
ρωπαϊκέςχώρες .Ηοικονομικήακμήθασυνεχιστείκαι
μετάτηναπελευθέρωσηαπότηνΟθωμανικήκυριαρχία
,επέζησεδυοΠαγκοσμίωνπολέμωνγιαναπαρακμάσει
στιςαρχέςτηςδεκαετίαςτου90.Ηπαρακμήαυτήοδή-
γησεσεκλείσιμομεγάλωνβιομηχανικώνμονάδωνκαισε
δραματικήαύξησητηςανεργίας.

Μιαμικρήόασηαπόαπέραντοδάσοςοξιάςμαςυπο-
δέχεται.Προετοιμασίαγιαορειβασίαημέραείναιζεστή
έτσιφοράμεελαφριάρούχακαισυνεχίζουμε

 ,αφουγκραζόμαστετουςήχουςτηςφύσης , τοπέ-
ταγματωνπουλιώνκαιτομουρμουρητότωνπηγών.

Αυτέςοιεικόνεςσεκάνουνναξεχνάςτηνκαθημερι-
νότητακαιενώνειςτηνύπαρξησουμετοτραγούδιτης

φύσης.Αρμονίαανάμεσαστοάγριοτοπίοκαιστηθαυ-
μαστήομορφιάτηςφύσης.Να΄μαστετώραναοδοιπο-
ρούμεκάτωαπόταπανύψηλαδένδρα,παντούχρώμα-
τατουχειμώνα.Ημυρωδιάτουδάσους,ηπανέμορφη
θέα,οιβράχοι,ταδένδρα,τοφωςμαςταξιδεύουνκαι
μαςσαγηνεύουν.ΣήμεραπολλοίκάτοικοιαπότηνΝά-
ουσακαιτηνγύρωπεριοχήβρίσκονταιεδώκαιαπολαμ-
βάνουν τηνηρεμίακαι τηνομορφιά τουδάσους .Όλοι
περιπατητέςαλλάκαιμερικοί ήρθανμεταπανέμορφα
άλογα τους . Μετά απόανάβαση 50 λεπτών ήπιας
μορφήςμέσαστοδάσοςηεκκλησίατηςΥπαπαντήςδε-
σπόζειεπιβλητικάπάνωαπότηνπεριοχήτηςΝάουσας
,στηνστροφή ξεπροβάλλει  ήρεμη, γραφική,ήσυχη .
Κάτωχαμηλάαχνοφαίνεταιηπόλη,μεόλαταχρώματα
πουδάνειζεεκείνητηνώραοουρανός.-Ηαπεριόρι-
στηθέα,είναιταπάντα-.!Φθάσαμεστονπερίγυροτης
εκκλησίαςηλειτουργίαακόμηκαλάκρατείανάψαμεένα
κερί .Έξωπρόσωπαχαμογελαστάετοιμάζονταιγιατην
συνέχειατηςημέρας,ανάβονταςφωτιέςγιαψήσιμο.Η
σκηνήεδώείναιάκρωςβουκολικήκαιόχιαπαραίτηταγια
όλαταγούστα.Οιγεύσειςσπιτικές,ηκουβέντακαθαρή
,ηπεριέργεια χαλαρή .Όλακαλάστοναυλόγυρο της
εκκλησίας,είναιηλύτρωσητουεπισκέπτη,όλαμοιάζουν
μεσκηνικόαπόταινίατουμεσοπολέμου.

Σκηνικόπανέμορφοη εκκλησία χαμένησεπυκνή
βλάστηση.Άγριοαυτοφυέςπυξάρι,βελανιδιές,οξιέςκαι
φλαμουριές.Υπαπαντήθαπειπροϋπάντηση  (από το
ρήμαυπαπαντών,υπ^ό+απαντώ.).

ΗΥπαπαντήτουΚυρίουγιορτάζεταιαπότηνΕκκλη-
σίαστις2Φεβρουαρίου.ΤογεγονόςτοεξιστορείοΕυαγ-
γελιστήςΛουκάςστοΒ΄κεφάλαιο,στ22-35.

Συνέβη40μέρεςαπότηγέννησητου Ιησού .Σύμ-

φωναμε τοΜωσαϊκόνόμο ,ηΠαρθένοςΜαρία ,
αφούσυμπλήρωσετοχρόνοκαθαρισμούαπότον
τοκετό,πήγεστοΝαότηςΙερουσαλήμμαζίμετον
Ιωσήφ ,γιαναεκτελεσθείη τυπικήαφιέρωσητου
βρέφουςστονΘεόκαιγιαναπροσφέρουνθυσία,
έναζευγάριτρυγόνιαήδυομικράπεριστέρια.Κατά
τημετάβασηαυτή,τονΙησούδέχθηκεστηναγκαλιά
τουουπερήλικοςΣυμεών.Παίρνεισταγέρικα του
χέρια τον μικρό Ιωσήφ και τον οδηγεί μπροστά
στηνπύλητουναού.Νοιώθειναπλημμυρίζειηψυ-
χήτουαπόχαρά.Συγκινημένοςαρχίζειναδοξάζει
τονΘεό…!Λίγοπιοπέραη επιτύμβιαπλάκα της
ΕυγενίαςΡάϊου.ΑσκήτεψεστηνΥπαπαντήαρκετά
χρόνιααπότο1921μέχρικαιτο1944.Πέθανεσε

ηλικία112ετών.Στις2ΦεβρουαρίουγιορτάζεταιηΠα-
γκόσμιαημέραΥγροτόπων,ημέρακατάτηνοποίαυπε-
γράφητο1971,στηνιρανικήπόληΡαμσάρ,ηΠαγκό-
σμιαΣυνθήκηγιατηνπροστασίατωνυγροτόπων.Κάθε
χρόνο τέτοια μέρα κρατικοί φορείς , μη κυβερνητικοί
οργανισμοίαλλάκαιιδιώτεςσεδιάφορεςχώρεςανάτον
κόσμοπραγματοποιούνδράσειςγια την ευαισθητοποί-
ησητουκόσμουσχετικάμε τιςοικολογικέςαξίεςκαι τα
οφέληπουεξασφαλίζουνοιυγρότοποι.Με τηνμελωδία
κάποιωνπουλιώνκαικαιτηγεύσητουζεστούροφήμα-
τοςναμαςταλαιπωρείευχάριστατονουρανίσκοανεβαί-
νουμε τοφιδίσιομονοπάτιμεπορείαΥπαπαντή–Άγιο
Πνεύμα.Μετάαπόμιακοπιαστικήανάβασημέσααπόένα
παρθένοδάσοςοξιάςπήραμετομονοπάτιτηςεπιστροφής.

Ανάμεσασεβουνίσιεςκερασιές,κορομηλιέςπουρ-
νάριακαιιτιέςσυνεχίζουμετηνκατάβαση.

Φθάσαμεστααυτοκίνηταοδασικόςχωμάτινοςδρό-
μοςεξακολουθείναέχεικίνηση ,επισκέπτες όλωντων
ηλικιών,άνδρες,γυναίκες,παιδιά,ηλικιωμένοι.

Τασκόρπιασπίτια ορισμέναπανάκριβαπολυτελή
πουπήραντηθέσητωνγιαπάνταχαμένωναιωνόβιων
δένδρωνείναιχαράοφθαλμών,ζωηρόχρωμεςανάγλυ-
φεςπινελιέςπάνωστολιτόορεινότοπίο.Πώςνααπο-
τρέψειςτηνπαραπέραεπέκτασητηςκαταστροφήςστην
αδηφάγαπλεονεξίαορισμένωννεόπλουτων;Χαμογέλα
καιζήσεγιατίφεύγεικυλάεικαιχάνεταιβιαστικάοχρόνος
.τουχρόνουπάλιεδώθαείμαστε.Κάθεφοράκαιένα
ταξίδικοντάστηφύσηείναιμιαγλυκιάσυγκίνηση,μιαα-
πόδρασηαπότηνκαθημερινότητακαιτηνρουτίνα,πάλι
θαχαθούμεστουςρυθμούςτηςπόλης.

Υ.Γ. Καλωσορίζουμε τους νέους φίλους ορειβάτες.

ΤσιαμούραςΝικόλαος

Πέμπτη 14-2-2019
13:30-17:30ΒΕΧΤΣΑ-

ΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΕΜΜ.
ΠΑΠΠΑ19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ
(έναντιΙΚΑ)23310-64102

21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι α-
πό βενζινάδικο Γαλάνη)
23310-73324

Φαρμακεία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο -
κατοικ ία 72 τ, .μ.  σε

οικόπεδο 800 τ.μ. στο
Γιανναχώρι Νάουσας,
με κεραμοσκεπή, κου-
φώματααλουμινίου, με
καλοριφέρ. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6971

539751.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 κα-

ταστήματα από 24 τ.μ.
το καθένα, με W.C.,
συνεχόμενα, ανακαι-
νισμένα, επί της οδού
Πίνδου.  Τηλ. :  6948
386833.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
320 τ.μ. στο Εργοχώ-

ρι, άρτιο και οικοδομή-
σιμο, περιφραγμένο.
Τηλ.: 6936727365 και
6972021312

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρο -
οικόπεδο 14.500 τ.μ.
επί της περιφερειακής
οδού σε εξαιρετιή τιμή.
Μόνο σοβαρές προτά-
σεις.Ώρεςεπικοινωνίας:
09.00-14.00.Τηλ.: 6945

122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιτσαρία
στο κέντρο τηςΒέροιας
με σταθερή πελατεία.
Μόνο σοβαρές προτά-
σεις.Τηλ.:6932740996.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  Περ ί -
πτερο-Παντοπωλε ίο
σε κομβικό σημείο λό-
γω συνταξιοδότησης.
Ευκαιρία. Τηλ.:  6942
855780.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξηςσεκαλήτμή.Κάθεέ-
λεγχος δεκτός.Μεσιτικό

ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  Ρωσ-
σοπροσφύγων 38, ε-
νοικ ιάζεται  μεζονέτα
130τ.μ., ατομική θέρ-
μανση, τζάκι, αποθή-
κη, γκαράζ, ψησταριά
στην αυλή, με θέα, χω-
ρίς κοινόχρηστα. Τηλ:
6977094350

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ,  Αϊ-
βαλίου 9, ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 30 τ.μ.,
μπαλκόνια πίσω και
μπροστά, 1ος όροφος.

Τηλ.:6978657013.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-

μέρισμα 60 τ.μ. στο κέ-
ντρο της Βέροιας (δω-
μάτιο, σαλόνι, κουζίνα,
W.C.), πλήρως ανακαι-
νισμένο, 4ος όροφος
ρετιρέ,κεντρικήθέρμαν-
ση. Πληρ. τηλ.: 6945
495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζο-

νται επαγγελματικοί χώ-
ροι, γραφεία, μεατομική
θέρμανση.Πληροφορίες
στοτηλ.:2332024784&
6971779135.

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.

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

Ηλεκτρολόγο
Απαραίτηταπροσόντα:
-Τριτοβάθμαεκπαίδευση
-ΓνώσηΑγγλικήςγλώσσας
-ΒασικέςγνώσειςχειρισμούΗ/Υ
Επιθυμητάπροσόντα:
-Βιομηχανικοίαυτοματισμοί
-Προϋπηρεσία

Βιογραφικάγίνονταιδεκτά
στοe-mail:a.barakou@aspis.gr
Τηλ.επικοινωνίας:2332303100
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ΠΑΤΡΙΔΑ  ενο ικ ιάζε -
ται κατάστημα 100 τ.μ., με
μπαλκόνι 180 τ.μ. και 1ος
όροφος διαμέρισμα 90 τ.μ.

σε χωραφοοικόπεδο 2.315
τ.μ., κεντρική θέρμανση, η-
λιόθερμο.Τιμή λογική.Τηλ.:
6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-
γελματικήστέγη, εμβαδού
45τ.μ.,αποτελούμενηαπό
2χώρους,πλήρωςανακαι-
νισμένους (δίπλασταΑ-
στικά),1οςόροφος.Τηλ.:
23310 60632 & 6946
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για
επαγγελματική στέγη
στηνΑνοίξεως, έναντι
πάρκουΑγ.Αναργύρων
χώρος 90 τ.μ. (ημιόρο-
φος)κατάλληλαδιαμορ-
φωμένος,γωνία,φωτει-
νός, με θέα το πάρκο,
πλήρως ανακαινισμέ-
νος, αυτόνομη θέρμαν-
ση, a/c, 1 δωμάτιο, 1
ενιαίος πολύ μεγάλος
χώρος, χωλ, μπάνιο,
κουζινα εξοπλισμένη,
μπαλκόνι περιμετρικό
(ελάχιστα κοινόχρηστα).
Τηλ. :  6948 744632,
6976 769046 (απόγευ-
μα18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με
γνώσειςΛογιστικής βι-
βλίων Γ΄ κατηγιρίαςΑγ-
γλικώνγιαγραφείοΣυν/
σμού στηνπεριοχή του
Διαβατού. Τηλ.: 23310
44445& αποστολή βιο-
γραφικώνστο:asifaist@
otenet.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

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

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

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

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

Κωδ.12829Ενοικιάζεταισπάνιοδιαμ/μα
κομπλέεπιπλωμένο,πολύκοντάστηνΕληά
80 τ.μ.μικτάκαι73 τ.μ.καθ.σεκαλήκατά-
σταση,προσεγμένομε2δσκλμεκαινούργια
συνθετικάκουφώματακαι διπλά τζάμια , η
θέρμανσητουατομικήμεθερμοσυσωρευτές
και νυχτερινόρεύμα , και δύοκλιματιστικά
Buderusδιαθέτει αποθήκηκαι ηλιακόθερ-
μοσίφωνα  τιμή ευκαιρίαςμόνο280€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23201ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταικομπλέ
ανακαινισμένοδιαμέρισμα82τ.μ.,με2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα,μπάνιο,3οςόροφος,καλο-
διατηρημένοπράγματι , έχειαλουμινίουκου-
φώματαμεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,ατομική
θέρμανσημε4κλιματιστικά inverter,ηλιακό
θερμοσίφωνα, αποθήκη και με ηλεκτρικές
συσκευέςστηνκουζίνα,ενοίκιο250€.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/03/2019.Υπόδειξημόνοσε
σοβαρά ενδιαφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεταιδιαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-

ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώμα-
τα,είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμία
όμορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητη
καιμεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλά
και μεδύοαποθήκες ,σεθέσηπεριοπής
σίγουρα,μεθωρακισμένηπόρτα , ενοίκιο
240€,.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-
θήκησυνολικήςεπιφάνειας23τ.μ.ισόγειαμε
εξαιρετικάκαλήπρόσβαση.Αποτελείταιαπό1
Χώρο.Ενοίκιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23418 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοεξαιρετικήςπροβολήςκαισυνολικής
επιφάνειας42τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό2Χώρους, .Είναι κατασκευασμένο
το1991καιδιαθέτειθέρμανσημεΚλιματισμό
,ΚουφώματαΣυνθετικά,καιΑνελκυστήρα -
Μίσθωμα220€.

Κωδ: 23560 -ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείοσυνολικής επιφάνειας 51 τ.μ.
1οςορ. Αποτελείται από2Χώρους, .Εί-
ναικατασκευασμένοτο1979καιδιαθέτειγια
θέρμανσηΚλιματισμόταδεκουφώματατου

είναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλάτζάμια ,
ενοίκιο130€.

κωδ.23135ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεταισεε-
ξαιρετικόσημείογραφείο120τ.μ.,με5χώ-
ρους , εξαιρετικής καισπάνιαςπροβολής ,
1ος  γωνιακό  , εξαιρετική ευκαιρίαμηνιαίο
μίσθωμαμόνο380€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένο το1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:900€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τηταισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειω-
ραίαβιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

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

Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέ-
σηκατάαποκλειστικότητακατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίο ισόγειοχώροκαιμεπατάρι
-Τιμή:280€.

Κωδ: 24007 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητακατάστημασυνολικής
επιφάνειας78τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
ΧώροκαιWC.Διαθέτειπολύμεγάληβιτρίνα
και επιπλέον 45τ.μ.πατάρικαι102τ.μ.υ-
πόγειο,μίσθωμαεξαιρετικάχαμηλόστα310
€.ΑποκλειστικήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23839-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ κατάα-
ποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας125τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,και2WC.Είναικατα-
σκευασμένο το1989καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη-Πετρελαίου,ΚουφώματαΣυνθετι-

κά,Διπλάτζάμιακαιπροαύλιο-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105078-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣενοικιά-

ζεταικατάαποκλειστικότηταΠάρκινγκσυνολι-
κήςεπιφάνειας13τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13574-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

ανακαινισμένηΓκαρσονιέρα -Studioσυνολι-
κήςεπιφάνειας18τ.μ.σεημιώροφουπερυ-
ψωμένο.Αποτελείται απόΣαλονοκουζίνα,
καιμπάνιο.Έγινεανακαίνισητο2006καιδι-
αθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικόκαι
θερμοπομπό,Κουφώματακαινούργια,A/C,
μεέπιπλακομπλέκαι Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια.-Τιμή:10.000€.

Κωδ:13465-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταανακαινισμένο
Διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας69τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένο το1987καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη -Πετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Πάρκινγκ,
Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14137ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙπωλείται

μονοκατοικίααποτελούμενηαπό3ορόφους
η τρίαοροφοδιαμερίσματαμε111 τ.μ. καθ.
τοκαθένακαισεοικόπεδο560 τ.μ.μεσ/δ
1,2,κατασκευή1985,τοκαθέναμε3υ/δκαι
2μπάνια , βλέπεισεανοιχτωσιά καιπρο-
σφέρεταισεπολύ καλή τιμή ,  έχει ηλιακό
θερμοσίφωνακαι ντουλάπεςπαντού , είναι
χωρίςανελκυστήρακαιμετρίαparking ,ένα
κλειστόκαιδύοανοιχτά διαθέτειμίαπολύ
μεγάληκοινόχρηστηαυλήγιαλαχανόκηπο ,
τιμήσυνολικάμόνο320.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαι διαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογα
συντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορ-
θολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρ-
μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκι
ήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,με
αποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικές
συσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσι-
ακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,με
δύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγματικής
ευκαιρίαςμόνο150.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13699ΒΕΡΓΙΝΑ,Ακίνητοπωλείται

επίτουδρόμουΒέροιας-Βεργίναςκαιαφορά
έκτασηαποτελούμενηαπόδύοαγροτεμάχιο
συνολικά15.000 τ.μ., καιμεδύοκτίσματα ,
αποθήκες μεγάλες χωρίς κολώνες.Τα κτί-
σματακαταλαμβάνουνσυνολικά1.180τ.μ. ,
τιμήπώλησηςκατόπιν εκτιμήσεωςόλαμαζί
60.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαισε τιμή
πραγματικήςευκαιρίας.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14207-ΜητροπόλεωςΓραφείοσυ-

νολικήςεπιφάνειας23 τ.μ.στον2οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμε-
να,Ανελκυστήρα,A/C-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14153ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο30τ.μ.,
κατασκευή1996,2χώροι,2οςόροφος,ατο-
μικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκλιματιστι-
κά ,άριστοπεριβάλλονκαιγιααπαιτητικούς
αγοραστές,τιμή22.000€.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνται γραφειακοί χώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ14314-ΕπίτουΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ.

ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ,ΠωλείταιΚατάστημαισό-
γειο310τ.μ.σεοικόπεδοεξαιρετικήςπροβο-
λής9.631τ.μ.,κατασκευή2001,μεκαινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά τζάμια,
σεθέσηπεριοπής,σεπρονομιακήτοποθεσία
, μεανοιχτόπάρκινγκμεγάλο , εξαιρετικής
προβολήςακίνητο,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσειςκαισεκτήριομοναδικήςπροβολής ,
σεεμπορικόδρόμο ,μέσασεπρονομιούχο
οικόπεδο,ευκαιρίαμεγάληχωρίςαμφιβολία.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή1.100.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12931.ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,πωλείταιΕ-

λαιώναςσυνολικά11,5στρ.σεπλήρηπα-
ραγωγήγιαοικονομικούςλόγουςτιμήτελική
26.500€,συνολικά,εξαιρετικήευκαιρία.Μαζί
μεκοινόχρηστοαλλάδικότου είναισήμερα
στα20στρ.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13484 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοσυνολικής επιφάνειας
14.000τ.μ.με810δέντρα9ετώνροδάκινα
καινεκταρίνιασεπαλμέτα,μενερόκαιρεύμα,
αντιχαλαζιακόσύστημασεόλοτοκτήμα,βλέ-
πεισε2δρόμουςσεπολύκαλήτιμήόλομαζί
μόνο48.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο218

τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία ,ευκαιρίαγια
μεγάληυπεραξία, καταπληκτικό οικόπεδο,
σχεδόνχαρίζεται,σε τιμήπράγματιχαμηλή
μόνο10.000€.

Κωδ.14194Πανόραμαπωλείταιοικόπε-
δο320τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμοστημέση
περίπουκατάλληλογιαΒίλλα,βλέπειόλοτον
κάμπο,άκλειστοκυριολεκτικά,τιμή55.000€.

Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576 τ.μ.,πρόκειται για ένα εκπληκτικό γω-
νιακόοικόπεδο, ελαφρώς επικλινές καισε
εξαιρετικάσυμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ14156ΑΣΩΜΑΤΑ,Οικόπεδο780
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα ,
βλέπεισε δύοδρόμους , χωρίζεται καισε
δύοάρτιακαιοικοδομήσιμαοικόπεδα , τιμή
100.000€.

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικό-
πεδο802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρι-
κό,μεπολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,
προσφέρεταισε τιμήεκπληκτικάσυμφέρου-
σα,150.000€.

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ14147ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.880
τ.μ.,σεπρονομιούχοθέση , πρόκειται για
ένα γωνιακό και μεμεγάληφάτσαοικόπε-
δο ,εκπληκτικόαπόκάθεάποψητιμή ,όλο
120.000€,πωλείταικαιτομισόστις60.000€,

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

στηνοδόΗρακλέους,σεισόγειοαλλάκαισε
ημιυπόγειομετηλεχειριστήριο,υπάρχειάνετη
καιανεξάρτητηπρόσβαση,τιμή18.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργά-
τηςγιατονφούρνο«ΛΥ-
ΚΟΥΡΓΟΣ»στηΒέροια.
Τηλ.:6976310431.

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ TSIFLI-
DIS SECURITY ζητάει
πιστοποιημένο και αδειο-
δοτημένο προσωπικός
ασφαλείας για μόνιμη
εργασίαόπως επίσης και
μία κοπέλα για ημιαπα-
σχόληση. Πληροφορίες
στα γραφεια της εταιρίας
μας Θεσσαλονίκης 45
και αποστολή βιογραφι-
κών στο e-mail: sales@
securitytsiflidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειραςμε
πτυχίο και προϋπηρεσία
καικοπέλαγιαλάντζα.Τηλ.:
2331070846&ωρες5.00
μ.μ.-8.00μ.μ.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ30τ.μ.μεντουλάπα170€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένολουξ190€
ANOIΞΕΩΣ38τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένολουξ
220€
ΕΛΗΑ40τ.μ.16ετώνεπιπλωμένοκαλό200€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλόμεθέα200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ45τ.μ.μεατομικόλέβητα170€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.επιπλωμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένοκαλό180€
ΕΛΗΑ65τ.μ.12ετίαςμετζάκι&κλειστόγκαράζ260€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επι-
πλωμένη220€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ80τ.μ.καλόμεθέα150€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.λουξεπιπλωμένο280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ90τ.μ.10ετίαςμετζάκι&θέα300€
ΚΤΕΛ90τ.μ.ανακαινισμένομεατομικόλέβητα240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.καλόμεθέα&ντουλάπες300€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ90τ.μ.12ετίαςεπιπλωμένοκαλό340€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ95 τ.μ.12ετίαςμεατομικόλέβητα,θέα,
πάρκινγκ360€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.διαμπερέςμεθέα220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.πολύκαλό300€
ΚΤΕΛ110τ.μ.επιπλωμένο280€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ110τ.μ.μεατομικόλέβητα,τζάκι,θέα350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες260€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ140τ.μ.10ετίαςλουξ,θέα500€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200τ.μ.μονοκατοικίαεπιπλωμένητζάκιθέα
300€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ250τ.μ.βίλαυπερλουξ550€

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριομε3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ
120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ
85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250070000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ–Μονοκατοικια+οικ.500τ.μ24800€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑΗμιτελεςδιαμερισμα68τ.μ17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ1Δ-Σ-Καποθ.Α.ΘανωγειοΛΟΥΞ250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.270€
ΜΠΑΣΚΕΤ1ΔΣΚΩΡ/ΣΗΤζακι,Παρκιγκ250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δ-ΣΚανωγειοκαλο160€
ΠΙΕΡΙΩΝΛΟΥΞπροσοψης1ΔΣΚWC,ΑΘκαιΑιρκοντ.
200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικά
χαμηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρ-
τεσιανο13000€

ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΜΕΛΙΚΗπαραγωγικοκτημα7000τ.μμεβανεςπεριοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο14.400στρστηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.
μενερο12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€
ΝΗΣΙΗμαθιας7350τ.μχερσομεβανες,2000τοστρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο1οςμεασανσερ2
2000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό25ως1500
τ.μαπό50εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλη-
σιονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣεισογειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημαεξαιρετικηθεση60+60υπογειο1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος
50τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, 

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Από την εταιρίαVOULISCHEMICALS ζητείται
νεαρόςάντραςγιαεργασίαπουναγνωρίζειάπταιστα
μιαξένηγλώσσα(εκτόςΑγγλικών).

Αποστολήβιογραφικώνμεπρόσφατηφωτογρα-
φίαστοinfo@voulis.com.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαDeliveryκαικοπέ-
λαγιατύλιγμαστοψητοπωλείοΓΙΑΝΝΗΣ.
Πληροφορίεςκ.Γιώργος-6984472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο
κρεάτων.Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984
472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑζητεί24ωρηεργασία,ωςεσωτε-

ρική,γιαφροντίδαηλικιωμένων.Τηλ.:6993
678697.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα

Αρμονίου&Ακορντεόνγιααρχάριουςκαι
προχωρημένους. Τηλ.: 6946 364695 &
2331021842.

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

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA SIVIC C, μπλέ

χρώμασεκαλήκατάστασηκαιπολύκαλή
τιμή.Τηλ:6974544844και23310-25476

ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTAYARIS1.300κ.ε.,
μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύητες,

30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατά-
σταση,μαύρο.Τηλ.:2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτητικό

δωμάτιο λευκό με στρώμα, πλυ-
ντήριο ρούχων 45άρι, δι-
πλή ντουλάπα, καναπές
που γίνεται διπλό κρεβά-
τι,γραφείομελευκότζάμι
αμμοβολή και συρταριέ-
ρα γραφείου. Τηλ.: 6978
335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μο-
νό με το στρώμα. Πληρ.
τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα

γραφειου,σαλόνιSATOμπλε,4καρέκλες, τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζιπτυσσόμενοσυσκέψεων, ντου-
λάπαμεκλειδαριά (κερασί), ντουλάπα-ράφια (μελί),
καναπέδες, όλασε άριστη κατάσταση.Τηλ.: 23310
21210,Κιν.:6978004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
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Ο Βεροιώτης κωμικός, Δημήτρης Χρι-
στοφορίδης, που γεμίζει τις αίθουσες 
και χαρίζει στιγμές γέλιου σε θεατές σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολό-
κληρη την ελληνική επικράτεια βρέθη-
κε στον ραδιοθάλαμο του AKOΥ 99.6, 
καλεσμένος στην εκπομπή «ΑΚΟΥ ΝΑ 
ΔΕΙΣ» του Αντώνη Μπιδέρη και έλυσε 
τις απορίες μας σχετικά με τη μοναχική 
μάχη του κωμικού σε αυτό το είδος της 
κωμωδίας.

Ο Δημήτρης γεννήθηκε στη Βέροια, 
κατά τα μαθητικά του χρόνια μετακόμι-
σε στη Δράμα όπου μετατέθηκε επαγ-

γελματικά ο πατέρας του και επέστε-
ψε στη Βέροια ως μαθητής λυκείου. 
Σπούδασε στην Θεσσαλονίκη και απέ-
κτησε το δίπλωμα του ηλεκτρονικού, 
επάγγελμα που ωστόσο δεν άσκησε 
ποτέ. 

Ακολούθησε την καρδιά του που 
του ψιθύριζε να βρει τον δρόμο του 
στον καλλιτεχνικό χώρο. Αφού αναζή-
τησε στην Αθήνα αυτό από το οποίο 
θα βιοποριζόταν στο μέλλον, αρχικά 
ως κινηματογραφιστής, κατέληξε ότι 
εκείνο που τον εκφράζει περισσότερο 
από οτιδήποτε άλλο είναι η κωμωδία. 
Και μάλιστα η μοναχική του stand up 
comedian. 

«Στα πρώτα δέκα λεπτά που θα 
κάνεις για πρώτη φορά stand up 
comedy ξέρεις ήδη αν στην υπό-
λοιπη ζωή σου θέλεις ή όχι να ζή-
σεις κάνοντας αυτό». 

Ήδη από την πρώτη φορά που 
βρέθηκε επάνω στη σκηνή ο Δημή-
τρης αποφάσισε ότι η θέση του είναι 
εκεί. 

«Ποτέ δεν ξεπερνάς το σφίξιμο που 
έχεις στο στομάχι λίγο πριν βγεις στη 
σκηνή, αλλά αυτό είναι και μέρος της 
απόλαυσης αυτού που επέλεξα να κά-
νω». 

Σημειώνει ότι η μάχη αυτού του είδους 
είναι μοναχική. Ο ίδιος γράφει και επιμε-
λείται τα κείμενα των παραστάσεών του 
και μόνος του μανατζάρει τον εαυτό του 
και «κλείνει» τις παραστάσεις με επιχει-
ρηματίες ή φορείς που θέλουν να φιλο-
ξενήσουν το πρόγραμμά του. Πριν δύο 
χρόνια τον απολαμβάναμε τα μεσημέρια 
στην τηλεόραση του Alpha. Παραδέχεται 
ότι η τηλεόραση του πρόσφερε «στιγμι-
αία» ώθηση αναγνωσιμότητας την οποία 
ο ίδιος επένδυσε κατά τρόπο ώστε να 
συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπάει. 
Έτσι σήμερα ο Δημήτρης με μία πολύ 
πετυχημένη παράσταση, χαρίζει άφθονο 
γέλιο περιοδεύοντας στην Ελλάδα. Την 
Παρασκευή το βράδυ στις 21.00 η Βέροια 
θα έχει την ευκαιρία να τον απολαύσει 
στην αίθουσα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης.  

Αντώνης Μπιδέρης
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CMYK

P Μας πήραν τη Μα-
κεδονία οι Σκοπιανοί και το 
πρωτάθλημα οι Ρωσοπόντι-
οι…

 
P Δεν ξέρω πώς πά-

νε οι εξαγωγές προϊόντων 
μας στις νέες αγορές, αλλά 
σίγουρα δεν ξεπερνούν το 
νέο συμβόλαιο του Ελ Κα-
ντουρί.

 
P Αυτό το ρωσικό ε-

μπάργκο μάς τα έφερε όλα 
Τούμπα.

 
P Αν μετά το μακε-

δονικό λύσει ο Αλέξης και το ελληνοτουρκικό, θα 
βγει να πανηγυρίζει ότι κέρδισε το νταμπλ;

 
P Τα πήραν όλα ρε οι μπαγάσηδες από το 

παλιό ΠΑΣΟΚ. Ακόμη και τις τακτικές Κουτσόγιωργα.
 
P Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, κι 

όχι μόνο του Αγίου Βαλεντίνου καλή ώρα.
 
P Αφού τώρα στο νέο προεκλογικό πρόγραμ-

μα, προβλέπεται μήνας με 18 ημέρες ώστε να βγαί-
νει οικονομικά.

 
P Με φορολογία 40%, είναι δίκιο, μένει να 

γίνει πράξη.
 
P Κατά τα λοιπά αγιοβαλεντίνικα. Τρεις στους 

δέκα Έλληνες τρώνε ξύλο από τις γυναίκες τους, 
σύμφωνα με έρευνα. Και επτά λένε ψέματα.

 
P Επίσης, επτά στους δέκα πέφτουν θύμα-

τα ψυχολογικής βίας από τις κυρίες τους. Φαντά-
σου να ήταν και ισχυρό το φύλο.

 
P Το ξύλο έχει να κάνει με ελαφριάς μορφής 

σωματική βία. Ήτοι: γυναίκα τραβά απότομα τον 
άνδρα, τον σπρώχνει, του πετά αντικείμενα ή τον 
χαστουκίζει.  Αυτό ρε παιδιά δεν είναι ξύλο. Είναι 
καθημερινότητα.

 
P Πολύ ξύλο και κλάμα, άρα τριβή και υ-

γρασία. Τώρα εξηγείται γιατί πέφτουν σοβάδες 
στο σπίτι.

 
P Όλα αυτά πάντως συνδέονται με την οικο-

νομική κρίση και την αποδόμηση των ανδρών. (Των 
υπολοίπων…)

 
P Τώρα με το ξύλο ευλογώ την ώρα που 

έβαλα καλή μόνωση.
 
P Αν και αρχικώς την έβαλα για άλλους λό-

γους. Που εσχάτως έχουν εκλείψει.
 
P Απλώς τώρα πρέπει να βρούμε έναν πιο 

ήσυχο τρόπο να τρώμε ξύλο τα καλοκαίρια, με τα 
παράθυρα ανοιχτά.

 
P Ξύλο σε σπίτι με στεγαστικό δάνειο. Δυο 

γάιδαροι μαλώνανε σε ξένον αχυρώνα.
 
P Λόγω της ημέρας. Με την αγάπη δεν 

γιορτάζουμε μαζί τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. 
Κάθε χρόνο τέτοια μέρα κοιμάται σε μια φίλη της.

 

P Κι έτσι βρίσκω εγώ την ευκαιρία να μαρινά-
ρω τις μπριζόλες για την Τσικνοπέμπτη.

 
P Καθόμαστε και μετράμε τα θύματα από 

την Η1Ν1, ξεχνώντας αυτά από τη μόνιμη γρίπη 
G3A3.

 
P Και:
 Ένας τύπος με τη γυναίκα του στον δρόμο ρωτά-

ει έναν ταξιτζή:
- Πόσα θες για να με πας αεροδρόμιο;
- Έεε, δε ξέρω κύριε, όσο γράψει το κοντέρ.
- Ρε άσε το κοντέρ τώρα, πόσα θες να με πας 

αεροδρόμιο;
- Έρεε... Δεν ξέρω περίπου 10-15 ευρώ.
- Και δε μου λες, πόσα θέλεις για να πας εμένα 

και τη γυναίκα μου μαζί;
- Εεε... Το ίδιο κύριε, 10-15 ευρώ.
Γυρνάει τότε ο τύπος στη γυναίκα του:
- Είδες μωρή, φράγκο δεν αξίζεις!

Κ.Π.

Συνέντευξη του Δημήτρη Χριστοφορίδη στον ΑΚΟΥ 99.6
«Στα πρώτα δέκα λεπτά που θα κάνεις 

για πρώτη φορά stand up comedy ξέρεις ήδη αν στην
 υπόλοιπη ζωή σου θέλεις ή όχι να ζήσεις κάνοντας αυτό» 
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