CMYK

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 • Αρ. Φύλλου 12.105 • Τιμή 0,60 ευρώ

Παρουσία
Τζιτζικώστα
και Καλαιτζίδη
έκοψαν
την πίτα τους οι
εργαζόμενοι στην
Π.Ε. Ημαθίας

Απ. Εμμανουηλίδης: Πρώτος
στόχος να γίνει η Βέροια
κεντρικός τουριστικός προορισμός

Σελ. 5

Σελ. 3

Γιορτάζει σήμερα ο
πολιούχος της Βέροιας
Αγιος Αντώνιος
Μετά τις 11.00 π.μ. θα ανοίξει η Αγορά

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σελ. 2, 6

Ενεργειακή αναβάθμιση
και βελτίωση υποδομών
σε σχολεία Ειρηνούπολης,
Κοπανού και στο Δημοτικό
Θέατρο Νάουσας

Σελ. 5

Αξιομνημόνευτος...

Ο ΕΛΓΑ παρέλαβε τις
εκτιμήσεις των ζημιών
από τις βροχοπτώσεις

του Μάξιμου
Χαρακόπουλου

Σελ. 3

Σελ. 7
SPORT

SPORT

Αναβλήθηκε χθες, μικρή δυνατότητα να
διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη, το ματς της
Βέροιας στα Γιαννιτσά

Σελ. 8

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

www.laosnews.gr

τα λαϊκά μας

2

Ο Άγιος Αντώνιος, το παλιό πανηγύρι και η μουριά
ΕΤΟΣ:
2019
Μήνας: 1
Εβδομάδα: 3
07.39
Ανατολή Ήλιου:
.31
Δύση  Ήλιου: 17
17-348
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εγάλου,
+ Αντωνίου του Μ
Γεωργίου Ιωαννίνων

Η ΔΕΗ… «άλλα λόγια
να αγαπιόμαστε»!
Η

προσπάθεια

μείωσης

των

Του Αγίου Αντωνίου σήμερα Πέμπτη 17 Ιανουαρίου και γιορτάζει ο πολιούχος της Βέροιας, με επίσημη Θεία Λειτουργία
το πρωί από τον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα παρουσία επισήμων και τοπικών Αρχών αλλά και εκατοντάδων πιστών
που συρρέουν κάθε χρόνο να προσκυνήσουν τη χάρη του Αγίου. Να σημιεωθεί ότι σήμερα η Αγορά της Βέροιας θα ανοίξει μετά τις 11.00, δηλαδή μετά τη Θεία Λειτουργία και τη Λιτανεία.
Από χθες ήδη, μικροπωλητές έχουν στήσει τους πάγκους τους, θυμίζοντας κάτι από τα παλιά πανηγύρια που γινόταν,
και ξεκινούσαν μέρες πριν την γιορτή του Πολιούχου.
Σημείο αναφοράς και η μουριά, στο προαύλιο του Ιερού Ναού, που συνδέεται άμεσα με τον Άγιο και φύτρωσε στον
περίβολο του Ιερού Ναού στο σημείο που ετάφη. Λένε ότι τους καρπούς της συνέλεγαν με ζήλο οι προσκυνητές και μάλιστα έβλεπαν πολύ κόσμο να κάνει τρεις κύκλους γύρω από την περίφραξη ή να κρεμάει επάνω στα κλαδιά της ρούχα και
κορδέλες. Η παράδοση συνδέει αυτό το μύθο με ένα στοιχείο σύμφωνα με το οποίο ο παλιός ναός του Αγ. Αντωνίου ήταν
ναός της Παναγίας και λειτουργούσε ως θεραπευτήριο για τους ψυχικά ασθενείς.
*Για τη διευκόλυνση των λατρευτικών εκδηλώσεων η Τροχαία απαγόρευσε για σήμερα την κυκλοφορία, τη στάση και τη
στάθμευση όλων των οχημάτων από τις 10.30 π.μ. έως τις 11.30 π.μ.σις οδούς πέριξ του Ιερού Ναού.

«Παγίδα»
με σοβάδες
στον πεζόδρομο
της Παναγή
Τσαλδάρη

έντυπων

λογαριασμών από την ΔΕΗ με την χρέωση τους
με επιπλέον 1€, είναι ένα μέτρο που θα φέρει
στις τσέπες αυτών που θα ακολουθήσουν ένα
ευρουλάκι, από την άλλη όμως έρχονται και κακά
μαντάτα. Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου
και διευθύνοντα συμβούλου της ΔΕΗ, Μανώλη
Παναγιωτάκη,

ετοιμάζεται

διπλό

χτυπημα.

Μπορεί να καθαρίστηκε από τον πάγο ένας διάδρομος στον πεζόδρομο της Παναγή Τσαλδάρη, στο
κέντρο της αγοράς της Βέροιας, για να κυκλοφορεί
ο κόσμος, αλλά εγκυμονεί άλλη παγίδα…Στο ύψος
ενός ημιτελούς κτιρίου, είναι εμφανείς οι σοβάδες
που πέφτουν από το μικρό μπαλκονάκι και μπορούν
να τραυματίσουν τους διερχόμενους. Προσέχεις να
μην πας από τον πάγο, ακολουθείς τον καθαρό  διάδρομο και σου έρχεται ο σοβάς στο κεφάλι! Ας μεριμνήσει ο ιδιοκτήτης του κτιρίου να επισκευάσει την
«παγίδα», αλλιώς η αρμόδια υπηρεσία του δήμου
να τον «ενοχλήσει» γιατί τελικά όποιος διέλθει από
το σημείο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να
γλιστρήσει ή να του έρθει σοβάς εξ ουρανού!  
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Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων             5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

ποσοστού έκπτωσης για τους συνεπείς(σήμερα
είναι στο 15%), είναι μέτρα που δεν θα μπορέσει
να αντέξει η τσέπη του καταναλωτή. Με την
επιβράβευση της συνέπειας έβαλαν σε σειρά
πολλούς ασυνεπείς και έφεραν ζεστό χρήμα
στα ταμεία της επιχείρησης. Επομένως καλή η
συζήτηση για το ευρώ του έντυπου λογαριασμού
και οι θεωρίες για ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό
και οικολογική συνείδηση, αλλά όταν ετοιμάζεται
τέτοιο χτύπημα στο πορτοφόλι του καταναλωτή…
Τελικά θυμίζει λίγο τυράκι στην φάκα ή καλύτερα
«άλλα λόγια να αγαπιόμαστε», που λέει και ο
σοφός λαός μας.

Και μετά
τα «πολιτικά
διαζύγια»
ανοίγει
και η εφαρμογή
για χωριστές
δηλώσεις συζύγων
στην Εφορία

Συνωνυμία με δύο πρώην δημάρχους Βέροιας
στην λίστα των «Πολιτών σε Δράση»
Εντύπωση προκάλεσε η παρουσία δύο ονομάτων
στην λίστα των ονομάτων που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη της κίνησης «Πολίτες σε Δράση» που
έχει πρόσημο ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζει την υποψηφιότητα
του Αντώνη Μαρκούλη για τον δήμο της Βέροιας. Το μάτι
πέφτει στα ονόματα Χασιώτης Ιωάννης και Γεωργιάδου
Χαρούλα. Και η πρώτη σκέψη πάει στους δύο πρώην
δημάρχους Βέροιας, αν και η Χαρούλα πάντα υπογράφει
Ουσουτζόγλου-Γεωργιάδη.   Σε τηλεφωνική επικοινωνία
που είχαμε και με τους δύο, διευκρίνισαν ότι πρόκειται για
συνωνυμία και ότι δεν έχουν υπογράψει για να είναι σε
μια τέτοια λίστα. Τώρα πως κατάφεραν σε μια λίστα τόσων λίγων ονομάτων να βρουν πρόσωπα συνώνυμα με
τους δύο πρώην δημάρχους…είναι κατόρθωμα!

Στα… κάγκελα οι εκπαιδευτικοί για τον «άδικο τρόπο»
των νέων διορισμών
Σε απεργιακές κινητοποιήσεις
κατεβαίνουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντιδρώντας
στον νέο τρόπο προσλήψεων και
κριτηρίων που προβλέπει το νέο
νομοσχέδιο του Υπουργείου. Οι
μεγάλες συγκεντρώσεις θα γίνουν
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη,
στις οποίες θα υπάρξει συμμετοχή
και από την Ημαθία.
Όπως είπε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Τ. Παντζαρτζίδης στον ΑΚΟΥ 99.6, «είναι άδικο αυτό το νομοσχέδιο για χιλιάδες
συναδέλφους μας, που χρόνια τώρα στηρίζουν το δημόσιο στα ακριτικά της χώρας, εργαζόμενοι ως αναπληρωτές,
ουσιαστικά του εαυτού τους, και σήμερα δεν έχουν τη βεβαιότητα μονιμοποίησής τους μετά από 10-15 χρόνια, αλλά τη
δυνατότητα…
Σ’ αυτό κυρίως αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί εν’ όψει της εισαγωγής του νέου νόμου στη Βουλή προς ψήφιση, εντός
των ημερών.
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2η Δημοσίευση ονομάτων
που υπέγραψαν την
Ιδρυτική Διακήρυξη
της κίνησης
«Πολίτες σε Δράση»

Οι παρακάτω υπογράφοντες συμμετείχαν στο διάλογο και συνυπέγραψαν το πλαίσιο αρχών και τους
άξονες δράσης που της κίνησης.
Τα ονόματα είναι με αλφαβητική σειρά και θα ακολουθήσει και 3η λίστα υπογραφών.
Η διαδικασία συλλογής υπογραφών αποδοχής και
συμμετοχής στην κίνηση, παραμένει ανοιχτή σε όσους
συμπολίτες μας το επιθυμούν
Βόλνας Ιωάννης
Γαλίκας Γιάννης
Γατοπούλου Άννα
Γεωργιάδου Σεβαστή
Γεωργιάδου Χαρούλα
Γιαλαμά Γεωργία
Γιαννόπουλος Μιχάλης
Γκατζίδης Θεόδωρος
Γκίκα Αλεξάνδρα
Γώγου Κωνσταντίνα
Δαμιανίδης Κωνσταντίνος
Ευθυμιάδης Νικόλαος
Ζόννι Στέφανος
Θεοδωρίδης Κυριάκος
Καμπράνη Μαίρη
Καραγιάννης Αντώνης
Κίζη Ευαγγελία
Κολτσίδας Γιώργος
Κοντογιάννη Γιώτα
Κοτσίδης Ιωάννης
Κούτερης Θωμάς
Κουτζάμπασης Αναστάσιος
Λαγός Κωνσταντίνος
Λαζαρίδης Βασίλης
Μαλούτας Γιώργος
Μητριτώνης Νίκος
Μήτσιου Ευμορφία
Μπακόλα Μαρία
Μπακόλας Γιώργος
Μπαχαρίδης Δημήτρης
Μποζιόλα Άννα
Μπουντζόλας Μιχάλης
Ντίνα Ευθυμίας
Παπαδόπουλος Σωτήρης
Πασιαλής Κωνσταντίνος
Παυλίδου Αικατερίνη
Πρυμίδης Κωνσταντίνος
Σιώμος Γιώργος
Σιώπης Αντώνης
Στεργίου Ιωάννα
Ταμπάκης Ηλίας
Τζελέπη Ελισάβετ
Τσιάνος Θωμάς
Τσιάνου Ασπασία
Τσιάρας Αθανάσιος
Τσίλης Γρηγόρης
Τσιναφορνιώτης Βασίλης
Φελέσκουρα Αμαλία
Χασιώτης Ιωάννης
Χριστοφορίδης Πολυχρόνης

Ο ΕΛΓΑ παρέλαβε τις εκτιμήσεις
των ζημιών από τις βροχοπτώσεις

Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν από τον ΕΛΓΑ, οι πίνακες εκτιμήσεων για τις
ζημίες που προκλήθηκαν από τη βροχόπτωση της
23ης Μαΐου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες ή ενστάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, κ. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο, γραφείο 3
(Δημαρχείο), τηλ. 2331350535, μέχρι την Παρασκευή
25 Ιανουαρίου 2019.
Εκτιμήσεις των ζημιών από
την ανεμοθύελλα της 6ης Μαΐου
Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν από τον ΕΛΓΑ, οι πίνακες εκτιμήσεων για τις
ζημίες που προκλήθηκαν από την ανεμοθύελλα της
6ης Μαΐου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες ή ενστάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, κ. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο, γραφείο 3
(Δημαρχείο), τηλ. 2331350535, μέχρι την Παρασκευή
25 Ιανουαρίου 2019.
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Απ. Εμμανουηλίδης: Πρώτος στόχος να γίνει
η Βέροια κεντρικός τουριστικός προορισμός
PΔεσμεύτηκε για κυκλοφοριακό, δημόσια ασφάλεια,

καθαριότητα και απομάκρυνση των αδέσποτων από την πόλη
PΑπάντησε με σκληρούς χαρακτηρισμούς στο κείμενο της ΝΟΔΕ Ημαθίας

Με μία δημόσια απάντηση στην ανακοίνωση της ΝΟΔΕ Ημαθίας που υπογράφει ο πρόεδρος Παναγιώτης Παλπάνας (βλ. παρακάτω στήλη) ξεκίνησε
την ομιλία του ο υποψήφιος δήμαρχος Βέροιας Απόστολος Εμμανουηλίδης,
στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε χθες στο «Αιγές Μέλαθρον» για να ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του.
Χαρακτηρίζοντας τραγικό το κείμενο της ΝΟΔΕ τόνισε για τους συντάκτες
και τον υπογράφοντα πρόεδρο:
«Είναι ψεύτες, γλύφτες και μακράν της πραγματικότητας. Ουδέποτε έγινε
αξιολόγηση, ουδέποτε μπήκαν κριτήρια, ουδέποτε έγιναν δημοκρατικές ζυμώσεις και διεργασίες. Τί έγινε λοιπόν; Ο βουλευτής (Βεσυρόπουλος) άρχισε να
ψάχνει υποψήφιο δήμαρχο Βέροιας και ήμουν ο πρώτος που κατέθεσα αίτηση
για να συμπεριληφθώ σε περίπτωση που άνοιγε η διαδικασία για υποψήφιο
δήμαρχο. Δυστυχώς μέχρι και τις 9 Ιανουαρίου 2019, που έκανα αίτηση, ουδέποτε με κάλεσαν, ουδέποτε μου τηλεφώνησαν έστω και για χρόνια πολλά.
Και στις 9 Ιανουαρίου μου είπαν να αφήσω τα παιχνιδάκια και τα αστεία και ότι
κάνω εκβιασμό στο κόμμα για να είμαι υποψήφιος βουλευτής ή για να στηρίξω
άλλον υποψήφιο» τόνισε ο κ. Εμμανουηλίδης, συμπληρώνοντας με έμφαση
ότι όσα κι αν τον προσάψουν, ο ίδιος ήταν, είναι και παραμένει στρατιώτης της
Ν.Δ., ότι κι αν γίνει, ακόμα κι αν τον διαγράψουν.
Κλείνοντας το θέμα αυτό, ο υποψήφιος δήμαρχος ανακοίνωσε την ιδρυτική
διακήρυξη του συνδυασμού του «Ένας Δήμος για όλους – Βέροια πρωταγωνίστρια» και τους βασικούς του στόχους:
-Να γίνει η Βέροια κεντρικός τουριστικός προορισμός και να αναδειχθεί η
Εγνατία Οδός.
-Να ενωθούν οι δυνάμεις της πόλης και οι πολίτες, άσχετα με τον κομματικό
τους χώρο
-Να δοθεί προτεραιότητα στην καθαριότητα, το κυκλοφοριακό, την ασφάλεια των κατοίκων, την ποιότητα ζωής και οριστικό τέλος της παροιυσίας αδέσποτων μέσα στην πόλη», διευκρινίζοντας σε σχετική δημοσιογραφική ερώτη-

ση, ότι θα μεταφερθούν όλα στο κυνοκομείο κι αν δεν χωράνε εκεί θα δημιουργηθούν νέοι χώροι φιλοξενίας τους, σε συνεργασία με τα ζωοφιλικά σωματεία.
«Μέλημά μου είναι η Βέροια, να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κι όχι θεατής των εξελίξεων» είπε και δήλωσε υπερήφανος για όσα έκανε ίδιος ως
επαγγελματίας για τη Βέροια, τόσα χρόνια.
Χαρακτήρισε επίσης «παράλογο αυτό που συμβαίνει την τελευταία 10ετία
στη Βέροια, όπου οι τρεις δήμαρχοι τσακώνονται μεταξύ τους, ποιος ήταν ο
χειρότερος κι όχι ο καλύτερος».
Στήριξη Σακλά (ΛΑ.Ο.Σ.)
Στο τέλος της ομιλίας του, κάλεσε στο βήμα τον πολιτευτή από την Αλεξάνδρεια και πρόεδρο της Ν.Ε. ΛΑ.Ο.Σ. Ημαθίας κ. Ξενοκράτη Σακλά ο οποίος
δήλωσε δημόσια τη στήριξη τόσο την προσωπική όσο και του κόμματός του,
στην υποψηφιότητα Εμμανουηλίδη.
Απαντήσεις σε ερωτήσεις
Ο υποψήφιος δήμαρχος απάντησε σε σχετικές δημοσιογραφικές ερωτήσεις:
-Για θέματα, όπως η γέφυρα Κούσιου και άλλα έργα του Δήμου, «δεν θα
περιμένω να με καλέσει ο Εισαγγελέας για τα κακώς κείμενα, θα πάω μόνος
μου».
-Για ενδεχόμενη συνεργασία με άλλον υποψήφιο, διευκρίνισε ότι μέχρι και
την πρώτη Κυριακή των εκλογών θα είναι μόνος του. Στη β΄ Κυριακή θα συνεργαστεί με κάποιους…
-Στις 26 Μαρτίου θα ανακοινώνει ονόματα υποψήφιων συμβούλων
-Οι σχέσεις του με τη ΝΟΔΕ (την οποία χαρακτήρισε «διορισμένη») αλλά
και με την κ. Μπατσαρά, έχουν κοπεί εντελώς, παρόλα αυτά είναι στέλεχος
της Ν.Δ. και θα παραβρεθεί στην εκδήλωση της βασιλόπιτας με ομιλητή τον κ.
Χατζηδάκη.
-Τέλος, σε περίπτωση που θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές,
δεν θα κατέβει με τον ΛΑ.Ο.Σ. (όπως ρωτήθηκε) αλλά με τη Ν.Δ., αφού αυτό
είναι το κόμμα του.
Σοφία Γκαγκούση

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η Νέα Δημοκρατία βαδίζει συντεταγμένα και
στοχευμένα στον δρόμο των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου. Οι εκλογικές μάχες που έχουμε
μπροστά μας αποτελούν πρόκληση για το παρόν
και το μέλλον του τόπου.
Χρέος της ΝΟΔΕ Ημαθίας είναι να συμβάλει
με όλες της τις δυνάμεις στην καλύτερη εκπροσώπηση των πολιτών του νομού και τη βελτίωση της
καθημερινότητάς τους.
Για τους λόγους αυτούς ακολουθώντας πιστά
τις διαδικασίες της Παράταξής μας, ως κεντρικό
όργανο της Νέας Δημοκρατίας στον νομό, όπως
μας ζητήθηκε, σημειώσαμε το ενδιαφέρον των
στελεχών μας που επιθυμούσαν να εμπλακούν ενεργά με την αυτοδιοίκηση, αξιολογήσαμε το έργο
τους και έπειτα από σειρά ανοικτών και καθ’ όλα
δημοκρατικών ζυμώσεων και διεργασιών, εκφράσαμε τις θέσεις μας, οι οποίες μεταφέρθηκαν και
στην αρμόδια επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της Νέας Δημοκρατίας.
Ακολουθώντας, λοιπόν, πιστά τη διαδικασία
όπως συνέβη και με όλες τις κατά τόπους οργανώ-

σεις της Παράταξής μας ανά την επικράτεια, αφού
αξιολογήθηκαν όλα τα δεδομένα που προέκυψαν,
τόσο η αρμόδια επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της Νέας Δημοκρατίας όσο και εμείς καταλήξαμε
ομοφώνως στην υποψηφιότητα της κας Γεωργίας
Μπατσαρά για τον Δήμο Βέροιας. Η δε επίσημη
στήριξη στο πρόσωπό της ανακοινώθηκε και σε
επίσημη εκδήλωση δια του Γενικού Γραμματέα της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και μέλους της
κεντρικής επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Ν.Δ. Κωνσταντίνου Τσιάρα.
Είναι βέβαιο πως η κα Μπατσάρα διαθέτοντας
όλα τα απαιτούμενα προσόντα και εκφράζοντας
απαρέγκλιτα τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής
μας, λαμβάνοντας την εντολή των συμπολιτών μας
θα υπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα
συμφέροντα του τόπου μας.
Όλοι μαζί συνεχίζουμε τον αγώνα για το μέλλον
που αξίζουμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα δίνοντας με
αξιώσεις τη μεγάλη μάχη των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών. Μια μάχη που θα κερδίσουμε
στον Δήμο Βέροιας ενώνοντας τις δυνάμεις μας

και παρέχοντας την αμέριστη στήριξή μας στην
υποψήφιο Δήμαρχό μας κα Γεωργία Μπατσαρά.
Με αξιοκρατία, διαφάνεια, σοβαρότητα συνεχίζουμε τον αγώνα και την προετοιμασία μας για τις
επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Στην εκπροσώπηση των συμπολιτών μας δεν χωρούν προσωπικά οφέλη και διχαστικές κινήσεις. Απαιτείται
σύνεση, υπευθυνότητα και ειλικρίνεια και έτσι θα
πορευθούμε. Αυτή είναι η εντολή του Προέδρου
μας, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ωστόσο κάποιοι προτάσσουν το εγώ τους και
όχι το καλό της παράταξης. Ο κ. Εμμανουηλίδης
Απόστολος δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από
φθηνές και άθλιες δικαιολογίες. Επέλεξε, δυστυχώς γι ΄αυτόν, μοναχική πορεία, επέλεξε να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του και όχι την ενότητα της
Νέας Δημοκρατίας. Κρίμα…
ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΠΑΝΑΣ
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Καμία ανοχή
στην
τρομοκρατία και
στον φασισμό
Τραμπούκοι της ακροδεξιάς σε όποιον πολιτικό
χώρο και αν βρίσκονται ενταγμένα, χθες το βράδυ,
ανώνυμα ανάρτησαν αφίσες με τις φωτογραφίες των
βουλευτών στην Ημαθία, Πιερία, Πέλλα και Χαλκιδική με προφανή λόγο να τρομοκρατήσουν τους
βουλευτές ώστε να μην ψηφίσουν την συμφωνία των
Πρεσπών.
Πάντα αυτοί οι ``τύποι΄΄ δρούσαν στο σκοτάδι,
πάντα με την κουκούλα, πάντα καλυμμένοι πίσω από τον όχλο, γιατί φοβούνται το φως, τον διάλογο και
την δημοκρατία, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν
πολιτικά κέρδη, με κύριο σκοπό την ανατροπή της
εκλεγμένης κυβέρνησης.
Τους ενημερώνουμε ότι όχι μόνο δεν τρομοκρατούν , όχι μόνο δεν πείθουν, αλλά φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα, γιατί η Ελλάδα του 2019 δεν
είναι η Ελλάδα της δεκαετίας του ΄60.
Μεγάλη ευθύνη γι΄αυτήν την κατρακύλα και την
προσπάθεια εκτροπής. φέρει η ΝΔ με την στάση να
καλύπτει πολιτικά της στελέχη που στέλνουν απειλητικά μηνύματα. μέσω του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της Κ. Κυρανάκη , οποίος σχολιάζοντας
αυτή την μεθοδολογία τρομοκράτησης στελεχών της
κυβέρνησης, δεν την αποδοκιμάζει αλλά την δικαιολογεί , θεωρώντας την ως ``δικαίωμα και υποχρέωσή τους΄΄.
Σ΄αυτή την κοινωνία θέλει η ΝΔ να μας οδηγήσει.
Σε μία κοινωνία εκφοβισμού, φασισμού , ξενοφοβίας
και ρατσισμού. Όμως δικαίωμα και υποχρέωση
μας, είναι να στηθούμε απέναντι σ΄αυτή τη λογική,
στην οποία θέλουν να οδηγήσουν την χώρα.
Θεωρούμε υποκινητές και ηθικούς αυτουργούς

επίσης εκείνους τους κύκλους που σε συναντήσεις τους, παρακινούν συλλόγους να συμμετέχουν στην αντιδημοκρατική εκτροπή της χώρας, και
χρησιμοποιώντας το χαρτί του υπερπατριωτισμού,
σχεδιάζουν συλλαλητήρια στη Βέροια και ``θερμά
επεισόδια΄΄.
Καλούμε όλο το δημοκρατικό κόσμο, σε όποιο
πολιτικό χώρο και αν βρίσκεται, τα πολιτικά κόμματα
, την Τ.Α., τους μαζικούς φορείς να καταδικάσουν αυτή την συμπεριφορά και να αντιταχθούν σ΄ αυτές τις
λογικές όχι μόνο φραστικά, αλλά δημιουργώντας ένα
αντιρατσιστικό, αντιφασιστικό μέτωπο.
Ξεκαθαρίσουμε σ΄όλους ότι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει
την μάχη με όλες του τις δυνάμεις στην κοινωνία,
αποφασιστικά, μαζικά και δυνατά. Ταυτόχρονα θα
αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που του δίνουν οι
νόμοι και το σύνταγμα της χώρας , για να στραφεί
κατά παντός υπευθύνου. Στηρίζουμε τους βουλευτές
μας στον ιστορικό τους ρόλο να ψηφίσουν την Συμφωνία των Πρεσπών.
Τέλος καλούμε τις εισαγγελικές και αστυνομικές
αρχές να παρέμβουν, ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι τόσο των αφισοκολλήσεων, του τυπογραφείου
που εκτύπωσε τις αφίσες αλλά και εκείνων που
παρακινούν τον κόσμο σ΄αυτές τις άθλιες , αντιδημοκρατικές, ``θερμές΄΄ και βίαιες πράξεις.
Η σιωπή είναι συνενοχή και συμμετοχή Καμία
ανοχή στον φασισμό
Γραφείο τύπου
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Οργανωτική Επιτροπή Συλλόγων
και Φορέων Ν. Ημαθίας: Πρόσκληση
για συμμετοχή στο συλλαλητήριο
της Κυριακής στην Αθήνα

Η Επιτροπή Αγώνα Ημαθίας για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ανακοινώνει τα εξής:
«Ως πολίτες και εκπρόσωποι φορέων, θεωρούμε ότι η αποκαλούμενη «Συμφωνία των Πρεσπών»
συνιστά εθνική παραχώρηση και είναι επιζήμια για τα συμφέροντα καθώς και για το μέλλον της χώρας
μας.
Η παραχώρηση του ονόματος Μακεδονία, της μακεδονικής εθνότητας και γλώσσας, εμπορικών
σημάτων, η αλλοίωση των ιστορικών βιβλίων και μια σειρά από άλλα θέματα που συνιστούν τη ρίζα
του αλυτρωτισμού των Σκοπίων, αντί να λύνουν προβλήματα – επιβραβεύουν τον εθνικισμό και το
σοβινισμό.
Δηλώνουμε την αντίθεσή μας με την λεγόμενη «Συμφωνία» και σας καλούμε να συμμετάσχετε στο
συλλαλητήριο της Αθήνας που θα γίνει την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 2:00μμ.
Σας κάνουμε γνωστό τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι για τα
λεωφορεία που θα χρειαστούμε στο Ν. Ημαθίας ( Μητρόπουλος Βαγγέλης κιν. 6972254487 – Παυλίδου Σοφία κιν. 6982072984 και Γεμενετζίδης Μιχάλης κιν. 6932290641) προς ενημέρωση σας το
ποσό για κάθε άτομο αντιστοιχεί σε 20€. Τα λεωφορεία θα πρέπει να αναχωρήσουν τουλάχιστον 4:30
πμ δηλαδή ξημερώματα Κυριακής 20 Ιανουαρίου 2019 έτσι ώστε έως 11πμ να είναι στην Αθήνα.
Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στις 22 Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη και
ώρα 12 μ.μ. στην πλατεία μπροστά στο Δημαρχείο Βέροιας, με το καθολικό κλείσιμο των καταστημάτων, υπηρεσιών και τραπεζών.
Ζητάμε την ηθική σας συμπαράσταση, την έκδοση ψηφίσματος και το δυναμικό σας παρόν στο
συλλαλητήριο για να γίνουμε όλοι μαζί ένα συμπαγές ανθρώπινο τείχος το οποίο θα εμποδίσει να περάσουν οι εθνοκτόνες αποφάσεις.
Με εκτίμηση, Για την οργανωτική επιτροπή
Καγκελίδης Αντώνιος»

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 τηλεφωνείστε στο 23310 25654. Η Λέσχη είναι ανοιχτή Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 10.30 π.μ.-12.30 μ.μ.
Το Δ.Σ.

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.

Π. Παναγιώτη Χαλκιάς, Ειρήνη Δουλγέρογλου:
Δύο παλαίμαχοι λάτρεις του Γηροκομείου
Με αφορμή την κοπή πίτας του Γηροκομείου Βέροιας στις 13
Ιανουαρίου 2019 δεν
μπορούμε να μην αναφερθούμε στην παρουσία δύο σημαντικών προσώπων που
βρίσκονται δίπλα στο
Ίδρυμα εδώ και πολλές δεκαετίες.
Ο πατήρ Παναγιώτης Χαλκιάς και η κα
Ειρήνη (Ριρή) Δουλγέρογλου αψήφησαν το
κρύο, τα χιόνια, την
παγωνιά και βρέθηκαν
πάλι, όπως κάθε χρόνο στην αίθουσα δεξιώσεων του Γηροκομείου δίπλα στους τροφίμους.
Ούτε τα χρόνια που έχουν στην πλάτη τους αποτέλεσε εμπόδιο και τροχοπέδη στην απόφασή τους
να βρίσκονται εκεί.
Ο πατήρ Παναγιώτης είναι λόγιος Ιερέας, όλα
τα χρόνια προσέφερε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες
του οποιαδήποτε ώρα και στιγμή του ζητήθηκε με
προθυμία, αγάπη και περίσσευμα καλοσύνης, εκτελώντας το καθήκον του, αν και συνταξιούχος. Πάντα
βέβαια με την σύμφωνη γνώμη του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη μας.
Βέβαια το έργο του σε συνδυασμό με το ακέραιο
χαρακτήρα του, φαίνεται σ’ όλη την πορεία της ζωής
του και φυσικά μέσα από την αρθρογραφία που πάντα κέρδος θα έχει κάποιος αν τη διαβάσει.
Η κα Ειρήνη Δουλγέρογλου ασχολείται με το
Γηροκομείο από το 1980. Συνυπηρέτησαν σε πολλά
συμβούλια με τον π. Χαλκιά και όταν τους βλέπεις
μαζί καταλαβαίνεις τον σεβασμό που έχει ο ένας για
τον άλλο.
Η κα Ειρήνη πάντοτε υπήρξε αντιπρόεδρος με
αίσθημα περισσής ευθύνης. Αλλά και με την αποχώρησή της από ενεργό μέλος δεν σταμάτησε την
προσφορά με οποιοδήποτε τρόπο. Το βραβείο που
της απονεμήθη από τον Σεβασμιώτατο για την προσφορά της βρίσκεται στην είσοδο του Γηροκομείου

(μετάλλιο-πάπυρος).
Τα χρόνια περάσανε αλλά η αγάπη γινόταν όλο
και μεγαλύτερη. Δεν είναι τυχαία τα λόγια που είπε
προχθές απευθυνόμενη στον Σεβασμιώτατο: «Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε και φέτος παρά
τα ενενήντα μου χρόνια να βρεθώ στην κοπή πίτας
στο Γηροκομείο που τόσο αγάπησα και έδωσα ότι
καλύτερο μπορούσα και χαίρομαι που η σημερινή
διοίκηση αναγέννησε το ίδρυμα».
Πικρίες και στεναχώριες τις άφησαν πίσω τους
εφαρμόζοντας πάντοτε το υπηρετώ τον Θεό διά μέσου των ανθρώπων.
Αισθανόμαστε τυχεροί – ευγνώμονες και περήφανοι που βρέθηκαν στο δρόμο μας αυτοί οι υπέροχοι ΑΝΘΡΩΠΟΙ και υποσχόμεθα ότι θ’ ακολουθήσουμε τις τόσο χρήσιμες συμβουλές τους με το ίδιο
πάθος και αγάπη που μας δίδαξαν.
Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας.
Ευχόμεθα ο Θεός να σας δίδει Χρόνια και Υγεία για
να κόβουμε μαζί την πίτα και όχι μόνον στο Γηροκομείο.
Με άπειρο σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη.
Η Πρόεδρος ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ
Δόξα Μούρτζιου-Χατζηευστρατιάδου
Η Πρόεδρος του Ιδρύματος
Μαρία Κάτσιου

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

17/1/19 - 23/1/19

SPIDER-MAN: ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΡΑΧΝΟ-ΣΥΜΠΑΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: μόνο Σάββατο
19/1 – Κυριακή 20/1 στις 17.00
μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά
Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
(Μεταγλ.)
Προβολές: μόνο Σάββατο
19/1 – Κυριακή 20/1 στις 17.00
μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά
Ο Γκριντς σε 3D προβολή
(Μεταγλ.)
Προβολή: μόνο Κυριακή 20/1 στις 11.30 μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά
(Μεταγλ.)
ΓΟΥΙΛΙ
Προβολή: μόνο Κυριακή 20/1 στις 11.30 μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά
ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΟΙ - EVERYBODY KNOWS
Προβολές: Πέμπτη 17/1 – Δευτέρα 21/1 – Τρίτη
22/1 – Τετάρτη 23/1 στις 20.30
Παρασκευή 18/1 – Σάββατο 19/1 – Κυριακή 20/1
στις 19.00 και 21.30
Σενάριο / Σκηνοθεσία:
ΑΣΓΚΑΡ ΦΑΡΑΝΤΙ
Ηθοποιοί:
ΠΕΝΕΛΟΠΕ ΚΡΟΥΖ, ΧΑΒΙΕ

ΜΠΑΡΔΕΜ, ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΝΤΑΡΙΝ
GLASS
Προβολές: Πέμπτη 17/1 – Δευτέρα 21/1 – Τρίτη
22/1 – Τετάρτη 23/1 στις 21.00
Παρασκευή 18/1 στις 19.00 και 21.45
Σάββατο 19/1 – Κυριακή 20/1 στις 19.30 και 22.00
Σενάριο/Σκηνοθεσία:
Μ. ΝΑΪΤ ΣΙΑΜΑΛΑΝ
Ηθοποιοί:
ΜΠΡΟΥΣ ΓΟΥΙΛΙΣ, ΣΑΜΙΟΥΕΛ
ΤΖΑΚΣΟΝ, ΣΠΕΝΣΕΡ ΤΡΙΤ ΚΛΑΡΚ, ΣΑΡΑ ΠΟΛΣΟΝ,
ΑΝΙΑ ΤΕΪΛΟΡ-ΤΖΟΙ, ΤΖΕΪΜΣ ΜΑΚΑΒΟΪ
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρακάτω:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΠΕΜΠΤΗ 17
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ2019
2018
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

Παρουσία Τζιτζικώστα
και Καλαιτζίδη έκοψαν
την πίτα τους οι
εργαζόμενοι στην Π.Ε. Ημαθίας

www.laosnews.gr

Ενεργειακή αναβάθμιση
και βελτίωση υποδομών σε σχολεία
Ειρηνούπολης, Κοπανού και
στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας
Τρία νέα έργα ενεργειακής αναβάθμισης και βελτίωσης των υποδομών κτηρίων του Δήμου Νάουσας εγκρίθηκαν και
θα υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα
στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για έργα στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ειρηνούπολης, στο Γυμνάσιο Κοπανού και στο
Δημοτικό Θέατρο Νάουσας. Ο συνολικός
προϋπολογισμός των έργων υπερβαίνει τα
2.000.000 ευρώ.
Η ολοκληρωμένη παρέμβαση προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση των
κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολικών
μονάδων Αγγελοχωρίου και Κοπανού, με
τοποθέτηση αντλιών θερμότητας, φωτοβολταϊκών στη στέγη για εξοικονόμηση
ενέργειας, νέων θερμοηχομονωτικών κουφωμάτων, κατασκευή θερμοπροσόψεων,
τοποθέτηση φωτισμού Led, κ.λπ. Προβλέπει επίσης ανακαινίσεις και συντηρήσεις
των συγκεκριμένων κτηρίων, με στόχο τη
βελτίωση των συνθηκών των μαθημάτων,
μέσα σε ένα φιλικό, λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Η ίδια σημαντική ενεργειακή παρέμβαση προβλέπεται και για το Δημοτικό Θέατρο, όπου συμπληρωματικά θα υλοποιηθεί
η πλήρης ανακαίνιση και διαμόρφωση του
εσωτερικού χώρου με: ανακατασκευή της
σκηνής και των παρασκηνίων, νέο δάπεδο, νέα καθίσματα, κ.ά.
«Μετά την τοποθέτηση νέων κουφωμάτων σε δέκα σχολεία του Δήμου, συνεχίζουμε την ολοκληρωμένη παρέμβαση στις σχολικές μας μονάδες δημιουργώντας
δυο υπερσύγχρονα σχολεία που θα προσφέρουν άριστες
συνθήκες μαθημάτων για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς,
σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση πόρων για τον Δήμο και
τους πολίτες. Η παρέμβαση στο Δημοτικό Θέατρο είναι η

πρώτη μετά από πολλά χρόνια και ολοκληρωμένη. Στο τέλος
του έργου, η Νάουσα θα έχει ένα ολοκαίνουργιο, σύγχρονο
και λειτουργικό θέατρο σε όλους του τους χώρους, όπως αρμόζει στους δημότες και στον Πολιτισμό. Συνεχίζουμε δυνατά
με το βλέμμα στο μέλλον του τόπου» αναφέρει σε δήλωσή
του ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης.

Συμμετοχή της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
Ημαθίας στο Συλλαλητήριο της Κυριακής

Την Βασιλόπιτα του 2019 έκοψε χθες το μεσημέρι, στο κέντρο Ακρόπολη της Βέροιας, ο Σύλλογος Εργαζομένων στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας,
με παράλληλο απολογισμό της περυσινής υπηρεσιακής χρονιάς, από την πρόεδρο του
Συλλόγου Πηνελόπη Σιούδρα και τον ταμία Μίλτο Τσαμήτρο.
Την εκδήλωση τίμησε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, που έφτασε στην
«Ακρόπολη» μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαιτζίδη, συνοδευόμενοι
από τους περιφερειακούς συμβούλους Νίκη Καρατζιούλα και Θεόφιλο Τεληγιαννίδη καθώς και από την Ολυμπία Σουγιουλτζή, υποψήφια για τις περιφερειακές εκλογές με τον
Απ. Τζιτζικώστα. Περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης και σύμβουλοι χαιρέτησαν εγκάρδια τους εργαζόμενους, περνώντας από τα τραπέζια και αντάλλαξαν ευχές.
Ο κ. Τζιτζικώστας και ο κ. Καλαϊτζίδης απεύθυναν χαιρετισμό, λίγο πριν την κοπή της
πίτας, το φλουρί της οποίας έπεσε στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη, ενώ στα ατομικά
τσουρεκάκια, τυχερή ήταν η Κέλλυ Κουτελιδου ( στο φλουρί αντιστοιχούσαν 100€).
Έγινε επίσης και μια κλήρωση με δώρο μια δημιουργία της Λίνας Τουπεξή, που κέρδισε ο Κώστας Νοβάκης.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Χοροεσπερίδα Κοπής Πίτας Έτους 2019
Το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Ημαθίας της ΕΑΑΣ διοργανώνει χοροεσπερίδα για την κοπή της Βασιλόπιττας του 2019 και τη Βράβευση των Αριστούχων μαθητών του παρελθόντος σχολικού έτους, τέκνων των Μελών του, εν όψει και της εορτής
των Τριών Ιεραρχών.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την 26η Ιανουαρίου 2019 στη ΛΑΦ Βεροίας, από την 20.00 (8μμ) ώρα. Τη βραδιά θα επενδύσουν αναγνωρισμένοι μουσικοί
ποιότητας, γνωστοί παραγωγοί κεφιού, ενισχυόμενοι κατά περίπτωση από ταλαντούχους συμμετέχοντες. Προσκαλούμε όλα τα Μέλη και τους Φίλους του Παραρτήματος
να συμμετάσχουν. Προσκλήσεις διατίθενται από τώρα μέχρι και το μεσημέρι της 21ης
Ιανουαρίου 2019

5

Ανακοινώνεται ότι η ΕΑΑΣ θα διαθέσει λεωφορείο για τη συμμετοχή των μελών μας στο συλλαλητήριο που διοργανώνεται την 20η Ιανουαρίου 2019 στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, εναντίον της επικύρωσης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο της συμφωνίας που υπέγραψαν πέρυσι στους Ψαράδες οι ΥΠΕΞ Ελλάδος και πΓΔΜ.
Καλούμε τα Μέλη και τους Φίλους του Παραρτήματος να συμμετάσχουν χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Υπεύθυνες δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την 14.00ω της 16ης Ιαν. 2019 στα τηλέφωνα 23310-27463 και 6980292023.
Το λεωφορείο θα αναχωρήσει από την Ελιά περίπου στις 05.00 (5 πμ) της 20ης Ιανουαρίου και θα επιστρέψει τις νυκτερινές ώρες.
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό
Αγ. Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας συζύγου,
μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

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

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΑΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΩΜΑ ΚΩΝ.
ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

(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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό
Αγ. Σπυρίδωνα Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για
την ανάπαυση της ψυχής του
πολυαγαπημένου μας συζύγου,
πατέρα, παππού και θείου

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,
Οι αδελφές, Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό
Αγ. Κων/νου και Ελένης Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για
την ανάπαυση της ψυχής του
πολυαγαπημένου μας συζύγου,
πατέρα, παππού, αδελφού και
θείου

ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΣΤ.
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ
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 ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤ.
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς
το Θεό.
Η σύζυγος, Ο γιος, Η νύφη, Τα εγγόνια,
Τα αδέλφια, Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 πανηγυρίζει ο
Ιερός Ναός Οσίου Αντωνίου του Βεροιέως.
Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν ως εξής:
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019
7.00 π.μ. Ορθρος, Αρχιερατικόν Συλλείτουργον, Λιτανεία
5.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκλησις

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και
Καμπανίας κ. Παντελεήμων :
Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου το πρωί θα λάβει μέρος στο
Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο 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 Οικουμενικό 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
Ευγενίου του Τραπεζουντίου.
Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου στη 1 το μεσημέρι θα ευλογήσει την Βασιλόπιτα του
Θεατρικού Εργαστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως μας στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα.
Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ευλογήσει την βασιλόπιτα και θα ομιλήσει στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βεροίας.
Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης επί τη εορτή του Αγίου Ευθυμίου.
Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου το απόγευμα θα λάβει μέρος στον Πολυαρχιερατικό
Εσπερινό της εορτής του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου στην Ιερά Μητρόπολη
Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς.

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 Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Φέρεται είς γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών ότι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 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 Κτητορικό Μνημόσυνο
*Κατά Τη Διάρκεια Των Ιερών Ακολουθιών Θα Τεθεί Προς Προσκύνηση Απότμημα 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 «Ακαδημαϊκούς Διαλόγους» θα είναι ο Παν. Αρχιμανδρίτης π. Πρόδρομος Γκριτζαλιώτης, ο
οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Μπορεί ο γάμος να ναυαγήσει μέσα σ’ ένα ασφαλές λιμάνι;». Είσοδος ελεύθερη.
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Ευχές για μία ακόμα δημιουργική χρονιά στην πίτα του Ομίλου
Φίλων Θεάτρου και Τεχνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟ/ΝΗ Δ/ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια 16-01-2019
Αριθ. Πρωτ.: 322

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε στο ευρύ κοινό ότι με την αριθ. 228/1501-2019 Πράξη Χαρακτηρισμού μας (ΑΔΑ:6ΔΙΝΟΡ1Υ-ΒΜΡ),
χαρακτηρίσαμε σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998/79, έκταση
εμβαδού 4.108,33 τ.μ·, εκ του Α.Τ. 2321 του αγροκτήματος Βέροιας, Ο.Δ. 1931, η οποία βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού
Βέροιας-Αγ. Βαρβάρας, της Δ.Κ. Βέροιας, Δ.Ε. Βέροιας. Δήμου
Βέροιας, ως:
ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.6
(γενική υπαγωγή) του αρθρ.3 του Ν.998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας με αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της μορφής αυτής
κατά το παρελθόν.
Με την πράξη μας αυτή δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και αυτή δεν αποτελεί στοιχείο
απόδειξης ιδιωτικού εμπραγμάτου δικαιώματος.
Η παραπάνω πράξη θα είναι αναρτημένη επί ένα (1) μήνα
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και όποιος έχει
έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις ενώπιον της
Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων.
Η Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Βέροιας,
Ελένη- Κατσανίδου
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
ευχαριστεί θερμά:
1.Τον Σύλλογο Εργαζομένων του Κέντρου Υγείας Βεροίας για τη δωρεά ποσού 580€, προϊόν χριστουγεννιάτικης
εθελοντικής δράσης των μελών του.
2.Τους Αφους Βλάχου (NAVA) για τη χορήγηση ποσού
280€ προς αγορά τροφίμων και αναλωσίμων.
3.Τον κύριο Μιχαήλ Πετσαλή για τη χορήγηση ποσού
100€ προς αγορά τροφίμων και αναλωσίμων.
4.Την Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης για τη χορήγηση μεγάλης ποσότητας τροφίμων.
5.Τα Ελληνικά Market για τη χορήγηση μεγάλης ποσότητας τροφίμων και αναλωσίμων.
6.Την κυρία Ευανθία Χατζημανώλογλου για τη δωρεά
ποσού 100€.
7.Την φωτογράφο κυρία Σοφία Ελευθεριάδου για την
πρόσφατη δράση της στο κέντρο «Σείριος», στη συνέχεια
άλλων δράσεων συνεχούς υποστήριξης του Οργανισμού
μας.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Με ευχές για ακόμα μία δημιουργική χρονιά με πολλές θεατρικές επιτυχίες και βραβεύσεις έκοψε την βασιλόπιτα του ο
Όμιλος Φίλων Θεάτρου και Τεχνών Βέροιας. Μέλη του Ομίλου,
συντελεστές θεατρικών παραστάσεων και φίλοι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης 15 Ιανουαρίου στο αρτ- καφέ ‘’ Εκτός
Χάρτη’’ και σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα αντάλλαξαν ευχές για τη
νέα χρονιά. Την πίτα έκοψε η αντιπρόεδρος του Ομίλου Ισαβέλλα Κωνσταντούδη, με τον πρόεδρο Γιώργο Δουλγέρογλου να
εύχεται σε όλους υγεία και στον Ομιλο συνέχεια των θεατρικών
βραβεύσεων και το 2019. Το φλουρί βρέθηκε στο κομμάτι του
Ομίλου Φίλων Θεάτρου και αυτό προϊδεάζει σε νέες επιτυχίες
και διακρίσεις. Ευχές όμως δέχθηκε και ο θεατρικός συγγραφέας Νίκος Μανούδης που την ίδια μέρα γιόρταζε τα γενέθλια του.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τα Λυκόπουλα, οι Πρόσκοποι, οι Ανιχνευτές, οι βαθμοφόροι, τα μέλη του Προσκοπικού Δικτύου, οι επιτροπές
κοινωνικής συμπαράστασης και οι Παλαιοί Πρόσκοποι της
Βέροιας, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην κοπή
της πίτας των 100 ΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.
Η παρουσία σας θα κοσμήσει την εκδήλωσή μας.
Το Σάββατο 19/1/2019 στις 6.00 μ.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο (Μεντρεσέ τζαμί)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμά :
1) Την κα Σάνη Δημητρολοπούλου και τον κο. Σάκη
Γκιορτζή για την δωρεά των 500 € στη μνήμη της αγαπημένης μητέρας και γιαγιάς τους Άννας Δημητρολουπούλου με
την συμπλήρωση ενός έτους από τον θανατό της.
2) Την κα. Βίκυ Σιδηροπούλου για τη δωρεά 5 λίτρων
λαδιού.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων
Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου
Βέροιας ευχαριστεί θερμά:
1.Το VESPA CLUB ΒΕΡΟΙΑΣ για την παρουσία του
στην κοπή της βασιλόπιτάς μας στις 14-1-2019 μέσω του
προέδρου του, Ηλία Πραπαβέση. Η Μέριμνα στέλνει πολλά
ευχαριστώ για μια από τις πιο σημαντικές δωρεές όπως το
πετρέλαιο θέρμανσης. Πολλές ευχές σε όλα τα μέλη του.
2. Την κυρία Ολυμπία Σουγουλτζή - Γκασνάκη για την
οικονομική δωρεά της προς το κέντρο.
3. Την κυρία Φρόσω Κουγιουμτζίδου για την οικονομική
δωρεά της προς το κέντρο.
4. Την κυρία Σωτηρία Απλακίδου για την οικονομική δωρεά της προς το κέντρο.
Με εκτίμηση
Η Εθελόντρια Διευθύντρια
και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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Αξιομνημόνευτος...

του Μάξιμου Χαρακόπουλου
Είχα την τύχη στα πρώτα μου πολιτικά βήματα να μαθητεύσω δίπλα
στον Δημήτρη Σιούφα, όταν επί Έβερτ, με τον οποίο συνδέονταν με
στενή φιλία από τα νεανικά του χρόνια, είχε την ευθύνη του Πολιτικού
Σχεδιασμού της ΝΔ. Ο Σιούφας ήταν
ένα σχολείο για εμένα. Εργατικός σε
βαθμό τέτοιο που πολλοί τον χαρακτήριζαν εργασιομανή. Ό,τι πέτυχε,
όμως, στην πολιτική του διαδρομή
το κατάφερε χάρη στην εργατικότητα
και την επιμονή του. Ξεκίνησε από
χαμηλά. Από μια φτωχή οικογένεια βιοπαλαιστών της Καρδίτσας. Σε φίλους
του διηγούνταν πως για έναν πόντο
δεν μπόρεσε να γίνει λόγω ύψους
χωροφύλακας, όπως τον προόριζε ο
κρεοπώλης-μπακάλης πατέρας του
και τη στεναχώρια που πέρασε όταν
ο ενωμοτάρχης του είπε να βγάλει και
τα τσουράπια για να του μετρήσει το
μπόι...
Δεν αποθαρρύνονταν από δυσκολίες και εμπόδια. Αντιθέτως, τον πείσμωναν ακόμη περισσότερο.
Ο Δημήτρης Σιούφας ήταν ένας
σπάνιος άνθρωπος με ήθος και αρχές, στις οποίες έμεινε σταθερά προσηλωμένος σε όλη τη μακρά πολιτική του διαδρομή. Δεν ήταν από τους
πολιτικούς που αλλάζουν τα κόμματα
σαν τα πουκάμισα...
Μαχητικός ως κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος, παραγωγικός ως υπουργός με πιο εμβληματικό έργο
την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του
’93, συναινετικός ως Πρόεδρος της
Βουλής. Σεβόταν τους αντιπάλους, ο
πολιτικός του λόγος χαρακτηριζόταν
από μετριοπάθεια, νηφαλιότητα και
επιχειρήματα, όχι κραυγές. Άνθρωπος του μέτρου
δεν ενέδιδε σε
εύκολους λαϊκισμούς. Συνεπής
κοινοβουλευτικός
άνδρας, επέμενε ότι η πολιτική
αντιπαράθεση
πρέπει να γίνεται
στο κοινοβούλιο

και όχι στα τηλεπαράθυρα. Θυμούμαι όταν πέρασα για πρώτη φορά το
κατώφλι της Βουλής την προτροπή
του: «Αν θέλεις να γίνεις καλός πολιτικός να συμμετέχεις ενεργά στις
συνεδριάσεις της Βουλής». Δεν ξέρω
αν θα έλεγε και σήμερα το ίδιο με το
επίπεδο στο οποίο έχει κατρακυλήσει
το πολιτικό προσωπικό...
Μακριά από διαπλοκές και σχέσεις με οικονομικά συμφέροντα, μόνη
του δύναμη ήταν η άμεση επαφή με
τους πολίτες της εκλογικής του περιφέρειας, της Καρδίτσας που τόσο
αγάπησε. Τον θυμούμαι στο πολιτικό
του γραφείο, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, με ιώβειο υπομονή να δέχεται συμπατριώτες του που επί ώρες ανέμεναν να τον δουν και να του
εκθέσουν προβλήματα, προσωπικά
ή συλλογικά, για τα οποία έδειχνε έμπρακτο ενδιαφέρον. Όσο ψηλά κι αν
έφτασε δεν λησμονούσε την αφετηρία
που ξεκίνησε. Άλλωστε, θαρρώ πως
πάντα ένιωθε ανασφάλεια στα σαλόνια των Αθηνών. Ούτε, όμως, παραμέλησε την ιδιαίτερη πατρίδα του.
Σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο ήταν
στην Καρδίτσα, σε χωριά, σε εκδηλώσεις, σε κοινωνικές υποχρεώσεις, στο
γραφείο για ραντεβού με πολιτικούς
φίλους και φορείς. Έζησα από κοντά
και την αγωνία της αναμονής της καταμέτρησης των σταυρών το βράδυ
των εθνικών εκλογών του 1996, όταν στην Καρδίτσα εξελέγη μόνο ένας
βουλευτής της παράταξης. Αγωνία
που μόνο όποιος την έχει βιώσει την
κατανοεί.
Αγχώδης, όπως όλοι οι τελειομανείς, πάντα με βήμα γοργό, θαρρείς
βιαστικό, λες και κάτι έπρεπε να προλάβει, με το τσιγάρο να διαδέχεται το
ένα το άλλο.
Πολιτεύτηκε με αξιοπρέπεια και
σοβαρότητα, με εντιμότητα και ευπρέπεια, χωρίς εκπτώσεις στις αρχές του,
αλλά με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, το κοινό καλό. Αυτή είναι και η
σπουδαία παρακαταθήκη που μας
αφήνει! Γιατί εντέλει, αξιομνημόνευτος
είναι ο δημόσιος άνδρας που τα λόγια
του συμβαδίζουν με τον τρόπο της
ζωής του! Ο Δημήτρης Σιούφας είναι
δικαίως αξιομνημόνευτος! Καλό ταξίδι
πρόεδρε...
Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι
τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη
της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής
Λαρίσης.
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Αναβλήθηκε χθες, μικρή
πιθανότητα να διεξαχθεί
σήμερα Πέμπτη το ματς της
ΒΕΡΟΙΑΣ στα Γιαννιτσά

Ό

πως ορίζει ο κανονισμός, μετά την χθεσινη
αναβολή του ματς της
ΒΕΡΟΙΑΣ στα Γιαννιτσά, οι δύο
ομάδες είναι υποχρεωμένες να
βρεθούν στο γήπεδο την επομένη του αγωνα, την ίδια ώρα.

Έτσι, η αποστολή της Βασίλισσας θα
ταξιδέψει και σήμερα το μεσημέρι στη γει-

τονική πόλη, με τον διαιτητή να κάνει νέα
αυτοψία του αγωνιστικού χώρου και να αποφασίζει για την διεξαγωγή του αγώνα,
κατι που δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αυτή τη στιγμή, μιας και το
γήπεδο είναι πραγματικός βούρκος (φωτο).
Για την ιστορία, η ΒΕΡΟΙΑ θα ξεκινούσε
το χθεσινό ματς με τους εξης: Κοντογουλίδης, Μουχάλης, Κυριακίδης, Μαραγκος,
Μουρατιδης, Μπακαλης, Βεργώνης, Μπλετσας, Κανουλας, Σκαθαρουδης, Χαντζαράς.
πηγή: kerkidasport.gr

Παίκτης της Βέροιας
ο Λάμπρος Ταϊρης από τον Άρη
Παλαιοχωρίου
Μια σημαντική μεταγραφή ολοκλήρωσε η
ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ, η οποία απέκτησε τον
Λάμπρο Ταΐρη από τον πρωτοπόρο του 2ου
ομίλου της Γ’ Εθνικής, Άρη Παλαιοχωρίου.
Ο 25χρονος μέσος ήταν ο καλύτερος παίκτης και ο κινητήριος μοχλός της πολύ καλής
ομάδας του Παλαιοχωρίου.
Πριν τον Άρη Παλαιοχωρίου, ο Ταϊρης αγωνίστηκε για δύο χρόνια στο Στρατώνι, ενώ
παλιότερα έπαιξε στη Γ’ Εθνική με τη Δόξα
Πενταλόφου.
Με την απόκτηση του Ταΐρη, η ΒΕΡΟΙΑ
ισχυροποιείται σημαντικά στην προσπάθεια
που κάνει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ο παίκτης αποτελεί επένδυση για την
επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Στην SALA της Ελιάς την Δευτέρα 28
Ιανουαρίου η κοπή της πίτας
των παλαιμάχων Βέροιας

Μ

ε αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται η προετοιμασία για την κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας των
παλαιμάχων ποδοσφαιριστών ΓΑΣ και ΠΑΕ
Βέροιας. Στην εκδήλωση αυτή αναμένεται
να δώσουν το παρόν όλα τα μέλη του συλλόγου, φίλαθλοι και τέως παράγοντες της
ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Δ.Σ
ήδη σε αυτή την βεροιώτικη ποδοσφαιρική
βραδιά εξεδήλωσαν την επιθυμία και θα
παραβρεθούν εκτός πού τα μέλη που κατοικούν στην Βέροια και παλαίμαχοι παίκτες
που κατοικούν εκτός Βέροιας, ενώ συγχρόνως καταβάλετε να ενημερωθούν και
παλαίμαχοι οι οποίοι από την ημέρα που
σταμάτησαν την ενεργό δράση στην ομάδα
δεν παραβρέθηκαν ποτέ σε κάποια εκδήλωση του συλλόγου.

Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή εκτός Βέροιας

οι Φουλατσικλής Γιώργος , Γκέσιος Δημήτρης, Μήτας Ζήσης  Ελευθεριάδης Ανδρέας Σαββίδης Μπάμπης , Κάκαλης
Γρηγόρης, Σπυρίδων Άγγελος, Χαραλαμπίδης Κώστας,
Υφαντίδης Χρήστος, Τραπεζανλίδης Γιάννης,     Νήρας Βασίλης, Βεζυργιανόπουλος Σταύρος, ενώ έπονται και άλλες
παρουσίες
.Επίσης μέχρι στιγμής ενδιαφέρον έδειξαν και τα μέλη
του άτυπου Δ/Σ των παλαιμάχων όπως οι  Νίκος Αγγέλου,
Αιμίλιος Χριστοφορίδης, Αντώνης Μπιζέτας, Αδάμος Πάπαρης, Βασίλης Σακελλαρίου, Μπάμπης ΓΙαζιζόγλου, Δάνος
Φιλιππίδης, Γιάννης Ιωαννίδης, ενώ κοντά τους αναμένεται
να παραβρεθούν και άλλοι φίλαθλοι που θα φωνάξουν παρόν στην κοπή της πίτας όπως ο Γιώργος Μηνάς, Απόστολος Μπούθας, Γιώργος Μπιλέκας ,Παναγιώτης Γαλλίκας,
Τάκης Αναστασίου κ.α
Από την μακρινή Κόρινθο ο Σάκης Περαχωρίτης έχοντας
μαζί του και τον Γιάννη Μουσούρη που εδώ και καιρό κατοικεί μόνιμα στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας.
Την πρόθεση του να μην λείψει από την εκδήλωση
ανέφερε με μήνυμα του και ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου
Πάγου Θανάσης Ακριτίδης ενώ παρόν θα είναι ακόμη και ο
Ναουσαίος Δημοσιογράφος Κώστας Μπλιάτκας παρέα με
τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ Λάκη Σημαιοφορίδη .
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Χάντμπολ

Πρόγραμμα και Διαιτητές
(19-20/1/2019)
Monte Δράμα 1986
(Νάσκος- Χαρίτσος, Θεοδοσάκης)

www.laosnews.gr

9

Την βασιλόπιτα τους έκοψαν
οι Βετεράνοι του χαντ μπολ
στις Φλαμουριές

ΔΓ Νίκαιας 18:00, Άρης ΝίκαιαςΧΑΝΘ
(Τσάκωνας- Μερτινιάν, Μίγκας)
Συκεών 18:00, Φοίβος Συκεών- Διομήδης Άργους
(Κατσίκης- Μιχαηλίδης, Παρτεμιάν)
Α1 Γυναικών (9η αγωνιστική)
ΔΑΚ Βικέλας 15:30, Φίλιππος Βέροιας- Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης
(Λινάρδος- Νικολαϊδης, Σίσκου)

Α

πό την ΟΧΕ ανακοινώθηκαν οι
διαιτητές και κομισάριοι των
αγώνων του Σαββατοκύριακου. Για την Α1 ανδρών ο Φίλιππος
θα υποδεχθεί στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας
στις 6 μ.μ τον ΠΑΟΚ , ενώ για την Α1
γυναικών στο ίδιο γήπεδο αλλά στις
15.30 μ.μ ο Φίλιππος θα αντιμετωπίσει τους Κύκλωπες . Τέλος την Κυριακή στην Πυλαία θα μεταβεί η ομάδα
Βέροια 2017 με στόχο την νίκη.

Αναλυτικά
Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019
Handball Premier (13η αγωνιστική)
ΔΑΚ Βικέλας 18:00, Φίλιππος Βέροιας- ΠΑΟΚ
Βεργίνα ΤV
(Λινάρδος- Νικολαϊδης, Σίσκου)
ΔΑΚ Έδεσσας 18:00, Αερωπός Έδεσσας- Bianco

ΔΑΚ Άρτας 16:00, Φέτα Ήπειρος
Αναγέννηση Άρτας- Honda Πανόραμα
(Bήτας- Ψύλλος, Νικολάου)
Σπίτι του Χάντμπολ 16:00, ΠΑΟΚ Mateco- Μέγας
Αλέξανδρος
(Παρασκευούδης- Ουζούνης, Σαμαράς)
Καματερού 18:00, ΓΑΣ Καματερού- ΟΦΝ Ιωνίας
(Παπαματθαίου- Χρηστίδη, Κορρές)
Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019
Handball Premier (13η αγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 16:00, ΑΕΣΧ Πυλαίας- ΑΕΚ
(Πατιός- Τσιάνας, Αγγελίδης)
Δαϊς 17:00, ΑΣΕ Δούκα- Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή (ΕΡΤ3)
(Τόλιος- Κουτσός, Μπεμπέτσος)
Α1 Γυναικών (9η αγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 14:00, ΑΕΣΧ Πυλαίας- Βέροια 2017
(Γρηγοριάδης- Τομίδης, Μεϊμαρίδης)

Η κοπή
πίτας της
Ακαδημίας
των Αετών
Βέροιας
την Κυριακή
στο ‘Αρης
Γεωργιάδης»
(Ελιά)
Ανακοίνωση του Δ/Σ των Αετών
Βέροιας. «Ενημερώνουμε τους
γονείς αλλά και τους μικρούς
μας αθλητές, πως την Κυριακή
(20/1) και ώρα 13.00 θα
πραγματοποιηθεί στο Κλειστό
Γήπεδο Εληάς,(Άρης Γεωργιάδης)
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας για την Ακαδημία μας.»
Για να δούμε ποιοι θα είναι οι
τυχεροί της χρονιάς..

Τ

ην καθιερωμένη βασιλόπιτα έκοψε η ομάδα Βετεράνοι
Χάντμπολ Βέροιας, την Δευτέρα
14 Ιανουαρίου, στο κέντρο Φλαμουριές. Το παρόν έδωσαν πολλοί βετεράνοι του αθλήματος ενώ την πίτα

Μπάσκετ Β’ Εθνική

έκοψε ο Γιάννης Γκιλιόπουλος.
Το φλουρί έτυχε ο Χάρης Χατζηιωαννίδης, ο οποίος ως δώρο πήρε ενα μπουφάν προσφορά των
αθλητικών ειδών SPORT MANIA, ενώ η βασιλόπιτα ήταν προσφορά του αρτοποιείου ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
(Στράτος Χατζηευστρατίου).

Συνεχίζει τις νίκες ο Φίλιππος, νικώντας
τους Ίκαρους Σερών με 65-53

Ο

Φίλιππος Βέροιας
συνεχίζει τις υψηλές
πτήσεις, επικρατώντας
αυτή τη φορά των Ικάρων Σερρών με 65-53.

Δεκάλεπτα : 18-15, 36-30, 48-39, 65-53
Διαιτητές : Τζιομπάνος Ν.-Γαζέτας
Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας – Μπλατσιώτης): Παπαδόπουλος 2, Σουτζόπουλος 6, Σισμάνης, Πονόπουλος, Τσεσμετζίδης, Τσιακλάγκανος 10 (2), Βάλλιος 2,
Κοθράς 22 (2), Καβαργύρης, Παραπούρας
15 (2), Καντάρκος 9 (1).
Ίκαροι Σερρών (Σίσκος): Γεωργιανός
4, Δαλαγκόζης 3 (1), Παπαδόπουλος 2, Καραμπέκης 14 (2), Θολιώτης 12, Φώτογλου
5, Κακιούζης 9, Κάτος, Κουτσοκώστας, Σιδερίδης, Δημάδης, Γκούτζιας 4.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
της 12ης αγωνιστικής
Αγρίνιο – Γέφυρα 74-65
Νίκη Βόλου – Ανατόλια 76-84
Φαίακας Κέρκυρας – Χαλκηδόνα 68-74
Στρατώνι – Έσπερος Λαμίας 65-76
Μακεδονικός – Ερμής Λαγκαδά 65-62
Φάρσαλα – ΧΑΝΘ 74-84
Φίλιππος Βέρ – Ίκαροι Σερ 65-53
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Έκοψε την πίτα της η Εύξεινος
Λέσχη Ποντίων Νάουσας
Με πλήθος φίλων και μελών πραγματοποιήθηκε η κοπή της Βασιλόπιτας της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας - Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης»
στο εντευκτήριο του συλλόγου, την Κυριακή
13 Ιανουαρίου 2019. Έπειτα από τον χαιρετισμό του προέδρου κ. Φανιάδη προβλήθηκε ένα σύντομο βίντεο, που αφορούσε την
συμπλήρωση 100 χρόνων από την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Κατά την
διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν πρώην
πρόεδροι του σωματείου για την προσφορά
τους σε αυτό και ο καθηγητής της Έδρας
Ποντιακών Σπουδών κ. Χατζηκυριακίδης.
Στην συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμούς οι
επίσημοι προσκεκλημένοι, αναφερόμενοι σε
θέματα όπως η αναγνώριση της Γενοκτονίας, η διάσωση της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως, αλλά και στο επίκαιρο θέμα
που αφορά την Μακεδονία. Την βασιλόπιτα
ευλόγησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιερατικός
Επίτροπος Ναούσης π. Ιωακείμ, ενώ τυχεροί ήταν η Παρόλα Μιχαέλα και το τμήμα
εκμάθησης ποντιακής λύρας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Ευρωβουλευτής και πρόεδρος
του κόμματος «Ελλάδα ο άλλος δρόμος»
κ. Μαριάς, η Βουλευτής Ημαθίας κα. Καρασαρλίδου, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ.
Καλαϊτζίδης, ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Κουτσογιάννης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.
Τεληγιαννίδης και κα. Καρατζιούλα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παρθενόπουλος, ο αντιδήμαρχος Βέροιας κ. Σοφιανίδης, οι αντιδήμαρχοι Νάουσας κ.κ. Βαλσαμίδης και Καρανάτσιος, ο υποδιοικητής του
Α.Τ. Νάουσας κ. Ζαχαριάδης, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Παντζαρτζίδης, κα. Τσαγκαλίδου, κα. Αραμπατζή και κα. Μπαλτατζίδου, ο πολιτευτής της ΝΔ κ. Μπαρτζώκας, ο πρώην βουλευτής κ. Τσαβδαρίδης, οι πρώην πρόεδροι της Λέσχης κ.κ. Παπαδόπουλος, Καϊλάρης,
Ορδουλίδης, Τεληγιαννίδης Φίλης και κα. Ιωσηφίδου Ο., ο πρόεδρος του ΣΠοΣ Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας κ. Καγκελίδης,
οι υποψήφιοι δήμαρχοι κ. Μυλωνάς και κα. Ιωσηφίδου Ι., εκπρόσωπος του Σωματείου Παναγία Σουμελά, οι πρόεδροι του Ωδείου Ναούσης, του Συλλόγου Φίλων Ιστορικού Αρχείου Νάουσας, του Συλλόγου Λευκαδίων «Αγία Παρασκευή», η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, η
Μίεζα Κοπανού και η Φιλαρμονική Αγγελοχωρίου.

Από 1η Φεβρουαρίου 2019 η Β’ ομάδα βιωματικών
σεμιναρίων του «Έρασμου»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», διοργανώνει από
1η Φεβρουαρίου την δεύτερη ομάδα
βιωματικών σεμιναρίων για ενήλικες
(δωρεάν), με θέματα που αφορούν την
«Ταυτότητα», «Αυτογνωσία», «Αυτοεκτίμηση», «Αγχώδεις Διαταραχές (πανικού, αγοραφοβίας, ύπνου, διατροφής, φοβίες)» και «Διαχείριση
πένθους», με σκοπό να προσφέρει ερεθίσματα στους συμμετέχοντες να εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και
κοινωνικές δεξιότητες.

Θέμα πρώτου κύκλου: «Αυτογνωσία»
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προαναφερθέντα
σεμινάρια, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως 31/1/2019
καθημερινά:
Τηλέφωνα επικοινωνίας: από τις 9:00 - 14:00:
23310 74073 και 6976996699
e-mail:erasmos.veria@gmail.com
Website: www.erasmosverias.com
Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019-ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Φέτος γίνομαι δυο ετών

Φέτος γίνομαι δυο ετών.
Στα περσινά μου γενέθλια μου έκαναν δώρο ένα ποδήλατο.
Από τότε κάνω συνέχεια βόλτες και ανακαλύπτω τον κόσμο.
Στην πραγματικότητα ανακάλυψα πολλούς.
Ο ομορφότερος κόσμος από όσους γνώρισα ήταν αυτός των λουλουδιών.
Και ήταν τόσο κοντά!
Στο θερμοκήπιο του κέντρου μας φωλιάζει μια μαγική γωνιά.
Ήταν το πρώτο εργαστήρι που γύρω του θεμελιώθηκε όλη η δομή.
Είναι η καρδιά μας.
Μια καρδιά γεμάτη χρώματα, σχέδια και ταξιανθίες. Ένας χώρος που όσο
τον ανακάλυπτα τόσο ένιωθα την παρουσία της ομορφιάς στη ζωής μας. Και
τόσο αυτή γινόταν πιο φωτεινή και πιο ζεστή.
Βεγώνιες και μπουκαμβίλιες, ελιές, κάκτοι και αιματόφυλλο συνωμοτούν για
να σώσουν τον κόσμο με τα κάλλη τους. Όλους τους μήνες του χρόνου.
Μη ξεγιελέστε!
Ας είμαστε ‘’Τα παιδιά της Άνοιξης’’.
Ανθίζουμε όλο το χρόνο!
Και κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη με οδηγό την Κα Σμαρώ φύλακα και προστάτη των φυτών και των λουλουδιών.
Καλή χρονιά γεμάτη υγεία ευτυχία κι ομορφιά! Νέα Χρονιά με όμορφες &
ξεχωριστές στιγμές!
Χρώματα, ήχοι, μουσικές & αρώματα να ομορφαίνουν την κάθε σας μέρα!
Το δικό σας ημερολόγιο
Ευχαριστίες !
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το φωτογράφο κ Δημήτρη Λαζόπουλο για τη
σειρά μαθημάτων καλλιτεχνικής φωτογραφίας στην οποία ‘’Τα Παιδιά της Άνοιξης’’ ανταποκρίθηκαν με χαρά.
Το έκανε ανιδιοτελώς και με συγκινητική διάθεση.
Επίσης αποτύπωσε φωτογραφικά τα λιλιπούτεια θαύματα της φύσης , τα οποία εκτίθενται σ αυτό το ημερολόγιο και τα οποία διάνθισε με λόγο η ποιήτρια
κ Εύα Πάικου.
«Τα Παιδιά της Άνοιξης»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανακοίνωση

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφάσισε την
τέλεση μνημόσυνου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των μελών του Συνδέσμου
που έφυγαν για πάντα από κοντά μας.
Το μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό του
Αγίου Αντωνίου στη Βέροια.
Η παρουσία όλων μας στο μνημόσυνο θα είναι τιμή και σεβασμός στη μνήμη των.
Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Συνδέσμου Πάροδος Βερμίου
3 Βέροια.

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 παρουσία σας θα μας τιμήσει.
Το Δ.Σ.
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Την απόκτηση του Θόδωρου Πετγαζλή
ανακοίνωσε ο Μέγας Αλέξανδρος Αγ. Μαρίνας

Μ

ία ακόμη μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Μέγας
Αλέξανδρος Αγ. Μαρίνας,
ενισχύοντας το ρόστερ του με τον
έμπειρο Θοδωρή Πέτγαζλη.

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:
Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (ΠΕΟ)
Αφετηρία: Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,
Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλοχώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι
Προορισμός: Βέροια
5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45,
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα καθημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
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 - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας:   Μακροχώρι,
Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσάκι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος
Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέλι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων
Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,
7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ,
19:45, 20:45, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 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 ,
17:30,
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
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
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
Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσσαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  
Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr
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Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δ.Σ
Την προσθήκη ενός έμπειρου ποδοσφαιριστή
με αγωνιστικές παραστάσεις από μεγαλύτερες
κατηγορίες, ανακοινώνει ο Μέγας Αλέξανδρος
Αγίας Μαρίνας.
Ο Θεόδωρος Πέτγαζλης 31 ετών αγωνίζεται
ως σέντερ φορ και πλάγιος αμυντικός.

Χρονολογία 2011
•Μέγας Αλέξανδρος νέων Μυλοτόπου Πέλλας
κατηγορία Α1
Χρονολογία 2012.
•Λευκάδια Νάουσας κατηγορία Δ´εθνικη
Χρονολογία 2013.
•Φίλιππος Μελίκης κατηγορία Α1
Χρονολογία 2014.
•Ειρηνούπολη κατηγορία A1
Χρονολογία 2015.
•Κόπανος κατηγορία Α1
Χρονολογία 2015-2016.
•Ροδοχωρι κατηγορία Α1
Χρονολογία 2017-2018

Ως αθλητής έχει αγωνιστεί στις ομάδες:
•Δόξα Μελησιου Γιαννιτσών κατηγορία Α1
Χρονολογία 2004-2006
•Αναγέννηση Γιαννιτσών κατηγορία Γ´εθνική
Χρονολογία 2007-2008
•Ολυμπιακός Γαλατάδων Πέλλας
Χρονολογία 2009-2010
•Ερμιονίδα Πελοποννήσου
κατηγορία Δ´εθνική

Ο Θεόδωρος Πέτγαζλης στην πρώτη περίοδο του 2018 αγωνιζόταν στην ομάδα του Άρη
Παλαιοχωριου και στον δεύτερο γύρο ήρθε με
μεταγραφή για να βοηθήσει με την εμπειρία του
την ομάδα μας!
Ο Μέγας Αλέξανδρου Αγίας Μαρίνας τον καλωσορίζει και του εύχεται πολλές ομαδικές όσο
και προσωπικές επιτυχίες και έναν δεύτερο γύρο
χωρίς τραυματισμούς!

Δανεικός στον ΠΑΣ Γιάννινα ο Δημήτρης Μάνος από τον Ολυμπιακό
Στον ΠΑΣ Γιάννινα θα συνεχίσει στο
δεύτερο μισό της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου ο Δημήτρης Μάνος, που
σκόραρε δύο γκολ σε εννέα συμμετοχές
(448’) με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο
πρώτο μισό της σεζόν.

Μετά την απόκτηση του Φράνκο Σολδάνο, οι
ερυθρόλευκοι προτίμησαν να δώσουν δανεικό τον
παίκτη προκειμένου να βάλει παιχνίδι στα πόδια
του μέχρι τον Ιούνιο, όταν και θα αξιολογηθεί εκ
νέου η περίπτωση του. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ
ΠΑΣ Γιάννινα:

Φαρμακεία
Πέμπτη 17-1-2019
13:30-17:30 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
28 23310-25130
21:00-08:00 ΜΑΤΑΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπροστά από
πιάτσα ταξί) 23310-63102

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Ιανουάριος 2019
Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά
το διάστημα από 14-1-2019 μέχρι 20-12019 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

«H Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. Γιάννινα 1966
ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας, μέσω δανεισμού από τον Ολυμπιακό, με τον επιθετικό Δημήτρη
Μάνο. Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής
ήταν ο περυσινός πρώτος σκόρερ
στη Football League με 27 goal και
έχει αγωνιστεί εκτός από τον Ολυμπιακό, με τις ομάδες του ΟΦΗ, της
Βέροιας και του Εργοτέλη.
Το βράδυ θα είναι στην πόλη μας
και θα ενσωματωθεί από αύριο στις
προπονήσεις της ομάδας μας».

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο	 23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	
23313 50102
Πυροσβεστική 	 23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού
23313 51400
ΕΚΑΒ
166  
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό
2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ
2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894463,
	 2310894562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331024.598  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . .  2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία:  . . . . . . . . .  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών . . . 2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . . 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  . . . . .
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών  . . . . . . . . . . . . 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . . 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . .  2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: . . . . . . . . . . . . . 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . . 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:  . . . . . . 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . . 2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  . . . . . . . . . . 2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . . 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . . 23333 50142
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

6951 831687.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
στον Προμηθέα κατοι-

κλαδικά, σε οικοδομμέ-

τεμάχιο 5 στρ. στην

σε κομβικό σημείο λό-

νικό ρεστοράν στο

ρή πελατεία και το ί-

Κάθε έλεγχος δεκτός.

νο σημείο. Τηλ.: 6948

π ε ρ ι οχ ή Ά μ μ ο υ - Α γ .

γω συνταξιοδότησης.

Ρέγκεσμπουργκ, πε-

δ ι ο α φ ε ν τ ι κό . Τη λ . :

Μεσιτικό ΣΤΟΧΟΣ.

386833.

Βαρβάρας με λωτούς

Ευκαιρία. Τηλ.:   6942

ριοχή Βαυαρίας Γερ-

0 0 4 9 9 4 0 11 3 3 9 α π ό

Τηλ.: 23310 68080 &

855780.

μανίας, σε λειτουργία

9.30 π.μ. - 2.00 μ.μ. &

6973 735020.

36 χρόνια με σταθε-

4.00 μ.μ. - 11.00 μ.μ.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

κία 1ου και άνω ορό-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροοι-

«τσίρο» σε παραγωγή

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 κα-

φου με 2ΔΣΚWC από

κόπεδο 14.500 τ.μ. επί

με πομώνα. Τηλ.: 6987
610180.

ταστήματα από 24 τ.μ.

40.000 έως 50.000 ευ-

της περιφερειακής οδού

το καθένα, με W.C.,

ρώ. Τηλ. επικοινωνίας:

σε εξαιρετιή τιμή. Μό-

συνεχόμενα, ανακαι-

6945 122583.

νο σοβαρές προτάσεις.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ώρες επικοινωνίας:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09.00-14.00. Τηλ.: 6945

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιτσαρία

νισμένα, επί της οδού
Π ί ν δ ο υ . Τη λ . : 6 9 4 8

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

386833.
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

δια-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

122583.

στο κέντρο της Βέροι-

ΝΗΣΙ ΗΜΑΘΙΑΣ οι-

ας με σταθερή πελα-

μέρισμα 80 τ.μ. στη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

κόπεδο 1 στρέμμα σε

τεία. Μόνο σοβαρές

Σκύδρα, στον 1ο όρο-

310 τ.μ., εντός σχεδίου,

κεντρικό δρόμο πωλεί-

προτάσεις. Τηλ.: 6932

φο, κοντά στο κέντρο,

με συντελεστή δόμησης

ται σε τιμή ευκαιρίας.

740996.

πλήρως ανακαινισμέ-

0,8, χτίζει 240 τ.μ., γω-

Τηλ.: 6973 658037.

νο, 70.000 ευρώ. Τηλ.:

νιακό κοντά στα Πολυ-

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι α γ ρ ο -

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι Π ε ρ ί π τ ε ρ ο - Π α ν τοπωλ ε ί ο

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι ε λ λ η -

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρη-

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικό πωλούνται χώροι γωνιακοί κατάλληλοι για
αποθήκες αλλά και με ανάλογη (εσωτερική
διαρρύθμιση) για κατοικία πολύ καλή.
α) Σε πολυκατοικία Εμμ. Παπά 32, εμβαδό 100 τ.μ. καθαρό και
β) σε πολυκατοικία Μ. Μπότσαρη 77,
εμβαδό 115 τ.μ. καθαρά, σε προσιτή τιμή.
Πληρ. τηλ.: 23310 24939,
Κιν.: 6973 015833.

ση κερδοφόρα λόγω

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-

σύνταξης σε καλή τμή.

φείο   κεντρικότατο
20 τ.μ. (κατάλληλο

ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
Πωλείται γκαρσονιέρα στην οδό
Π ολυ ζω ΐ δ η , κ ο ντά στην Πλατεία
Ωρολογίου. Τιμή
ευκαιρίας. Τηλ.:
6949 981810.

και για επέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχιστον), πλήρως εξοπλισμένο και ανακαινισμένο. Τηλ.
6977 628426.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και
22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε
μέτρια κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση
με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 24640 ΑΝΟΙΞΕΩΣ, Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 29 τ.μ., κατασκευή 1984, 1 υ/δ, 1
ος όροφος, ανακαινισμένη άριστα , σε εξαιρετική κατάσταση και με καινούργια αλουμινίου
κουφώματα  και με διπλά τζάμια, έχει κεντρική
θέρμανση πετρελαίου και είναι επιπλωμένο
κομπλέ, με ανελκυστήρα και με μία ντουλάπα,
εκπληκτικό , μόνο 160€.
Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη   κομπλέ , γκαρσονιέρα 35 τ.μ., κατασκευή 1982,
1 χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάσταση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με
μία ντουλάπα, ενοίκιο 140€.
Κωδ.105752 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Διαμέρισμα
75 τ.μ., κατασκευή 77, 1 υ/δ, 1 ος όροφος,
πρόκειται για μέτρια κατασκευή με ξύλινα κουφώματα και με ατομική θέρμανση πετρελαίου,
ενεργειακής κλάσης Ε , έχει κουζίνα ανεξάρτητη και μεγάλη , είναι χωρίς ανελκυστήρα και
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , ενοίκιο 170 €,
ελάχιστα κοινόχρηστα. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115532 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 81 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα,
. Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει
θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, Πάρκινγκ, Αποθήκη , A/C, Τέντες, Διπλά τζάμια - Τιμή: 250 €.
Χωρίς τα έπιπλα . Διαθέσιμο από 20/1/2019.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ   από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
. Κωδ.112795 Μεγάλη Γκαρσονιέρα 5ου
ορ. στην περιοχή Ρόδων , κατασκευής του
2004 ρετιρέ με 85 τ.μ. μικτά και 72 τ.μ. καθ.
με 1δσκλ κατοικήθηκε μόνο από ιδιοκτήτες ,
διαθέτει αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου με
ογκομετρητές , μεγάλη βεράντα, με θέα σε  
ενοίκιο 230€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται κομπλέ επιπλωμένη γωνιακή Μονοκατοικία  με 117 τ.μ., κατασκευή 1994 , διαθέτει
3 υ/δ,  πολυτελούς κατασκευής , ατομική θέρμανση πετρελαίου, διαθέτει τζάκι ,   ηλιακό ,
BBQ δορυφορική κεραία και αποθήκη , έχει
μεγάλο κήπο με δένδρα , περιφραγμένο , σε
οικόπεδο 800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνο στην αυλή  , τιμή 350€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23159 ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ενοικιάζεται καινούργια μονοκατοικία 120 τ.μ.,
με μεγάλη αυλή , σε εξαιρετική κατάσταση ,
πρόκειται για κατασκευή 2006, με 3 υ/δ, μεγάλη σαλονοκουζίνα 1 ος όροφος ,  διαθέτει
επιπλέον μία μεγάλη  αποθήκη και ένα κλειστό γκαράζ , έχει δικό του κήπο μεγάλο όπου
μπορεί να αναπτυχθεί και λαχανόκηπος ,
σίγουρα επιμελημένης κατασκευής , διαθέτει
ατομική θέρμανση πετρελαίου και είναι έτοιμη
βαμμένη , το δε ενοίκιο της 300€. Διαθέσιμο
από 1/12/2018. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα .
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη
το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα,
Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα,
και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει
καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές
αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , 350€.  

κατασκευή 1992, εκπληκτική και ανεμπόδιστη
θέα,με πολύ ωραίο κήπο , οι χώροι του λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική θέση, διαμπερές,
Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητηθούν., σε
πολύ καλή τιμή μόνο όλο μαζί μόνο 120.000€
, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
Είναι κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει
θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 700 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ. 22964 Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ενοικιάζεται μεγάλη και φθηνή υπόγεια αποθήκη 150
τ.μ., κατασκευή 1986. Μπαίνει και αυτ/το μέσα
, ενοίκιο μόνο 100€. Αποκλειστική διάθεση και
διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  ορ.
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά και
φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά και
Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .
Κωδ: 23002 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο μεγάλης προβολής , συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 1ος ορ.  Αποτελείται από 1
Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και
ανακαινίστηκε το 1997. Διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου, Διπλά τζάμια ενοίκιο Τιμή: 160 € .
κωδ. 23135 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται σε εξαιρετικό σημείο γραφείο 120 τ.μ., με 5 χώρους , εξαιρετικής και σπάνιας προβολής ,
1ος   γωνιακό   , εξαιρετική ευκαιρία μηνιαίο
μίσθωμα μόνο 380€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον
2ο όροφο  κατάλληλο για φροντιστήριο και όχι
μόνο . Αποτελείται από 5 Χώρους, και 2 WC.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα
4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με
απεριόριστη θέα, σε προχωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 764477 & 23310 27796.

www.laosnews.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
20 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και
με δικό του WC.  Ενοίκιο 140 €. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν
ενιαίο χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο το
1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Διπλά τζάμια . Ενοίκιο  170 € .  Το γραφείο μας
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από
έναν ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το
1975 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  
Διπλά τζάμια - Τιμή: 300 €. Το γραφείο μας
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
110 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο
με δικό του WC . Είναι κατασκευασμένο το
1970 - Μίσθωμα τα 300 €.Το γραφείο μας
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
Κωδ. 22944 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Κατάστημα 180
τ.μ., ισόγειο και με 180 τ.μ. υπόγειο , γωνιακό,
σπάνιο κατάστημα , εξαιρετικής προβολής και
με πολύ μεγάλη βιτρίνα , ευρίσκεται σε μοναδικό σημείο και προσφέρεται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
ενοίκιο 500 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105283 ΠΙΕΡΙΩΝ, στην αρχή και

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

κάτω ,   ενοικιάζεται ανεξάρτητο ατομικό ισόγειο κλειστό πάρκινγκ   με γκαραζόπορτα ,
στεγανό και καθαρό ενοικιάζεται και ως αποθήκη  , μηνιαίο μίσθωμα 50€.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό ,  1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα, αποθήκη και μεγάλο μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει
θέρμανση Αυτόνομη με σόμπα , Κουφώματα
Αλουμινίου καινούργια , Ανελκυστήρα και θέση στάθμευσης στην Πυλωτή , έχει επίσης και  
Ηλιακό θερμοσίφωνα . προσφέρεται  σε τιμή
ευκαιρίας μόνο 50.000 €.
Κωδ: 13584 - ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ένα νεόδμητο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 125 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από
3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 2010 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστη θέα στον κάμπο , τα κουφώματα
του συνθετικά και η πόρτα του θωρακισμένη,
έχει ανελκυστήρα υδραυλικό και πάρκινγκ
πυλωτής , μία μεγάλη  αποθήκη , Τζάκι , Σίτες
και Διπλά τζάμια - Τιμή: 158.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα,
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ,
Αποθήκη , Κήπο - Τιμή: 80.000 €.
Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία
η οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατάστημα 210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο
διαμερίσματα των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα
οποία βρίσκονται σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι

Τηλ.: 6988 985663.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13507 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Αποθήκη 473
τ.μ., κατασκευή 1985, ισόγεια, με πολύ άνετη
πρόσβαση , κέντρο απόκεντρο, σε πολύ καλή
τιμή, αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή
100.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα
Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 54.000 €.
Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
κωδ.13497. ΚΕΝΤΡΟ , Επαγγελματική
στέγη κατάλληλη και για φροντιστήριο με πλήρη εξοπλισμό και με άδεια ενεργή   95 τ.μ.,
καθ.   και 105 τ.μ. μικτά κατασκευή 1971, 4
χώροι , 2 ος όροφος, ανακαινισμένο εκ βάθρων, σε πολύ καλή κατάσταση με καινούργια
συνθετικά κουφώματα και με διπλά τζάμια, οι
χώροι του λειτουργικοί και η θέρμανση ανεξάρτητη , η πρόσβαση του άνετη , με θωρακισμένη πόρτα και με δύο WC , εξαιρετικής
προβολής και σε κεντρικότατο σημείο, τιμή
ευκαιρίας , μόνο 53.000€, Υπόδειξη μόνο σε
σοβαρό ενδιαφέρον.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 13803 ΚΕΝΤΡΟ , Κοντά στα ΚΤΕΛ
ισόγειο κατάστημα 28 τ.μ., με 28 τ.μ. πατάρι
και με πολύ μεγάλο υπόγειο 84 τ.μ. με εσωτερικό ασανσέρ , κατασκευή apos;72,  διατίθεται
προς πώληση , με εγγυημένη απόδοση, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , τιμή ευκαιρίας
σίγουρα , μόνο 32.00€.
Κωδ.13804 ΓΗΠΕΔΟ, Κατάστημα 65 τ.μ.,
ισόγειο με 35 τ.μ. υπόγειο , διατίθεται σε τιμή
ευκαιρίας , Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
40.000€.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 116008 Πωλείται αγροτεμάχιο άδειο
κοντά στα σφαγεία της Βέροιας  με 6.937 τ.μ.
και άλλα 3 στρ. κατεχόμενο δηλ.  συνολικά 10
στρ. στην τιμή των 21000€ τελική . σπάνια
ευκαιρία . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς τα
έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο 7.677
τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€. .Αποκλειστι-

122583.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

σμα καινούργιο με 3ΔΣΚΑΘ

αμέρισμα 60 τ.μ. στο

ΚΕΝΤΡΟ ενοικιάζεται

με γκαράζ και αποθήκη στην

κέντρο της Βέροιας (δω-

γκαρσονιέρα 2ος όροφος,

περιοχή Ωρολογίου, 350

μάτιο, σαλόνι, κουζίνα,

πλήρως ανακαινισμένη.

ευρπω. Euromesitiki 6945

W.C.), πλήρως ανακαινι-

ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEX COURIER  
ΒΕΡΟΙΑΣ» πωλείται λόγο υπερβολικού χρόνου και όγκου
εργασίας και παρακολούθησης που χρειάζεται καθημερινά.
Υπάρχει σταθερό πελατολόγιο με σταθερά ανοδική πορεία &
ενδείκνυται για μία οικογενειακή επιχείρηση με αρκετά καλές
μηνιαίες απολαβές
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση
στη μονωδία, διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται όλα τα είδη
ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου (έντεχνο, λαϊκό, ποπ, ροκ,
μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και
κιθάρα για τη συνοδεία του τραγουδιού. Προετοιμασία για
εισαγωγή σε μουσικές σχολές. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6980
202881.

σμένο, 4ος όροφος ρετιρέ, κεντρική θέρμανση. Πληρ. τηλ.: 6945
495566.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματική στέγη,
εμβαδού 45 τ.μ., αποτελούμενη από 2 χώρους,
πλήρως ανακαινισμένους (δίπλα στα Αστικά), 1ος όροφος. Τηλ.:
23310 60632 & 6946
740621.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
στην οδό Αγ. Παταπίου 10 στη Βέροια
κατάστημα εμβαδού
100 τ.μ., με ημιυπόγειο χώρο εμβαδού
30 τ.μ., κατάλληλο
για επαγγελματική
χρήση (τέως Γυμναστήριο). Πληρ. τηλ.:
23310 24939, κιν.:
6973 015833.
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κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13571 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, Οικόπεδο 170
τ.μ., εντός σχεδίου και με μοναδική θέα στον
κάμπο , άρτιο και οικοδομήσιμο με σ/δ 0,8 ,
τιμή ευκαιρίας μόνο 35.000€.
Κωδ. 13547 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 382
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα ,
πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο το οποίο
προσφέρεται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας,
15.000€.
Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα
απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο
50.000€.
Κωδ 13664 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικόπεδο 584 τ.μ., εντός σχεδίου και με σ/δ 0,8
ελαφρώς επικλινές , πάνω σε κεντρικό δρόμο
και με νότιο προσανατολισμό , σπάνιο οικόπεδο σίγουρα , τιμή από 70.000€ τώρα μόνο
42.000€.
κωδ 13715 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.070
τ.μ., εκπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε τιμή προσφοράς μόνο 57.000€
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105140 ΔΕΗ, Πωλείται πάρκινγκ
ισόγειο με ανεξάρτητη γκαραζόπορτα 15 τ.μ.,
με εξαιρετικά καλή πρόσβαση , μόνο 7.000 €.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρίσκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους
χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου
και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή:
98.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που αναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης.
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.
Κωδ: 14714 - Κέντρο στην Εληά κοντά ,
πωλείται μία πολυτελώς ανακαινισμένη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 94 τ.μ. ισόγεια.
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο και ξυλολέβητα, Ανοιχτωσιά , Κουφώματα
Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Τζάκι, A/C,
Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμοσίφωνα, Μπαλκόνια 15 τ.μ. - Τιμή: 80.000 €.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλάβει 2 άνδρες
από 25 έως 45 ετών με τα κάτωθι προσόντα:
1. Οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
2. Αποθηκάριο με γνώσεις χειριστή κλαρκ
Τηλ.: 6947 021868
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια,
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477 κ. Δημήτρης.
ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχος Παιδαγωγικού Α.Π.Θ., κάτοχος πτυχίου Proficiency και Συστήματος Γραφής τυφλών Braille, τελειόφοιτος της Ελληνικής Νοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Ειδικής Αγωγής, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησιακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 2ΔΣ-Κ πάρκιγκ, αποθηκη καινουριο 75000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 3ος 95 τ.μ διαμπερές 45000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 45 τ.μ 20ετιας επαγ.στεγη 40000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 75000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ με 3ΔΣΚ του 75΄με ασαν. 45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα,85 τ.μ χωρις ας.με Α.Θ 35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 69000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ισογ.75 τ.μ χρήζει ανακαιν. 20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100Τ.Μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 90000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 Τ.Μ ανωγειο λουξ,24000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1ΔΚWC ομορφο, επιπλωμενο 160€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο με 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ θέα 350€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ με θεα,Α.Θ.Κοπλαμ,Πορτα ασφ.2ΔΣΚ 350€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν.Κ.Θ.250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κατω 1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ Θερμ/τες,θεα κουκλι 270€
ΠΑΠΑΚΙΑ 3ΔΣΚ +ΠΑΡΚΙΓΚ   καινουριο 350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ 7800τ.μ σε  καλη θεση ΕΥΚΑΙΡΙΑ  49.000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€

ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 35 στρ. χερσο  60000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλεττο 14.400 στρ στην ασφαλτο
σοβαρες προτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 20 στρ.Ροδακ+πομονα 45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 41 στρ με ροδακινα  κ ακτινιδια . 120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.μενερο 12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 28000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33 τ.μ για Ιατρειο  1ος με ασανσερ 22000€                                                                                                           
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από 25ως1500
τ.μ  από 50 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ εισογεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ καταστημα εξαιρετικη θεση  60+60 υπογειο 1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50
τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 28 τ.μ. lux επιπλωμένο 170 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 30 τ.μ. 10ετίας επιπλωμένο 200 €
ΕΛΗΑ 30 τ.μ. με μπαλκόνι 140 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό A/C 180 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 38 τ.μ. επιπλωμένο καλό 170 €
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ. καλό, A/C, ντουλάπες 140 €
ΕΛΗΑ 45 τ.μ. 15ετίας επιπλωμένο με A/C 190 €
ΚΕΝΤΡΟ 50 τ.μ. lux επιπλωμένο ατομικός λέβητας 270 €
ΡΟΛΟΪ 60 τ.μ. ντουλάπα ατομικός λέβητας 160 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 60 τ.μ. 10ετιας επιπλωμένο ατομικός λέβητας θέα A/C 250 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. 15ετίας ντουλάπες καλό 200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 80 τ.μ. 12ετίας ατομικός λέβητας αποθήκη 230 €
ΡΟΛΟΪ 80 τ.μ. κόπλαν καλό 180 €
ΡΟΛΟΪ 80 τ.μ. ρετιρέ τζάκι θέα ατομικός λέβητας 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 80 τ.μ. 12ετίας θέα πάρκινγκ 250 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 85 τ.μ. τζάκι ατομικός λέβητας καλό 250 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. κόπλαν 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. ανακαινισμένο ντουλάπες καλό 260 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 95 τ.μ. 15ετίας ατομικός λέβητας κλειστό
γκαράζ 320 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. κόπλαν ατομικός λέβητας 200 €
ΕΛΗΑ 100 τ.μ. επιπλωμένο καλό 350 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 110 τ.μ. ευρύχωρο καλό 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 280 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 120 τ.μ. ατομικός λέβητας πάρκινγκ 220 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 130 τ.μ. τζάκι ατομικός λέβητας πάρκινγκ
θέα 350 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 115 τ.μ. 8ετίας μονοκατοικία τζάκι ατομικός
λέβητας 270 €
ΝΑΟΥΣΑ 190 τ.μ. 12ετίας μονοκατοικία lux 300 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα 300 €

χανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και
εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΛΙΒΑΔΙ 2.000 μέτρα με 54 δένδρα-ελιές 6.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές, ρεύμα & νερό
11.000 €
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ 8.000 μέτρα με πομόνα & ρεύμα 16.000 €
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8.000 μέτρα επάνω στο δρόμο 26.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 13.000 μέτρα 38.000 €
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 15.000 μέτρα 23.000 €
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 15.000 μέτρα με αχλάδια παλμέτα 46.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 43.000 μέτρα  126.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα προς ενοικίαση 300 € / χρόνο

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

για συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομη-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι ά το μ ο γ ι α

επαγγελματική στέγη

ΕΡΓΑΣΙΑ

Delivery και κοπέλα για

στην Ανοίξεως, έναντι

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι η λ ε τ ρ ο σ υ -

τύλιγμα στο ψητοπωλείο

πάρκου Αγ. Αναργύρων

γκολλητής από την εται-

ΓΙΑΝΝΗΣ.

χώρος 90 τ.μ. (ημιόρο-

ρ ί α « Τ ζά κ ι α - Φ ωτ ι ά δ η ς »

ρίες κ. Γιώργος - 6984

φος) κατάλληλα διαμορ-

σ τ η ν Π α τ ρ ί δ α . Τη λ . :

472747.

φωμένος, γωνία, φωτει-

6976 791774 & 23310

νός, με θέα το πάρκο,

72872.

πλήρως ανακαινισμένος,

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι μ ά γ ε ι ρ α ς

Πληροφο-

Α Π Ο Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α
«TSIFLIDIS SECURITY»
ζητούνται φύλακες με ά-

αυτόνομη θέρμανση, a/c,

με πτυχίο και προϋπηρε-

δεια εργασίας και πιστο-

1 δωμάτιο, 1 ενιαίος πο-

σία και κοπέλα για λάντζα.

ποίηση γαι μόνιμη εργα-

λύ μεγάλος χώρος, χωλ,

Τηλ.: 23310 70846 & ωρες

σία. Τηλ. επικοινωνίας:

μπάνιο, κουζινα εξοπλι-

5.00 μ.μ. - 8.00 μ.μ.

6937 226565.

σμένη, μπαλκόνι περιμετρικό (ελάχιστα κοινόχρηστα). Τηλ.: 6948 744632,
6976 769046 (απόγευμα
ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και
200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ
και 220 ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90,
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος,
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 75 τ.μ. καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. καλό 1.200 €
ΓΗΠΕΔΟ 100 τ.μ. καλό 320 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 150 τ.μ. καλό 900 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 220 τ.μ. ισόγειο + 220 τ.μ. υπόγειο καλό
1.500 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. 11.500 €
ΡΟΛΟΪ 28 τ.μ. LUX ανακαινισμένο & επιπλωμένο 19.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ.  ανακαινισμένο 11.500 €
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ. ανακαινισμένο 17.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. 20ετίας καλό 16.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 27.000 €

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχή Παπάγου στα μπετά
100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές)
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ΡΟΛΟΪ 70 τ.μ. ευκαιρία 8.500 €
ΚΕΝΤΡΟ 72 τ.μ. ρετιρέ ευκαιρία 18.000 €
ΡΟΛΟΪ 80 τ.μ. ευκαιρία 15.500 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 38.000 €
ΡΟΛΟΪ 90 τ.μ. θέα καλό 50.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. καλό τζάκι ανακαινισμένο 46.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 110 τ.μ. καλό ανακαινισμένο ντουλάπες
80.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 110 τ.μ. ευκαιρία 27.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 130 τ.μ. 10ετίας lux θέα τζάκι πάρκινγκ
108.000 €
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 170 τ.μ. μεζονέτα 58.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. μονοκατοικία με 2 διαμερίσματα
62.000 €

18.00-20.00).

ΕΜΠΕΙΡΗ νοσηλεύτρια ζητά εργασία
σε ιατρείο της Βέροιας
ή της Νάουσας. Πληρ.
τηλ.: 6970 123208.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της Κλασικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείοιυ σε Αρχαία Ελληνικά,
Έκθεση, Λατινικά και Νεοελληνική Λογοτεχνία. Πολύ
προσιτές τιμές. Τηλ. επικοινωνίας: 6974 430782.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο
κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984
472747.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτερική, για φροντίδα ηλικιωμένων.
Τηλ.: 6993 678697.

Προσφορά της εβδομάδας
-ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Πωλείται κετρικότατο
διόροφο κατάστημα, 70 τ.μ. με μεγάλη πρό-

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα,
καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.: 6946 479828 & 6940 679667.

σοψη, ΜΟΝΟ 75.000 ευρώ.
-ΣΧΕΔΟΝ ΤΖΑΜΠΑ: Διαμέρισμα 60 τ.μ. με
2ΔΣΚWC, διαμπερές, πλήρως ανακαινισμένο, με ακριβά υλικά, 33.000 ευρώ.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην ΡΑχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και
εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε
παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Τμές

μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

πολύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980

-Κωδ. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο

973819.

άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ.
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα
στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή πτυ-

-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ.

χιούχο Μαθηματικού ΑΠΘ σε φιλικές

υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.

τιμές. Τηλ. επικοινωνίας: 6906 471253.

-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκινα, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο,
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασανσέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα,

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ TOYOTA YARIS 1.300
κ.ε., μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύητες, 30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατάσταση, μαύρο. Τηλ.: 2331302490.

μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 ευρώ
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ,
έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης
40.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτητικό δω-

-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4

μάτιο λευκό με στρώμα, πλυντήριο ρού-

στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή,

χων 45άρι, διπλή ντουλάπα, καναπές

συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 ευρώ.

λευκό τζάμι αμμοβολή και συρταριέρα

οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-

γραφείου. Τηλ.: 6978 335129.

σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης.
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο.
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή
πώλησης 140.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο.
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ροδάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλαίτεια χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000
ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 400 τ.μ., μέσα στο χωριό, κέντρο,
18.000 ευρώ. ΚΩΔ. 72
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό,
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Λεωφόρος Ανοίξεως. Πωλείται, δύο δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο (μπορεί να γίνει και 3ο δωμάτιο) 4ου ορόφου
διαμπερές. με μόνωση και αντλία θερμότητας, ανακαινισμένο
πλήρως με θέα. Τιμή 125000€ (κωδ Π2Δ8)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Περιοχή Τσερμένι. .Οροφοδιαμέρισμα 130τ.μ, διαμπερές,
1ος όροφος, 2ΔΣΚΜπάνιο, WC. Ωρομέτρηση .Πολύ άνετοι χώροι (δυνατότητα 3ου δωματίου) Τιμή 75000€(κωδ ΠΔ35)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα

που γίνεται διπλό κρεβάτι, γραφείο με

-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ.

-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ .Μαγαζί πολύ ιδιαίτερο, γωνιακό ,48τμ ισόγειο και 1ος όροφος με εσωτερική σκάλα, στο κέντρο της αγοράς στον πεζόδρομο. Μόνο σοβαρές  προτάσεις ( κωδ 423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Γραφείο στο κέντρο, 1ου ορ. στον πεζόδρομο,
ανακαινισμένο πλήρως, λουξ,2 χώροι  wc.Τιμη 250€.(κωδ 127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Γραφείο ανακαινισμένο λουξ, τρείς υπέροχοι
χώροι,κουζίνα 2 μπάνια βεράντα. Κατάλληλο για ιατρείο ,δικηγορικό ,λογιστικό η οποιοδήποτε άλλο γραφείο.Τιμή 450€
(κωδ ΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με το στρώμα. Πληρ. τηλ.: 6973 777747.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έ-

Η βιομηχανία ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
ζητά προσωπικό για τις ανάγκες
της μονάδας παραγωγής της,
που βρίσκεται στο 5ο χλμ. Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.
Συγκεκριμένα ζητούνται:
•Εργάτες και εργάτριες για το
τμήμα παραγωγής
•Επιστημονικό προσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τεχνολόγους τροφίμων, τεχνολόγους γεωπόνους).
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από απλή φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 800
email: info@almifoods.gr

πιπλα γραφειου, σαλόνι SATO μπλε, 4

μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώροι.
Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα 2ου ορ. χωρίς ασανσέρ με 2 δωμάτια σαλοκουζίνα μπάνιο ατομική θέρμανση πετρελαίου .Τιμή 220€. (κωδ 2Δ14)
Περιοχή γιοντζαλίκια. Ενοικιάζεται για μεγάλη οικογένεια. Τρια
δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο  1ου ορόφου διαμπερές. Τιμή
260€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ου ορόφου, κοντα  στην περιφερειακή , δύο δωμάτια σαλοτραπεζαρία κουζίνα μπάνιο ατομική
θέρμανση πετρελαίου ,χωρίς ασανσέρ, ελάχιστα κοινόχρηστα .Τιμή  190€!!! (Ε2Δ13)
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1)
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο , περιοχή Λευκόπετρα, 2,5 στρεμματα,
εντός σχεδίου, με μήλα στάρκιν .Άρτιο και οικοδομήσιμο με
θέα Τιμή 16000ευρώ(κωδ ΧΠ5)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Από γνωστή εταιρεία μεταφορών ζητείται λογίστρια με
άριστη γνώση υπολογιστικών προγραμμάτων και αποθήκης εμπορευμάτων για μόνιμη εργασία, θα προτιμηθεί
εμπειρία. Βιογραφικό με ραντεβού στο τηλ. 6937226565.

καρέκλες, τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενο συσκέψεων, ντουλάπα με
κλειδαριά (κερασί),
ντουλάπα-ράφια (μελί),
καναπέδες, όλα σε άριστη κατάσταση. Τηλ.:
23310 21210, Κιν.:
6978 004183.

www.mesitikoveria.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3ΔΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.ΕΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΔΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.
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P Τουλάχιστον ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο, γιατί το κανονικό μάς ξέσκισε…
P

Και συνδέεται ευθέως με το πιεσόμετρο.

P Το μόνο ‘κόκκινο’ της περιόδου της
πρώτης φοράς Αριστεράς.
P Σαν να μην μας έφταναν οι κρύες πιεστικές νύχτες με την αγάπη.
P Λογικά, στα 10 χρόνια κρίσης, η πίεση
αποτελεί μέρος του DNA του Έλληνα.

P
Να πούμε όμως ένα μπράβο στους
διάφορους βουλευτές που αλλάζουν κόμμα
αλλά ξέρουν πότε να χειροκροτήσουν και δεν
μπερδεύονται. Δεν είναι πάντα εύκολο.
P Σήμερα είναι ψήφος. Παλιά ήταν Πίτσος
εμπιστοσύνη.
P

Ροδάκινα, νεκταρίνια, καπνός, κτηνοτρόφοι, συμπύρηνα, τεύτλα, αχλάδια, όσπρια,
ντομάτα. Στα de minimis δεν μπήκαν μόνον ο
μουσακάς και τα φασόλια με τα λάχανα.

P

P Δεν ήξερα πάντως ότι τα de minimis ήταν
βαρέλι δίχως πάτο.

P

Και ο στόμαχος. Αν κρίνω από τις συνεχώς αυξανόμενες εκπομπές μαγειρικής.

P Και τόσα χρόνια, αλήθεια, πώς αξιοποιούσαμε αυτό το κέρας της Αμάλθειας;

P Υψηλής θεαματικότητας, κι ακόμη υψηλότερης θερμιδικής αξίας.

P Έτσι συμβαίνει και στην πολιτική τελευταία. Είναι πολύ το κέρατο.

Παρότι ο τράχηλος συνεχίζει ζυγόν να
μην υποφέρει. Όπως είπε κι ο Αλέξης.

P

P Και άλλες τόσες οι de minimis μειοψηφίες και πλειοψηφίες.

P

P Απλώς να μην μπερδέψουμε το κέρας με
το ασκί του Αιόλου. Γιατί θα βρεθούμε να θερίζου-

Όρα Πάνος Καμένος. Που πριν φύγει,
είχε ξεφύγει.
Και είχε και μια συστολή για να χωρά
στην καμπίνα του F16. Τώρα;

με θύελλες.

P Να ξέρουν όλοι οι πρωταγωνιστές, ότι
στο τέλος του παιχνιδιού βασιλιάς και πιόνι
θα μπουν στο ίδιο κουτί.
P Δέκα πόντους μίκραινε το καλό μου το
πουλόβερ που έβαλε στους 30 βαθμούς η αγάπη.
Ή δεν έχει ιδέα από πλύσιμο ή έχει γκόμενο δέκα
πόντους πιο κοντό.
P Ευτυχώς ανέβηκε η θερμοκρασία και
δεν βγαίνουμε πλέον για καφέ με το πάπλωμα.
P

Και:

Ταξιδεύει ένας με το αυτοκίνητο βράδυ στην
εθνική οδό όταν ξαφνικά του πετιέται ένας παράξενος άνδρας ντυμένος με μία κόκκινη στολή και
του κάνει νόημα να σταματήσει. Σταματάει αυτός,
τον πλησιάζει ο άνδρας με τα κόκκινα και του λέει:

«Είμαι ο βλάκας με τα κόκκινα και πεινάω πολύ. Έχεις τίποτα να μου δώσεις να φάω;»
Αν και είχε χεστεί απάνω του, ο οδηγός του
δίνει ένα μισοφαγωμένο σάντουιτς και φεύγει.
«Θα το έσκασε από το τρελάδικο ο καημένος»
σκέφτηκε.
Σε μερικά χιλιόμετρα, του πετιέται ένας ντυμένος στα πράσινα. Του κάνει νόημα να σταματήσει
και του λέει:
«Είμαι ο βλάκας με τα πράσινα και διψάω πολύ. Έχεις τίποτα να μου δώσεις να πιω;»
Ο οδηγός του δίνει ένα μπουκάλι νερό που είχε
μαζί του και φεύγει.
«Έχουν συνεννοηθεί όλοι οι τρελοί σήμερα»
σκέφτηκε.
Σε μερικά χιλιόμετρα του πετιέται ένας ντυμένος στα μπλε και του κάνει νόημα να σταματήσει.
Έχοντας συνηθίσει ο οδηγός αυτήν την παράνοια,
του λέει:
«Ξέρω-Ξέρω. Είσαι ο βλάκας με τα μπλε. Και
τι θέλεις εσύ;»
«Άδεια και δίπλωμα»!
Κ.Π.

Σε αυξήσεις λογαριασμών προσανατολίζεται η ΔΕΗ
Υπό εξέταση και μείωση 15% ως επιβράβευση συνέπειας των καταναλωτών

«Η ΔΕΗ δεν μπορεί πλέον να απορροφά τις
επιβαρύνσεις. Χρειάζεται αύξηση στα τιμολόγια
η οποία θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερη και
δικαιότερη». Αυτά επισήμανε χθες ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης
Παναγιωτάκης, σημειώνοντας ότι το ποσοστό
της αύξησης θα είναι μονοψήφιο και τονίζοντας
ακόμη ότι θα είναι πιο δίκαιο και αποτελεσματικό

να προστεθεί στα τιμολόγια ρήτρα οριακής τιμής
του συστήματος (είναι η τιμή χονδρικής που διαμορφώνεται στην ημερήσια αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας), αντί για την ρήτρα ρύπων (δηλαδή,
το κόστος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
που επιβαρύνει την ηλεκτροπαραγωγή), που είχε
συζητηθεί πρόσφατα. Παράλληλα, είναι υπό εξέταση η μείωση του ποσοστού επιβράβευσης των

συνεπών στις πληρωμές καταναλωτών το οποίο
σήμερα είναι 15%.
Ο επικεφαλής της ΔΕΗ προσδιόρισε χρονικά
τη λήψη των αποφάσεων για την αναπροσαρμογή των τιμολογίων στο επόμενο δεκαπενθήμερο
και τη συνέδεσε με τις επαφές που προγραμματίζονται το Φεβρουάριο με διεθνείς επενδυτές
για την έξοδο της ΔΕΗ στις αγορές η οποία αποσκοπεί στην άντληση
250-300 εκατ. ευρώ που
θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων για την αποπληρωμή ομολόγου που
λήγει το Μάιο. Έξοδος η
οποία για να είναι επιτυχής θα χρειαστεί βελτίωση του περιθωρίου προ
φόρων τόκων και αποσβέσεων της επιχείρησης
(EBITDA).
Ο κ. Παναγιωτάκης
χαρακτήρισε θετικές τις
εξελίξεις στον τομέα των
ληξιπρόθεσμων οφειλών
τονίζοντας ότι το βασικό
πρόβλημα είναι οι τελικοί πελάτες, δηλαδή, οι
οφειλές καταναλωτών
που έχουν διακόψει την
ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεών τους ή
έχουν μετακινηθεί σε άλλο πάροχο. Πρόκειται για
600.000 καταναλωτές η
οφειλή των οποίων κυ-

μαίνεται στα 800 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας τις
συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές στη μέση και
χαμηλή τάση στο επίπεδο του 1,7 δισ. ευρώ. Στα
200 εκατ. ευρώ κυμαίνονται οι οφειλές του ευρύτερου δημοσίου τομέα (μαζί με τους οργανισμούς
εγγείων βελτιώσεων) και άλλα 400 εκατ. ευρώ
είναι οφειλές από μεγάλες βιομηχανίες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής τάσης.

