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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου στη 
Βέροια η 10η Επιστημονική 

Ημερίδα Καρδιολογίας
-Διοργάνωση: 
Καρδιολογική 

Κλινική 
Νοσοκομείου 
Βέροιας και Β΄ 
Καρδιολογική 

του ΑΠΘ

Toν συνδυασμό του «ΕΝΑ μαζί» 
παρουσίασε ο υποψήφιος

 δήμαρχος Νάουσας 
Νικόλας Καρανικόλας

Η Συμφωνία των 
Πρεσπών και η 
επόμενη ημέρα

Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΒΑΣΙΑΔΗΣ

SPORT SPORT

Σελ.  3

Θρίαμβος της ομάδας jiu jitsu του Α.Σ. 
Ρωμιός στο 18ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Σελ. 9

Σελ. 7

Σελ. 5

Σελ. 3

78χρονη έσπασε 
το πόδι της από 

επίθεση αδέσποτων

Τρόμος για 
οικογένεια 

στην Ημαθία 
 Μπούκαραν ληστές, 

χτύπησαν 
τον γιο για 50 ευρώ

Σελ.  2



Τι γίνεται
με τα τελευταία κρούσματα 

εγκληματικότητας
στην περιοχή;

  Τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με την έξαρση 
της εγκληματικότητας στην περιοχή μας; Με την 
είδηση της ληστείας του 50ευρω σε μονοκατοικία 
στην Αγκαθιά  να «παίζει» μέχρι στα τηλεοπτικά 
δελτία ειδήσεων και κρούσματα επιθέσεων σε 
ηλικιωμένους με αρπαγή πορτοφολιών, αλλά και άλλα 
κρούσματα κλοπών σε χωριά της Ημαθίας, φαίνεται 
ότι έχουν αγριέψει τα πράγματα. Καλές οι ψήφοι 
εμπιστοσύνης και οι προεκλογικές συζητήσεις, αλλά 
υπάρχει και καθημερινότητα του πολίτη, που δεν 
πρέπει να ξεχνιέται. Η αστυνόμευση και γενικότερα η 
οργανωτική διάρθρωση των αστυνομικών τμημάτων και 
σταθμών, αφήνει «τρύπες» τις οποίες εκμεταλλεύονται 
οι επιτήδειοι και τρυπώνουν. Είναι ωστόσο σημαντικό 
να διατηρηθεί το αίσθημα ασφάλειας, ειδικά σε χωριά 
του νομού Ημαθίας που είναι αραιοκατοικημένα ή 
απομακρυσμένα. Πέρασαν ανεπιστρεπτί τα χρόνια 
που στα χωριά άφηναν ανοιχτές τις πόρτες και 
κυκλοφορούσαν ελεύθερα. Δυστυχώς πρέπει να είναι 
περισσότερο υποψιασμένος ο κόσμος και να λαμβάνει 
τα μέτρα του, γιατί κυκλοφορούν αρκετοί «ποντικοί». 
Ωστόσο, θα πρέπει να απασχολήσουν τις αστυνομικές 
αρχές οι εξάρσεις εγκληματικότητας και να σκύβει με 
τις δυνάμεις που έχει ή που πρέπει να ζητήσει για να 
κοιμάται ο κόσμος ήσυχος. 
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Νικολάου Μυτιλήνης

Ένα τηλεφώνημαμιας78χρονης
συνπολίτισσάςμας, της καςΣοφίας
Φωτιάδου, μας οδήγησε στην πα-
ρούσααναφοράμετηνοποίαμετα-
φέρουμε την κατάστασή της, όπως
μας την περιέγραψε. Η καΦωτιά-
δου, την Τρίτη 18Δεκεμβρίου, ε-
νώβρισκότανστηνλαϊκήαγοράτης
Βέροιας, μπροστάαπό ένα πάγκο
απ’ όπουψώνιζε τρόφιμα, δέχθηκε
επίθεση από δύο σκυλιά τα οποία
τηνέριξανκάτω,μπροστάσταμάτια
όλων όσων βρισκόταν εκείνη την
ώραστη λαϊκή, με αποτέλεσμα να
σπάσει τομηρό της, ναμεταφερθεί
μεασθενοφόροστονοσοκομείοτης
Βέροιας και από εκεί στηΝάουσα,
όπουυποβλήθηκεσεεγχείρηση.Με
την αμέριστη βοήθεια των γιατρών
καινοσηλευτών,τουςοποίουςκαιευχαριστεί,όπωςμας
είπε, επέστρεψε κάποια στιγμή στο σπίτι της και επι-
κοινώνησεμε τονΔήμο, ζητώντας να τηβοηθήσουνμε
κάποιοντρόποκαθ’ότιμετοχειρουργείοδενμπορείνα
φροντίσειμόνητηςτονεαυτότης.

«Ζήτησα ναμουβρουνμια λύση, μπήκασ’ αυτή τη
διαδικασίαστα καλά καθούμενααπό τα αδέσποταπου

ορμάνε στον κόσμο. Ποιος θα μου καλύψει εμένα τα
έξοδααπότοχειρουργείοκαιαπόότιαπαιτείταιγια την
αποκατάστασήμου;ΤίθέλουνστηΒέροια,υγιείςπολίτες
ήαδέσποτα;».

Αυτάμας είπε η 78χρονηπουακόμαπαλεύει με το
σπάσιμο, και ακόμαδενβρήκε ούτε ανταπόκριση, ούτε
τοδίκιοτης!

Κλειστό ένα τμήμα του πεζοδρομίου στην Εδέσσης,
λόγω πτώσης σοβάδων από πολυκατοικία

Ένα τμήμα του  πεζοδρομίου
τηςοδούΕδέσσηςμεταξύ τωνο-
δώνΚαρακωστή καιΜ.Αλεξάν-
δρου έκλεισε χθες το απόγευμα
η Τροχαία Βέροιας με κόκκινη
ταινία εφιστώντας την προσοχή
πεζώνκαι οδηγών, διότι από την
παρακείμενη πολυκατοικία έπε-
φτανσοβάδες.Στοσημείοέσπευ-
σεπεριπολικό τηςΑστυνομίας η
οποία επιλήφθηκε  του θέματος
και ενημέρωνετουςπεραστικούς,
προς αποφυγή ατυχήματος, ενώ
αναζητούσε και τους κατόχους
των παρκαρισμένων Ι.Χ, για να
τααπομακρύνουναπότοσημείο.

Το επιβεβαίωσε ο Υπουργός: Μέχρι το τέλος του μήνα
τα de minimis σε ροδάκινα και νεκταρίνια

Νέα συνάντηση είχαν τηνΤρίτη, με
τονυπουργόΑγροτικήςΑνάπτυξηςΣταύρο
Αραχωβίτη, βουλευτέςΗμαθίας καιΠέλ-
λαςτουΣΥΡΙΖΑ(Αντωνίου,Ουρσουζίδης,
Σηφάκης,Τζάκρη), κατά την οποία σύ-
σκεψηεπιβεβαιώθηκεότιθαπληρωθούν
μέχριτοτέλοςτουμήναταdeminimisσε
ροδάκινα και νεκταρίνια. Στα συμπύρη-
να ειπώθηκεότι θααποζημιωθούνοι 11
πρώιμεςποικιλίεςπουέχουνανακοινωθεί,
ενώμπαίνουν επίσης ταφαγιέτ κι άλλες
δύοποικιλίες επιτραπέζιων.Ταυτόχρονα,
εξετάζεταιηκαταβολήdeminimisκαιστα
αχλάδια (κρουστάλια), ενώστα τεύτλαθα
δοθεί μεγαλύτερη συνδεδεμένη, επίσης
μέχριτοτέλοςτουμήνα.

Για το συλλαλητήριο στηΒέροια, εί-
παν:
MΕίναι μία συγκέντρωσηπολιτών

και όχι παρατάξεων, ένα ειρηνικό συλ-
λαλητήριο,εμείςδενγιαουρτώνουμε,δεν
βρίζουμε,δενμουτζώνουμε.
MΠολλοί θα μας κατηγορήσουν ότι

είμαστε…φασίστες.Δεν πρόκειται να
δεχτούμε αυτόν τον όρο…Είμαστεπα-
τριώτες!
MΕμείς θέλουμε, κυρίως, να στεί-

λουμε έναμήνυμαστους τοπικούςβου-
λευτές, να μηνψηφίσουν αυτή τη συμ-
φωνία.
MΖητήσαμε από τουςΕμπορικούς

συλλόγους και τις επιχειρήσεις, να κλεί-
σουν τηνΤρίτη,πουθα γίνει τοσυλλα-
λητήριοτηςΗμαθίας.Εντόςτωνημερών
θασυνεδριάσουνκαιθααποφασίσουν.
MΖητάμεκαιαπότιςΥπηρεσίεςαλλάκαιαπότιςΤρά-

πεζες να μην ανοίξουν…Αν δεν έχουν διάθεση να κλεί-

σουνμόνοιτους,θατουςκλείσουμεεμείς,ειρηνικά!
MΣήμερα θα γίνει ευρεία συνάντηση περιφέρειας,

δήμωνκαιΜητροπολιτών,όπουθαπροταθείνακλείσουν
απόβδομάδαόλεςοιυπηρεσίεςστηΜακεδονία.

78χρονηέσπασετοπόδιτηςαπόεπίθεσηαδέσποτων
καιακόμαψάχνειναβρειτοδίκιοτης

ΠαραλειπόμενααπότησυνέντευξηΤύπου
τηςΟργανωτικήςΕπιτροπήςγιατηΜακεδονία

Το νου 

σας...

Μην περάσει “νύχτα” 

η συμφωνία και δεν 

προλάβετε ούτε το 

συλλαλητήριο

της Κυριακής



ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 TETAΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019  www.laosnews.gr 3

Εν’ όψει της επικύρωσης από τη Βουλή της Συμφωνίας των Πρεσπών

Οργανώνονται σύλλογοι και φορείς για το 
συλλαλητήριο της Τρίτης στο κέντρο της Βέροιας
Σε στάδιο προετοιμασίας για το 

συλλαλητήριο της ερχόμενης Τρίτης 
22 Ιανουαρίου στη Βέροια, βρίσκεται 
η Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε.) συλ-
λόγων και φορέων της Ημαθίας, εν’ 
όψει της συζήτησης για τη συμφωνία 
των Πρεσπών και το όνομα της Μακε-
δονίας, στη Βουλή. Η Επιτροπή που 
αποτελείται από 18 εκπροσώπους φο-
ρέων από όλο το Νομό, είχε σύσκεψη 
χθες το απόγευμα στην Εληά και στη 
συνέχεια έδωσε συνέντευξη Τύπου, 
για την ενημέρωση του κόσμου. Ο 
πρόεδρος κ. Αντώνης Καγκελίδης, 
ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί για το 
συλλαλητήριο, αστυνομία, τροχαία και 
εμπλεκόμενοι φορείς για τα μέτρα α-
σφάλειας και τόνισε ότι η Επιτροπή 
ζητάει από όλες τις δημόσιες υπηρεσί-
ες, τις τράπεζες, τους δήμους αλλά και 
από Εμπορικούς συλλόγους και επιχειρήσεις, να κλείσουν την ημέρα 
της κινητοποίησης, στηρίζοντας το μήνυμα του συλλαλητηρίου, ώστε, 
«έστω και την ύστατη στιγμή να φωτιστούν οι βουλευτές και να μην πε-
ράσουν την συμφωνία».

Κάθε ένας εκπρόσωπος της Ο.Ε. έχει αναλάβει ήδη έχει κομμάτι 
ευθύνης ως προς την κινητοποίηση του Νομού, για μαζική συμμετοχή 
στο συλλαλητήριο της Τρίτης, που θα γίνει στην Πλατεία Δημαρχείου 
της Βέροιας, στις 12.00 το μεσημέρι. Μάλιστα όπως ανέφερε η κα Δώρα 
Μπαλτατζίδου, το ζητούμενο είναι η διενέργεια δημοψηφίσματος, για να 
εκφραστούν όλοι οι πολίτες. «Δεν πρέπει να μείνει κανείς στον κανα-

πέ… ίσως προλάβουμε το κακό» πρόσθεσε ο κ. Θ. Τεληγιαννίδης, ενώ 
ο κ. Γ. Σοφιανίδης, εκτίμησε ότι η συμμετοχή όλων είναι επιβεβλημένη, 
σ’ ένα ειρηνικό συλλαλητήριο πολιτών και όχι κομμάτων και παρατάξε-
ων. Στην απαραίτητη παρουσία όλων, στάθηκε και ο κ. Βασ. Λυκοστρά-
της, ώστε η φωνή των πολιτών να φτάσει μέχρι την Αθήνα, όπως είπε.

Τα μέλη της Επιτροπής που έδωσαν τη συνέντευξη Τύπου, επεσή-
μαναν ότι σε περίπτωση που το θέμα της Μακεδονίας, μπει στη Βουλή 
τη Δευτέρα, τότε το συλλαλητήριο θα γίνει την ίδια ημέρα.

Κάθοδος στην Αθήνα
Παράλληλα η Ο.Ε., συντονίζεται και για τη κάθοδο στην Αθήνα, για 

συμμετοχή στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει την ερχόμενη Κυ-

ριακή. Ήδη προγραμματίζεται να ναυλωθούν λεωφορεία τα οποία θα 
αναχωρήσουν από την Ημαθία στις 4.30 π.μ., με ένα αντίτιμο συμμετο-
χής 20 ευρώ, που μπορεί ωστόσο να είναι και λιγότερο, ανάλογα με τις 
χορηγίες.

Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος, ήδη κάποια μέλη του Επιμελητηρίου, 
συνέβαλαν με κάποιο ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα ενός λεωφορεί-
ου.

Στο συλλαλητήριο της Βέροιας, θα απευθύνουν χαιρετισμό, εκτός 
από τους κεντρικούς ομιλητές, ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων και εκ-
πρόσωποι της Αυτοδιοίκησης.

Σοφία Γκαγκούση

Τον συνδυασμό 
του για τον Δήμο 

Βέροιας 
παρουσιάζει 

σήμερα 
ο Απόστολος 

Εμμανουηλίδης
Σήμερα  Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 στις 6 το απόγευμα στο ξενοδο-

χείο «Αιγές Μέλαθρον’, ο υποψήφιος δήμαρχος Βέροιας Απόστολος Εμμα-
νουηλίδης

  Θα παρουσιάσει την  ιδρυτική διακήρυξη του δημοτικού του συνδυα-
σμού

 « Ένας Δήμος για όλους - Βέροια πρωταγωνίστρια».

Συμμετοχή στο συλλαλητήριο 
της Κυριακής με αναχώρηση 

από την Αλεξάνδρεια
Ανακοινώνεται ότι την Κυριακή, 20 Ιανουαρίου στις 2 το πρωί, θα αναχωρήσει λεωφορείο μπροστά από το ΚΤΕΛ Αλε-

ξάνδρειας με προορισμό την Αθήνα για τη συμμετοχή στο Συλλαλητήριο για την Μακεδονία στην πλατεία Συντάγματος.

Η τιμή συμμετοχής είναι 25 ευρώ και περιλαμβάνει μετάβαση και επιστροφή.
Για συμμετοχές, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 6975906190 (κος Σάκης)

Τρόμος για οικογένεια στην Ημαθία 
 Μπούκαραν ληστές, χτύπησαν τον γιο για 50 ευρώ

Στιγμές τρόμου κι αγωνίας για οικογένεια στο χωριό Αγκαθιά, Ημαθίας. Χθες τα ξημερώματα τέσσερις ληστές παραβία-
σαν την πόρτα της μονοκατοικίας και εισέβαλαν μέσα. Μέσα στο σπίτι ήταν ο πατέρας (72 ετών), η μητέρα (70 ετών) κι ο 
γιός (45ετών).

Οι ληστές χτύπησαν τον 45χρονο, χωρίς να τον τραυματίσουν κι άρπαξαν 50 ευρώ και μία τραπεζική κάρτα κι έγιναν καπνός. Σε 
εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των τεσσάρων ανδρών.

Toν συνδυασμό του «ΕΝΑ μαζί» παρουσίασε ο υποψήφιος 
δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας

‘ΕΝΑ μαζί’, είναι το όνομα του συνδυασμού του Νικόλα Καρανικόλα, 
που παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας στο ‘Χρ΄. Λαναράς’ (αίθουσα 
Έρια) τη διακήρυξη αρχών της ομάδας του. Ε.Ν.Α., από τα αρχικά 
γράμματα των λέξεων Ειρηνούπολη-Νάουσα-Ανθέμια, στη βάση ενός 
ισοσκελισμένου προϋπολογισμού και της αναγκαίας ισόρροπης ανά-
πτυξης, όπως τόνισε.

Στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα ο κ. Καρανικόλας εστίασε περισ-
σότερο στον δικό του σχεδιασμό, παρά στην κριτική της σημερινής 
διοίκησης. «Θα φροντίσουμε και ως διοίκηση να μιλάμε μόνο για το 
μέλλον» τόνισε, κάνοντας λόγο ωστόσο για διοικητικές και αναπτυξιακές 
αστοχίες στον δήμο, για διαιρεμένους ανθρώπους και απόσταση των 
κατοίκων του κάμπου με την πόλη, αλλά και στάσιμο καράβι του δήμου, 
με πολλές καταιγίδες.

«Εμείς δεν θα πούμε ότι παραλάβαμε καμένη γη, αλλά θα προσπα-
θήσουμε βελτιώσουμε τα πράγματα» υπογράμμισε ο κ. Καρανικόλας.

Βασικό μέλημα ο σχεδιασμός
Ο υποψήφιος δήμαρχος τόνισε στη συνέχεια ότι ο σχεδιασμός είναι 

βασικό μέλημα της διοίκησής του. Αναφέρθηκε σε κάποιες ιδέες που 
ήδη δουλεύονται αυτόν τον καιρό από την ομάδα του, όπως ένας πολυ-
χώρος τεχνολογιών για όλα τα παιδιά (ίσως στο ‘Κιόσκι’), η αξιοποίηση 

της ακίνητης περιουσίας (ειδικά για το άλσος μίλησε 
για έναν οργανωμένο χώρο αναψυχής με ηλεκτρικά 
ποδήλατα, σύγχρονες παιδικέ χαρές κ.λπ.), ο επα-
νασχεδιασμός του ελεύθερου και χώρου στην πόλη 
σε σχέση με τους πεζούς και όχι τα αυτοκίνητα, ένα 
μουσείο μνήμης με την πλούσια παράδοσης της Νά-
ουσας, ενώ στον τομέα του τουρισμού δεσμεύθηκε 
για κύματα τουριστών όλων των ειδών, συνεδρίων, 
σεμιναρίων και δια βίου μάθησης.

Ο κ. Καρανικόλας μίλησε επίσης για σχεδιασμό 
αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών στη βάση του 
σεβασμού της ταυτότητας της πόλης, για έξυπνους 
κάδους απορριμμάτων με αισθητήρες, για ευφυή 
διοίκηση και εξυπηρέτηση των ζητημάτων των δημο-
τών με τεχνητή νοημοσύνη (πενταψήφιο νούμερο ε-
πικοινωνίας για την επίλυση των προβλημάτων) κ.ά.

«Όραμά μας είναι μια ανθρώπινη πόλη θετικών 
συναισθημάτων, ένας δήμος φιλικός, ένας δήμος 
Πολιτισμού» τόνισε κλείνοντας ο κ. Καρανικόλας, ζητώντας την ενδυνά-
μωση του συνδυασμού του ενόψει των εκλογών.

Τον υποψήφιο δήμαρχος προλόγισε η εθελόντρια του συνδυασμού 
Έλλη Πολάκη, διαβάζοντας το πλούσιο βιογραφικό του.
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SPIDER-MAN: ΜΕΣΑ ΣΤΟ Α-
ΡΑΧΝΟ-ΣΥΜΠΑΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

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

Σκηνοθεσία: ΜΠΟΜΠ ΠΕΡΣΙ-
ΤΣΕΤΙ Σενάριο: ΦΙΛ ΛΟΡΝΤ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Η Φιλόπτωχος κόβει 
την πίτα της την Δευτέρα 
στην Λέσχη Αξιωματικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας,
σας προσκαλεί στο “ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ” τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019
και ώρα 5.00΄ στη Λέσχη Αξιωματικών Βέροιας. Ελάτε να υποδεχτούμε
τον καινούριο χρόνο χορεύοντας με ζωντανή μουσική.

Περιηγητική Λέσχη Βέροια

Κοπή βασιλόπιτας
Καλούμε τα μέλη και τους φίλους της Λέσχης στην κοπή της βασιλόπιτας που θα γίνει την Κυριακή 

20 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 1.00 το μεσημέρι στην πιτσαρία «ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ» στην περιοχή Ελιάς. Η 
συμμετοχή κατά άτομο είναι 10,00 ευρώ και περιλαμβάνει πλήρες γεύμα, κρεατικό, σαλάτα, ούζο.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή ή περνώντας από τα γραφεία της Λέσχης Ανοίξεως 90 ή τηλεφωνεί-
στε στο 23310 25654.

Η Λέσχη είναι ανοιχτή Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 10.30 π.μ.-12.30 μ.μ.

Το Δ.Σ.

Έκοψε δύο πίτες 
το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο 

Ενεργών Πολιτών 

Το Σάββατο 12 Ιανουαρίου, το Κοι-
νωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών 
έκοψε και φέτος δύο βασιλόπιτες για 
τα δύο τμήματα που λειτουργούν στο 
Δήμο Βέροιας. Το φλουρί στο τμήμα 
Ψυχολογίας έπεσε στην σπουδάστρια 
Παρασκευή Τσάφαλη και στο τμήμα Θε-
ραπευτικών Τεχνικών στη σπουδάστρια 
Δήμητρα Πατσιαβούρα. Παρά τις αντί-
ξοες καιρικές συνθήκες όλοι οι σπου-
δαστές παραβρέθηκαν στην κοπή της 
πίτας, να ανταλλάξουν ευχές αλλά και 
για να παρακολουθήσουν το πρώτο μά-
θημα της νέας χρονιάς. Η συντονίστρια 
του Κ.Π.Ε.Π. Πάττυ Παπαδήμου - Θεο-
δωρίδου ευχαρίστησε όλους όσους στη-
ρίζουν το έργο του Κοινωνικού Πανεπιστημίου, ιδιαιτέρως το Δήμο Βέροιας, και ευχήθηκε στους φοιτητές το 
2019 να είναι μια ευτυχισμένη, δημιουργική και ειρηνική χρονιά για όλους. 

Η «Βάντα» 
του Γ.Ξ.Τροχόπουλου 

παρουσιάζεται την Κυριακή 
στην Sala της Ελιάς

Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, ώρα 11.30 π.μ. στον πο-
λυχώρο ΕΛΙΑ αίθουσα Sala, θα γίνει η παρουσίαση του 
τελευταίου βιβλίου του Γ.Ξ.Τροχόπουλου, που εκδόθηκε 
πρόσφατα και συγκεκριμένα μιας νουβέλας υπό τον τίτλο 
«Βάντα». 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν :
• Ο Γεράσιμος Καλλιγάς, ιδιοκτήτης του γνωστού εκδο-

τικού οίκου Super Course.
• Ο Hovik Kassapian, εκπρόσωπος της Αρμενικής Ε-

θνικής Επιτροπής Ελλάδος (το βιβλίο αναφέρεται και στην 
Γενοκτονία των Αρμενίων).

• O συγγραφέας.
Είναι μια συγκλονιστική ιστορία ενός Αρμένιου πρόσφυ-

γα του Πωλ Τσορμπατζιάν που ήρθε στην Ελλάδα από τον 
Λίβανο, το 1985 κατά την διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου 
του Λιβάνου με τους γονείς του, τον Αρμένιο πατέρα του 
Αρακέλ και την Ελληνίδα μητέρα του Κατερίνα. Παντρεύ-
τηκε την Ελληνοαυστραλέζα καθηγήτρια Αγγλικών Βίκυ 
Ορταντζόγλου και απέκτησαν τρία παιδιά: τον Αρακέλ, 
την Κατερίνα και την Χριστίνα. Η τύχη όμως του έπαιξε 
άσχημο παιχνίδι και ενώ γλύτωσε από τις σφαίρες και τις 
βόμβες του Εμφυλίου πολέμου του Λιβάνου, τον βρήκε η 
καταραμένη νόσος που λέγεται Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

Το βιβλίο περιγράφει τις δραματικές προσπάθειες του ζευγαριού για να θεραπευτεί ο Πωλ, που 
καταφεύγει σε όλα τα μέσα, την συμβατική Ιατρική αλλά και άλλες εναλλακτικές μορφές θεραπείας. Το 
βιβλίο περιγράφει επίσης την αρρώστια που λέγεται Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, και τις συνέπειές της 
στον ασθενή και στην οικογένειά του, ένα αυτοάνοσο νόσημα που είναι διαδεδομένο παγκόσμια και 
που μπορεί και αύριο να σου χτυπήσει την πόρτα.

Μια νουβέλα που εκτός των άλλων αναφέρεται, μέσα απ’την δραματική ιστορία ζωής του Πωλ και 
σε ένα τεράστιο ιστορικό γεγονός του περασμένου αιώνα, τον ξεριζωμό και την Γενοκτονία των Αρμε-
νίων.

Διατίθεται στο βιβλιοπωλείο του Γ. Σαφαρίκα - Ήρας 3, τηλέφωνο 2331071216 και στην ηλεκτρονι-
κή ιστοσελίδα e-shop.

ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ
Η επίδραση της ελληνικής 

μυθολογίας στον Δυτικό πολιτισμό
Η πρώτη ομιλία για τη νέα ημερολογιακή χρονιά στη σειρά «Αστέρια και Άνθρωποι στη Νέα Χιλιε-

τία», που διοργανώνει το Παράρτημα Νάουσας της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου σε 
συνεργασία με το Δήμο Νάουσας, γίνεται  το ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   και ώρα 20:00 στην αίθου-
σα του Πολυχώρου Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ –ΒΕΤΛΑΝΣ, απέναντι από 
το νοσοκομείο της Νάουσας, με ομιλητή τον συγγραφέα Δημόκριτο Τσουκάπα και θέμα την ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.

Ο εισηγητής θα ξεκινήσει με αναφορά στην θεογονία του Ησίοδου και στην Ορφική θεογονία πε-
ρί της δημιουργίας του Κόσμου, καθώς και στην διάδοση των αρχαίων μύθων μέσου των οποίων οι 
πρόγονοί μας έθεταν σαν στόχο την αναγνώριση και ονοματολογία των Πλανητών, του Γαλαξία, των 
Αστερισμών και πλείστων άλλων ουρανίων σωμάτων. Μετά θα κάνει αναφορά στην επίδραση της Ελ-
ληνικής Μυθολογίας και σε άλλους τομείς του Δυτικού πολιτισμού, όπως την Ιατρική, τον Αθλητισμό, τη 
Λογοτεχνία, την Τεχνολογία, τη Διασκέδαση, το Θέατρο κλπ.

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών κόβει πίτα
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Νεφροπαθών Νομού Ημαθίας σας καλεί στην κοπή πίτα - χορό που θα γίνει στο 

κέντρο Γκαντίδη στον Αγ. Γεώργιο Βέροιας στις 27/01/2019 ΩΡΑ  12:00 . 
Καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου να παρευρεθούν μαζί με τους συνοδούς και φίλους τους. Για τα μέλη 

του Συλλόγου η είσοδος είναι δωρεάν. Συνοδοί, φίλοι και συγγενείς η είσοδος είναι 12 ευρώ και για τα παιδιά 
6 ευρώ που θα πάρουν μερίδα.

Θα υπάρχει πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό.
Το Δ.Σ
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Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Η Κοινή Γνώμη με έντο-
νη ανησυχία και αγωνία, 
παρακολουθεί τις καθη-
μερινές πολιτικές εξελίξεις 
που έφθασαν να συνδέουν 
το λεγόμενο σκοπιανό ζή-
τημα, με την παράταση η 

μη του βίου της παρούσας κυβέρνησης. 
Η κινητικότητα που καταγράφεται στη διεθνή 

πολιτική σκηνή και οι  πιέσεις  που ασκούνται προ-
κειμένου να κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο 
η Συμφωνία των Πρεσπών που υπογράφηκε μετα-
ξύ των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Σκο-
πίων, η οποία  αποδίδει στο γειτονικό μας κράτος  
την ονομασία «Βόρεια Μακεδονία», προκαλεί μια 
διαρκή αντίδραση στην ελληνική κοινή γνώμη που 
πλην άλλων, εκδηλώνεται και με παλλαϊκά συλ-
λαλητήρια, με τα οποία διακηρύσσεται η απόλυτη 
αντίθεση προς την συμφωνία  αυτή.    

Χαρακτηριστικό αυτής της αντίδρασης  είναι τα 
συναισθήματα οργής για την επιχειρούμενη ανα-
τροπή των πάγιων εθνικών θέσεων, σε μιά περίο-
δο που η χώρα μας αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη 
ίσως μεταπολεμική οικονομική κρίση, με όλες τις 
συνεπακόλουθες κοινωνικές επιπτώσεις.   

Η επιτακτική επικαιρότητα  απαιτεί την  χρήση 
της ιστορικής γνώσης,  προκειμένου να υπάρξουν 
ασφαλείς προβλέψεις  για το μέλλον και για την 
προοπτική της Συμφωνίας των Πρεσπών. 

Οι διακρατικές και γενικά οι διεθνείς συμφωνίες 
με παρόμοιο περιεχόμενο, εφαρμόζονται σύμφωνα 
με τους όρους που περιλαμβάνουν, μόνο όταν εί-
ναι διασφαλισμένη η καλή προαίρεση των  μερών 
που τις συνομολογούν. 

Εις ότι αφορά την Συμφωνία των Πρεσπών  το 
προαπαιτούμενο της καλής προαίρεσης δεν υφί-
σταται εκ μέρους  των Σκοπίων, αφού οι αλυτρω-
τικές τους προθέσεις εις βάρος της Ελλάδος, δεν 
έπαψαν ούτε  στιγμή να εκδηλώνονται. 

Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την σημε-
ρινή ηγεσία της γειτονικής χώρας  αλλά με την 
διαχρονική στάση που τηρούν τα Σκόπια από 
δεκαετίες. 

Οι ιστορικές και πολιτικές συνθήκες και σκο-
πιμότητες, προς εξυπηρέτηση  των οποίων δημι-
ουργήθηκε  η κρατική οντότητα των Σκοπίων ως 
τμήμα της Γιουγκοσλαβίας, αλλά και μετά την διά-
λυσή της  ως ξεχωριστό κράτος, είναι γνωστές και 
έχουν λεπτομερώς αναλυθεί  και καταγραφεί  από 
τους ιστορικούς.

Όλα τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν σήμε-
ρα στην πολιτική σκηνή των Σκοπίων όπως και η 
ουσιαστική  πλειοψηφία των πολιτών του γειτονικού 
κράτους, γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, εκπαιδεύτηκαν 
και αναπτύχθηκαν με την συνείδηση  της ανύ-
παρκτης μακεδονικής ταυτότητας, της μακεδονικής 
εθνότητας, της μακεδονικής καταγωγής και της μα-
κεδονικής γλώσσας, εντός   της ενιαίας Γιουγκοσλα-
βίας και μετά την διάλυσή της,  εκτός αυτής. 

Στα πλαίσια της «μακεδονικής εθνικής συνεί-
δησης»  η οποία συστηματικά επιβλήθηκε, η ανι-
στόρητη μεγαλοϊδεατική   αντίληψη περί «Μακε-
δονικού Έθνους» και περί «Ενιαίας Μακεδονίας», 
τμήμα της οποίας βρίσκεται «σε καθεστώς κα-
τοχής στην Ελλάδα» και περιμένει την ώρα «της 
απελευθέρωσής της», αλλά και  με την ύπαρξη 
«μακεδονικής μειονότητας  που καταπιέζεται», η 
μόνιμη αλυτρωτική διεκδίκηση με την χρήση κάθε 
μέσου, προβάλλει ως ανεκπλήρωτος  πόθος των 
Σκοπιανών.  

Η αναγνώριση ως  επίσημης ονομασίας  για το 
γειτονικό κράτος  το «Βόρεια Μακεδονία» από την 
τρέχουσα  κυβερνητική  συγκυρία στην Ελλάδα,  
αποτελεί  την  άνευ ανταλλάγματος προσφορά 
ενός οχήματος  αλυτρωτισμού χωρίς τέλος, εις 
βάρος των εθνικών συμφερόντων και της αναπτυ-
ξιακής πορείας της χώρας. 

Είναι εμφανές ότι στις  επιτακτικές σκοπιμότη-
τες της διεθνούς συγκυρίας  εντάσσεται η ένταξη 
του κράτους των Σκοπίων στους Διεθνείς Οργανι-
σμούς όπως το ΝΑΤΟ  και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα μπορούσε ίσως αφελώς να τεθεί το εύλογο 
ερώτημα, γιατί δεν θα ήταν δυνατόν η ένταξη αυτή 
να πραγματοποιηθεί,  με το γειτονικό κράτος να 
φέρει  το διεθνές μέχρι τώρα όνομα FYROM, ή 
άλλο όνομα που να μη περιέχει την επίμαχη λέξη 
που σηματοδοτεί  αλυτρωτικές προθέσεις και προ-
καλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις . 

Σε  αυτό το εύλογο ερώτημα επιδέχονται δύο 
απαντήσεις.

Η πρώτη είναι,  διότι η ένταξη μετά από την 
Συμφωνία των   Πρεσπών και τις αλυτρωτικές 
προβλέψεις που εμπεριέχονται στο όνομα Βόρεια 
Μακεδονία, ικανοποιεί τα παλαιότερα σχέδια του 
διεθνούς παράγοντα για την μελλοντική δημιουρ-
γία  εθνικού κράτους  της Μακεδονίας που θα πε-
ριλαμβάνει τις περιοχές μέχρι το Αιγαίο. 

Η άλλη απάντηση δίδεται από τους ίδιους τους 
Σκοπιανούς που προβάλλουν  ισχυρή αρνησικυ-
ρία να ενταχθούν στους Διεθνείς Οργανισμούς, με 
όνομα που δεν θα περιέχει την λέξη Μακεδονία.

Και οι δύο απαντήσεις είναι σωστές και συνα-
φείς και αποκαλύπτουν για ποιο λόγο η διεθνής 
πίεση ασκείται μονομερώς στην Ελλάδα και όχι 
στα Σκόπια.

Οι μεν διεθνείς παράγοντες  από καιρού εις 
καιρό αποκαλύπτουν  τους μύχιους πόθους τους,  
για την δημιουργία στα Βαλκάνια μιας ενιαίας μα-
κεδονικής κρατικής οντότητας που θα εξυπηρετεί 
εις βάθος χρόνου τα γεωπολιτικά και οικονομικά 
σχέδια και συμφέροντα τους. 

Οι  δε γείτονες εμποτισμένοι και γαλουχημένοι 
με τις ιδέες περί «Μακεδονικού Έθνους»  αρνού-
νται την ένταξη τους με άλλο όνομα πέραν αυτού 
που σήμερα της παραχωρεί η «Συμφωνία των 
Πρεσπών».

Η δε άρνηση τους αυτή δεν προβάλλεται ως 
προϊόν  κακής  προαίρεσης, αλλά ως «δίκαιο 
αίτημα» ενώπιον της διεθνούς κοινής γνώμης, 
μετά από δεκαετίες επιτυχούς προπαγάνδας για 
την οποία δαπανήθηκαν τεράστια ποσά, και η 
οποία κατέληξε στην αναγνώριση  του κράτους 
των Σκοπίων από δεκάδες  χώρες με το όνομα  
«Μακεδονία». 

Το ίδιο μακροχρόνιο διάστημα η ελληνική πλευ-
ρά επέδειξε μια δραματική για τα εθνικά συμφέ-
ροντα αβελτηρία, προσπαθώντας να υποβαθμίσει 
στην εγχώρια και διεθνή κοινή γνώμη το ζήτημα,  
ενώ αυτό διογκώνονταν και εκδηλώνονταν επιθε-
τικά, ιδιαίτερα από την σκοπιανή  ομογένεια στις 
μεγάλες χώρες.

Παράλληλα οι βόρειοι γείτονες δεν σταμάτησαν 
ούτε λεπτό να παρεμβαίνουν και να αμφισβητούν 
τις ονομασίες προέλευσης  ελληνικών προϊόντων 
με επιθετικό προσδιορισμό την Μακεδονία, αλλά 
και την απορρόφηση κονδυλίων  αναπτυξιακών 
ευρωπαϊκών  προγραμμάτων, από τις Περιφέρειες 
της Μακεδονίας. Και αυτό ενώ την ίδια εποχή η  α-
ναπτυξιακή τους διαδικασία βασίζονταν κατά κύριο 
λόγο στις ελληνικές επενδύσεις.  

Και είναι εύλογα προβλέψιμη κατά συνέχεια της 
μέχρι τώρα στάσης τους, η  μελλοντική συμπερι-
φορά  του κράτους των Σκοπίων  ως μέλους  των 
Διεθνών Οργανισμών.

Αποτελεί κοινή αντίληψη, παραδεκτή η όχι δεν 
έχει σημασία, ότι η «Συμφωνία των Πρεσπών» 
είναι εθνικά επιζήμια. Η δε εμπλοκή της με την 
προοπτική παράτασης η μη του σημερινού κυβερ-
νητικού βίου, αυτό υποδηλώνει. 

Η ιστορική συνέχεια όμως δεν σταματάει ποτέ. 
Άσχετα από την κατάληξη  των τρεχουσών πολιτι-
κών εξελίξεων, το σκοπιανό ζήτημα θα εξακολου-
θήσει να υφίσταται επιθετικά. Θα φρο-
ντίσουν για αυτό οι βόρειοι γείτονες 
μας, οι οποίοι ουδέποτε ανέστειλαν τις 
αλυτρωτικές διεκδικήσεις  τους, παρά 
τις συνταγματικές αναθεωρήσεις  και 
τις υπογραφές των πρωτοκόλλων.

Χρέος της ελληνικής πλευράς είναι 
να ξεκινήσει άμεσα μια συστηματική 
εκστρατεία διεθνούς παρέμβασης  και 
ενημέρωσης  για την  ιστορική αλή-
θεια της Μακεδονίας και το δίκαιο των 
Ελλήνων. 

Σε αυτήν την εκστρατεία που θα 
είναι  μακρά και επίπονη, θα πρέπει με 
παρέμβαση της ελληνικής πολιτείας, 
εκτός από το πολιτικό και διπλωματικό 
προσωπικό,  να στρατευτεί η ομογέ-
νεια και όλοι οι Έλληνες που συμμετέ-
χουν σε διεθνή  όργανα και σε διεθνείς 
συνεδριακές διοργανώσεις, κάτω από 
ενιαίο συντονιστικό προγραμματισμό 
που θα εκπονεί, θα επικαιροποιεί  και 
θα κοινοποιεί συνεχώς το Υπουργείο 
Εξωτερικών.

Άσχετα εάν τελικά κυρωθεί η όχι 
από την Βουλή η «Συμφωνία των Πρε-
σπών», η επόμενη ημέρα αναμένεται 
επισφαλής για τα εθνικά δίκαια και μό-
νο με εθνική συσπείρωση και συστη-
ματική μεθόδευση μπορούν να μετρι-
αστούν οι αναμενόμενες  δυσμενείς 
συνέπειες για την Ελλάδα.

Γενική συνέλευση καλεί 
ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας 
για την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου

Υπόμνημα με τα αιτήματά τους έστειλαν στον Υπουργό Αγρ. Ανάπτυξης

Σύσκεψη για θέματα που αφορούσαν κυρίως τις 
προοπτικές και το μέλλον της καλλιέργειας του ρο-
δάκινου και νεκταρινιού καθώς και τις άδικες – όπως 
χαρακτήρισαν - αποζημιώσεις από τις βροχοπτώσεις 
μέσω Deminimis (καθυστέρηση, χαμηλά ποσά ενι-
σχύσεων, ποικιλίες) που ακόμη αναμένουν πραγμα-
τοποίησαν στη Βέροια τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου τα 
μέλη του προσωρινού ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου 
Ημαθίας.

.Παράλληλα από τον Σύλλογο εστάλη στον Υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων υπόμνημα με τα 
αιτήματα τους, ενώ αποφασίστηκε να πραγματοποι-
ηθεί Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου η 
οποία και θα κρίνει τις μετέπειτα κινήσεις τους.  

Στο υπόμνημά τους προς τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη το προ-
σωρινό Δ.Σ. του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας τονίζει 
τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ
Σας υποβάλλουμε το παρακάτω υπόμνημα όπου 

περιέχονται οι προτάσεις και τα αιτήματα μας και σας 
καλούμε για τις ενέργειες σας με σκοπό την υλοποίη-
ση τους.

Αναζητούμε άμεση λύση έτσι ώστε να καταστεί βι-
ώσιμη η καλλιέργεια του ροδάκινου και νεκταρινιού, α-
φού βλέπουμε το εισόδημα μας να μειώνεται συνεχώς 
και πολλοί από εμάς εγκαταλείπουμε την καλλιέργεια.

Απαιτούμε
1. Τη μείωση του κόστους παραγωγής
-  Εφαρμογή επιδοτούμενου προγράμματος - μέσω 

ΟΑΕΔ – εργατών γης εφόσον θεωρούμαστε ελεύθεροι 
επαγγελματίες και σε άλλους παρέχεται αυτή η δυνα-
τότητα. 

-  Να μειωθεί το ποσό που απαιτείται για τη μετά-
κληση αλλοδαπών εργατών γης 

-  Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα αγροεφόδια 
και αγροτικά μηχανήματα

2. Φθηνότερο αγροτικό πετρέλαιο όπως συμβαίνει 
σε άλλους κλάδους και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

3. Θέσπιση κατώτατης τιμής στο ροδάκινο όπως 
προαναγγείλατε για το βαμβάκι και τέλος στις ανοιχτές 
τιμές.

4. Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης για το επιτραπέζιο 
ροδάκινο και νεκταρίνι με κίνητρο επιδότησης αφού 
μετά την επιβολή του Ρωσικού εμπάργκο, οι τιμές εί-
ναι πολύ χαμηλές για τους παραγωγούς, καταστώντας 
τις καλλιέργειες ασύμφορες.

5. Συνδεδεμένη ενίσχυση στο ροδάκινο και νεκτα-
ρίνι (χωρίς προϋποθέσεις) όπως συμβαίνει στα μήλα 
(47,7 ευρώ/στρέμμα), πορτοκάλια (62 ευρώ/στρέμμα), 
βιομηχανική τομάτα (67,3 ευρώ/στρέμμα), βαμβάκι 
(73 ευρώ/στρέμμα).  

6. Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να κα-
λύπτει όλες τις ζημιές από φυσικά αίτια και επίσπευση 
διαδικασιών αποπληρωμής αποζημιώσεων.

7. Κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός για την απο-
φυγή της μαύρης διακίνησης αλλά ακόμη και για τον 
έλεγχο των οικονομικών συνεταιρισμών και ομάδων 
παραγωγών.

8. Ταμείο αγροτικής επιχειρηματικότητας με ευ-
νοϊκούς όρους χρηματοδότησης για την υλοποίηση 
σχεδίων βελτίωσης.

9. Μείωση του αυξημένου συντελεστή φορολόγη-
σης και ασφαλιστικών εισφορών.

10. Μείωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για 
αγρότες και αγρότισσες».

Η Συμφωνία των Πρεσπών 
και η επόμενη ημέρα



6 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 TETAΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019  

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Πέ-

μπτη 17 
Ιανουαρί-
ου 2019 
πανηγυρί-
ζει ο Ιερός 
Ναός Οσί-
ου Αντω-
νίου του 
Βεροιέως.

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

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

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

γον, Λιτανεία
5.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκλησις

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Φέρεται είς γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών ότι την Παρασκευή 18 Ιανουαρί-

ου 2019
Πανηγυρίζει ο ιερός κοιμητηριακός ναός πόλεως Βεροίας, το πρόγραμμα των 

ιερών ακολουθιών θα έχει ως εξείς:
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου ώρα 18:00
Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός & Αρτοκλασία
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου ωρα 07:00
Όρθρος και Πανηγυρικό Συλλείτουργο
Ώρα 17:00 Μεθέορτος Εσπερινός, Παράκληση Αγίου Αθανασίου και Κτητορι-

κό Μνημόσυνο
*Κατά  Τη Διάρκεια Των Ιερών Ακολουθιών Θα Τεθεί Προς Προσκύνηση Από-

τμημα Ιερού Λειψάνου Του Αγίου Αθανασίου Του Μεγάλου.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της 

Ιεράς μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος όροφος) ομιλητής στους «Ακαδημα-
ϊκούς Διαλόγους» θα είναι ο Παν. Αρχιμανδρίτης π. Πρόδρομος Γκριτζαλιώτης, ο 
οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Μπορεί ο γάμος να ναυαγήσει μέσα σ’ ένα ασφα-
λές λιμάνι;». Είσοδος ελεύθερη.

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Επί τη εορτή του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις θα 

τελεστεί την Παρασκευή 18η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 8.30 μ.μ., στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Βεροίας.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 19 Ια-
νουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΤΑΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
(Συμβολαιογράφου)

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

Ο σύζυγος, Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 

Καμπανίας κ. Παντελεήμων :  
Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι θα λάβει 

μέρος στην εξόδιο ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου 
Σισανίου και Σιατίστης κυρού Παύλου στην Σιάτιστα.

Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. στον προαύλιο 
χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου 
Βεροίας θα υποδεχτεί την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας 
«Γραμμουστιανής» από την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας. 
Στην συνέχεια θα συμμετάσχει στον Πολυαρχιερατικό Εσπε-
ρινό με την παρουσία των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών 
Καστορίας κ. Σεραφείμ, Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Πα-
ντελεήμονος, Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου, και του 
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Πραχοβεάνουλ κ. Τιμοθέου (Πατριαρχείο Ρουμανίας).

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

Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στα Κοιμητήρια Βεροίας.

Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου το πρωί θα εκπροσωπήσει την Α.Θ.Π. τον Οι-
κουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και θα απευθύνει χαιρετισμό στο Συνέδριο 
με τίτλο «Μοναχισμός και μοναστικά κέντρα του Πόντου» που διοργανώνει η Ιερά 
Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ευ-
γενίου του Τραπεζουντίου.

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 20 Ια-

νουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Στεφάνου Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού 
και θείου

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΟΡΔ.

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 20 Ια-
νουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Σπυρίδωνα Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και θείου

ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΣΤ. 
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια,

Τα ανίψια 
Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 20 Ια-
νουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΘΩΜΑ ΚΩΝ. 
ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, Τα εγγόνια,
Οι αδελφές, Τα ανίψια 
Οι λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 16 

Ιανουαρίου 2019 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στη 
Ν. Νικομήδεια Ημαθίας ο Ιωάννης 
Νικ. Αντωνίου σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Τρί-
τη 15 Ιανουαρίου 2019 
στις 3.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας η Ευαγγελή Λιάκου 
σε ηλικία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΤΕΛΕΤΩΝ

ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ



Με θέμα «Θέσεις και αντιθέσεις στην 
Καρδιολογία» διοργανώνεται στη Βέροια, 
στο ξενοδοχείο “Veriopolis”το Σάββατο 26 
Ιανουαρίου, η 10η Επιστημονική Ημερίδα, 
από τα Καρδιολογικές Κλινικές του Γ. Νοσο-
κομείου Βέροιας και του ΑΠΘ.

Το πρόγραμμα των εργασιών έχει ως 
εξής:

08.00 ΕΝΑΡΞΗ -ΕΓΓΡΑΦΕΣ
08.20-09.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Νοσηλευτής και καρδιολογικοί ασθενείς
Πρόεδροι: Ζιώγα Ε. - Παρασκελίδου Μ.
1. Θεραπεία κατ’ οίκον ασθενούς με 

καρδιακή ανεπάρκεια.
Ο ρόλος του νοσηλευτή. - Ζιώγα Ε.
2. Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης στο Ια-

τρείο. Παραδοσιακός τρόπος ή αυτοματι-
σμός - Μπαμπούνη Μ.

3. Η χορήγηση σκιαγραφικών μέσων 
στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο. Κυριακού Π.

09.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Ζιώγα Ε.
Ψυχοκοινωνική προσαρμογή στη νόσο 

ασθενών μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρ-
δίου. Παρασκίλίδου Μ.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
09.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΧΑΙΡΕΤΙ-

ΣΜΟΙ
09.45 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
Πρόεδρος: Κανονίδης Ι.
Οργάνωση και λειτουργία των ΤΕΠ σε 

Νοσοκομείο του ΕΣΥ. Πως 8α γίνεται η δια-
χείριση ασθενών; - Λιόλιος Α.

10.30-11.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Εξελίξεις στην Καρδιολογία
Πρόεδροι: Λαμπρόπουλος Σ. - Μακρίδης Π.
1. STEMI και κορδιογενές shock. - Σα-

μαράς Α.
2. Αντιθρομβωτική προφύλαξη στις ε-

πεμβατικές καρδιολογικές πράξεις. Μπο-
στονίτης Ι.

3. Διαστρωμάτωση κινδύνου με CT-αγ-
γειογραφία. - Μιχαηλίδης Κ.

4. Τι νεότερο στην οντιυπερτασική αγω-
γή. - Οικονόμου Κ.

11.30-12.00 Διάλειμμα
12.00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Βογιατζής Ι.
2013-2018. Πέντε χρόνια συνταγογρά-

φηοης με δραστική ουσία:
που βρισκόμαστε σήμερα; - Παππάς Α.
12.30 -13.30 ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 

ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ
Πρόεδροι: Σπιλιάδης Ι. -Φραγκάκης Ν.
1. Μελέτη Costle-AF. Κριτική θεώρηση 

-Ταχματζίδης Δ.
2. Μελέτη Cabana. Κριτική θεώρηση. - 

Κωνσταντινίδου Μ.
3. Πώς επηρεάζεται η θεραπευτική της 

κολπικής μαρμαρυγής από τις μελέτες αυ-
τές. Φραγκάκης Ν.

13.30 -14.30 ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Πρόεδροι: Καρακώ-
στας Γ. - Καραμήτσος Θ.

ARNI σε όλους τους 
ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια.

1. ΥΠΕΡ Χατζηελευ-
θερίου Χ.

2. ΚΑΤΑ Κουτσα-
μπασόπουλος Χ.

Ποιος ασθενής ω-
φελείται περισσότερο; 
Πότε θα πρέπει να γίνε-
ται η αρχική χορήγηση; 

Καραμήτσος Θ.
1430-15.30 Μεσημβρινή Διακοπή - Ελα-

φρύ Γεύμα
15.30-17.30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙ-

ΚΩΝ
Πρόεδροι: Χατζηελευθερίου Χ. - Μωρα-

λίδης Ε.
Δαδούς Τ., Σαχπεκίδης Β., Μωραλίδης 

Ε., Σπυρομήτρος Γ., Παπαβασιλείου Ε.,
Καραντουμάνης Ι., Αποστολίδου, Μιχα-

ηλίδης Κ., Καρακώστας Γ., Καραμήτσος Θ.
17.30-19.00 ΠΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Ασυμπτωματικός αοθενής αλλά...
Πρόεδροι: Κατσέας Γ. - Οικονόμου Κ.
1. Θετική δοκιμασία φόρτισης. - Ντάπ-

σεβιτς Ι.
2. Πρώτο επεισόδιο κολπικής μαρμαρυ-

γής, σιωπηλής. - Κουλούρης Ε.
3. Σοβαρή στένωση αορτής. - Σδόγκος Ε.
4. Συστολική δυσλειτουργία αριστερής 

κοιλίας. - Ιωαννίδης Α.
19.00-19.30 Διάλειμμα
19.30 - 21.00 ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟ-

ΓΙΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Πρόε-
δροι: Τσούνος Ι. - Ζαρίφης Ι.

Ζαρίφης Ι., Παπαδόπουλος Θ., Γροΐδης Χ., 
Παπαζαχαρίου Σ., Ροδίτης Π., Δημητριάδης Α.

21.00-21.30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδρος: Κανονίδης Ι.
Σύγχρονοι Στόχοι αντιυπερτασικής αγω-

γής. - Ζαρίφης Ι.
21.30 Λήξη Ημερίδας -Συμπεράσματα
Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι:
Κανονίδης Ιωάννης, Βογιατζής Ιωάννης, 

Ζιώγα Ευφροσύνη, Αγγελόπουλος Θωμάς
Την Επιστημονική Επιτροπή, οι:
Δαδούς Τζωρτζ, Αποστολίδου Ξανθή, 

Σαμαράς Αντώνιος, Πήττας Σαράντης, Σ-
δόγκος Ευάγγελος, Ιωαννίδης Αντώνιος, 
Κυριακού Παρασκευη, Μπαμπούνη Μαρια

Τον Συντονισμό έχει η Σταλίδου Ρούλα 
και τη Γραμματεία υποστηρίζουν οι: ΠΑπα-
στεργίου Ανθή, Πασαλίδου Ευτυχία, Παυλί-
δου Ελένη και Σανίδα Σταυρούλα.
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Εξιχνίαση 
κλοπής

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε 
δικογραφία σε βάρος 37χρονου ημεδαπού, καθώς 

όπως προέκυψε από την έρευνα, χθες (14 Ιανουαρίου 2019) το πρωί 
στη Βέροια αφαίρεσε το πορτοφόλι 86χρονης ημεδαπής, το οποίο περι-
είχε το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθού-
σας.

ΑΔΑ: 9Β5ΨΟΞ7Μ-ΞΤΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 76/2018
Νέος Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός 

για τη μίσθωση κτιρίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
ΕΟΠΥΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ στη ΒΕΡΟΙΑ

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκηρύσσει Νέο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγω-
νισμό Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Ημαθίας στη Βέροια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 
715/79, που θα διενεργηθεί στις 07/02/2019 ημέρα Πέμπτη και ώ-
ρα από 10.00 έως 11.00 π.μ., στα γραφεία της παραπάνω ΠΕ.ΔΙ., 
οδός Κωτονίου 8, ΤΚ: 59132 στη Βέροια.

Το προς μίσθωση ακίνητο θα έχει ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΩΦΕΛΙΜΗ επι-
φάνεια, από 269 μ2 έως 399 μ2, από τα οποία 149 μ2 έως 224 
μ2 προορίζονται για εργασία και θα είναι σε χώρους κύριας χρήσης. 
Οι υπόλοιποι χώροι, από 120 μ2 έως 176 μ2, προορίζονται για 
αποθήκευση και αρχεία και μπορεί να βρίσκονται σε οποιοδήποτε 
χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης, σε υπέργειο ή υπόγειο όροφο. 
Προαιρετική η διάθεση μέχρι 4 θέσεων στάθμευσης.

Όλοι οι χώροι πρέπει να είναι νόμιμοι, ή να δηλωθούν νόμιμα 
για εξαίρεση από την κατεδάφιση.

Το ακίνητο θα βρίσκεται μέσα στα όρια του Δήμου Βέροιας 
εντός ή πλησίον της ευρύτερης κεντρικής ζώνης Βέροιας: ΑΝΟΙ-
ΞΕΩΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ), ΠΛ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ (ΩΡΟ-
ΛΟΓΙΟΥ), Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, 
ΔΟΞΗΣ, ΠΙΕΡΙΩΝ.

Η διάρκεια μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) έτη.
Οι προσφορές θα κατατεθούν εγγράφως από τους ιδιοκτήτες 

ή αντιπρόσωπό τους, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, την 
ανωτέρω ημέρα και ώρα, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα 
πρωτοκολληθούν στην ΠΕ.ΔΙ. Ημαθίας, το αργότερο μέχρι την προ-
ηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Αναλυτική Διακήρυξη με τους όρους του διαγωνισμού αναρ-
τήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (http://www.eopyy.gov.gr) και 
αντίτυπά της χορηγούνται από τα Γραφεία της ΠΕ.ΔΙ Ημαθίας ή την 
Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π,Υ.Υ. (Απ. Παύλου 12, Μαρούσι).

Πληροφορίες στα τηλ.: 23310.78181 & 188 (Βέροια) και 
210.81.10.987 & 888 (Αθήνα).

Τα έξοδα Δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνουν τον εκμι-
σθωτή που θα επιλεγεί.

Μαρούσι, 19/11/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

α.α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑ: Ψ80Ψ7ΛΛ-Ο20
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Αρ.πρωτ. Φ2.3.3/15/ 24714(91)/ 14-01-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επι-

τροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση Τεχνικών 
Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ» με προϋπολογισμό 
500.000,00 ΕΥΡΩ.- CPV: 45233221-4- Εργασίες διαγράμμισης 
οδικών επιφανειών.

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με  προϋπολογισμό 403.225,81€  ΕΥΡΩ.  
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση)

2.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρ-
μας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του συστήματος. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
14-02-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και 
την με αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(3821/Β) « Ρυθμίσεις Τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την α-
νάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά 
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών 
τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο www.
promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   imathia.pkm.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53653, FAX επικοινωνίας 
23313 53650 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κα  Παπαδο-
πούλου Κατερίνα 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και

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

Καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό 
τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  
και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 8.064,52 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 
εννέα (9) μηνών και 30 ημερών δηλ. μέχρι  14-12-2019, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι εννέα  (9) μήνες.

5. Το έργο, προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. χρη-
ματοδοτείται  από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών δα-
πανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτούμενο από 
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων) έτους 2018 
με κωδικό έργου : 2131ΗΜΑ001ΙΔΠ18 όπως εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 60/02-04-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση 1ης Τροπο-
ποίησης Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ημαθίας από (α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) 
και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), (β) Ιδίους 
Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) και (γ) ΟΣΚ και Τόκων 
έτους 2018» και ΑΔΑ: 61ΘΕ7ΛΛ-7Α4 και έχει εκδοθεί η απόφαση 
με αρ.πρωτ. 422614(3536)/30-08-2018, Α/Α 3046/30-08-2018 
(18REQ003620096 2018-08-30) για την ανάληψη υποχρέωσης/
έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018, 2019 και 
2020 και με αρ. 3042 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντο-
λών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.  

6. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4412/16  

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή της   Περιφέρειας      Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.
ΔΗ.Σ. στις 14-01-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004328636)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 

Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου στη Βέροια 
η 10η Επιστημονική Ημερίδα Καρδιολογίας

-Διοργάνωση: Καρδιολογική 
Κλινική Νοσοκομείου Βέροιας και Β΄ Καρδιολογική του ΑΠΘ
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Η ΕΠΟ εξέδωσε ανακοί-
νωση όπου γνωστοποιεί 
τις ακριβείς ημερομηνίες 

των επαναληπτικών αγώνων 
για τη φάση των«16» του 
Κυπέλλου Ελλάδας.Συγκεκρι-
μένα, η ελληνική ποδοσφαι-
ρική ομοσπονδία όρισε την 
αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την 
Παναχαϊκή την Τρίτη 22/1, τη 
ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη 
Ξάνθη την Τετάρτη 23/1, όπως 

και το παιχνίδι 
της ΑΕΚ με τον 
Κισσαμικό στο 
ΟΑΚΑ.

Τέλος ο Πανα-
θηναϊκός θα υπο-
δεχτείτηΛαμίαστο
Ολυμπιακό Στάδιο
την πέμπτη 24/1
στις19:3οόπουθα
πρέπει να ανατρέ-
ψει την εις βάρος
του ήττα στηπόλη
τηςΦθιώτιδας.

Αναλυτικά οι η-
μερομηνίες όλων
τωναγώνωνγια τη

φάσητων«16»τουΚυπέλλουΕλλάδας:

Τρίτη22/1
Πανιώνιος–ΠΑΣΓιάννινα(15:00)
ΠΑΟΚ–Παναχαϊκή19:30

Τετάρτη23/1
Ατρόμητος–ΑπόλλωνΣμύρνης(15:00)
AEK–ΑΟΧ/Κισσαμικός(17:15)
ΑστέραςΤρίπολης–ΑΕΛ(17:15)
Ολυμπιακός–Ξάνθη(19:30)

Πέμπτη24/1
ΟΦΗ–Εργοτέλης(17:15)
Παναθηναϊκός–Λαμία(19:30)

Ύστερα από ένα 
μήνα αγωνιστι-
κής απραξίας, η 

ΒΕΡΟΙΑ αύριο επανέρχε-
ται στην ενεργό δράση, 
με ένα δύσκολο εκτός 
έδρας παιχνίδι στα Γιαν-
νιτσά, κόντρα στον ΑΣ 
Γιαννιτσά, ομάδα που 
είναι συνέχεια της ιστο-
ρικής Αναγέννησης. Το 
παιχνίδι, το πρώτο του 
β΄γύρου, ήταν προγραμμα-
τισμένο για την Κυριακή 
που πέρασε, δεν έγινε 
όμως επειδή ο αγωνιστι-
κός χώρος του γηπέδου 
ήταν καλυμμένος με χιόνι. 
Τελικά οι άνθρωποι των 
Γιαννιτσών ξεκίνησαν τον 
αποχιονισμό τον οποίο θα 
τελειώνουν σήμερα μέχρι 
το μεσημέρι, πριν αρχίσει 
το παιχνίδι.

Όπως γίνεται κατανοητό, ο αγω-
νιστικός χώροςθα είναισε κακή κα-
τάσταση, κάτι που θα δυσκολέψει
τιςκινήσειςτωνπαικτώνκαιτωνδύο
ομάδων,πουεκτόςαπότηνικανότη-
ταθαπρέπειναεπιστρατεύσουνκαιπολύδύναμη,ώστενα
μπορέσουνναανταπεξέλθουνστιςαντιξοότητεςτουαγωνι-
στικούχώρου.

ΜοναδικόςστόχοςτηςομάδαςτουΣάκηΘεοδοσιάδηεί-
ναιηνίκη,προκειμένουναπλησιάσειστονπόντοτονπρω-
τοπόρο ‘ΑρηΠαλαιοχωρίουπουως γνωστόν τηνΚυριακή
σκόνταψεστηνΑγκαθιά, όπου αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2
μετηΝίκη.

Οι προπονήσειςγινότανμετ΄εμποδίων,αφούτοΤαγα-
ροχώριείχεκαιαυτόπολύχιόνι.ΟΣάκηςΘεοδοσιάδηςδεν
αντιμετωπίζεικανέναπρόβλημαμεαπουσίεςπαικτών,αφού
όλοι  είναι καλά και δεν έχει κανένα τραυματίαστο ιατρικό
δελτίο.

Έτσι όλοι οιπαίκτες ήτανστην διάθεσή του, στο μεγα-
λύτερο διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος, 20
από τους οποίους συμπεριελήφθησαν στην αποστολή,τα
ονόματα των οποίων έγιναν γνωστά λίγο μετά το χθεσινό
μεσημεριανόχαλάρωμα.

Αυτοίείναιοι:Κοντογουλίδης,Μπλατσιώτης,Βεργώνης,
Λεφίδης, Ζούρκος,Μελικιώτης,Μουχάλης,Μουρατίδης,
Μαραγκός,Μπακάλης, Σκαθαρούδης, Τσικόπουλος, Πα-

πουτσιδης,Κυριακίδης,Κανούλας,Μπλέτσας,Καράμπελας,
Μυλωνάς,Χαντζάρας,Ιωάννου.

*Τοπαιχνίδι θα μεταδοθεί σε LIVEσχολιασμό από το
kerkidasport.gr, μια προσφορά των εταιρειώνTSIFLIDIS
SECURITY,ΜΑΡΚΕΤ«ΠΡΩΤΕΑΣ»,ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ
«ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ»,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ «ΤΕ-
ΝΤΟΓΛΟΥ».

Έγινεοκαθαρισμός
τουΔημοτικούΣταδίουΓιαννιτσών

Συνεργεία του δήμουμε τηνσυνεργασία τηςΔιοίκησης
τουΑΣΓιαννιτσώνκαθάρισαναπότοχιόνιτοΣτάδιο.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
Ηδιοίκηση τηςομάδαςμας καταβάλλειπροσπάθεια να

καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος τουΔημοτικού Σταδίου
Γιαννιτσώνγια να είναισεόσο τοδυνατόν καλύτερη κατά-
στασηστοαυριανόπαιχνίδι με αντίπαλο τηνΒέροια.Ήδη
έχει απομακρυνθεί ο μεγαλύτερος όγκος χιονιούπου είχε
σκεπάσειτογήπεδοκαιμεσύμμαχοτονκαιρόθαστεγνώσει
καισήμεραθαμπορέσουμε νααπολαύσουμε τιςπροσπά-
θειεςτωνδύοομάδων.

Ορίστηκαν από την ΕΠΟ
οι επαναληπτικοί του Κυπέλλου 

Ελλάδος

Έτοιμηγιατησημερινήμάχη
σταΓιαννιτσάηΒέροια

Η αποστολή της βασίλισσας

ΣτονΑγροτικόΑστέρα
συνεχίζειτηνκαριέρατου
οΜάκηςΖυγκερίδης

ΤοαπόγευματηςΔευτέραςονεαρόςε-
πιθετικόςβρέθηκεστονΕύοσμοσυνοδευό-
μενοςαπότονεκπρόσωποτουκαιταβρή-
κεσεόλαμετουςανθρώπουςτουΑγροτικό
Αστέρασύμφωναμετηmikriliga.com.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι πριν από
τρία χρόνια οΜάκης Ζυγκερίδης είχε υ-
πογράψει το πρώτο του επαγγελματικό
συμβόλαιο και μάλιστα “Σουπερλιγκάτο”(-
ΒΕΡΟΙΑ), μετά την εξαιρετική χρονιάπου
πραγματοποίησε τηνπροηγούμενηχρονιά
με τα χρώματα της Κ20 της “Βασίλισσας
τουΒορρά”.

Θαπρέπεινασημειωθείότιο20χρονος
πρώην επιθετικός της ΒΕΡΟΙΑΣ (έλυσε
τηνσυνεργασία του, τονΔεκέμβριομε τον
σύλλογοτηςΗμαθίας),είναιοΒενιαμίντης
ποδοσφαιρικήςοικογένειαςΖυγκερίδη (Γε-
ώργιος,Μπάμπης,Χρήστος)!
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Η εφηβική ομάδα του Α.Ο.Κ. 
Βέροιας έκανε την πρώτη της 
ήττα στον τελευταίο αγώνα 

που έδωσε για την κανονική διάρκεια 
εκτός έδρας στην Αριδαία από τον 
τοπικό ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ με σκόρ 59-53. 
Οι έφηβοι του Κώστα Καπνά δεν βρέ-
θηκαν σε καλή ημέρα, τα πολλά λάθη 
και η μεγάλη αστοχία στα περιφερεια-
κά σουτ έφεραν αυτήν την ήττα.

Ηβαθμολογική κατάταξη δεν άλλαξε, βρήκε την
ομάδαπρώτηστον1οόμιλοκαιθααγωνιστείστον
ημιτελικό του finalfourμε τον δεύτερο τουάλλο ομί-

λου.
Ευχαριστούμεγιατηνφιλοξενίατουςανθρώπους

τουΦΟΑΡΙΔΑΙΑΣόμωςιδιαίτερεςευχαριστίεςστον
υπεύθυνο του κυλικείου του γηπέδουπουστοημί-
χρονοτουαγώναπρόσφερεσεόλητηνομάδαζεστό
τσάι ανακουφίζοντας όλους λίγο από τις δύσκολες
συνθήκεςλόγωκρύου.

Πρώτοι σκόρερ των ¨Λύκων¨ ήταν οΚαραθανά-
σηςΦ.με22(4τρ.)ΧαραλαμπίδηςΠ.με15

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ (ΦΟΑΡΙΔΑΙΑΣ-Α.Ο.Κ.ΒΕΡΟΙΑΣ):
15-10,30-25,47-41,59-53

ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ (ΚΑΠΝΑΣΚ):ΓιοβανόπουλοςΦ.
3(1τρ.),Αβραμίδης Ι., ΚαραθανάσηςΦ. 22(4τρ.),
ΣτογιαννόπουλοςΚ.2,ΚαραισαρίδηςΛ.,Ιωαννίδης
Φ. 9(1τρ.), ΓκίτκοςΚ.,ΟρφανίδηςΘ. 2,Ασλανίδης
Θ.,ΧαραλαμπίδηςΠ.15.

Μπάσκετ

Πρώτηήτταγιατηνεφηβικήομάδα
τουΑ.Ο.Κ.Βέροιας59-53

στηνΑριδαία

ΤηνΚυριακή27Ιανουαρίου
ηΛέσχηΑυτοκινήτουΒέροιας

θακόψειτηνπίτα
Η Λέσχη Αυτοκι-

νήτου Βέροιας σας
προσκαλεί στην ετή-
σιακοπήπίταςγιατο
2019.

ΤηνΚυριακή27 Ι-
ανουαρίου 2019 στις
11πμ, στο Beluga
cafe&restaurantbar-
στηνοδόΕλιάς14.

Θα συζητήσουμε
για την νέααγωνιστι-
κήχρονιά, τιςπροτά-
σειςγιαβελτίωσητων
αγώνωνμας,τηνεξέ-
λιξη τηςΛέσχηςΑυ-

τοκινήτουΒέροιαςαλλάκαιτηνστήριξη-ενίσχυσητωναθλητών-μελώνμαςπροκειμένου
νασυμμετέχουνσεόσουςπερισσότερουςαγώνεςγίνεται.

Ηπαρουσίαόλωνόσωναγαπούντονχώροτουμηχανοκίνητουαθλητισμούκρίνεται
απαραίτητη

“Αποφασίσαμε
τη διακοπή συνεργασίας

με τον ΑΟ Χαλκίς” 
ΠαρελθόναποτελείαπότηντεχνικήηγεσίατηςΧαλκίδαςοΜακρο-

χωρίτηςπροπονητήςΤάκηςΤσακαλίδης, ο οποίος έχεις εργαστεί και
σεπολλέςΗμαθιώτικεςομάδες,μεθητεία καιστηνΒΕΡΟΙΑ,ωςσυ-
νεργάτηςπροπονητώντης.“Μετάαπότηνσυνάντησημουκαισυζήτη-
σημετηνέαπλέονδιοίκησητουσυλλόγουΑ.ΟΧΑΛΚΙΣαποφασίσαμε
τηδιακοπήτηςσυνεργασίαςμας.Απότηνπλευράμουπιστεύωπως
έπραξαότιήτανεδεοντολογικάσωστόκαιγιατησυνέχειαεύχομαιότι
καλύτερογιατηνέαπροσπάθειαπουγίνεται…”

Εντυπωσιακή εμφάνιση της αγωνιστικής ομά-
δος Jiu-Jitsu τουΑΣΡωμιός, στησυμμετοχή της
στοΑ’Μέρος του 18ουΠανελληνίουΠρωταθλή-
ματοςJiu-Jitsu,πουδιεξήχθητοδιήμερο12και13
Ιανουαρίου στοΟλυμπιακόΚέντροΆνωΛιοσίων
στηνΑθήνα.

Σε σύνολο 639 αγωνιζομένων, με συμμετοχή
6αθλητών,είχαμε5μετάλλιαεκ τωνοποίωνχρυ-
σό από την ΙωαννίδουΜαρία, χάλκινο από τον
ΙωσηφίδηΓιώργοκαιτην ΙγνατιάδουΜαρίακαθώς
και τη διπλή κατάκτηση χάλκινου μεταλλίου από
τονΜπέλλα Γιώργο, ενώ και οΔερβεσίδηςΝίκος
βρέθηκεπολύ κοντάσε μια θέσηστο βάθρο των
νικητώναλλά τελικάβρέθηκε την5ηθέση της κα-
τηγορίαςτου.

Οι αθλητές πέρα από την κατάκτηση της α-
νάλογης θέσεως και των αντίστοιχων μεταλλίων,
πέτυχανκαιτηνεισαγωγήτουςστηνΕθνικήΟμάδα
τουαθλήματος.

ΔερβεσίδηςΝίκος+81kg(-18ετών)
NewazaSystem12αγωνιζόμενοιαπό11συλ-

λόγους:2ήττες1νίκη5θέση
FightingSystem18αγωνιζόμενοι από14συλ-

λόγους:1ήττα1νίκη
ΙγνατιάδουΜαρία+70kg(-18ετών)
NewazaSystem6αγωνιζόμενεςαπό5συλλό-

γους:1νίκη1ήττα3θέση
FightingSystem7αγωνιζόμενεςαπό6συλλό-

γους:2ήττες
ΙωαννίδουΜαρία-48kg(-18ετών)
NewazaSystem8αγωνιζόμενεςαπό7συλλό-

γους:3νίκες1θέση
FightingSystem9αγωνιζόμενεςαπό7συλλό-

γους:2ήττες

ΙωσηφίδηςΓιώργος-50kg(-15ετών)
NewazaSystem15αγωνιζόμενοι από13συλ-

λόγους:1ήττα3νίκες3θέση
FightingSystem30αγωνιζόμενοι από23συλ-

λόγους:3νίκες2ήττες4θέση
ΜπέλλαςΓιώργος-73kg(-18ετών)
NewazaSystem20αγωνιζόμενοιαπό13συλ-

λόγους4νίκες1ήττα3θέση
FightingSystem25αγωνιζόμενοι από18συλ-

λόγους:4νίκες1ήττα3θέση
ΤζίμπουλαΆννα+70kg(-18ετών)
FightingSystem7αγωνιζόμενεςαπό7συλλό-

γους:1ήττα.
Ησκληρή δουλειά του αθλητή ανταμείβεται με

επιτυχήαποτελέσματαακόμακαιμεμετάλλια,στα
οποίακαταληκτικόρόλοπαίζειησωστήπροετοιμα-
σία, η καθοδήγησηη τεχνογνωσία και ημεταδοτι-
κότητατουεκάστοτεπροπονητή.

Υπεύθυνοςπροπονητής τα τελευταία χρόνια,
μετάκόπωνκαιβασάνων,είναιοΧρήστοςΜιχαή-
λωβ.

Μέσααπότηδικήτου,αλλάκαιτηςυπόλοιπης
προπονητικήςκαιιατρικήςομάδαςτουΑΣΡωμιός,
σκληρήδουλειά,έρχονταιοισυνεχόμενεςεπιτυχίες.

Συγχαίρουμε θερμά τουςαθλητές μας και τους
ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις μελλοντικές τους
υποχρεώσεις.

ΕυχαριστούμετιςοικογένειεςΔερβεσίδη,Μπέλ-
λα, Ιγνατιάδου, Ιωσηφίδη και τον αθλητή μαςΠε-
λέκηΦώτιο,οοποίοςαγωνίζεταιτοερχόμενοΣαβ-
βατοκύριακο19εως20Ιανουαρίου,πουσυνόδευ-
σαντηναποστολή.

Μεεκτίμηση,
ΤοΔ.Σ.τουΑΣΡωμιός

Θρίαμβοςτηςαγωνιστικήςομάδος
jiu-jitsuτουΑ.Σ.ΡωμιόςστοΑ ́Μερος
του18ουΠανελληνίουΠρωταθλήματος
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Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 
αποτελεί  έναν νέο κύκλο συμβουλευ-
τικής και συνεργασίας ομάδων γονέων 
και ειδικών επιστημόνων του συλλόγου 
πάνω σε καίρια ζητήματα που αφο-
ρούν στο παιδί, το σχολείο, την οικογέ-

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

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

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

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

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

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

ΑΝ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 
ΔΑΣΟΥΣ ΑΝΩ ΣΕΛΙΟΥ

Κοπή βασιλόπιτας
Καλούμε τα μέλη του Δασικού Συν/σμού Άνω Σελίου και τους φίλους του 

βουνού στην κοπή της Βασιλόπιτας του Συν/σμού, που θα γίνει την Κυριακή 
20 Ιανουαρίου 2019 στις 11.00 π.μ. στο «Σούρα Σούπα και καφέ». Η παρου-
σία σας θα μας τιμήσει.

Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Α-

τόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για 
την  παρουσία τους  στην κοπή της Βασιλόπιττας  την Δευτέρα  14-1-19 στο Κέντρο 
Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας. 

1. Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης & Καμπανίας κ. Παντελεή-
μονα  που τέλεσε τον Αγιασμό την κοπή της βασιλόπιτας και με τον φωτισμένο λόγο 
του ενέπνευσε το έργο μιας ακόμα χρονιάς. Ευχαριστούμε για την οικονομική δωρεά 
ενίσχυσης των προσπαθειών μας.

2. Τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Κώστα Καλαιτζίδη για το ενδιαφέρον του  & 
την οικονομική δωρεά του.  

3. Τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Κώστα Βοργιαζίδη που στηρίζει με κάθε τρόπο το 
έργο μας

4. Τον εκπρόσωπο του Στρατού Συνταγματάρχη κ. Αλεξίου
5. Την Σύμβουλο Π.Ε Ημαθίας κ. Νίκη Καρατζίουλα
6. Τον Εκπρόσωπου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ημαθίας κ. Τάσο Γιάγκογλου 

& την σύζυγο του
7. Τον Προϊστάμενο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Διονύση Διαμαντόπουλο & 

τον Διευθυντή του 8ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας κ. Κυρίακο Μήτκα  
8. Τον πρώην διοικητή της Α.Δ Ημαθίας κ. Βασίλη Κρομμύδα, την Πρώην Δήμαρ-

χο Βέροιας κ. Χαρούλα Ουσουλτζόγλου - Γεωργιάδου
9. Τους  Αντιδημάρχους Βέροιας,  κ. Θ.  Κορωνά & Β. Λυκοστράτη, τον Πρόεδρο 

της Κ.Α.Π.Α κ.  Στέργιο Διαμάντη, την Διευθύντρια κ. Αθανασία Γιαμουστάρη & την κ. 
Αθηνά Καπρίνη,  τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΒ κ. Οφράνιδη Γιώργο, τον Διευθυντή της 
ΔΕΥΑΒ Κ. Θωμά Αχτσή & την Προϊσταμένη Λογιστηρίου κ. Κατερίνα Τσιαπάρα, την 
Διευθύντρια της Πρόνοιας κ. Δούκα & την κ. Αγγελή. Τους  Δημοτικούς  Συμβούλους 
Βέροιας & Εθελοντές  του ΚΕΜΑΕΔ  Βέροιας κ. θωμαή Στίοκα &  Νίκο Τσαμήτρο, 
τον Εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας & Νομικό μας Σύμβουλο κ. 
Μιχάλη Χασιώτη & την μητέρα του Εθελόντρια του ΚΕΜΑΕΔ κ. Μαρίνα Ρωσσάκη   

10. Τους επιχειρηματίες της πόλης μας που στηρίζουν το έργο μας κ. Γιώργο 
Γκάζνάκη, τον κ. Σάββα Αλεξίου & τον κ. Νίκο Μουρτζίλα  

11. Την Πρόεδρο Καρκινοπαθών Βέροιας κ. Μαρίνα Ψωμιάδου, την Πρόεδρο 
& το  Δ.Σ του Συλλόγου για το Άπορο Παιδί, την Πρόεδρο & το Δ. Σ του Συλλόγου 
ΕΡΑΣΜΟΣ  

12. Την Χορογράφο του Κέντρου κ. Μελίνα Παπαδοπούλου, τον ΣΕΦ κ. Αντώνη 
Μουστάκα & την Χοροθεραπεύτρια κ. Αφροδίτη Γεωργιάδου         

13. Τις καλές φίλες του Κέντρου  που στηρίζουν το έργο μας: κ.  Κατερίνα Πολιτί-
κου, κ. Φρόσω Κουγιουμτζίδου, κ.  Βαρβάρα  Σταυροπούλου, κ. Στέλλα Δαμιανίδου, 
κ. Απλακίδου Σωτηρία .

14. Την υποψήφια Π.Ε. Ημαθίας κ. Ολυμπία Σουγιουλτζή – Γκαζνάκη, τους υπο-
ψηφίους δημοτικού Συμβούλους: Σοφία Πάσχου, Αλένα Ανανιάδου, Έλενα Μυτιλέκα 
& Αλέξανδρο Τσαχουρίδη  

15. Την καθηγήτρια ζαχαροπλαστικής κ. Χριστίνα Μάλλιου για την βοήθεια της 
στα εδέσματα του Μπουφέ & την κ. Μαρία Κόγια για τα τσουρεκάκια & τα γλυκίσμα-
τα των παιδιών

16. Τυχερή  της βασιλόπιτας είναι η φυσικοθεραπεύτρια του Κέντρου κ. Κατερίνα 
Καραμελίδου & ο τυχερός στα τσουρεκάκια των παιδιών ο μαθητής Χρήστος Θεο-
δωρίδης. 

17. Ευχαριστούμε τα τοπικά ΜΜΕ για την κάλυψη της εκδήλωσης 
Ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ σε όλους  

Με εκτίμηση
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Αειφορία και Δημοκρατία 
με τα μάτια των μαθητών

Το 5ο ΓΕ.Λ. Βέροιας από 13/1/2019 έως 
18/1/2019 φιλοξενεί μαθητές και καθηγητές από 
τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Εσθονία, Πορτογαλία, 
Φινλανδία) στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος Erasmus KA 2, με θέμα «Αειφορία για τη 
Δημοκρατία, Δημοκρατία για την  Αειφορία». 

Τη Δευτέρα, 14/1/2019, οι φιλοξενούμενοι 
περιηγήθηκαν στους χώρους του σχολείου και 
απέκτησαν μια πρώτη γνωριμία με τη χώρα, την 
πόλη και το σχολείο μας. Στη συνέχεια, η ομάδα 
στο σύνολό της έγινε δεκτή στο Δημαρχείο της 
Βέροιας από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας. Ο κ. Γ. 
Σοφιανίδης, τους μίλησε για την ιστορικότητα του 
κτιρίου και την πολυπολιτισμικότητα του τόπου 
και τους μοίρασε αναμνηστικά δώρα. 

Ακολούθως,  μαθητές και καθηγητές επισκέ-
φθηκαν τον Σύλλογο Βλάχων, όπου ενημερώ-
θηκαν από τον πρώην Πρόεδρο και επικεφαλής 
της επιστημονικής ομάδας του Συλλόγου κ. Δ. 
Γκαλαΐτση για την αρμονική συμβίωση πολλών 
και διαφορετικών πληθυσμών στην περιοχή μας  
εδώ και πολλούς αιώνες, γεύτηκαν παραδοσι-
ακές λιχουδιές, ενώ δεν έλειψε ο χορός και το 
τραγούδι. 

Κατόπιν περιηγήθηκαν σε ιστορικά σημεία 
της πόλης, γνωρίζοντας την αειφορία, τόσο σε 
κοινωνικό επίπεδο, όσο και σε αυτό του οικιστι-
κού χώρου. 

Τις επόμενες μέρες η ομάδα που συμμετέ-
χει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus θα 
συνεχίσει τις εξορμήσεις της σε χώρους της 
περιοχής μας και τις επαφές της με φορείς που 
υπηρετούν τις έννοιες της Δημοκρατίας και της 
Αειφορίας, ενώ παράλληλα θα εργαστεί για την 
εμπέδωση μιας κοινωνίας αλληλεγγύης στην 
Ευρώπη.



Με πολύ κόσμο και 
ιδανικές καιρικές 
και χιονοδρομι-

κές συνθήκες κόπηκε την 
περασμένη Κυριακή στα 
3-5 Πηγάδια η βασιλό-
πιτα του ΕΟΣ Νάουσας. 
Παραβρέθηκε ο δήμαρχος 
Νίκος Κουτσογιάννης, 
που έκοψε τη βασιλό-
πιτα, ο πρόεδρος της 
ΕΟΧΑ Δήμος Γυρούσης, ο 
πρόεδρος του ΕΟΣ Νίκος 
Βελής, η αντιδήμαρχος 
Νάντια Τάκη Τζέπου και 
πολλοί αθλητές και προ-
πονητές του πρωταθλητή 
συλλόγου.

Στουςχαιρετισμούςτουςόλοιευ-
χήθηκαν να είναι και το 2019 υγιές
και νικηφόρο για τους αθλητές του
συλλόγου.Οπρόεδρος της ΕΟΧΑ
ΔήμοςΓυρούσηςαναφέρθηκεστους
δύο διεθνείς αγώνες που διοργα-
νώνειφέτος η ομοσπονδίαστα 3-5
Πηγάδια, αλλά και στη συμμετοχή
πέντε αθλητών του ΕΟΣ (από τη
10μελή εθνική αποστολή) στοπα-
γκόσμιο καταβάσεων τηςΣουηδίας
(αρχές Φεβρουαρίου), και άλλων
πέντε (από τη 12μελή αποστολή)
στοπαγκόσμιοδρόμωναντοχήςτης
Αυστρίας (τέληΦεβρουαρίου).Από
τον δήμαρχο αναφέρθηκε η πρό-
σφατη επιτυχημένη συμμετοχή της
Νάουσαςστουςδιεθνείςαγώνεςπό-
λεωνΛέικ Πλασίντ τωνΗΠΑ, ενώ
οπρόεδρος του συλλόγου εστίασε
στην87χρονη ιστορία τουπολυνίκη
συλλόγου.

Τετάρτη 16-1-2019
14:30-21:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551
14:30-21:00ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ21(κοντάστοΙΚΑ)23310-74374
19:00-21:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥ-

ΣΗ18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759
21:00-08:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥ-

ΣΗ18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

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

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

ΗβασιλόπιτατουΕΟΣΝάουσας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ2κατα-
στήματα από 24 τ.μ. το
καθένα, μεW.C., συνε-
χόμενα, ανακαινισμένα,
επί της οδού Πίνδου.
Τηλ.:6948386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα80τ.μ.στηΣκύδρα,
στον 1ο όροφο, κοντά
στο κέντρο, πλήρως α-
νακαινισμένο, 70.000
ε υ ρώ .  Τη λ . :  6 9 5 1
831687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
στον Προμηθέα κατοι-

κία1ουκαιάνωορόφου
με2ΔΣΚWCαπό40.000
έως 50.000 ευρώ. Τηλ.
επ ι κο ι νων ίας :  6945
122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροοι-
κόπεδο 14.500 τ.μ. επί

της περιφερειακής ο-
δού σε εξαιρετιή τιμή.
Μόνο σοβαρές προτά-
σεις.Ώρεςεπικοινωνίας:
09.00-14.00.Τηλ.: 6945
122583.

ΝΗΣΙ ΗΜΑΘΙΑΣ οι-
κόπεδο 1 στρέμμα σε
κεντρικόδρόμοπωλείται
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:
6973658037.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  α γρο -
τεμάχιο 5 στρ. στην
περ ι οχή  Άμμου -Αγ .
Βαρβάρας με λωτούς
«τσίρο» σε παραγωγή
μεπομώνα.Τηλ.: 6987
610180.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  π ι τσα-
ρία στο κέντρο της Βέ-
ροιας με σταθερή πε-
λατεία. Μόνο σοβαρές
προτάσεις. Τηλ.: 6932
740996.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελληνικό
ρεστοράν στο Ρέγκε-
σμπουργκ ,  περ ιοχή
Βαυαρίας Γερμανίας,
σελειτουργία36χρόνια

μεσταθερήπελατείακαι
το ίδιο αφεντικό. Τηλ.:
004994011339από9.30
π.μ. - 2.00 μ.μ. & 4.00
μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση

κερδοφόραλόγωσύντα-
ξηςσεκαλήτμή.Κάθεέ-
λεγχος δεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα καινούργιο με
3ΔΣΚΑΘ με γκαράζ και
αποθήκη στην περιοχή
Ωρολογίου, 350 ευρπω.
Euromesitiki6945122583.

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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικόπω-

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

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

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

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

Πληρ.τηλ.:6945495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελ-

ματικήστέγη,εμβαδού45
τ.μ.,αποτελούμενηαπό2
χώρους, πλήρως ανακαι-
νισμένους (δίπλα σταΑ-
στικά), 1ος όροφος.Τηλ.:
23310 60632 & 6946
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για
επαγγελματική στέγη
στην Ανοίξεως, έναντι
πάρκουΑγ.Αναργύρων
χώρος 90 τ.μ. (ημιόρο-
φος) κατάλληλαδιαμορ-
φωμένος, γωνία, φωτει-
νός, με θέα το πάρκο,
πλήρωςανακαινισμένος,
αυτόνομηθέρμανση,a/c,
1δωμάτιο,1 ενιαίοςπο-
λύμεγάλοςχώρος, χωλ,
μπάνιο, κουζινα εξοπλι-
σμένη,μπαλκόνιπεριμε-
τρικό(ελάχιστακοινόχρη-
στα).Τηλ.:6948744632,
6976769046 (απόγευμα
18.00-20.00).

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778 ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3υ/δ,πολυτελούςκατασκευής,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,διαθέτει τζάκι , ηλιακό ,
BBQδορυφορικήκεραίακαιαποθήκη , έχει
μεγάλοκήπομεδένδρα,περιφραγμένο,σε
οικόπεδο800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνοστηναυλή,τιμή350€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23159ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ενοι-
κιάζεται καινούργιαμονοκατοικία120 τ.μ.,
μεμεγάληαυλή ,σεεξαιρετικήκατάσταση ,
πρόκειταιγιακατασκευή2006,με3υ/δ,με-
γάλησαλονοκουζίνα1οςόροφος,διαθέτει
επιπλέονμίαμεγάληαποθήκηκαιένακλει-
στόγκαράζ,έχειδικότουκήπομεγάλοόπου
μπορεί νααναπτυχθεί και λαχανόκηπος ,
σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναιέτοιμη
βαμμένη,τοδεενοίκιοτης300€.Διαθέσιμο
από1/12/2018.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένη
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το1998καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο, ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Απο-
θήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,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
Kωδ.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ,ενοικιάζε-

ταιμεγάληκαιφθηνήυπόγειααποθήκη150
τ.μ.,κατασκευή1986.Μπαίνεικαιαυτ/τομέσα
,ενοίκιομόνο100€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένο το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23002 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείομεγάληςπροβολής ,συνολικήςεπι-
φάνειας33 τ.μ.1οςορ. Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1970και
ανακαινίστηκετο1997.ΔιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,ΔιπλάτζάμιαενοίκιοΤιμή:160€.

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

Κωδ:22993 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχι
μόνο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.

Είναι κατασκευασμένο το1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο140€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειο
κατάστημα τοοποίοαποτελείται από έναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Δι-
πλάτζάμια.Ενοίκιο170€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ: 22955 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια -Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από1Χώρο
μεδικό τουWC .Είναι κατασκευασμένο το
1970 -Μίσθωμα τα300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ.22944ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Κατάστημα180
τ.μ.,ισόγειοκαιμε180τ.μ.υπόγειο,γωνιακό,
σπάνιοκατάστημα,εξαιρετικήςπροβολήςκαι
μεπολύμεγάληβιτρίνα,ευρίσκεταισεμονα-
δικόσημείοκαιπροσφέρεταισε τιμήπραγ-
ματικήςευκαιρίας ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
ενοίκιο500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό,1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέ-
σηστάθμευσηςστηνΠυλωτή,έχειεπίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα.προσφέρεταισετιμή
ευκαιρίαςμόνο50.000€.

Κωδ:13584-ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟΠΩΛΕΙΤΑΙ
ένανεόδμητοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνει-
ας125τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό
3Υπνοδωμάτια, Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένο το2010και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστηθέαστονκάμπο,τακουφώματα
τουσυνθετικάκαιηπόρτατουθωρακισμένη,
έχει ανελκυστήραυδραυλικό καιπάρκινγκ
πυλωτής,μίαμεγάληαποθήκη,Τζάκι,Σίτες
καιΔιπλάτζάμια-Τιμή:158.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:13713 -ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο καιWC.Είναι κατασκευασμένη το
1960 και διαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πε-
τρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,
Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€.

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

κατασκευή1992,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεπολύωραίοκήπο ,οιχώροι τουλει-
τουργικοί,σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπερές,
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.,σε
πολύκαλήτιμήμόνοόλομαζίμόνο120.000€
,Αποκλειστικήδιάθεση και υπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13507ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Αποθήκη473

τ.μ.,κατασκευή1985,ισόγεια,μεπολύάνετη
πρόσβαση,κέντροαπόκεντρο,σεπολύκαλή
τιμή,αποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή
100.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους, .Είναικατασκευασμέ-
νο το2002 και διαθέτει θέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ ,Επαγγελματική
στέγηκατάλληληκαιγιαφροντιστήριομεπλή-
ρηεξοπλισμόκαιμεάδεια ενεργή 95 τ.μ.,
καθ.  και105 τ.μ.μικτάκατασκευή1971,4
χώροι ,2οςόροφος,ανακαινισμένοεκβά-
θρων,σεπολύκαλήκατάστασημεκαινούργια
συνθετικάκουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,οι
χώροι τουλειτουργικοίκαιηθέρμανσηανε-
ξάρτητη,ηπρόσβασητουάνετη,μεθωρα-
κισμένηπόρτακαιμεδύοWC , εξαιρετικής
προβολήςκαισε κεντρικότατοσημείο, τιμή
ευκαιρίας ,μόνο53.000€,Υπόδειξημόνοσε
σοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

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

Κωδ.13804ΓΗΠΕΔΟ,Κατάστημα65τ.μ.,
ισόγειομε35τ.μ.υπόγειο,διατίθεταισετιμή
ευκαιρίας ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.116008Πωλείταιαγροτεμάχιοάδειο

κοντάστασφαγείατηςΒέροιαςμε6.937τ.μ.
καιάλλα3στρ.κατεχόμενοδηλ.συνολικά10
στρ.στην τιμή των21000€ τελική .σπάνια
ευκαιρία .ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€. .Αποκλειστι-

κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13571ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Οικόπεδο170

τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεμοναδικήθέαστον
κάμπο ,άρτιοκαιοικοδομήσιμομεσ/δ0,8 ,
τιμήευκαιρίαςμόνο35.000€.

Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο το οποίο
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας,
15.000€.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ., εντόςσχεδίουπόλης ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη, ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
50.000€.

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδο584τ.μ., εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8
ελαφρώςεπικλινές,πάνωσεκεντρικόδρόμο
καιμενότιοπροσανατολισμό ,σπάνιοοικό-
πεδοσίγουρα,τιμήαπό70.000€τώραμόνο
42.000€.

κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070
τ.μ.,εκπληκτικόοικόπεδο,ευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία,σε τιμήπροσφοράςμόνο57.000€
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105140ΔΕΗ,Πωλείταιπάρκινγκ

ισόγειομεανεξάρτητηγκαραζόπορτα15τ.μ.,
μεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση,μόνο7.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της

ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκει-
ται για έναμοναδικόακίνητο, εξολοκλήρου
ανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,έναμπάνιοπολυ-
τελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ευρί-
σκεταισεπολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετους
χώρους , με θωρακισμένηπόρτα εισόδου
καιαποτελεί ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, τιμή:
98.000€.Ιδανικόακίνητογιακάποιονπουα-
ναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρδιάτηςπόλης.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ηγνωστήεταιρείαταχυμεταφορών«SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνοραντεβούγιαεπικοινωνία:6937226565



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετροσυ-
γκολλητήςαπό την εται-
ρία «Τζάκια-Φωτιάδης»
στην Πατρ ίδα.  Τηλ. :
6976 791774 & 23310
72872.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  μάγειρας
με πτυχίο και προϋπη-
ρεσία και κοπέλαγια λά-
ντζα. Τηλ.: 23310 70846
&ωρες 5.00 μ.μ. - 8.00
μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
Delivery και κοπέλα για
τύλιγμα στο ψητοπωλείο
Γ ΙΑΝΝΗΣ.  Πληροφο-
ρίες κ. Γιώργος - 6984
472747.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΕΜΠΕΙΡΗ  νοση-
λεύτρια ζητά εργασία
σε ιατρείο τηςΒέροιας
ή τηςΝάουσας.Πληρ.
τηλ.:6970123208.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

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

εργοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος.
6.ΒιβλιάριοκαταθέσεωνΤράπεζας.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας.
Διαβατήριο.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ  «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητούνται φύλακες με ά-
δεια εργασίας και πιστοποίηση γαι μό-
νιμη εργασία. Τηλ. επικοινωνίας: 6937
226565.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑζητεί24ωρηεργασία,ωςεσω-

τερική, για φροντίδα ηλικιωμένων.Τηλ.:
6993678697.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και

εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας
αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε παι-
διά δημοτικού και γυμνασίου. Τμές πο-
λύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980
973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα
σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπόκαθηγητήπτυχι-
ούχοΜαθηματικούΑΠΘσεφιλικέςτιμές.
Τηλ.επικοινωνίας:6906471253.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTAYARIS1.300κ.ε.,

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτητικό δω-

μάτιο λευκό με στρώμα,πλυντήριο ρού-
χων 45άρι, διπλή ντουλάπα, καναπές
που γίνεται διπλό κρεβάτι, γραφείο με
λευκότζάμιαμμοβολήκαισυρταριέραγρα-

φείου.Τηλ.:6978335129.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με το στρώ-

μα. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

Προσφοράτηςεβδομάδας
-ΜΕΓΑΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ:Πωλείταικετρικότατο

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απόγνωστήεταιρείαμεταφορώνζητείταιλογίστριαμε

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

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

Συγκεκριμέναζητούνται:
•Εργάτες και εργάτριες για το

τμήμαπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό(γεωπόνους,χημικούς,τεχνο-

λόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους).
Οιενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενεςμπορούννακαταθέ-

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

Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόαπλήφωτογρα-
φίαμεγέθουςταυτότητας.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολου Τζιτζικώστα η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας 

εξέδωσε ψήφισμα για τη «Συμφωνία των Πρεσπών»

Έπειτα από πρόταση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΝΠΕ εξέδωσε κατά πλειοψηφία ψήφισμα κατά της «Συμφωνίας των Πρεσπών», ανάλογο του ψηφίσμα-
τος που εξέδωσε χτες το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. «Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στάθηκε στο ύψος της και επιτελεί το 

χρέος της να κάνει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να μην περάσει η απαράδεκτη, εθνικά επιζήμια και επικίνδυνη ‘Συμφωνία των Πρεσπών’. 
Μετά το ψήφισμα που υιοθέτησε χτες το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, σήμερα και το συλλογικό όργανο των Περιφερειαρχών όλης της 

χώρας, η ΕΝΠΕ, συντάχτηκε υπέρ της πρότασής μας για έκδοση αντίστοιχου ψηφίσματος, με το οποίο καταδικάζουμε τη ‘συμφωνία’ και καλούμε την κυβέρ-
νηση, τα πολιτικά κόμματα και τους βουλευτές να την καταψηφίσουν όποτε κι αν έρθει στη Βουλή», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Το ψήφισμα της ΕΝΠΕ είναι το εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, μετά την κύρωσή της «Συμφωνίας των Πρεσπών» από τη Βουλή των Σκοπίων, με απόφα-

σή του εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην επικίνδυνη και εθνικά επιζήμια «Συμφωνία των Πρεσπών».
Καλεί τα πολιτικά κόμματα και κάθε Βουλευτή ξεχωριστά να καταψηφίσει τη «συμφωνία» αυτή, οπότε κι αν έρθει στη Βουλή των Ελλήνων προς κύρωση.

Το λόγο για ένα τόσο ση-
μαντικό εθνικό ζήτημα θα 
πρέπει να έχει ο ελληνικός 
λαός.

Η ιστορικότητα, η ελλη-
νικότητα και η μοναδικότητα 
της Μακεδονίας είναι αδι-
απραγμάτευτη σήμερα και 
στο μέλλον».

Με απόφαση μάλιστα 
του Περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας, το χτεσινό 
ψήφισμα του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου εστάλη 
στους βουλευτές όλης της 
χώρας, προκειμένου να ε-
νημερωθούν για τις θέσεις 
του ανώτατου συλλογικού 
οργάνου της Αυτοδιοίκησης 
στην Κεντρική Μακεδονία 
για τη «Συμφωνία των Πρε-
σπών».

Στο ψήφισμα που έλα-
βαν επισήμως οι βουλευτές 
όλης της χώρας, καλούνται 
να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους και να καταψηφίσουν 
τη «συμφωνία» όποτε κι αν 
έρθει στη Βουλή.
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P Είμαστε η 
χώρα με τα περισσό-
τερα σημεία πώλη-
σης καφέ, που ωστό-
σο κοιμάται όρθια…

 
P Καμία έκπλη-

ξη που η πολιτική γί-
νεται στο καφενείο της 
Βουλής και όχι μέσα.

 
P Ξέρετε πό-

σες προτάσεις μομ-
φής έχω κάνει εγώ 
στην αγάπη και δεν 
πέρασε καμιά;

P Παρότι αυτή είναι που έχει ειδικευτεί στις 
λάθος συνταγές.

 
P Ενώ σε όλους τους δείκτες είναι χαμη-

λότερη (ευφυία, μπόι, βάρος κ.λπ.), πάντα κατα-
φέρνει στο τέλος και παίρνει την πλειοψηφία.

 
P Μάλλον δεν είναι τυχαίο που κάλπη και πο-

λιτική στη χώρα μας είναι γένους θηλυκού.
 
P Με τα όσα βλέπουμε, πάντως, διαπι-

στώνουμε πως η στροφή στη σοσιαλδημοκρατία 
του Τσίπρα θα γίνει με τους 4 της ΑΝΕΛ και την 
Παπακώστα.

 
P Τραβάει λοιπόν σε όλα μια κόκκινη γραμ-

μή…
 
P Αφού έσβησε μια αγάπη που είχε λάθος 

διαδρομή.
 
P Πλέον αλλάζει τακτική. Από την περιπέτεια 

που είναι επικίνδυνη, περνάει στη ρουτίνα που είναι 
θανατηφόρα.

 
P Αν και ξέρει ότι μια ήρεμη θάλασσα δεν 

κάνει ικανότερο τον ναύτη.
 
P Παρότι την τελευταία φορά που τον είδαμε 

σε κίνηση, ήταν επικεφαλής σε καραβάνι.
 
P Θυμάστε, εκείνο που όσο κι αν τα σκυ-

λιά ούρλιαζαν, εκείνο προχωρούσε.
 
P Η συμβουλή πάντως της στήλης σε όλες 

τις πολιτικές δυνάμεις ενόψει εκλογών, είναι μία: η 
κατεύθυνση είναι πολύ πιο σημαντική από την ταχύ-
τητα. Διότι συνηθίσαμε να πηγαίνουμε στο πουθενά 
πολύ βιαστικά.

 
P Κι η διαπίστωση: παρότι τα κάκαλα 

είναι… διπλά, οι καρέκλες στη Βουλή είναι πε-
ρισσότερες.

 
P Κατά τα λοιπά. Έχω πέντε μέρες πυρετό 

και η αγάπη μού λέει να πίνω πολύ νερό να μου 
φύγει. Ίωση έχω κοπέλα μου, δεν κατάπια ψαροκό-
καλο.

 
P Η μάνα, από την άλλη, μου έδωσε άλλη 

πρακτική μέθοδο. Πολύ ψωμί. Αν είναι για ένα 
ψαροκόκαλο μάνα να βάλουμε δέκα κιλά, άστο 

να φυτρώσει.
 
P Τώρα είπα ψωμί και θυμήθηκα τον Καμένο. 

Όχι για τα κιλά του. Αλλά για το ότι είχε κάποτε μπερ-
δέψει τους υδρογονάνθρακες με τους υδατάνθρακες. 
P Έξις δευτέρα φύσις.
 
P Εκτός κι αν είχε προηγηθεί ραντεβού με 

τη διαιτολόγο του, κι είχε αντίστοιχες προσλαμ-
βάνουσες.

 
P Και:
 Ένας κουρέας σε μια μικρή πόλη, επιτυχημένος 

κατά τ άλλα, είχε έναν τεμπέλη και ανεπρόκοπο γιο. 
Αφού είδε κι αποείδε ότι δεν παίρνει τα γράμματα, 
τον έστειλε σε μια σχολή κομμωτικής στην Αθήνα 
για να συνεχίσει τουλάχιστον το επάγγελμα. Όταν ο 
κανακάρης γύρισε μετά από λίγο καιρό, ο πατέρας, 
συγκινημένος, τον υποδέχτηκε λέγοντας:

- Παιδί μου, αύριο θα κάνεις το πρώτο σου κούρε-
μα στο μαγαζί μας!

Την επομένη, μπαίνει ο πρώτος πελάτης, και α-
φού του παρουσιάζει τον μικρό με υπερηφάνεια, τον 
ρωτάει τι θέλει .

- Ένα ξυρισματάκι! λέει εκείνος.
- Άντε παιδί μου, λέει ο κουρέας στον γιο. Δείξε 

μου τι έμαθες!
Αρχίζει ο μικρός λοιπόν, αλλά, άχρηστος όπως 

ήταν, ρίχνει ένα γερό κόψιμο στον πελάτη!
Γίνεται έξαλλος ο κουρέας έξαλλος, αρχίζει να 

φωνάζει και ορμάει να του ρίξει σφαλιάρα. Αλλά, 
επιδέξιος ο μικρός, σκύβει και τη σφαλιάρα την τρώει 
ο πελάτης!

Μετά από λίγο, συνεχίζει ο μικρός το ξύρισμα, 
αλλά όντας άσχετος και φοβισμένος, ρίχνει άλλη 
μια πιο γερή κοψιά στον πελάτη! Εκρήγνυται ο μπα-
μπάς:

- Θα σε σκοτώσω ρε μπαγλαμά, τι σπούδασες 
τόσο καιρό; λέει, και ορμάει με κλωτσιές και μπουνιές 
στον μικρό. Σκύβει όμως πάλι έξυπνα ο μικρός και 
τις ξανατρώει άγρια ο πελάτης, ο οποίος είναι πλέον 
αιμόφυρτος, ωστόσο συγκαταβατικός απέναντι στον 
νέο.

- Φεύγω, πάω μέσα γιατί θα σε σκοτώσω, λέει ο 
πατέρας τον γιο.

Ο μικρός συνεχίζει με πολύ άγχος το ξύρισμα! 
Μοιραία, εκεί που ξυρίζει , δίνει μια γερή κοψιά και 
κόβει το αυτί του πελάτη! Έντρομος κοιτάει το πε-
σμένο του αυτί ο πελάτης, και με ξεψυχισμένη φωνή 
λέει στον νεαρό:

- Κρύφτο αγόρι μου! Κρύφτο να μην το δει ο πα-
τέρας σου!

Κ.Π.
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