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Αναβαθμίζονται ενεργειακά  
τα Δημοτικά Σχολεία, 
16ο, 6ο - 13ο και 2ο 
του Δήμου Βέροιας

-Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου ύψους 
1.646.000 ευρώ στο  πρόγραμμα της Περιφέρειας

Μην κυρώσετε 
την Συμφωνία των 

Πρεσπών
-Μην παραδώσετε την 

ιστορία της Μακεδονίας  
Της Ολυμπίας

 Σουγιουλτζή-Γκασνάκη

Αντρας εγκλωβίστηκε 
σε ξέρα όταν άνοιξαν

 τα νερά του φράγματος 
στον Αλιάκμονα

Το 
χρέος 
μας

Της Νίκης Καρατζιούλα

Σελ.  7

Σελ. 5

Σελ. 2

Σελ. 7

Σελ. 5

Την μνήμη του πολιούχου της Αγίου 
Αντωνίου τίμησε χθες η ΒέροιαΥποψήφιος για τον 

Δήμο Αλεξάνδρειας 
ο Κώστας Ναλμπάντης

-«Η μόνη μας ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
          είναι το Ανθρωποκεντρικό μας 

Πρόγραμμα», δηλώνει

Σελ. 16



Επιτέλους λίγη συνεννόηση 
και ομοψυχία

για το Μακεδονικό!
  Πραγματικά σε αυτήν την χώρα τα κάνουμε όλα 
ανάποδα, γιατί είναι και στην φύση του Έλληνα η 
«αναποδιά»! Μετά από την διάλυση της συγκυβέρνησης, 
διαγραφές, μεταγραφές και ψήφο εμπιστοσύνης, 
θυμήθηκε ο πρωθυπουργός την δημόσια συζήτηση για 
την Συμφωνία των Πρεσπών, προτείνοντας debate στον 
Κυριάκο Μητσοτάκη. Η απόρριψη της πρότασης ήρθε 
άμεσα και σίγουρα δεν βοηθά το κλίμα που χρειάζεται σε 
τόσο κρίσιμες ιστορικά στιγμές. Οι πολιτικοί χειρισμοί 
θυμίζουν περισσότερο κοουτσάρισμα εν όψει των 
εκλογών και λιγότερο ουσιώδης κινήσεις προς όφελος 
του κοινού καλού. Σε τέτοιες πολιτικές συγκυρίες 
όφειλαν οι πολιτικές δυνάμεις να παραμερίσουν τις 
διαφορές που τους χωρίζουν και με ομοψυχία και 
συνεννόηση να καταλήξουν σε μια επωφελή λύση για τα 
συμφέροντα της χώρας. Αλλά και αν αυτό δεν μπορεί 
να επιτευχθεί, δημόσιος διάλογος και αντιπαράθεση 
στο απαιτούμενο επίπεδο και όχι οι κλωτσοπατινάδες 
που δυστυχώς παρακολουθούμε εντός της Βουλής 
και στα τηλεοπτικά πάνελς. Αυτό τελικά θα είναι και 
το συμπέρασμα του ιστορικού του μέλλοντος, ότι δεν 
κατάφεραν οι πολιτικές δυνάμεις να συνεννοηθούν για 
το κοινό καλό.
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πατρ. Αλεξανδρείας

43 προσλήψεις
για την καθαριότητα

στην Αστυνομία

Συνολικάσαράντατρία(43)άτομαθαπροσληφθούνμέσω
ΑΣΕΠ,γιατηνκάλυψηαναγκώνκαθαριότηταςτηςΓενικήςΠε-
ριφερειακήςΑστυνομικήςΔιεύθυνσηςΚεντρικήςΜακεδονίας
στουςΝομούςΚιλκίς,Πέλλας, Σερρών,Χαλκιδικής,Ημαθίας
καιΠιερίαςμεσύμβασηεργασίαςιδιωτικούδικαίουορισμένου
χρόνου.Όσοιενδιαφέρονταιμπορούνναβρουντηνπροκήρυ-
ξηστηΔιαύγεια.

Με σπιτικό λικέρ γεύτηκε την φιλοξενία του ΚΕΜΑΕΔ
ο Απ. Τζιτζικώστας 

Με αφορμή την προ-
χθεσινήτουπαρουσίαστη
Βέροια για την κοπή της
πίτας των υπαλλήλων της
Π.Ε. Ημαθίας, ο περιφε-
ρειάρχης Κ. Μακεδονίας
Απ. Τζιτζικώστας, έκανε
και μιασύντομη επίσκεψη
στοΚΕΜΑΕΔ (ΚέντροΜέ-
ριμναςΑμΕΑ δ. Βέροιας).
Είχε την ευκαιρία να ενη-
μερωθείαπότηνπρόεδρο
Μελίνα Δαμιανίδου για
τις δράσεις του κέντρου,
νασυνομιλήσει με ταπαι-
διά και να δει την δουλειά
τους.Τονσυνόδευαν ο α-
ντιπεριφερειάρχηςΗμαθί-
αςΚων.Καλαιτζίδης και
η υποψήφιαπεριφερειακή
σύμβουλοςΟλυμπίαΣου-
γιουλτζή-Γκασνάκη, που
όπωςφαίνεταικαιαπότην
φωτογραφίαγεύτηκαντηνφιλοξενίατουκέντρουδοκιμάζονταςχειροποίητολικέρ,πουάρεσεστονπεριφερειάρχη.Μια
επίσκεψηχωρίςπολλάφώτακαιδημοσιότητα,μεουσίακαικυρίωςευαισθησίαγιατουςανθρώπουςπουχρειάζονται
ειδικήφροντίδακαιμέριμνα.

Επιχείρησηαπεγκλωβισμούάνδρα
που-όπωςαναφέρουνοιπληροφορί-
εςτουInVeria.gr-είχεπάειγιαψάρε-
μαστονΑλιάκμονα(κοντάστηνΆμμο)
και εγκλωβίστηκε σε μία ξέρα όταν
άνοιξαν τα νερά τουφράγματος από
τηΔΕΗ, τοπρωί τηςΠέμπτης 17 Ια-
νουαρίου2019.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβε-
στικήΥπηρεσίαΒέροιας,ενώκλήθηκε
καικλιμάκιοτηςΕΜΑΚ,τοοποίοτελι-
κάδενήρθεκαθώςεξέλιπανοιλόγοι.
ΚατόπιναιτήματοςτηςΠυροσβεστικής
προς τηΔΕΗ διακόπηκε η ροή του
ποταμού και έτσι κατάφερανοιπυρο-
σβέστες ναπροσεγγίσουν το άντρα,
γύρωστα50,καινατονβγάλουνσώο
απόταορμητικάνερά.

Μεαφορμήτοπεριστατικότονίζεται
ότιηστάθμητουΑλιάκμονακαιτωνπαραποτάμωνμπορεί
ανάπάσαστιγμήναανέβει,γιααυτόκαιδενπρέπεικανείς
νααψηφάτιςσχετικέςπινακίδες.

Σύμφωναμε τηνΠυροσβεστικήΥπηρεσία, ολοκληρώ-

θηκε επιτυχώς επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμου, από
βάρκαπουείχεπροσαράξεισεξέρατουποταμούΑλιάκμο-
ναστηνπεριοχήΆμμοςΗμαθίας.

Στοσημείο επιχείρησαν 10πυροσβέστες με δύο οχή-
ματα

Μεπάραπολύκόσμο
χθεςηλιτανεία

τουΑγίουΑντωνίου!
ΟκαλόςκαιρόςβοήθησετηνπόλητηςΒέροιαςνα

πάρειτηνευλογίατουΠολιούχουτηςΑγίουΑντωνίου,
με τηνλιτανεία της εικόναςσεόλο τοκέντρο τηςπό-
λης.Εντυπωσιακάμεγάλοςοαριθμόςτωνπιστώνπου
ακολούθησετηνπομπή,τόσοπουενώτοκουβούκλιο
μεταιεράλείψαναέστριβεαπότηΒενιζέλουστηνΜα-
λακούσηγιαναεπιστρέψειστονΙερόΝαό,ηουράτου
κόσμου βρισκόταν ακόμαστα γραφεία του «Λαού»,
στούψοςτηςΚαρακωστή.

ΜεγάληηχάρητουΠολιούχου,αςπροστατεύειτην
πόλημαςαπόόλαταδεινά!

Ημαθία:Εγκλωβίστηκεσεξέραότανάνοιξαντανερά
τουφράγματοςΑλιάκμονα



Με σφοδρές συγκρούσεις με-
ταξύ του πρωθυπουργού Αλέξη 
Τσίπρα, του  αρχηγού της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκου 
Μητσοτάκη και των  αρχηγών των 
μικρότερων κομμάτων ολοκλη-
ρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 
μια από τις κορυφαίες κοινοβου-
λευτικές διαδικασίες, αυτή της 
παροχής ψήφου εμπιστοσύνης 
στην κυβέρνηση, με ονομαστική 
ψηφοφορία στην Βουλή. Οι τό-
νοι υπήρξαν υψηλοί στην Βουλή 
με βουλευτές και υπουργούς να 
διασταυρώνουν τα ξίφη τους ζε-
σταίνοντας έτσι το κλίμα για τους 
αρχηγούς. 

Τελικά η κυβέρνηση Τσίπρα 
έλαβε την εμπιστοσύνη 151 βου-
λευτών, ενώ 148 ψήφισαν “όχι”.

Έλενα Κουντουρά, Βασίλης 
Κόκκαλης, Κώστας Ζουράρις, 
Θανάσης Παπαχριστόπουλος, 
Κατερίνα Παπακώστα και Σπύρος Δανέλλης 
στήριξαν τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ και 
διατηρούν την κυβέρνηση όρθια, εν όψει της 
ψηφοφορίας για την Συμφωνία των Πρεσπών. 

Κατά ψήφισαν οι βουλευτές των κομμάτων 
της αντιπολίτευσης: 77 της ΝΔ, 20 της Δημο-
κρατικής Συμπαράταξης, 16 της ΧΑ, 15 του 
ΚΚΕ, 4 των ANEΛ, 5 της Ένωσης Κεντρώων 
και 5 από το Ποτάμι. Αλλά και οι υπόλοιποι έξι 
ανεξάρτητοι βουλευτές. Απών ήταν ο βουλευ-
τής της ΝΔ Γιώργος Κασαπίδης που βρίσκεται 
στην Κοζάνη. Έστειλε επιστολική ψήφο εκφρά-
ζοντας την πρόθεση καταψήφισης αλλά, καθώς 
δεν βρισκόταν σε αποστολή της Βουλής, δεν 

καταμετρήθηκε.
Η συζήτηση για την Συμφωνία των Πρε-

σπών αναμένεται να ξεκινήσει στην ελληνική 
Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα, εκτός απροό-
πτου.

Για το θέμα της Συμφωνίας με  ανακοίνω-
σή του το Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνει την 
πρόθεση της κυβέρνησης να ενημερωθεί και ο 
τελευταίος Έλληνας πολίτης για όλες τις πτυχές 
της, ούτως ώστε με νηφαλιότητα να μπορεί να 
κρίνει αν αυτή είναι υπέρ η κατά των εθνικών 
μας συμφερόντων.

«Επιδίωξή μας είναι να μάθει όλος ο ελλη-
νικός λαός την αλήθεια, και να κρίνει με λογική 
και ευαισθησία, και με βάση την αλήθεια, και 
μόνο την αλήθεια, και όχι με βάση κραυγές, 

συνθήματα, και εθνικιστικές κορώ-
νες.

Υπηρετώντας αυτή την επιδίω-
ξη, το Υπουργείο Εξωτερικών θα 
φροντίσει ώστε να διανεμηθεί την 
Κυριακή διά του Τύπου στη δημο-

σιότητα ολόκληρο το κείμενο της συμφωνίας. 
Για να είναι όλοι σε θέση να κρίνουν, αφού μά-
θουν», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πρόταση για ντιμπέιτ
την πρόταση του πρωθυπουργού Αλέξη 

Τσίπρα για μια διακαναλική μονομαχία για τη 
Συμφωνία των Πρεσπών, απορρίπτει η ΝΔ 
τονίζοντας πως «οι διεθνείς συμφωνίες της 
χώρας συζητιούνται και κυρώνονται στη Βου-
λή», προσθέτοντας πως στη διαδικασία αυτή 
συμμετέχουν όλα τα κόμματα και όλοι οι Έλ-
ληνες βουλευτές οι οποίοι και αναλαμβάνουν 
τις ιστορικές ευθύνες τους, πόσο μάλλον για 
μια τόσο σημαντική συμφωνία, όπως αυτή της 
διευθέτησης του Σκοπιανού ζητήματος.

. «Ο κ. Μητσοτάκης για ακόμη μία φορά 
το βάζει στα πόδια. Φοβάται την τετ α τετ α-
ντιπαράθεση σε debate για τη Συμφωνία των 
Πρεσπών, γιατί πολύ απλά δεν του έχει μείνει 
κανένα επιχείρημα» απάντησε με γραπτή του 
ανακοίνωση το γραφείο Τύπου του πρωθυ-
πουργού.
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Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου
Η ΝΟΔΕ Ημαθίας 

και οι ΔΗΜΤΟ Βέροιας, 
Νάουσας 

και Αλεξάνδρειας 
κόβουν βασιλόπιτα

-Κεντρικός ομιλητής ο Κωστής Χατζηδάκης
 Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΝΟΔΕ Ημαθί-

ας , όπως επίσης οι Πρόεδροι και τα μέλη των 
ΔΗΜΤΟ Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας 
διοργανώνουν κοινή εκδήλωση για την κοπή 
της πίτας, το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 και 
ώρα 21:30 στο κτήμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στη 
Βέροια.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι 
ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και 
βουλευτής Β΄ Αθηνών, κ. Κωστής Χατζηδάκης.

Προσκλήσεις διατίθενται και νωρίτερα από 
τους προέδρους και τα μέλη, όπως επίσης 
για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 
επικοινωνείτε και στο τηλ. του γραφείου της 
ΝΟΔΕ Ημαθίας 23310- 28980.

Από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας 

Για διακίνηση ναρκωτικών 
συνελήφθησαν 3 άτομα 

σε περιοχή της Θεσσαλονίκης
-Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 11 κιλά κάνναβη 

Για διακίνηση ναρκωτικών συνελήφθη-
σαν από αστυνομικούς του Τμήματος Α-
σφάλειας Βέροιας χθες Πέμπτη 17 Ιανουα-
ρίου 2019, τις πρώτες πρωινές σε περιοχή 
της Θεσσαλονίκης, 2 αλλοδαποί ηλικίας 
20 και 21 ετών, καθώς και ένας 19χρονος 
ημεδαπός. 

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες 
ενέργειες των αστυνομικών, αρχικά εντο-
πίστηκαν τα παραπάνω νεαρά άτομα και 
σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε 
στην κατοχή του 19χρονου και κατασχέθη-
κε ποσότητα κάνναβης βάρους 2 κιλών και 
50 γραμμαρίων, την οποία παρέλαβε λίγο 
νωρίτερα από τα άλλα 2 άτομα.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε 2 σπίτια 
που χρησιμοποιούσε ο 21χρονος βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν συνολική ποσότη-
τα κάνναβης βάρους 9 κιλών και 664,5 
γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 2.465 ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση των 
ναρκωτικών.

Από την κατοχή τους κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκε και ένα 
όχημα ιδιοκτησίας του 21χρονου ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 11 κιλών και 714,5 γραμμαρίων.
Οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον κ. 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Επιτροπή Αγώνα Ημαθίας 
προς Φορείς, Συλλόγους 
και Σωματεία Ημαθίας: 

«Σας ζητούμε 
συμπαράσταση, 

ψηφίσματα, 
κλείσιμο καταστημάτων 

και δυναμικό παρόν 
για τη Μακεδονία»

-Για το συλλαλητήριο της 
Τρίτης στη Βέροια

Την  ηθική τους συμπαράσταση, την έκδοση ψηφίσματος, την 
θετική εισήγησή για το κλείσιμο των καταστημάτων του Ν. Ημαθί-
ας και το δυναμικό τους παρόν στο συλλαλητήριο ζητάει η Επιτρο-
πή Αγώνα Ημαθίας για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, από  Φορείς, Συλλόγους 
και Σωματεία του νομού, με επιστολή τους στην οποία τονίζουν:

«Αξιότιμες κύριες/Αξιότιμοι κύριοι
Εμείς, η Επιτροπή Αγώνα Ημαθίας για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 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 προβλή-
ματα – επιβραβεύουν τον εθνικισμό και το σοβινισμό. 

Δηλώνουμε την αντίθεσή μας με την λεγόμενη «Συμφωνία» και 
καλούμε τον κόσμο της Ημαθίας και όχι μόνο να δώσουν δυναμικό 
παρών συμμετέχοντας στο συλλαλητήριο που διοργανώνουμε 
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 ψηφίσμα-
τος, την θετική εισήγησή σας για το κλείσιμο των καταστημάτων 
του Ν. Ημαθίας 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» 

Εν όψει της συζήτησης για την Συμφωνία των Πρεσπών 

151 «ναι» διατηρούν την κυβέρνηση 
όρθια, 148 “όχι” και ένα «απών», το 

αποτέλεσμα της ψήφου εμπιστοσύνης
-Σφοδρές συγκρούσεις και βαριές κουβέντες στη Βουλή  
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SPIDER-MAN: ΜΕΣΑ ΣΤΟ Α-
ΡΑΧΝΟ-ΣΥΜΠΑΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές: μόνο Σάββατο 
19/1 – Κυριακή 20/1 στις 17.00  
μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά

Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕ-
ΦΕΙ       (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  μετα-

γλωττισμένη στα Ελληνικά

ΓΟΥΙΛΙ       (Μεταγλ.)
Προβολή:   μόνο  Κυριακή 20/1 στις 11.30  μετα-

γλωττισμένη 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 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     17/1/19 - 23/1/19

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Η Φιλόπτωχος κόβει την πίτα της 
την Δευτέρα στην Λέσχη Αξιωματικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας,σας προσκαλεί στο “ΚΟ-
ΨΙΜΟ 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.

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

Ο Δήμαρχος 
της Ηρωικής Πό-
λης Νάουσας κ. 
Ν ίκος Κουτσο -
γ ιάννης  κα ι  ο 
Σ ύ ν δε σ μ ο ς  Α -
μπελουργών και 
Οινοποιών Νάου-
σας σας προσκα-
λούν στην παρου-
σίαση του βιβλίου 
του Γιώργου Πίττα 
“Γαστρονομικές 
κοινότητες - Γα-
στρονομικοί προ-
ορισμοί”. Η εκδή-
λωση θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τρί-
τη 22 Ιανουαρίου 
2019, στις 6 το 
απόγευμα στον πολυχώρο πολιτισμού “Χρήστος 
Λαναράς»,  Βέτλανς, στην αίθουσα διαλέξεων. 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Σταύρος Βαλσα-
μίδης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού 
Νάουσας, η Μπήλιω Τσουκαλά, δημοσιογράφος, 
ο Βασίλης Λαφάρας, εστιάτορας, ο Δημήτρης 
Μάντσιος, Πρόεδρος Ξενοδόχων Ν. Ημαθίας και 
ο Χριστόφορος Γεωργιάδης, από το οινοποιείο 
Αργατία.

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Ο Γιώργος Πίττας, ξενοδόχος, επικεφαλής του 

Ελληνικού Πρωινού του Ξενοδοχειακού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδος, συγγραφέας και ιδρυτής της 
ιστοσελίδας Greek Gastronomy Guide, στο 7ο 
βιβλίο του «Γαστρονομικές Κοινότητες-Γαστρο-
νομικοί προορισμοί», θέτει προβληματισμούς και 
προτείνει δράσεις,  έτσι ώστε ο γαστρονομικός 
πλούτος κάθε τόπου να αξιοποιηθεί και να γίνει, 
μέσα από την αφύπνιση των κοιμισμένων συλλο-
γικοτήτων, μοχλός ανάπτυξης για την  ελληνική 

γαστρονομία και την οικονομία της χώρας.
Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στα υποψήφια 

μέλη των γαστρονομικών κοινοτήτων, δηλαδή σε 
όλους τους επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου 
του αγροδιατροφικού κλάδου, της εστίασης και 
του τουρισμού. 

Σκοπός του βιβλίου δεν είναι μόνο η διεύρυν-
ση των γνώσεων των επαγγελματιών, η ευαισθη-
τοποίησή τους στους θησαυρούς της γαστρονο-
μίας του τόπου τους και η προετοιμασία τους για 
τη δημιουργία ενός νέου θεσμού, του θεσμού των 
Γαστρονομικών Κοινοτήτων.

Με συγκεκριμένες προτάσεις δράσεων, το 
βιβλίο καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η 
γαστρονομία θα προσδώσει αξία σε κάθε τόπο, 
θα ενισχύσει την ταυτότητα κάθε τουριστικού 
προορισμού, θα συμβάλει στην ανάπτυξη του 
αγροδιατροφικού κλάδου, αλλά και στην τοπική 
οικονομία γενικότερα. 

Το βιβλίο επιδιώκει να γίνει οδηγός δράσης, 
ένα εγχειρίδιο συμπεριφοράς.

Στον πολυχώρο πολιτισμού “Χρήστος Λαναράς”, Βέτλανς στη Νάουσα
Παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Πίττα 

“Γαστρονομικές κοινότητες 
- Γαστρονομικοί προορισμοί”

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
Ευχαριστίες για δρώμενο 

των Μωμόγερων

Το απόγευμα της Πέμπτης 3 Ιανουαρίου 2019 αναβίωσε η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας - Ε-
θνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης», το εθιμικό δρώμενο των Μωμόγερων, εξευμενίζο-
ντας την φύση και διώχνοντας τα κακά πνεύματα. Οι δώδεκα μωμόγεροι, οι νύφες, η γραία και ο γέρος, 
ο διάβολον, ο άρκος, ο γιατρός και ο τσανταρμάς έκαναν την εξόρμησή τους στην πόλη της Νάουσας, 
αναστατώνοντάς την και κάνοντάς την να χορέψει στους ρυθμούς τους. Το διοικητικό συμβούλιο θα 
ήθελε να ευχαριστήσει τα καταστήματα της πόλης για την αποδοχή και συμμετοχή τους στην πραγ-
ματοποίηση του δρώμενου, το Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας, την Μακεδονία Security, τον Μ.Π.Σ. Νέας 
Νικομήδειας και τους χορευτές του, για την συνεργασία του, και όλο τον κόσμο που παρακολούθησε 
την δράση αυτή.

Μαθητική επίσκεψη 
στο Σύλλογο Βλάχων Βέροιας 

στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+

Τη Δευτέρα 14-1-2018 ο Σύλλογος Βλάχων Βέροιας υποδέχτηκε στο σπίτι του μαθητές και καθηγητές 
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 PROJECT– SCHOOLEDUCATIONNo. 2018-1-PT01-
KA229-047365, “Αειφορία για την Δημοκρατία, Δημοκρατία για την Αειφορία”. Συμμετείχαν τέσσερα ευρωπαϊκά 
σχολεία με οικοδεσπότη το 5ο Γενικό Λύκειο Βέροιας και συνεργάτες από την Εσθονία, την Πορτογαλία και τη 
Φιλανδία. Τις αποστολές καλωσόρισε ο πρώην πρόεδρος και επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του Συλ-
λόγου, κ. Τάκης Γκαλαΐτσης, ο οποίος ενημέρωσε δασκάλους και μαθητές για τις δραστηριότητες του συλλόγου 
και τον αγώνα του για την καταγραφή και τη διάσωση της βλάχικης γλώσσας και παράδοσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ιστορία των Βλάχων και την αρμονική τους συνύπαρξη ανά τους αιώνες με τις 
υπόλοιπες πληθυσμιακές ομάδες της πολυπολιτισμικής Βέροιας. Ο κ. Γκαλαΐτσης τόνισε ότι το σπίτι του Συλ-
λόγου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αειφορίας, καθώς πρόκειται για παλιά εβραϊκή κατοικία, η οποία 
αγοράστηκε από τον Σύλλογο και με τη σύμπραξη του Δήμου Βέροιας και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αναστυ-
λώθηκε και εισήλθε στον 21ο αιώνα με τη νέα του χρήση.

Στη συνέχεια οι επισκέπτες γεύτηκαν παραδοσιακές συνταγές και δοκίμασαν τις ικανότητες τους στην από-
δοση των παραδοσιακών βλάχικων χορών, ενώ τα μέλη του Συλλόγου τους κατευόδωσαν με την ευχή να συ-
νεχίσουν όλοι μαζί με επιτυχία το έργο τους και να απολαύσουν οι φιλοξενούμενοι τη διαμονή τους στη Βέροια.
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Λεωφορείο για το 
συλλαλητήριο της Αθήνας 
βάζει ο Δήμος Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας προτίθεται να μισθώσει λεωφορείο για την μετάβαση στην Αθήνα 
όσων δημοτών του ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο για τη Μακεδο-
νία την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019. 

Οι δημότες που ενδιαφέρονται καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 
2332350309. Κόστος κράτησης 5 ευρώ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Ομιλία του υποψήφιου 
του ΚΚΕ 

Θωμά 
Τσουκαλά 

στη Νάουσα
Την Τετάρτη  23 Ιανουαρίου  2019 , στις 18:00 , 

στο κτίριο «ΕΡΙΑ»(αίθουσα κινηματογράφου) , θα 
μιλήσει ο Τσουκαλάς Θωμάς , υποψήφιος Δήμαρχος 
του Δήμου Νάουσας με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Μην κυρώσετε 
την Συμφωνία των 

Πρεσπών
-Μην παραδώσετε την 

ιστορία της Μακεδονίας  
Αναμφισβήτητα τεκμήρια 2300 χρόνων διατρανώνουν 

ότι  η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από την αρχαιότητα ως τη σημερινή 
εποχή, ανήκει καθαρά στην πολιτισμική, πολιτική, οικονομι-
κή, θρησκευτική και στρατιωτική ιστορία του Ελληνισμού. Η 
Μακεδονική γη έχει γραμμένη στο σώμα της την αδιάκοπη 
ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού. Ελλάδα και Ελληνισμός 
δε μπορούν να νοηθούν χωρίς τη διαρκή αναφορά στον 
Μακεδονικό χώρο. Στον Ελληνικό Βορρά. Στους δύσκολους 
αυτούς καιρούς, οι παραχαράκτες της ιστορίας ζουν στη 
γειτονιά μας και μαζί με  ισχυρούς της γης που επηρεάζουν 
τις τύχες του κόσμου, αγνοούν ή παρερμηνεύουν μεγάλα 
κεφάλαια της Ελληνικής Ιστορίας και απεργάζονται σχέδια 
που θα πλήξουν την πατρίδα μας. Εμείς ως Έλληνες και 
Μακεδόνες, ας αναστήσουμε από μέσα μας την Ελληνική 
Ιστορία, ας της χαρίσουμε τη θέση που της ταιριάζει, ας τη 
στήσουμε σ ένα ψηλό βάθρο, τόσο ψηλό ώστε να τη βλέπει 
όλη η ανθρωπότητα. Κομμάτι του ζωντανού αυτού Ελληνι-

σμού η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μας.
Στα αιγαιοπελαγίτικα παράλια της Χαλκιδικής, στην ιερή και μυστική ησυχία του 

Αγίου Όρους, στην αγορά με τα ψηφιδωτά της Πέλλας, στους βασιλικούς τάφους της 
Βεργίνας, στις πεδιάδες του απέραντου ερειπιώνα των Φιλίππων, το Δίον, από εκεί 
που ξεκίνησε ο στρατηλάτης την εκστρατεία του για την Ασία, παντού, χιλιάδες χρόνια, 
αξιοποιούνται οι καρποί του πνεύματος, σφυρηλατείται  η ελευθερία. Η δάδα του φωτός 
του Χριστιανισμού που κρατούσε ο Απόστολος Παύλος πρωτοφώτισε τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 
Κανένας πλέον σοβαρός επιστήμονας δεν αμφιβάλλει σήμερα γι αυτά. Εκτός βέβαια 
αν για πολιτικούς ή άλλους λόγους- όχι πάντως επιστημονικούς- δέχεται το αντίθετο. 
Το παγκόσμιο κληροδότημα της ιστορίας της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και του Μ. Αλεξάνδρου δε 
πλαστογραφείται, τα αδιάψευστα αρχαία ευρήματα, δεν παραχαράσσονται και η μοναδι-
κή Ελληνική γλώσσα και ονομασία δεν μπορούν να κλαπούν. 

Η συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού λαού αντιτάσσεται στην Συμφωνία των 
Πρεσπών.

Στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, πάρα πολλά θα εξαρτηθούν από τη συνέ-
χεια της μαζικής λαϊκής αντίδρασης. Από την επανάσταση συνειδήσεων. Ήρεμα, ψύ-
χραιμα, ειρηνικά οφείλουμε να συμπαραταχθούμε με το συλλαλητήριο. Αν κυρωθεί από 
την ελληνική Βουλή η Συμφωνία των Πρεσπών, θα σημάνει την παράδοση Μακεδονι-
κού ονόματος, γλώσσας και εθνότητας στους Σκοπιανούς, Σλάβους και Αλβανούς και  
θα ισοδυναμεί με καταστροφή μεγαλύτερη του 1922. Σε καμία περίπτωση δε πρέπει να 
προσυπογράψουμε μία τέτοια απόφαση. Και είναι βέβαιο ότι οι γείτονες αποζητούν απε-
γνωσμένα τη συναίνεση των Ελλήνων. Ακόμη κι αν όλος ο κόσμος τους αναγνωρίσει και 
τους ονομάσει Μακεδόνες αν δεν το κάνουμε εμείς δε θα πετύχουν τίποτα. Αλλιώς θα 
παραμένουν ες αεί κιβδηλοποιοί .

Ολυμπία Σουγιουλτζή-Γκασνάκη
Μέλος του Μητρώου Πολιτικών Στελεχών της Ν.Δ.

Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με την παράταξη του Απ. Τζιτζικώστα

Για τη στάση του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας στο συλλαλητήριο 

της Ημαθίας για τη Μακεδονία
Μια πρόταση – άποψη μέσα από κάποια ερωτήματα, καταθέτει  προς  τον  Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Δικηγορικού 

Συλλόγου Βέροιας, με επιστολή του, ο δικηγόρος και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γιάννης Καπανίδης σχετικά με τη 
στάση του Συλλόγου στα συλλαλητήριο των Φορέων της Ημαθίας που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη στη Βέροια.

Συγκεκριμένα αναφέρει: 
«Κύριε Πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, είθισται οι  Δικηγορικοί  σύλλογοι να αυτοαπο-

καλούνται σε όλες τις εκδηλώσεις , ως ο πρώτος επιστημονικός σύλλογος της χώρας , γεγονός που δεν αμφισβητείται από 
κανένα . 

Εδώ και λίγες ημέρες  έχει ξεσηκωθεί η χώρα για το θέμα της ονομασίας της FYROM .
Στην Βέροια δημιουργήθηκε μία κίνηση προ ημερών  [ όπου συμμετέχουν δεκάδες σύλλογοι και φορείς ]   με την οποία 

καλούνται σύλλογοι , φορείς και πολίτες σε μία σειρά από ενέργειες. 
Ερωτήσεις  : Ο σύλλογος μας θα  απέχει από τις εκδηλώσεις αυτές ?
Ο σύλλογος μας , ο πρώτος επιστημονικός σύλλογος του Νομού Ημαθίας , θα τηρήσει ουδετερότητα σε όλα τα κοσμο-

γονικά που διαδραματίζονται στην χώρα μας   στην Μακεδονία , όταν ο σεβασμιότητας Μητροπολίτης ,  ο  Δήμος Βέροιας , 
πολιτιστικοί σύλλογοι του νομού και  πολίτες συμμετέχουν από την πρώτη στιγμή ?

Θα πουλήσουμε και εμείς το όνομα της Μακεδονίας ?
Από έργο του Νίκου Καζαντζάκη : 
“ Το πρώτο σου χρέος, εκτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Το δεύτε-

ρο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή 
να σε ξεπεράσει .”

Με εκτίμηση 
Ιωάννης Κων. Καπανίδης 

Δικηγόρος 
Μέλος του ΔΣ Βέροιας» 

Αναβαθμίζονται ενεργειακά  
τα Δημοτικά Σχολεία, 16ο, 6ο - 13ο 

και 2ο του Δήμου Βέροιας
-Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου ύψους 

1.646.000 ευρώ στο  πρόγραμμα της Περιφέρειας
Στις 14 Ιανουαρίου 2019 κοινοποιήθηκε από την Ειδι-

κή Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας ο οριστικός πίνακας κατάταξης των αξιολο-
γημένων προτάσεων για το πρόγραμμα «Ενεργειακή Α-
ναβάθμιση δημόσιων κτηρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας» με τον οποίο εγκρίνεται η οριστική ένταξη 
έργων ενεργειακής αναβάθμισης τριών σχολικών μονά-
δων του Δήμου Βέροιας, συνολικού προϋπολογισμού 
1.646.000€, ύστερα από την επιτυχή αξιολόγηση όλων 
των προτάσεων που είχε υποβάλει ο Δήμος.  

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν 
έργα ενεργειακής αναβάθμισης του 16ου Δημοτικού Σχο-
λείου, ύψους 630.000€, του 6ου και 13ου Δημοτικού Σχο-
λείου, ύψους 680.000€, και του 2ου Δημοτικού Σχολείου, 
ύψους 336.000€. 

Με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται η συνολική ενεργειακή αναβάθμιση τριών εκ των παλαιοτέρων σχολικών μο-
νάδων του Δήμου Βέροιας αφού πρόκειται να συμβάλλουν στη σημαντική εξοικονόμηση ενεργειακών και οικονομικών πόρων 
μέσα από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σχολείων, στη ριζική ανακαίνιση της υποδομής τους και στη εν γένει 
βελτίωση των συνθηκών για μαθητές και διδακτικό προσωπικό. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)

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

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

ιερών ακολουθιών θα έχει ως εξείς:
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου ωρα 07:00
Όρθρος και Πανηγυρικό Συλλείτουργο
Ώρα 17:00 Μεθέορτος Εσπερινός, Παράκληση Αγίου Αθανασίου και Κτητορι-

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

τμημα Ιερού Λειψάνου Του Αγίου Αθανασίου Του Μεγάλου.

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

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

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

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

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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

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

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΤΑΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
(Συμβολαιογράφου)

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

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

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 

Καμπανίας κ. Παντελεήμων :  
Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου το πρωί θα εκπροσωπή-

σει την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο 
και θα απευθύνει χαιρετισμό στο Συνέδριο με τίτλο «Μονα-
χισμός 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 ευλο-
γήσει 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 Γεωργί-
ου Βεροίας.

Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίων Κων-
σταντίνου 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.

Την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου το πρωί θα εκπροσωπήσει την Α.Θ.Π. τον Οικουμενι-
κό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και θα προεξάρχει στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουρ-
γο επί τη εορτή του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου στην Ιερά Μητρόπολη Νέας 
Κρήνης και Καλαμαριάς.

Την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου στις 5:00 μ.μ. θα ευλογήσει την βασιλόπιτα της Φιλο-
πτώχου Αδελφότητος Κυριών Βεροίας στη Λέσχη Αξιωματικών Βεροίας.

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 20 Ια-

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

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΟΡΔ.

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

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

ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΣΤ. 
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια,

Τα ανίψια 
Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

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

ΘΩΜΑ ΚΩΝ. 
ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

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

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤ. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ 

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν 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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Πέμπτη 17 Ια-

νουαρίου 2019 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Τριλό-
φου η Μαρία Γεωρ. Φωτεινού σε 
ηλικία 80 ετών.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Πέμπτη 17 Ια-

νουαρίου 2019 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Βέροι-
ας η Μαλαματή Σωτ. Πανταζή σε 
ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ



Το χρέος μας
Της Νίκης Καρατζιούλα*

Πυκνώνουν τα 
μαύρα σύννεφα 
πάνω από τη χώ-
ρα. Είναι φανερό 
ότι η εθελόδουλη 
κυβέρνηση καθο-
δηγούμενη από 
ξένες δυνάμεις, 
μακριά από τον 
ιδεολογικό της 
χώρο, νιώθοντας 
το τέλος να έρχε-
ται και τις Ερινύες 
ήδη να την επι-
σκέπτονται, διο-
λισθαίνει μέρα με 
τη μέρα σε όλο 
και πιο επικίνδυ-
νες ατραπούς.

Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά 
α ν α φ έ ρ ω  τ η ν 
απόπειρα ποινι-
κοποίησης της πολιτικής ζωής, με τη χρησιμοποίηση προστατευόμενου μάρτυρα, που 
εκβιάζονταν να καταθέσει ψευδή γεγονότα, για να στοχοποιηθούν και να διασυρθούν 
αδίκως πολιτικοί αντίπαλοι.

Αν δε αυτό θεωρηθεί αναμενόμενο από μια κυβέρνηση της ποιότητας της σημερινής, 
ο κατήφορος συνεχίστηκε με την παντί τρόπω εξαγορά συνειδήσεων βουλευτών-απο-
στατών, ώστε να συμπληρωθεί το τυπικό 151 στη βουλή για την ψήφο «εμπιστοσύνης», 
όταν υπάρχει σαφέστατη αναντιστοιχία βουλής κοινωνίας και είναι ορατό δια γυμνού 
οφθαλμού.

Ετοιμάζεται μάλιστα και δεύτερη επιχείρηση εξαγοράς ψήφων «προθύμων» υπό το 
πρόσχημα της λύσης του εθνικού θέματος της ονομασίας των Σκοπίων. Επιχειρείται και 
πάλι η γνωστή διαδικασία των 151 και πάλι «προθύμων», με αλλαγές στα πρόσωπα 
ενδεχόμενα, ώστε όλοι κάτι να πάρουν, όταν στην κοινωνία άνω του 80% διαφωνεί με τη 
συμφωνία των Πρεσπών.

Ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορετικές μας απόψεις για θέματα ήσσονος σημα-
σίας, το χρέος μας αυτή την ώρα είναι να εμποδίσουμε να περάσει αυτή η συμφωνία από 
τη βουλή.

Το ελάχιστο δικό μου να συμπορευτώ με τις εκατοντάδες χιλιάδες συμπολιτών μου 
που θα διαδηλώσουν την αντίθεσή τους στη συμφωνία αυτή, στη συγκέντρωση της Αθή-
νας την Κυριακή 

Σε αυτή την κάθοδο των γνήσιων πατριωτών που έχουν ανησυχία και αντίρρηση για 
την παραχάραξη της ιστορίας μας και τις συνέπειες του γεγονότος αυτού μακροπρόθε-
σμα, να προστεθούν 
και όσοι για λόγους 
αντικειμενικούς δεν 
μπορούν να μετέχουν 
στην διαδήλωση, αλ-
λά η σκέψη τους και οι 
ευχές τους είναι στην 
ίδια κατεύθυνση με τις 
δικές μας.

Η Μακεδονία μας 
χρειάζεται

Ας κάνουμε το χρέ-
ος μας 

Δυναμικά στη συ-
γκέντρωση ενάντια 
στη συμφωνία των 
Πρεσπών.

•	 	Η	Νίκη	Κα-
ρατζιούλα	 	 είναι	 	Πε-
ριφερειακή	 Σύμβου-
λος	Κεντρικής	Μακε-
δονίας
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τα Λυκόπουλα, οι Πρόσκοποι, οι Ανιχνευτές, οι βαθ-

μοφόροι, 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 ΠΡΟΣΚΟ-
ΠΩΝ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.

Η παρουσία σας θα κοσμήσει την εκδήλωσή μας.
Το Σάββατο 19/1/2019 στις 6.00 μ.μ. στο Παύλειο Πο-

λιτιστικό Κέντρο (Μεντρεσέ τζαμί)
Ευχαριστήριο του Συλλόγου 

Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», 

ευχαριστεί θερμά την εταιρία Χονδρικού Εμπορίου Ανα-
τομικών Ανδρικών - Γυναικείων Υποδημάτων Apollon 
International – ΑΛ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, για την απλό-
χερη και ανιδιοτελή στήριξή της, με την προσφορά ειδών 
υπόδησης, τόσο για τις ανάγκες του ξενώνα φιλοξενίας του 
Συλλόγου μας, όσο και για την κάλυψη βασικών αναγκών 
ευπαθών ομάδων της τοπικής μας κοινωνίας (με την προ-
σφορά δωρεάν δεμάτων), τις οποίες καλύπτει σταθερά ο 
«Έρασμος» στο πλαίσιο των οργανωμένων δράσεων του.

e-mail:erasmos.veria@gmail.com Website: www.
erasmosverias.com

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

Υποψήφιος για τον 
Δήμο Αλεξάνδρειας 

ο Κώστας Ναλμπάντης
-«Η μόνη μας ΔΕΣΜΕΥΣΗ είναι το 

Ανθρωποκεντρικό μας Πρόγραμμα», δηλώνει
Τη	συμμετοχή	 του	 στις	 δημο-

τικές	 εκλογές	 για	 τον	Δήμο	Αλε-
ξάνδρειας	 ανακοίνωσε	 επίσημα	
χθες	με	δήλωσή	του	στα	τοπικά	Μ-
ΜΕ	ο	Κώστας	Ναλμπάντης,	χωρίς	
χρίσματα	 και	 στηρίξεις,	 με	 μόνη	
δέσμευση	 τη	 δέσμευση	 στο	 αν-
θρωποκεντρικό	 πρόγραμμα	 του	
συνδυασμού.

Στη	δήλωσή	 του	συγκεκριμένα	
αναφέρει:

«Συνδημότισσες-ες, σε λίγους 
μήνες θα βρεθούμε σε καθοριστικής 
σημασίας εκλογική αναμέτρηση που 
θα αφορά τον θεσμό της ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, όπως αυτός διαμορφώθηκε με τον ισχύοντα 
τελευταίο νόμο του κράτους, ο οποίος υποχρεώνει την αναζή-
τηση λύσεων, μέσα από συγκλίσεις αξιών και αρχών, ατόμων-  
προσωπικοτήτων, οι οποίες θα εκφράζουν δημόσιο λόγο και θα 
αναλαμβάνουν δημόσιο ρόλο, για να ξεπεραστούν οι προκλή-
σεις της εποχής και οι δραματικές επιπτώσεις της κρίσης.

Όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει πως τίποτα δεν είναι όπως 
πριν, γιατί  η εφαρμογή των  μνημονίων δεν επέτρεψε την 
πραγματική σύγκλιση στο όραμα  της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
και δυσκόλεψε και την λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Στον Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ οι Δημότες το 2014 επέλεξαν 
την απερχόμενη διοίκηση καθώς ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΜΕ συμμετο-
χικό σύστημα διοίκησης και όχι το παλιό «δημαρχοκεντρικό» 
μοντέλο, προγραμματισμό έργων, πλήρη διαφάνεια αλλά και 
αποκέντρωση αρμοδιοτήτων με σκοπό να γυρίσει σελίδα στον 
τρόπο διοίκησης και οργάνωσης του Δήμου.  

Όσο δεν γίνονταν αυτά, Αιρετοί αποφάσισαν διαδοχικά να 
διαχωρίσουν τη θέση τους, είτε παραιτούμενοι, είτε υπέμεναν 
καρτερικά αναλαμβάνοντας πλήρως το μέρος της ευθύνης που 
τους αναλογεί – για πιθανή αλλαγή πλεύσης, η οποία όμως δεν 
ήρθε ποτέ.

Φίλες και Φίλοι, 
Στις διαδικασίες που ξεκίνησαν  για την εκλογή των νέων 

δημοτικών αρχών, και αναλαμβάνοντας και σε προσωπικό επί-
πεδο το μερίδιο  της ευθύνης που μου αναλογεί, μαζί με πολλές 
και πολλούς συνδημότες μας θα διεκδικήσουμε το δικαίωμα ως 
προς την πόλη και τα χωριά μας ενωτικά, και ως προς τα αυτο-
διοικητικά, αξιοκρατική, ισότιμη και δημιουργική νέα δημοτική 
αρχή συμμετοχικής διοίκησης.

Η νέα δημοτική παράταξη που δημιουργούμε θα βασίζεται 
σε ένα αδέσμευτο και πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο με συμπο-
λίτισσες – ες από όλο το πολιτικό και κοινωνικό φάσμα, ΔΗΛΩ-
ΝΟΝΤΑΣ ότι ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ούτε χρίσματα, ούτε στηρίξεις, 
καθώς η μόνη ΔΕΣΜΕΥΣΗ μας είναι μια, μοναδική και καθολική 
και είναι η ΔΕΣΜΕΥΣΗ στο Ανθρωποκεντρικό μας Πρόγραμμα.

Θα προχωρήσουμε μπροστά με ένα απόλυτα διαυγές Αυ-
τοδιοικητικό στίγμα χωρίς κομματικές ή άλλες μικροπολιτικές 
αγκυλώσεις. 

Συνδημότισσες και Συνδημότες,
Θέλουμε να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην τοπική 

μας κοινωνία, και με αποδέκτες προς κάθε κατεύθυνση, υπερ-
βαίνοντας τις δυσκολίες και τις ανησυχίες τους, πως πρέπει να 
πάμε τον Δήμο μας Μπροστά ! 

Το «Εμείς» και όχι το «Εγώ»  είναι το σύνθημα της παράτα-
ξής μας, όπως προσεχώς στον δέοντα χρόνο και με ξεκάθαρη 
διακήρυξη αρχών θα αναφερθούμε.

Σας εύχομαι ολόψυχα «Καλή Χρονιά» και το  2019 ας είναι  
η χρονιά της αλλαγής και μιας νέας δυναμικής λειτουργίας του 
Δήμου μας, 

Με τιμή,     
Κώστας Ναλμπάντης»

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ψήφισμα 
διαμαρτυρίας 

για τη  
Συμφωνία 

των Πρεσπών  
Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας στη συνεδρίαση 

στις 16/1/2019 αποφάσισε ομόφωνα την συμμετοχή του 
Συλλόγου μας στο συλλαλητήριο της 22/1/2019 στην πλα-
τεία Δημαρχείου της Βέροιας που αφορά την διαμαρτυρία 
έναντι της Συμφωνίας των Πρεσπών  για την Μακεδονία 
μας .

Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και την 
στήριξή μας στην Οργανωτική Επιτροπή πολιτιστικών συλ-
λόγων – σωματείων – κοινωνικών φορέων και Μ.Μ.Ε. του 
νομού Ημαθίας  που έλαβαν την πρωτοβουλία διοργάνω-
σης του συλλαλητηρίου .

Καλούμε όλα τα μέλη μας σε μαζική συμμετοχή και ο-
ρίζουμε ως τόπο συγκέντρωσης τα γραφεία του Συλλόγου 
μας την Τρίτη 22/1/2019 και ώρα 11:30 και στην συνέχεια 
πορεία προς την πλατεία Δημαρχείου .

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος   

Βασίλειος Διαμαντόπουλος  
Ο Γεν.Γραμματέας

Λάζαρος Χατζηιωαννίδης

Από 1η Φεβρουαρίου 2019  
η Β’ ομάδα βιωματικών 

σεμιναρίων του «Έρασμου»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», διοργανώνει από 1η Φε-

βρουαρίου την δεύτερη ομάδα βιωματικών σεμιναρίων για ενήλικες (δωρεάν), με 
θέματα που αφορούν την «Ταυτότητα», «Αυτογνωσία», «Αυτοεκτίμηση», «Αγχώ-
δεις Διαταραχές (πανικού, αγοραφοβίας, ύπνου, διατροφής, φοβίες)» και «Δια-
χείριση 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, μπο-

ρούν 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

Πρόσκληση 
του ΣΟΦΨΥ 

στην κοπή της 
Βασιλόπιτας

  Το Δ.Σ. του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας σας προσκαλεί στην 
κοπή της Βασιλόπιτας για τη νέα χρονιά, που θα γίνει το 
Σάββατο 19 Ιανουαρίου και ώρα 6.00΄ το απόγευμα, στο 
καφέ «foyer» του Κοι.Σ.Π.Ε «ΔΕΣΜΟΣ», στο ισόγειο της 
Αντωνιάδειας Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών Δήμου Βέροιας. 
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.

Ο Πρόεδρος                                                                 
Γιώργος Σαλιάγκας
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Προβληματισμένος από 
την ταλαιπωρία που 
υπέστη η ομάδα του, 

ταξιδεύοντας δύο φορές στα 
Γιαννιτσά για ένα ματς που 
τελικά δεν έγινε, ήταν ο προ-
πονητής της ΒΕΡΟΙΑΣ Σάκης 
Θεοδοσιάδης.

Ο έμπειρος τεχνικός, μετά την α-
πόφαση για νέα αναβολή της αναμέ-
τρησης, μίλησε στο kerkidasport.gr
τονίζοντας ότι η ομάδα τουπαρά την
ταλαιπωρία, βρίσκεται σε εγρήγορση
καιείναιπανέτοιμηγιατοεντόςέδρας

ματςτηςΚυριακήςμετονΜακεδονικό.
Επίσηςρωτήθηκεγια τηνμεταγρα-

φήτουΛάμπρουΤαϊρηαπότη«Βασί-
λισσα».

Αναλυτικάταόσαείπε:
«Ήτανφυσικό ναμην γίνει τοπαι-

χνίδι και χθες, από τη στιγμήπου το
γήπεδο ήταν σε αυτή τηνπολύ κακή
κατάσταση.

Εμείς είμαστε σε εγρήγορση, από
τηνστιγμήπουείχαμεμια ταλαιπωρία
δύοημερώνκαι μέσασεδιάστημα10
ημερών καλούμαστε ναδώσουμε τρία
κρίσιμαπαιχνίδια.

Αυτέςοισυνθήκεςπροκαλούνπρο-
βλήματαστηνκαθημερινότητα της λει-
τουργίαςτηςομάδας.

Τομυαλόμαςπλέον είναι στοΚυ-
ριακάτικοματςμε τονΜακεδονικό.Το
ευχάριστο είναι ότι ο αγωνιστικός χώ-
ρος του γηπέδου μας είναι σε καλή
κατάσταση».

Σε ερώτηση για τη μεταγραφή του
ΛάμπρουΤαϊρη,τόνισε:

«Ήτανέναςαπότουςστόχουςμας.
Πρόκειται για ένανπαίκτηπουδιακρί-
θηκεμετηνομάδατουστοπρώτομισό
τουπρωταθλήματοςκαιπιστεύουμεότι
τοίδιοκαλόςκαιμετηνίδιαπροσφορά
θα είναι και στο δεύτερο μισό με τα
χρώματα τηςΒΕΡΟΙΑΣκαιφυσικά να
πάειακόμηκαλύτερα».

πηγή. kerkidasport.gr

ΤιδήλωσεοΣάκηςΘεοδοσιάδης
γιατην3ηαναβολήκαιτηνμεταγραφή

τουΛάμπρουΤαϊρη

Ούτε και χθες διεξήχθη το παιχνίδι της 
ΒΕΡΟΙΑΣ στα Γιαννιτσά, παρά τις 
προσπάθειες που έκανε η διοίκηση 

των γηπεδούχων για να καθαριστεί το γήπε-
δο. Για μια αναμέτρηση που δεν έγινε ποτέ, 
το κόστος ήταν πάνω από 2000 ευρώ και αν 
υπολογίσουμε και όταν τελικά θα διεξαχθεί, 
το κόστος θα φτάσει στις 3000 ευρώ για 
την διοίκηση των Γιαννιτσών!

Γύρω στα 1400 ευρώ (700+700) τις δύο φορές που

αναβλήθηκετοματς,ανβάλουμεκαιταχρήματαπουχρει-
άστηκανγιανακαθαριστείτογήπεδο,ηόληζημίαξεπερνά
τις2000ευρώ!

Φυσικάδενπρέπειναξεχνάμετηνταλαιπωρίααλλάκαι
ταέξοδατηςΒΕΡΟΙΑΣπουταξίδεψεδύοφορέςσταΓιαννι-
τσάκαιθαχρειαστείναγίνειαυτόμίαακόμηφορά!

Χαμένος κόπος, χαμένα χρήματα, άσκοπη ταλαιπωρία
καιπάειλέγοντας…

Πλέον οι πιθανές ημερομηνίες για την διεξαγωγή της
αναμέτρησης είναι ηΤετάρτη 30 Ιανουαρίου και ηΤετάρτη
13Φεβρουαρίου,με τηνΕΠΟνααποφασίζειάμεσακαινα
ενημερώνειτιςδύοομάδες.

*μεπληροφορίεςαπόpellasports.gr

Ξοδεύτηκαν πάνω από 2000 ευρώ, για ένα 
παιχνίδι που δεν έγινε ποτέ στα Γιαννιτσά

Οι διαιτητές που θα 
διευθύνουν τις αναμε-
τρήσεις της 17ης αγω-

νιστικής το τριήμερο 19-20-21 
Ιανουαρίου ανακοινώθηκαν 
την Τετάρτης (16/1). Ο Παπα-
δόπουλος σφυρίζει στα Γιάν-
νινα το ΠΑΣ - Ολυμπιακός ενώ 
ο Σιδηρόπουλος που ορίστηκε 
για δεύτερη σερί αγωνιστική 
θα είναι στο ΠΑΟΚ - Πανιώνι-
ος.

Επίσης για δεύτερησερί αγωνιστική ο-
ρίστηκεκαιοΣκουλάςπουτηνπερασμένη
Κυριακή ήταν ο άρχων της αναμέτρησης
Αστέρας-ΠΑΟΚ.

Από εκεί καιπέραοΒασίλειοςΦωτιάς
θασφυρίξει τοΑΕΚ -Αστέρας και οΠρα-
ξιτέλης - Ζαχαριάδης τοΛαμία -Παναθη-
ναϊκός.

Αναλυτικάοι ορισμοί τωνδιαιτητών για
ταματςτης15ηςαγωνιστικής:

ΣΑΒΒΑΤΟ19ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
17:15ΠΑΣΓιάννινα-Ολυμπιακός
Διαιτητής: ΙωάννηςΠαπαδόπουλος (Ε-

ΠΣΜακεδονίας)
Βοηθοί:ΚωνσταντίνοςΝικολαϊδης(ΕΠΣ

Μακεδονίας),ΔημήτριοςΝατσιόπουλος (Ε-
ΠΣΜακεδονίας)

19:00ΑπόλλωνΣμύρνης-Λεβαδειακός
Διαιτητής:ΓεώργιοςΛάμπρου(ΕΠΣΕυ-

βοίας)
Βοηθοί:ΚωνσταντίνοςΚωνστάντιος (Ε-

ΠΣΕυβοίας),ΜαρίαΔέτση(ΕΠΣΑθηνών)

19:30ΠΑΟΚ-Πανιώνιος
Διαιτητής:Αναστάσιος Σιδηρόπουλος

(ΕΠΣΔωδεκανήσου)
Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς (ΕΠΣ

Αιτ/νιας),ΧασάνΚούλα(ΕΠΣΞάνθης)

ΚΥΡΙΑΚΗ20ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
15:00ΟΦΗ-Παναιτωλικός
Διαιτητής: ΚωνσταντίνοςΚοτσάνης (Ε-

ΠΣΔράμας)
Βοηθοί: ΣπυρίδωνΒασιλόπουλος (ΕΠΣ

Έβρου),ΑντώνιοςΣινοράκης(ΕΠΣΧανίων)

17:15ΑΕΛ-Άρης
Διαιτητής:ΦώτιοςΦωτιάδης (ΕΠΣΚα-

στοριάς)
Βοηθοί: Νικόλαος Σάββας (ΕΠΣ Σερ-

ρών),ΑνδρέαςΜειντανάς(ΕΠΣΑχαΐας)

19:00Ξάνθης-Ατρόμητος
Διαιτητής: Εμμανουήλ Σκουλάς (ΕΠΣ

Θεσσαλίας)
Βοηθοί: ΡέινχαρτΜπουξμπαουμ (ΕΠΣ

Ανατ.Αττικής),ΒασίλειοςΝικολακάκης (Ε-
ΠΣΗρακλείου)

19:30ΑΕΚ-Αστέρας
Διαιτητής:ΒασίλειοςΦωτιάς (ΕΠΣΠέλ-

λας)
Βοηθοί:ΜιχαήλΠαπαδάκης (ΕΠΣΗρα-

κλείου),ΝικόλαοςΠάγκαλος(ΕΠΣΛασιθίου

ΔΕΥΤΕΡΑ21ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
19:00Λαμία-Παναθηναϊκός
Διαιτητής:ΠραξιτέληςΖαχαριάδης(ΕΠΣ

Μακεδονίας)
Βοηθοί: ΛάζαροςΔημητριάδης (ΕΠΣ

Μακεδονίας),ΠέτροςΠάτρας (ΕΠΣΜακε-
δονίας)

Ο Παπαδόπουλος στο ΠΑΣ - 
Ολυμπιακός, ο Σιδηρόπουλος 

στην Τούμπα ΠΑΟΚ- Πανιώνιος



Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου, 
στην αίθουσα «SALA» του 
πολύ-χώρου «ΕΛΙΑ», πραγμα-

τοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση-κοπή 
πίτας του «Α.Σ. JUDO ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΕΛΠΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ» για το 2019.

Μετηνπαρουσίατουςτίμησαντηνεκδήλωση:
-οαντιδήμαρχοςκ.ΘεόφιλοςΚΟΡΩΝΑΣεκπρο-

σωπώνταςτοΔήμοΒέροιας,
-οΠρόεδρος τωνΑστικώνΒέροιας και χορηγός

τηςομάδαςκ.ΠαύλοςΠΑΥΛΙΔΗΣ,
-οι νυν και πρώηνΠρόεδροι του «Α.Σ.ΑΡΓΟ-

ΝΑΥΤΕΣ»κ.ΓρηγόρηςΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣκαικ.Αυταντίλ
ΑΝΘΙΜΙΑΔΗΣ,

-οπρώηνπρόεδρος τουΔικηγορικούΣυλλόγου
ΒέροιαςκαιτηςΕυξείνουΛέσχηςΒέροιαςκ.Αλέξαν-
δροςΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ.

Όπως συνηθίζεται, από τους προπονητές της
Ομάδας, βραβεύτηκανως «Αθλητής της Χρονιάς
2018» οΑθανάσιος ΣΚΟΥΦΙΑΣ και «Αθλήτρια της
Χρονιάς2018»ηΕλένηΤΑΞΙΔΟΥ,ενώγιατηνσυμ-
μετοχή τουσεΔιεθνέςΤουρνουά JUDOωςμοναδι-
κόςαθλητήςστηνκατηγορία«JUNIOR»μεμετάλλιο
τιμήθηκε ο μικρός Judoka Γιώργος ΚΙΡΧΑΝΑΤΖΙ-
ΔΗΣ.

Απονεμήθηκαν επίσης ειδικάμετάλλιαστους (5)
αθλητέςτηςΟμάδας,ΆνναΜΕΣΚΑ,ΑικατερίνηΓΚΙ-
ΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,ΠαναγιώτηςΠΑΣΒΑΝΤΗΣ,Βασίλειος
ΣΑΡΑΦΗΣ και Ιωάννης ΚΟΓΚΕΖΟΣ  που με τις
επιτυχημένεςεμφανίσειςτουςστοΠανελλήνιοΠρω-
τάθλημαΠαίδων&Κορασίδων2018κατέλαβαναντί-
στοιχεςθέσειςστηνΕλληνικήΕθνικήΟμάδαJUDO!

Με ειδικό μετάλλιο αλλά και ιστορικό δώρο-ΕΚ-
ΠΛΗΞΗ,σεμιασυγκινητικήστιγμή της εκδήλωσης,
ο (πατέρας)προπονητής τηςΟμάδαςDimaΣΑΒΒΙ-
ΔΗΣτίμησετο(υιό)βοηθόπροπονητή,ΓιάννηΣΑΒ-
ΒΙΔΗ, για τις εξαιρετικέςαγωνιστικές επιδόσεις του
καιτησυμβολήτουστιςεπιτυχίεςτηςΟμάδας.

Στησυνέχειαπραγματοποιήθηκαναπονομές«ζω-
νών»στουςαθλητέςπου επέδειξαναντίστοιχηπρό-
οδο,έγινεπαρουσίασητουνέουΔιοικητικούΣυμβου-
λίουτουΣυλλόγουκαιαπολογισμόςτηςαγωνιστικής
περιόδου 2018 όπου ηΟμάδα κατάφερε να απο-

σπάσει συνολικά στοΠανελλήνιοΠρωτά-
θλημααλλάκαισε (8)διεθνήκαι (7) εθνικά
τουρνουάπουσυμμετείχε,(33)χάλκινα,(27)
ασημένιακαι(48)χρυσάμετάλλια!!!

Αξίζει νασημειωθεί ότι με τις επιδόσεις
της, ηΟΛΥΜΠΙΑΚΗΕΛΠΙΔΑ, κατέλαβε τη
2η θέση πανελληνίως σε συγκεντρωτικό
αριθμόδιακρίσεωνσύμφωναμε τα αποτε-
λέσματατηςΕλληνικήςΟμοσπονδίαςJUDO
γιατιςκατηγορίεςJUNIORαλλάκαιΠαίδων
&Κορασίδων!

ΟΠρόεδροςκαιταμέλητουΔΣ,ευχαρι-
στούνόσουςτίμησανμετηνπαρουσίατους
τηνεκδήλωσηκαιιδιαιτέρως:

-τονπολυχώρο «ΕΛΙΑ» και τοπροσω-
πικότου,

-τοζαχαροπλαστείο«SPECIAL»τουΔη-
μήτρηΖΑΓΑΡΗγια τηνπροσφορά τηςβα-
σιλόπιτας,

-τοκατάστημααθλητικώνειδών«ΣΑΡΑ-
ΦΗΣSPORTDESIGN»

-τα«XTREMSTORES»
-τα«OLYMPUSsport»
-τα«ADMIRAL»
-τα εκκλησιαστικά είδη ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Δανιήλ
-τοκατάστημα«LaΒougatserie»
-το service ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΠΑΛΑΣΙΔΗΣΚυριάκος
γιαταδώρατηςλαχειοφόρουπουπρο-

σέφεραν.
ΚαλήΧρονιά!

CMYK
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Η διοργανώτρια ανακοίνωσε το 
πρόγραμμα της αγωνιστικής 
σεζόν, με το ξεκίνημα για την 

ομάδα μας να περιλαμβάνει την αναμέ-
τρηση με τον Ζαφειράκη Νάουσας και 
συγκεκριμένα την Κυριακή 27/1 και 
ώρα 12.00.

Θεωρούμεαυτονόητο και το γνωρίζουνάπαντες
στονσύλλογο,πως ησυμμετοχή της ομάδας είναι
αποκλειστικά για το ευ αγωνίζεσθαι, άλλωστε μια
Ακαδημίαπουβρίσκεταιστασπάργανα,δενδύναται
ναμπεισεδιαδικασίασυγκρότησηςανταγωνιστικών
συνόλωνήόπωςαυτόπουαποκαλούμεπρωταθλη-
τισμού.

Οιηλικίες τωνπαιδιώνμαςδενμπορούννασυ-
γκριθούν κανμε τωνάλλωνομάδων,πουμετρούν
πολλάπερισσότερα χρόνιααπό τη δικήμας, όμως
τόσοοκόουτςΜάκηςΙωσηφίδηςόσοκαιοιπαίκτες
του, θα αγωνιστούν με γνώμονα τη λατρεία για το
μπάσκετ!

Αναλυτικά τοπρόγραμμα τουπρώτουγύρουγια
τουςΑετούςΒέροιας:

1ηαγωνιστική
27/1,12.00ΑετοίΒέροιας-ΖαφειράκηςΝάουσας
2ηαγωνιστική
3/2,12.00ΑΟΚΒέροιας-ΑετοίΒέροιας
3ηαγωνιστική

10/2,10.00ΑετοίΒέροιας-ΓΑΣΜελίκης
4ηαγωνιστική
17/2,10.00ΑετοίΒέροιας-ΆθλοςΑλεξάνδρειας
5ηαγωνιστική
24/2,19.00ΦίλιπποςΒέροιας-ΑετοίΒέροιας

ΗκοπήπίταςτηςΑκαδημίας
τωνΑετώνΒέροιαςτηνΚυριακή
στο‘ΑρηςΓεωργιάδης»(Ελιά)

ΑνακοίνωσητουΔ/ΣτωνΑετώνΒέροιας
«Ενημερώνουμε τους γονείς αλλά και τους μι-

κρούς μας αθλητές, πως την Κυριακή (20/1) και
ώρα13.00θαπραγματοποιηθείστοΚλειστόΓήπεδο
Εληάς,(Άρης Γεωργιάδης)  η κοπή τηςπρωτοχρο-
νιάτικηςπίταςγιατηνΑκαδημίαμας.»

Για να δούμεποιοι θα είναι οι τυχεροί της χρο-
νιάς..

«ΑΣJUDO-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΕΛΠΙΔΑ»

Έκοψε την πίτα της στη Sala
της Ελιάς

ΞεκινάτηνΚυριακή(27/1)το
ΠρωτάθλημαΠαίδωντηςΕΚΑΣΚΕΜ,
στοοποίοθασυμμετέχουνγια
πρώτηφοράοιΑετοίΒέροιας

Οι διαιτητές
των επαναληπτικών 

του κυπέλλου
ΟρίστηκαναπότηνΚΕΔοιδιαιτητές

με τους βοηθούςπου θα διευθύνουν
τους επαναληπτικούς του Κυπέλλου
Ελλάδοςγιατηνφάσητων«16».

Τρίτη22/1/19
Πανιώνιος–ΠΑΣΓιάννινα:Βρέσκας

Γ.,ΚρετσίμοςΓ.,ΠαλαμίδαςΓ.
ΠΑΟΚ–Παναχαϊκή:ΕυαγγέλουΑ.,

ΔημόπουλοςΜ.,ΔημόπουλοςΝ.
Τετάρτη23/1/19
Ατρόμητος –Απόλλων Σμύρνης:

ΤάσηςΓ.,ΜωυσιάδηςΘ.,ΚόλλιαςΑ.
ΑΕΚ–ΑΟΧ/Κισσαμικός:Τσαμούρης

Α.,ΚαραγκιζόπουλοςΙ.,ΣαμοϊληςΔ.
ΑστέραςΤρίπολης –Λάρισα: Σιδη-

ρόπουλοςΑ., ΚωστάραςΠ.Δημητρι-
άδηςΛ.

Ολυμπιακός–Ξάνθη:ΤζοβάραςΓ.,
ΕυθυμιάδηςΔ.,ΔίπλαρηςΑ.

Πέμπτη24/1/19
ΟΦΗ–Εργοτέλης:ΚουτσιαύτηςΑ.,

ΚαλαμπόκηςΚ.,ΚωνσταντίνουΗ.
Παναθηναϊκός –Λαμία Παπαπέ-

τρουΑ.,ΑκρίβοςΧ.,ΧρηστακόγλουΓ.
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Για όγδοη χρονιά θα «εορταστεί» 
η Παγκόσμια Ημέρα Χιονιού στις 
20 Ιανουαρίου 2019, καθώς θα 

περιλαμβάνει 469 εκδηλώσεις που θα 
πραγματοποιηθούν σε 45 χώρες.

ΟΠρόεδρος τουFIS,GianFrancoKasper, δήλω-
σε:«Γιαάλλημιαφορά,ηΠαγκόσμιαΗμέραΧιονιού
ξεπέρασε τις 400 εκδηλώσεις.Αυτό είναι έναμεγάλο
επίτευγμα και μαρτυρία για τοπόσοσημαντικό είναι
γιαταπαιδιάκαιοικογένειεςναασχολούνταιμεεκδη-
λώσειςστοχιόνι».

Κοιτάζοντας τα γεγονότα, στηνΠαγκόσμιαΗμέρα

Χιονιού 2019 θα πραγματοποιηθούν ποικίλες δρα-
στηριοτήτες: 112 εκδηλώσεις θα διεξαχθούν σε όλη
τηνΚίνα,πάνωαπό50σχολεία θασυμμετέχουνσε
δωρεάνμαθήματασκι και snowboardστηνΠολωνία,
επτά εκδηλώσειςστο νότιο ημισφαίριο τηςΝότιαςΑ-
φρικής,ΠερούκαιΒραζιλίας,τασεμινάριαsnowboard
σεόλη την κοιλάδα τουEngadinστηνΕλβετία και τα
πανηγύρια για τα χιόνια τουπαιδιούστηΣτοκχόλμη
(SWE),στοΤαλίν (EST) και στο κεντρικόπάρκο του
Ulaanbaatar(MGL).

Στην χώρα μας έχουν προγραμματιστεί αξιοση-
μείωτες εκδηλώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα των
ΠαρνασσούκαιΣελίου.Ενώστα3-5Πηγάδιαθαδιε-
ξαχθούναγώνεςμεπαιγνιώσημορφήΔρ.Αντοχής,για
μικράπαιδιά.

Με επιτυχία, παρά τις αντίξο-
ες συνθήκες και την κακο-
καιρία, διεξήχθη το Σάββα-

το 12 Ιανουαρίου στην Βασιλίτσα 
Γρεβενών  το 28ο Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα Ορειβατικού Ski . To πρω-
τάθλημα έγινε υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Ομασπονδίας Ορειβασίας 
και Αναρρίχησης με διοργανωτές 
τον ΣΕΟ θεσσαλονίκης και ΣΧΟ 
Γρεβενών. 

Στον αγώνα κάθετης ανάβασης με τα 500
μέτραθετικήςυψομετρικήςδιαφοράςέτρεξεοα-

θλητήςτουΕ.Ο.Σ.ΝάουσαςΓιώργοςΚαισαρίδης
,ήτανηπρώτηεπίσημησυμμετοχήσεαγώνεςο-
ρειβατικούSkiγιατονΕ.Ο.Σ.Νάουσαςαλλάκαι
γιατοναθλητή,οοποίοςστοπαρελθόνέτρεξε
τέτοιουςαγώνεςκαιδιακρίθηκε2φορέςσεκατη-
γορίεςOpen,ενώαπόφέτοςσυμμετέχει(επίση-
μα)μεδελτίοαθλητήστηνE.O.O.A.Επόμενος
στόχοςοιαγώνεςπουθαγίνουνστοΑνήλιοστις
2και3Φεβρουαρίου.

ΤοορειβατικόSkiείναιέναάθλημαπουσυν-
διάζειτηνορειβασίακαιτηνχιονοδρομία,γίνεται
όπου υπάρχουν βουνά και χιόνι , απαιτείπολύ
καλή φυσική κατάσταση αλλά και γνώσεις του
βουνού και τωνκινδύνωνπουυπάρχουν , ενώ
είναισταυπόένταξη αθλήματαστους Χειμερι-
νούςΟλυμπιακούςΑγώνες  , στο εξωτερικό και
σεαλπικέςχώρεςείναιπολύδημοφιλές.

ΕκδηλώσειςσεΣέλικαι3-5Πηγάδια
στοπλαίσιοτηςΠαγκόσμιας

ΗμέραςΧιονιού

Συμμετοχή του Γιώργου 
Καισαρίδη του Ε.Ο.Σ. Νάουσας 

στο 28ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ορειβατικού Ski

O Πολιτιστικός Σύλλογος Βεργί-
νας «Αιγές» με τη στήριξη του 
ΚΑΠΑ Δήμου Βεροίας διοργα-

νώνει τον 3ο ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟ-
ΡΩΝ την Κυριακή 12 Μαϊου 2019.

Οαγώναςαποτελείταιαπόδύοδιαδρομέςστις
βόρειεςπλαγιέςτωνΠιερίων,13και8,3χλμ,προ-
σαρμοσμένεςσεδύοενδιάμεσαεπίπεδαδρομέων,
με εκκίνηση και τερματισμό τηνΒεργίναΗμαθίας.
ΟιαγώνεςείναιαφιερωμένοιστηνιστορίατωνΑνα-

κτόρωντωνΑιγών, τοδημιούργηματουΦίλιππου
Β’στοαπόγειοτηςδύναμηςτου.Ταανάκτορατων
Αιγώνέχουνυποστείαρχαιολογικήμελέτηκαιανα-
στήλωσηκαιείναιμερικώςεπισκέψιμα.

ΣαςκαλούμεναεπισκεφθείτετηνΒεργίναμας,
νατρέξετεστιςπλαγιέςτωνΑνακτόρωνκαιναγίνε-
τεαποδέκτεςτηςφιλοξενίαςμας.

Ηπλήρηςανακοίνωσημετουςόρουςκαιτιςδι-
αδικασίεςσυμμετοχήςθααναρτηθείστηνεπίσημη
ιστοσελίδα τουΕκπολιτιστικούΣυλλόγουΒεργίνας
«Αιγές»,www.psverginas.gr ,τηνπρώτηεβδομά-
δατουΜαρτίου2019.

Στις12Μαίουτου2019
3οςΔρόμοςτωνΑνακτόρων

στηνΒεργίναΑπο την ΚΕΔ της 
ΕΠΟ ανακοινώ-
θηκαν οι διαιτη-

τές που θα διευθύνουν 
τα παιχνίδια της 13ης 
αγωνιστικής στην Β’ 
Εθνική

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
Σάββατο19Ιανουαρίου
Απόλλων Λάρισας - Βόλος

(15:00ΕΡΤ3)
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Η-

πείρου)
Βοηθοί: Τζιουβάρας (Κοζά-

νης),Κωτούλας(Κιλκίς)

ΑΟΧΚισσαμικός - Καραϊσκά-
κηςΆρτας(15:00)

Διαιτητής:Περράκης(Αθηνών)
Βοηθοί:Νιδριώτης,Νικολάου(Αθηνών)

Παναχαϊκή-Πλατανιάς(15:00)
Διαιτητής:Κουκούλας(Λέσβου)
Βοηθοί: Γεωργακόπουλος (Πειραιά), Σκορδίλης

(Κέρκυρας)

Εργοτέλης-ΑήττητοςΣπάτων(15:00)
Διαιτητής:Τσαγκαράκης(Χανίων)
Βοηθοί:Αναστασάκης(Χανίων),Χρηστάκος(Πει-

ραιά)

Κυριακή20Ιανουαρίου
Σπάρτη-Κέρκυρα(15:00)
Διαιτητής:Βεργέτης(Αρκαδίας)

Βοηθοί:Καρβούνης (Μεσσηνίας),Χατζημανώλης
(Δωδ/νήσου)

ΑπόλλωνΠόντου-ΔόξαΔράμας(15:00ΕΡΤ3)
Διαιτητής:Κουναλάκης(Ηρακλείου)
Βοηθοί:Μαυραντωνάκης,Μαυρουδής (Ηρακλεί-

ου)

Αιγινιακός-Ηρόδοτος(15:00)
Διαιτητής:Γιουματζίδης(Πέλλας)
Βοηθοί:Καμπερίδης (Καβάλας),Έμπλιουκ (Ξάν-

θης)

Τρίκαλα-Ηρακλής(15:00)
Διαιτητής:Τσέτσιλας(Γρεβενών)
Βοηθοί:Παγούρας,Δελής(Βοιωτίας)

Στους ορισμούς των διαιτητών
της 13ης αγωνιστικής προχώρησε
η ΕΠΟ για την football Leauge



ΟΡαζβάνΛουτσέσκου στις δη-
λώσεις τουστηνNOVA τόνισεπως
θα είναι λάθος αν ο ΠΑΟΚ κάνει
πολλές αλλαγές στη χειμερινή με-
ταγραφικήπερίοδοκαθώςθαχάσει
τηνσταθερότητα του.Και ξεκαθάρι-
σεδίνονταςμάλισταέμφασησεαυ-
τόότιαυτοίπουθαπρέπειναπρο-
σεχθούν ιδιαίτερα είναι οι παίκτες
που όλο αυτό το διάστημα έχουν
προσφέρει στηνομάδα τηςΘεσσα-
λονίκης. «Προσοχή στους παίκτες
που έχουμε εδώ», είπε στο τέλος
τωνδηλώσεων τουοΡουμάνος τε-
χνικός.

Αναλυτικά:
ΓιατηνίκηστηνΤρίπολη:
Παιχνίδιμεπαιχνίδι,βδομάδαμε

βδομάδαπρέπει να είμαστεσυγκε-
ντρωμένοι για ναδίνουμε ταπάντα
στοναγωνιστικό χώρο ναπαίρνου-
μετουςτρειςβαθμούςκαινακοιτά-
ζουμετοεπόμενοματς.

Φυσικά και ήταν μία σημαντική
νίκη όχι μόνο για τους τρεις βαθ-
μούς, αλλά και σε μία δύσκολη έ-
δρα, απέναντι σε μία καλή και ορ-
γανωμένηομάδαμεκαλούςπαίκτες
και προπονητή. Και άλλες ομάδες
θαδυσκολευτούνεκεί.Ηνίκημαςή-
ταν«καθαρή»καιπολλοίόπωςείπα
ήθελανναχάσουμε,αλλάκερδίσαμε
με3-0.

ΓιατοπαιχνίδιμετονΠανιώνιο:
Κάθεπαιχνίδιείναιδύσκολο.Ξέ-

ρουμεπώςπρέπει να το κερδίσου-
με, ακόμη και με τη διαφοράπου
έχουμε,ενώέπρεπεναείμαστεστο
+10είμαστεστο+8λόγωτου-2που
είχαμε από το καλοκαίρι και πρέ-
πει να τη διατηρήσουμε αυτή την
απόσταση ασφαλείας.Θέλουμε να

κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, έχουμε
κίνητρο για να διατηρήσουμε ή και
νααυξήσουμετηδιαφοράαπότους
αντιπάλους μας. Έχουμε ισορρο-
πίαστηνομάδα,καλήχημείαμεταξύ
τωνπαικτώνκαιαυτόμαςδίνει την
αίσθηση της ισορροπίας και ναπι-
στεύουμεπώςμπορούμε να κερδί-
ζουμεκάθεπαιχνίδι.

Γιαταρίσκαπουπρέπειναπαίρ-
νειηομάδατου:

Έχω εξηγήσει ακόμη μία φο-
ρά την κατάσταση αυτή.Από έξω
μπορούμε ναβγάζουμε εύκολασυ-
μπεράσματα,ανδεντηναναλύσεις.
Είμαστε μία ομάδαπουπρέπει να
κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και έτσι
δημιουργούνται κενά όταν επιτιθό-
μαστεκαιμπορείναδημιουργηθούν
κενά.Υπάρχουν στιγμέςπου μπο-
ρεί να μην είμαστε καλά, αλλά υ-
πάρχουν αμυντικοί που μπορούν

νασταματήσουντιςαντίπαλεςπρο-
σπάθειες.

Στις υπέρ μας στημένες φάσεις
παίρνουμερίσκα, και ένα δύο κενά
που ήρθαν στοπαιχνίδι ήταν από
τις δικές μαςφάσεις. Εάν ο διαιτη-
τής κάνει σωστά τη δουλειά του δε
θαείχαμετακενάπουυπήρχαν.Αν
κατοχυρωθείένακανονικόγκολστο
25ο λεπτό θα ήταν διαφορετική η
διαχείρισητουπαιχνιδιού.

Αλλά μιλάμε για λάθη που έγι-
νανκαιήτανσοβαρά.Δεταδώσαμε
σημασίαγιατίτοπαιχνίδιήτανυπέρ
μας 3-0, αλλά γίνονται πολλά και
σοβαρά εις βάρος μας λάθηφέτος
καιπαρόλααυτάβρισκόμαστεστην
πρώτη θέση με 14-1-0.Ο καθένας
μέσαστοπαιχνίδι έχει τη δική του
αρμοδιότητακαιπρέπει νακάνει τη
δουλειά του για να φτάσουμε στις
νίκεςπουθέλουμε.

Γιαταμεταγραφικά:
Είναι λεπτό θέμα.Έχωπαρατη-

ρήσει ότι οι κορυφαίες ομάδεςπου
προπορεύονται σταπρωταθλήματα
τουςδενκάνουναλλαγές,ότιδιατη-
ρούν τον κορμόπου έχουν και την
σταθερότηταπουυπάρχει.ΟΠΑΟΚ
τοντελευταίοχρόνοβρίσκεταιψηλά
και κερδίζει συνέχεια.Θα ήταν λά-
θοςνακάνουμεπολλέςαλλαγές.

Οιπαίκτες ξέρουν τι θέλουμεα-
πόαυτούς,αλλάκαι τιθέλειηομά-
δααπό εκείνους.Αν διώξουμεπαί-
κτεςκαιφέρουμεάλλουςθαχαλάσει
τοφανταστικόσύνολοπου έχουμε.
ΟΒέρνμπλουμείναιεκτόςλόγωτου
τραυματισμού του.ΟΠρίγιοβιτς α-
ποχώρησεμέσααπόμίακατάσταση
πουδενείναιελεγχόμενηκαιμπορεί
νασουπαρουσιαστείμίαήδύοφο-
ρέςστηζωήσου.

Υπάρχουν ένας ή δύο παίκτες
πουμπορεί νααποχωρήσουν επει-
δήδενανταποκρίνονταιστηφιλοσο-
φίαπουέχουμεαλλάωςεκεί.Έχου-
μεένανμέσοτονοποίοφέραμεγιατί
τονχρειαζόμαστελόγωτουγεμάτου
προγράμματος έως τονΜάιο.Θέ-
λουμεένανεπιθετικόγιαναυπάρχει
ανταγωνισμός και μία «ασφάλεια»
με όλα τα παιχνίδια που ακολου-
θούν.

Εάν υπάρχουν 1 ή 2 αποχωρή-
σειςθαπρέπειναυπάρξουναντικα-
ταστάσειςγιαναβρεθείηισορροπία
στοσύνολοτηςομάδαςπουηγείται
στο πρωτάθλημα, αλλά και φυσι-
κάπαίκτεςοιοποίοινασέβονται τη
νοοτροπία της ομάδας. Πρέπει να
δώσουμεπροσοχήστουςπαίκτεςοι
οποίοιμαςέφερανωςεδώ.

Παρασκευή 18-1-2019
13:30-17:30 ΝΕΔΕΛΚΟΥ

(ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑ-
ΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-
66649

21:00-08:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20

-ΚΤΕΛ23310-27355
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιανουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

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

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

ΡαζβάνΛουτσέσκου:«Προσοχήστουςπαίκτες
πουμαςέφερανωςεδώ»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 κα-
ταστήματα από 24 τ.μ.
το καθένα, με W.C.,
συνεχόμενα, ανακαι-
νισμένα, επί της οδού
Πίνδου.  Τηλ. :  6948
386833.

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

6951831687.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γιααγορά

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
310τ.μ.,εντόςσχεδίου,
μεσυντελεστήδόμησης
0,8, χτίζει 240 τ.μ., γω-
νιακό κοντά στα Πολυ-

κλαδικά, σε οικοδομμέ-
νο σημείο. Τηλ.: 6948
386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροοι-
κόπεδο 14.500 τ.μ. επί
τηςπεριφερειακήςοδού
σε εξαιρετιή τιμή. Μό-
νο σοβαρέςπροτάσεις.
Ώρες  επ ικο ινων ίας :
09.00-14.00.Τηλ.:6945
122583.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρο-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Περ ί -
πτερο-Παντοπωλε ίο

σε κομβικό σημείο λό-
γω συνταξιοδότησης.
Ευκαιρία. Τηλ.:  6942
855780.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε λλη -

ν ι κό  ρεστοράν  στο
Ρέγκεσμπουργκ, πε-
ριοχή Βαυαρίας Γερ-
μανίας, σε λειτουργία
36 χρόνια με σταθε-

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

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρη-
ση κερδοφόρα λόγω
σύνταξης σε καλή τμή.

Κάθε έλεγχος δεκτός.
Μεσ ι τ ι κό  ΣΤΟΧΟΣ.
Τηλ.: 23310 68080 &
6973735020.

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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικόπω-

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

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

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

Πληρ.τηλ.:2331024939,
Κιν.:6973015833.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 2ος όροφος,
πλήρως ανακαινισμένη.

Τηλ.:6988985663.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμακαινούργιομε3ΔΣΚΑΘ
μεγκαράζκαιαποθήκηστην
περιοχή Ωρολογίου, 350
ευρπω. Euromesitiki 6945

122583.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ι -

αμέρισμα 60 τ.μ. στο
κέντρο τηςΒέροιας (δω-
μάτιο, σαλόνι, κουζίνα,
W.C.), πλήρως ανακαινι-
σμένο,4οςόροφοςρε-
τιρέ, κεντρική θέρμαν-
ση. Πληρ. τηλ.: 6945
495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΩΝΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-
παγγελματική στέγη,
εμβαδού45τ.μ.,αποτε-
λούμενηαπό2χώρους,
πλήρως ανακαινισμέ-
νους (δίπλα σταΑστι-
κά), 1ος όροφος. Τηλ.:
23310 60632 & 6946
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778 ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

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

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

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένη
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το1998καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο, ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Απο-
θήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,
Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ,ενοικιάζε-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13507ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Αποθήκη473

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.116008Πωλείταιαγροτεμάχιοάδειο

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

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

κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13571ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Οικόπεδο170

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105140ΔΕΗ,Πωλείταιπάρκινγκ

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της

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

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ηγνωστήεταιρείαταχυμεταφορών«SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνοραντεβούγιαεπικοινωνία:6937226565



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για
επαγγελματική στέγη
στην Ανοίξεως, έναντι
πάρκουΑγ.Αναργύρων
χώρος 90 τ.μ. (ημιόρο-
φος) κατάλληλα διαμορ-
φωμένος, γωνία, φωτει-
νός, με θέα το πάρκο,
πλήρως ανακαινισμένος,
αυτόνομηθέρμανση, a/c,
1 δωμάτιο, 1 ενιαίοςπο-
λύ μεγάλος χώρος, χωλ,
μπάνιο, κουζινα εξοπλι-
σμένη, μπαλκόνιπεριμε-
τρικό (ελάχιστακοινόχρη-
στα).Τηλ.: 6948744632,
6976 769046 (απόγευμα
18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ηλετροσυ-
γκολλητής από την εται-
ρ ία  «Τζάκ ια-Φωτιάδης»
σ τ η ν  Π α τ ρ ί δ α .  Τη λ . :
6976  791774  &  23310
72872.

ΖΗΤΕΙΤΑ Ι  μάγε ι ρας
με πτυχίο και προϋπηρε-
σία και κοπέλα για λάντζα.
Τηλ.: 2331070846&ωρες
5.00μ.μ.-8.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο γ ια
Delivery και κοπέλα για
τύλιγμα στο ψητοπωλείο
Γ Ι ΑΝΝΗΣ .  Π λ η ρ ο φ ο -
ρίες κ.  Γιώργος -  6984
472747.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡ ΙΑ
«TSIFLIDIS SECURITY»
ζητούνται φύλακες με ά-
δεια εργασίας και πιστο-
ποίηση γαι μόνιμη εργα-
σία. Τηλ. επικοινωνίας:
6937226565.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙκρεοπώληςγιαεργαστήριο
κρεάτων.Πληροφορίεςκ.Γιώργος6984
472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως ε-

σωτερική, για φροντίδα ηλικιωμένων.
Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπεριποίηση
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα,
καθαριότητασπιτιών,γραφείων,σκάλες.
Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και

εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλί-
ας αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε
παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Τμές
πολύπροσιτές.Τηλ.επικοινωνίας:6980
973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτεραμαθήματα
σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπό καθηγητήπτυ-
χιούχο ΜαθηματικούΑΠΘ σε φιλικές
τιμές.Τηλ.επικοινωνίας:6906471253.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ TOYOTA YARIS 1.300

κ.ε., μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύ-
ητες, 30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατά-
σταση,μαύρο.Τηλ.:2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτητικό δω-

μάτιολευκόμεστρώμα,πλυντήριορού-
χων 45άρι, διπλή ντουλάπα, καναπές
που γίνεται διπλό κρεβάτι, γραφείο με
λευκό τζάμι αμμοβολή και συρταριέρα
γραφείου.Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με το στρώ-
μα.Πληρ.τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έ-
πιπλα γραφειου, σα-
λόνι SATO μπλε, 4
καρέκλες, τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενο συσκέ-
ψεων, ντουλάπα με
κλειδαριά (κερασί),
ντουλάπα-ράφια(μελί),
καναπέδες,όλασεάρι-
στη κατάσταση.Τηλ.:
23310 21210, Κιν.:
6978004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

Προσφοράτηςεβδομάδας
-ΜΕΓΑΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ:Πωλείταικετρικότατο

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απόγνωστήεταιρείαμεταφορώνζητείταιλογίστριαμε

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

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

Συγκεκριμέναζητούνται:
•Εργάτες και εργάτριες για το

τμήμαπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό(γεωπόνους,χημικούς,τεχνο-

λόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους).
Οιενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενεςμπορούννακαταθέ-

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

Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόαπλήφωτογρα-
φίαμεγέθουςταυτότητας.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



Με την ιερά λιτανεία του λειψάνου του Οσίου Αντωνίου και της ιεράς Εικόνος της Παναγίας «Γραμμουστιανής», η οποία μεταφέρθηκε με την ευκαιρία 
της πανηγύρεως από την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας, ολοκληρώθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την γιορτή του  πολιούχου της πόλης, με εντυπωσια-
κή, πολυπληθή παρουσία του κόσμου, παρουσία  της Φιλαρμονικής, σχολικών αντιπροσωπειών, εκπροσώπων τοπικών Αρχών και του Κλήρου. Το πρωί, 
ανήμερα της εορτής, τελέστηκε λαμπρό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, ο οποίος κήρυξε και 

τον θείο λόγο. Συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Μαρωνείας και 
Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, ο οποίος χοροστάτησε στον Όρθρο, 
Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος και ο  Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ενώ μετά τη θεία 
Λειτουργία εψάλησαν τα εγκώμια του Οσίου Αντωνίου. 
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CMYK

P Συνεχίζει την 
παροχολογία η κυβέρ-
νηση. Ακούω ότι ο Τσο-
βόλας έχει σηκώσει τα 
χέρια ψηλά…

 
P Να δείτε που 

η κυβέρνηση θα το 
τερματίσει όταν κα-
ταργήσει τα ξυπνητή-
ρια…

 
P Διότι ξέρετε 

γιατί τα πουλιά κελαη-
δούν το πρωί: γιατί δεν 
έχουν να πάνε στη δουλειά.

 
P Προς το παρόν ο Αλέξης κάνει το α-

ντίθετο. Μειώνει την ανεργία. Το λες και τάση 
αυτοκτονική.

 
P Αν και τα νέα πουλιά δεν πεθαίνουν τρα-

γουδώντας, αλλά ερευνώντας. Καμιά δουλειά.
 
P Πάντως τόση εμμονή στην καρέκλα, 

ούτε στο Game of Thrones.
 
P Η Βουλή των λόρδων, κι η Βουλή που 

τους κόβει η λόρδα.
 
P Να δείτε που ο Δανέλλης κράτησε όρ-

θια και την Τερέζα Μέι.

 
P Πολύ επιτυχημένο το βουλευτές ντουμπλ 

φας της Ντόρας. Ζήλεψα που δεν το σκέφτηκα.
 
P Και μετά, πείνασα λόγω του ‘φας’.
 
P Συμφωνία; Ας τη λέμε καλύτερα ‘διαφω-

νία των Πρεσπών’, για να είμαστε και πιο ακρι-
βείς.

 
P Σημειωτέον πως όταν οι άλλοι απαι-

τούν να γίνουμε αυτό που θέλουν να είμαστε, 
μας αναγκάζουν να σκοτώσουμε αυτό που 
πραγματικά είμαστε.

 
P Το λες και ένα είδος φόνου.
 
P Με διακομματικές και διακρατικές εκ-

φάνσεις.
 
P Κι άντε να αντιληφθούν ατάκες του αρ-

χηγού των Doors, πολίτες στη χώρα των παρα-
θύρων.

 
P Το Σαββατοκύριακο θα μελετήσω ποί-

ηση. Εκτός και αν πέσει πρόχειρης στα χέρια 
μου καμιά ρηματική διακοίνωση.

 
P Και:
 Μία γυναίκα είχε πρόβλημα με την παπαγαλί-

να της η οποία έλεγε συνέχεια: «Σας θέλω όλους 
θέλετε να κάνουμε τρελίτσες;» και την έκανε ρεζίλι 
στους καλεσμένους της.

Η γυναίκα, αφού την πήγε στον κτηνίατρο, 
στον ψυχίατρο, στην καφετζού κ.λπ., απευθύνεται 
τελικά στον παπά της ενορίας.

«Παπά μου, του λέει, το και το, με την παπαγα-
λίνα μου.»

«Μην ανησυχείς τέκνον μου» της λέει εκείνος. 
«Έχω τη λύση στο πρόβλημά σου. Εγώ έχω τρεις 
πολύ θεοσεβούμενους παπαγάλους. Να φαντα-
στείς ότι έχουν μάθει απ’ έξω όλα τα τροπάρια. 
Προσεύχονται καθημερινά και σίγουρα θα επη-
ρεαστεί θετικά η παπαγαλίνα σου αν κάνει παρέα 
μαζί τους…»

Συμφωνεί η γυναίκα και βάζουν την παπαγα-
λίνα στο ίδιο κλουβί με τους παπαγάλους. Με το 
που βλέπει η παπαγαλίνα τους παπαγάλους λέει 
το γνωστό:

«Σας θέλω όλους! Θέλετε να κάνουμε τρελί-
τσες;»

Λέει τότε ο ένας παπαγάλος στου άλλους δύο:
«Μάγκες, αυτό ήταν! Οι προσευχές μας εισα-

κούσθηκαν!»
Κ.Π.

Την μνήμη του πολιούχου της Αγίου Αντωνίου τίμησε χθες η Βέροια
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