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Έχασε λίγο τον βηματισμό
της η κυβέρνηση
Μητσοτάκη;
Το ενθουσιώδες ξεκίνημα και το έργο που
παρήγαγε άμεσα η κυβέρνηση Μητσοτάκη μόλις
τις πρώτες εβδομάδες κρατώντας καλοκαιριάτικα
και χριστουγεννιάτικα την Βουλή ζωντανή ώστε να
παράγει πολιτικά αποτελέσματα άμεσα σε κρίσιμα
ζητήματα ήταν κάτι που εντυπωσίασε ακόμη και
τους αντιπάλους της ΝΔ. Ωστόσο, όπως και στον
αθλητισμό η ομάδα δεν μπορεί να είναι συνεχώς στα
«επάνω» της και να σκοράρει. Απ’ ότι φαίνεται τις
τελευταίες ημέρες μάλλον είναι ντεφορμέ και κάνει
μια κοιλιά, αφού το ζήτημα με τον ΠΑΟΚ, η επιβολή
κομματικής γραμμής από τον Μητσοτάκη για την
ψήφιση της τροπολογίας για το ποδόσφαιρο, αλλά
και μικρότερα επιμέρους θέματα σε άλλα υπουργεία
δείχνουν ότι έχασε λίγο τον καλό βηματισμό που είχε
μέχρι σήμερα. Ωστόσο παραμένει ισχυρή, όπως και ο
πρωθυπουργός, αφού τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων
δείχνουν ότι το σκορ είναι πολύ υψηλό και η διαφορά
με τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ εξαιρετικά ασφαλής.

Νέα δημοσκόπηση δείχνει
ότι το 83% ζητάει να
ολοκληρώσει η Κυβέρνηση
την τετραετία

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr
Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ
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Πατάει γκάζια ο ΣΥΡΙΖΑ στον αγώνα δρόμου
για το Συνέδριο

Για την οργανωτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς το
Συνέδριο του Μαΐου, και
τα βήματα που θα γίνουν
μέχρι τότε, συζήτησε χθες
η Πολιτική Γραμματεία του
κόμματος και έκανε έναν
βασικό προγραμματισμό,
που προβλέπει πολύ δουλειά και κινητικότητα στελεχών και μελών. Η ατζέντα
του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει:
Την διεξαγωγή μεγάλης
κεντρικής πολιτικής εκδήλωσης στην Αθήνα στις 14
Φεβρουαρίου, του συνεδρίου της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ στις 6-8 Μαρτίου,  τέσσερις θεματικές προσυνεδριακές ημερίδες
μέχρι το Πάσχα σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, με αντικείμενο την αγροτική πολιτική, την αυτοδιοίκηση, το συνδικαλιστικό κίνημα και τον πολιτισμό, την διεξαγωγή διεθνούς συνεδρίου αποτίμησης της κυβερνητικής θητείας στις
3-4 Απριλίου και  συμβουλευτικό δημοψήφισμα  στις 5-6 Απριλίου.
Οι λίστες μελών του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει του συνεδρίου θα οριστικοποιηθούν έναν μήνα πριν την διεξαγωγή του στις
14 – 17 Μαΐου και η εκλογή των συνέδρων προβλέπεται στις αρχές Μαΐου.
Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα συνεδριάσει εκ νέου την ερχόμενη Τετάρτη για να
επικυρώσει τον οδικό χάρτη προς το συνέδριο και  η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει το διήμερο 8-9
Φεβρουαρίου.
Γεμάτη η πολιτική ατζέντα και στο πλαίσιο αυτό, προφανώς εντάσσεται και η επίσκεψη κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ, με
τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, μεθαύριο στη Βέροια.

Δεν καίνε οι λάμπες σε δρόμους
του Πανοράματος
Για φωτιστικά χωρίς λάμπες, που προφανώς έχουν καεί, διαμαρτύρονται κάτοικοι του Πανοράματος, οι οποίοι προσπαθούν να
ενημερώσουν τον Δήμο αλλά παραπέμπονται στο ειδικό τηλεφωνικό κέντρο, για να αφήσουν το μήνυμά τους και τα στοιχεία τους.
Όπως αναφέρουν πάντως, από τις οδούς Δροσίνη, Ιακωβίδη
και Παπαντωνίου, στο Πανόραμα Βέροιας, λείπουν πολλές λάμπες…
Το μεταφέρουμε, για να διευκολύνουμε στην επίλυση του προβλήματός τους.

Χώροι για χρήση ναρκωτικών ουσιών εποπτευόμενοι
από τους ΟΤΑ, χωρίς να έχουν ιδέα οι Δήμοι;

Συνδρομές

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

Θολή η εικόνα του τί τελικά θα γίνει σήμερα στα σχολεία ανήμερα της
γιορτής των Τριών Ιεραρχών. Ο νόμος
Γαβρόγλου παρέμενε και μέχρι την
ψήφιση της νέας νομοθετικής ρύθμισης, το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε
εγκύκλιο, που μιλούσε για γιορτή και
εκκλησιασμό κατά την κρίση των διδασκόντων -εφόσον υπήρχε δυνατότητα-  
και ότι δεν θα διεξαχθούν μαθήματα.
Στην συνέχεια εξέδωσε νέα εγκύκλιο
η οποία μιλά για γιορτή, εκκλησιασμό
κατά την κρίση των διδασκόντων εφόσον υπήρχε δυνατότητα και στην
συνέχεια κανονικά μαθήματα. Αυτές
οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής σίγουρα θα μπερδέψουν τα πράγματα,
αφού τελικά ο χρόνος ίσως δεν ήταν
επαρκής για να οργανωθεί ο εκκλησιασμός ή κάποια ομιλία ή δραστηριότητα σε σχέση με την ημέρα. Τουλάχιστον οι «σημαίες» των σχολείων να τιμήσουν την ημέρα και να παραβρεθούν στην δοξολογία στον Άγιο Αντώνιο. Γιατί απ’
ότι δείχνουν τα πράγματα από την αργία μάλλον περνούμε στο άλλο άκρο, να γίνει σε λίγο η ημέρα των 3 Ιεραρχών μια
κανονική εργάσιμη σχολική ημέρα. Μέση λύση και κατάσταση δεν υπάρχει;  

Η ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου έφερε στο προσκήνιο
σενάρια για πρόωρες εκλογές, αλλά όπως φαίνεται η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου επιθυμεί η κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νέας
δημοσκόπησης της Opinion Poll. Συγκεκριμένα το 83% θέλει η
κυβέρνηση να φτάσει μέχρι τέλους χωρίς εκλογικές περιπέτειες,
ενώ ως βασικό πρόβλημα θεωρείται το Μεταναστευτικό – Προσφυγικό με ποσοστό 61,9%. Τέλος η «ψαλίδα» μεταξύ ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να διατηρείται, αφού σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση το κυβερνόν κόμμα έχει προβάδισμα 17 μονάδων
στην πρόθεση ψήφου με 38,3% ( 40.5% τον Νοέμβριο) έναντι
21,3% του ΣΥΡΙΖΑ (23% τον Νοέμβριο). Τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν: Κίνημα Αλλαγής 5% (5.3%), Κ.Κ.Ε   4.6%
(5.1%), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 4.3% (4.5%), ΜΕΡΑ 25  2.7% (3%).

Γράψαμε σε προηγούμενο σχόλιο για
τη δυνατότητα που δίνει στους Δήμους το
νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή
ο Μιχ. Χρυσοχοίδης, να λειτουργούν χώρους εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών
ουσιών, και ότι αναμένονται με ενδιαφέρον
οι τοποθετήσεις και αντιδράσεις επί του
θέματος. Και η πρώτη αντίδραση ήρθε από
βουλευτή της κυβέρνησης, την κα Μαριέτα
Γιαννάκου η οποία εμφανίστηκε κατηγορηματικά αντίθετη στη δημιουργία χώρων
χρήσης ναρκωτικών ουσιών που θα εποπτεύονται από τους δήμους και τις περιφέρειες, ξεκαθαρίζοντας ότι θα την καταψηφίσει, καθώς, όπως είπε, είναι ιδεολογικά επικίνδυνη και δεν υπάρχουν ακόμα ασφαλή συμπεράσματα
σε χώρες όπου ήδη εφαρμόζεται το σύστημα αυτό. Επίσης, ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντηχάκης
ζήτησε την άμεση απόσυρση της επικίνδυνης, όπως την
χαρακτήρισε διάταξης, ενώ ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, απαντώντας στις έντονες
αντιρρήσεις, τόνισε ότι η διάταξη που προβλέπει τη δημιουργία εποπτευόμενων χώρων για χρήση ναρκωτικών
ουσιών και από τους ΟΤΑ, αντιμετωπίζει ένα ανθρωπι-

στικό ζήτημα προστατεύοντας τόσο τους χρήστες από
μολυσματικές ασθένειες όσο και τη δημόσια υγεία. «Δεν
έχει να κάνει με χρήση ναρκωτικών ουσιών. Δεν αφορά
χρήση με τη συμμετοχή του κράτους, για τη χορήγηση
ναρκωτικών ουσιών», επεσήμανε ο υπουργός…
Όμως επί του θέματος μπαίνει κι ένα ακόμα καίριο
ερώτημα… Είναι ενημερωμένοι οι Δήμοι και ποια είναι η
θέση τους; Διότι, απ’ ότι φαίνεται, μέχρι στιγμής, οι Δήμοι
δεν έχουν ιδέα περί της προτεινόμενης διάταξης…
Μήπως αποφασίζουν γι’ αυτούς, χωρίς αυτούς;
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Σήμερα Πέμπτη 30 Ιανουαρίου
Εκδήλωση του Δικηγορικού
Συλλόγου Βέροιας και της Επιτροπής
Κληροδοτήματος Αν. Κάππου
Την καθιερωμένη του εκδήλωση
σε συνεργασία με την Επιτροπή
Διαχειρίσεως Περιουσίας Κληροδοτήματος Αναστασίου Κάππου,
πραγματοποιεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας, την Πέμπτη 30
Ιανουαρίου 2020 στις 7.30 μ.μ.,
στη Λέσχη του Δικηγορικού Συλλόγου, όπου θα τελεσθεί το ετήσιο
πνευματικό μνημόσυνο υπέρ των
αποβιωσάντων δικηγόρων και θα
απονεμηθεί χρηματικό έπαθλο, από τον Δήμαρχο Βέροιας, στον απόφοιτο Λυκείου της Βέροιας που
πρώτευσε στη σχολική περίοδο 2018-2019. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ομιλία από τη δικηγόρο Μαρία (Μιρέλα) Ορταντζόγλου με θέμα : «Το επάγγελμα
του Δικηγόρου στην σύγχρονη εποχή»

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,
το Σάββατο στη Βέροια

«Στον δρόμο που βαδίσαμε,
στον δρόμο που νικήσαμε, στον
δρόμο της Αριστεράς», είναι το
θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνει η εφημερίδα ‘Εποχή’ το
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στις
6:30 το απόγευμα, στο δημαρχείο Βέροιας. Ομιλητές, ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης
Τσακαλώτος και κατά αλφαβητική σειρά επίσης: Αννέτα Καββαδία, Κώστας Πουλάκης και Μιχάλης Υδραίος. Συντονίστρια θα είναι η Εύη Παπαγιανννούλη.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.
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Από τον Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών Βέροιας στο Επιμελιτήριο

Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου
η σύσκεψη για το
Ροδάκινο παρουσία Βορίδη

Μεθαύριο Σάββατο 1 Φεβρουαρίου, στις 6.00
το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί, η αναβληθείσα (από την περασμένη Παρασκευή 24 Ιανουαρίου) σύσκεψη για το ροδάκινο, παρουσία του
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη.
Η σύσκεψη των φορέων, την οποία καλεί ο Αγροτικος Σύλλογος Γεωργών Βέροιας (σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ημαθίας και την
Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου
Βέροιας), θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Επιμελητηρίου Ημαθίας , με μοναδικό θέμα:
«Ροδάκινο- Παρόν και μέλλον».
Κάθοδος διαμαρτυρίας στην
AGROTICA
Επίσης ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας καλεί τα μέλη του και όλους τους αγρότες
της περιοχής μας το πρωί του Σαββάτου στις 9.00, στον κόμβο της Κουλούρας ώστε να αναχωρήσουν όλοι
μαζί για το μεγάλο συλλαλητήριο στην AGROTICA, της Θεσσαλονίκης.

Κλειστά τρία σχολεία
του Δήμου Αλεξάνδρειας
λόγω εποχιακής γρίπης
Τη διακοπή
των μαθημάτων
του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού
Σχολείου Αγκαθιάς της Δημοτικών Ενότητας
Μελίκης και του
3ου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας, αποφάσισε
ο δήμαρχος Π.
Γκυρίνης ,για σήμερα Πέμπτη και
αύριο Παρασκευή
31-01-2020, λόγω της έξαρσης
κρουσμάτων εποχικής γρίπης.

Το Εργατικό Κέντρο Βέροιας καταγγέλλει τον επενδυτή,
για αθέτηση συμφωνίας σχετικά με την επαναλειτουργία
του Εργοστασίου Ζάχαρης στο Πλατύ
Από το Εργατικό Κέντρο Βέροιας ανακοινώνονται τα εξής:
«Σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Βέροιας(Ε.Κ.Β) που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 στις 6.00 μ.μ,
στα γραφεία του Ε.Κ.Βέροιας, έπειτα από εισήγηση του Β΄ Αντιπροέδρου κ. Φυλακτάκη Νικολάου, συζητήθηκε εκ νέου το θέμα που αφορά
την επαναλειτουργία της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης και ειδικότερα το εργοστάσιο Πλατέως. Με ομόφωνη απόφαση της, καταγγέλλουμε την απόφαση του επενδυτή που ενώ συμφώνησε με την κυβέρνηση για την επαναλειτουργία του εργοστασίου στο Πλατύ, της αθέτησε τη
συμφωνία, και έχει εγκατασταθεί στο εργοστάσιο χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες και νόμιμες διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του εργοστασίου.
Υπενθυμίζεται ότι το Ε.Κ.Βέροιας μαζί με το Σωματείο Έκτακτων Εργατοτεχνιτών & Υπαλλήλων του Εργοστασίου Ζάχαρης στο Πλατύ,
είχε επισημάνει τον φόβο διακοπής των εργασιών του εργοστασίου και είχαμε εδώ και αρκετό καιρό καλέσει πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς να αφυπνιστούν. Μάλιστα καλέσαμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίαζε στη Βέροια να ασχοληθεί με το μέγα πρόβλημα του
εργοστασίου, αλλά δυστυχώς δεν ακουστήκαμε, με αποτέλεσμα σήμερα να χάνονται θέσεις εργασίας καθώς και μια αγροτική καλλιέργεια να
φτάνει στο τέλος της».
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«Μικροί Μότσαρτ» της Εστίας Μουσών
και Κοπή Βασιλόπιτας
Μαθητική συναυλία των τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας θα πραγματοποιηθεί, την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020, στις
12 το μεσημέρι, στην αίθουσα εκδηλώσεων
«Κ. Μπασιακούλης» της Εστίας Μουσών.
Μετά τη συναυλία θα ακολουθήσει η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας του Ωδείου.
Στη συναυλία, που εντάσσεται στον κύκλο
συναυλιών «Μικροί Μότσαρτ», συμμετέχουν
αναλυτικά οι παρακάτω σπουδαστές: (πιάνο)
Κων/νος Αμαξάς, Μαίρη Βάντση, Εμβαλωματή, Βασίλης Καισαρίδης, Σταύρος Παρόλας, Παναγιώτης Ταούλας, Κατερίνα Τζημώκα, Εβίτα
Τσιαμούλου, Άγγελος Φράγγης (βιολί) Μιχαέλα Παρόλα (κιθάρα) Δημήτρης Νίστορ, Δημήτρης Πέιος (Jazz πιάνο) Παναγιώτης Βογιατζής.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πρόσκληση
στον ετήσιο χορό
Ο Λαογραφικός Σύλλογος Ντόπιων Μακροχωριου και περιχώρων σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό
του στο κτήμα Γκαντίδη. Ελάτε να γλεντήσουμε σε
ένα λαϊκό παραδοσιακό πρόγραμμα με κέφι και
πολύ χορό με την ζυγιά του Διονύση Πάτμου και την
ορχήστρα του Νίκου Γκαντίδη.
Ώρα προσέλευσης:20:30
Ώρα Εναρξης: 21:00
Γενική Είσοδος: 15€

Η ΕΠΗ τέλεσε
μνημόσυνο
για τον πατέρα
Γεώργιο Μεταλληνό
Η Ένωση Πολιτών Ημαθίας (Ε.Π.Η.)
τιμώντας τη μνήμη της μεγάλης μορφής
της Ορθοδοξίας και της Πατρίδας, του
αειμνήστου πατρός Γεωργίου Μεταλληνού, τέλεσε τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου
2020 στην Βέροια, στην εκκλησία της
Αγίας Παρασκευής. Για την τεράστια
προσωπικότητά του και το μέγιστον του
έργου του μίλησε ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ημαθίας της Πανελλήνιας
Ένωσης Θεολόγων(Π.Ε.Θ.) κ. Ευθύμιος
Χωματάς.

Κοπή βασιλόπιτας
από την Θρακική Εστία Βέροιας

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η κοπή της Βασιλόπιτας της Θρακική Εστία
Βέροιας, με παρουσία τοπικών αρχών, μελών, χορευτών, φίλων και συνεργατών
του συλλόγου.
Την Βασιλόπιτα ευλόγησε ο Πανοσιολογιότατος
Αρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Μάζας ο οποίος μας
μετέφερε της ευλογίες του
Μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμονα.
Στην Βασιλόπιτα τυχερός στο φλουρί ήταν ο περιφερειακός σύμβουλος κ.
Απόστολος Νεστορόπουλος που πήρε ως δώρο ένα βιβλίο από τις εκδόσεις
μας, από τα βασιλοπιτάκια
που μοιράστηκαν τυχερή
στάθηκε η κ. Βάσω Πλιάτσιακα (μέλος μας), όπου
ως δώρο πήρε προσκλήσεις για τον χορό που διοργανώνει η Θρακική Εστία
Βέροιας, και στο παιδικό
του χορευτικού τμήματος ο
νεαρός Λεπιδάς Δαβίδ.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Βουλευτές Ημαθίας κ. Τσαβδαρίδης και Μπαρτζώκας,
περιφερειακός σύμβουλος Απόστολος Νεστορόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Στέλιος
Ασλάνογλου, η Αντιδήμαρχος Παιδείας Συρμούλα Τζίμα-Τόπη, ο εκπρόσωπος της Ι Μεραρχίας
Πεζικού, ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας, ο δημοτικός σύμβουλος Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Συκιάς «Βάντα» Κώστας Ζιάκας
ο Τόπης Αθανάσιος, ο Μπαϊρακταρίδης Χάρης, μέλη μας και φίλοι της Θρακικής Εστίας Βεροίας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κ. Τενεκετζόγλου-Μαλιάρα Ανθούλα για την συνεχή και ανιδιοτελή
προσφορά της και τον Φαναριώτη Αθανάσιο για την αδιάκοπη βοήθεια του σε όλες τις εκδηλώσεις μας.
Το Δ.Σ.

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
Playmobil
(Μεταγλ, Ελλ η ν ι κά ) Κ υ ριακή 2/2 στις
11.30 το Πρωί
Frozen (Μεταγλ, Ελληνικά) Σάββατο
1/2 στις 17.15
και Κυριακή
2/2 στις 11.30
το Πρωί σε 3D
και στις 17.15
σε απλή προβολή
Jumanji (Μεταγλ, Ελληνικά) Κυριακή 2/2
στις 17.00 το απόγευμα
ΕΥΤΥΧΙΑ (Συνεχίζει για 6η εβδομάδα)
Προβολές: Καθημερινά στις 19.00
Σκηνοθεσία:
ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΗθοποιοί:
ΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΙΑ
ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ, ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ,
ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΓΓΙΡΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΧΑΛΒΑΗ 5-0
(Η πρώτη ταινία του
ΜΑΡΚΟΥ ΣΕΦΕΡΛΗ)
Προβολές: Πέμπτη 30/1/20 – Δευτέρα 3/2
– Τρίτη 4/2 – Τετάρτη 5/2 στις 20.30
Παρασκευή 31/1 - Σάββατο 1/2– Κυριακή
2/2 στις 19.00 και 21.30
Σκηνοθεσία:

ΜΑΝΟΣ ΚΑΜΠΙΤΗΣ

30/1/20 - 5/2/20

Σενάριο:
ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Ηθοποιοί:
ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΡΟΒΑΣ,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ, ΒΙΚΥ ΚΑΒΟΥΡΑ,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ, ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ, ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΒΑΛΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ
THE GENTLEMEN
Προβολές: Καθημερινά στις 21.30
Σκηνοθεσία:
ΓΚΑΪ ΡΙΤΣΙ
Σενάριο:
ΓΚΑΪ ΡΙΤΣΙ
Ηθοποιοί:
ΧΙΟΥ ΓΚΡΑΝΤ, ΚΟΛΙΝ
ΦΑΡΕΛ, ΕΝΤΙ ΜΑΡΣΑΝ, ΤΣΑΡΛΙ ΧΑΝΑΜ,
ΤΖΕΡΕΜΙ ΣΤΡΟΝΓΚ , ΧΕΝΡΙ ΓΚΟΛΝΤΙΝΓΚ,
ΜΑΘΙΟΥ ΜακΚΟΝΑΧΙ, ΜΙΣΕΛ ΝΤΟΚΕΡΙ
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου
ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Φρόσω Καρασαρλίδου, στην ομιλία
της στη Βουλή: «Υπονομεύετε
τους νέους και δίνετε θέσεις
σε γαλάζιους συνταξιούχους»
Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε την
Τρίτη το νομοσχέδιο για το επίδομα γέννησης παιδιού ύψους 2.000 ευρώ, από την 1η Ιανουαρίου.
Επί του θέματος, η βουλευτής Ημαθίας του
ΣΥΡΙΖΑ κα Φρόσω Καρασαρλίδου, παίρνοντας τον
λόγο ανέφερε:
«Σήμερα σ’ αυτή την αίθουσα όλες οι πολιτικές
πτέρυγες αλλά και ο καθένας και καθεμία μας
ξεχωριστά, πιστεύω πως συμφωνούμε σε δύο
πράγματα :
1. Το πρώτο είναι πώς συμφωνούμε ότι έχουμε
σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα στην χώρα μας
και το
2. δεύτερο είναι ότι πρέπει, να πάρουμε μέτρα
για την επίλυση του, κάτι που η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ το ξεκίνησε, χωρίς βέβαια να προλάβει να
το ολοκληρώσει. Γι’ αυτό και ψηφίζουμε το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου.
Από την διάγνωση των αιτιών όμως, θα εξαρτηθούν
και το τι μέτρα θα πάρουμε και εδώ, αρχίζουν πραγματικά τα δύσκολα και οι διαφωνίες.
Αρχίζουν τα δύσκολα και διαφωνίες, διότι εμπλέκονται ιδεοληψίες και συμφέροντα άμεσα ή έμμεσα.
Το ζήτημα της υπογεννητικότητας αφορά το σύνολο
του Δυτικού κόσμου και στην χώρα μας εμφανίστηκε
πριν την οικονομική κρίση. Στη διάρκεια όμως, των
Μνημονίων επιδεινώθηκε θα έλεγα τρομακτικά.
Άρα, το πρόβλημα είναι δημιούργημα της πολιτικής
που άσκησαν τα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα
έως το 2015. Δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του
ΚΙΝΑΛ, που όχι μόνο δεν έδωσαν κίνητρα στους νέους,
αλλά είδαμε το φαινόμενο του BRAIN DRAIN να παίρνει
εκρηκτικές διαστάσεις, είδαμε την ανεργία στους νέους
να ξεπερνά το 60% και βέβαια είδαμε, τον οργουελικής,
ελληνικής έμπνευσης υποκατώτατο μισθό, που ήταν θα
έλεγα, «τιμωρητικός», για τους νέες και τους νέους της
χώρας μας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Τον Γενάρη του 2015, που ανέλαβε τη διακυβέρνηση
της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ, τα χρήματα που δίνονταν για την
Κοινωνική Πρόνοια στη χώρα μας ήταν 789 εκ. ευρώ,
δηλαδή το 0,4 του ΑΕΠ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος
ήταν 4% του ΑΕΠ, δηλαδή δέκα φορές μικρότερος από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και αυτό οφείλονταν, στην
κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη αντίληψη της τότε κυβέρνησης ότι τα επιδόματα υπονομεύουν την ανάπτυξη,
είναι αντιπαραγωγικά, είναι αντιεθνικά, ότι δημιουργούν
τεμπέληδες κ.τ.λ.
Κόντρα σε όλα τα παραπάνω και παρά τα ασφυκτικά δημοσιονομικά πλαίσια, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
έχοντας ως βασική προτεραιότητα, την στήριξη των
ασθενέστερων κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων,
κατάφερε να αυξήσει το ποσό που δίνονταν για το σύνολο των προνοιακών πολιτικών σε 3,5 δις και από το
0,4 του ΑΕΠ να το φτάσει στο 2% του ΑΕΠ.
Έδωσε δηλαδή σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης,
στους πολίτες, τα στοιχειώδη και ένα μέρος από την χαμένη τους αξιοπρέπεια.
Δημιουργήσαμε νέες θέσεις εργασίας και δόθηκε
μία ελάχιστη, μία μικρή ανάσα στις Μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις, διότι τα 3,5 δις τροφοδοτούσαν την εγχώρια
αγορά, δηλαδή παραγωγικές κι εμπορικές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη γι’ αυτό, από
την πτώση του τζίρου έως και 25% της αγοράς στις
φετινές γιορτές, γιατί η μείωση του Κοινωνικού Μερίσματος αφαιρέθηκε εν τέλει, από τον τζίρο της αγοράς.
Κι αντί, να βγάλετε τα αντίστοιχα συμπεράσματα και
να αλλάξετε ρότα στην πολιτική σας, όπως κάνατε με
την κατάργηση και ανασύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπου αναγνωρίσατε το λάθος
σας, συνεχίζετε και στον προϋπολογισμό για το 2020,
φέρατε περικοπές κατά 400 εκ. ευρώ στον τομέα της
Πρόνοιας, κάτι που θα έχει επίπτωση στο σύνολο της
αγοράς.
Περικόπτετε κατά 139 εκ. ευρώ τα επιδόματα για
το παιδί, κατά 173 εκ. τα αναπηρικά επιδόματα, κατά
53 εκ. το επίδομα ενοικίου και κατά 30 εκ. τα σχολικά
γεύματα. Και βέβαια θα φέρετε στη Βουλή ρύθμιση για
νομοθέτηση, προκειμένου να δώσετε θέσεις του Δημόσιου Τομέα σε συνταξιούχους νεοδημοκράτες, οι οποίοι
θα διατηρούν και την σύνταξή τους.
Υπονομεύετε την επιστροφή των νέων στη χώρα,
υπονομεύετε την δημιουργία οικογένειας και βέβαια
υπονομεύετε την γέννηση παιδιών.
Υπονομεύετε όμως και το Ασφαλιστικό Σύστημα, τα
Ασφαλιστικά Ταμεία, δίνοντας οικονομικά κίνητρα στους
συνταξιούχους να εργαστούν, αφού η σύνταξή τους θα
μειώνεται μόνο κατά 30% και όχι κατά 70% όπως ισχύει
σήμερα.
Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας,
Για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση του δημογραφικού προβλήματος, χρειάζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα με επιστημονικά και εθνικά κριτήρια και όχι
ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΑ και ΜΙΚΡΟΚΟΜΜΑΤΙΚΑ.
Υπάρχει το πόρισμα της Επιτροπής του 2018 για το
Δημογραφικό, έναν πόρισμα που ψηφίσατε και εσείς. Τι
άλλαξε από τότε και ουσιαστικά το υπονομεύετε;
Γιατί δεν λαμ βάνετε υπ’ όψιν, το
επιτυχημένο παράδειγμα της Σουηδίας που με τα μέτρα
που παίρνει θα
έχει την ταχύτερη
αύξηση γεννήσεων στην Ιστορία;
Σας το ανέφεραν
οι συνάδελφοι κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης της
Επιτροπής μας.
Μην διώχνετε
και άλλους νέους
α π ό τ η χώ ρ α .
Μην υποβαθμίζετε τα πτυχία των
Δημόσιων Πανεπιστημίων, μην αδιαφορείτε για την
αγωνία τους και
τον αγώνα τους.
Οι νέοι είναι ο
μεγάλος, ο τεράστιος πλούτος της
πατρίδας μας. Οι
νέοι άνθρωποι είναι η μοναδική και
αμύθητη περιουσία μας».
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Την αποκατάσταση της αδικίας, που έχει
υποστεί ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός
Διαχείρισης Συνιδιόκτητου Δάσους
Βεργίνας, ζητά ο Τάσος Μπαρτζώκας
Με Κοινοβουλευτική Ερώτηση
που υπέβαλε ο
βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας προς την
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, ζητείται η
ανάκληση της άδικης και ανυπόστατης Υπουργικής
Α π ό φ α σ η ς πο υ
φέρει την υπογραφή της απελθούσας Υπουργού, κ.
Λυδίας Κονιόρδου.
Σύμφωνα με αυτή,
τροποποιείται το
πρότερο, νόμιμο
και στην εκ του σύνεγγυς συνάντηση του με την
καθεστώς υλοτόμησης του δάσους της Βεργί- Υπουργό.
νας, το οποίο ανήκει κατά μεγαλύτερη κυριότητα
Για τον Τάσο Μπαρτζώκα, ο οποίος πρόστα μέλη του Συνεταιρισμού, με τρόπο που καθι- σφατα αιτήθηκε την μείωση του Ειδικού Φόρου
στά την εκμετάλλευση σε καυσόξυλα, αδύνατη.
Κατανάλωσης στο πετρέλαιο για να μειωθεί η
Όπως επισημαίνει ο Τάσος Μπαρτζώκας, τα τιμή του, η αδυναμία πρόσβασης στο αγαθό της
μέλη και κατά κύριο λόγο, ιδιοκτήτες του Δάσους θέρμανσης είναι απαράδεκτη για μία πολιτισμένη
Βεργίνας αδυνατούν να καλύψουν τις ετήσιες κοινωνία.
ανάγκες τους σε καύσιμη ύλη, προκειμένου να
Κατόπιν τούτων ρωτάει την υπουργό εάν
έχουν πρόσβαση σε θέρμανση, καταφεύγοντας προτίθεται να ανακαλέσει την προσβαλλόμενη
σε πολύ πιο δαπανηρές εναλλακτικές.
Υπουργική Απόφαση και ποιο είναι το χρονοδιάΠαράλληλα, ο βουλευτής Ημαθίας υπενθυ- γραμμα των ενεργειών της.
μίζει ότι η υλοτόμηση μέχρι και το 2018, γινόταν σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης
διαχειριστικής μελέτης, της
οποίας η ισχύς μάλιστα, εκτεινόταν έως το έτος 2025.
Επιπλέον, τονίζει ότι η Υπουργική Απόφαση ενέχει
και τον κίνδυνο της διατάΓνωστοποιείται σύμφωνα με το
ραξης της περιβαλλοντικής
αρμονίας, καθώς ουσιαστικά
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
θέτει απειλές για την πρόότι:
κληση μεγάλων ζημιών από
Ο HOXHALLI PANOS του Αλίτ και
φυσικούς κινδύνους.
της Φλούτουρ, το γένος Πάσχο, που
Παρακολουθώντας τη
ροή εγγράφων που ανταλγεννήθηκε στο Μενκούλας Ντεβόιλ
λάσσουν οι συναρμόδιες
Αλβανίας και κατοικεί στο Μακροχώυπηρεσίες, οι οποίες γνωρι Ημαθίας και η ΤΕΜΙΡΤΣΟΓΛΟΥ
μοδοτούν υπέρ της επαναφοράς του προηγούμενου
ΣΕΒΑΣΤΗ του Αλεξάνδρου και της
καθεστώτος, ο Τάσος ΜπαρΕυγενίας, το γένος Κραιπαλίδου, που
τζώκας αισιοδοξεί ότι η αγεννήθηκε
στο
Κ.
Νευροκόπι Δράμας και κατοικεί στο
νάκληση είναι ζήτημα χρόΜακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν στον
νου. Σε κάθε περίπτωση,
σκοπεύει να θέσει το ζήτημα
Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
της δυσχερούς θέσης που
Βέροιας.
έχουν περιέλθει οι υλοτόμοι

Μέλλων Γάμος
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα και παππού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΟΥΛΗ)
ΜΑΖΙΝΗ

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,
Η εγγονή
Φίλοι και λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΕΣ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 30
Ιανουαρίου 2020 στις 2.30 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροιας η Ελεθερία Αθαν.
Ευφραιμίδου σε ηλικία 75 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 30
Ιανουαρίου 2020 στις 12.00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Μακροχωρίου ο Νικόλαος
Αντ. Μαρούδας σε ηλικία 83 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 30
Ιανουαρίου 2020 στις 11.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Μητροπόλεως
Βέροιας η Αθηνά Ηλ. Τσίρη σε
ηλικία 89 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό
Αγίου Στεφάνου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου
μας πατέρα, παππού, αδελφού και
θείου

ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ.
ΖΟΡΜΠΑ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Ο αδελφός, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό
Αγίου Στεφάνου Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής της αγαπημένης μας
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΗΡΩΣ ΑΝΤ.
ΖΟΡΜΠΑ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Ο αδελφός, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σ τ α
πλαίσια της
κοινωνικής
προσφοράς του
Γηροκομείου Βέροιας
προς τους
συμπολίτες
μας, σας
γνωστοποιούμε ότι
όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,
αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα
χρειάζονται.
Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς Συγγενείς και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες
επισκεπτηρίου για τους Τροφίμους του Ιδρύματος ,
είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.
Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Ανακοίνωση

Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς
Συγγενείς και Φίλους του Γηροκομείου
Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου για
τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από
τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.
τηλ.επικοιν. 23310 24891.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου το πρωί θα
ιερουργήσει στον Ιερό
Ναό Αγίου Αντωνίου
του Νέου Πολιούχου
Βεροίας, επί τη εορτή
των Τριών Ιεραρχών
και θα τελέσει το καθιερωμένο μνημόσυνο
των ευεργετών της παιδείας.
Την Παρασκευή 31
Ιανουαρίου το πρωί θα
ιερουργήσει στον Ιερό
Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας επί τη
εορτή των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου που είναι οι προστάτες των Ιατρών και Οδοντιάτρων του
Νομού Ημαθίας. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα ομιλήσει ο κ.
Αν. Βασιάδης.
Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό
Ναό της Αγίας Βαρβάρας, του ομωνύμου δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Βεροίας, επί τη εορτή του Αγίου Τρύφωνα.
Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει
στον πανηγυρικό εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Υπαπαντής του Κυρίου Βεροίας.
Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου στην Πατρίδα
του Δήμου Βεροίας.
Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας θα παραστεί στην εκδήλωση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως μας για την εορτή
των Τριών Ιεραρχών με θέμα: «Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως,
1920-2020: 100 χρόνια από την κοίμηση του». Στην εκδήλωση θα
ομιλήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος.

Για την κυκλοφοριακή μελέτη
συνεδριάζει η Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής Βέροιας
Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα γίνει στις 3101-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας
διάταξης, την λήψη απόφασης επί της κυκλοφοριακής μελέτης «Βελτίωση
Αστικής Κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων». Απόψεις
των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.
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Δήλωση του Κώστα Ναλμπάντη για
την παραίτηση του από την θέση του
δημοτικού συμβούλου Αλεξάνδρειας
Η διαδρομή μιας ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ πορείας δεν πρέπει
να παρακολουθεί αμήχανα τις
εξελίξεις και ούτε να εγκλωβίζεται στην άρθρωση συντεχνιακών αιτημάτων και την προβολή τοπικιστικών αντιλήψεων.
Πρέπει να υπηρετεί και
να καλλιεργεί με συνέπεια το
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ και να
λειτουργεί παιδευτικά για το
σύνολο της Τοπικής κοινωνίας, παραδεχόμενη ότι ΟΛΟΙ ΟΙ
ΔΗΜΟΤΕΣ πρέπει να είναι μία
δημιουργική ομάδα που διαβουλεύεται, σχεδιάζει και υλοποιεί, γιατί τα προβλήματα της
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
είναι πολιτικά και δεν μπορούν
να λύνονται ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ.
Με αυτό το πνεύμα και ύστερα από μια διαδρομή στην ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ που ξεκίνησε με νεανικό ενθουσιασμό, έφτασε ο καιρός που
έπρεπε να απαντηθεί το δίλημμα που προέκυψε
στις τελευταίες ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.
Ήταν η επιλογή ανάμεσα στην διαχείριση μιας
νεότευκτης ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ με όλα
τα εμπόδια και τις επιπλέον επιβαρύνσεις στα χρόνια της οικονομικής κρίσης από τη μία μεριά και η
συγκρότηση ενός ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
με σκοπό την διεκδίκηση της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ από την άλλη.
Με το στοίχημα της πολυφωνίας, με συναινετική
και όχι συντεχνιακή αναζήτηση, συγκροτήσαμε
μαζί με πολλούς συνδημότες τον συνδυασμό
«ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ» και προτείναμε διεξοδικά με όρους μέλλοντος, έχοντας ως πυξίδα τον
πλουραλισμό, την ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ και τις ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ με συγκεκριμένες
προεκλογικές πράξεις.
Όμως όπως είναι γνωστό, έστω και για μερικές
δεκάδες ψήφων και για τους γνωστούς λόγους,
η πρόταση μας ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ την δεύτερη
Κυριακή και επιλέχτηκε ο συνδυασμός «ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ» για το σημαντικότατο ρόλο της
αντιπολίτευσης.
Αλλά η λογοδοσία, με ευθύνη της εκάστοτε ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ειδικά στο δήμο μας όπως αποδείχτηκε στην προηγούμενη περίοδο και ενισχύεται
από τη συγκρότηση της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ της νέας
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ είναι ανύπαρκτη.
Επειδή οι δημοτικοί σύμβουλοι, ως αιρετά όρ-

γανα, καλούνται να εκπληρώσουν μια Ζωτική λειτουργία
και επειδή πιστεύουμε ΟΛΟΙ
ΣΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΑΣ ότι τον
ρόλο της αντιπολίτευσης ειδικά στο δήμο μας, οι εκάστοτε
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ τον παραδέχονται όχι για να δημιουργεί,
αλλά για να καταγγέλλει, συνεκτιμώντας και το ότι:
Α) η πρόταση μας απορρίφθηκε και άρα απορρίφθηκε
και ο γενικός σχεδιασμός που
απαιτούσε ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ.
Β) ότι ο συντονισμός της
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
είναι αναγκαίος και για λόγους στήριξης παντοιοτρόπως
του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΑΣ και
επανάληψης του εγχειρήματος ως «ΑΞΙΖΟΥΜΕ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ» ανεξαρτήτως προσώπων.
Γ) ότι οι εκλεγέντες εννέα (9) δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού «ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ»
συγκροτούν ΟΜΑΔΑ που μπορεί να αναλύει και
να προτείνει με αυτοσυνείδηση ότι είναι χρήσιμο
για την αξιοπρέπεια των πολιτών.
Δ) ότι στον συνδυασμό μας αν μια ιδέα δεν είναι
δική μας δεν ψάχνουμε να την πολεμήσουμε αλλά να την αναγνωρίσουμε και
Ε) ότι οι εννέα (9) δημοτικοί μας σύμβουλοι
ισάριθμοι της προσχηματικής πλειοψηφίας
ως ΑΙΡΕΤΑ ΟΡΓΑΝΑ μπορούν να εκπληρώσουν
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ την ευθύνη που μας χρέωσαν
οι συνδημότες μας και λόγω της ιδιαίτερης δημοκρατικής νομιμοποίησης που διαθέτουν:
με την παρούσα δημοσιοποιώ την παραίτηση
μου από την θέση του δημοτικού συμβούλου
παραμένοντας μέλος του συνδυασμού «ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ» για ό,τι καλύτερο τώρα και στο
μέλλον.
Με το δικαίωμα λοιπόν μιας πολιτικής αρχών
και μετά από μακροχρόνια συμμέτοχη, προσπερνάς διακριτικά αφού ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΤΑΤΑ και από ΚΑΡΔΙΑΣ όλους όσους αγωνίστηκαν
και μας ψήφισαν αλλά και όσους δεν μας ψήφισαν
αναγνωρίζοντας ότι ανεβάσαμε τον πήχη πολύ
ψηλά αφήνοντας το μέλλον να δείξει.
Με τιμή
Κώστας Ναλμπάντης
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Από Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου έως και τις 6 Μαρτίου

Δήμος Βέροιας: Ξεκινά η υποβολή
αιτήσεων από δυνητικά
ωφελούμενους του
Κοινωνικού Φαρμακείου

Οι ενδιαφερόμενοι που
επιθυμούν να ενταχθούν ως
δικαιούχοι-ωφελούμενοι του
Κοινωνικού Φαρμακείου, καλούνται να υποβάλουν την
αίτησή τους από τη Δευτέρα
3 Φεβρουαρίου 2020 έως
και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 , καθημερινά και
κατά τις ώρες 10:00 π.μ.
με 14:00 μ.μ. στο χώρο του
Κοινωνικού Φαρμακείου,
που βρίσκεται στη διεύθυνση Σταδίου 51, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Πιστοποιητικό γέννησης για ανηλίκους
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ω. ή αντίγραφο
μισθωτηρίου συμβολαίου μέσω
TAXIS, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας
5. Αντίγραφο της τελευταίας
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του
εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων
6. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής
ακίνητης περιουσίας όλων των
προστατευόμενων μελών
7. Μία μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
8. Αίτηση (συμπληρώνεται από
τον αρμόδιο υπάλληλο)
9. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των
αιτούντων ή και των προστατευόμενων μελών)
10. Επίσημη ιατρική γνωμά-

τευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα
υγείας (των αιτούντων ή και των
προστατευόμενων μελών)
11. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) περί ποσοστού αναπηρίας, εφόσον
πρόκειται για Άτομα Με Ειδικές
Ανάγκες (των αιτούντων ή και των
προστατευόμενων μελών)
12. Αντίγραφο εξατομικευμένης
έκθεσης κοινωνικής έρευνας από
αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την
οποία να διαπιστώνεται η οικογενειακή-οικονομική-κοινωνική κατάσταση του ατόμου και οι συνθήκες
διαβίωσής του ή της οικογένειας
του
13. Βεβαίωση δανείου πρώτης
κατοικίας
14. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ
(Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)
15. Νόμιμα δικαιολογητικά για
μετανάστες, ομογενείς
16. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο
κατά περίπτωση
Τα ετήσια εισοδηματικά
κριτήρια που ισχύουν για
τους δυνητικά ωφελούμενους του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι τα εξής:
- άτομα με εισόδημα έ-

Κλειστά σήμερα
τα Φροντιστήρια
λόγω Τριών
Ιεραρχών

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Μ.Ε.
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ, γνωστοποιεί ότι σύμφωνα
με υπουργική απόφαση τα φροντιστήρια
παραμένουν κλειστά την ημέρα των Τριών
Ιεραρχών. Κατά τον ισχύοντα Νόμο η 30η
Ιανουαρίου αποτελεί αργία.
Ο πρόεδρος Ο γραμματέας
Ν.. Ρουσάκης Π. Χριστοφορίδης

ως 4.717 € ετησίως
-νοικοκυριά με δύο ενήλικες
με εισόδημα έως 7.077 € ετησίως.
-νοικοκυριά με δύο ενήλικες
και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας
κάτω των 14 ετών με εισόδημα
έως 8.492 € ετησίως.
- νοικοκυριά με δύο ενήλικες
και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα
9.908 € ετησίως.
- νοικοκυριά με δύο ενήλικες
και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα
έως 11.323 € ετησίως.
- νοικοκυριά με έναν ενήλικα
και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας
κάτω των 14 ετών με εισόδημα
έως 6.133 € ετησίως .
- νοικοκυριά με έναν ενήλικα
και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα
7.549 € ετησίως.
- νοικοκυριά με έναν ενήλικα
και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα
8.964 € ετησίως.
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο:
2331353822.
Σημειώνεται ότι όσοι πραγματοποίησαν εγγραφή κατά τα προηγούμενα έτη, θα πρέπει να καταθέσουν εκ νέου τα δικαιολογητικά
τους.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς
Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας
πρὸς τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τοὺς μαθητὲς
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

«Βασίλειον τόν μέγαν καί
τόν Θεολόγον Γρηγόριον
σύν τῷ κλεινῷ Ἰωάννῃ
… συνελθόντες ὕμνοις
τιμήσωμεν».
Ποιός ἀπό ἐμᾶς δέν θά ἤθελε νά βρίσκεται στή θέση τῶν τριῶν μεγάλων Ἱεραρχῶν πού τιμοῦμε σήμερα ὡς προστάτες τῆς παιδείας καί τῶν γραμμάτων μας,
στή θέση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί τοῦ Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου, τούς ὁποίους δεκαέξι περίπου αἰῶνες τώρα τιμᾶ ὄχι μόνο
ἡ Ἐκκλησία ἀλλά καί οἱ ἄνθρωποι τῶν
γραμμάτων, οἱ μαθητές καί οἱ φοιτητές, οἱ
διδάσκαλοι καί οἱ καθηγητές;
Ἡ ἐπιθυμία αὐτή εἶναι μία ἀνθρώπινη
φιλοδοξία, πού ὁ καθένας μας δικαιοῦται
νά ἔχει. Ἕνα ὅμως εἶναι βέβαιο: δέν τήν
εἶχαν οἱ τρεῖς μεγάλοι Ἱεράρχες καί φωστῆρες πού τιμοῦμε
σήμερα. Διότι ὅ,τι ἔκαναν οἱ τρεῖς ἅγιοι, οἱ τρεῖς αὐτοί μεγάλοι
φωστῆρες καί διδάσκαλοι τῆς οἰκουμένης, δέν τό ἔκαναν γιατί
ἐπεδίωκαν τήν τιμή καί τή δόξα τῶν ἀνθρώπων. Δέν τό ἔκαναν
γιατί ἐνδιαφερόταν γιά τήν προβολή καί τή φήμη. Ὅ,τι ἔκαναν τό
ἔκαναν, γιατί τό ἀγαποῦσαν. Τό ἔκαναν, γιατί ἤθελαν νά ἀξιοποιήσουν τά τάλαντα πού τούς εἶχε δώσει ὁ Θεός ὅσο μποροῦσαν
περισσότερο. Τό ἔκαναν, γιατί ἤθελαν νά εἶναι χρήσιμοι καί ὠφέλιμοι στούς ἀνθρώπους.
Γι᾽ αὐτό καί ἀφοσιώθηκαν μέ ζῆλο στή μελέτη καί στίς σπουδές τους. Γι᾽ αὐτό καί ἀγωνίσθηκαν γιά νά σμιλεύσουν τόν χαρακτήρα καί τήν προσωπικότητά τους μέ γνώμονα τίς ἀρχές τοῦ
Εὐαγγελίου καί τῆς πίστεως στόν Χριστό. Γι᾽ αὐτό καί στάθηκαν
ὄρθιοι ὑπερασπιζόμενοι τήν ἀλήθεια καί τό δίκαιο ἔναντι ὅσων
τά ἐπιβουλευόταν. Γι᾽ αὐτό καί προσπάθησαν νά προσφέρουν
ἀγάπη καί στοργή σέ ὅσους τήν εἶχαν ἀνάγκη.
Αὐτός ὁ ζῆλος τους γιά τήν πρόοδο, ὁ ἀγώνας τους γιά τό
δίκαιο, ἡ προσπάθειά τους γιά τό ἀγαθό σέ συνδυασμό μέ τήν
πίστη τους στόν Χριστό καί τήν ἀγάπη τους γιά τούς ἀνθρώπους, τούς ἔκανε νά ξεχωρίσουν, νά γίνουν σοφοί ὄχι μόνο κατ᾽
ἄνθρωπον ἀλλά καί κατά Θεόν, νά γίνουν φωστῆρες τρισμέγιστοι πού μέ τή γνώση καί τήν ἀρετή τους καθοδηγοῦν καί κα-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ανατολικής Ρωμυλίας – Βόρειας Θράκης, μετά από πρόσκληση και συνεργασία
του «Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλόφου «Αριστοτέλης» σας προσκαλεί στην καθιερωμένη εκδήλωση κοπής
βασιλόπιτας για το 2020 στο «Αριστοτέλειο» Πολιτιστικό
Κέντρο Τριλόφου Ημαθίας την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στις
5.00 μ.μ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
για εκδρομή στη Ρωσία
Αρκετά μέλη του Συνδέσμου εξέφρασαν την επιθυμία για
συμμετοχή σε εκδρομή στη Ρωσία.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποφάσισε να την πραγματοποιήσει, από 16 έως 22 Μαΐου 2020.
Επειδή χρειάζονται κάποιες διαδικασίες (απόκτηση διαβατηρίου, βίζας κλπ) πρέπει για να πραγματοποιηθεί η εκδρομή
να δηλώσουμε συμμετοχή το αργότερο μέχρι 16 Φεβρουαρίου
2020. Οι δηλώσεις συμμετοχής στην ημερομηνία αυτή (16-22020) είναι απαραίτητες για να μην υποστούν μέλη μας άσκοπες ταλαιπωρίες (διαβατήριο, βίζα κλπ).
Πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο
του Συνδέσμου.
Από το Δ.Σ.

τευθύνουν τούς ἀνθρώπους, νά γίνουν
διδάσκαλοι καί καθηγητές πού μέ τό
παράδειγμά τους ἀλλά καί μέ τά συγγράμματά τους ἐμπνέουν καί σοφίζουν
διδάσκοντες καί διδασκομένους.
Σέ μία ἐποχή σάν τή σημερινή, κατά
τήν ὁποία ἡ κοινωνία μας ἐξέρχεται
ἀπό μία ὀδυνηρή κρίση καί ἡ Παιδεία
μας ἀναζητᾶ νέα ἐρείσματα καί νέες κατευθύνσεις, ἄς στραφοῦμε στούς προστάτες τῆς Παιδείας καί τῶν γραμμάτων
μας, ἄς στραφοῦμε πρός τούς τρεῖς
Ἱεράρχες πού τιμοῦμε καί ἑορτάζουμε σήμερα, καί ἄς ἐμπνευσθοῦμε ἀπό
τόν ζῆλο τους, ἀπό τήν ἐπιμέλειά τους,
ἀπό τή δύναμη τῆς ψυχῆς τους, ἀπό
τό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης τους καί ἄς
προσπαθήσουμε νά ἀκολουθήσουμε τό
παράδειγμά τους.
Καί εὔχομαι πατρικά ἡ χάρη τους
καί ἡ εὐλογία τους νά σᾶς ἐνισχύουν
ὅλους, μαθητές καί ἐκπαιδευτικούς,
στήν προσπάθειά σας γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσεως καί τῆς
ἀρετῆς.
Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

Τον προστάτη τους Άγιο
Τρύφωνα τιμούν, Αγροτικός
Συνεταιρισμός
Νάουσας και ΑΑΟΣ Vaeni
Τη μνήμη του προστάτη των αγροτών-αμπελουργών,
Αγίου Τρύφωνα, γιορτάζουν το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νάουσας και ο ΑΑΟΣ
Vaeni.
Η λειτουργία θα γίνει στον ναό του Αγίου Μηνά και θα
ακολουθήσει δεξίωση στο ξενδοχείο ‘Βέρμιον’, στον Άγιο
Νικόλαο.
Για τη μεταφορά των μελών θα υπάρχουν αστικά λεωφορεία από το πρακτορείο στην πλατεία, μετά το τέλος
της θείας λειτουργίας.

Πρόσκληση του
Συλλόγου Καρκινοπαθών
Βέροιας – Ημαθίας
«Αγιος Παρθένιος»
σε συνεστίαση

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας «Αγιος
Παρθένιος» σας προσκαλεί στην συνεστίαση που διοργανώνει την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 στις 12.30 το
μεσημέρι στο κέντρο «Γκαντίδης» 3ο χιλ. Πατρίδας – Αγ.
Γεωργίου.
Κατά τη διάρκεια της συνεστίασης θα κοπεί και η βασιλόπιτα του Συλλόγου Πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό.
Τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ.
Με τιμή το Δ.Σ.

Πανηγυρίζει η εκκλησία
της Υπαπαντής στη Βέροια
Τήν Κυριακή
2 Φεβρουαρίου
2020 πανηγυρίζει ἡ ἐνορἰα
τῆς Ὑπαπαντῆς
τοῦ Χριστοῦ
Βεροίας (Ἔξω
Παναγιά). Τό
πρόγραμμα τῶν
ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἔχει ὡς ἐξῆς:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
Σάββατο 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
07:30 ἔως 09:30 : Προεόρτιος ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.
18:00 ἔως 19:30 : Πανηγυρικός ἀρχιερατικός ἑσπερινός
καί ἀρτοκλασία, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας Ναούσης καί Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 2α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
07:30 ἔως 10:30 : Πανηγυρικός ὄρθρος Θεία Λειτουργία.
18:00 ἔως 19:00 : Μεθέορτος πανηγυρικός ἑσπερινός καί
παράκλησις εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.
ΔΕΥΤΕΡΑ 3η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
07:00 έως 10:30 : Πανηγυρική ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου Συμεῶν τοῦ Θεοδόχου.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔ. ΙΕΡΑΠ. ΔΡΑΣΕΩΣ
«Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Τομέας Επιστημόνων του Συλλόγου «Ο Μ. Βασίλειος» και
η «Χριστ. Ένωση» Βέροιας, στο πλαίσιο της εορτής των Τριών
Ιεραρχών, σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την
εκδήλωση που οργανώνουν την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου τ.ε., ώρα
6.30 το απόγευμα στην αίθουσα Γ.Ε.Χ.Α. (Αντ. Καμάρα 25).
Ομιλητής ο κ. Βασίλειος Πετρουλέας, τ. Διευθυντής Ερευνών Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με θέμα: «Ελευθερία, το ακριβό
τίμημα της Ψηφιακής Τεχνολογίας». Θα είναι για μας ιδιαίτερη
τιμή και χαρά η παρουσία σας.
Με τιμή
Τα Διοικητικά Συμβούλια

Ευχαριστήριο του Συλλόγου
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί εγκάρδια την επιχείρηση «Mr. Tony» και τον υπεύθυνο λειτουργίας της
κ. Αντώνιο Νούσιο για την πλουσιοπάροχη προσφορά του απέναντι
στη δομή μας, στο πλαίσιο κάλυψης καθημερινών διατροφικών αναγκών του ξενώνα φιλοξενίας, με τη σταθερή εβδομαδιαία τροφοδοσία
του με donuts.
Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά από τον επιχειρηματικό κόσμο
προς τον «Έρασμο» συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των ευάλωτων συνανθρώπων μας, αλλά και στην
ενίσχυση του εταιρικού κύρους και του κοινωνικού προφίλ των χορηγών στην τοπική μας κοινωνία και αγορά.
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Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου:
«Να προστατευτεί η γεωγραφική
ένδειξη της φέτας»
Γραπτή ερώτηση προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε
η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς
Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Άννα-Μισέλ
Ασημακοπούλου για την θωράκιση της γεωγραφικής ένδειξης
της φέτας.
Με αφορμή την επίσκεψη
του Επιτρόπου Εμπορίου Phil
Hogan στις ΗΠΑ κατά την οποία
συζήτησε διμερή εμπορικά θέματα με τον Αμερικανό ομόλογό
του, και στον απόηχο της πρόσφατης «συμφωνίας πρώτης
φάσης» μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας,
η κυρία Ασημακοπούλου επεσήμανε ότι αυτή η συμφωνία επιτρέπει στους εμπορικούς εταίρους του Πεκίνου να προβάλλουν
αντιρρήσεις ως προς τις γεωγραφικές ενδείξεις Ευρωπαϊκών
προϊόντων.
Προϊόντα όπως η φέτα, παραμένουν ευάλωτα στις διεθνείς
αγορές, υποστήριξε η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, αναφέροντας
περιπτώσεις που Αμερικανικές εταιρίες έχουν υποβάλει ενστάσεις για τη γεωγραφική της ένδειξη.
Η κυρία Ασημακοπούλου πρόσθεσε ότι και η εμπορική συμ-

φωνία ΕΕ-Σιγκαπούρης αφήνει ανοιχτά παράθυρα αμφισβήτησης των προϊόντων της ΕΕ με γεωγραφική ένδειξη.
Ρωτά λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι αντίκτυπο μπορούν να έχουν τα παραπάνω στη συμφωνία προστασίας 100
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων μεταξύ ΕΕ και Κίνας.
Επίσης, σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή για να
θωρακίσει τα προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη, όπως η φέτα,
και να διασφαλίσει τα συμφέροντα των Ελλήνων παραγωγών.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
στην 28η AGROTICA
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει δυναμικά, για μία
ακόμη χρονιά, στην 28η
διεθνή έκθεση γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και εφοδίων
AGROTICA 2020 (30 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2020) στη Θεσσαλονίκη, στο εκθεσιακό κέντρο
ΔΕΘ-HELEXPO.
Στόχος της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην
28η AGROTICA είναι η
ανάδειξη της ποιότητας
και της μοναδικότητας των
προϊόντων της Κεντρικής
Μακεδονίας, καθώς και η
ενημέρωση των επισκεπτών για τα αγροτικά και
αγροδιατροφικά προγράμματά της. Η συμμετοχή της θα ενισχύσει την
επιχειρηματική εικόνα και επικοινωνία των εκθετών, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και το «άνοιγμα» νέων αγορών, θα δημιουργήσει
ένα αποτελεσματικό κανάλι δικτύωσης των επαγγελματιών του κλάδου των αγροτικών μηχανημάτων και του εξοπλισμού.
Κατά τη διάρκεια της 28ης AGROTICA θα πραγματοποιούνται ενημερώσεις από τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τα νέα υπομέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και, κυρίως, τα νέα δεδομένα αναφορικά με τη στήριξη
για την εγκατάσταση νέων γεωργών, τη στήριξη σε επενδύσεις σε
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις
επενδύσεις στη μεταποίηση, την
εμπορία και την ανάπτυξη των
γεωργικών προϊόντων. Επίσης,
θα γίνονται ενημερώσεις για όλες τις πρωτοβουλίες και δράσεις
εξωστρέφειας και υποστήριξης
του πρωτογενούς κλάδου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα στεγάζεται σε εκθεσιακό χώρο 40 τ.μ. στο Περίπτερο
2, Stand 29, ενώ το ωράριο λειτουργίας της, είναι:
Πέμπτη
(30/1), Παρασκευή (31/2) και
Κυριακή (2/2) 10:00-19:00
και Σάββατο (1/2) 10:00-20:00

www.laosnews.gr
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Απ. Τζιτζικώστας από
το Παρίσι: «Η Ελλάδα από
‘επενδυτική έρημος’
μετατρέπεται σε νέα
‘γη της επαγγελίας’
μέσω των επενδύσεων»

Ομιλητής στη χθεσινή εκδήλωση του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στο Παρίσι, με τίτλο «Ελλάδα: Στρατηγικός Παράγοντας στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη – Η εμπιστοσύνη ξαναγεννιέται» ήταν ο Πρόεδρος της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος
Τζιτζικώστας με θέμα τις Υποδομές και τα Δημόσια Έργα.
Στην εκδήλωση, παρουσία Υπουργών και Αξιωματούχων της Ελλάδας και της
Γαλλίας, αλλά και Ελλήνων και Γάλλων επιχειρηματιών, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε
τον κομβικό ρόλο της Κεντρικής Μακεδονίας και συνολικά των Περιφερειών στην ανάπτυξη των υποδομών και των δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα.
Όπως είπε χαρακτηριστικά, «το 87% του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατευθύνεται σε έργα υποδομών, ενώ το 30% των δημοσίων
δαπανών και το 60% των δημοσίων επενδύσεων πραγματοποιούνται από τις Περιφέρειες στην Ελλάδα».
Αναφερόμενος στο ρόλο των Περιφερειών στη διάρκεια της πολυετούς κρίσης
στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, εξήγησε ότι «στην κρίση που βιώσαμε, οι Περιφέρειες λειτούργησαν ως ένας σημαντικός βραχίονας ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και τους πολίτες. Με έργα που κράτησαν την οικονομία ζωντανή. Με κίνητρα για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της
ανταγωνιστικότητας της επιχειρηματικότητας. Με εκσυγχρονισμό των υποδομών. Με
εκτόξευση των απορροφήσεων των πόρων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία.
Και σήμερα, μπορούμε πλέον να κοιτάζουμε μπροστά, με μεγαλύτερη αισιοδοξία
και αυτοπεποίθηση πατώντας σταθερά στα πόδια μας. Η Ελλάδα από ‘επενδυτική
έρημος’ μετατρέπεται σε νέα ‘γη της επαγγελίας’. Σε ολόκληρη τη χώρα, σειρά από
μεγάλα ή και πολύ μεγάλα επενδυτικά projects, σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο Περιφερειών, είτε ξεκίνησαν, είτε ξεκινούν το επόμενο διάστημα».
Ο κ. Τζιτζικώστας περιγράφοντας τον κεντρικό στόχο των Περιφερειών της Ελλάδας, τόνισε ότι αυτός είναι να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υλοποίησης μεγάλων
αναπτυξιακών έργων.
«Οι τομείς στους οποίους οι Περιφέρειες έχουν ευθύνη, καλύπτουν ολόκληρο
τόσο το αναπτυξιακό, όσο και το κοινωνικό φάσμα. Από έργα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, τις λιμενικές υποδομές και τις μαρίνες, τον ηλεκτροφωτισμό, την
ενέργεια και το δίκτυο φυσικού αερίου, τη διαχείριση των απορριμμάτων, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, την εφοδιαστική αλυσίδα και την αγροδιατροφή, μέχρι
τις υποδομές εκπαίδευσης και αθλητισμού, τα νοσοκομεία και τα σχολεία, το περιβάλλον, τον τουρισμό και τον πολιτισμό», υπογράμμισε.
Επίσης σημείωσε ότι στην Κεντρική Μακεδονία περισσότερα από 1.000 μικρά,
μεσαία και μεγάλα έργα είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης και το ίδιο ισχύει στις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας, ενώ αναφέρθηκε
συγκεκριμένα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, που την
καθιστούν ελκυστική Περιφέρεια για επενδύσεις.

CMYK

10

www.laosnews.gr

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Σημαντική ενίσχυση
για την Βέροια

Απέκτησε Παυλίδη και Πόζογλου
του Χαράλαμπου Παυλίδη. Ο
Χαράλαμπος Παυλίδης γεννήθηκε στις 6/5/1991, παίζει στην
μεσαία γραμμή, ανδρώθηκε
ποδοσφαιρικά στην Βέροια και
έπαιξε με την φανέλα της στην
Γ’, στην Β” εθνική αλλά και στην
Superleague. Φόρεσε ακόμη
την φανέλα της Νίκης Βόλου και
του Άρη Θεσσαλονίκης (έπαιξε και στην Superleague με την
φανέλα του Άρη). Φέτος ξεκίνησε την σεζόν στον Απόλλωνα
Σμύρνης, στην Superleague 2,
και μετακινήθηκε με υποσχετική
στην Βέροια.
Μιλώντας ως παίκτης της
Βέροιας πλέον, ο Μπάμπης
Παυλίδης σημείωσε: “Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα
στα μέρη που ανδρώθηκα ποδοσφαιρικά. Στόχος μου είναι
να βοηθήσω κι εγώ την προσπάθεια της ομάδας να πάρει
την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία. Θέλω να ευχαριστήσω
τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν και με έφεραν στην
Βέροια. Με το παιχνίδι μου θα
προσπαθήσω να τους βγάλω
ασπροπρόσωπους”.
Χαράλαμπε καλώς ήρθες
στην Βέροια.

Σ

την μεταγραφή δύο παικτών
προχώρησε ο ΝΠΣ Βέροια προκειμένου η ομάδα να ενισχυθεί
ακόμη περισσότερο και να πετύχει τον
στόχο της. Πρόκειται για τον γνωστό
μας χαφ Μπάμπη Παυλίδη που επανέρχεται στην βασίλισσα του βορρά
σε γνώριμο περιβάλλων, και τον Στέλιο Πόζογλου έναν παίκτη με πολλά
προσόντα και δυνατότητες.

Η ανακοίνωση του ΝΠΣ Βέροια
«Η ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια ανακοινώνει την απόκτηση

Η ανακοίνωση για την
απόκτηση του Πόζογλου
Η ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια ανακοινώνει την απόκτηση του Στέλιου Πόζογλου. Ο Στέλιος Πόζογλου γεννήθηκε στις
22/6/1996 και αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή. Ξεκίνησε την σεζόν στον Ολυμπιακό Βόλου και μετακινήθηκε στην Βέροια ως ελεύθερος. Ξεκίνησε
την καριέρα του από τον ΠΑΟΚ όπου έμεινε τρία
χρόνια. Αγωνίστηκε ακόμη στην Πάνω Καρμιώτισσα
Κύπρου, στον Πανσερραϊκό, στον Εθνικό Άχνας (Κύπρο) και στον Θεσπρωτό.
Σε δήλωσή του μετά την μεταγραφή του στην
Βέροια, ο Στέλιος Πόζογλου τόνισε: “Είμαι πολύ
χαρούμενος που ήρθα στην οικογένεια της Βέροιας.
Πιστεύω ότι θα πετύχουμε τον στόχο μας. Θα δώσω
το 100% των δυνατοτήτων μου για να εξασφαλίσουμε την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία”.
Στέλιο καλώς ήρθες στην Βέροια!

«Εφυγε» από την ζωή
ο Σάββας Σαββίδης παλαίμαχος
άσσος του ΓΑΣ - ΠΑΕ Βέροια

Τ

η Δευτέρα το
βράδυ που ο
Σύλλογος παλαιμάχων της Βέροιας
έκοβε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έφυγε
από την ζωή σε ηλικία
68 ετών ,ο παλαίμαχος
άσσος της βασίλισσα
του βορά Σάββας Σαββίδης. Ο εκλιπών ήρθε
στην Βέροια το 1971
επί προεδρίας του Βαγγέλη Τριανταφυλλίδη
και αγωνίστηκε για 4
χρόνια με την φανέλα
της Βέροιας.

Στο σύνολο είχε 76 συμμετοχές (9/17/29/21)   Ήταν ένας παίκτης με πολύ καλή τεχνική και βοήθησε την ομάδα του . Επίσης είχε και καλλιτεχνικό ταλέντο με την μουσική και το τραγούδι
Συλλυπητήριο του Δ.Σ.

Το Δ.Σ του συλλόγου παλαιμάχων ΓΑΣ -ΠΑΕ
Βέροια εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους
οικείους του εκλιπόντος Σάββα Σαββίδη και εύχεται
να είνια ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

ΕΠΣ Ημαθίας κύπελλο

Πέρασαν Τρίκαλα, Ροδοχώρι,
Πλατύ και ΑΕ Τρικάλων

Διεξήχθησαν την Τετάρτη (29/1) οι επαναληπτικοί αγώνες της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου της
ΕΠΣ Ημαθίας. Στο μεγάλο ντέρμπι, ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων επιβλήθηκε με 1-0 της Νίκης Αγκαθιάς
και πανηγύρισε την πρόκριση (πρώτο ματς 0-0), ενώ στην Αλεξάνδρεια ο τοπικός ΠΑΟΚ έχασε 0-1 από
το Ροδοχώρι, το οποίο πήρε και την πρόκριση μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα. Εύκολα προκρίθηκε στα
ημιτελικά το Πλατύ που κέρδισε και στο δεύτερο παιχνίδι τη Μελίκη (4-3), ενώ η ΑΕ Τρικάλων παρά την
ήττα της με 2-1 στην Κυψέλη πέρασε στην επόμενη φάση μιας και στο πρώτο ματς είχε κερδίσει με 4-1.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ - Αγκαθιά .................................................................................................................... 1-0 (0-0)
ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ. - Ροδοχώρι ......................................................................................................... 0-1  ( 1-1)
ΠΛΑΤΥ - Μελίκη ......................................................................................................................... 4-3 (4-1)
Κυψέλη - ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ............................................................................................................. 2-1 (1-4)
* Σε παρένθεση τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, με κεφαλαία οι ομάδες που προκρίθηκαν.
πηγή. kerkidasport.gr

Ο δαίμων
του τυπογραφείου…
Η παράλειψη
αναφοράς του ονόματος του γιατρού Γιώργου
Μηνά οφείλεται
στον δαίμονα του
τυπογραφείου…
αφού ήταν τιμώμενο πρόσωπο
στην κοπή της
πίτας των Παλαιμάχων Βέροιας,
για τη μεγάλη και
για πολλά χρόνια
π ρ ο σ φ ο ρ ά το υ
στην ομάδα της
Βέροιας που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ο Γιώργος Μηνάς ασχολήθηκε
διοικητικά από το 1984 ενώ παράλληλα προσέφερε και τις
ιατρικές του γνώσεις στην ομάδα.
Β.Β.
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Ο Αζέρος Αγκάγιεφ στο ντέρμπι
Παναθηναϊκού - ΠΑΟΚ
Ο Δ. Καραντώνης στο Καραΐσκάκη

Τ

ο ντέρμπι του
Παναθηναϊκού
με τον ΠΑΟΚ
για την 22η αγωνιστική της Super League
θα διευθύνει ο Αζέρος
Αλιγιάρ Αγκάγιεφ. Στο
Ολυμπιακός - Ξάνθη
θα είναι ο Ημαθιώτης
Καραντώνης και στο
Ατρόμητος - ΑΕΚ ο
Σιδηρόπουλος.

19:30 Ολυμπιακός – Ξάνθη
Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Καρατζίκας (Αθηνών), Καλαμπόκης (Αιτ/νίας)
4ος: Μαλουτάς (Ημαθίας)
Κυριακή (2/2)
15:00 Άρης – Πανιώνιος
Διαιτητής: Τάσσης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Σπυρόπουλος (Ανατολικής
Αττικής)
4ος: Παπαδάκης (Ηρακλείου), Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ:
Σάββατο (1/2)
17:15 Βόλος – Λαμία
Διαιτητής: Γκορτσίλας (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Κουρομπύλια (Δυτικής Αττικής), Πάγκαλος (Λασιθίου)
4ος: Βεργέτης (Αρκαδίας)
17:15 ΟΦΗ – ΑΕΛ
Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)
Βοηθοί: Κολοσιώνης (Αιτ/νίας), Χριστακόγλου
(Φωτιάδης)
4ος: Φωτιάδης (Καστοριάς)

17:15 Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)
Βοηθοί: Καρσιώτης (Κορινθίας),
Μπαλτάς (Αχαΐας)
4ος: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)
17:15 Ατρόμητος – ΑΕΚ
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδ/σου)
Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτ/νίας), Δημητριάδης (Μακεδονίας)
4ος: Τσαμούρης (Πειραιά)
19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Αγκάγιεφ (Αζερμπαϊτζάν)
Βοηθοί: Ζεϊνάλοφ (Αζερμπαϊτζάν), Αμιραλί (Αζερμπαϊτζάν)
4ος: Τσαγκαράκης (Χανίων)

Γ’ Εθνική

Στην Αριδαία τα Τρίκαλα,
εντός η Νίκη Αγκαθιάς

Στα πλαίσια της 22ης αγωνιστικής  η Νίκη Αγκαθιάς υποδέχεται την Θύελλα Σαρακινών, ενώ τα Τρίκαλα
θα παίξουν στην Αριδαία με τον πρωτοπόρο Αλμωπό.
Αναλυτικά το προγραμμα και οι διαιτητές  
Αλμωπός Αριδαίας- Μ.Α Τρικάλων διαιτητής ο κ. Παρχαρίδης (Δράμας) βοηθοί οι κ.κ Παπαδόπουλος και
Τυριακίδης (Μακεδονίας)
Νίκη Αγκαθιάς- Θύελλα Σαρακινών διαιτητής ο κ. Θεοχάρης (Θεσσαλίας) βοηθοί οι κ.κ Σακκάς και Σαμαράς (Θεσσαλίας)
ΑΣ Γιαννιτσά- Εδεσσαικός διαιτητής ο κ. Μιχούλιας (Μακεδονίας) βοηθοί οι κ.κ Μποζατζίδης και Μιχτατίδης (Μακεδονίας)
ΠΑΣ Φλώρινας- Αγροτικός Αστέρας διαιτητής ο κ. Γρατσάνης (Τρικάλων ) βοηθοί οι κ.κ Μανάσης και
Μπάλας (Τρικάλων)
Μηχανιώνα- Ν. Καλλικράτεια διαιτητής ο κ. Πολυχρόνης ( Πιερίας) βοηθοί οι κ.κ Βρούζος και Σαλτσίδης
(Πιερίας)

SL2

Ο

Αναλυτικά οι ορισμοί:
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου
Κέρκυρα-Εργοτέλης
Διαιτητής: Πανυτσίδης (Κοζάνης)
Βοηθοί: Τερζόπουλος (Έβρου), Μπαλιάκας (Κοζάνης)
Παναχαϊκή-Απόλλων Λάρισας
Διαιτητής:Αθανασίου (Άρτας)
Βοηθοί: Δέλης (Βοιωτίας), Λιόντος (Ηπείρου)
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου
ΠΑΣ Γιάννινα-Κισσαμικός
Διαιτητής: Κολυτάς (Κέρκυρας)

Βοηθοί: Σκορδίλης (Κέρκυρας), Κουβαλάκης (Δράμας)
Λεβαδειακός-Καραϊσκάκης Άρτας
Δ ι α ι τ η τ ή ς : Ν τα ο ύ λα ς
(Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Οικονόμου, Πλάκας (Δυτ. Αττικής)
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου
Πλατανιάς-Απόλλων Πόντου
Διαιτητής: Λεμπέσης (Πειραιά)
Βοηθοί: Χρηστάκος, Κορώνας (Πειραιά)
Δόξα Δράμας-Απόλλων
Σμύρνης
Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Βοηθοί: Διαμάντης, Θανασιάς (Ηπείρου)
4ος διαιτητής: Μελτζανίδης (Ημαθίας)
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Σύλλογος Τροχοσπιτάδων Ε.Χ.Κ.Σ. «ΔΙΑΣ».

Χρόνια πολλά και πολλές ευχές
στη νέα διοίκηση του Ε.Χ.Κ.Σ.

O Σύλλογος Τροχοσπιτάδων Ε.Χ.Κ.Σ «ΔΙΑΣ» θέλει να απευθύνει ένα θερμό, εγκάρδιο και μεγάλο ευχαριστώ στην νέα διοίκηση του Ε.Χ.Κ.Σ. που ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά τον πήχυ της εξυπηρέτησης και της φιλοξενίας, με την ευχή που είναι ταυτόχρονα και πεποίθηση ,για ακόμα μεγαλύτερη
επιτυχία στο έργο τους.
To Δ.Σ του Συλλόγου

Ο Διαιτητής από την Χίο
Τζαμουτζαντώνης «σφυρίζει» στον
αγώνα Ασπρόπυργος-Βέροια

Ο

διαιτητής Τζαμουτζαντώνης
από την Χίο θα «σφυρίξει»
την κρίσιμη εκτός έδρας
αναμέτρηση της ΒΕΡΟΙΑΣ κόντρα
στον Ασπρόπυργο, την Κυριακή 2
Φεβρουαρίου στις 3 μ.μ .

Αναλυτικά οι ορισμοί διαιτητών για την 18η αγωνιστική της Football League:
Σάββατο 1/2 (14:30)
ΙΑΛΥΣΟΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ
Διαιτητής: Τζουμαλάκης (Σερρών)
Βοηθοί: Αναστασιάδης (Σερρών), Μαλανδρής
(Χαλκιδικής)
4ος: Ατσικνούδας (Δωδεκανήσου)
ΚΑΒΑΛΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ
Διαιτητής: Γκάμαρης (Αθηνών)
Βοηθοί: Σταυρόγλου (Αθηνών), Δέτση (Αθηνών)
4ος: Μέγας (Πιερίας)
ΤΡΙΓΛΙΑ – ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
Διαιτητής: Μαρόπουλος (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Νταβέλας (Μακεδονίας), Καραγιάννης
(Θράκης)
4ος: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Κυριακή 2/2 (15:00)
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΑΙΓΑΛΕΩ
Διαιτητής: Καδδάς (Αχαΐας)
Βοηθοί: Στεφουλής (Γρεβενών), Μωϋσιάδης
(Γρεβενών)
4ος: Λεωνίδας (Τρικάλων)
ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ

Οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής

ι διαιτητές της 15ης
αγωνιστικής της Super
League 2 ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ/ΕΠΟ. Δύο
παιχνίδια θα πραγματοποιηθούν
την Παρασκευή, και ισάριθμα
την Κυριακή και την ερχόμενη
Δευτέρα.

www.laos-epea.gr
www.laosnews.gr

Διαιτητής: Τζαμουτζαντώνης (Χίου)
Βοηθοί: Δασκαλάκης (Ηρακλείου), Αραβίδης
(Αθηνών)
4ος: Ευθυμίου (Αθηνών)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ
Διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)
Βοηθοί: Βεργέτης (Αρκαδίας), Καλλής (Ανατολικής Αττικής)
4ος: Ρούτσης (Κορινθίας)
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
Διαιτητής: Ρούσσος (Κορινθίας)
Βοηθοί: Μπουρτζοβίτης (Κορινθίας), Τριαντάφυλλος (Κορινθίας)
4ος: Βασάκης (Ηρακλείου)
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Αποφάσεις της Πειθαρχικής
Επιτροπής της ΕΠΣ Ημαθίας

Την βασιλόπιτα έκοψε η Ακροβατική
Γυμναστική του συλλόγου ΒΕΡΟΗ Βέροιας

Σε απολογία πρόεδροι ομάδων

Επίσης η Επιτροπή αποφάσισε τα κάτωθι:
1.-Καλει σε απολογία τον Πρόεδρο του σωματείου ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ,για είσοδο του στον
αγων.χωρο και διαμαρτυρία προς τον διαιτητή,στον
αγώνα της 18.1.20

Η

Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης επιλήφθηκε των Φύλλων
Αγώνων του πρωτ/τος και επέβαλε τις κάτωθι ποινές στους αποβληθέντες ποδ/στες:

1.-ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ Σ.(ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ) 1 αγων.ημ.
& 10 Ευρω από 19.01.2020
2.-ΚΙΟΣΙΑ Ρ.(ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ) 2 αγων.ημ. & 20
Ευρω από 19.01.2020
3.-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛ..(ΑΘΛ.ΑΚ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 4
αγων.ημ. &40 Ευρω από 20.01.2020
4.-ΚΙΤΣΑΣ Θ.(ΑΣΤ.ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ) 4 αγων.ημ. & 40
Ευρω από 20.01.2020

ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΓΣ
2.-Καλεί σε απολογία τον Πρόεδρο του σωματείου ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ διότι κατα την διάρκεια του
αγώνα της 18.01.2020 ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ μπήκε στον περιβάλλοντα αγων.χωρο
και διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή,με αποτέλεσμα
την προσωρινή διακοπή του αγώνα για 1 λεπτό.
3.-Επιβαλλει στο σωματείο ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
χρημ.προστιμο 80 Ευρω.
4.-Επιβαλλει στον Πρόεδρο του σωματείου ΑΓΡ.
ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ ποινη ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
στους αγων.χωρους ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45) ημερών
από 27.01.2020 και χρημ.ποινη 150 Ευρω.
5.-Μηδενιζει το σωματείο ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ στον αγώνα πρωτ/τος της 20.01.2020 ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
και κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ με τέρματα 3-0 και βαθμούς 3-0 και
της επιβάλλει χρημ.προστιμο 200 Ευρω, γιατί στον
παραπάνω αγώνα δεν κατέβηκε να αγωνιστεί. Και
επειδή συμπλήρωσε ΤΡΕΙΣ (3) αγώνες που δεν
κατέβηκε να αγωνιστεί στο πρωτ/μα ΑΠΟΚΛΕΊΕΤΑΙ
από του παραπέρα αγώνες του πρωτ/τος.

Τ

ο βράδυ της Κυριακής 26
Ιανουαρίου έκοψε την πίτα
της για το 2020 η αγωνιστική
ομάδα Ακροβατικής Γυμναστικής του
ΑΠΣ ΒΕΡΟΗ ΒΕΡΟΙΑΣ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για άλλη μια
φορά στο εστιατόριο «Φλαμουριές»,
ενώ την βασιλόπιτα επιμελήθηκε το
αρτοζαχαροπλαστείο «Κολέτσας».

Στο τραπέζι παρευρέθηκε η πρόεδρος του Συλ-

λόγου κα.Ευδοξία Νούλα όπου ευχήθηκε σε όλους
το 2020 να είναι μία χρονιά γεμάτη υγεία, δημιουργία και πολλές επιτυχίες. Παρόντες ήταν επίσης
η αντιπρόεδρος κα.Γεσθημανή Παπαδοπούλου,
η γεν.γραμματέας κα.Κωνσταντίνα Τσαλουχίδου,
ο έφορος κ.Μιχαήλ Τζαφερόπουλος, καθώς και οι
προπονήτριες του συλλόγου Ελισάβετ Παπαδοπούλου και Ευθυμία Πουλιοπούλου.
«Το φλουρί το κέρδισε η Ευγενία μας. Της ευχόμαστε να είναι έτσι τυχερή σε όλη τη ζωή της!!
Ευχόμαστε επίσης καλή δύναμη στην συνέχεια της
προετοιμασίας όλης της ομάδας και στις προπονήτριες μας ενόψει του Πανελληνίου Πρωταθλήματος
2020!!!», αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου.

Πορεία στο χιόνι με τους Ορειβάτες Βέροιας στα 2524 μ.του Όρους Βόρα
Βόρας , θεός του ανέμου  του Βορρά , πίστευαν ότι κατοικούσε στη θρακική γη .Τον παρίσταναν ως φτερωτό
δαίμονα , γενειοφόρο και ντυμένο με
έναν κοντό πτυχωτό χιτώνα . Γιος της
Ηούς ( Αυγής ) και του Αστραίου .Ανήκε στο γένος των Τιτάνων , με αδέλφια
τον Ζέφυρο και τον Νότο . Φύγαμε από
την Βέροια στις 7+30 ,  8 φίλοι ορειβάτες , προορισμός  μας το χιονοδρομικό
κέντρο του Βόρα ή Καϊμακτσαλάν  στο
νομό Πέλλας .Προσπερνάμε την Έδεσσα . To 814 π. Χ. ο Ηρακλείδης Κάρανος την κάνει πρωτεύουσα του πρώτου
βασιλείου των Μακεδόνων. Ήταν ΄΄
πόλις ευγενής και αξιόλογος΄΄ σύμφωνα με τον ιστορικό Τίτο Λίβιο.Το όνομα
της έχει φρυγική καταβολή και σημαίνει
πύργος  μέσα στο νερό  ή πόλη πάνω
στο νερό .Στους βυζαντινούς χρόνους ανάμεσα στις
πόλεις κάστρα που ξεχώρισαν για την θέση και την
ικανότητα τους είναι και η Έδεσσα ΄΄το θεοφρούρητο  κάστρο των Βοδενών ΄΄.
Το 1395 μαρτυρείτε ολοκληρωτική καταστροφή
από μεγάλο σεισμό από την οποία δημιουργήθηκαν
οι καταρράκτες της.Μοναδικό στολίδι της πόλης
στην περιοχή Βαρόσι  η παλιά μητρόπολη , ο ναός
της κοίμησης της Θεοτόκου . Η ανέγερση της τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 14 ου αιώνα  .Αρχαία
βυζαντινά και άλλα ευρήματα   μαρτυρούν την ιστορία της πόλης . Από την πόλη πέρασαν Ρωμαίοι ,
Σλάβοι , Οθωμανοί. Απελευθερώνεται από τον Ελληνικό στρατό στις 18 Οκτωβρίου το 1912 .
Διασχίζουμε το χωριό Άγρα (Φιλόκαστρο) πήρε
το όνομα του από τον Καπετάν Άγρα.
Περάσαμε την Άρνισσα, όνομα προϊστορικό και
ομόριζο με το όνομα της πόλης Άρνης στη λίμνη
της Κωπαϊδας. Οι επιδρομείς του Σαμουήλ ( 10ος
– 11ος αιών ) την ονόμασαν Όστροβο που σημαίνει
νησί.   Προσπεράσαμε τον Άγιο Αθανάσιο, παλιά
Τσέγανη. Πρωτοκτίσθηκε τέλη του 16ου αιώνα.
Μια ανάσα από το Καϊμακτσαλάν ( 16 χιλιόμετρα ), κρατά τον επισκέπτη με το τοπικό χρώμα και
τη φιλοξενία της . Τώρα εδώ φυσάει   ένας άλλος
αέρας, αυτός της αντιπαροχής και του εύκολου
χρήματος. Γραφικά πέτρινα σοκάκια, πέτρινα σπίτια
με πελεκητή πέτρα (δείγματα τοπικής μακεδονικής
αρχιτεκτονικής ). Από το 1992 χαρακτηρίζεται παραδοσιακός οικισμός. Τα Σαββατοκύριακα στενάζει
από το βάρος των τζιπ και της ανάπτυξης . Μιας
ανάπτυξης και μιας δόμησης άναρχης .
Οι  κάτοικοι της περιοχής άφησαν την γη  και τις

καλλιέργειες και ασχολούνται με τους Θεσσαλονικείς
τουρίστες .Από   εδώ το μάτι ταξιδεύει στον απέραντο κάμπο με τους οπωρώνες  και ατενίζει τη λίμνη
Βεγορίτιδα . Μια από τις ομορφότερες λίμνες της
Ελλάδος που απλώνεται σε υψίπεδο 600 μέτρων .
Η λίμνη Βεγορίτιδα περιβάλλεται από το όρος Βόρας , ανατολικά από το Βέρμιο ,νότια από το όρος
Σκοπός Κοζάνης και δυτικά από  το Άσκιο όρος .
Είναι λίμνη αλπικού τύπου και τεκτονικής προέλευσης . Έχουν καταγραφεί 11 είδη ψαριών . Το
1953 μετά την υποχώρηση των νερών αποκαλύφθηκε   προϊστορική νεκρόπολη με δέκα κιβωτιόσχημους τάφους .Ανεβαίνουμε τις στροφές του
επαρχιακού δρόμου. Τοπίο τυραννισμένο από τον
χειμώνα . Τώρα κακοτράχαλα βράχια και χαράδρες
εναλλάσσονται με πυκνά δάση από οξιές πεύκα και
έλατα . Συναντάμε τα πρώτα χιόνια.!
Μπροστά μας ξεπροβάλλει η οροσειρά του όρους Βόρα . Είναι το τρίτο ψηλότερο βουνό της
Ελλάδος μετά τον Όλυμπο και τον Σμόλικα , με την
κορυφή του να φθάνει τα 2524 μέτρα . Αποτελεί το
φυσικό σύνορο των νομών Φλώρινας και Πέλλας .
Βρισκόμαστε στο χιονοδρομικό κέντρο , ένας
πολύχρωμος κόσμος από σκιερ και επισκέπτες  μας  
υποδέχεται , άρχισε να λειτουργεί από το 1995 ,
διαθέτει 7 αναβατήρες ( 1 εναέριο διθέσιο και 6 συρόμενους ) οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση στις 14
συνολικά πίστες σκι  διαφόρων βαθμών δυσκολίας .
Η αύρα του ορεινού καθαρού αέρα εισβάλλει στα
πνευμόνια μας , αφήνεσαι στην καθαρότητα του
χιονισμένου τοπίου .Το απέραντο λευκό σε ταξιδεύει
, το θρόισμα  του παγωμένου  αέρα σε κάνει να νοιώθεις μέρος της φύσης.
Με τον σάκο στον ώμο ντυμένοι με ζεστά ρούχα,

γάντια και σκούφους ανάμεσα σε πολύχρωμους σκιέρ ορειβατούμε μέσα από
τις πίστες   , ορειβατούμε τώρα δίπλα
από το συνδετικό (εναέρια καρέκλα )
ανηφόρα για γερά πόδια και   αντοχές ,
ανάσες πηχτές . Αργά   αλλά   σταθερά  
κερδίζουμε   ύψος , τόπος γύρω γυμνά
λευκός , χιόνι παγωμένο παντού .
Ένας περήφανος ήλιος μας συντροφεύει και μας ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια της πορείας .
Ο χρόνος τρέχει μαζί με τον ιδρώτα ,
κοφτές ανάσες  και η ερημιά του λευκού
τοπίου , ησυχία………..μόνο το θρόισμα
του παγωμένου αέρα μας   κρατάει συντροφιά. Βρισκόμαστε   στην κόψη της
κορυφογραμμής , τώρα τοπίο ολότελα
λευκό , άγριο , ήπιο , μουσικό , θεϊκό !
Απτόητοι  συνεχίζουμε για την κορυφή . Στην ψηλότερη κορφή   υπάρχει το εκκλησάκι
του   Προφήτη Ηλία το οποίο αποτελεί μνημείο του
Α΄ Παγκοσμίου   πολέμου . Είναι κατασκευασμένο  
σε ρυθμό καθολικό κτισμένο στη μνήμη των 5 χιλιάδων Σέρβων στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους  
στον Α ΄ παγκόσμιο πόλεμο από Βούλγαρους στρατιώτες στις μάχες που διεξήχθησαν   στις πλαγιές
του . Για την περιοχή  και το όνομα της Μακεδονίας.
Τώρα άγρια μουσική  αέρα ανακατεμένη με χιόνι
παγωμένο μας μαστιγώνει   το πρόσωπο   μπήκαμε  
μέσα   στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία   ανάψαμε
ένα κερί , γύρω από το ιερό στεφάνια με πλαστικά
λουλούδια γραμμένα στα σλάβικα αφιερωμένα στην
χάρη του Αγίου  από τους φίλους Σκοπιανούς .
Από το εκκλησάκι όλοι μαζί   θαυμάζουμε   την
άγρια ομορφιά των γύρω βουνοκορφών . Μπροστά
μας περήφανα ξεπροβάλλουν , οι χιονισμένες  βουνοκορφές του Βερμίου ,των Πιερίων ,του Ολύμπου  
του Άσκιου (Σινιάτσικο ) και αριστερά συνεχίζει η
οροσειρά του όρους Βόρα με τις κορυφές   Σοκόλ ,
Κράβιτσα, Πίνοβο , η  Τζένα και το  Πάϊκο .
Εναλλαγές χρωμάτων σε μια απαράμιλλη αρμονία ,  το  χιόνι δεν έρχεται για να γεμίσει το τοπίο
αλλά να το  αγκαλιάσει να το αναδείξει . Η ορειβασία
και   το σκι παύουν να είναι σπορ , είναι μέσο   απλώς  για την περιήγηση μας στο φανταστικό περιβάλλον .Αφήσαμε πίσω την ομορφιά και την ηρεμία
του βουνού και πήραμε το δρόμο της επιστροφής .
Επιστροφή , από άλλη διαδρομή . Κερασιά , Καρυδιά , Άγρας  .Ο δασικός ασφάλτινος δρόμος τρυπώνει  στο πυκνό δάσος και η  φυσιολατρική  τώρα
πλέον περιήγηση μας αρχίζει να αποκτά ξεχωριστό
ενδιαφέρον . Η μεγαλοπρέπεια και η ομορφιά κρύ-

βεται στις   κοιλάδες και τις δασωμένες πλαγιές .
Εκτεταμένα δάση από πεύκα έλατα ,οξιές  και χαμηλότερα καστανιές , βελανιδιές και κερασιές   μας υποδέχονται  με τα χρώματα του χειμώνα . Εδώ ζουν
σε μικρό αριθμό ζαρκάδια , λύκοι και αλεπούδες .
Δρόμος   κατηφορικός και χωρίς να το καταλάβουμε βρισκόμαστε στο πρώτο χωριό την Κερασιά .
Το χωριό μας υποδέχεται έρημο χτισμένο σε μια
ειδυλλιακή τοποθεσία . Μόνο οι καμινάδες που καπνίζουν προδίδουν την ανθρώπινη παρουσία .
Παίρνουμε το δρόμο που οδηγεί στην Έδεσσα
. Προσπερνάμε περιφερειακά   το χωριό Καρυδιά
. Λίγο πιο πέρα υπάρχει το μνημείο του καπετάν
Άγρα . Ο Τέλος Αγαπηνός   ( Σαράντης Αγαπηνός
, καταγωγή από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας ) ,
ανθυπολοχαγός πεζικού του ελληνικού στρατού ,
γεννήθηκε στο Ναύπλιο το 1880 επειδή ο πατέρας
του υπηρετούσε εκεί ως Εφέτης . Εισήλθε με αντάρτικο σώμα στη Μακεδονία και από τον Σεπτέμβριο
του 1906 μπήκε με δώδεκα ευζώνους   στον βάλτο
των Γιαννιτσών , όπου ανέπτυξε δράση εναντίον
των Βούλγαρων κομιτατζήδων .Τον Ιούνιο του 1907
δέχθηκε πρόταση του Βούλγαρου Βοεβόδα Ζλατάν
για τοπική ειρήνευση , όμως εκείνος τον συνέλαβε
, τον διαπόμπευσε και τον κρέμασε έξω από το χωριό Καρυδιά μαζί με τον πιστό συμμαχητή του τον
Αντώνη Μίγγα από την Νάουσα .
Περάσαμε τον σιδηροδρομικό σταθμό του Άγρα
τώρα προσπερνάμε την λίμνη και τον υγροβιότοπο
του Άγρα . Βρίσκεται σε υψόμετρο 470 μέτρων από
την επιφάνεια της θάλασσας . Εδώ ζουν  περιοδικά
250 διαφορετικά είδη πτηνών . Πρόκειται για μια
λίμνη 5.972 στρεμμάτων που υδροδοτείται από τις
πηγές του ποταμού Εδεσσαίου και η  επιφάνεια της
καταλαμβάνεται από πυκνή βλάστηση με  καλαμιές ,
ιδανικές συνθήκες  για φώλιασμα και αναπαραγωγή
της πανίδας .
Υπάρχουν επίσης λειμώνες με βούρλα και παρυδάτια δενδρώδης βλάστηση από λεύκες , ιτιές
πλατάνους και σκλήθρα .  Βατράχια , βίδρες , μυοκάστορες , υδρόβιες χελώνες και νερόφιδα συμπληρώνουν το σκηνικό . Μεταναστευτικά πουλιά όπως
πελεκάνοι , κύκνοι και το σπάνιο είδος της ροπαλόπαπιας συχνάζει εδώ κατά την περίοδο της αναπαραγωγής . Σε αντίθεση με την πλούσια ορνιθοπανίδα η ιχθυοπανίδα εμφανίζεται ιδιαίτερα φτωχή  .
Επιστρέφοντας απόγευμα στην Βέροια   αφήσαμε πίσω μας την παγωμένη και περήφανη ερημιά
των κορφών να φαντάζει ακόμη πιο μυστηριώδης
και ακατανόητα σαγηνευτική .
Τσιαμούρας Νικόλαος

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2020
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

Επιμορφωτική ημερίδα στο
3ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας επιμορφωτική ημερίδα με
θέμα «Ευρωπαϊκά προγράμματα στην Εκπαίδευση: eTwinning και Erasmus Plus». Την ημερίδα διοργάνωσαν ο Συντονιστής εκπαιδευτικού έργου του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας Μακαρατζής Γεώργιος
σε συνεργασία με τον ομόλογό του της περιοχής Αλεξάνδρειας Αμανατίδη Νικόλαο και την πρέσβειρα της
δράσης eTwinning Πέλλας, Ημαθίας, και Πιερίας Ευαγγελία Σαρίγκολη.
Στην επιμορφωτική ημερίδα παραβρέθηκε όλο το διδακτικό προσωπικό του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας καθώς και ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί από άλλες σχολικές μονάδες.
Ο κ. Μακαρατζής στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην σημασία των διασχολικών συνεργασιών τόσο σε
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια η κ. Σαρίγκολη παρουσίασε τη δράση E-Twinning και
τις δυνατότητες αξιοποίησής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας E-Twinning στην δρομολόγηση διασχολικών συνεργασιών από τους εκπαιδευτικούς. Ο κ. Αμανατίδης αναφέρθηκε στον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης
ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus Plus από τις σχολικές μονάδες και τα εκπαιδευτικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν μέσα από την συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτά,
Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί Ταχτσόγλου Μαρία και Σισμανίδου Ουρανία κατέθεσαν την εμπειρία τους
από την συμμετοχή των ιδίων και των σχολείων τους σε προγράμματα Erasmus Plus και eTwinning αντίστοιχα.

Το ΥΦΑΔΙ έκοψε βασιλόπιτα

www.laosnews.gr
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Έκοψε την πίτα της
η Ένωση Φωτογράφων
Κ.Δ. Μακεδονίας

Με μεγάλη συμμετοχή από τα μέλη
της Ένωσης Φωτογράφων και τις
οικογένειές τους,
πραγματοποιήθηκε
η πρώτη γενική συνέλευση και η κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του 2020
στα Γιαννιτσά Πέλλας. Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Κοντσίδης και όλο το Δ.Σ.
αφού καλωσόρισε
τα πολλά νέα μέλη
που γράφτηκαν στην
Ένωση ενημέρωσε
για τις πρόσφατες
εξελίξεις στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων
αλλά και για όλες τις
εκδηλώσεις που έχει δρομολογήσει η
Ένωση στο προσεχές διάστημα όπως
είναι το 2ο workshop
της Θεσσαλονίκης.
Τα μέλη μοιράστηκαν πολλά δώρα
από τους χορηγούς
της πίτας, τον Nikos
Iliopoulos, την εταιρεία PROLAB Digital
Photo Printing, το
InPozar - Λουτρά
Πόζαρ , την εταιρεία
Cameralab και την
κα Μουστάκα. Το ΔΣ
και όλα τα μέλη εύχονται σε όλους μια καλή χρονιά γεμάτη υγεία και δημιουργικότητα.
www.cwm-photographers.gr

Πανηγυρίζει ο Ι. Ν. Υπαπαντής του Χριστού
στην Πατρίδα Ημαθίας

Σε ζεστή ατμόσφαιρα, γεμάτη αισιοδοξία
και προσδοκίες
για τον νέο χρόνο, έκοψε την
βασιλόπιτά του η
οικογένεια του ΥΦΑΔΙΟΥ. Παιδιά,
γονείς και εθελοντές δώσανε ραντεβού στο καφέ
του Τζέπου, όπου
μοιράστηκαν όμορφες στιγμές,
αντάλλαξαν ευχές
από καρδιάς και
έμαθαν από τον
π. Νικόλαο Παπαθεοδώρου την ιστορία του εθίμου της βασιλόπιτας. Το φλουρί έπεσε στον επί χρόνια εθελοντή του
ΥΦΑΔΙΟΥ Κώστα Σιούγγαρη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Γιώργο και την Νάντια Τζέπου για το
πλούσιο μπουφέ και την αγάπη τους, την οποία δείχνουν έμπρακτα εδώ και πολλά χρόνια.
Το Δ.Σ.

Το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Φεβρουαρίου 2020 εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ι. Ν. Υπαπαντής του Χριστού στην Πατρίδα Ημαθίας.
Το πρόγραμμα των ακολουθιών έχει ως εξής:
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020 (παραμονή της Εορτής)
17:00-18:00 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’αρτοκλασίας.
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 (Εορτή Υπαπαντής του Χριστού)
07:00-10:30 Όρθρος, Αρχιερατική Θ. Λειτουργία, Ιερουργούντος του Μητροπολίτη Βέροιας Ναούσης και Καμπάνιας, κ. κ. Παντελεήμονος.
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Οι πρόσκοποι
του 5ου Συστήματος έκοψαν πίτα

Το 5o Σύστημα Προσκόπων Βεροίας έκοψε την βασιλόπιτά του για το νέο έτος το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 μέσα
στη ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα της εστίας του.
Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Σωφρόνιος Φάκας, ο Αντιπρόεδρος Δημ. Συμβουλίου Βεροίας κ.Πυρινός Δημήτρης, τα
μέλη του Δ.Σ. Ομίλου Προστασίας Παιδιού κ.Λαμπροπούλου
Χρύσα και κ. Τσιαρτσιώνη Χαρά, οι διατελέσαντες Τοπικοί
και Περιφερειακοί Έφοροι Ημαθίας κ.Πυρινός Παύλος κ. Ταμπακόπουλος Κώστας και κ.Τελλίδης Σπύρος, οι Υπαρχηγοί
της Ενώσεως Παλαιών Προσκόπων Βεροίας κ.Οικονομίδης
Κώστας και κ.Τσέλιος Σωτήρης, καθώς και οι διατελέσαντες
Αρχηγοί του 5ου Συστήματος και των Τμημάτών του: κ.Ζερδαλή Λουίζα-Δέσποινα, κ.Κότσιφας Αντώνιος, κ.Παυλίδης
Παύλος , κ.Ρουμελιώτης Κωνσταντίνος καθώς πλήθος γονέων, παιδιών και παλαιών Προσκόπων της Βέροιας. Στην
εκδήλωση δεν μπόρεσαν να παραστούν και απέστειλαν τους
θερμούς χαιρετισμούς τους: ο διατελέσαντας Π.Ε.Ημαθίας
κ. Παπαδημητρίου Τάκης , ο διατελέσαντας Τοπικός Έφορος
Βεροίας-Πρόεδρος Ε.Π.Π.Βεροίας κ.Στάντζος Αθανάσιος και
ο Αρχηγός της Ε.Π.Π.Βεροίας κ.Ουσουτζόγλου Νίκος.
Στην αρχή της εκδήλωσης έγινε μια αναφορά από τον
Αρχηγό του 5ου Συστήματος κ.Παντελίδη Ανέστη πάνω
στο πρόγραμμα και το παιδαγωγικό έργο των Βαθμοφόρων
μέσα στα τμήματα τους, στις περσινές δραστηριότητες τους,
καθώς και στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς, ζητώντας
την συμμετοχή όλων (παιδιών-γονέων – βαθμοφόρων- παλαιών προσκόπων) για την επιτυχία όλων των παραπάνω
Ακολούθησε μια τετραλογία οπτικοποιημένων παρουσιάσεων σχετικά με την Διάρθρωση του 5ουΣυστήματος
Βεροίας, τις δραστηριότητες & τις τεχνικές εργασίες που

πραγματοποιήθηκαν κατά την περσινή χρονιά καθώς επίσης
παρουσιάστηκαν οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις
του Συστήματος.
Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε απονομή Τιμητικών Διακρίσεων στον κ.Καλογήρου Νικόλαο στην κ.Παντελίδου Όλγα
για την συνεχή και αδιάλειπτη προσφορά τους στο Σύστημα
μας καθώς και απονομή της επετειακής μαντίλας των «100
χρόνων του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων» στους βαθμοφόρους και τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης. Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή δώρων στους
8 τυχερούς της Βασιλόπιτάς μας και τις θερμότερες ευχές
μας για ένα όμορφο και δημιουργικό 2020.Εάν θέλετε και το
παιδί σας να ζήσει αξέχαστες προσκοπικές στιγμές δεν έχετε
να επισκεφτείτε την εστία μας επί της οδού Γοργοποτάμου 7
(παραπλεύρως εισόδου δημοτικού Τσαλέρα), κάθε Σάββατο
12:00-14:00 και 17:00-20:00 ή να μας τηλεφωνήσετε στο
23310-62821 κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρες.
Παντελίδης Ανέστης
Αρχηγός Συστήματος

Κοπή Βασιλόπιτας για τα 100 χρόνια του
3ου Συστήματος Προσκόπων Βέροιας
Σε εξαιρετική ατμόσφαιρα πραγματοποιήσαμε την
Ετήσια Κοπή της Βασιλόπιτας του 3ου Συστήματος
Προσκόπων Βεροίας, το πρωί της Κυριακής 26 Ιανουαρίου 2020 στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Βεροίας.
Κατά την εκδήλωση παρουσιάσαμε το επετειακό σήμα
των 100 Χρόνων λειτουργίας του Συστήματός μας. Ο
ενθουσιασμός όλων των μελών μας, Λυκόπουλων, Πρόσκοπων, Ανιχνευτών, Προσκοπικού Δικτύου, Επιτροπής
Κοινωνικής Συμπαράστασης και Βαθμοφόρων ήταν
έκδηλος, με αποτέλεσμα η δράση να έχει ως βασικό συστατικό τα προσκοπικά τραγούδια τα οποία πλαισίωσαν
την προβολή του πλούσιου ενημερωτικού υλικού για την πορεία του 3ου Συστήματος
κατά την προηγηθείσα χρονιά.
Εκλάβαμε την ευλογία του εκπροσώπου της Μητρόπολης και παλαιού προσκόπου
πατέρα Καλλίνικου, και μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Βουλευτής κ Μπαρτζώκας,
ο Διοικητής της Ι Μεραρχίας Πεζικού Υποστράτηγος Κολοκούρης, ο Δήμαρχος Βεροίας
και παλαιός Πρόσκοπος κ Βοργιαζίδης, ο Αστυνομικός Διευθυντής κ Κούγκας, ο Διοικητής
της ΒΜΚ και παλαιός βαθμοφόρος Αντισυνταγματάρχης Αναστασιάδης. Από πλευράς της
ηγεσίας των Προσκόπων παρόντες ήταν ο Περιφερειακός Έφορος Κεντρικής Μακεδονίας κ Πιστοφίδης, οι παλαιοί Έφοροι κ. Πυρινός, κ. Τελίδης, κ. Δημόπουλος , η ΕΚΣ της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Αρχηγός της ΕΠΠ κ Ουσουλτζόγλου, και οι Υπαρχηγοί ΕΠΠ κ Οικονομίδης και κ Τσέλιος, καθώς και πλήθος παλαιών Βαθμοφόρων. Στην
εκδήλωση συμμετείχαν ικανός αριθμός Παλαιών Προσκόπων και φυσικά, οι οικογένειες
των μελών μας.
Αναμνηστικό του 3ου Συστήματος, μαζί με τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας για την διάθεση της αίθουσας έλαβε ο Υποστράτηγος Κολοκούρης, αναμνηστική μαντήλα του 3ου
Συστήματος έλαβε ως αναγνώριση της αρωγής του στην εφαρμογή της μεθοδολογίας, ο
παλαιός πρόσκοπος Υπαρχηγός Σωτήρης Τσέλιος, και τιμητική πλακέτα το παλαιό μέλος
της ΕΚΣ Αναστάσιος Στογιαννόπουλος ο οποίος υπήρξε ο πρωτεργάτης του σχηματισμού των ομάδων Ρομποτικής του 3ου Συστήματος.
Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η στιγμή κατά την οποία εκχωρήθηκε από την οικογένειά
Σούμπουρου, η στρατιωτική πλακέτα του αδικοχαμένου παλιού μας φίλου και προσκόπου Μιχάλη Σούμπουρου, προς έκθεση στο Μουσείο Προσκόπων Βεροίας. Ο Μιχάλης
Σούμπουρος προ 30 ετών έχασε την ζωή του στην Σομαλία ενώ βρισκόταν σε ειρηνευτική
αποστολή του ΟΗΕ, ως Έλληνας στρατιωτικός. Η τιμητική αυτή πλακέτα θα τοποθετηθεί
σε ειδική προθήκη στο Μουσείο Προσκόπων.
Με προσμονή τονίζω ότι η Κοπή της Βασιλόπιτας δεν αποτελεί παρά την αρχή σειράς
δράσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων του 3ου Συστήματος Προσκόπων Βεροίας,
που θα διεξαχθούν κατά την διάρκεια της χρονιάς.
Εκ μέρους του επιτελείου θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους τους
συμμετέχοντες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το
Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Την ομάδα «Φάρος Αγάπης» της Θεσσαλονίκης,
για την προσφορά ατομικών δώρων στα παιδιά του
Κέντρου ημερήσιας φροντίδας (ρούχων, παπουτσιών, γραφικής ύλης, ειδών ατομικής φροντίδας
κλπ).
2.Τη Σχολή Μετεκπαίδευσης της ΕΛΑΣ, για τη δωρεά ποσού 140€.
3.Το Νηπιαγωγείο της Βεργίνας, για τη δωρεά ποσού 100€.
4.Ανώνυμο φίλο για τη δωρεά ποσού 100€.
5.Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, για την προσφορά τροφίμων και αναλωσίμων.
6.Την κυρία Σοφία Τόπη, για την προσφορά εσωρούχων και καλτσών.
7.Την κυρία Ελένη Στεργίου, για την προσφορά
ειδών για το επόμενο Bazaar (Πάσχα).
8.Την κυρία Σοφία Μπουσμαλή, για την προσφορά 30 κιλών εδωδίμων (πιτών και σφολιατοειδών).
9.Την Εταιρεία υποδημάτων Parex για την προσφορά προϊόντων της (παντοφλών και παπουτσιών).
10.Την Εταιρεία κρεάτων του κυρίου Δημήτρη Κεχαγιά, για την προσφορά 5 κιλών ανάμικτου κιμά.
11.Την κυρία Αναστασία Ναβροζίδου, για την προσφορά απορρυπαντικών και ειδών ατομικής υγιεινής.
12.Τον κύριο Γεώργιο Τσαλέρα, για την προσφορά
ειδών θαλάσσης, παιγνιδιών, βιβλίων και τσαντών.
13.Τον κύριο Διονύση Καρολίδη και το κατάστημα
Ζήτα-Κάπα, για την προσφορά 12 νεροπότηρων.
14.Το κατάστημα «Μελανάκι», για την προσφορά
υπηρεσιών.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Αρχηγός του 3ου Συστήματος Προσκόπων Βεροίας
Βαγγέλης Παπαχαραλάμπους

Ελάτε στις
Σχολές Γονέων του
«Έρασμου» σε Βέροια
και Νάουσα
Οι Σχολές Γονέων του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» με τη σταθερή
συνεργασία των Δήμων Βέροιας και Νάουσας,
συνεχίζουν και το 2020 τη λειτουργία τους,
αποτελώντας έναν σημαντικό κύκλο συμβουλευτικής και συνεργασίας ομάδων γονέων και
ειδικών επιστημόνων του Συλλόγου μας πάνω
σε καίρια ζητήματα που αφορούν στο παιδί, το
σχολείο, την οικογένεια αλλά και ειδικότερης
θεματολογίας και προβληματικής γύρω από το διαδίκτυο, την αναπηρία, τις εξαρτήσεις, την επικοινωνία ζεύγους και οικογένειας, το πένθος, τις φοβίες, την ταυτότητα, το μπούλινγκ (bullying) κτλ.
Πρόκειται για μια δράση που στοχεύει στο να βελτιώσουμε την επικοινωνία με τα παιδιά μας, να μιλήσουμε για το παιδί- το σχολείο και
την οικογένεια, να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές και πνευματικές ανάγκες των παιδιών, να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας, να υιοθετήσουμε νέους κανόνες συμπεριφοράς,
να καθορίσουμε ρόλους, να συζητήσουμε τα προβλήματα- προβληματισμούς μας, να βρούμε λύσεις και τέλος, να διαμορφώσουμε ευτυχισμένους αυριανούς πολίτες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του «Έρασμου» Μ.
Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 74073 ή στο
Email: erasmos.veria@gmail.com
Σύνολο συνεδριών 10 - Συμβολικό κόστος συμμετοχής: 2 ευρώ κατ’
άτομο ανά συνεδρία
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
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Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:
Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (ΠΕΟ)
Αφετηρία: Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,
Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλοχώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι
Προορισμός: Βέροια
5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45,
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα καθημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,
14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας:   Μακροχώρι,
Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσάκι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος
Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέλι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων
Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,
7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ,
19:45, 20:45, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T
,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T,
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T, 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,
17:30,
17:45T,18:30,19:30T,20:00, 21:30
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00
1 5 : 1 5 T, 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T, 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0
19:00,19:15T,20:15,20:45T, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,   10:30,  
11:30, 12:30,   13:30, 14:30, 15:30Τ,   16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ,  21:30
Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσσαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  
Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

www.laosnews.gr
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Βραβεύσεις Παν/νικών Στίβου
ΕΑΣ-ΣΕΓΑΣ Κ. Μακεδονίας

Έ

γινε την Κυριακή το απόγευμα στην Κατερίνη στο
πνευματικό κέντρο της
πόλης η τελετή της βράβευσης
των Πανελληνιονικών 2019 της
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας
[Ημαθια-Πιερια-Πελλα-Κιλκις].Στην
τελετή που παρευρέθηκε ο γενικός
γραμματέας του ΣΕΓΑΣ κ Βασίλης
Σεβαστής, ο Δήμαρχος Κατερίνης
Ολυμπιονίκης του μήκους Κώστας

Φαρμακεία
Πέμπτη 30-1-2020
13:30-17:30 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό
Ν. Δημαρχείου) 2331025669
21:00-08:00 ΚΑΛΟΥΔ Η Σ Θ Ε Μ Ι Σ ΤΟ Κ Λ Η Σ
ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ)
23310-27507

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Ιανουάριος 2020

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κα
τά το διάστημα από 27-1-2020 μέχρι 2-22020 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

Κουκοδημος, φίλοι γονείς παράγοντες και οι προπονητές των αθλητών.
Βραβεύθηκαν  και οι παρακάτω δέκα  πρωταθλητές  απο την   Βέροια   για τις επιτυχίες τους.
1. Υφαντιδου Σοφία
1η Παν/κης Γυναικών στον ακοντισμό, Ευρωπαϊκό κύπελλο
2 Σταμος Αναστάσιος
2ος Παν/κης Κ-23 στο  βάδην
2ος Παν/κης Κ-20 στο βάδην, Βαλκανικοί εφήβων
3 Μποχώρη Δήμητρα
2η Παν/νης Κ-23  στο βάδην

4 Τζιμογιαννη Ολυμπία
2η Παν/κης Κ-23 στο επταθλο
5 Κελεπουρης Άνθιμος
3ος Παν/κης  Κ-20 στο βαδην
6 Αθανασακης Παναγιώτης
1ος Παν/κης   Κ-16 στα 600 μ
7 Ζησιος Θανάσης
2ος Παν’κης Κ-16 στα 80 μ
3ος Παν/κης Κ-16 στο ύψος
8 Μπαρμπαρουση Ηλια
2η Παν/κης Κ-16 στο βάδην
9 Τζημα Αγγελική
3η Παν/κης Κ-16 στο βάδην
10 Πασχουλα Αμαλια Αννα
3η Παν/κης Κ-16 στα 150 μ

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

2331020.240, 76.612
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.610, 76.613
Υπασπιστής: 	
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . .  2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία:  . . . . . . . . .  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών . . . 2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . . 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  . . . . .
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών  . . . . . . . . . . . . 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . . 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . .  2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: . . . . . . . . . . . . . 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . . 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:  . . . . . . 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . . 2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  . . . . . . . . . . 2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . . 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . . 23333 50142
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κατοικήσιμο και το

πωλείται μονοκατοι-

χωρίς ασανσέρ, ατο-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα

ενοικιάζεται διαμέρι-

ισόγειο αποθήκες,

κία 80 τ.μ. σε οικόπε-

μική θέρμανση, κου-

με συμπύρηνα ρο-

σμα 45 τ.μ., ημιόρο-

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

σ ε ο ι κόπ ε δ ο 1 , 5

δο 1000 τ.μ., με θέα

φώματα ενεργειακά,

δάκινα (Άνδρος και

φος. Τιμή 150  ευρώ.

επαγγελματικός χώ-

στρέμμα, θερμοκή-

το ποτάμι, και τα δύο

μπαλκόνια γύρω-γύ-

Έβερτ) 9 στρέμμα-

Τηλ.: 23310 22063.

ρος επί της Βενιζέ-

π ι ο , α μ π ε λώ ν α ς ,

μαζί ή μεμονωμένα.

ρ ω . Τι μ ή 4 5 . 0 0 0

τα στο ΠΑΛΙΟ ΣΚΥ-

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

λου 7 στη Βέροια,

περιφραγμένο, 3Δ-

Τηλ.: 6981 058526.

ευρώ, συζητήσιμη.

ΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 6972

ισόγειο διαμέρισμα

καθαρού εμβαδού

Τηλ.: 6992 769850.

237102.

76 τ.μ., πραγματικός

42 τ.μ., στον 2ο ό-

λουλουδότοπος με

ροφο. Περιλαμβάνει

ΣΚWC. Τηλ.: 6987
473349.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Σ ΤΑΥ Ρ Ο Σ π ω -

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

λείται διόροφη μο-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

νοκατοικία περίπου

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

175 τ.μ., το πάνω

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Απαραίτητα προσόντα:
·Πτυχίο πληροφορικής ή πτυχίο θετικών επιστημών
·Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου
·Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·Γνώσεις προγραμματισμού
·Γνώσεις Ρομποτικής (Wedo2 και EV3 της LEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα
εκτιμηθούν
Πληροφορίες 6978897897 Κος Σαπτσόγλου Ιγνάτιος
Στέλνετε το βιογραφικό σας στο info@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΔΒΜ
Εδέσσης 21 Βέροια

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πωλείται μονοκατοικία

6979 464235.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι ε π ί

δύο διαμερίσματα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

κλιματισμό, καλορι-

3 χώρους και W.C.

της Β. Όλγας κο-

από 70 τ.μ. ισόγειο

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

φέρ, πάρκιγκ, χωρίς

Τηλ.: 23310 21106.

ντά στην Ανάληψη

και 70 τ.μ. 1ος όρ.,

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

κοινόχρηστα, Γρε-

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ε-

διαμέρισμα 3ου ο-

με εξωτερική σκάλα,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περι-

βενών 11 και Ερμού

νοικιάζεται επαγγελ-

ρόφου, 80 τ.μ. κα-

σε οικόπεδο 595 τ.μ.,

πεδο 1.085 τ.μ. στη

ίτερο, στην πλατεία

γωνία. Τηλ.: 6949

ματικός χώρος 50

θαρό, 78.000 ευρώ.

πάνω στον κεντρικό

Βεργίνα, έναντι πα-

Κα π ε τα ν ί δ η λό γ ω

215864.

τ.μ., πλήρως ανακαι-

Τηλ.: 6945 122583

δρόμο, 10 λεπτά α-

ραδοσιακού ξενώνα,

σ υ ν τα ξ ι ο δ ότ η σ η ς .

Euromesitiki.

πό τη Βέροια, δίπλα

πλησίον Γυμνασίου

Τηλ.: 6972 670817.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

από τον Αγ. Γεώργιο.

Βεργίνας. Τηλ.: 6974

κατοικία κοντά στο

Τιμή 85.000 ευρώ,

792021.

7ο Δημοτικό, 75 τ.μ.,

συζητήσιμη. Τηλ.:

με υπόγειο 75 τ.μ.
και οικόπεδο 200

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΧΩΡΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΠΙΕΡΙΩΝ 32, ε-

2310 864983 & 6941

πεδο στη Μέση Βέ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

νοικιάζεται κατάστη-

422004.

ροιας, 6 στρέμματα,

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

μα 32 τ.μ., με πα-

τ.μ., 48.000 ευρώ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

τιμή 130.000 ευρώ

επιπλωμένη μεζο-

τάρι περ΄΄ιπου 15

Τηλ.: 6945 122583

ρισμα 95 τ.μ., 3ος

(συζητήσιμη). Κιν.:

νέτα με 4ΔΣΚ, αυ-

τ.μ., με W.C. Τηλ.:

Euromesitiki.

όρ., καταπληκτική

6972913645 κ. Τά-

τόνομη θέρμανση,

θέα, ανακαινισμένο,

σος.

γκαράζ, αποθή-

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο

κη. Νεόδμητη με

κέντρο του Διαβα-

θέα, περιοχή Καλ-

τού οικόπεδο 205

λιθέας, 500 ευρώ.

τ.μ., αξία 7.000

Τηλ.: 6945 122583

ευρώ. Τηλ.: 6942

Euromesitiki/

067283.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 2,

ΝΑΟΥΣΑ πωλείται το παλαιότερο
καφεκοπτείο στο
κέντρο της πόλης,
λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ.: 6997
026390.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται γκαρσονιέρα
στην οδό Πολυζωΐδη, κοντά στην Πλατεία Ωρολογίου. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:
6949 981810.

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα
3ΔΣΚWC, με αυτόνομη θέρμανση και
ηλιακό θερμοσίφωνα, επιπλωμένο και
οικιακό εξοπλισμό
κοντά στο Νοσοκομείο. Τηλ.: 6997
026390.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυστήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 23471 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Οροφοδιαμέρισμα 70 τ.μ., κατασκευή 2000, 2 υ/δ, 1 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά, με φόντο τον κάμπο,
άψογα συντηρημένο, καινούργια αλουμινίου
κουφώματα   με διπλά τζάμια, με συμμετρική
διάταξη των χώρων, ατομική θέρμανση με σόμπα η κλιματιστικό η  χωρίς θέρμανση και με
πάρκινγκ πυλωτής , ενοίκιο 250€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23449 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Διαμέρισμα 75
τ.μ., κατασκευή 1983, 2 υ/δ, 2 ος όροφος και με
ευχάριστη θέα, καλοδιατηρημένο, ατομική θέρμανση πετρελαίου και με ανελκυστήρα, ενεργειακής κλάσης Ε , έχει μία ντουλάπα,  άνετους
χώρους και με parking πιλοτής , διαμπερές και
σε πολύ καλή τιμή,  μόνο 250€, Αποκλειστική
διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο από 1/1/2020.
Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ   ενοικιάζεται
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Διαμπερές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,αποτελούμενο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με υπέρυθρες , η με σόμπα
πέλλετ του ενοικιαστή , θέση στάθμευσης στον
αύλιο χώρο , έχει μεγάλη βεράντα , απεριόριστη
θέα στον κάμπο και τα κουφώματα του είναι με
διπλά τζάμια , Τιμή: 300 € . Αποκλειστική διάθεση
- διαχείριση από  ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
ΚΩΔ. 23402 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα
110 τ.μ., κατασκευή 1973, 3 υ/δ, 2 ος όροφος,
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , μέτρια κατασκευή, αλουμινίου συρόμενα, ανεξάρτητη
θέρμανση , σόμπα με ξύλα η Pellet , χωρίς
ανελκυστήρα, με πολύ λίγα κοινόχρηστα, 220€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. Αποτελείται
από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με εντοιχιζόμενες
ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλοκουζίνα με τζάκι
και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ επιπλωμένο μαζί
με ηλεκτρικές συσκευές. Διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου, συνθετικά κουφώματα με
διπλά τζάμια, με ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη
αυλή.  Τιμή: 300 €. Πληροφορίες μόνο στην
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα απο-

www.laosnews.gr

θήκη συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. ισόγεια με
εξαιρετικά καλή πρόσβαση. Αποτελείται από 1
Χώρο . Ενοίκιο 140 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον
1 ο όροφο. Αποτελείται από έναν γραφειακό
χώρο, Κουζίνα και WC. Είναι κατασκευασμένο
το 1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Κεντρική Θέρμανση Πετρελαίου, Ανελκυστήρα,
Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.24763 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ.,
κατασκευή 2000, με δύο χώρους , 3 ος όροφος, καινούργιο εντελώς, σε άψογη κατάσταση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
άψογα συντηρημένο, με ωραία διαρρύθμιση,
με υδραυλικό ανελκυστήρα , κεντρικότατο, με
μίσθωμα τα 200€.
Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος ορ. .
Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζάμια και μία αποθήκη
- Τιμή: 150 € .
Κωδ. 116007 Ενοικιάζεται   γραφειακός
χώρος κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός ,
κατάλληλος για κάθε χρήση με δικό του WC και
με πολύ λογικό τίμημα στα 230€.
Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213
τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτητους
, φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάσταση με
2 WC και ασανσέρ, με μηνιαίο μίσθωμα 700€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 22777 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο
Κατάστημα με 35 τ.μ., και με επιπλέον 35 τ.μ.
υπόγειο , πρόκειται για ακίνητο σπάνιας προβολής και θέσης στην οδό Μητροπόλεως , ενοίκιο
700€. Αποκλειστική ανάθεση για υπόδειξη από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22814 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σε
άκρως εμπορικό σημείο κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 36 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1
Χώρο με καλή βιτρίνα. Είναι κατασκευασμένο το
1965  και με πολύ καλό μίσθωμα στα 300 €. Το
γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 1112 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον πεζόδρομο κατ΄ αποκλειστικότητα γωνιακό Κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. αναλυτικά με 60
τ.μ. ισόγειο, 60 τ.μ. υπόγειο και 40 τ.μ πατάρι,
με πολύ μεγάλη βιτρίνα , σπάνιο το σημείο και
η ευκαιρία μοναδική. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρό ενδιαφερόμενο μισθωτή. Τιμή: 1.200 €.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ   από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12815  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ κατάστημα
400 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. κατάλληλο  για

έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. σε δύο επίπεδα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο χρησιμοποιείται
σαν γκαράζ και αποθήκη  , σε οικόπεδο 350 τ.μ.
σε άψογη κατάσταση, αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών,  έχει τζάκι ενεργειακό , αρχοντικό ,
για απαιτητικούς αγοραστές, και με δύο μπάνια ,
τιμή 185.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
πάμπολλες χρήσης ακόμη και για υγειονομικού ενδιαφέροντος , με αύλιο χώρο δικό του
μεγάλο και μίσθωμα πολύ λογικό μόνο 1500€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105475  ΠΑΡΚΙΝΓΚ ενοικιάζεται στο
Βήμα του Αποστόλου Παύλου 15 τ.μ.  σε ημιυπόγειο με εύκολη πρόσβαση και με τηλεχειριστήριο , μηνιαίο μίσθωμα 50€ ,
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψωμένη συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55 τ.μ. υπόγειο χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές οικόπεδο συνολικού
εμβαδού 490τ.μ. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένη
το 1997 και διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, έναν πολύ ωραίο κήπο και μεγάλη βεράντα,
δίνεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο 60.000 €.
κωδ. 14046 ΚΕΝΤΡ0, κάτω από την Εληά
πωλείται διαμ/μα 77 τ.μ., κατασκευή 1975 , 2
υ/δ, 1 ος όροφος, πρόκειται για διπλοκατοικία
καλοδιατηρημένη ωραιότατη κατασκευή , με ωραία βεράντα και με ατομική θέρμανση , διαθέτει
και μία αποθήκη 9 τ.μ. , συνολική τιμή 65.000€.  
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13912 ΒΙΛΛΑ ΒΙΚΕΛΑ  Διαμέρισμα
87 τ.μ., καθ. και 104 τ.μ. μικτά  κατασκευή 2006,
διαθέτει 3 υ/δ, 1 ος όροφος, με μοναδική θέα
στον κάμπο, καταπληκτικό διαμέρισμα, νεοαναγειρόμενο , σίγουρα  επιμελημένης κατασκευής,
άριστη διαρρύθμιση, αυτόνομη θέρμανση, θωρακισμένη πόρτα , για απαιτητικούς αγοραστές,
τιμή 85.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12870 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. μικτά και
80τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2
υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1967 και διαθέτει απεριόριστη Θέα,
οι χώροι του λειτουργικοί, κουφώματα ξύλινα,

ανελκυστήρα, χωρίς θέρμανση, με εξαιρετική διαρρύθμιση, σκαλιά εισόδου,  σε μοναδική τοποθεσία, σε τιμή προσφοράς μόνο: 54.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13084 ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ. στον
5ο όροφο Ρετιρέ, αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1997 και διαθέτει θέρμανση ατομική
με κλιματιστικό, απεριόριστη Θέα στον κάμπο,
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, ηλιακό
θερμοσίφωνα, θωρακισμένη πόρτα εισόδου,
ανελκυστήρα, με τέντες, κλειστό πάρκινγκ 18τ.μ.
καθώς και μια αποθήκη 9 τ.μ., σε πολύ καλή γειτονιά, άνετοι χώροι, σε τιμή προσφοράς
115.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή. Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψωμένη συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55 τ.μ. υπόγειο χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές οικόπεδο συνολικού
εμβαδού 490τ.μ. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένη
το 1997 και διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, έναν πολύ ωραίο κήπο και μεγάλη βεράντα,
δίνεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο 60.000 €.
Κωδ: 24609 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 95 τ.μ. Υπερυψωμένη, σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1.270
τ.μ., άψογα συντηρημένη, υπερσύγχρονης κατασκευής, υψηλών ποιοτικά προδιαγραφών.
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, οι χώροι του λειτουργικοί. Είναι κατασκευασμένη το 2007 και διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, Ηλιακό θερμοσίφωνα, BBQ  
στην αυλή με πολύ ωραίο κιόσκι, Αποθήκη
40τ.μ., Κουφώματα Συνθετικά με Διπλά τζάμια,
σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα μόνο 100.000
€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.
Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πωλείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος ορ.  
βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι μοναδική,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη Χαρίεσσα Ναούσης εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και
100 τ.μ. περίπου το σπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους. Πληρ. τηλ.: 6981 906509.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8
ετών στον Βάλτο Σταυρού Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ UNIMOK, μία
πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα συρταρωτή
1,70 σχεδόν καινούργια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973 616847.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, πωλείται αποθήκη 147 τ.μ., με καλή πρόσβαση από κεντρικό
δρόμο , σε ημιυπόγειο , τιμή πώλησης μόνο
16.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον
Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 1ος
ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 22.000 €.
Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  και
αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 2005
και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό.
Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα , τιμή
45.000 €.
Κωδ: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη,
Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 45.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το
1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
A/C - Τιμή: 50.000 €.
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι χώροι
του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία ,
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , με μεγάλη
βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 25.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατάστημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ισόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο έτοιμο σε λειτουργία , με ολόκληρο τον εξοπλισμό
κομπλέ λόγω συνταξιοδότησης. Η επιχείρηση
στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα μεγάλης προβολής συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ., διαθέτει
μεγάλο και σταθερό πελατολόγιο, ζητούμενο
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τίμημα μόνο 60.000€, με πολύ λογικό μίσθωμα
στα 450€. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητηθούν. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από
την Μεσιτική Ακινήτων.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ 13640 ΣΤΟ 7.5 ΔΡ. ΒΕΡ.-, Δεύτερο
από τον κεντρικό δρόμο για Νάουσα 5.472 τ.μ.,
χωραφοοικόπεδο σε προνομιακή θέση, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρία μόνο για αποφασιστικό αγοραστή, Αποκλειστική διάθεση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και υπόδειξη μόνο σε
σοβαρά ενδιαφερόμενο, τιμή 28.000€.
Κωδ 13694 ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο 7.5
χιλ. Πωλείται χωραφοοικόπεδο  12.000 τ.μ., για
επένδυση, εξαιρετική ευκαιρία χωρίς αμφιβολία,
σε τιμή πράγματι χαμηλή, μόνο 35.000€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ πολύ
πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του χωριού .
Τιμή μόνο 18.000 €.
Κωδ. 13056 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , ευκαιρία πωλείται οικόπεδο 400 τ.μ., με σ/δ 0,8 εντός σχεδίου πόλεως , άρτιο οικοδομήσιμο , με γύρω
-γύρω οικοδομές , η αντικειμενική του τιμή είναι
83.000€ αποδεδειγμένα η δε τιμή πώλησης του
από 80.000€ τώρα προσφέρεται στα 32.000€ ,
ευκαιρία άριστη.Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ. 13007 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα εξαιρετικό οικόπεδο μεγάλο 1.010 τ.μ. γωνιακό
ανατολικό , κατάλληλο και για οικοδομή με σ/δ
0,8 , τιμή μόνο 110.000€.
Κωδ. 13010 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ πωλείται οικόπεδο στην είσοδο του χωριού από την πλευρά της
Βέροιας με 1965 τ.μ. , άρτιο και οικοδομήσιμο ,
σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 25.000€.
Κωδ. 13377 ΦΥΤΕΙΑ, Οικόπεδο 3.000 τ.μ.,
εντός ζώνης , με εκπληκτική θέα στον κάμπο,
αξίζει να το δει κανείς, για πολύ απαιτητικούς
αγοραστές φυσιολάτρες , σε τιμή προσφοράς,
μόνο 35.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Αποκατάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι
μόνο  στη θέση  Καβάκια πάνω στο δρόμο για
τη Ραχιά  12.000 τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον
τον κάμπο της Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την
Θεσ/νίκη . Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο
σε πολύ σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 450.000€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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με δίπλωμα Γ΄ και Δ΄

18

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ
110.000€
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 92 τ.μ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ
90000€
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητέα 28000€
ΑΓΟΡΑ   90 τ.μ με θεα, ασανσέρ,.  Χρήζει ανακαιν.  70000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ
Οικ.200 τ.μ 50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ 3ος 40 τ.μ 1ΔΣΚ WC,προσοψης με Αυτ.Θ. Α/C
26000€
ΚΕΝΤΡΟ έτοιμο ανακαινισμένο 90 τ.μ 2ΔΣΚ 60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣ διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ
60000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας
300€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ Καλλιθεα 4ΔΣΚ 2WC Ξυλολεβητας+ενεργ.Τζακι
επιπλωμενη 500€      
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C 2WC 300€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  επιπλωμενη στον Βοσπορο 2ΔΣ-Κ Α.Θ 220€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση
250€
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΟΡΑ 70 τ.μ 1ΔΣ-Κ WC χωρις κοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟ Διαμερισμα στα Παπακια 2ΔΣΚ Ατ.Θ. αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμενο 1ΔΣΚ ανωγειο καλο 250
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο
Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για Φωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 1000 μ. από
παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€

ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευκαιρια
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οκοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1400€ το στρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες
προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,  85 τ.μ χρηζει ανακ.για   Ιατρειο 70000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για Ιατρους Βενιζελου κοντα 4χωρα
400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗ αποθηκη 120τ.μ 150€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€
ΕΛΗΑ 200τ.μ+200 ΥΠΟΓΕΙΟ σοβαρες προτασεις   

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  22 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΚΤΕΛ 40 τ.μ.  ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50  τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 180 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 65 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 240 €
ΓΗΠΕΔΟ 70 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένη μονοκατοικία, χωρίς
κοινόχρηστα, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. καλό, 220 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 85 τ.μ. καλό, με ατομικό λέβητα, 200 €
ΡΟΛΟΙ 110 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα, διαμπερές, με ατομικό
λέβητα, 350 €
ΡΟΛΟΙ 120 τ.μ. λουξ επιπλωμένο με τζάκι, 350 €
ΚΤΕΛ 145 τ.μ. καλό, θέα, 200 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μονοκατοικία 300 τ.μ., επιπλωμένη, λουξ, 550 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 40 τ.μ. επιπλωμένο &μισθωμένο 15.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. ανακαινισμένο, 22.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΡΟΛΟΙ 75 τ.μ., επενδυτικό, ευκαιρία, 27.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. 23 ετών, επιπλωμένο & μισθωμένο
39.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 84 τ.μ. 25 ετών, πολύ καλό, ευκαιρία, 55.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. 23 ετών, 71.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 100 τ.μ.  νεόδμητο, θέα, 120.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, τζάκι, 46.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο, πολύ καλό, 88.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 157 τ.μ. καλό, επενδυτικό, 83.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΒΕΡΟΙΑ 260 τ.μ. υπερλουξ βίλα με όλα τα έξτρα, 265.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 500 €
ΛΑΙΚΗ 80 τ.μ. 220 €
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λήσεις. Αποστολή βιο-

διών. Πληρ. τηλ.: 6973

εμπορική επιχεί-

γραφικών στο sta-afoi@

680844.

ρ η σ η . Α πα ρ α ί τ η τα

otenet.gr.

6972 816816.
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι ο δ η γός-πωλητής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ο-

προσόντα: Κάτοχος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος

δηγός λεωφορείων με

διπλώματος Γ΄ κατη-

να γνωρίζει μισθοδο-

πολυετή εμπειρία και
χειριστής γερανών,

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και
200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ
και 220 ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90,
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος,
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

με όλα τα επαγγελ-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Μασέρ φυσικοθεραπεύτριες - αισθητικοί για
εργασία σε νεοσύστατη
επιχείρηση μασάζ-ονυχοπλαστικής. Τηλ.: 6956
483486 & 23310 60795.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώσεις λογιστικής) για μόνιμη απασχόληση σε εμπορική επιχείρηση περιοχή
Νάουσας. Να έχουν εκπληρωθει οι στρατιωτικές
υποχρεώσεις και να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης.
Βιογραφικά θα γίνονται
δεκτά στο κάτωθι email:
papioab@gmail.com.

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. (κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 800 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΦΟΡΙΑ 550 τ.μ. 1.400 €
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 600 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 1.100 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές, κοντά στο χωριό, 4.500 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα, 450 € ενοίκιο / έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6.000 μέτρα, 12.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 6.000 μέτρα (κάτω από το LIDL), ευκαιρία, 14.000 €
ΡΑΧΙΑ 13.000 μέτρα με ροδακινιές 8 ετών, 1.100 € ενοίκιο / έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 17.000 μέτρα, με ελιές 25 ετών, 14.000 €
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 20.000 μέτρα, ευκαιρία, 25.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα, γωνιακό, με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 324 τ.μ. καλό, 48.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, καλό, 18.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 710 μέτρα, αμφιθεατρικό, επάνω στο δρόμο,
26.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα, πανοραμικό, με θέα, 32.000 €
ΡΑΧΙΑ 4.000 μέτρα, 25.000 €
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό,
50.000 €
ΛΟΖΙΤΣΙ 8.000 μέτρα, θέα, γωνιακό, 32.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό
δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στον Πεζόδρομο, με καλούς
τζίρους, λόγω φόρτου εργασίας, 55.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής
πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ
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ματικά διπλώματα και Π.Ε.Ι. και
πτυχίο Μηχανικού Αυτοκινήτων
ζητά ανάλογη εργασία. Τηλ. 6909
403655.
ΚΥΡΙΑ σοβαρή αναλαμβάνει
φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων και παιδιών για κάποιες ώρες.

Προσφορές της εβδομάδας

Τηλ.: 6983 435188.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο
Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ.
γωνιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπεδο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

δα και περιποίηση ηλικιωμένων για

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 4.500 τ.μ. κολλητά στον οικισμό με πανοραμική θέα. Τιμή πώλησης 30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% της οικοδομής στην Ελιά πρώην «NOTA NOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι της Χαλκιδικής
πρώτο στη θάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος όρ. με ασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλοκουζίνα, W.C. Είναι σε καλή
κατάσταση φωτεινό με μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης
70.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα, W.C., 1ος όρ. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 στρέμματα πολύ
κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κατάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή
πώλησης 12.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο με 74 τ.μ. ισόγειο,
74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατάρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. με 45 τμ. πατάρι.
Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή πώλησης 110.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 4ος με ασανσέρ,
ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που
κοιτά μπροστά. Έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-Κωδ. 94 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40
τ.μ. με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό
σημείο, τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ
καλό σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση.
Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε
220 τ.μ. οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε
468 τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό
σημείο. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο
κέντρο. Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ.,
1ος όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα
ροδάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.950 τ.μ. στους Γεωργιανούς με ρεύμα,
νερό, θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο κέντρο 45 τ.μ. με πατάρι,
πλήρως ανακαινισμένο ενοίκιο 180 ευρώ
Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε
Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια,
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίόλο το 24ωρο. Τηλ.: 6986 276287.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περιοχή Αιγιάλειας, ποσότητα 120 κιλά, τιμή
4,00 ευρώ το κιλό που βγήκε 2412-2019. Πληρ. τηλ.: 6993 546941
κος Παναγιώτης.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τραπεζαρίας ξύλινες καφέ 120 ευρώ,
1 καταψύκτης DELONGHI 150 ευρώ, 1 μπαούλο ψυγειοκαταψύκτης
DELONGHI καινούργιο 250 ευρώ,
1 τραπέζι σαλονιού μαύο 49 ευρώ.
Τηλ.: 6930 388884.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% άδειας ΤΑΧΙ
στη Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 &
6946 660553, κος Σταύρος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας:
6973 827192.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI Α4, 1800 κυβικά, μοντέλο 1996, υγραέριο,

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο,
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάσταση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες
πληροφορίες στο 6981 088721.

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπάνιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3ΔΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη,
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

160.000 χιλιόμετρα, μαύρο χρώμα.
Τηλ.: 6973 473304..
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για
οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984 040769.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα
με ζάντες αλουμινίου 205x55x16
σε άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρίας λόγω αλλαγής Ι.Χ. Τηλ.:
6945 495566 κ. Βασίλης.

www.mesitikoveria.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3ΔΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.ΕΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ.

ΚΕΝΤΡΟ.
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΔΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.
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P
Το έθνος
εντέλει προσκυνά σώβρακα και
φανέλες…
P
Μεταξύ
μας, ο Μητσοτάκης πλάκα πλάκα
πήρε χθες ψήφο
εμπιστοσύνης.
P Κοινοβουλευτική ομάδα
μπετόν αρμέ, ως
εκ των πολλών
ωρών τους στην
κερκίδα.
P
Ο δε Σαμαράς, έκανε την
επανάστασή του,
αλλά μετά ζήτησε
άδεια άνευ αποδοχών.
P Όσοι δεν κατάλαβαν τη στάση Σαμαρά, το βράδυ! Στις αμφισβητούμενες
φάσεις.
P Ο Σαμαράς είναι μεν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά Κυριακές βράδυ ψηφίζει Βαρούχα.
P Εκείνο που ξενίζει, είναι το γεγονός ότι παρότι δεν έχουμε ούτε ίχνος ποδοσφαιρικής κουλτούρας, παραμένουμε
κολλημένοι με την μπάλα.
P

Έτσι και κοινωνικώς. Τσιγγάνοι, αλλά

P Ποιο σύστημα ΠΑΣΟΚ; Σας μίλησε
κανείς για το σύστημα ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός;
P Κατά τα λοιπά. Όλος ο κόσμος ανησυχεί για τον κοροναϊό, κι εμείς ψάχνουμε
να βρούμε ακόμη αν γράφεται με άλφα ή με
όμικρον.

Ευρωπαίοι Τσιγγάνοι.
P Όλη η Ευρώπη τρέχει με χίλια, κι εμείς δένουμε τα κορδόνια μας στη σέντρα.
P Εγώ το Ζαγοράκη όμως τον λυπήθηκα.
Μια φορά κατάφερε ν’ αρθρώσει πέντε λέξεις
μετά από τόσα χρόνια ο άνθρωπος και τον
διέγραψαν.
P Εξάλλου δεν ήταν η πρώτη του κόκκινη.
P Ζαγοράκη / Ζαγοράκη / για τα σένα το
‘φτυσα.

Έρχεται συνταγογράφηση
φαρμάκων με sms

Πέρα από τις νέες ταυτότητες, την ταυτοποίηση
προσώπων μέσω ενός ενιαίου και μοναδικού αριθμού
που θα αντικαταστήσει ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, στην τελική
ευθεία είναι και η συνταγογράφηση μέσω SMS.
Αυτό προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης. Όπως τόνισε στην τελική ευθεία είναι η
άυλη συνταγογράφηση φαρμάκων, σύμφωνα με το
οποία οι πολίτες θα λαμβάνουν μέσω SMS τις ιατρικές συνταγές.
Η τεχνολογική δομή του συστήματος είναι σχεδόν
έτοιμη και θα ανέβει έως το τέλος Μαρτίου, σχεδόν
ταυτόχρονα με το gov.gr όπου οι πολίτες θα μπορούν
από το σπίτι τους να προχωρήσουν σε ενέργειες για
τις οποίες μέχρι σήμερα ήταν υποχρεωτικό το «πέρασμά» τους από ΚΕΠ.
Ο τίτλος που δόθηκε στο πρότζεκτ είναι «άυλη

συνταγογράφηση» και αναμένεται να φέρει σαρωτικές αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα, με πολλαπλά
οφέλη για τους χρόνια πάσχοντες.
Το υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε συνεννόηση με
τον ΕΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ έτσι ώστε το όλο εγχείρημα
να μην παρουσιάσει κανένα πρόβλημα. Οι ασθενείς
θα γνωρίζουν με ακρίβεια τη φαρμακευτική αγωγή
που τους χορηγείται, ενώ πολίτες με χρόνια νοσήματα θα ενημερώνονται για την ανανέωση των φαρμάκων τους με μήνυμα στο κινητό τους.
Τέλος θα μπορούν οι πολίτες να ζητήσουν από
τον γιατρό τους να τους συνταγογραφήσει φάρμακα
εξ αποστάσεως, χωρίς, δηλαδή, να είναι αναγκαίο να
τον επισκεφτούν.
Από το νέο σύστημα συνταγογράφησης αναμένεται να ευνοηθούν τόσο οι πολίτες όσο και το
Δημόσιο.

P Πάντως αν αυτός ο κοροναϊός είναι
σαν τα άλλα κινέζικα προϊόντα, θα χαλάσει γρήγορα.
P Αφήστε πάλι που κάποιοι λένε ότι είναι
ένας εύσχημος τρόπος που εμπνεύστηκαν οι
φιλόλογοι στην Ελλάδα για την ορθή χρήση
των διαλυτικών.
P Προσωπικά δεν ανησυχώ για τον ιό.
Έχω μόνο κόρες.
P Μέσα σε πέντε μέρες έκτισαν νοσοκομείο για τον ιό στο Πεκίνο. Εμείς δεν θα
είχαμε ακόμη προλάβει να συντάξουμε την
προσφυγή εναντίον της χωροθέτησης.

P Εδώ δεν αφήνουμε να έλθουν στη
γειτονιά μας σκουπίδια και σκυλιά. Θα αφήσουμε τους ιούς;
P Το βέβαιο είναι ότι όπως στρώνουμε
κοιμόμαστε, χρόνια τώρα και σε όλα τα θέματα.
P Ποιος κατουρά στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι...
P Και:
Ένας τύπος δεν τα πήγαινε καθόλου καλά
με την πεθερά του και είχαν διαρκώς καυγάδες. Μια μέρα που είχε η πεθερά του γενέθλια, της έκανε δώρο έναν τάφο σε ένα
ωραίο νεκροταφείο. Εκείνη δεν το έκανε θέμα
για να μην χαλάσει τη γιορτινή μέρα και την
διάθεση των υπολοίπων. Τον επόμενο χρόνο
όμως, δεν της έκανε κανένα δώρο στα γενέθλιά της κι εκείνη τον ρώτησε με ύφος:
«Γαμπρούλη μου, με ξέχασες; Δεν μου
πήρες τίποτα για τα γενέθλιά μου;»
Και της απαντάει εκείνος:
«Όχι βέβαια! Εδώ δεν έχεις χρησιμοποιήσει ακόμα το δώρο που σου πήρα πέρυσι!»
K.Π.

Περίπου 500.000 ευρώ
στους Δήμους της Ημαθίας
για την κάλυψη λειτουργικών
αναγκών των σχολείων
Το ποσό των
28.000.000 ευρώ κατανέμεται,
με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη
Θεοδωρικάκου,
σε όλους τους
δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών
αναγκών των
σχολείων.
Πρόκειται για
την πρώτη από
τις τέσσερις προγραμματισμένες
δόσεις που θα
καταβληθούν το
2020.
Συγκεκριμένα από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» κατανέμεται το ποσό των 28.000.000 ευρώ στους 332 Δήμους της
χώρας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των
σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Για την κατανομή του ποσού ελήφθησαν υπ’
όψιν δεδομένα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σχολική χρονιά 2018-2019 που
αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική
βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ

συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του
σχολικού τροχονόμου.
Από το ποσό των 28.000.000 που κατανέμεται
στους 332 δήμους της χώρας, σύμφωνα με τον πίνακα, στην Ημαθία αναλογούν τα ποσά:
Δήμος ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 149.310,00 131
Δήμος ΒΕΡΟΙΑΣ 217.970,00 132
Δήμος ΝΑΟΥΣΑΣ 109.870,00
Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους
Δήμους με χρηματικές εντολές του Υπουργείου
Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων.

