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Γιατί τώρα γράφεται 
Ιστορία…

  Μέχρι και το κλείσιμο της σημερινής έκδοσης δεν 
σταμάτησαν να έρχονται ψηφίσματα και προσκλήσεις 
συλλόγων, φορέων και επαγγελματικών ενώσεων για 
την συμμετοχή στα συλλαλητήρια για την Μακεδονία. 
Παράλληλα μεγάλο το ενδιαφέρον από απλούς πολίτες, 
οικογενειάρχες που ζητούσαν πληροφορίες για την 
μετάβασή τους στην Αθήνα και την συμμετοχή τους 
στο συλλαλητήριο της Κυριακής. Οι επαγγελματίες σε 
τοπικό επίπεδο, μετά και την απόφαση του εμπορικού 
συλλόγου και το ψήφισμα του Επιμελητηρίου, φαίνεται 
ότι θα συμμετάσχουν ενεργά με το κλείσιμο των 
καταστημάτων την Τρίτη την ώρα του συλλαλητηρίου 
στην Βέροια. Είναι καταφανές ότι ο κόσμος μαζικά 
ξεσηκώνεται και θέλει να εκφράσει την αντίθεσή του 
στην Συμφωνία των Πρεσπών, γεγονός που πρέπει να 
προβληματίσει την κυβέρνηση και να «ζυγίσει» την 
κατάσταση. Η επίλυση του χρόνιου ζητήματος με τη 
γείτονα χώρα είναι επιθυμία κάθε Έλληνα, αλλά χωρίς 
να εκχωρηθούν «δώρα» που θα πλήξουν τα εθνικά μας 
συμφέροντα και κυρίως δεν θα βοηθήσουν πιθανές 
αλυτρωτικές βλέψεις των γειτόνων. Δύσκολο, αλλά 
αναγκαίο γιατί θα αλλάξει η ροή της πολιτικής και 
ιστορίας στα Βαλκάνια, αρκεί να μην γίνει με εθνικά 
επιζήμιο τρόπο. Γιατί τώρα γράφεται ιστορία…
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Μκαρίου Αιγυπτίου,

Μάρκου Ευγενικού

του Σαββατοκύριακου

«…Κι ο αγώνας συνεχίζεται 
κανονικά» με πρωταγωνίστρια 

τη Βέροια!

Δύομήνεςακριβώςκλείνουνσήμερααπότηνημέραπουη
υποψήφια για τοΔήμοΒέροιας,ΓεωργίαΜπατσαρά, έλαβε
την επίσημηστήριξη τηςΝ.Δ.ΑπόψεηΝΟΔΕκαιοιΤοπικές
Οργανώσειςκόβουνπίτασεμιαανοιχτήεκδήλωσημεκεντρι-
κό ομιλητή τον αντιπρόεδρο τηςΝ.Δ. κ. ΚωστήΧατζηδάκη,
καιόπωςμάθαμε,στηνεκδήλωσηθαπάρειτονλόγοκαιηκα
Μπατσαράγιαέναχαιρετισμό.

Η υποψήφια, πρώην βουλευτήςΗμαθίας τηςΝ.Δ., έχει
προχωρήσεισεμεγάλοβαθμότοψηφοδέλτιοτηςτοοποίοθα
παρουσιάσεισύντομα,μαζίμετοόνοματουσυνδυασμού,στο
οποίο–όπωςμάθαμε–πρωταγωνιστείηΒέροια.

Αυτέςτιςημέρες,τοεπιτελείοτηςετοιμάζεικαιτογραφείο
τουσυνδυασμούκαι«οαγώναςσυνεχίζεταιδυναμικά,σ’όλο
τοΔήμο»,όπωςλένεταστελέχητης…

Σε κρίσιμο σημείο η  Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης
Κατάληψη των κεντρικών γραφείων

της ΕΒΖ από  τευτλοπαραγωγούς, ενώ
την ίδιαστιγμήηδιοίκηση τηςσυντάσσει
μετουςσυμβούλουςτηςκαιτηνΤράπεζα
Πειραιώς (βασική της πιστώτρια), υπό
την εποπτεία της κυβέρνησης, τοσχέδιο
«εξυγίανσης», με βάση το άρθρο 106δ
του Πτωχευτικού Κώδικα. Σύμφωνα με
το σχέδιοπου έχει που διαβάζουμε στο
Capital.gr,προβλέπεταιημεταβίβασητων
«ασημικών» τηςΕΒΖ, όπως τις μετοχές
τωνθυγατρικώντηςστηΣερβία,ταεργο-
στάσιαστοΠλατύκαιστηΛάρισα,ακίνητα
«φιλέτα»καιμέροςτουπαθητικούστηνΤράπεζαΠειραιώςηοποίαθαδημιουργήσειτρειςΕταιρείεςΕιδικούΣκοπού
(SPV’s),ενώεναπομείνανπαθητικόκαιενεργητικόθαπαραμείνειστηνΕΒΖ(OldCo).

ΜάλισταηδεύτερηΕταιρείαΕιδικούΣκοπού(SPV2)θααποκτήσειταλειτουργικάεργοστάσιαστοΠλατύΗμαθίας,
(εμπορικήςαξίας20,2εκατ.ευρώ)καιστηΛάρισα(εμπορικήςαξίας6,78εκατ.ευρώ),τονεξοπλισμό,ταεμπορικάδι-
καιώματα,τιςάδειεςκαιτασήματα.

ΉδηστηΘεσσαλονίκηανέβηκεχθεςοαναπληρωτήςυπουργόςΟικονομίαςκ.ΣτέργιοςΠιτσιόρλας,οοποίοςκαι
επισκέφθηκεταγραφείαδιοίκησηςτηςΕλληνικήςΒιομηχανίαςΖάχαρηςευελπιστώντας ότιοενδιαφερόμενοςεπεν-
δυτήςπουέχειεμφανιστείστοπροσκήνιοτοτελευταίοδιάστημαέχειταεχέγγυαγιανααναλάβειτηντύχητηςΕΒΖ…

Εύκολο και στην οδήγηση και στο παρκάρισμα

ΚαιμετάτηνπαραλαβήέγινεκαιηπρώτηβόλτααπότηνΑναστασίαΛαζαρίδουκαιτονκ.Κούρο,τηςεταιρίαςeco-
sun.ΕνθουσιασμένηηκαΛαζαρίδου,απότηνοδήγησήτου,έκανεμίαβόλταστοτετράγωνοτηςΔΕΥΑΒκαιστησυνέ-
χειαανέλαβετοπαρκάρισμάτουοκ.Τραπεζανλής.Είδαμελοιπόνμεταμάτιαμαςότιτομικρόηλεκτρικόαυτοκίνητο
μπορείναπαρκάρεικαικάθεταστοδρόμο…

Όσογιατοκόστοςτουανέρχεταιπερίπουστα7.000ευρώκαιοιμπαταρίεςτουεξαντλούνταιμετάτα30.000χιλιό-
μετραενώφορτίζειμεσούκουταβράδιακαιτηνημέρακυκλοφορείάνεταγιααπόσταση70περίπουχιλιομέτρων.

Τοντιμούνοισυνάδελφοί
τουως«ευεργέτη

του2018»
Τονσυνάδελφότους,τραπεζικό,συνταξιούχο,Αντώνη

Κρετσόβαλη, βραβεύει ο σύλλογος συνταξιούχων της
πρώην Ιονικής καιΛαϊκήςΤράπεζαςσεαναγνώριση και
εκτίμησητηςανιδιοτελούςκοινωνικήςτουπροσφοράς.

ΤηναπόφασηέλαβετοΔ.Σ.τονπερασμένοΔεκέμβριο
καισαφώςέχειπολλούςλόγουςγι’αυτό.

Σημαντικότερος,ημεγάληδωρεά τουκ.Κρετσόβαλη
για την ανακαίνιση του ΓηροκομείουΒέροιας, στη νέα
πτέρυγα γυναικώνπουπήρε το όνομά του (Οκτώβριος
2016).

Θατουαπονείμουνλοιπόντηντιμητικήδιάκριση«ευ-
εργέτηςέτους2018»μαζίμετιςευχαριστίεςτους«γιατη
συμβολήκαιτοπαράδειγμάτουσανμέτροευαισθητοποί-
ησηςτωνσυνανθρώπωνμας».

Αντικαταστάθηκαντακαλώδιαχαλκούμεαλουμίνιο
καιανάβουνεπιτέλουςταφώταστηγέφυρα66

Ανήτανπραγματικάτόσοαπλό,όσοπληροφορηθήκαμε,τίναπούμε…
Ολόγοςγιατηγέφυρα«66»πουεδώκαιχρόνιαήτανθεοσκότεινη,λόγωέλλειψηςφωτισμού,καιεπομένωςεπικίνδυ-

νηγιαταδιερχόμεναοχήματα.
Ωστόσο,απόπροχθέςταφώταανάβουναπλάκαιμόνο,γιατίηνέαμελέτηαντικατέστησετοκαλώδιοχαλκούμεκαλώ-

διοαλουμινίου,τοοποίοδενενδιαφέρειοικονομικάτου«κυνηγούς»χαλκού,πουωςγνωστόν,έχουνρημάξειοτιδήποτε
διαθέτειτονπαραπάνωχαλκότονοποίοκλέβουνκαιμετέπειταπουλάνε,λόγωτηςοικονομικήςτουαξίας…

Αυτάκατάτιςπρώτεςπληροφορίες…σχετικάμεταφώτατηςγέφυρας66,πουάναψανκαιπάλι,επιτέλους!
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Τα κλειδιά του πρώτου 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου στη 
Βέροια παρέλαβε χθες το 
μεσημέρι  ο πρόεδρος του 
Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης Βέροιας κ. Γεώργιος 
Ορφανίδης από τον εκπρό-
σωπο της εταιρείας eco//san 
κ. Ηλία Κούρο, παρουσία 
του αντιπροέδρου  του Δ.Σ 
Δημ. Τραπεζανλή, και των 
μελών Αν.Λαζαρίδου, Μυρ-
τώ Μπέτζιου, του κ. Στέλιου 
Πιπερίδη, του Διευθυντή της 
επιχείρησης κ. Θωμά Αχτσή, 
και του προϊστάαμένου του 
Γραφείου Επικοινωνίας & Δη-
μοσίων Σχέσεων της ΔΕΥΑΒ 
Γιώργου Μαυρίδη. 

«Μετά τον πρώτο Βιολο-
γικό Καθαρισμό, τον πρώτο 
Τηλέλεγχο-Τηλεχειρισμό των 
δικτύων, την πρωτοπορία για 
την παραγωγή ρεύματος, η επιχείρηση μπαίνει σήμερα και στην ηλε-
κτρική αυτοκίνηση. Με την επένδυση αυτή για άλλη μια φορά κάνουμε 
πράξη την οικολογική μας συνείδηση. Προσπαθούμε  να γινόμαστε 
όλο και καλύτεροι» δήλωσε ο κ.Ορφανίδης εκφράζοντας την  ικανοποί-
ησή του για άλλη μια πρωτοπορία της ΔΕΥΑΒ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο παράγεται στην Κίνα και εδώ εκπροσω-

πείται από την ελληνική εταιρεία eco//san, με αντιπροσωπεία στη 

Θεσσαλονίκη και έχει ευρωπαϊκή έγκριση καταλληλόλητας. Έχει μήκος 
2,245 μέτρα, αλλά μπορεί να μεταφέρει με άνεση δύο άτομα. Οδηγεί-
ται με δίπλωμα μοτοποδηλάτου από 16 ετών, ή αυτοκινήτου από 18 
ετών, έχει το χαμηλότερο κόστος χρήσης, καθώς η ενέργεια που αντλεί 
για κάθε 100 χιλιόμετρα αντιστοιχεί σε 1€. Το μήκος του είναι τέτοιο, 
που του επιτρέπει να σταθμεύει οπουδήποτε, ακόμα και κάθετα, ενώ 
δεν ρυπαίνει και δεν παράγει θόρυβο. Τα έξοδα συντήρησης είναι 
εξαιρετικά χαμηλά, καθώς δεν υπάρχουν μηχανικά μέρη που απαι-
τούν λίπανση, ρύθμιση κ.λ.π., ενώ δεν πληρώνει, όπως είναι φυσικό, 

ούτε τέλη κυκλοφορίας. Με μια πλήρη φόρτιση, μπορεί να κινηθεί για 
απόσταση 120 χιλιομέτρων, που είναι υπέρ αρκετά για το σύνολο σχε-
δόν των μετακινήσεων στην πόλη και τη γύρω περιοχή σε μια ημέρα. 
Μια πλήρης φόρτιση απαιτεί 6-7 ώρες στο οικιακό δίκτυο και πολύ 
λιγότερο σε δημόσιους φορτιστές ή ταχυφορτιστές. Όσον αφορά στις 
επιδόσεις, το ισχυρότερο μοντέλο, το οποίο προμηθεύτηκε η Δ.Ε.Υ.Α.Β 
και το οποίο οδηγείται με δίπλωμα αυτοκινήτου έχει ισχύ 10 ίππων και 
μέγιστη ταχύτητα 80 χλμ./ώρα. Έτσι, μπορεί να κινηθεί με άνεση τόσο 
μέσα στην πόλη της Βέροιας, όσο και γύρω από αυτή.

Κωστής Χατζιδάκης στον ΑΚΟΥ 99,6: «Η θέση της Ν.Δ. 
είναι ξεκάθαρα απέναντι σ’ αυτή την συμφωνία αλλά δεν θέλει 
σε καμία περίπτωση να καπελώσει το αυριανό συλλαλητήριο»

-Το βέβαιο είναι ότι η Ν.Δ. θέλει να καταρτίσει ψηφοδέλτια που να απεικονίζουν ξεκάθαρα μια ανανέωση και ποιότητα
Με μετριοπαθή και εύστοχο πολιτικό 

λόγο, ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. και πρώ-
ην υπουργός Κωστής Χατζιδάκης μίλησε 
χθες  το μεσημέρι στην ραδιοφωνική εκ-
πομπή «ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ», στον ΑΚΟΥ 
99,6 με τον Ζήση Μιχ. Πατσίκα και Νίκο 
Βουδούρη, με αφορμή την σημερινή του 
παρουσία και ομιλία στη Βέροια, στην 
κοπή της πίτας της ΝΟΔΕ Ημαθίας. Ο 
κ. Χατζιδάκης αναφέρθηκε στις τελευ-
ταίες πολιτικές εξελίξεις, στη Συμφωνία 
των Πρεσπών, το συλλαλητήριο και την 
στάση της Ν.Δ., αλλά και την στελέχωση 
των ψηφοδελτίων και την ανακοίνωση 
ονομάτων.

«Το βασικό αυτήν την στιγμή είναι ότι 
μετά την κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου, έχουμε μια κυβέρνηση Τσί-
πρα-Ζουράρι-Παπακώστα, μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να προ-
σφέρει τίποτα παρά μόνο να κάνει το γρηγορότερο εκλογές, γιατί όσο 
παραμένει κάνει ζημιά σε όλα τα επίπεδα. Από την άλλη πλευρά ένα 
κόμμα που έρχεται ανανεωμένο, διδαγμένο από τα λάθη του, με έναν 
ηγέτη σύγχρονο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία είναι η 
μόνη ελπίδα που έχουμε για την χώρα, είναι το μόνο κόμμα που μπορεί 
να ακουμπήσει ο Έλληνας και η Ελληνίδα, προκειμένου να διαχειριστεί 
τα πράγματα της χώρας  με έναν τρόπο καλύτερο και ουσιαστικό για να 
βγάλει την Ελλάδα επιτέλους από την κρίση», τόνισε. 

-Το μείζον θέμα αυτή την στιγμή είναι η Συμφωνία των Πρε-
σπών, ωστόσο η θέση της Ν.Δ. είναι ξεκάθαρη;

Η θέση της Ν.Δ. είναι ξεκάθαρη και είμαστε απέναντι σε αυτήν την 
συμφωνία. Πρόκειται για μια ετεροβαρή συμφωνία, αφού θεωρούμε 
ότι εκχωρούμε την μακεδονική εθνικότητα και γλώσσα στην απέναντι 
πλευρά. Αυτό εξάλλου φαίνεται και στην διαβόητη ρηματική διακοίνωση, 
για την οποία είχε το θράσος να πανηγυρίσει ο κ. Τσίπρας στην Βουλή 
πριν από λίγες ημέρες, την οποία όταν διαβάσαμε διαπιστώσαμε σε 
δύο σημεία ότι αναφέρεται φαρδιά-πλατιά ο μακεδονικός λαός. Την ώρα 
που λέει ο κ. Τσίπρας ότι υπάρχουν τάχα κάποιες διευκρινήσεις για την 
εθνότητα και την γλώσσα, οι ίδιοι σε αυτό το διευκρινιστικό κείμενο μιλά-
νε ξεκάθαρα για μακεδονικό λαό.

Θέλω ωστόσο να ακούσουν ακόμη και αυτοί που συμπαθούν τον 
ΣΥΡΙΖΑ, να μάθουν ποια είναι η θέση του. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί 
ότι έχουμε μια καλή συμφωνία και συνίσταται στο ότι συμφωνούμε από 

δω και πέρα να λέμε εμείς οι Έλληνες και οι 
Μακεδόνες από την άλλη πλευρά. Συμφωνού-
με επίσης ότι στην περιοχή που ζούμε ομιλεί-
ται η ελληνική, η βουλγαρική και η μακεδονική 
γλώσσα. Αυτά λέει η Συμφωνία των Πρεσπών! 
Επομένως αφού αυτά λέει η συμφωνία και την 
πιστεύουν τόσο πολύ οι συνάδελφοι του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και πάνω απ’ όλους ο Αλέξης Τσίπρας, 
καλό θα ’ναι, αν έχουν το θάρρος της γνώμης 
και της ψήφου τους, δημόσια, στη Βουλή , στα 
ΜΜΕ, στα μικρόφωνα, να λένε αντικατοπτρίζο-
ντας το καλό αυτής της συμφωνίας «Εμείς οι 
Έλληνες και οι Μακεδόνες» και « η ελληνική 
και η μακεδονική γλώσσα» να δούμε τι υπο-
δοχή θα έχουν από τον κόσμο, γιατί νομίζω 
ότι κοροϊδεύουν ακόμη και τους οπαδούς τους 

κατάμουτρα. 
-Έστω και όψιμα ο πρωθυπουργός πρότεινε διεξαγωγή ντιμπέιτ 

για το θέμα, ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απέρριψε αμέ-
σως. Τι έχετε να πείτε;

Κάθε πράγμα στον καιρό του. Ντιμπέιτ γίνονται συχνά στην Βουλή 
μεταξύ του πρωθυπουργού και του Κ. Μητσοτάκη. Το αποτέλεσμα 
αυτών των «μονομαχιών» καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις και κατα-
γράφεται τόσο στην πρόθεση ψήφου, που η Ν.Δ. είναι τόσο μπροστά, 
όσο και στην πρωθυπουργικότητα, όπου ο Κ. Μητσοτάκης είναι επίσης 
μπροστά από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα αποτελέσματα των ντιμπέιτ που γί-
νονται θεσμικά είναι εναντίον του πρωθυπουργού, απλώς ο κ. Τσίπρας 
ήθελε κάτι να πει… Εμείς του απαντήσαμε να προκηρύξει το ταχύτερο 
δυνατό εκλογές και θα κάνουμε και ένα και δύο και όσα ντιμπέιτ θέλει, 
όπως γίνονται στις προεκλογικές περιόδους σε όλο τον κόσμο.

-Είναι καλά τα ντιμπέιτ και ο δημόσιος διάλογος, αλλά μήπως 
πρέπει τέτοιες στιγμές να καθίσουν οι πολιτικές δυνάμεις και να 
καταλήξουν σε μια κοινή εθνική γραμμή για να επιλυθεί το πρό-
βλημα, αφού και η Ν.Δ. είναι υπέρ της επίλυσης του θέματος και 
όχι της διαιώνησης;

O ίδιος ο κ. Τσίπρας απαξίωσε να ενημερώσει την αντιπολίτευση, 
ενημέρωσε πρώτο τον Αρχιεπίσκοπο, πριν μιλήσει πρώτα με τον αρ-
χηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους αρχηγούς των άλλων 
κομμάτων. Επιχείρησε να «εργαλειοποιήσει» αυτό το ζήτημα για να 
ξύσει παλιές πληγές και να προκαλέσει ζημιά κατά βάση στη Ν.Δ. και 
τελικά διαπιστώνουμε ότι «πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος»! Υπο-

τίμησε το λαϊκό αίσθημα και στην συνέχεια όταν ο κόσμος βγήκε κατά 
εκατοντάδες χιλιάδες στον δρόμο, μίλησε για «ετερόκλιτο όχλο».   Αφ’ 
υψηλού κούνησε το δάκτυλο στους ανθρώπους που εκδήλωναν το συ-
ναίσθημα της ψυχής τους σε σχέση με την Μακεδονία.

-Ποια θα είναι η στάση του κόμματος, αλλά και η δική σας προ-
σωπικά στο συλλαλητήριο της Κυριακής;

H N.Δ. δεν θέλει σε καμία περίπτωση να καπελώσει αυτό το συλλα-
λητήριο. Είναι ένα συλλαλητήριο που ξεπερνά τα κόμματα, επομένως 
δεν θέλουμε να βγούμε και να του βάλουμε μια ταμπέλα «Ν.Δ.». Βλέπω 
από ψηφοφόρους και φίλους μου , ότι θα κατέβουν κατά εκατοντάδες χι-
λιάδες. Προσωπικά θα βρίσκομαι στην επιστροφή μου από την Βέροια 
και την Θεσσαλονίκη, αλλά ήμουν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ό-
ταν καταθέσαμε την πρόταση μομφής και ήμουν αυτός που μίλησε στην 
Βουλή εκ μέρους της Ν.Δ. για το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, 
από το ιερότερο βήμα για έναν βουλευτή, το βήμα της Βουλής. Η θέση 
μου είναι πολύ σαφής και πολύ γνωστή.

-Κλείνοντας να αναφερθούμε ότι διανύουμε χρονιά εκλογών και 
γνωρίζετε ως αντιπρόεδρος του κόμματος ότι πολλά στελέχη σας 
και στην Ημαθία ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Σε 
κάποιους μάλιστα που προσδοκούν να είναι πρωτοεμφανιζόμενοι, 
είχατε «τάξει» ότι θα ανακοινωθούν κάποια ονόματα μέχρι τις 10 
Ιανουαρίου. Τι έχετε να πείτε;

Όλα αυτά αλλάζουν λόγω των έκτακτων εξελίξεων και των θεμάτων 
που δρομολογούνται. Είχαμε την επίσκεψη Μέρκελ, την ψήφο εμπι-
στοσύνης στην κυβέρνησης, τώρα έρχεται η Συμφωνία των Πρεσπών. 
Κάθε πράγμα πρέπει να ειδωθεί μέσα στην συνολική εικόνα. Το βέβαιο 
είναι ότι η Ν.Δ. θέλει να καταρτίσει ψηφοδέλτια που να απεικονίζουν 
ξεκάθαρα μια ανανέωση και ποιότητα. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα 
πάμε. Το γεγονός ότι έχουμε πολλούς ενδιαφερομένους είναι θετικό και 
ένα ευχάριστο πρόβλημα και δείχνει ότι έχουμε αέρα στα πανιά μας. 
Δεν έχω αμφιβολία ότι θα επιλεγούν ποιοτικοί υποψήφιοι που θα μπο-
ρούν  υπηρετήσουν τη Ν.Δ. στην Βουλή, αλλά κυρίως τους Έλληνες και 
Ελληνίδες που θα τους εκλέξουν.

Αναφορικά με την παρουσία του στη Βέροια το βράδυ του Σαββάτου 
με αφορμή την κοπή της πίτας της ΝΟΔΕ Ημαθίας και των ΔΗΜ.ΤΟ Βέ-
ροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας σχολίασε:

-Πρόκειται για μια κομματική εκδήλωση, ωστόσο έχω έρθει στην 
Βέροια αρκετές φορές, η τελευταία ήταν πριν λίγους μήνες. Με προσκά-
λεσε η Νομαρχιακή και είναι τιμή και χαρά μου να βρεθώ στην Βέροια 
και στην Ημαθία και να μιλήσουμε για τα πολιτικά πράγματα, για το πού 
πάει η χώρα μας και για την πολιτική της Ν.Δ.

Ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο προστέθηκε 
στο «επιτελείο» της ΔΕΥΑΒ

-Τα κλειδιά του eco car παρέδωσε χθες στον πρόεδρο εκπρόσωπος της Εταιρίας
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Σκοπός του ανθρώπου είναι να ανακαλύψει τον προορισμό του και να καταφέρει να ισορροπή-
σει σταθερά ανάμεσα στις αντίρροπες δυνάμεις που τον έλκουν. Να τιθασεύσει  ελκυστική ορμή 
των συναισθημάτων, που είναι συχνά έντονα και παράλογα, καθώς δεν ακολουθούν τους άγρα-
φους νόμους της λογικής, και να υποτάξει την απείθαρχη τάση των ενστίκτων, τα οποία πιέζουν για 
την άμεση ικανοποίηση των αναγκών τους.  

 Η ψυχική ισορροπία πετυχαίνεται, όταν τον έλεγχο της συνολικής δράσης λαμβάνει ο 
νους  και η κριτική αξιολόγηση της εμπειρίας μας. Όταν καταφέρνουμε να επιβληθούμε στις εσωτε-
ρικές εντάσεις και να συντονίσουμε τα συναισθήματα και τις ανάγκες, με τους στόχους που έχουμε 
θέσει για τη ζωή μας. 

 Η αρμονία και η ψυχική γαλήνη είναι η συνισταμένη της επίδρασης των τριών αυτών 
διαστάσεων της ψυχής που συνδέονται μεταξύ τους. Τα συναισθήματα είναι ο θησαυρός της αν-
θρώπινης εμπειρίας. Δίνουν χρώμα και πνοή σε κάθε δράση. Είναι το κίνητρο κάθε συμπεριφοράς, 
καθώς επηρεάζουν άμεσα τις σωματικές λειτουργίες. Χωρίς συναίσθημα, η ζωή θα ήταν μια αυστη-
ρώς καθορισμένη και μηχανιστική επανάληψη. 

 Τα ένστικτα μας φέρνουν σε επαφή με τις ανάγκες μας και υπενθυμίζουν ότι έχουμε την 
έμφυτη τάση να επιβιώνουμε βασιζόμενοι μόνο στον εαυτό μας. Πυροδοτούν την τάση μας να αγω-
νιζόμαστε για να διατηρήσουμε την ατομικότητά μας ανέπαφη και υπογραμμίζουν την αποκλειστική 
ευθύνη που έχουμε να ικανοποιήσουμε τις προσωπικές μας ανάγκες. 

 Η λογική επεξεργασία των βιωμάτων και η επιβολή της στις εσωτερικές παρορμήσεις των 
συναισθημάτων και των ενστίκτων είναι το θεμέλιο της αυτογνωσίας που ανοίγει το δρόμο για την 
αυτοπραγμάτωση, δηλ την αίσθηση της ψυχικής ικανοποίησης που βιώνεται, όταν κάποιος έχει 
αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις σωματικές και πνευματικές του δυνατότητες για 
εξέλιξη. Η εσωτερική ισορροπία και η συναισθηματική ωριμότητα δεν είναι ένας εύκολα επιτεύξιμος 
στόχος. Είναι μια διαδικασία συστηματικής εσωτερικής διερεύνησης, (ε)αυτό-προσδιορισμού και 
επανα-προσδιορισμού, που καταλήγει στην κατάκτηση της ευδαιμονίας. 

«Ποια δύναμη κατευθύνει 
τη ζωή μας;»»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

«Ο Σωκράτης περιγράφει την φύση της ανθρώ-
πινης ψυχής, χρησιμοποιώντας έναν μύθο. Λέει, 
λοιπόν, ο Σωκράτης, πως οι ψυχές, Θεϊκές (Αυτές 
που έχουν Θεϊκό Σπινθήρα) και ανθρώπινες, τα-
ξιδεύουν στον ουρανό. Κάθε μία απεικονίζεται με 
φτερωτό άρμα που το σέρνουν δύο άλογα και το 
οδηγεί ένας ηνίοχος. 

 Ο ηνίοχος συμβολίζει το λογιστικό, εκεί-
νο το μέρος της ψυχής, με το οποίο σκεφτόμαστε 
και κρίνουμε.

 Το ένα άλογο είναι το θυμοειδές που 
συνδέεται με ορμητικά συναισθήματα όπως αυτό 
της οργής και το άλλο είναι το επιθυμητικό, δηλαδή 
η πηγή των επιθυμιών του σώματός μας, όπως η 
πείνα και η δίψα.

 Καθώς ταξιδεύουν οι ψυχές φτάνουν σε 
ένα σημείο από όπου είναι ορατή η περιοχή πέρα 
από τον ουρανό, εκεί όπου βρίσκεται η Αλήθεια. 
Τα άλογα των Θεϊκών Ψυχών είναι καλά και ήρε-
μα. Πειθαρχούν στα παραγγέλματα του ηνιόχου, ο 
οποίος κρατά με σιγουριά τα χαλινάρια. Έτσι οι Ψυ-
χές των Θεών μπορούν να ατενίσουν ανενόχλητες 
την Ουσία και την Αλήθεια των πραγμάτων.

 Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τις αν-
θρώπινες ψυχές. Το ένα τους άλογο, το θυμοειδές, 
έχει χρώμα λευκό, το σώμα του είναι στητό και κα-
λοδεμένο... είναι φιλότιμο, συνετό και σεμνό. Αγα-
πάει την Αλήθεια. Είναι υπάκουο και καθοδηγείται 
μόνο με τον λόγο και το παράγγελμα του ηνιόχου. 
Το άλλο άλογο, το επιθυμητικό, είναι μαύρο και 
ατίθασο. Το σώμα του είναι στραβό, παχύ και κακο-
σχηματισμένο….. είναι κουφό. Το άλογο αυτό ρέπει 
στην ύβρη και την αλαζονεία. Δύσκολα υπακούει 

στον ηνίοχο. 
 Κάποιες ανθρώπινες ψυχές, μοιάζουν 

περισσότερο με τις Θεϊκές και οι ηνίοχοι τους, ση-
κώνουν το κεφάλι για να δουν ό, τι βρίσκεται πέρα 
από τον ουρανό. Τα άλογα, όμως, δεν υπακούουν 
αμέσως σε όλα τα παραγγέλματα.

Η προσοχή των ηνιόχων αποσπάται από αυτό 
που βλέπουν και επικεντρώνεται στην καθοδήγηση 
των αρμάτων τους. Έτσι αυτές οι ψυχές αντικρίζουν 
μεγάλο μέρος, αλλά όχι ολόκληρη την Αλήθεια. 

 Σε άλλες ανθρώπινες ψυχές (σε αυτές 
που έχουν χάσει το μεγαλύτερο μέρος του Πνεύμα-
τος) τα άλογα είναι πιο ατίθασα, δεν πειθαρχούν. 
Δεν συντονίζουν τις κινήσεις τους κι έτσι παρασύ-
ρουν τα άρματα προς τα κάτω. Οι ηνίοχοι προσπα-
θούν να τα χαλιναγωγήσουν, τραβώντας δυνατά 
τα γκέμια. Μόνο για λίγο μπορούν να στρέφουν 
το κεφάλι στην περιοχή πέρα από τον ουρανό. Γι’ 
αυτό προλαβαίνουν να δουν, μόνο μικρό μέρος της 
Αλήθειας. 

 Τέλος, υπάρχουν και κάποιες ψυχές 
ανθρώπων (αυτές έχασαν όλο το Πνεύμα τους), 
που τα άλογά τους είναι πολύ άγρια. Χλιμιντρίζουν, 
αφηνιάζουν, σηκώνονται στα δύο πόδια, πέφτουν 
το ένα πάνω στο άλλο, ενώ οι ηνίοχοι προσπαθούν 
να σταθούν όρθιοι. Όσο και να προσπαθούν, αδυ-
νατούν να ελέγξουν την πορεία των αρμάτων τους. 
Οι ψυχές ποδοπατιούνται, η μία παρασύρει την 
άλλη, τα φτερά τους καταστρέφονται και ποτέ, μα 
ποτέ, δεν βλέπουν τίποτα από την Αλήθεια…»

Πλάτωνας
Φαίδρος

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

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 «Βάντα» 
του Γ.Ξ.Τροχόπουλου 

παρουσιάζεται την Κυριακή 
στην Sala της Ελιάς

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

Για το βιβλίο θα μιλήσουν :
• Ο Γεράσιμος Καλλιγάς, ιδιοκτήτης 

του γνωστού εκδοτικού οίκου Super 
Course.

• Ο Hovik Kassapian, εκπρόσωπος 
της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλά-
δος (το βιβλίο αναφέρεται και στην Γενο-
κτονία των Αρμενίων).

• O συγγραφέας.
Είναι μια συγκλονιστική ιστορία ενός 

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

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

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

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

Η Φιλόπτωχος κόβει την πίτα της 
την Δευτέρα στην Λέσχη Αξιωματικών

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

Τόσος κόσμος στοιβαγμένος 
στην ΔΥΣΗ μιας «επιπλωμένης» 
καθημερινότητας…

Μέρες κρυμμένες στη σιωπή.  
Πόλεμοι σε γυμνασιακά βιβλία ιστορίας.
Βεβαιότητες με μανία επιτίθενται στο 
«Αδύνατον». 
Αποδιώχνει τα αισθήματα η Γεωμετρία.
Ουράνια ασιτία στην κοινωνία; 

Ποσότητες πίκρας ταξιδεύουν στις νύχτες…

Κορίτσια συντροφεύουν μέρες που ξενυχτούν.
Σε παιδικούς σταθμούς χάνονται φωνήεντα.
Κομψές ιδέες, φοβούνται τις πλειοψηφίες.
Δύο παρθένες ψάχνουν πεσμένα αστέρια.  
Κρατώντας κλαδιά και ομπρέλες του Μαγκρίτ  
γυναίκες  κυνηγούν  ελπίδες.
Πολύστροφοι έλικες του Χρόνου  φέρνουν 
αρχαία όνειρα στην αγορά.

Στο σταθμό ,
όλα τα  προγράμματα αναχωρήσεων 
των λεωφορείων 
είναι γνωστά. 
ΟΛΑ!!!
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ!!!

Ωωω τα λεωφορεία!!!
Οι μαγικές χειρολαβές, 
απ` όπου έχουν για να κρατιούνται  
οι ανθρώποι!!!  

  Γιάννης Ναζλίδης

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση 
σε Γενική Συνέλευση

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας, καλεί 
τους αγρότες και τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη ς 23 Ιανουαρίου 2019, στις 6.00 μ.μ. στο Μακροχώρι (αίθουσα πρώην δη-
μαρχείου). 

Θέματα συζήτησης
1. Συνδεδεμένη ενίσχυση στο ροδάκινο και νεκταρίνι (χωρίς προϋποθέσεις) 

όπως συμβαίνει στα μήλα (47,7 ευρώ/στρέμμα), πορτοκάλια (62 ευρώ/στρέμμα), 
βιομηχανική τομάτα (67,3 ευρώ/στρέμμα), βαμβάκι (73 ευρώ/στρέμμα).

2.  Θέσπιση κατώτατης τιμής στο ροδάκινο και  έλος τέλος στις ανοιχτές τιμές.
3.  Μείωση του κόστους παραγωγής
-   Εφαρμογή επιδοτούμενου προγράμματος – μέσω ΟΑΕΔ – εργατών γης εφό-

σον θεωρούμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες και σε άλλους παρέχεται αυτή η δυνατό-
τητα.

4.  Ρωσικό εμπάργκο - Deminimis (Βροχοπτώσεις) και αλλαγές στον κανονισμό 
του ΕΛΓΑ 

5.  Κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός για τον έλεγχο των οικονομικών των συνεται-
ρισμών και ομάδων παραγωγών.

6.   Εγγραφή νέων μελών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση για τη 
συμμετοχή στο συλλαλητήριο

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας εκφράζει την 
ανησυχία του για τα τεκταινόμενα γύρω από το εθνικό θέμα της 
Μακεδονίας, ενημερώνει τα μέλη του για το συλλαλητήριο που 
θα γίνει στην πόλη της Βέροιας την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019.

Καλεί όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σ’ αυτό με πνεύ-
μα ενότητας και αλληλεγγύης χωρίς ακρότητες και διχαστικά 
συνθήματα.

Ο Πρόεδρος
Φώτης Αντ. Καραβασίλης

Επαγγελματίες βιοτέχνες και κρεοπώλες
Κλειστά σε ένδειξη συμπαράστασης
Τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις τους αποφάσισαν να 

κλείσουν για την ημέρα του συλλαλητηρίου διαμαρτυρόμενοι 
για την «Συμφωνία των Πρεσπών» η Ομοσπονδία Επαγγελμα-
τιών Βιοτεχνών Βέροιας και το Σωματείο Κρεοπωλών.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:

Συμπαράσταση και κλείσιμο 
των καταστημάτων την 

ημέρα του συλλαλητηρίου
Ψήφισμα κατά της «Συμφωνίας των Πρεσπών» εξέδωσε το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας. Συ-
γκεκριμένα στο ψήφισμα αναφέρονται τα παρακάτω: 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Εμπορικού Συλλόγου Βέροι-
ας στη συνεδρίαση που έγινε στις 18/1/2019 αποφάσισε ομό-
φωνα την συμμετοχή του στο συλλαλητήριο που θα γίνει στις  
22/1/2019 στην πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας και αφορά 
την διαμαρτυρία έναντι της Συμφωνίας των Πρεσπών για την 
Μακεδονίας μας . 

Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και την στή-
ριξή μας στην Οργανωτική Επιτροπή Πολιτιστικών Συλλόγων 
–Σωματείων –Κοινωνικών Φορέων και Μ.Μ.Ε. του νομού 
Ημαθίας που έλαβαν την πρωτοβουλία διοργάνωσης του συλ-
λαλητηρίου . 

Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετέχουν στο καθολικό 
κλείσιμο των καταστημάτων, στις 12:00 το μεσημέρι δίνοντας 
το δυναμικό παρών στην πλατεία Δημαρχείου. 

Χωρίς φανατισμούς και διχαστικές ενέργειες, αλλά με συναί-
σθημα ιστορικής ευθύνης  είναι αδήρητη ανάγκη  να  ενώσουμε 
τις  φωνές μας , ενάντια στην «Συμφωνία των Πρεσπών».

Με τη βεβαιότητα ότι οι σκέψεις μας αυτές θα τύχουν της 
δέουσας προσοχής σας , σας καλούμε να ανταποκριθείτε στο 
γενικό κάλεσμα την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 στην Πλατεία 
Δημαρχείου στις 12:00 το μεσημέρι».

Για το Δ.Σ του 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Η Πρόεδρος
Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Ιερόθεος Ιωαννίδης 

Τo Eπιμελητήριο Ημαθίας στηρίζει τη μαζική 
κινητοποίηση κατά της  «Συμφωνίας των Πρεσπών» 

Τo Eπιμελητήριο Ημαθίας, εκφράζοντας τις εύλογες 
ανησυχίες του εμπορικού, βιομηχανικού και επιχει-
ρηματικού κόσμου της περιοχής μας, χαιρετίζει και 
στηρίζει τη μαζική κινητοποίηση της κοινωνίας για τα 
προβλήματα που δημιουργούνται από τη «Συμφωνία 
των Πρεσπών» σχετικά με το εθνικό ζήτημα της Μακε-
δονίας.

Η χρήση του όρου από τη γειτονική χώρα, πέραν 
της μείζονος εθνικής σημασίας της, θα διαταράξει ση-
μαντικά την εύρυθμη λειτουργία ενός μεγάλου όγκου 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και περιλαμβάνουν τον όρο «Μακεδονία» 
στην επωνυμία τους αφού καμία ρητή πρόβλεψη δεν υπάρχει για την εμπορική 
χρήση του όρου από την επιχειρηματική Κοινότητα στη «Συμφωνία των Πρε-
σπών», όσον αφορά στα προστατευόμενα σήματα, τις Προστατευόμενες Γεωγρα-
φικές Ενδείξεις και τις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης.

Αποτελεί αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη θέση μας ότι προσβλέπουμε στην 
υιοθέτηση μιας συνεπούς και δίκαιης λύσης από την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία 
θα πρέπει να αποπέμψει σχέδια αλυτρωτισμού και παραποίησης της Ιστορίας μας.

Ο ΠΡΟΕΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΑΣ

Κάλεσμα της Ιεράς Μητροπόλεως 
στο παλλαϊκό συλλαλητήριο

 της Κυριακής για την Μακεδονίας 
   Η Ιερά Μη-

τρόπολη Βεροί-
ας ,  Ναούσης 
και Καμπανίας 
παρακολουθώ-
ντας με μεγάλη 
ανησυχ ία  τ ι ς 
πρόσφατες εξε-
λίξεις για το σο-
βαρότατο θέμα 
της Μακεδονἰας 
και την επικεί-
μενη συζήτηση 
της Συμφωνίας 
των Πρεσπών 
εκφράζει απερί-
φραστα τη διαφωνία της με την ψήφιση μιας Συμφωνίας που χαρίζει το όνομα της 
Μακεδονίας μας στη γειτονική χώρα και τον λαό της και ενώνει τη φωνή της μαζί με 
όλους τους Έλληνες υπέρ της ελληνικότητος Μακεδονίας μας.

     Για τον λόγο αυτό συμμετέχει, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς της 
Ημαθίας στο παλλαϊκό συλλαλητήριο της Κυριακής 20ης  Ιανουαρίου 2019 και ζητά 
από όλους τους υπευθύνους να αρθούν στο ύψος των ιστορικών στιγμών και να 
μην προδώσουν τα δίκαια της Μακεδονίας μας και τη βούληση του Ελληνικού λαού 
για το ζήτημα της Μακεδονίας μας.

Ο Μητροπολίτης
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων

Ψηφίσματα και καλέσματα συμμετοχής στα συλλαλητήρια της Αθήνας και της Βέροιας για τη Μακεδονία
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ 
ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα 
στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητρο-
πόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος όροφος) ομιλητής 
στους «Ακαδημαϊκούς Διαλόγους» θα είναι ο Παν. 
Αρχιμανδρίτης π. Πρόδρομος Γκριτζαλιώτης, ο ο-
ποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Μπορεί ο γάμος να 
ναυαγήσει μέσα σ’ ένα ασφαλές λιμάνι;». Είσοδος 
ελεύθερη.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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 :  

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου στη 1 
το μεσημέρι θα ευλογήσει την Βασιλό-
πιτα του Θεατρικού Εργαστηρίου της 
Ιεράς Μητροπόλεως μας στο Μητρο-
πολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑ-
ΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα.

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου στις 
7:00 μ.μ. θα ευλογήσει την βασιλόπι-
τα και θα ομιλήσει στο πνευματικό κέ-
ντρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου 
Βεροίας.

Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης επί 
τη εορτή του Αγίου Ευθυμίου.

Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου το απόγευμα θα λάβει μέρος στον Πολυ-
αρχιερατικό 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 
Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και θα προεξάρχει στο Πολυ-
αρχιερατικό Συλλείτουργο επί τη εορτή του Αγίου Ευγενίου του Τραπε-
ζουντίου στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς.

Την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου στις 5:00 μ.μ. θα ευλογήσει την βασιλόπι-
τα της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βεροίας στη Λέσχη Αξιωματι-
κών Βεροίας.

Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου στις 10:30 π.μ. θα ομιλήσει στη Σύναξη Ιερέ-
ων στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερι-
νό και στην παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερου-
πόλεως (στον υπό κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
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 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙO
O Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ 

Ν. Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλη-
σης και Κατάρτισης (ΑμεΑ) « Τα Παιδιά της Άνοιξης » και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάν-
δρειας, ευχαριστούν θερμά: 

-Τον κο Ουστά Ιορδάνη από το Μακροχώρι για την προσφορά εδεσμάτων.
-Τον κο Οξύζογλου Ιωάννη από τη Μελίκη για την προσφορά εδεσμάτων κα-

θώς και τη δωρεά χρηματικού ποσού.
-Τον κύριο Ταξιαρχόπουλο Αναστάσιο από τον Π. Πρόδρομο για την προσφο-

ρά φρούτων και λαχανικών για τη διατροφή των ωφελουμένων.
-Τον κύριο Δούμπη Κων/νο για την προσφορά φρούτων.
-Τον κύριο Κάργα Δημήτριο για την προσφορά πρωινού προς τους ωφελού-

μενους
-Την οικογένεια Βιγκάτο από την Βέροια για την προσφορά πρωινού προς 

τους ωφελούμενους.
-Το αρτοζαχαροπλαστείο του κυρίου Γκότση από την Αλεξάνδρεια για την 

προσφορά εδεσμάτων .
-Το ζαχαροπλαστείο του κυρίου Κουκουράβα από την Αλεξάνδρεια για την 

προσφορά εδεσμάτων.
‘‘Στηρίζουμε το έργο μας στη συμμετοχή σας’’

ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  



Του ιερέως
Παναγιώτου Σ.
Χαλκιά

Είναι, φίλοι αναγνώ-
στες, να μην απορεί 
κανείς, για τον όγκο της 
προκατάληψης ή της 
άγνοιας, που υπάρχει 
στις μέρες μας; Να υ-
πάρχουν άνθρωποι που 

υποστηρίζουν σοβαρά πως ο Χριστιανισμός 
είναι αντιπροοδευτικός ή έστω μια απλή συ-
ντήρηση; «Συντήρηση» η μοναδική πνευ-
ματική επανάσταση, που προβλημάτισε και 
προβληματίζει όλα τα μεγάλα πνεύματα της 
ιστορίας και συγκλόνισε με την εμφάνισή 
της όλον τον τότε κόσμο, Ιουδαίους και Ε-
θνικούς; Τουλάχιστον δεν έχουν το μυαλό να 
εξετάσουν τα πράγματα, πριν αερολογίσουν; 
Ή έστω να είναι επιφυλακτικοί στις επιπόλαι-
ες κρίσεις τους;

Μιλάμε για πρόοδο, για άνοιγμα, για κα-
τακτήσεις. Και χωρίς να εξετάσει κανείς τα 
επιτεύγματα είκοσι και πλέον αιώνων, μια 
ματιά μόνον στην πρώτη εμφάνιση του χρι-
στιανισμού, αρκεί να πείσει και τον πιο απαι-
τητικό ή και κακόπιστο ερευνητή.

Εχθρός της προόδου ο Χριστιανισμός, 
που πήρε από τις ψαρόβαρκες και τα δί-
χτυα, από τα τελωνεία και την ασημότητα 
δώδεκα φτωχούς ψαράδες και τους ανέδειξε 
πνευματικούς και ηθικούς ανακαινιστές της 
ανθρωπότητας;

Στείρα συντήρηση αυτός που πήρε ένα 
διώκτη, τον Παύλο, προσκολλημένο στη στε-
νότητα του Ιουδαϊκού γράμματος, για να του 
διευρύνει την σκέψη και να τον αναδείξει σε 
αληθινή μεγαλοφυία, να του ανοίξει νέους 
πνευματικούς ορίζοντες και να τον μεταβάλει 
σε πρωτοφανή εστία ηθικής ακτινοβολίας 
σ’ ολόκληρο τον κόσμο; Ο φανατικός «ζη-
λωτής» των πατρικών παραδόσεων, που 
γίνεται Απόστολος των Εθνών, το πιο ευρύ 
πνεύμα, ο πρώτος επαναστάτης κατά των 
φυλετικών διακρίσεων και φλογερός κήρυκας 
της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ήταν ποτέ δυνατόν, αυτός ο πνευματικός 
αναμορφωτής, από τη στιγμή που γνώρισε 
το Χριστό και την αλήθεια Του, να είναι ε-
χθρός της προόδου; Σε όλη την πολυτάραχη 
ζωή του θα βαδίζει συνεχώς μπροστά, χωρίς 
να γνωρίζει σταμάτημα. Αυτός θα κάνει πα-
γκόσμιο σύνθημα την αγωνιστική αλήθεια, 
την ειλικρίνεια, την τιμιότητα, την πρόοδο. 

Σήμα του η αδιάκοπη προσπάθεια, που δε 
υπερηφανεύεται με τις επιτυχίες του παρελ-
θόντος, αλλά διαρκώς ανοίγεται και επιδιώκει 
την τελείωση: «Τα μεν οπίσω επιλανθανόμε-
νος τοις δε έμπροσθεν επεκτεινόμενος κατά 
σκοπόν διώκω…» (Φιλιπ. Γ΄ 14) (…λησμο-
νώ μεν τα όσα έγιναν στο παρελθόν, που 
τα έχω αφήσει οπίσω μου, απλώνομαι δε 
διαρκώς και σπεύδω προς εκείνα που είναι 
εμπρός μου…).

Αν ακόμη οι προχειρολόγοι κατήγοροι 
του χριστιανισμού άνοιγαν, από απλή περι-
έργεια, τα Ευαγγέλια, θα έμεναν έκπληκτοι 
μπροστά στο δυναμισμό, την κίνηση, την 
προοδευτικότητα της χριστιανικής θρησκεί-
ας.

«Ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών 
κόκκω συνάπεςω…», θα διακηρύξει ο Κύ-
ριος, «ό μικρότερον μεν εστί πάντων των 
σπερμάτων, όταν δε αυξηθεί, μείζον πάντων 
των λαχάνων εστι και γίνεται δένδρον… Ο-
μοία εστίν η βασιλεία των ουρανών ζύμη, ην 
λαβούσα γυνή ενέκρυψεν εις αλεύρου σάτα 
τρία, έως ου εζυμώθη όλον» (Ματθ. 31-33).

Δεν υπάρχει, λοιπόν, εδώ κάτι το στάσι-
μο. Είναι κάτι το δυναμικό, το ζωντανό, το 
προοδευτικό. Ο κόκκος που προχωρεί και 
αναπτύσσεται και μεγαλώνει και γίνεται δέ-
ντρο. Η ζύμη που δεν λέει ποτέ: αρκεί, αλλά 
χωρίς θόρυβο κάνει μυστικά τη δουλειά της, 
έως ότου ζυμώσει όλο το φύραμα.

Ο Χριστιανισμός ευνοεί την αδράνεια, την 
απραξία, μας λένε οι απληροφόρητοι προ-
χειρολόγοι. Και δεν γνωρίζουν πως σύνθημα 
του Χριστιανισμού είναι η καρποφορία και 
όχι η ακαρπία, η εργασία και όχι η απραξία. 
Ο Χριστός θα αποδοκιμάσει τον πονηρό 
και τεμπέλη δούλο, που έκρυψε το τάλαντο, 
αντί να το αξιοποιήσει. Θα επαινέσει και 
θα βραβεύσει το δραστήριο υπηρέτη, που 
εργάστηκε φιλότιμα για να πολλαπλασιάσει 
τα τάλαντά του. Στους φυγόπονους όλων 
των αιώνων θα τονίσει ότι «Πατήρ μου έως 
άρτι εργάζεται, καγώ εργάζομαι» 
(Ιωάν. Ε 17). Έτσι, υψώνει τη 
σημασία της δραστηριότητας και 
της προόδου και την θεμελιώνει 
σε στέρεα πνευματικά βάθρα.

Όταν λέμε, όμως, πρόοδο, 
πρέπει και εδώ να εννοούμε α-
ληθινή πρόοδο. Γιατί, δυστυχώς, 
συχνά εντυπωσιαζόμαστε από 
μία ψεύτικη ή επιφανειακή πρό-
οδο, που δεν είναι τίποτε άλλο 
από μία επικίνδυνη οπισθοδρό-

μηση.
Η πρόοδος πρώ-

τα-πρώτα πρέπει να 
αγκαλιάζει τον όλο 
άνθρωπο. Μονομε-
ρής ανάπτυξη σημαί-
νει υδροκεφαλισμό. 
Ούτε μόνο υλική, τε-
χνική, διανοητική ή 

έστω πνευματική, που αγνοεί κάθε άλλη 
αξία. Ο όλος άνθρωπος, που είναι ύλη και 
πνεύμα, πρέπει να προοδεύει αρμονικά, 
για να υπάρχει η απαραίτητη ισορροπία. 
Βέβαια, άλλοτε θα γίνεται μία συμπόρευση 
του υλικού και πνευματικού παράγοντα και 
άλλοτε θα υπάρχει ένα προβάδισμα. Όχι, ό-
μως, κατάργηση του ενός ή του άλλου. Όταν 
αξιολογώ, δεν περιφρονώ. Αναπτύσσω την 
ψυχή αλλά και το σώμα, την καρδιά αλλά και 
τη σκέψη, τις ηθικές αλλά και υλικές αξίες, 
τις συναισθηματικές αλλά και διανοητικές. Η 
πρόοδος, επίσης, δεν μπορεί να είναι μόνο 
προσωπική και να αγνοεί το σύνολο.

Δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος ατομική, 
αν αυτή δεν οδηγεί στη γενική. Πώς μπορού-
με να μιλάμε για πρόοδο, όταν οι συνάνθρω-
ποί μας δυστυχούν; Δεν πρέπει, φυσικά, να 
ξεχνάμε ότι πρόοδος δεν είναι απλώς η άνο-
δος του βιοτικού επιπέδου, η καλοφαγία ή η 
ποικιλία των διασκεδάσεων ή η αύξηση των 
πολεμικών μέσων ομαδικής καταστροφής.

Οι σύγχρονοι πολιτισμένοι νεοβάρβαροι, 
χωρίς ιδανικά, εξακολουθούν να παραμέ-
νουν υπανάπτυκτοι, έστω και αν διαθέτουν 
πλούσια τα υλικά μέσα του τεχνοκρατικού 
πολιτισμού. Ουρανοξύστης χωρίς πνευματι-
κά θεμέλια δεν είναι πρόοδος. Είναι κίνδυνος 
και απειλή. Πρόοδος, βέβαια, το τρισδιάστα-
το θέαμα και η στερεοφωνική μουσική. Όταν, 
όμως, αγελοποιεί και αποπροσωποιεί την 
έμψυχη εικόνα του Θεού, τον λογικό άνθρω-
πο, τότε;

Να γιατί πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε 
καθαρά, να ξεχωρίζουμε το στάρι από την 
ήρα, το χρυσάφι από τους ντενεκέδες, τον 
πολιτισμό από τον παμβαρισμό, την πρόοδο 
από την οπισθοδρομικότητα. Έτσι μόνον θα 
μπορούμε να συνεννοούμαστε.

Όταν μιλάμε για πρόοδο, να εννοούμε 
πρόοδο. Τότε θα καταλάβουμε γιατί ο Χρι-
στιανισμός είναι η αληθινή πρόοδος.
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Χριστιανισμός: 
Συντήρηση ή Πρόοδος;Τα κόκκινα 

κρίνη
Περασμένα μεσάνυχτα. Τα μά-

τια δεν κλείνουν. Ο νους τρύπω-
σε σε πόρτες μυστικές ξεχασμέ-
νες φωλιές του παρελθόντος.

Ιούλης 1965. Ο ιδρώτας τρέχει 
από το πρόσωπο του μπαμπά…

Σκληρή η δουλειά του γεωρ-
γού. Τελείωσε με το τσάπισμα, πλύθηκε και…

-Άντε Ολγίτσα πάμε στο βουνό για λίγα ξύλα;
-Θάρθω και εγώ φώναξε ο αδελφός μου…
Η μαμά άρχισε να φωνάζει τον μπαμπά που μας 

ξεσήκωνε…
Πήρε αγκαλιά τον μικρό μου αδελφό και προσπα-

θούσε να του μιλήσει. Τούλεγε ότι είναι ακόμη μικρός, 
ότι εμείς θα πάμε για δουλειά, ότι εγώ είμαι μεγάλη… 
Εγώ κρατούσα σφιχτά το σαμάρι του γαϊδάρου μας. 
Ο μπαμπάς φόρτωσε το τσεκούρι, σχοινί, μια τσάντα 
με λίγο ψωμάκι και τυράκι και το ξύλινο παγούρι με το 
νερό.

Κρατούσε καλά το χαλινάρι του γαϊδάρου μας και χω-
θήκαμε στο δάσος μέσα από το στενό μονοπάτι. Ακόμη 
άκουγα το κλάμα του αδελφού μου. Για λίγο βέβαια… 
Μόλις πήραμε τη μεγάλη στροφή χάθηκαν οι ανθρώπι-
νες φωνές. Άρχισε να σιγοψυθιρίζει το δάσος. Κάτω από 
τις σκιές της οξιάς, της βελανιδιάς, παρέα με τις φτέρες 
και τα πουρνάρια ακούγοντας μόνο το κροτάλισμα των 
πετάλων του γαϊδάρου μας πάνω στις ασημένιες πέ-
τρες του χωματόδρομου. Ο μπαμπάς μούλεγε ότι όταν 
μπαίνουμε στο δάσος δεν μιλάμε. Το ακούμε και το μυ-
ρίζουμε. Άγριο αγιόκλημα απλώνονταν πάνω από τους 
χαμηλούς θάμνους, κίτρινες μαργαρίτες, σπαθόχορτο, 
γαϊδουράγκαθο, άγριο ροζ-μωβ τριαντάφυλλο, τσάϊ…

Φτάσαμε σε ένα πλάτωμα. Κατέβηκα από το γαϊ-
δουράκι μας. Ο μπαμπάς άρχισε να κόβει ξύλα από τις 
άκρες. Εγώ τον κοίταζα και τον θαύμαζα. Πόσο ψηλός 
και δυνατός μου φαίνονταν. Σωστός γίγαντας… Ντουκ-
ντουκ κατέβαινα με δύναμη το τσεκούρι στο χέρι του 
κλαδιού που το χώριζε από το σώμα του δέντρου.

Τον φώναζα, ήθελα να του πω λόγια πολλά όμως ο 
θόρυβος από το τσεκούρι σκέπαζε τη φωνή μου… Χο-
ροπηδούσα εδώ και εκεί στο πλάτωμα μαζεύοντας λου-
λουδάκια, παρέα με τον γάϊδαρό μας που κουνούσε την 
ουρά του, χαρούμενα και έβοσκε φρέσκο χορταράκι.

Πότε-πότε ο μπαμπάς μούριχνε κλεφτές ματιές και 
μούλεγε να προσέχω… Σκέφτηκα να κάνω δύο ανθο-
δέσμες. Μία για την μαμά και μία για τον αδελφό μου. 
Ξάπλωσα στο χορτάρι και κοίταζα τον ουρανό… Ξαφνι-
κά γκρίζα σύννεφα μαζεύτηκαν, σκοτείνιασε και άρχισε 
απότομα να βρέχει δυνατά Μέχρι να φτάσουμε στο σπί-
τι γίναμε μούσκεμα. Η μαμά από τον φόβο της άρχισε 
να φωνάζει πάλι. Μετά από ένα ζεστό μπάνιο και ένα 
πιάτο γάλα με ψωμάκι και ζάχαρη είμασταν μία χαρά. 
Φυσικά τα λουλούδια μου μείναν στο ξέφωτο απλωμένα 
και κομμένα… Όταν τα θυμήθηκα άρχισα να κλαίω… Το 
είπα στον μπαμπά…

-Μην στεναχωριέσαι θα σου μαζέψω εγώ άλλα το α-
πόγευμα αύριο που θα πάω να πάρω τα ξύλα μου είπε. 
Ξημέρωσε 12 Ιουλίου. Πανέμορφος ο ουρανός ευωδιές!

-Εμείς βγαίνουμε για λίγο έξω με την Όλγα είπε ο 
μπαμπάς και με πήρε από το χέρι.

-Μην αργήσετε τα παιδιά δεν φάγανε πρωινό είπε η 
μαμά από την κουζίνα. Ο μπαμπάς με ένα μικρό ψαλι-
δάκι έκοψε τέσσερα μεγάλα κρίνα κόκκινα…

-Γιατί τα κόβεις τα λουλούδια; Θα θυμώσει η μαμά. 
Είναι τα αγαπημένα της είπα εγώ.

-Σσσς! Μην μας ακούσει… Έλα πιο εδώ! Κράτα εσύ 
δύο και δύο εγώ να της τα προσφέρουμε. Έχει γενέθλια 
σήμερα… -Αλήθεια; Φώναξα χαρούμενη και έτρεξα 
προς το σπίτι. -Χρόνια πολλά μανούλα είπα σπρώχνο-
ντας γρήγορα την πόρτα… Χρόνια Πολλά Ελένη είπε 
και ο μπαμπάς μπαίνοντας και αυτός στο σπίτι…

-Ευχαριστώ πολύ και δυο σας… Ήταν πολύ τρυφε-
ρό αυτό που κάνατε. Πονηρούληδες για να ξεχάσω τα 
χθεσινά ε;!! Ιούλιος 2018. Μόνη στον παράδεισό μου 
κοιτάζω τα κόκκινα κρίνα που καμαρώνουν μπρος μου 
ξεπλυμένα από τη χθεσινή μπόρα…

12 Ιουλίου σήμερα. Τα γενέθλια της μαμάς… Κοίτα-
ξα στον ουρανό. Τα κρίνα σου δεν θα τα κόψω όπως 
ακριβώς σου άρεσε. Θα τα αφήσω στον κήπο για να τα 
βλέπετε με τον μπαμπά από ψηλά. Να ξέρετε ότι θάστε 
πάντα στην καρδιά μου.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ
Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328
Fax    :  2332024260
E-mail : vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr
Αρ. Πρωτ: 774/18-1-2019

Ανακοίνωση 
Σύμφωνα με την αρ απόφ. Οικονομικής επιτροπής 2 /2019   παρα-

τείνεται ο καταληκτικός χρόνος λήξεως προσφορών για τον Δημόσιο  
ηλεκτρονικό  ανοικτό  διαγωνισμό   με αριθμό διακήρυξης  25692/27-
12-2018,    με αντικείμενο της σύμβασης  την  προμήθεια εξοπλισμού 
παιδικών χαρών ως προς την προμήθεια τεχνικού ελαστικού 
δαπέδου για την τοποθέτηση τους σε υφιστάμενες παιδικές χαρές 
του Δήμου Νάουσας   που είναι  εγκατεστημένες ή εντός κοινόχρηστων 
χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου Νάουσας ή εντός ιδιόκτητων οικοπέδων 
του Δήμου Νάουσας ή εντός ακινήτων, τα οποία έχουν παραχωρηθεί 
κατά χρήση στο Δήμο Νάουσας ή εντός ακινήτων για τα οποία έχει 
ζητηθεί από το Δήμο Νάουσας η παραχώρηση της χρήσης τους από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Α/Α   συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:   68941.

 Νέα  καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η   28 
-1-2019  και ώρα 17.00μμ.   

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 1-2-2019   
και ώρα 10.30 π.μ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας υποδέχεται 
το 2019 με μύηση στην αρχαία ζωγραφική
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας εύχεται σε όλους μία  

δημιουργική χρονιά, με υγεία, ηρεμία και ευημερία. Κά-
θε νέα αρχή  σηματοδοτεί την σχέση μας με το πα-
λιό, με αυτό που ήδη υπήρξε και  εξακολουθεί να υ-
πάρχει. Κάθε νέα αρχή είναι μία εξοικείωση με αυτό  
που μας παραδόθηκε και δεν υπάρχει πιο παραστατι-
κός τρόπος για να  ξεκινήσουμε μαζί το 2019 από την  μύ-
ηση στην αρχαία ζωγραφική. Η  Ημαθία είναι ο προνομι-
ακός χώρος για αυτήν την συνάντηση, καθώς   προσφέ-
ρει τα υψηλότερα δείγματα αρχαίας, βυζαντινής και νεότε-
ρης  ζωγραφικής.    Ημερολόγιο εκδηλώσεων:  

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019. Βυζαντινό Μουσείο Βέ-
ροιας.    Αστέρης Γκέκας ‘’Παλίμψηστα’’   

 Η έκθεση του που εγκαινιάστηκε στο φουαγιέ του νέ-
ου κτηρίου  του Μουσείου των Αιγών, με την ευκαιρία του συνεδρίου  ‘’Αυτοκρατορικά Παλίμψηστα: η βυζαντι-
νή και οθωμανική  αυτοκρατορία ως κληρονόμοι της κλασικής παράδοσης’’  μεταφέρεται στο ισόγειο του Βυζαντι-
νού Μουσείου Βέροιας, όπου οι  επισκέπτες μας θα απολαύσουν τα λάβαρα του Αστέρη Γκέκα,  εμπνευσμένα α-
πό τα προσωπικά παλίμψηστα του καλλιτέχνη και τις  συλλογικές μας μνήμες.    

 Παρασκευή και Σάββατο, 25 και 26 Ιανουαρίου 2019. Νέο  Κτήριο Μουσείου Αιγών. 
 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας έχει την τιμή και το προνόμιο να  παρουσιάσει στο κοινό την Ευφροσύνη Δο-

ξιάδη. Με την συνέργεια και  την υποστήριξη των Φίλων του Μουσείου των Αιγών και του Δικτύου των  Μουσεί-
ων της Ημαθίας η διάσημη ζωγράφος και ειδικός της αρχαίας   ζωγραφικής θα πραγματοποιήσει εξειδικευμένα σε-
μινάρια και μία  ανοιχτή διάλεξη σχετικά με τις τεχνικές της αρχαίας ζωγραφικής και την  επίδραση της στον ελ-
ληνική, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κανόνα.   Η Ευφροσύνη Δοξιάδη, Αθηναία ζωγράφος και πολίτης του κόσμου,  
συνδέθηκε από καταβολής και μαθητείας με τους κορυφαίους του  ελληνικού και ευρωπαϊκού μοντερνισμού: ο πα-
τέρας της υπήρξε  μαθητής του Πικιώνη, η ίδια μαθήτρια του Τέτση, του Κοκόσκα, του  Τσαρούχη. Με παιδικά χρό-
νια σε μαγικά τοπικά και ζωή με μαγικούς  ανθρώπους, σπούδασε στην Αυστρία (School of Seeing) και το Η-
νωμένο  Βασίλειο (Slade School of Fine Arts). Ζει στην Αθήνα, το Λονδίνο και το  Παρίσι. Η βαθιά της γνώ-
ση για την ευρωπαϊκή ζωγραφική παράδοση, η  ακαταπόνητος διάλογος με το ζωγραφικό και εικαστικό συμβάν, σε  
συνδυασμένο με την αρχοντιά, την ευγένεια και την φρεσκάδα της  παρουσίας της, συνθέτουν ένα από τα πληρέ-
στερα και πλέον  αναγνωρισμένα ουμανιστικά πορτραίτα της εποχής μας.  

Το βιβλίο της ‘’Τhe Mysterious Fayoum Portraits; Faces from Ancient Egypt’’ εκδόθηκε  από τους σημαντικότε-
ρους εκδοτικούς οίκους παγκοσμίως (‘’Τα  πορτρέτα του Φαγιούμ’’, στα ελληνικά, εκδόσεις Αδάμ),  είναι  πολυβρα-
βευμένο και βιβλίο αναφοράς, και αποτελεί το  μεγαλύτερο best seller για την αρχαία ζωγραφική εδώ και δεκαετίες.      

  Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019, Νέο Κτήριο Μουσείου Αιγών. 17:0020:00.   
Σεμινάριο-εργαστήριο εγκαυστικής μεθόδου για τους φιλοξενούμενους  στο Σπίτι της Βεργίνας, σε συνεργα-

σία με την Πρωτοβουλία για το παιδί.  ‘’H τεχνική της εγκαυστικής. Το κερί της μέλισσας ως υλικό ζωγραφικής’’.    
 Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019, Νέο Κτήριο Μουσείου Αιγών. 10:0014:00.   
Σεμινάριο-εργαστήριο εγκαυστικής μεθόδου που απευθύνεται σε  συντηρητές, εικαστικούς και ειδικούς στην αρ-

χαία ζωγραφική (η  συμμετοχή στο εργαστήριο είναι περιορισμένη).    
 Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019, Αμφιθέατρο Νέο Κτηρίου Μουσείου των  Αιγών, 19:00,  διάλεξη της Ευ-

φροσύνης Δοξιάδη, με θέμα:    Αρχαία Πρόσωπα: τα πορτραίτα του Φαγιούμ και η παράδοση της  ελληνι-
κής και ευρωπαϊκής ζωγραφικής.    Η διάλεξη είναι ανοιχτή στο κοινό.              

   Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019. Νέο Κτήριο Μουσείου Αιγών.  10:00.  
  Για δεύτερη χρονιά φέτος, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, σε  συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμι-

ας Εκπαίδευσης  Ημαθίας, διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του  προγράμματος: «πρεσβευτές/
πρέσβειρες μουσείων και μνημείων».  Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία των μαθητών και  μαθη-
τριών με τα μνημεία και την ιστορία της περιοχής, η  ευαισθητοποίηση, η ευθύνη και η γνώση για την προστα-
σία τους και  η μετάδοση αυτής της γνώσης ευρύτερα, με έμφαση στην ανάπτυξη  της πρωτοβουλίας και ενεργο-
ποίησής και συμμετοχής τους στον  τομέα του πολιτισμού.   Η επιμόρφωση θα γίνει από αρχαιολόγους της Εφορεί-
ας  Αρχαιοτήτων Ημαθίας.                          

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

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

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή ή περνώντας από τα γραφεία της Λέσχης Ανοίξεως 90 ή τηλεφωνεί-
στε στο 23310 25654. Η Λέσχη είναι ανοιχτή Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 10.30 π.μ.-12.30 μ.μ.

Το Δ.Σ.

ΑΝ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΑΣΟΥΣ ΑΝΩ ΣΕΛΙΟΥ

Κοπή βασιλόπιτας
Καλούμε τα μέλη του Δασικού Συν/σμού Άνω Σελίου και τους φίλους του βουνού στην κοπή της 

Βασιλόπιτας του Συν/σμού, που θα γίνει την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 στις 11.00 π.μ. στο «Σού-
ρα Σούπα και καφέ». Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.

Το Δ.Σ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανακοίνωση
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφάσισε την τέλεση μνημόσυνου υπέρ 

αναπαύσεως των ψυχών των μελών του Συνδέσμου που έφυγαν για πάντα από κοντά μας.
Το μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου στη Βέ-

ροια. Η παρουσία όλων μας στο μνημόσυνο θα είναι τιμή και σεβασμός στη μνήμη των.
Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Συνδέσμου Πάροδος Βερμίου 3  Βέροια.

ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ
Η επίδραση της ελληνικής 

μυθολογίας στον Δυτικό πολιτισμό
Η πρώτη ομιλία για τη νέα ημερολογιακή χρονιά στη σειρά 

«Αστέρια και Άνθρωποι στη Νέα Χιλιετία», που διοργανώ-
νει το Παράρτημα Νάουσας της Εταιρείας Αστρονομίας και 
Διαστήματος Βόλου σε συνεργασία με το Δήμο Νάουσας, 
γίνεται  το ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   και ώρα 20:00 στην 
αίθουσα του Πολυχώρου Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ –ΒΕΤΛΑΝΣ, απέναντι από το νοσο-
κομείο της Νάουσας, με ομιλητή τον συγγραφέα Δημόκριτο 
Τσουκάπα και θέμα την ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥ-
ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.

Ο εισηγητής θα ξεκινήσει με αναφορά στην θεογονία του 
Ησίοδου και στην Ορφική θεογονία περί της δημιουργίας του 
Κόσμου, καθώς και στην διάδοση των αρχαίων μύθων μέσου 
των οποίων οι πρόγονοί μας έθεταν σαν στόχο την αναγνώ-
ριση και ονοματολογία των Πλανητών, του Γαλαξία, των Α-
στερισμών και πλείστων άλλων ουρανίων σωμάτων. Μετά θα 
κάνει αναφορά στην επίδραση της Ελληνικής Μυθολογίας και 
σε άλλους τομείς του Δυτικού πολιτισμού, όπως την Ιατρική, 
τον Αθλητισμό, τη Λογοτεχνία, την Τεχνολογία, τη Διασκέδα-
ση, το Θέατρο κλπ.

Συνεδριάζει τη Δευτέρα
 η Οικονομική Επιτροπή

Τακτική συνε-
δρίαση της Οικο-
νομικής Επιτρο-
πής θα γίνει τη  
Δευτέρα  21-01-
2019 στις 11:00 
π.μ., με τα εξής 
θέματα ημερήσι-
ας διάταξης:

- Α ν ά κ λ η -
σ η  τ η ς  α -
ριθμ.660/2018 
απόφασης Ο.Ε. 
και Έγκριση της 
αριθμ. 638/09-
01-2019 από -
φασης Αντιδη-
μάρχου για την 
«Αντιμετώπιση 
εκτάκτων ανα-
γκών και επικιν-
δύνων καταστά-
σεων» (ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού σημα-
τοδοτών του κόμβου Κύπρου μετά από βλάβη).

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και 
ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου 
«Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον κεντρικό δρό-
μο Σφηκιάς».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και 
ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Αποκατά-
σταση γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή Κουλού-
ρας».

-Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής 
στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Δαπάνες 
διοδίων μεταφοράς απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. 
όμορου Δήμου» (Α΄ τριμήνου 2019).

-Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής 
στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για έκδοση 

πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο 
Βέροιας.

-Επί αιτήματος Κ.Γραμματικοπούλου για ε-
ξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης 
από πρόκληση τραυματισμού της.

-Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της α-
ριθμ. 2529/2018 απόφασης Εφετείου Θεσ/νίκης.

-Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου 
να παραστούν στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας 
σε υπόθεση κτηματολογίου, για την οποία  δεν 
διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας (αγωγή 
Π.Παπαχρυσάνθου και λοιπών).

-Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου 
να παραστούν στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας 
σε υπόθεση κτηματολογίου, για την οποία  δεν 
διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας (αγωγή 
Χ.Φιλοσίδη και λοιπών).



Έκλεψαν 
τσαντάκι 

με κοσμήματα 
και χρήματα

Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας σχηματίσθη-
κε δικογραφία σε βάρος 37χρονου ημεδαπού και 
34χρονης ημεδαπής, καθώς όπως προέκυψε από την 
έρευνα, το προηγούμενο διάστημα σε περιοχή της 
Ημαθίας, αφαίρεσαν με τη μέθοδο της απασχόλησης 
από την κατοχή 70χρονου ημεδαπού, ένα τσαντάκι 
που περιείχε κοσμήματα, χρηματικό ποσό 85 ευρώ 
και τραπεζική κάρτα, με την οποία πραγματοποίησαν 
ανέπαφες συναλλαγές συνολικού ύψους 120 ευρώ.
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
 
ΜΕΡΟΣ ΙΓ

Ο Πασλαβισμός  και 
η επίδρασή του στο 
Μακεδονικό ζήτημα.

 
Η ιστορική παρουσία των σλάβων που έγινε  με ε-

πιδρομές  στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι γνωστή 
από τον 6ο- 7ο μ. Χ.  Η χώρα τους «  κατά την πρώιμη 
εποχή επεκτείνονταν μεταξύ των ποταμών Έλβα, Βι-
στούλα και Υπάνιο»  και ονομαζόταν Σκλαβινία. Είναι 
πιθανόν ότι ούτοι άρχισαν κατερχόμενοι προς Νότο 
προ του 5ου αιώνος. Τα πρώτα κείμενα  που έχουμε για 
αυτούς είναι από τον ιστορικό Προκόπιο του 6ου αιώνα. 
Ήρθαν πολλές φορές αντιμέτωποι ως επιδρομείς με 
την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μία από αυτές ήταν η επι-
δρομή των Αβάρων και των  Σλάβων για την κατάληψη 
της Θεσσαλονίκης. Η πόλη πολιορκήθηκε από ξηρά και 
θάλασσα την 22 Σεπτεμβρίου 597.Ύστερα από δεινή 
επταήμερη πολιορκία και αποτυχημένες προσπάθειες 
για κατάληψη της πόλης  οι Σλάβοι αναγκάστηκαν να 
αποχωρήσουν. Οι κάτοικοι απέδωσαν την σωτηρία 
της πόλης στον πολιούχο της Άγιο Δημήτριο. Αλλά  και 
άλλες φορές αντιμετωπίστηκαν νικηφόρα από τα Βυζα-
ντινά στρατεύματα όπως στην περιοχή του ποταμού του 
Δουνάβεως (601-602). 

     Ανήκουν στην Ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογέ-
νεια. «Τους Σλάβους,» γράφει ο καθηγητής Δ. Ζακυνθι-
νός, «διακρίνουμε  σε τρεις μεγάλες ομάδες. Τη Νότια(-
Σλοβένοι-Σέρβοι-Κροάτες και εκσλαβισθέντες Βούλγα-
ροι)τη Δυτική ( Σοβαροί-Πομερανοί-Τσέχοι-Σλοβάκοικαι 
Πολωνοί) και την Ανατολική(Ρωσία).» Σε άλλο σημείο 
(σελίδα 130-131) της εργασίας του ο καθηγητής κάνει α-
ναφορά για τις εγκαταστάσεις των Σλάβων στην περιοχή 
του Αίμου. Περιγράφει ακόμα την εικόνα του χάους που 
προέκυψε από την εγκατάσταση των σλαβικών φύλων 
στην περιοχή μεταξύ του Δουνάβεως και του Αίμου. 
Βεβαίως «εκτός των Σλάβων, υφίσταντο κατά χώραν 
ελληνικοί και ρωμανικοί πληθυσμοί. Και ούτοι και εκείνοι 
θα αποτελέσουν μετ΄ ου πολύ το λαϊκό υπόστρωμα του 
Βουλγαρικού Κράτους.»1

 Τα γεγονότα αυτά και πολλά άλλα αποτελούν την 
αφετηρία της διεκδίκησης εθνικών κρατών και στη βάση 
της λογικής των φυλετικών πληθυσμών στην προέκταση 
αυτών.   Η διεθνοποίηση των διεκδικήσεων όλων των 
βαλκανικών λαών, πλην της Ελλάδος, θα εδράζεται στη 
δημιουργία της θεωρίας του Πανσλαβισμού κατά τον 
19ο αιώνα. 

     Ο Πανσλαβισμός υπήρξε ως ένα ιδεολογικό κίνη-
μα που ξεκίνησε στην Ευρώπη και επηρέασε αρνητικά 
τις προσπάθειες των Ελλήνων στην ανάκτηση του νέου 
κράτους κατά τη διάρκεια και μετά την Ελληνική Επα-
νάσταση του 1821. Δημιουργήθηκε στις αρχές του 19ο 
αιώνα και διήρκησε μέχρι και τον 20ου αιώνα. Θέλω 
να πιστεύω ότι ακόμα και σήμερα συναντάμε στις δια-
κρατικές σχέσεις των Ευρωπαϊκών κρατών. Το ζήτημα 

της ονομασίας του κρατικού μορφώματος των Σκοπίων 
για το οποίο τόσος λόγος γίνεται στην εποχή μας είναι 
μέρος των επιδιώξεων των σλαβικών ονείρων περί της 
κυριαρχίας των στον Βαλκανικό χώρο. Ο όρος χρησιμο-
ποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Σλοβάκο Γιαν Χέρ-
κελ το 1826. Οι ρίζες του είναι πιο βαθιές και φτάνουν 
μέχρι τον 17ο αιώνα αλλά συστηματοποιήθηκε τον 18ο 
από τον Κροάτη Κρίγιανιτς  που ήταν εγκατεστημένος 
στη Μόσχατον, Τσέχο φιλόλογο Ντομπρόσκικαι και τον 
Σλοβάκο ποιητή Κόλαρ. Ο Πανσλαβισμός ήταν Ρωσοκε-
ντρικός. Ενέπνευσε την ιδέα της συνένωσης των σλαβι-
κών λαών σε ένα δημοκρατικό κράτος με την μορφή της 
ομοσπονδίας. Διατυπώθηκε από επαναστατικά στοιχεία 
όπως την «Εταιρεία των Ενωμένων Σλάβων» (1823-
1825)2

   Η θεωρία του Πανσλαβισμού έλαβε στον πόλεμο 
(1877-1878 )εναντίον της Τουρκίας. τεράστιες διαστά-
σεις  με αφορμή τη νικηφόρα προέλαση των Ρωσικών 
στρατευμάτων μέχρι την Κωνσταντινούπολη.  Έληξε 
σε ένα  προάστιο Δυτικά  της Κωνσταντινούπολης,  του 
Αγίου Στεφάνου  με την υπογραφή της  ομώνυμης  Συν-
θήκης. Η υπογραφή έγινε  σε ένα αρχοντικό σπίτι.  Τον 
ανθελληνικό αυτόν  πόλεμο  τον προκάλεσαν οι διανο-
ούμενοι  πανσλαβιστές οι οποίοι παρέσυραν  σε αυτόν 
τον Τσάρο Αλέξανδρο Β’. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να 
δημιουργηθεί το έκτρωμα της ίδρυσης του κράτους της 
Μεγάλης Βουλγαρίας στο χώρο του Αίμου(τουρκικά- 
Βαλκανίων). 3

    Δεν ευτύχησε να διατηρηθεί ύστερα από τη γενική 
κατακραυγή των λαών. Ανατράπηκε με το Συνέδριο του 
Βερολίνου στις 13 Ιουλίου 1878. Οι φιλοδοξίες όμως 
των Βουλγάρων παρέμειναν με την προσπάθεια να τις 
πραγματοποιήσουν δια της βίας και του πολέμου κατά 
της Ορθοδοξίας των Ελλήνων. Έτσι δικαιολογούν την 
παρουσία τους στον Μακεδονικό Αγώνα.

Εδώ θα πρέπει επιγραμματικά να αναφερθούμε και 
στις ανθελληνικές δηλώσεις του διακεκριμένου Γερμα-
νού Ιστορικού JAC.PH.FALLMRAUER την εποχή που 
οι Έλληνες έδιναν τον υπέρ πάντων αγώνα για την 
κατάκτηση της ελευθερίας του τις οποίες διετύπωσε στο 
βιβλίο του «Ιστορία της χερσονήσου του Μορέως στους 
μέσους  αιώνες».τόμος Α 1830. Η θεωρία του περί εκ-
σλαβισμού των νεότερων Ελλήνων ανατράπηκε από τον 
Εθνικό μας Ιστορικό Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο και 
από πολλούς άλλους διεθνείς επιστήμονες. Θα πρέπει 
όμως να εκφράσουμε και τον θαυμασμό μας στον μεγά-
λο ιστορικό με την έκδοση του νέου βιβλίου του. «Ιστο-
ρία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας». Επισκέφτηκε 
τη Μ.Α. και τον Πόντο και θαύμασε τους Έλληνες και 
τις ομορφιές της φύσης. Γράφει στην αρχή του βιβλίου 
του. « Συνεπώς η αρχαιότατη Ελλάδα και οι αρχαιότα-
τες ελληνικές πόλεις δεν πρέπει να αναζητηθούν στην 
Πελοπόννησο, ούτε στην Αττική ή στη Δωρίδα αλλά στις 
κοιλάδες του Καυκάσου και στις ανατολικές ακτές του 
Ευξείνου Πόντου…»4

  Βιβλιογραφία.1. Διο. Ζακυθηνός «Βυζαντινή ι-
στορία( 324-1071) σελ.96, 97,98 , 131)-2.Εγκ. Πάπυ-
ρος-Larousse-Britannika. Τόμος 48.σελ.73-74-3.Βαβού-
σκος Κωνσταντίνος. «Η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου 
και ο Μακεδονικός Ελληνισμός. Περιοδικό «Τολμών» τ. 
33,-2010 σελ.20-4.  Φαλμεράϋερ. «Ιστορία της Αυτοκρα-
τορίας της Τραπεζούντας.» σελ.30 Εκδόσεις των Αδελ-
φών Κυριακίδη 1992

συνεχίζεται
 

ΜΟΡΦΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τα Λυκόπουλα, οι 

Πρόσκοποι, οι Ανι-
χνευτές, οι βαθμοφό-
ροι, τα μέλη του Προ-
σκοπικού Δικτύου, οι 
επιτροπές κοινωνικής 
συμπαράστασης και 
οι Παλαιοί Πρόσκοποι 
της Βέροιας, έχουν 
την τιμή να σας προ-
σκαλέσουν στην κο-
πή της πίτας των 100 
ΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟ-
ΠΩΝ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.

Η παρουσία σας 
θα κοσμήσει την εκ-
δήλωσή μας.

Τ ο  Σ ά β β α τ ο 
19/1/2019 στις 6.00 
μ.μ. στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο 
(Μεντρεσέ τζαμί)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

Εκλογές για νέο Δ.Σ. 
με επανεκλογή 

του Γιώργου Φουντούλη 
Διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες ( εκλογές 

) του Συνδέσμου Οινοποιών & Αμπε-
λουργών Νάουσας την Πέμπτη 11 Ια-
νουαρίου 2019 σε ένα πολύ θετικό κλίμα 
αφού πρώτα έγινε απολογισμός πεπραγ-
μένων της προηγούμενης τετραετίας.

Εξελέγησαν με σειρά προτεραιότητας: 
Φουντούλης Γεώργιος, Μπουτάρης Στέλ-
λιος, Φουντή Γεωργία, Καρυδάς Πέτρος, 
Γεωργιάδης Χριστόφορος, Χρυσοχόου 
Νανά.

Την επομένη συνήλθαν σε Σώμα και 
κατέλαβαν τις εξής θέσεις

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φουντούλης Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπουτάρης Στέλ-

λιος
ΤΑΜΙΑΣ: Φουντή Γεωργία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καρυδάς Πέτρος
ΜΕΛΟΣ: Γεωργιάδης Χριστόφορος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Χρυσοχόου Νανά

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

Ετήσιος χορός 
του Πολιτιστικού 

Συλλόγου  
Αγίας Βαρβάρας  

Ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος 
Αγίας Βαρβάρας  
διοργανώνει τον 
Ετήσιο χειμερινό 
χορό του στις 19 
Ιανουαρίου 2019 
και ώρα 8:30μ.μ. 
στην α ίθουσα 
ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν 
«ΣΕΙΡΙΟΣ» στο 
Μακροχώρι, Η-
μαθίας..

Τιμή εισόδου: 
ενήλικες 15€ , 
παιδιά 7€  (πλή-
ρες μενού και 
απεριόριστο πο-
τό)... 
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Από την ΚΕΔ ανακοι-
νώθηκαν οι διαιτητές 
και βοηθοί που θα 

διευθύνουν τα παιχνίδια της 
Κυριακής 20 Ιανουαρίου. Τον 
αγώνα της Βέροιας  με τον 
Μακεδονικό θα διευθύνει ο κ. 
Ζαμπάλας από τον Σύνδεσμο 
Ηπείρου με βοηθούς τους κ.κ 
Θανασιά και ΛΙόντο. Στο παι-
χνίδι Ολυμπιακού Κύμινων 
και Νίκης Αγκαθιάς διαιτητής 
ορίστηκε ο κ. Μέγας από τον 
Σύνδεσμο Πιερίας.

Αναλυτικά όλο τοπρόγραμμα και
οιδιαιτητές

Κουφάλια-Λάγκαδάς διαιτητής ο
κ.ΣκούταςσυνδέσμουΧαλκιδικήςβο-
ηθοί οι κ.κΚώστογλου καιΤσιρώνας
(Χαλκιδικής)

ΑλμωπόςΑριδαίας- ΠΟΤρίγλιας
διαιτητής ο κ. Πολυχρονίου συνδέ-
σμου Καστοριάς βοηθοί οι κ.κ Πρε-

σπάρηςκαιΣιδερίδης(Καστοριάς)

‘ΑρηςΠαλαιοχωρίου-ΕρμήςΑμυνταίουδιαιτητήςοκ.ΠαπαδόπουλοςσυνδέσμουΜα-
κεδονιάςβοηθοίοικ.κΑνδρέουκαιΜιχτατίδης(Μακεδονίας)

Βέροια-Μακεδονικόςδιαιτητήςοκ.ΖαμπάλαςσυνδέσμουΗπείρουβοηθοίοικ.κΘα-
νασιάςκαιΛιόντος(Ηπείρου)

ΟλυμπιακόςΚύμινων-ΝίκηΑγκαθιάςδιαιτητήςοκ.ΜέγαςσυνδέσμουΠιερίαςβοηθοί
οικ.κΣαλτσίδηςκαιΚουτσικανίδης(Πιερίας)

ΜελιτέαςΜελίτης-ΑΣΓιαννιτσάδιαιτητήςοκ.ΠαυλίδηςσυνδέσμουΗμαθίαςβοηθοίοι
κ.κΝησελίτηςκαιΠίτος(Ημαθίας)

ΑγροτικόςΑστέρας-Εδεσσαικός διαιτητής ο κ. ΓεωργιτσόπουλοςσυνδέσμουΔράμας
βοηθοίΧασιώτηςκαιΟικονομίδης(Δράμας)

ΟιδιαιτητέςτηςεμβόλιμηςαγωνιστικήςτηνΤετάρτη23/1
ΑπότηνΚΕΔτηςΕΠΟανακοινώθηκανκαιοιδιαιτητέςτηςπροσεχούςΤετάρτης23Ια-

νουαρίουόπουθαδιεξαχθείηεμβόλιμηαγωνιστική
Αναλυτικάόλοτοπρόγραμμα
Βέροια-ΑγροτικόςΑστέραςδιαιτητήςοκ.ΣιδηρόπουλοςσυνδέσμουΠέλλαςβοηθοίοι

κ.κΤαγκαλίδηςκαιΑρέστης(Πέλλας)
Λαγκαδάς-ΝίκηΑγκαθιάςδιαιτητήςοκ.ΚαλατζήςσυνδέσμουΘεσσαλίαςβοηθοίοικ.κ

ΣακκάςκαιΑναστασίου(Θεσσαλίας)
Κουφάλια-ΕρμήςΑμυνταίουδιαιτητήςοκ.ΑργυρόςσυνδέσμουΠέλλαςβοηθοίΔέλιος

καιΜίλτσης(Πέλλας)
ΠΟΤρίγλια -Μακεδονικόςδιαιτητήςοκ.ΜπεκιάρηςσυνδέσμουΚαρδίτσαςβοηθοίοι

κ.κΒογιατζήςκαιΠαπαλίτσας(Καρδίτσας)
Αριδαία-Γιαννιτσάδιαιτητήςοκ.ΤσιμεντερίδηςσυνδέσμουΚοζάνηςβοηθοίοικ.κΒο-

γδόπουλος(Κοζάνης)Πάνου(Φλώρινας)
Παλαιοχώρι-Εσδεσσαικόςδιαιτητήςοκ.ΜέγαςσυνδέσμουΠιερίαςβοηθοίοικ.κΜη-

νούδης(Πιερίας)Καλορόγιαννης(Κυκλάδων)
Μελιτέας-Κύμιναδιαιτητήςοκ. ΣπυριάδηςσυνδέσμουΧίουβοηθοίοικ.κ Τέγοςκαι

Δρουδάκης(Γρεβενών)

Παίκτης της ΒΕΡΟΙΑΣ 
είναι και επίσημα ο 
Λάμπρος Ταΐρης. Ο 

26χρονος ποδοσφαιριστής, 
θα ενισχύσει σημαντικά την 
μεσοαμυντική γραμμή της 
«Βασίλισσας», προερχό-
μενος από έναν εξαιρετικό 
πρώτο γύρο με την φανέ-
λα του πρωτοπόρου Άρη 
Παλαιοχωρίου.

Το νέο απόκτημα των «κυανέρυ-
θρων» θα βρίσκεται κατά πάσα πι-
θανότηταστη διάθεση τουΣάκηΘεο-
δοσιάδη για το εντός έδρας ματς της
ΚυριακήςκόντραστονΜακεδονικό.

Στις πρώτες του δηλώσεις στο
kerkidasport.grοΛάμπροςΤαΐρηςση-
μείωσε:

«Είμαιπολύχαρούμενοςπουήρθα
σε έναν τόσο ιστορικόσύλλογο.Ήταν
η καλύτερη απόφαση που θα μπο-
ρούσαναπάρωτηνδεδομένηχρονική
στιγμή.

Με τιμάπάραπολύ το ενδιαφέρον
πουέδειξεηΒΕΡΟΙΑκαιθαδώσωτα
πάντα για να δικαιώσω την επιλογή
των ανθρώπων της, αλλά και για να
βοηθήσω την ομάδα ναπετύχει τους
στόχουςτης».

Όσογιατοτιθαήθελεναπειστον
κόσμο: «Να στηρίξουν την ομάδα ό-
σοπερισσότερομπορούν,γιατίγίνεται
μεγάληπροσπάθειααπό τουςανθρώ-

πους της,που την αγαπάνεπραγμα-
τικά.Εμείςοιπαίκτεςθακάνουμεαπό
τηνπλευράμας ταπάντα για να τους
δίνουμεχαρά».

Whoiswho
2017-18ΆρηςΠαλαιοχωρίου (Γ’Ε-

θνικη-23συμμετοχές)
2016-17Στρατώνι (Α’ κατηγ.Χαλκι-

δικής-25συμμετοχές)
2015-16 Στρατωνι (Α’ τοπικό - 26

συμμετοχές)
2014-15 Δόξα Πενταλόφου (Α1

Θεσ/νίκης-29συμμετοχές)
2013-14ΔόξαΠενταλόφου(Γ’Εθνι-

κή-23συμμετοχές)
Ηανακοίνωση
«ΟΠ.ΣΒέροιακαλωσορίζειτονΛά-

μπροΤαΐρηστηνποδοσφαιρικήμαςοι-
κογένεια.Ονέοςμαςποδοσφαιριστής,
που αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή
και είναι 26 χρόνων θα ενισχύσει την
προσπάθειατηςομάδαςμαςναικανο-
ποιήσειτουςστόχουςμας».

Ο Λάμπρος Ταΐρης
και επίσημα στη Βέροια

Οιπρώτεςτουδηλώσειςστοkerkidasport.gr

Γ’ εθνική
Κυριακή20/1/Βέροια-Μακεδονικός
διαιτητήςοκ.Ζαμπαλάςσυνδέσμου
Ηπείρου.ΣταΚύμιναηΑγκαθιά

Οι διαιτητές της προσεχούς Τετάρτης

Φίλιππος τμήμα μπάσκετ
Νέατιμήστα

εισιτήριαδιαρκείας
στονΒ’γύρο

Η διοικούσα επιτροπή μπάσκετ του 
Φιλίππου Βέροιας  ανακοινώνει 
πως την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 

(15/01) στο παιχνίδι Φίλιππος Βέροιας – 
ΧΑΝΘ (Δ.Α.Κ Δημήτριος Βικέλας 17:00) 
δίνει τη δυνατότητα στους φίλους της 
ομάδας, να προμηθευτούν εισιτήρια διαρ-
κείας με μειωμένη τιμή ενόψει της έναρ-
ξης του δευτέρου γύρου της Β’ Εθνικής 
στην τιμή των 20 ευρώ.

Ταεισιτήριαδιαρκείαςαφορούνόλεςτιςαναμετρήσεις
πουθαπραγματοποιηθούνστοΔ.Α.Κ “ΔημήτριοςΒικέ-
λας”μέχριτοτέλοςτηςσεζόν.
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Με την προπόνηση της 
Πέμπτης (17/1) ολοκληρώ-
θηκε η προετοιμασία των 

Αετών Βέροιας για τον επερχόμενο 
αγώνα της 15ης αγωνιστικής. Οι 
«ασπρόμαυροι» θα μεταβούν το 
Σάββατο (19/1) στα Γιαννιτσά, όπου 
θα αντιμετωπίσουν στο Κλειστό της 
πόλης τον τοπικό Μέγα Αλέξανδρο 
(18.00), που δίνει τη δική του μάχη 
στη φετινή σεζόν για να αποφύγει 
τον υποβιβασμό.

Αγωνιστικάπροβλήματαδενυπάρχουνγια τον

ΝτάνηΤυριακίδη, που μπορεί να υπολογίζει σε
όλους τουςπαίκτες ενώδόθηκε ιδιαίτερη έμφαση
στονααποφευχθείστομέλλονεικόναόπωςαυτή
του τέταρτουδεκάλεπτουμεαντίπαλο τονΠιερικό
Αρχέλαο.

Να σημειώσουμεπως το ματς του Σαββάτου
θαείναιτο40οτωνΑετώνσταπρωταθλήματατης
ΕΚΑΣΚΕΜ, έχονταςως ρεκόρ μέχρι στιγμής 37
νίκεςκαι2ήττες.

Αναλυτικάτοπρόγραμματης15ηςαγωνιστικής
στηνΑΕΚΑΣΚΕΜ:

ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών-ΑετοίΒέροιας
ΑΟΚΑιγινιακός-ΑετόςΚιλκίς
ΦΟΑριδαίας-ΊκαροιΓιαννιτσών
Βατανιακός/Σάρισα-ΓΑΣΠΠάνθηρες(20.00)
ΠιερικόςΑρχέλαος-Εδεσσαϊκός(20.00)
ΖαφειράκηςΝάουσας-ΑΓΕΠιερίας(20.30)
Ρεπό:ΓΑΣΑλεξάνδρειας

Από την ΕΟΚ ανακοινώθηκαν οι 
διαιτητές και κομισάριοι των 
αγώνων της 14ης αγωνιστικής 

στις 20/1/2019. Ο Φίλιππος Βέροιας 
θα υποδεχθεί στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας την 
Κυριακή στις 5 μ.μ την ισχυρή ΧΑΝΘ 
με στόχο την 7η συνεχόμενη νίκη που 
θα τον κρατήσει στις πρώτες θέσεις 
του βαθμολογικού πίνακα.

Αναλυτικάτοπρόγραμμαοιδιαιτητέςκαιοικομι-
σάριοι

2οςΌμιλος
Κυριακή20Ιανουαρίου

ΔΑΚΒικέλας17.00ΦίλιπποςΒέροιας-ΧΑΝΘΚα-
λογερόπουλοςΛ.-Παζώλης(Μελανίδης)

Γέφυρας17.00ΚΣΓέφυρας-ΑΟΚΊκαροιΣερρών
Ντόγκας-Χατζηχαρίσης(Παραλυκίδης)

ΔΑΚΑγρινίου17.00ΑΟΑγρινίου-ΓΣΕλευθερού-
ποληςΠαφίλης-Παπανικολάου(Μπέστιας)

Φαρσάλων17.00ΓΣΦαρσάλων-ΣΑΑΚΑνατόλια
ΤαρενίδηςΣτ.-Παπαγερίδης(Βαρνάς)

ΔΑΚ Πεύκων 17.00 ΑΣ Μαχητές Δόξα Πεύ-
κων-ΜΑΣ ΕρμήςΛαγκαδάΘεοδώρου-Φουτζήλας
(Δροσόπουλος)

Ν. Ιωνίας Βόλου 17.00Νίκη Βόλου-Προποντίς
Χαλκ.ΤαρενίδηςΚ.-Ελευθεριάδης(Γκουντελιάς)

Μακεδονικού17.00Μακεδονικός-ΈσπεροςΛαμί-
αςΔημάδης-Ζαχαριάδης(ΠαπαδόπουλοςΝ.)

ΕΑΚ Κέρκυρας 17.00 Φαίακας Κέρκυρας-ΣΑ
ΣτρατωνίουΤσιρτσιμάλης-Σιταρίδης(Πουλής)

Μπάσκετ Β’ εθνική - ΔΑΚ Δ. Βικέλας - Κυριακή 17.00

Φίλιππος-ΧΑΝΘδιαιτητές
οικ.κΚαλογερόπουλος

καιΠαζώλης

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Στα Γιαννιτσά το Σάββατο οι Αετοί 

Βέροιας με τον Μ. Αλέξανδρο

Την Κυριακή θα διεξαχθεί στην 
Μελίκη το Ημαθιώτικο ντέρμπι 
της Γ’ Εθνικής στο μπάσκετ. Ο 

τοπικός ΓΑΣ Μελίκης θα αντιμετωπί-
σει τον ΑΟΚ Βέροιας σε ένα παιχνίδι 
που και οι δύο ομάδες θέλουν τους 

βαθμούς της νίκης για να ξεφύγουν 
από τις τελευταίες θέσεις του βαθμο-
λογικού πίνακα.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
3οςΌμιλος

Κυριακή20Ιανουαρίου
ΔΑΚΜελίκης 17.00 ΓΑΣΜελίκης-ΑΟΚΒέροιας

Γαζέτας-Κουκουλεκίδης(Καλότσης)
ΝέοΚΓ Ιωαννίνων 17.00ΑΓΣ Ιωαννίνων-Δόξα

ΛευκάδαςΚοϊμτζόγλου-Βασιλόπουλος(Τσιγγέλης)
Παλαμά17.00ΤιτάνεςΠαλαμά-ΝικόποληΠρέβε-

ζαςΚαλέσης-Λαδάς(Τέγα)

ΔΑΚ Γρεβενών 17.00Πρωτέας Γρεβενών-ΠΑΣ
ΓιάννιναΑγραφιώτηςΙ.-Λουλουδιάδς(Κηπουρίδης)

Μπάρας17.00ΊκαροιΤρικάλων-ΜΠΑΣΕύαθλος
Μακ.Σελεβός-Παπαθανασίου(Χλώρος)

ΕΑΚΒόλου17.00ΟλυμπιακόςΒόλου-Μαντουλί-
δηςΚατωτικίδης-Χατζημπαλίδης(Μόρφης)

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

ΓΑΣΜελίκης-ΑΟΚΒέροιαςδιαιτητέςοικ.κΓαζέταςκαιΚουκουλεκίδης
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Το «Συλλε-
κτικό Ημερολό-
γιο 2019», ένα 
πανέμορφο, σε 
μορφή και περι-
εχόμενο, κυκλο-
φόρησε με δύο 
χαροποιά χαρα-
κτηριστικά:

α) Αφιερωμέ-
νο στο αργυρό 
Ιωβηλαίο της 
Αρχ ι ερατε ίας 
του Σεβασμιό-
τατου Μητρο-
πολίτου Βεροί-
ας,  Ναούσης 
και Καμπανίας 
κ.κ. Παντελεή-
μονος

β) Συμπλή-
ρωσε 10 χρόνια 
ζωής και προ-
σφοράς πνευματικής, σημαδεύοντας πρόσωπα (Ευαγό-
ρα Παλληκαρίδη, Μελέτιο Αϊβαζίδη), βιβλία που κυκλοφό-
ρησαν πρόσφατα, σημαντικά γεγονότα κ.ά. με σκοπό το 
ερέθισμα για ένα καλύτερο αύριο.

Το «Συλλεκτικό Ημερολόγιο» διανθισμένο με 14 Ευαγ-
γελικά κείμενα (για τα οποία μιλάει-γράφει ο εμπνευσμέ-
νος Ιεράρχης μας κ. Παντελεήμων) και με 14 πίνακες ζω-
γραφικής (με ακρυλικό και μολύβια σε χαρτί) της κυρίας 
Μαρίας Χατζάκη, σπουδαίας ζωγράφου, συνδυασμένα με 
την καλλιτεχνική ευαισθησία και άριστη γνώση του Από-
στολου Ιωσηφίδου, προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο 
«Συλλεκτικό» του ημερολόγιο και το αναδεικνύουν ένα 
από τα καλύτερα στο είδος του.

Το «Συλλεκτικό ημερολόγιο» ο Απότσολος Ιωσηφίδης 
το αφιέρωσε, πολύ πετυχημένα, στο αργυρό Ιωβηλαίο 
(για τα 25 χρόνια Αρχιερατείας) στο Σεβασμιότατο κ. Πα-
ντελεήμονα ως ένα «ψύγμα πενιχρό ευγνωμοσύνης για 
την μεστή αγάπης πατρική του σκέπη».

Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Σεβασμιότατου 
Βεροίας κ. Παντελεήμονος, είναι η εμπνευσμένη πρωτο-
βουλία να θεσπίσει τα «ΠΑΥΛΕΙΑ», ετήσιες Οικουμενικής 
ακτινοβολίας, επιστημονικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές, 
αθλητικές και λατρευτικές εκδηλώσεις, στο τελευταίο πεν-
θήμερο των οποίων διεξάγεται το Διεθνές Επιστημονικό 
Συνέδριο, που κάθε χρόνο εξετάζει πτυχές της Παύλειας 
Θεολογίας με πολλά ευεργετικά αποτελέσματα (Η Βέροια 
έγινε πιο γνωστή και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, 
αυξήθηκε ο θρησκευτικός τουρισμός, προβλήθηκε και 
καλλιεργήθηκε η Παύλειος Θεολογία, οι Βεροιώτες έγιναν 
υπερήφανοι κ.ά.).

Ο Απόστολος Ιωσηφίδης με την πολυμάθειά του, το 
εύστοχο κριτικό του πνεύμα και το σεβασμό στις αξίες 
της χριστιανικής πίστης και αγάπης, κατόρθωσε μέσα 
από τον απέραντο πλούτο που έφεραν τα 24 συναπτά 
Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια, σχετικά με την Παύλεια 
Θεολογία, να ξεχωρίσει ορισμένα ευαγγελικά κείμενα-ο-
μιλίες του Σεβασμιότατου Βεροίας από προσφωνήσεως 
στο «Βήμα», χαιρετισμούς κατά την έναρξη των Παυ-
λείων κ.ά. που φανερώνουν το μεγαλείο της ορθόδοξης 
πίστεως αλλά και την εφαρμογή των αρχών της από τον 
Ιεράρχη μας. Μετουσιώνει τη θεωρία σε πράξη.

-διακονεί τον άνθρωπο αδιακρίτως φυλής και γένους
-το έργο του δεν σταματά στο Κήρυγμα
-είναι υπομονετικός εξαιτίας της πίστης του
-δεν αδιαφορεί για το σήμερα, αλλά αγωνίζεται να την 

κάνει σαν τον Ουρανό
-σέβεται τον άλλο και τον αντιμετωπίζει με αγάπη για 

ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων
-δεν θεωρεί κανένα ξένο στη γη
-την εξουσία δεν την επιδεικνύει με τη βία και τον αυ-

ταρχισμό, με την εκμετάλλευση των άλλων αλλά με την 
προσωπική και ανιδιοτελή προσφορά του προς όλους

-τέλος, έχει το χάρισμα της αγάπης, όπως περιγράφε-
ται προς την Κορινθίους Α΄ κεφ. 13.

Με όλα αυτά τα χαρίσματα ο Σεβασμιότατος Βεροίας 

κ. Παντελεήμων καλλιέργησε το ποίμνιό του πνευματικά 
(θρησκευτικά και εθνικά).

Πρόσφερε πολύπλευρη και αξιοθαύμαστη κοινωνική 
και φιλανθρωπική προσφορά (πνευματικά κέντρα, γρα-
φεία ψυχικής υποστήριξης, σχολές γονέων, γενικό φιλό-
πτωχο ταμείο και ενοριακά, τράπεζα αγάπης, τράπεζα 
αίματος, μέριμνα απόρων-φυλακισμένων, υποτροφίες 
φοιτητών, οικονομική ενίσχυση πολλών και αξιόλογων 
φιλανθρωπικών φορέων, επιδόματα πτωχών μηνιαίως, 
επιδόματα απόρων, πληρωμή εξόδων κηδειών, λειτουρ-
γία συσσιτίων, κατασκηνώσεων κ.ά.).

Τέλος, απορεί κανείς για το συγγραφικό και εκδοτικό 
του έργο με το οποίο ενημερώνεται και διαφωτίζεται το 
ποίμνιό του και όχι μόνο για θέματα ποικίλου περιεχομέ-
νου.

Τα όσα γράφω για τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 
Βεροίας κ.κ. Παντελεήμονα Καλπακίδη, με αφορμή της 
έκδοση του «Συλλεκτικού» Ημερολογίου του Απόστο-
λου Ιωσηφίδη, είναι προς δόξαν Θεού και ως ελάχιστη 
ευγνωμοσύνη και αγάπη στην τεράστια προσφορά του 
Ιεράρχη μας στο διάστημα του αργυρού Ιωβηλαίου της 
Αρχιερατείας του.

Αγαπητέ Απόστολε,
Σου εύχομαι υγεία και μακροημέρευση να σου δίνει 

ο Πανάγαθος Θεός για να συνεχίσεις την έκδοση του 
«Συλλεκτικού» Ημερολογίου (προσπάθεια ερασιτεχνική 
προσφορά αγαπητική) και όμως… για την πνευματική 
μας καλλιέργεια. Είσαι άξιος συγχαρητηρίων.

Σε ευχαριστούμε
Παύλος Δ. Πυρινός

Δήμος Αλεξάνδρειας: Ευχαριστήριο 
προς όλους τους εθελοντές 

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δή-
μου Αλεξάνδρειας, ευχαριστεί ολόψυχα όλους τους εθελοντές (αιμοδότες, καθη-
γητές Κοινωνικού Φροντιστηρίου, ομάδα εθελοντών Δήμου Αλεξάνδρειας, εθελο-
ντές Ερυθρού Σταυρού,την Φιλοπρόοδο Φιλόπτωχο Γυναικών Αλεξά νδρειας, το 
φιλόπτωχο ταμείο Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου) για την παρουσία τους 
στην εκδήλωση της κοπής της πίτας , την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019. 

 Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο Σεβαστός Πατέρας Θεόδωρος του Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κ. Γκυρίνης 
Παναγιώτης ευχήθηκε καλή χρονιά σε όλους δίνοντας έμφαση στην σημασία του 
εθελοντισμού. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος του Τμήματος.

Επίσης, ευχαριστούμε θερμά την διεύθυνση του καταστήματος Tailor - 
Gastronomy Bar και ιδιαίτερα τον κ. Σταυρή Εμμανουήλ για την γενναιόδωρη 
παραχώρηση του χώρου και την προσφορά δωρεάν καφέ σε όλους τους παρευ-
ρισκόμενους.

Για πρώτη φορά όλοι ο εθελοντές της πόλης μας, συναντήθηκαν σε ένα ό-
μορφο και ζεστό περιβάλλον ανταλλάσσοντας ευχές για το νέο έτος.

 Οι εθελοντές του Δήμου δια της παρουσίας τους απέδειξαν πως η συνοχή, η 
αμοιβαιότητα, η εμπιστοσύνη, η αγάπη προς το συνάνθρωπο και η αλληλεγγύη 
αποτελούν αξίες που βρίσκονται στην βάση της ενεργούς συμμετοχής.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Στα παράλια της Μικράς Ασίας και στη 
Σμύρνη η Εύξεινος Λέσχη Νάουσας

Στα παράλια της Μικράς Ασίας βρέθηκε η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας - Ε-
θνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης» κατά το διάστημα 4 έως 7 Ιανουα-
ρίου 2019. Βασικός σκοπός της επίσκεψης αυτής ήταν ο εορτασμός των Θεοφανείων 
στην πόλη της Σμύρνης, εκεί που άλλοτε άκμαζε το ελληνικό πνεύμα. 

Έτσι, την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου η αποστολή μετέβη στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτει-
νής, όπου μετά το πέρας του εσπερινού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρνης 
κ.κ. Βαρθολομαίος, υποδέχθηκε εγκάρδια τα μέλη της αποστολής, συζητώντας μαζί 
τους, ανταλλάσσοντας αναμνηστικά δώρα και ευχές για το νέο έτος. Εκεί, όντας πα-
ραμονή Θεοφανείων, αναβιώθηκε το ποντιακό έθιμο «Μνημοκέρε», μνημονεύοντας, 
όλους τους αποθανόντες και ιδιαίτερα τα θύματα της Μικρασιατικής καταστροφής. 
Την επόμενη μέρα τελέσθηκε Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 
στον Ιερό Ναό Αγίων Βουκόλου και Πολυκάρπου και έπειτα ο Μεγάλος Αγιασμός και 
η Κατάδυση του Τίμιου Σταύρου, στο ιστορικό λιμάνι της Σμύρνης, μπροστά από το 
Ελληνικό προξενείο. Εκτός αυτών πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε μνημεία πολι-
τιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, στην Τροία, τα Μοσχονήσια, την 
Πέργαμο και τις Κυδωνίες (Αϊβαλί).

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας 
Βέροιας για δύο θέματα

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, την  Πέμπτη 24 Ιανουαρίου στις 
6.00 μ.μ. για τα παρακάτω δύο θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Έκφραση γνώμης για την εκποίηση δημοτικής έκτασης τμήματος του υπ’ 
αριθμ. 36 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Βέροιας

-Κατάργηση  ή μη θέσεων (2) περιπτέρων

Το Συλλεκτικό Ημερολόγιο 
του Απόστολου Ιωσηφίδη 2019

(Αφιερωμένο στο αργυρό Ιωβηλαίο της Αρχιερατείας του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονος)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας 

Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις 
δωρεές τους:

1.    Τον κ. Στάθη Μαυρίδη για την οικονομική δωρεά του εις μνήμην της συ-
ζύγου του Ελένης

Ο Θεός ας την αναπαύσει 
2.    Τις Ελένη & Ευαγγελία Απλακίδου για την προσφορά ενός πρωινού γεύ-

ματος εις μνήμην του συζύγου & πατέρα Αντώνη Απλακίδη
Ο Θεός ας τον αναπαύσει
3.    Την κ. Ελένη Παπαιωάννου για την προσφορά ενός γεύματος υπέρ υγεί-

ας της οικογενείας της
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα



Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέ-
ροιας  θα γίνει τη Δευτέρα 21-1-2019  στις 18:00, μετα 
παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Έκφραση άποψης του Δ.Σ. για τη λειτουργία του «Βλα-
χογιάννειου Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα»

-Έγκριση ή μη καταρχήν δωρεάν παραχώρησης κατά 
κυριότητα τμήματος του υπ’ αριθ. 1029 αγροτεμαχίου της 
Τ.Κ. Πατρίδας στον ΤΟΕΒ Βέροιας

-Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ι-
δρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός 
Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου».

-Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης για τη χρημα-
τοδότηση της πράξης «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης 
Δήμου Βέροιας», στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 4884/7-
9-2018 πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Κ.Μακεδονίας, 
για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης-στήριξης στο 
πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.1. «Υπο-
δομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 και β) εξουσιοδότησης του 
Δημάρχου 

-Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης για τη χρημα-
τοδότηση της πράξης «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών 
Τοπικής Κοινότητας Παλατιτσίων», στα πλαίσια της με αρ. 
πρωτ. 4884/7-9-2018 πρόσκλησης του Περιφερειάρχη 
Κ.Μακεδονίας, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότη-
σης-στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, 
Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 και β) 
εξουσιοδότησης του Δημάρχου

-Έγκριση ή μη α) προσχώρησης του Δήμου Βέροιας 
στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου 
λογαριασμού (escrow account) με το Πράσινο Ταμείο και 
το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων, β) εξουσιοδότησης 
του Δημάρχου και γ) ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου.

-Έγκριση ή μη τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 «Ένταξη του Προγράμμα-
τος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. 
α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό». 

-Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (1η) 
προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δή-
μου Βέροιας, έτους 2019.

-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης της 
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επί του 
απολογισμού της, έτους 2018

-Έγκριση ή μη συμπληρωματικής επιχορήγησης σχολι-
κών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες-θέρμανση.

-Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμί-
σθωση του υπ’ αριθ. 17 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος 
της Δ.Κ. Μακροχωρίου του κληροδοτήματος Τσαρούχη.

-Έγκριση ή μη προμήθειας στεφανιών καταθέσεων για 
το έτος 2019

-Έγκριση ή μη διοργάνωσης εκδήλωσης παρουσίασης 
βιβλίου του Μουσικού Σχολείου Βέροιας

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, 
για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου και παντοπωλείου για 
τα έτη 2019-2020.

-Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό 
έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοι-
νωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. 
Βέροιας

-Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό 
έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοι-
νωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕ-
ΔΗΠΕΘΕ)» Δ. Βέροιας

-Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγι-
κών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

-Ορισμός ενός συμβούλου και του οικείου Προέδρου 
της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή εκπροσώπου της 
Κοινότητας με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή 
καθορισμού τιμήματος των προς εκποίηση δημοτικών 
ακινήτων

-Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπλη-
ρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών του 
άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).

-Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους και συ-
γκρότηση της επιτροπής ελέγχου παιδοτόπων.

-Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Παραλα-
βής Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Ορισμός α) μελών και συγκρότηση της επιτροπής διε-
ξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω της διαδικτυακής 
εφαρμογής του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κλη-
ρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) και β) των χρηστών της διαδικτυακής 
εφαρμογής.

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής διεξα-
γωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω μητρώου μελών 
επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συνα-
φών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).

-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή 
του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων.

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προ-
σωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών 
δρόμων»

-Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδά-
φους του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος 
Α΄ Στάθμης Δημοτικής Αγοράς»

-Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδά-
φους του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε 
κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας»

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου 
εκτέλεσης του έργου «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης 
Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου 
εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών 
Τοπικής Κοινότητας Παλατιτσίων».

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου 

εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε Απ. Παύλου (πε-
ριοχή επέκτασης Μακροχωρίου)»

-Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας 
περαίωσης της υπηρεσίας «Βελτίωση γηπέδου Αγίας Βαρ-
βάρας»

-Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας πε-
ραίωσης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης 
σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας»

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης 
του έργου «Αποκαταστάσεις οδοποιίας εντός των οικισμών 
Δ.Ε. Μακεδονίδος»

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης 
του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύ-
λου για την πιστοποίησή τους».

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης 
του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για 
την πιστοποίησή τους».

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης 
του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονί-
δος για την πιστοποίησή τους».

-Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση 
βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βέροιας».

-Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. και τελικού πίνακα εργασιών 
του έργου «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαί-
ρισης χειροσφαίρισης αντισφαίρισης ΕΑΚ».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων σχολικών 
κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων σχολικών 
κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δοβρά, Βεργίνας, Μακεδονίδος».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτι-
κών κτιρίων Δ.Ε. Μακεδονίδος».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών 
τμήματος (Α΄ Φάσης) της υπηρεσίας «Υποστήριξη του 
Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της Στρατηγικής Βιώ-
σιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσί-
ας ταχυμεταφορών

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσι-
ών α) «Φιλοξενία ιστοσελίδων Δήμου», β) «Συντήρηση-υ-
ποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Βέροιας» και γ) 
«Αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
υπηρεσίας για την παραμονή του σκηνικού στο θεματικό 
πάρκο Χριστουγέννων

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
υπηρεσίας διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, στο 
πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας θεματικού πάρκου 
Χριστουγέννων

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
υπηρεσίας παροχής ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης, στο 
πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας θεματικού πάρκου 
Χριστουγέννων

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
υπηρεσίας παραγωγής βίντεο, στο πλαίσιο υποβολής φα-
κέλου υποψηφιότητας του Δήμου Βέροιας στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το Βραβείο Τοπίου του 
Συμβουλίου της Ευρώπης 2018-2019

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνω-
σης εορταστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Πολιτι-
στικό Αθλητικό Σύλλογο Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνω-
σης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με την Εύξεινο 
Λέσχη Βέροιας

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της υπηρεσίας ψυχολόγου για το βιωματικό εργαστήριο 
παιδιών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης ημερίδας με θέμα 
«Πρόσφατες εξελίξεις, καινούριες προοπτικές στην άνοια».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της υπηρεσίας ψυχολόγου για το βιωματικό εργαστήριο 
παιδιών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης ημερίδας με θέμα 
«Πρόσφατες εξελίξεις, καινούριες προοπτικές στην άνοια».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της υπηρεσίας ψυχολόγου για το βιωματικό εργαστήριο 
παιδιών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης ημερίδας με θέμα 
«Πρόσφατες εξελίξεις, καινούριες προοπτικές στην άνοια».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
υπηρεσίας ομιλητή, στο πλαίσιο διοργάνωσης ημερίδας με 
θέμα «Πρόσφατες εξελίξεις, καινούριες προοπτικές στην 
άνοια».

-Έγκριση ή μη α) θέσης σε κυκλοφορία οχήματος του 
Δήμου και β) εξουσιοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Δήμου.

-Έγκριση ή μη κοπής εννιά (9) ατόμων λεύκης εντός 
του αυλείου χώρου του Δημοσίου ΙΕΚ Βέροιας

-Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου αριζόνας και 
ενός (1) ατόμου ακακίας σε πάρκο στη συμβολή των οδών 
Θεσσαλονίκης, Πίνδου και Ανθέων στην πόλη της Βέροιας

-Έγκριση ή μη κοπής τεσσάρων (4) ατόμων ακακίας 
στη συμβολή των οδών Ανοίξεως και Δαιδάλου στην πόλη 
της Βέροιας

-Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου κέδρου στη 
συμβολή των οδών Κίμωνος και Ακροπόλεως στην πόλη 
της Βέροιας

-Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου πεύκου και ενός 
(1) ατόμου κυπαρισσιού στην Τ.Κ. Άμμου

-Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε 
οικονομικά αδύναμο δημότη

-Επί αιτήματος της Οργανωτικής Επιτροπής Πολιτιστι-
κών Συλλόγων-Σωματείων-Κοινωνικών Φορέων και Μ.Μ.Ε. 
για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

-Επί αιτήματος του Συλλόγου Φίλων Ποταμού Τριποτά-
μου για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνε-
δριάσεων του Δ.Σ.
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  Φίλοι μου, καλή σας 
ημέρα, 

κουράστηκα να δα-
κρύζω για το ξεπούλημα 
της πατρίδας, για αυτό 
τις ακόλουθες γραμμού-
λες, τις πληκτρολογεί η 
ψυχή μου.

Σήμερα θα τα ακούσε-
τε όλοι και μάλιστα θα τα ακούσετε χοντρά, δη-
λαδή στερεοφωνικά!

Πλέον μου προκαλείτε μόνο, βαρεμάρα, σιχα-
σιά και οργή!

Τι άλλο θα μπορούσε άλλωστε, να προκαλέ-
σει η ΠΡΟΔΟΣΙΑ!

Ξεκινάμε, χτυπώντας τις καμπάνες, μπας και 
ξυπνήσει ο κ. Ιερώνυμος!

Εύχομαι ολόψυχα, όνειρα γλυκά και καλά ξυ-
πνητούρια!

Κύριε Ιερώνυμε, όπως λέει ο λαός μετρηθή-
κατε, ζυγιστήκατε και βρεθήκατε υπό του μηδε-
νός, ταιριάζετε δηλαδή σε πολικές θερμοκρασίες 
και όχι Ελληνικές!

Χιλιάδες φορές, το είπαμε, η Ελληνική Εκκλη-
σία, είναι κάτι το διαφορετικό. 

Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πατρίδα, 
ακόμη δεν το κατάλαβες!

Πήγαινε να στο εξηγήσει το απλό ράσο! Ρα-
ντεβού στο Σύνταγμα!

Το ξέρω, ότι στα πλαίσια της αγαπολογίας, 
εξακολουθείς να με αγαπάς και να με θεωρείς 
χαμένο πρόβατο, εγώ όμως δεν σε γουστάρω, 
πλέον!

Μητροπολίτες της πατρίδας μου, Έλληνες 
επίσκοποι, την Κυριακή επιβάλλεται να επιλέξε-
τε, τον απλό Έλληνα, επιβάλλεται να βρίσκεστε 
στην εξέδρα και να μιλήσετε στην ψυχή μας!

Δεν αντέχω άλλη ταπείνωση, κάντε με να αι-
σθανθώ υπερήφανος, έστω για μία ώρα!

Η επιλογή, πάντα είναι προσωπική, είναι δική 
σας.

Άλλωστε όπως έχει πει και ο μέγιστος δά-
σκαλος, που πρόσφατα άφησε το μάταιο τούτο 
κόσμο (δεν ήθελε να δει την προδοσία), Σαρά-
ντος Καργάκος, η Ελλάδα έχει και Λεωνίδα και 
Εφιάλτη.

Είναι επιλογή μας, ποιον θα επιλέξουμε!

Δυστυχώς φίλοι μου, 
φθάσαμε στο σημείο, για το αίμα του Παύλου, 

για το αίμα του Μακεδονομάχου, που ακόμη 
κυλά, να αποφασίζουν κυρίες που ξυρίζονται και 
κάνουν πασαρέλα, φορώντας βρακιά, εσώρουχα 
στα ευρωπαικά!

Τέτοια κατάντια, τέτοιος ξεπεσμός!
Τι να περιμένει όμως ένας λαός όταν διοι-

κείται από μετριότητες (στην καλύτερη περί-
πτωση!), είτε σε πολιτικό, είτε σε θρησκευτικό 
επίπεδο.

Και όπως πολύ εύστοχα τονίζει, ο Μητροπολί-
της Μεσογαίας Νικόλαος: 

 «συμφωνίες που επιβάλλονται αυθαίρετα, 

που δυστυχώς ψηφίζονται με εντελώς οριακές 
ψευτοπλειοψηφίες, κάτω από αφόρητες πιέσεις 
ξένων συμφερόντων και επισκέψεις ύποπτων 
προσωπικοτήτων, αγνοώντας λαϊκές διαμαρτυ-
ρίες προξενούν ανεπανόρθωτες ιστορικές κατα-
στροφές».

Οι ΠΡΟΔΟΤΕΣ θα κληθούν να ψηφίσουν μία 
συμφωνία, που δεν έχει καν την υπογραφή του 
Προέδρου των Σκοπίων.

Τέτοια ξεφτίλα, τέτοια ταπείνωση!

Φλομώσατε ένα ολόκληρο λαό στο ψέμα και 
καταφέρατε να φθάσετε στα έδρανα του Ελλη-
νικού κοινοβουλίου και να τσεπώνετε (νόμιμα), 
περίπου κανά δεκάρικο. Μέχρι εκεί.

Τι νομίσατε δηλαδή, ότι με το δεκάρικο, μπο-
ρείτε να εξαγοράσετε την χώρα και να την κάνετε 
τσιφλίκι σας.

Α ρε καημένα προδοτάκια!

Λοιπόν για να τελειώνουμε.
Το όνομα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» που τόσο εύκολα 

έδωσες ΠΡΟΔΟΤΗ, δεν είναι απλά ένα όνομα.
Είναι ένα όνομα, που κουβαλά, ιστορία χιλιά-

δων χρόνων. 
Για αυτό και οι Σκοπιανοί, ηλίθιε, θέλουν τόσα 

χρόνια να το πάρουν, για να οικειοποιηθούν το 
βάρος του και να αποκτήσουν οντότητα. Έτσι θα 
γεννηθούν, θα αποκτήσουν αξία!

Δεν αναρωτήθηκες ΠΡΟΔΟΤΗ, γιατί αφού 
υπάρχει η αναγνώριση από δεκάδες χώρες, ε-
πιμένουν τόσο πολύ στη δική μας συγκατάθεση.

Ολόκληρο το σύμπαν να τους αναγνωρίσει, η 
δική μας συγκατάθεση δεν πρέπει να υπάρχει, 
γιατί όπως υποστήριζε και ο κ. Ζουράρις, όποιος 
παραχωρεί όνομα, παραχωρεί έδαφος. Τόσο 
απλά!

Από τη μία πλευρά θα υπάρχει μία κρατική 
οντότητα με το όνομα Μακεδονία και από την άλ-
λη μία εσωτερική περιφέρεια, με το όνομα νότια 
Μακεδονία. 

Ποιο υπερτερεί, ηλίθιε, ανόητε, εθνομηδενιστι-
κό σκουπίδι!

Ισορροπία μεταξύ εσωτερικών ονομάτων δεν 
υπάρχει, όταν το ένα γίνεται κράτος. 

Γιατί κράτος σημαίνει όνομα εθνότητας και 
όνομα γλώσσας. Το εσωτερικό όνομα όχι.

Και αφού όπως υποστηρίζετε, η αναγνώριση 
έχει ήδη συμβεί, εσείς τώρα τι κάνετε, ξαναανα-
γνωρίζετε!

Αλλάξανε το Σύνταγμα, ε και;
Οι αλλαγές είναι απόφαση μιας κυβέρνησης 

σε συγκεκριμένη στιγμή.
Εάν η κυβέρνηση αλλάξει και κάνει πάλι αλλα-

γές στο Σύνταγμα, τότε τι θα γίνει. 
Θα αλλάξουν όνομα και θα επανέλθουν στο 

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακε-
δονίας;

Επομένως δίνοντας το όνομα, προσφέρουμε 
την ευκαιρία να μας πάρουν και εδάφη!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΣΗΜΕΡΑ, ΓΡΑΦΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Ευχαριστήριο
O Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημα-

θίας, το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης 
(ΑμεΑ) « Τα Παιδιά της Άνοιξης » και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας, ευχαριστούν θερμά: 

-Τον κο Γιάντση Ιωάννη για  χρηματική δωρεά εις μνήμη του πατέρα του.
-Την κα Παλάρα Ευπραξία για χρηματική δωρεά εις μνήμη της μητέρας της Ευθυμίας.
-Την οικογένεια  Φίλιππου Βιγκάτο από την Βέροια για την χρηματική δωρεά των 100 €   

για τις ανάγκες του Κέντρου.
-Όλους τους ανώνυμους κυρίους και κυρίες από την περιοχή της Βέροιας και της Αλε-

ξάνδρειας για τις χρηματικές δωρεές που προσέφεραν στο κέντρο μας για τις ανάγκες των 
εργαστηρίων μας.

-‘‘Στηρίζουμε το έργο μας στη συμμετοχή σας’’
ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Τη Δευτέρα η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας για το 2019 με 63 θέματα



Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλε-
ξάνδρειας θα γίνει στις 21 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέ-
ρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υ-
πηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 
1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάν-
δρειας) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης περι έγκρισης κυκλοφο-
ριακής ρύθμισης που αφορά στη μονοδρόμηση τμήματος της 
οδού Βέροιας της Δ.Κ.Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑ-
ΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη τροποποίησης 
(παράταση για τέσσερις μήνες χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης) των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και λοι-
πών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη τροποποίησης 
(παράταση χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης) των 
συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντο-
πωλείου των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας. 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

5. 1η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 
2019 (σχετική η αριθ. 03/2019 απόφαση της Οικονομικής Ε-
πιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό 
κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό 
κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλ-
λων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με 
τίτλο: “Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και 
Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα  6 ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλ-
λου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: 
<<Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Αλεξάνδρει-
ας>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλ-
λου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: 
<<Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. 
Πλατέος>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλ-
λου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: 
<<Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Aντιγονι-
δών>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: << 
Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας 
και φροντίδα αυτών>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλ-
λου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: 
<< Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλε-
ξάνδρειας>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλ-
λων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με 
τίτλο: Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier). 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συ-
ντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτο-
κόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με 
τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντή-

ρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλ-

λου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο:  
«Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Φωτοτυπικών, εκτυπωτών 
και Φαξ για το έτος 2018»  (11/09/2018 έως και 11/12/2018) 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτο-
κόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με 
τίτλο: «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα 
Πληροφοριών Δήμος-ΝΕΤ-Δημοτέλεια και στην Υπηρεσία E-
postirixis για το έτος 2018». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλ-
λου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: 
«Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πλη-
ροφοριών Ηλεκτρονική Νομική Πληροφόρηση-Νομοτέλεια». 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

21. Λήψη απόφασης για :
Α.Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) με 

τίτλο «Επανάχρηση του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου 
Ιστορίας και Λαογραφίας του Δήμου Αλεξάνδρειας» στο «Χρη-
ματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτε-
ραιότητας «Ανέγερση και Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων»

Β.Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ
Γ.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή 

της αίτησης χρηματοδότησης καθως και κάθε άλλου σχετικού 
εγγράφου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

22. Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού στις Σχολι-
κές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευ-
σης  Δήμου Αλεξάνδρειας για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών 
θέρμανσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

23. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό περιμετρικών 
ζωνών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στο Δήμο Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

24. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων του δικτύου υ-
δρευσης» Α.Μ. 6/2009 (πρωην ΤΥΔΚ). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

25. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ή μη της α-
ρίθ.486/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορι-
κά με εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δ.Κ. 
Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡ-
ΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

26. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση 
του γηπέδου Καβασίλων στην Αθλητική Ακαδημία Ποδο-
σφαίρου Αλεξάνδρειας Ν.Ημαθίας “ΑΣΤΕΡΑΣ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

27. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για 
συμμετοχή στην Επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας 
των ζώων για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

28. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής του 
άρθρου 186 παρ. 5 Ν.3463/06 «Εκποίηση ακινήτων» έτους 
2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

29. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και 
τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Κατασκευή 
κτιρίου τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού». (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

30. Λήψη απόφασης για ανασυγκρότηση Α΄/θμιου και Β’/
θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων –Θεάτρων 
κλπ για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 31. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτο-
κόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με 
τίτλο: <<Παροχή Υπηρεσιών για την Υποστήριξη του Δήμου 
Αλεξάνδρειας στην προετοιμασία Πρότασης - Αίτησης Χρη-
ματοδότησης, στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ. 
01-3c-1.4-16 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»>>. (ΕΙΣΗ-
ΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 32. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής δικηγό-
ρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για 
τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης 
γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν.3852/2010) (αφορά υπόθεση 
αγωγής των συγγενών θανόντων Νικολάου και Στέλλας 
Δαδάκου). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 33. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού 
θέσεων υδρονομέων άρδευσης ανά δημοτική ενότητα 
στο Δήμο Αλεξάνδρειας για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 34. Έγκριση ή μη της αριθ. 05/2019 απόφασης Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Κοινωφεκους Επιχείρησης 
Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα « Λήψη απόφασης για την 
καταρτιση και ψήφιση 1ης αναμόρφωσης του προυπολο-
γισμού της ΚΕΔΑ οικονομικού έτους 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

 35. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή 
και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Κατα-
σκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρει-
ας» (Α.Μ. 29/2018). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

 36. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής 
παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή και 
αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» (Α.Μ. 
29/2018). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

37. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της παράτα-
σης συνολικής προθεσμίας χωρίς αναθεώρηση του έργου 
«ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑ-
ΣΤΗΡΙΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ-
ΑΣ» (Α.Μ. 66/2016) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
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ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Ευχαριστίες για τη μεγάλη

 επιτυχία του ετήσιου χορού

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του ετήσιου χορού της Ευξείνου Λέσχης Επισκοπής στο κατά-
μεστο από όλους εσάς κτήμα Γκαντίδη στις 11/01/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του συλ-
λόγου νιώθει την ανάγκη και την ηθική υποχρέωση να ευχαριστήσει αρχικά, τόσο τα παιδιά 
των χορευτικών τμημάτων όσο και το χοροδιδάσκαλό τους και τους μουσικούς. Επίσης 
ευχαριστεί τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου, που παρευρέθηκαν και τίμησαν με την 
παρουσία τους την εκδήλωση. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης παρουσίασε ο κ. Λάζος Τερζάς. Χοροδιδάσκαλος του 
συλλόγου μας ο Γιάννης Σαββίδης. Τα χορευτικά τμήματα συνόδευαν με τη λύρα ο Μπά-
μπης Λαζαρίδης, στο νταούλι και στο τραγούδι ο Αλέξανδρος Ζουντουρίδης. Επίσης, με 
το νταούλι συνόδευε το μικρό χορευτικό τμήμα η Ολυμπία Αδαμίδου με την καθοδήγηση 
του δασκάλου της, του Αλέξανδρου Ζουντουρίδη. Τη διασκέδαση ανέλαβαν οι Παυλίδης 
Στάθης (τραγούδι), Τσιτιρίδης Γιάννης (τραγούδι), Αθανασιάδης Χάρης (λύρα) , Μπαϊραχτά-
ρης Θωμάς (λύρα), Ιακωβίδης Γιώργος (κλαρίνο), Παπαδόπουλος Γιάννης (κρουστά) και ο 
Φουντουκίδης Δημήτρης (πλήκτρα). Στον ετήσιο χορό πραγματοποιήθηκε η βράβευση της 
Ολυμπιονίκη και πολυνίκη σε διεθνείς και βαλκανικούς αγώνες και επί σειρά ετών πρωτα-
θλήτρια Ελλάδος και σημαιοφόρο των τελευταίων χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων, της 
Σοφίας Ράλλη από την Εύξεινο Λέσχη Επισκοπής. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Βουλευτές Νομού Ημαθίας κα. Φρόσω 
Καρασαρλίδου, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος , ο Αντιπεριφερειάρχης Ν.Ημαθίας κ. Κων-
σταντίνος Καλαϊτζίδης, ο Δήμαρχος Ηρωικής πόλης Νάουσας κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης 
, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ημαθίας κ. Θεόφιλος Τεληγιαννίδης , κα Νίκη Καρατζιούλα , 
οι Αντιδήμαρχοι Νάουσας κ. Θεόδωρος Καρανάτσιος , κ. Σταύρος Βαλσαμίδης, οι Δημο-
τικοί Σύμβουλοι κ. Παύλος Αδαμίδης, κα. Νόπη Τσαγκαλίδου , κα. Δώρα Μπαλτατζίδου , 
κ. Βασίλειος Τζουβάρας ,ο Πρόεδρος Κοινότητας Επισκοπής κ. Γρηγόριος Ορδουλίδης, 
η Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων κα. Χριστίνα Σαχινίδου, η 
Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων κα. Βούλα Τεκτονίδου, 
ο Πρόεδρος από το Ιερό Προσκύνημα Παναγία Σουμελά κ. Γεώργιος Τανιμανίδης, ο Αντι-
πρόεδρος από το Ιερό Προσκύνημα Παναγία Σουμελά κ. Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης , ο 
Πρόεδρος ΣΠΟΣ Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας κ. Αντώνης Καγκελίδης, ο Διοικη-
τής Ασφάλειας Βέροιας κ. Περικλής Ορδουλίδης, ο Διοικητής Β ‘ Μοίρας Καταδρομών κ. 
Κωνσταντίνος Αναστασιάδης ,ο πρώην βουλευτής Νομού Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρί-
δης, ο Πολιτευτής ΝΔ κ. Αναστάσιος Μπαρτζώκας ,ο Τοπικός Σύμβουλος Κοινότητας Επι-
σκοπής κ. Γεώργιος Ορδουλίδης, ο Πρόεδρος Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης ΝΔ Νάου-
σας κ. Σταύρος Ζάχος, ο Πρόεδρος Α.Σ. Επισκοπής κ. Δημήτριος Λογγιζίδης , οι Υποψήφι-
οι Δήμαρχοι Νάουσας κ. Νικόλαος Καρανικόλας , κα. Ίλια Ιωσηφίδου, κ. Γιάννης Μυλωνάς . 

Επίσης , εκπρόσωποι σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων, συγκεκριμένα ο Αθλη-
τικός Όμιλος Επισκοπής ‘’Κεραυνος’’, ο Σύλλογος Ποντίων Μακρύγιαλου , ο Σύλλογος 
Ποντίων Σαντορίνης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επισκοπής «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ», η Εύξεινος 
Λέσχη Βέροιας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς», ο Μ.Ε.Γ.Ν.Σ. 
Κοπανού «Η Μίεζα», η Εύξεινος Λέσχη Κοπανού, η Εύξεινος Λέσχη Μαρίνας «Η Ρωμα-
νία», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδοχωρίου «ΟΙ Κομνηνοί», Η Εύξεινος Λέσχη Ειρηνούπο-
λης, ο Σύλλογος «Ποντιακά Νιάτα» Άνω Ζερβοχωρίου, η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας, , o 
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου Βέροιας, η Εύξεινος Λέσχη Σκύδρας, Ο Αθλητικός 
Εκπολιτιστικός Σύλλογος 
Αριστοτέλης Λουτροχωρί-
ου και ο Σύλλογος Βλά-
χων Νάουσας. 

Τέλος ,θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε όλους 
τους χορηγούς και τα κα-
ταστήματα για την προ-
σφορά τους καθώς και 
όλα τα ΜΜΕ (έντυπα και 
ηλεκτρονικά). Η ηθική 
σας υποστήριξη, η αγά-
πη, το ενδιαφέρον και η 
βοήθεια που εισπράττου-
με από όλους εσάς σε 
κάθε μας εγχείρημα, είναι 
όλα όσα χρειαζόμαστε για 
να αντλήσουμε τη δύναμη 
να συνεχίσουμε το έργο 
μας. Το έργο μας που δεν 
είναι άλλο παρά η διατή-
ρηση και η μετάδοση της 
παράδοσης μας στη νέα 
γενιά των απογόνων του 
Πόντου. 

Με τιμή
Το Δ.Σ.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αλεξάνδρειας με 37 θέματα



Από την Ε.Π.Σ.Ημαθίας ανακοινώθηκε ότι
αναβάλλονται όλοι οι αγώνες, όλων τωνπρω-
ταθλημάτωνπου ήτανπρογραμματισμένοι να
διεξαχθούν τηνΚυριακή 20/01/2019 λόγω του
συλλαλητηρίουπου θα διεξαχθεί στηνΑθήνα
γιατην«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Επίσης δεν θα διεξαχθούν οι αγώνες του
πρωταθλήματος Κ16που είναι προγραμματι-
σμένοιγιατοΣάββατο19/01/2019.

ΟιαγώνεςτηςΑ’κατηγορίαςπουείναιπρο-
γραμματισμένοι για τοΣάββατο19/01/2019θα
διεξαχθούνκανονικά.

Σάββατο 19-1-2019
08:00-14:30 ΚΑΛΑ-

ΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟ-
ΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-
71601

08:00-14:30 ΠΑΠΑ-
ΡΗ-ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑ
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 -  Ε-
ΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ

23310-23360
08:00-14:30ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ

Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓα-
λάνη)23310-73324

14:30-21:00 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4
(πεζόδρομοςαγοράς)23310-73124

19:00-21:00ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ
11(κάτωαπότααστικά)23310-23023

21:00-08:00ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ
11(κάτωαπότααστικά)23310-23023

Κυριακή 20-1-2019
 08:00-14:30ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩ-
ΝΙΑ23310-60340

14:30-21:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ε-
ΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60279

19:00-21:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ623310-22017

21:00-08:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ623310-22017

Δευτέρα 21-1-2019
14:30-21:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ3223310-22968
14:30-21:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3(απέναντιαπόμάρκετΓαλαξίας)
23310-75180

19:00-21:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΙΕΡΙΩΝ4423310-26914

21:00-08:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΙΕΡΙΩΝ4423310-26914

1519-20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

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

Ιανουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό21-1-2019 μέχρι27-1-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία Αναβολή των Κυριακάτικων αγώνων 
ανακοίνωσε η ΕΠΣ Ημαθίας

λόγω του συλλαλητηρίου

Την βασιλόπιτα για το
2019 έκοψε μετά το τέλος
τηςπροπόνησηςτοανδρικό
τμήμα της ομάδαςμας.του
ΑΟΚΒέροαις  Κομμάτι υ-
πήρξεκαιγιατουςαπόντες,
με έναν εξ αυτών να απο-
δεικνύεται τυχερός και να
κερδίζειτοφλουρί.Ολόγος
για τονΣταύροΟυσουλτζό-
γλου πουαπουσίαζελόγω
στρατιωτικής υπηρεσίας.
Επόμενη αγωνιστική υπο-
χρέωση είναι στη γειτονική
Μελίκη,σεέναπαιχνίδιπου
πέρα από τον χαρακτήρα
τοπικού«ντέρμπι»,πρόκει-
ταιγιαέναπαιχνίδιμεμεγά-
λοβαθμολογικόενδιαφέρον
και για τις δύο ομάδες.Ο
αγώνας θα ξεκινήσει στις
17:00 την Κυριακή 20/01
στοΔΑΚΜελίκης.

AOKΚοπήτηςΒασιλόπιτας
στοανδρικότμήματουμπάσκετ

Την Κυριακή στην Μελίκη



16 19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

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,αποθηκηκαινουριο70000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριομε3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ120000€
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.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ΔΚWCομορφο,επιπλωμενο160€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟμεθεα,Α.Θ.Κοπλαμ,Πορταασφ.2ΔΣΚ
350€-300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκατω1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚΘερμ/τες,θεακουκλι270€
ΠΑΠΑΚΙΑ3ΔΣΚ+ΠΑΡΚΙΓΚ+Αποθηκηκαινουριο350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δ-ΣΚανωγειοκαλο160€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ1ΣΔ-Σ-Κανακαινισμενο200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικά
χαμηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μ.ομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτε-
σιανο13000€

ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΜΕΛΙΚΗπαραγωγικοκτημα7000τ.μμεβανεςπεριοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο14.400στρστηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενερο
12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€
ΝΗΣΙΗμαθιας7350τ.μχερσομεβανες,2000τοστρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο1οςμεασανσερ
22000€

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+οροφος50τ.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 απόλυτη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε η συμμετοχή της Ημαθιώτικης 
επιχείρησης στην μεγαλύτερη έκθεση 
τουριστικών ειδών «Παρουσίες 2019» 
στην Αθήνα η οποία έγινε στο εκθεσι-
ακό κέντρο metropolitan expo, 9 με 13 
Ιανουαρίου. Ανάμεσα σε 1000 εκθέ-
τες, 40 κατηγορίες τουριστικών ειδών κ 
50000τμ ο αγώνας ήταν πολύ σκληρός 
όπως μας ανέφερε η Λίνα Τουπεκτσή 
η οποία επιμελήθηκε το σχεδιασμό ο-
λόκληρης της νέας συλλογής για την 
άνοιξη/καλοκαίρι 2019.

«Ήταν η καλύτερη μας έκθεση μέ-
χρι σήμερα από πλευράς παραγγελιών 
καθώς υπήρξε αύξηση 15% σε σχέση 
με την περσινή μας συμμετοχή αλλά 
κ η δυσκολότερη από πλευράς αντα-
γωνισμού. Πολύ μεγάλες συμμέτοχες 
με βιομηχανικό κόσμημα από εισαγω-

γείς ήταν η μεγαλύτερη μας δυσκο-
λία. Παρ όλο που τα νούμερα από 
πλευράς συμμετοχών ήταν μεγάλα, 
λίγοι ήταν οι κατασκευαστές με ελ-
ληνικό χειροποίητο κόσμημα, κάθε 
εταιρία από τις οποίες είναι αξιό-
λογη και έχει την ταυτότητα της. 
Δυστυχώς το Ελληνικό χειροποίητο 
κόσμημα σήμερα, ανταγωνίζεται 
το εισαγόμενο χωρίς ταυτότητα κό-
σμημα μαζικής παραγωγής. Πάντα 
όμως θα υπάρχει η μερίδα των ε-
παγγελματιών που κρατώντας μια 
ταυτότητα στο κατάστημα τους ε-
πιθυμεί το διαφορετικό, το ελληνικό 
και ιδιαίτερο. Έτσι και φέτος... της 
Λίνας το Λινάρι... θα είναι σε όλη 
την Ελλάδα»

Τα linasexclusive jewels by 
Toupektsi όμως δεν σταματάνε 
εδώ καθώς η επόμενη συμμετο-
χή στην μεγαλύτερη έκθεση μό-
δας την «Athens Fashion Trade 
Show» 25-28 Ιανουαρίου και πάλι 
στο metropolitan expo είναι έτοιμη 
και ακόμα πιο ενισχυμένη. Καλή 
επιτυχία.

Καραμπόλα οχημάτων σημειώθηκε, 
την Παρασκευή το πρωί, στην Περιφε-
ρειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, μετα 
το τούνελ και στο ρεύμα προς δυτικά, 
προκαλώντας συνθήκες κυκλοφοριακής 
συμφόρησης στον συγκεκριμένο οδικό 
άξονα.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα της 
Τροχαίας, πρόκειται για αλλεπάλληλες 
συγκρούσεις, σε μήκος δεκάδων μέ-
τρων, στις οποίες φαίνεται να ενεπλάκη-
σαν περί τα 15 οχήματα.

Αναφέρθηκαν μόνο υλικές ζημιές και 
στο σημείο κατέφθασαν περιπολικά της 
Τροχαίας για να ρυθμίσουν την κυκλο-
φορία και να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
απομάκρυνσης των οχημάτων από το 
οδόστρωμα.

Η κυκλοφορία διεξαγόταν για ώρες με 
δυσκολία και χαμηλές ταχύτητες και ήδη 
πολλοί οδηγοί επέλεξαν εναλλακτικές 
διαδρομές για να αποφύγουν την κίνηση. 
(φωτο Νewsfish.gr)

Στοιχεία για το νέο σύστημα μόνιμων διορισμών στην Εκπαί-
δευση και την αντίστοιχη μοριοδότηση, έδωσε στη δημοσιότητα το 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων. Προβλέπεται:

Α. Ακαδημαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ 
ανώτατο όριο

• Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα (40) μονάδες.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον 

ακαδημαϊκού έτους: είκοσι (20) μονάδες.
• Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) 

τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: οκτώ  (8) μονάδες.
• Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: επτά (7) μονάδες.
• Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από 

ένα (1) έως δέκα (10), το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει 
από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλο-
ποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή δύο μονάδων 
και πέντε δεκάτων (2,5) της μονάδας και με ανώτατο όριο τις είκοσι 
πέντε (25) μονάδες. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετι-
κή, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

• Άριστη γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: επτά (7) μονάδες 
για  κάθε μία (1) εξ αυτών.

• Πολύ καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: πέντε (5) μο-
νάδες για κάθε μία (1) εξ αυτών.

• Καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: τρεις (3) μονάδες 
για κάθε μία (1) εξ αυτών.

• Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλε-
κτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότη-
τες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά 
Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις 
(4) μονάδες.

• Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του 
δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων 
(300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μη-
νών: δύο (2) μονάδες.

 Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία:
Εκατόν είκοσι μονάδες κατ’ ανώτατο ό-

ριο: μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής 
εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώ-
τατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.

 Γ. Κοινωνικά κριτήρια:
• Τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υπο-

ψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει 
συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει 
σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπλη-
ρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το 
εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.

• Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου 
ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχι-
στον δέκα (10) έτη, ή τέκνου: το γινόμενο των μονάδων το οποίο 
προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με 
συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας. Η αναπηρία του 
υποψηφίου μοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα ποσο-
στό σε ψυχικές παθήσεις.
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Καραμπόλα 15 οχημάτων 
στη Θεσσαλονίκη 

Χάος στον Περιφερειακό

Λίνα Τουπεκτσή: 
Σκληρό ριγκ 
κάθε έκθεση

Με νέο σύστημα οι διορισμοί 
μόνιμων εκπαιδευτικών 

-Πώς θα είναι η μοριοδότηση
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