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Γ. Χασιώτης στον ΑΚΟΥ 99.6:
«Η Δημοτική Αρχή της Βέροιας
ξέρει τι μπορεί να κάνει, για να
τιμήσει τον Θάνο Μικρούτσικο»
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Παράταση ως τις 15 Ιανουαρίου
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Δεν κατεβάζουμε σκουπίδια,
παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς
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Ορφανοτρόφου

Ό,τι καιρό και να κάνει,
σταθερή η υπερβολή
και η γκρίνια
Η τελευταία θέση της χρονιάς θέλει να θυμίσει
στους αναγνώστες ότι είμαστε στην Κ. Μακεδονία
και στην καρδιά του χειμώνα είναι συνηθισμένες
οι χαμηλές θερμοκρασίες. Η αφελής και
περιττή επισήμανση γίνεται γιατί το τελευταίο
διάστημα με τον βομβαρδισμό από τα κανάλια
των έκτακτων επιδεινώσεων του καιρού και τις
εκκλήσεις για «πολεμικές» προετοιμασίες ενόψει
ψυχρών επιθέσεων ξεχάσαμε ποιο είναι το
φυσιολογικό τέτοια εποχή. Έχουμε στην Βέροια
2-3 βαθμούς και μιλούν κάποιοι ωσάν να έρχεται
η συντέλεια του κόσμου! Μάλλον θα έπρεπε να
έχουμε θερμοκρασίες και κάτω του μηδέν, αφού
βρισκόμαστε δίπλα σε ορεινούς όγκους και είναι
απολύτως φυσιολογικό. Δηλαδή αν είχαμε 15
βαθμούς; Τότε πάλι θα γκρίνιαζαν ότι χάλασαν
οι εποχές! Τελικά με τον καιρό, είτε μονά, είτε
ζυγά, η γκρίνια και η υπερβολή δεν φεύγει! Λίγη
προσοχή από τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς
ομάδες και όλα θα κυλήσουν μια χαρά. Καλή
Χρονιά!

Δεν κατεβάζουμε σκουπίδια,
παραμονή και ανήμερα
Πρωτοχρονιάς

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές

Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

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

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

Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Βέροιας μας ενημερώνει ότι την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, η Υπηρεσία Καθαριότητας θα λειτουργήσει μόνο με το προσωπικό ασφαλείας , για
την κάλυψη αναγκών σε περιοχές που λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες τόσο την
παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όσο  και ανήμερα, να μην εναποθέτουν απορρίμματα, καθώς και ογκώδη αντικείμενα, προκειμένου να διασφαλιστεί η  καθαριότητα και η δημόσια υγεία.
Στέλνει μάλιστα σε όλους τους πολίτες ευχές, δια του αρμόδιου αντιδημάρχου Βασίλη Παπαδόπουλου, για καλή και
καθαρή Χρονιά το 2020 και μη ξεχνάμε ότι όλοι μαζί μπορούμε
να κάνουμε το σήμερα καλύτερο.

Μια εξαιρετικής ποιότητας εκδήλωση διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας και η ΚΕΠΑ στο δικαστικό
μέγαρο Βέροιας την προπαραμονή των Χριστουγέννων.
Το μουσικό σχήμα Transcription Ensemble (Χρήστος
Γρίμπας, βιολοντσέλο, Νίκος Ζαφρανάς, πιάνο, Γιώργος
Κανδυλίδης, βιολί), χάρισε στο κοινό αγαπημένα κλασικά
και μη ακούσματα, στο πνεύμα των άγιων ημερών (Στράους, Μπραμς, Τσαϊκόφσκι, Πιατσόλα κ.ά.). Η πρωτότυπη
εκδήλωση για πρώτη φορά στην ιστορία του δικηγορικού
συλλόγου Βέροιας, πραγματοποιήθηκε στην μεγάλη σάλα
έξω από τις αίθουσες των ακροατηρίων. Ο χώρος διαμορφώθηκε κατάλληλα και απέκτησε «βιεννέζικο αέρα» γι’
αυτή την βραδιά κλασσικής μουσικής, ενώ οι οικοδεσπότες
είχαν φροντίσει η εκδήλωση να συνοδεύεται από    καλό
κρασί και εκλεκτά εδέσματα. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την αρτιότητα στην οργάνωση, αφού υπήρχε έλεγχος
και επιτρεπόταν η είσοδος μόνο σε όσους είχαν προμηθευτεί εισιτήρια, τα οποία είχαν εξαντληθεί μια εβδομάδα πριν
την εκδήλωση. Το κοινό καλωσόρισε ο «οικοδεσπότης»
πρόεδρος του ΔΣΒ Φώτης Καραβασίλης, ο οποίος συνδύασε το τερπνόν μετά του ωφελίμου, καθότι τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την οργάνωση του ιατρείου του δικαστικού μεγάρου.

Τι θα γίνει με την παράνομη στάθμευση
στην πλατεία του Σελίου;
Δυστυχώς υπάρχουν κάποια θέματα που είμαστε αναγκασμένοι να
επανερχόμαστε, αφού κάποιοι μυαλό
δεν βάζουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το θέμα της παράνομης στάθμευσης στην πλατεία του Σελίου. Όπως έχουμε γράψει επανειλημμένα,
ενώ υπάρχει στην είσοδο του χωριού
και μόλις λίγα μέτρα από την πλατεία
ελεύθερο δημοτικό πάρκινγκ, ωστόσο
κάποιοι προτιμούν να «αράζουν» τα
αυτοκίνητά τους γύρω από την πλατεία. Αφενός δημιουργούν πρόβλημα όταν υπάρχει αυξημένη κίνηση,
αφετέρου η εικόνα της πλατείας του
Σελίου δεν είναι αυτή που θα έπρεπε.
Πέρα από την τροχονομική επίβλεψη
που είναι δύσκολη λόγω της απόστασης, οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Σελίου θα πρέπει να φροντίσουν
το θέμα, αλλιώς μην ψάχνουν ποιος φταίει για την στασιμότητα στην τουριστική ανάπτυξη…φταίει ο εαυτός τους!

Προσοχή: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βέροια,
για τον εορτασμό του Νέου Έτους στον Άγιο Αντώνιο
Η Διεύθυνση Αστυνομίας, για την ομαλή και ασφαλή
διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
κοινού κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων εορτασμού του Νέου
Έτους στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας, την Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2020, αποφάσισε την   απαγόρευση της
στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, όπου αυτή
επιτρέπεται, από τις 7:00΄μ.μ.  έως τις  12:00΄ τα μεσάνυχτα της 1-1-2020, στην πάροδο της Αγίου Αντωνίου, έναντι
της εισόδου του Ιερού Ναού έως τη συμβολή της με την οδό
Κεντρικής καθώς και επί της πλατείας Αγίου Αντωνίου.
Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων
οδών με μέριμνα και φροντίδα του Τμήματος Τροχαίας
Βέροιας, ενώ η σχετική σήμανση θα τοποθετηθεί με ευθύνη
του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας και μέριμνα της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

Παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου
για τα τέλη κυκλοφορίας
Τουλάχιστον δύο εβδομάδες ακόμα έχουν περιθώριο οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2020, αφού, όπως ανακοινώθηκε χθες βράδυ, δίδεται παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου, από το υπουργείο
Οικονομικών για όσους πολίτες δεν έχουν εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή τους μέχρι σήμερα 31 Δεκεμβρίου
2019. Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δείχνουν ότι είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες οι πολίτες που για μια ακόμη χρονιά άφησαν για την τελευταία στιγμή την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και την κατάθεση των πινακίδων.  Και τους δίνει μια ακόμα τελευταία ευκαιρία. Σπεύσατε!
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Ευχές για το νέο έτος
Αγαπητοί συνδημότες,
Με την ευκαιρία της έλευσης του
νέου χρόνου, στέλνω σε όλους σας τις
πιο θερμές μου ευχές για προσωπική
και οικογενειακή ευτυχία.
Ελπίζω το 2020 να είναι μια ακόμη
καλύτερη χρονιά από εκείνη που αφήνουμε πίσω μας, με περισσότερη αγάπη, ειρήνη, αλληλεγγύη και ευημερία
για όλο τον κόσμο. Να είναι ένα έτος
ελπίδας και δημιουργίας, ατομικής και συλλογικής.
Για την πόλη μας, τη Βέροια, εύχομαι το νέο έτος να είναι
άκρως δημιουργικό και παραγωγικό. Να κάνουμε ένα ακόμα
αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός για την πραγμάτωση των
συλλογικών μας στόχων ως τοπική κοινωνία.
Είμαι βέβαιος ότι με τη στήριξη και τη συνεργασία όλων μας
θα τα καταφέρουμε, υλοποιώντας το κοινό μας όραμα για μια
πιο φιλική, ανθρώπινη και εξωστρεφή πόλη.
Εύχομαι από καρδιάς υγεία, ευημερία και πρόοδο σε όλους.

Καλή Χρονιά!
Ο Δήμαρχος Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Μήνυμα και ευχές
για το νέος έτος 2020
Ενόψει της νέας
χρονιάς εκφράζω σε
όλο τον κόσμο τις πιο
θερμές ευχές μου, για
υγεία πάνω απ’ όλα, ειρήνη και ευημερία ατομική, οικογενειακή, συλλογική. Αφήνουμε πίσω
μια χρονιά που μας
έδωσε την ευκαιρία να
ανανεώσουμε εμπιστοσύνη και σχεδιασμούς,
για να συνεχίσουμε και
να συμπληρώσουμε
στον τόπο μας, έργα και
δράσεις δημιουργίας.
Ξεκινάμε τον καινούργιο
χρόνο αισιόδοξα, γνωρίζοντας ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή με
μεγάλες ευκαιρίες, πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και έτοιμοι να
ανταποκριθούμε με επάρκεια. Είμαι σίγουρος ότι με ρεαλιστικά
βήματα όπως πάντα, με συνεχή προσπάθεια, με ειλικρινή διάλογο
και με ισότιμη συνεργασία, μπορούμε να πετύχουμε και να σχεδιάσουμε ακόμη περισσότερα. Εύχομαι το 2020 να είναι χρονιά θετική, δημιουργική, παραγωγική, γεμάτη προκοπή, γεμάτη δύναμη
και αντοχές, για την Ημαθία, για τη Μακεδονία μας και για την Ελλάδα, για ολόκληρο τον Ελληνισμό και για όλο τον κόσμο. Χρόνια
Πολλά - Καλή Χρονιά.
Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Δήμος Βέροιας: Χρήσιμες οδηγίες
για τις ημέρες του παγετού
-Τι κάνουμε και τι αποφεύγουμε
Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας για τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που αναμένονται τις προσεχείς ημέρες,
στην περιοχή μας-σύμφωνα με την ΕΜΥ - εφιστά την προσοχή στις κάθε είδους μετακινήσεις, καθώς εγκυμονεί αυξημένος κίνδυνος
πρόκλησης ατυχήματος εξαιτίας του παγετού.
Επίσης από την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Καθαριότητας υπενθυμίζεται ότι:
• Απαγορεύεται η ρίψη νερού στο οδόστρωμα για οποιοδήποτε λόγο.
• Οι οδηγοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες σε κάθε μετακίνησή τους, για να τις χρησιμοποιήσουν όπου
αυτό απαιτείται.
• Οι ευάλωτες ηλικιακές ομάδες (ηλικιωμένοι και τα παιδιά) παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.
• Οι συμπολίτες μας, μπορούν να προμηθευτούν αλάτι για αποπαγοποίηση επικίνδυνων σημείων, από το χώρο στάθμευσης οχημάτων του Δήμου (τέρμα Πιερίων, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, μετά τα φανάρι)
• Για τους συμπολίτες μας που δεν διαθέτουν μέσα θέρμανσης, στο Δήμο μας ορίζονται θερμαινόμενοι χώροι για τις μέρες που επικρατεί ισχυρό ψύχος, οι κάτωθι:

Τέλος σε περίπτωση που οι δημότητες εντοπίζουν άστεγους όταν επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα θα πρέπει να ενημερώνουν
το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου ή το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας φύλων από Δευτέρα έως Παρασκευή στα τηλέφωνα
2331353834, 2331353815, 2331353826 και 2331353813 (07:00-15:00).
Και ας μην ξεχνάμε ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη σε τέτοιες δύσκολες ημέρες για το καλό όλων, αλλά και της πόλης.

Στον Ι. Ναό Αγίου Αντωνίου η υποδοχή
του νέου έτους
Τήν Τρίτη 31 Δεκεμβρίου, παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς, στίς 11:30 τό βράδυ, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
Ἀντωνίου Πολιούχου Βεροίας θά τελεσθεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς ὑποδοχῆς τοῦ νέου ἔτους χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Παντελεήμονος, ὁ ὁποίος θά εὐλογήσει καί θά μοιράσει καί τήν
πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα. Εἶναι μία λατρευτική
εὐκαιρία γιά τήν ὑποδοχή τῆς νέας χρονιάς ἐν προσευχῇ μέσα στήν Ἐκκλησία.
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Δήμος Αλεξάνδρειας:
Υπογράφηκε
η σύμβαση
για την μελέτη
σύνταξης Γενικού
Σχεδίου Ύδρευσης

Υπογράφηκε χθες Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019, η σύμβαση για
την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης
Δήμου Αλεξάνδρειας» μεταξύ του Δημάρχου Αλεξάνδρειας κυρίου Παναγιώτη Γκυρίνη, του Προέδρου της ΔΕΥΑ ΑΛ κυρίου Σωτηρίου Τόκα
και της αναδόχου ένωσης Οικονομικών Φορέων, «ΕΜΒΗΣ Σύμβουλοι
Μηχανικοί Α.Ε» με διακριτικό τίτλο «ΕΜΒΗΣ Α.Ε.», Νικόλαος Στάππας
του Κυριάκου και Παντελής Κουσκούτης του Αθανασίου.
Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται:
α) η αναλυτική καταγραφή του υδρευτικού συστήματος όλων των
δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας,
β) τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι ενδεικνυόμενες λύσεις με επαρκή στοιχεία και
γ) προτάσεις για την τιμολογιακή πολιτική.
Σκοπός είναι η καταγραφή των υδάτινων πόρων που προορίζονται
για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και θα εκπονηθεί σε τρεις (3) φάσεις ως ακολούθως:
Α’ΦΑΣΗ: Αποτύπωση – Ανάλυση – Αξιολόγηση της υφιστάμενης
κατάστασης, σε ότι αφορά τους υδατικούς πόρους της περιοχής μελέτης.
Β’ΦΑΣΗ: Προτάσεις και Πρόγραμμα υλοποίησης έργων Αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος.
Γ’ΦΑΣΗ: Πρόταση κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού
ύδρευσης

Στήριξη του Δήμου
Νάουσας στις οικογένειες
των πυρόπληκτων
συμπολιτών τους
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας
σε συνεργασία με το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής
Προστασίας
και Αλληλεγγύης του Δήμου, στηρίζει
έμπρακτα και
βρίσκεται κοντά στις οικογένειες των πυρόπληκτων συμπολιτών τους. Τις
επόμενες ημέρες και μετά από ανάλογη απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου, θα γίνει το άνοιγμα του αντίστοιχου τραπεζικού
λογαριασμού, καθώς επίσης η δημοσίευσή του, προκειμένου
οι πολίτες να συνδράμουν με τη σειρά τους ώστε να ανακουφιστούν οι οικογένειες των πληγέντων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν από τον Δήμο δράσεις στήριξης και αλληλεγγύης
που θα γνωστοποιηθούν με νέα ενημέρωση.
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Βεροιώτικα και Λαογραφικά
Το έθιμο της βασιλόπιτας
Το τελετουργικό στα βεροιώτικα νοικοκυριά
Γράφει ο
Μάκης Δημητράκης
Θα μπορούσε κάποιος
να ισχυρισθεί πως το έθιμο της βασιλόπιτας ανάγεται στην αρχαία Ελλάδα και
στα «Κρόνια» γιορτή κατά
την οποία προσφέρονταν
ως δώρα καρποί και «πλακούντες» (πίτες). Το έθιμο
συνεχίστηκε στην αντίστοιχη
γιορτή των Ρωμαίων τα «Σατουρνάλια» το οποίο αναβίωσαν στη Δύση οι Φράγκοι.
Για μας τους χριστιανούς το έθιμο αποδίδεται στον
Μέγα Βασίλειο που στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη υπήρξε επίσκοπος στην Καισάρεια της Καππαδοκίας όπου είχε δημιουργήσει την
περίφημη «Βασιλειάδα» (Πτωχοκομείο – Νοσοκομείο
– Ορφανοτροφείο).
Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση όταν Ρωμαίος
αξιωματικός (φοροεισπράκτορας) επισκέφτηκε την Καισάρεια για την ετήσια φορολόγηση
ο Βασίλειος προσπάθησε να τον
μεταπείσει και να απαλλάξει, για
εκείνη τη χρονιά από τη φορολόγηση, τους κατοίκους της Καισάρειας.
Δυστυχώς δεν τα κατάφερε παρά
μόνο μια μικρή χρονική αναβολή.
Έτσι ο Βασίλειος αναγκάσθηκε να
ζητήσει από τους κατοίκους να προσφέρουν ό,τι πολύτιμο είχε καθένας
προκειμένου να συγκεντρωθεί το
«μέγεθος» της φορολογίας.
Έτσι και έγινε! Μαζεύτηκαν νομίσματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα τιμαλφή.
Όταν ο φοροεισπράκτορας επισκέφτηκε για δεύτερη φορά την
Καισάρεια ο Βασίλειος κατάφερε,
με τον θεόπνευστο λόγο του να τον
συγκινήσει και να μη φορολογήσει
τους κατοίκους. Έτσι ο Βασίλειος
βρέθηκε με όλα τα τιμαλφή! Μετά
από σύμφωνη γνώμη των κατοίκων
κράτησε ένα μέρος για τις ανάγκες
της «Βασιλειάδας» και τα υπόλοιπα έβαλαν σε ατομικές πίτες που
μοιράσθηκαν στους κατοίκους. Όλοι
ένιωσαν χαρούμενοι από την κατάληξη της φοροείσπραξης αλλά και
όλοι έζησαν την αγωνία του τι θα
τους επιστραφεί με τις πιτούλες.
Σε ανάμνηση του γεγονότος αυτού, κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς
που συμπίπτει με την παραμονή
της μνήμης-εορτής του Μέγα Βασιλείου ο χριστιανικός κόσμος δημιούργησε την βασιλόπιτα.

Η βεροιώτικη βασιλόπιτα

Στη Βέροια σε παλιότερες εποχές το έθιμο της βασιλόπιτας αποτελούσε οικογενειακή και μόνο υπόθεση.
Κάθε νοικοκυρά από νωρίς το πρωί της παραμονής
«άνοιγε» φύλλο όπως έλεγαν. Η «γέμιση» της αρεσκείας της κάθε φαμίλιας. Τα περισσότερα νοικοκυριά
προτιμούσαν την κρεατόπιτα. Άλλες οικογένειες είχαν
προτίμηση στο σπανάκι, το τυρί, ανάμεικτη, με πράσο
και αφού ο λόγος… περί ορέξεως και η γλυκιά κολοκυθόπιτα είχε τους «οπαδούς».
Το ψήσιμο στους σπιτικούς φούρνους που πάρα
πολλά σπίτια διέθεταν. Για τους μη έχοντες υπήρχαν
οι δημόσιοι φούρνοι. Γέμιζαν οι πάγκοι των φούρνων
με τα σινιά (μεγάλα στρογγυλά ταψιά). Μικρός αναρωτιόμουν πώς οι νοικοκυρές αλλά και οι φουρνάρηδες
μπορούσαν να «εντοπίσουν» τίνος σπιτικού είναι η
κάθε πίτα, το κάθε ταψί, αφού όλα ήταν ισομεγέθη και
ισοβαθή. Την απορία μου έλυσαν πολύ αργότερα το
δίδυμο των πολύ γνωστών φουρνάρηδων Βοριά και
Δήμου – εκεί στην οδό Λουτρού – οι οποίοι όμως δεν
απέκλεισαν και την περίπτωση «λάθους» που γινόταν
αντιληπτό παρά μόνο με το κόψιμο της πίτας.
Οι φούρνοι την παραμονή δεν έψηναν τίποτε άλλο
παρά μόνο πίτες.

Το τελετουργικό της «κοπής»

Το βράδυ της παραμονής η πίτα ζεσταινόταν, συνήθως πάνω στη σόμπα. Μετά και αφού υπήρχε «πλήρης απαρτία» των μελών της οικογένειας, μικροί-μεγάλοι γύρω από το τραπέζι. Σε πολλά νοικοκυριά γύρω

από τον σοφρά, που όλα τα σπίτια διέθεταν, αφού
άλλωστε σ’ αυτόν «άνοιγαν» οι νοικοκυρές το «φύλλο»
της πίτας.
Ο πατέρας έκανε το σταυρό του, έφερνε τρεις
στροφές (γύρες) το ταψί, σταύρωνε την πίτα και άρχιζε να την κόβει σε τριγωνικά ισομεγέθη κομμάτια για
«πλήρη δικαιοσύνη». Κομμάτια για όλα τα μέλη της
οικογένειας με ηλικιακή σειρά. Κομμάτια επίσης για
τους ξενιτεμένους, τους δικαιολογημένους απόντες,
τον Χριστό, τον Αη-Βασίλη, το σπίτι, τα χωράφια, τα
ζωντανά, ακόμη και για τους τυχόν φιλοξενούμενους
που διέμεναν στο σπιτικό. Όλοι είχαν το δικαίωμα να
συμμετάσχουν στη διαδικασία αλλά και στο «ψάξιμο».
Όλοι κρυφά ή φανερά είχαν την αγωνία για το «ποιος»
θα είναι ο τυχερός.

Το «ψάξιμο» για το «φλουρί»

Μετά το «κόψιμο» άρχιζε το «ψάξιμο» για το φλουρί. Συνήθως αυτό ήταν κέρμα της μιας ή των δύο
δραχμών. Πολλές νοικοκυρές το τύλιγαν σε χρυσόχαρτο ή αλουμινόχαρτο που είχαν στα κουτιά τους κάποιες
βιομηχανίες τσιγάρων.

Άλλη μια πετυχημένη
δράση του Λυκείου
των Ελληνίδων Βέροιας
Γράφει ο
Αλέξανδρος
Τρομπούκης
Άλλη μια πετυχημένη δράση του Λυκείου
των Ελληνίδων Βέροιας
πραγματοποιήθηκε το
τριήμερο 19-21 Δεκεμβρίου 2019, αυτή τη
φορά στη Αθήνα, με σκοπό την παρακολούθηση
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συμμετείχαν το Δ.Σ
με μέλη φίλες και φίλους του Λυκείου .
Τη πρώτη βραδιά οι εκδρομείς παρακολούθησαν την μοναδική παράσταση όπερας
‘’Δον Κάρλο’’ του Βέρντι που έλαβε χώρα στον
υπέροχο χώρο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο
ίδρυμα ‘’Σταύρος‘’ Νιάρχος’’.
Όπερα υψηλών
προδιαγραφών
και αυτό φαίνεται
από τις πωλήσεις
όλων των εισιτηρίων όλων των
παραστάσεων! Ο
πολυχώρος του
Ιδρύματος είναι
πολύ αξιόλογος
και προσελκύει
καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.
Τη δ ε ύ τ ε ρ η
μ έ ρ α το π ρ ό γραμμα περιελάμβανε επίσκεψη στο Μουσείο
‘’Μπενάκη΄΄ όπου εκτίθενται
έργα Ελληνικού πολιτισμού και παράδοσης και
στη συνέχεια περίπατο στο ιστορικό κέντρο
της πρωτεύουσας (οδός Ηρώδου του Αττικού,
Ζάππειο, εθνικός κήπος, Μοναστηράκι, οδός

Ερμού, πλατεία Συντάγματος). Η μέρα έκλεισε
με παρακολούθηση θεατρικής παράστασης.
Την Τρίτη μέρα το πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή φυσικής ιστορίας, με υπέροχα εκθέματα από το 1975 που λειτουργεί και μέχρι σήμερα το έχουν επισκεφθεί
πάνω από τρία εκατομμύρια επισκέπτες.
Ο περίπατος και ο καφές στην Κηφισιά στη
συνέχεια ήταν η τελευταία ωραία ανάμνηση
του τριημέρου. Στο δρόμο της επιστροφής οι
εκδρομείς δεν παρέλειψαν να περάσουν από
το άγαλμα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, όπου
το 480 π.Χ. έγινε η μάχη των Θερμοπυλών που
αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές μάχες στην
ελληνική και στην παγκόσμια ιστορία.
Για το πλούσιο και χορταστικό τριήμερο που
απολαύσαμε αξίζουν συγχαρητήρια στο Λύκειο
των Ελληνίδων Βέροιας .

Η πρόεδρος, μέλη του ΔΣ. και φίλοι στην
είσοδο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής
Ιστορίας

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

Πρώτα έψαχναν τα παιδιά, μετά οι μεγάλοι. Αν δεν
το έβρισκαν με την «πρώτη» υπήρχε δεύτερος γύρος
μέχρι να βρεθεί ο τυχερός. Στο τέλος ξεφωνητά, χαρές,
γέλια, ευχές. Για τα μικρότερα παιδιά άλλα «άτυχα» της
βραδιάς, για να μη μένουν «μαραμένα» υπήρχε η «ταχυδακτυλουργική» παρέμβαση των γονιών ή των παππούδων που έβαζαν κάποιο νόμισμα και στα κομμάτια
τους για να είναι τελικά όλοι χαρούμενοι και τυχεροί. Ο
τυχερός της βασιλόπιτας με το «φλουρί» θα άναβε, τις
επόμενες ημέρες, ένα κερί στην εκκλησία.
Το κομμάτι της βασιλόπιτας σε πολλά νοικοκυριά
αποτελούσε το κυρίως φαγητό της βραδιάς της παραμονής. Σε αρκετά σπιτικά συνοδευόταν και από
σπιτικό γιαούρτι.
Σε κάποια σπιτικά την πίτα έκοβαν ακριβώς στις 12
τα μεσάνυχτα την ώρα της αλλαγής του χρόνου και σε
άλλα το μεσημέρι, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς Επίσης
κάποιες νοικοκυρές έβαζαν στην πίτα ένα κομμάτι από
κληματόβεργα, ή άχυρο ή ένα φασόλι (στη νότια Ελλάδα κλαδάκι ελιάς) ανάλογα με την παραγωγή κάθε
σπιτικού.
Η βασιλόπιτα – τύπου τσουρέκι – δεν συνηθιζόταν
στα βεροιώτικα νοικοκυριά. Ήταν έθιμο που έφεραν οι
πρόσφυγες και «υιοθετήθηκε» μετά το 1960 από συντεχνίες και ομάδες εργαζομένων και από συλλόγους
και που στις μέρες μας βασιλόπιτες κόβονται μέχρι…
τις Απόκριες και στόχο έχουν τη σύσφιξη των σχέσεών
μας.
Γι’ αυτό από καρδιάς σας εύχομαι Χρόνια Πολλά και
Καλή Χρονιά!

ΜΕΤΑ-ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: Καθημερινά στις 17.30
Σκηνοθεσία:
ΝΙΚ ΜΠΡΟΥΝΟ & ΤΡΟΪ
ΚΥΑΝ
Σενάριο: ΜΠΡΑΝΤ ΚΟΟΥΠΛΑΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ
ΟΙ:, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΜΕΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ
ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ ΙΙ (ΜΕΤΑΓΛ.) FROZEN II
Προβολές: Καθημερινά στις 17.15
Σκηνοθεσία:
ΚΡΙΣ ΜΠΑΚ
Σενάριο: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΙ & ΑΛΙΣΟΝ ΣΡΟΪΝΤΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ
ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΤΑΜΤΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΣΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ, ΒΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΚΟΥΦΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προβολές: Καθημερινά στις 19.45
Σκηνοθεσία:
ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί:
ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΙΑ
ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ, ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ,

2/1/20 - 8/1/20

ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΓΓΙΡΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ
Η Βασίλισσα της Καρδιάς - Queen of
Hearts
Προβολές: Καθημερινά στις 21.30
Σκηνοθεσία: Μέι Ελ-Τούχι
Πρωταγωνιστούν: Τριν Ντίρχολμ, Γκουστάβ Λιντχ
...ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Προβολές: Καθημερινά στις 19.00 και
22.00
Σκηνοθεσία:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
Σενάριο:
CAGAN IRMAK | Διασκευή σεναρίου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ, ΧΑΗθοποιοί:
ΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
ΡΕΠΠΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΜΟΥΡΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ,
ΟΛΓΑ ΔΑΜΑΝΗ, ΠΕΝΥ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΑΚΑ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΥΡΩ ΛΟΥΠΗ, ΣΑΚΗΣ ΝΤΑΝΤΟΥΛΑΣ
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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Συλλυπητήριο Δημάρχου και
πρόταση να δοθεί το όνομα
του Θάνου Μικρούτσικου
στο Χώρο Τεχνών Βέροιας
Σε συλλυπητήριο μήνυμά του για τον θάνατο
του Θάνου Μικρούτσικου, ο δήμαρχος Βέροιας
Κώστας Βοργιαζίδης αναφέρει:
«Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε την είδηση του θανάτου του εμβληματικού μουσικοσυνθέτη και πρώην Υπουργού Πολιτισμού, Θάνου
Μικρούτσικου. Ο θάνατός του, πέρα από τεράστια απώλεια για την τέχνη και τον πολιτισμό,
αποτελεί μεγάλη απώλεια και για την πόλη μας.
Σήμερα, η Βέροια αποχαιρετά έναν εκλεκτό
φίλο κι έναν εξαίρετο καλλιτέχνη και άνθρωπο ο
οποίος υπηρέτησε τόσο τον πολιτισμό όσο και το δημόσιο βίο της χώρας με
περίσσιο ταλέντο, όραμα, σθένος, ακεραιότητα και εντιμότητα.
Ο Θάνος Μικρούτσικος υπήρξε ένας αληθινός φίλος της Βέροιας, ένας
άνθρωπος που αγάπησε την πόλη μας και τους ανθρώπους της, προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες στην τοπική μας κοινωνία, όπως είναι μεταξύ
άλλων, η καθοριστική συμβολή του στην κατασκευή του «Χώρου Τεχνών»,
ενός έργου που έθεσε τη Βέροια στην πρωτοπορία των πολιτιστικά ενεργών
πόλεων της περιφέρειας.
Γι’ αυτό άλλωστε και ο Δήμος Βέροιας, κατά το παρελθόν, τον ανακήρυξε
«Επίτιμο Δημότη» της πόλης ενώ μόλις πέρυσι τον Μάιο, στις εκδηλώσεις
για τα 100 από την ίδρυση του Δήμου Βέροιας (1918-2018), του απένειμε
το «ΜΕΤΑΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΙΩΝ», την
ανώτερη τιμητική διάκριση του Δήμου, ως αναγνώριση της πολύπλευρης
συνεισφοράς του στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης.
Θεωρούμε ότι είναι ηθική μας υποχρέωση να μην ξεχάσουμε ποτέ την
τεράστια προσφορά του Θάνου στην πόλη μας και για το λόγο αυτό, σε
επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα εισηγηθούμε την μετονομασία του Χώρου Τεχνών του Δήμου Βέροιας σε Χώρο Τεχνών «Θάνος
Μικρούτσικος» ως ελάχιστο φόρο τιμής.
Αγαπητέ φίλε Θάνο, σ’ ευχαριστούμε για όλα.
Αιωνία σου η μνήμη.
Ο Δήμαρχος Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης»
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Γ. Χασιώτης στον ΑΚΟΥ 99.6:
«Η Δημοτική Αρχή της Βέροιας
ξέρει τι μπορεί να κάνει,
για να τιμήσει τον Θάνο Μικρούτσικο»
Κάποιοι καλοί φίλοι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι του Θάνου Μικρούτσικου, σε συμπαράσταση
της τελευταίας του συζύγου, Μαρίας, για τον θάνατο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη που έφυγε
από τη ζωή, μετά από πολύμηνη
μάχη με τον καρκίνο, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.
Μεταξύ των φίλων που βρέθηκαν στο σπίτι του και την επόμενη στην κηδεία του ήταν και ο
πρώην δήμαρχος Βέροιας Γιάννης Χασιώτης, τον οποίο συνέδεε πολύχρονη φιλία, επακόλουθη μιας πολύ καλής και εποικοδομητικής συνεργασίας που
είχαν όταν ο Θάνος Μικρούτσικος ήταν υπουργός Πολιτισμού.
Καρπός αυτής της συνεργασίας
υπήρξε το Κέντρο Πολιτιστικών
Πρωτοβουλιών (ΚΠΠΕ) του Δήμου Βέροιας, η κατασκευή του
Χώρου Τεχνών, χρηματοδότηση
σειράς πολιτιστικών δράσεων
που έφεραν, ως πρωταγωνίστρια, την Βέροια στο επίκεντρο όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της
Ευρώπης καθώς και η χρηματοδότηση του θεσμού που αφορούσε
την πανελλαδική συνάντηση των ΔΗΠΕΘΕ (κάθε χρόνο) στη Βέροια.
«Έφυγε ένας μεγάλος πατριώτης, ένας αγωνιστής της Δημοκρατίας, ένας εξαίρετος δημιουργός κι ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος
Υπουργός Πολιτισμού. Ο Θάνος Μικρούτσικος πέρασε στην αιωνιότητα. Η πόλη που αγάπησε και τόσο βοήθησε,
οφείλει να του απονείμει τις πρέπουσες τιμές.
Στη συνείδηση των Βεροιέων θα παραμείνει αθάνατος», δήλωσε ο πρώην δήμαρχος, ο οποίος
μιλώντας χθες στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» στον ΑΚΟΥ 99.6, θύμισε την πολιτιστική
κατάσταση της πόλης στα χρόνια λειτουργίας του
Κ.Π.Π.Ε.
Μάλιστα, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την
απόφαση του δημάρχου Κ. Βοργιαζίδη να δοθεί
το όνομα του Θάνου Μικρούτσικου στον Χώρο
Τεχνών, συμφώνησε με την σκέψη αυτή αλλά την
προχώρησε προσθέτοντας και μια σειρά προσωπικών του σκέψεων σχετικά μ’ αυτό: «Ο δήμαρχος Βέροιας είναι ένας έξυπνος άνθρωπος και
μπορεί να συλλάβει τι μπορεί να κάνει, όχι μόνο
με την ονοματοδοσία, αλλά και με άλλες δράσεις
στο όνομα του Θάνου Μικρούτσικου, όπως ένα
ετήσιο φεστιβάλ ελληνικής μουσικής στη Βέροια ή
ένα φεστιβάλ με συνθέτες συμφωνικής μουσικής

που επίσης έγραψε ο Θάνος ή οτιδήποτε άλλο σκεφτεί η δημοτική
μας αρχή...» είπε ο κ. Χασιώτης εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι θα
γίνει το καλύτερο στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου.

Μέλλων Γάμος
Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο TΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του Θωμά και της Βασιλικής, το γένος
Αργυροπούλου, που γεννήθηκε στον
Έλαφο Ελαφίνας Πιερίας και κατοικεί
στη Βέροια και η ΛΟΥΚΑΤΣΙ ΤΣΕΝΙΚΑ
του Νίκου και της Μαριέτα, το γένος
Ντόμπος, που γεννήθηκε στο Ονέστι
Μπακάου Ρουμανίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίων
Κων/νου και Ελένης στο Π. Σκυλίτσι 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
για την ανάπαυση της ψυχής του
αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΡΑΝΑ
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
Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για
την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα και παππού

ΑΡΗ
ΒΑΪΝΑ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Η κόρη - Ο γαμπρός
Η εγγονή
Δεξίωση θα δοθεί στην «ΓαλήνΗ»

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019 στις 11.00 π.μ. από
τον Ιερό Ναό Κοιμήσως Θεοτόκου
Δοβρά ο Ιωάννης Παν. Σαλαπασίδης σε ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου
Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής του αγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα και παππού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΖΑΝΝΟΥ

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 στις 2.30 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Βέροιας ο Μάρτος Νικ. Κουτρουλας σε
ηλικία 71 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 στις 11.00 π.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Ιωάννης Παπαδόπουλος σε ηλικία 77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 στις 12.00 μ. από
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου
Αγ. Γεωργίου Δοβρά ο Πέτρος Ιων. Τσουκαλάς σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019 στις 2.30 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Γεωργιανών η Αναστασία Ιωαν. Γιαννακέλη σε ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 στις 1.00 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου
Χαράδρας Ημαθίας η Λευκοθέα
Καραμητσιοπούλου σε ηλικία 94
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020 – 9.00 μ.μ.
Προπαραμονή εορτής Θεοφανείων θα διαβαστούν Μεγάλες Ώρες
των Θεοφανείων (Όρθρος 0 Μεγάλες Ώρες – Αρτοκλασίες – Θεία
Λειτουργία Ιωαν. Χρυσοστόμου).

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων:
Την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου το πρωί θα
δεχθεί τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς
στο Μητροπολιτικό Μέγαρο.
Την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου στις 6:00
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό
επί τη εορτή του Μεγάλου Βασιλείου και
θα κόψει την βασιλόπιτα στον Ιερό Ναό
Αγίων Νεομαρτύρων Χαλάστρας.
Την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου στις 11:30
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό
επί τη αλλαγή του έτους και θα κόψει τη
βασιλόπιτα στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.
Την Τετάρτη 1 Ιανουαρίου το πρωί
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου
Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και θα
τελέσει Δοξολογία για το νέο έτος. Στη
συνέχεια θα επισκεφθεί τους ασθενείς
στο Γενικό Νοσοκομείο Βεροίας.
Την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου το πρωί
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου
Σεραφείμ του Σάρωφ στο χιονοδρομικό
κέντρο Σελίου και θα τελέσει μνημόσυνο για τους χιονοδρόμους.
Την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου στις 5:00 μ.μ. θα παραστεί στη Σύναξη Μοναχών και Μοναζουσών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας στην Ιερά Μονή Παναγίας
Δοβρά Βεροίας, όπου θα ομιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της
Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους Αρχιμ. Ελισσαίος.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου
2019 στις 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου Καλοχωρίου Ημαθίας ο Αθανάσιος Ιωαν. Φλώρος σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 31 Δεκεμβρίου
2019 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων
Αναργύρων Βέροιας ο Ιωάννης Αργ. Μιχαλούσης σε ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΤΡΙΤΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2016
2019
10-11 31
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

www.laosnews.gr

7

Ποια είναι η σωστή οδική συμπεριφορά
στην Εγνατία Οδό κατά τη χειμερινή περίοδο
-Βασικοί κανόνες ασφαλούς οδήγησης, από την εταιρία “Εγνατία Οδός Α.Ε.”

Η Εγνατία Οδός, που διασχίζει την Ελλάδα από το δυτικότερο
άκρο της (Ηγουμενίτσα) μέχρι τα ανατολικά σύνορα (Κήποι Έβρου),
ως τμήμα του Διευρωπαϊκού Οδικού δικτύου αποτελεί έναν από
τους πιο σύγχρονους και υψηλών προδιαγραφών οδικούς άξονες
της Ελλάδας. Όπως όλοι οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι διεθνών
προδιαγραφών, διαθέτει εξοπλισμούς και συστήματα ασφαλείας, με
στόχο τη διευκόλυνση και την ασφάλεια του ταξιδιώτη, συστήματα
διαχείρισης μετεωρολογικών πληροφοριών οδού (Road Weather
Information Systems, RWIS) σε διάφορα σημεία της οδού. Η Εγνατία Οδός είναι ένας από τους πιο ορεινούς αυτοκινητόδρομους της
Ευρώπης. Περισσότερα από 200 συνεχόμενα χιλιόμετρα βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, ενώ το μέγιστο υψόμετρο
ξεπερνά τα 1.000 μέτρα, στην περιοχή του Μετσόβου.
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι συνθήκες που επικρατούν στον
αυτοκινητόδρομο ενδέχεται ν΄ αλλάξουν απότομα. Επιπλέον, είναι
σύνηθες να παρουσιάζονται σημαντικά διαφορετικές συνθήκες σε
γειτονικά τμήματα του οδικού δικτύου. Οι καιρικές συνθήκες είναι απρόβλεπτες και η έλευση χειμερινών συνθηκών ποικίλει σημαντικά,
τόσο κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, όσο και από χρονιά σε
χρονιά, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι οδηγοί που διατρέχουν την
οδό πρέπει να δείχνουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τις
βασικές συμβουλές ασφαλούς οδήγησης:
Οδηγείτε πάντα συντηρητικά και ποτέ επιθετικά.
• Μην κινείστε στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Στη Λ.Ε.Α. επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία των οχημάτων άμεσης επέμβασης και
έκτακτης ανάγκης (Τροχαία, Πυροσβεστική, Ασθενοφόρα κ.λπ.).
• Μη σταματάτε για κανένα λόγο το όχημα επί της οδού.
• Ποτέ μην υπερβαίνετε τα όρια ταχύτητας όπως αυτά καθορίζονται από την οδική σήμανση και τον ΚΟΚ. Οι πινακίδες ορίων ταχύτητας δεν καθορίζουν την ταχύτητα που πρέπει να κινείστε αλλά το
ανώτατο όριο ταχύτητας, σε κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση ομίχλης:
Στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, καθώς και σε άλ-

λους αυτοκινητόδρομους,
παρουσιάζονται τοπικά περιστατικά πυκνής ομίχλης
με αποτέλεσμα την υψηλή
επικινδυνότητα συγκρούσεων εξαιτίας της περιορισμένης ορατότητας για
τον λόγο αυτό ο τρόπος
που οδηγούμε πρέπει να
προσαρμοσθεί σύμφωνα
με τους παρακάτω απλούς
κανόνες:
• Μειώστε ταχύτητα: Το
πρώτο και σημαντικότερο
είναι η ταχύτητα οδήγησης.
• Ανάβετε πάντα τα μεσαία φώτα και τα ειδικά
φώτα ομίχλης. Τα μεγάλα
φώτα προκαλούν αντανάκλαση και κουράζουν.
• Να διατηρείτε πάντα
μεγάλη απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα και να μην κινήστε σε φάλαγγα.
• Αποφεύγετε τα προσπεράσματα παρά μόνον εάν υπάρχει σοβαρή ανάγκη.
• Προκειμένου να διατηρήσετε τη σωστή πορεία πάνω στο δρόμο, παρακολουθείτε συνεχώς τις λευκές διαγραμμίσεις στο κατάστρωμα της οδού.
• Eφόσον κρίνετε ότι η ορατότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, είναι καλύτερα ν’ ακινητοποιήσετε το όχημά σας πάντοτε εκτός
της οδού, σε χώρο στάθμευσης ή ΣΕΑ, και όχι στο έρεισμα ή στη
Λ.Ε.Α.,
Σε περίπτωση βροχής – χιονιού:
Η οδήγηση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως είναι στην περίπτωση έντονης βροχόπτωσης
και χιονόπτωσης, χρειάζεται αυξημένη προσοχή,
αλλά και ιδιαίτερη ψυχραιμία.
Οδηγώντας σε βρεγμένο ή χιονισμένο οδόστρωμα πρέπει:
• Να οδηγείτε με μικρότερη ταχύτητα.
• Να κρατάτε τις αποστάσεις ασφαλείας από το
προπορευόμενο όχημα.
• Να αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές πορείας, καθώς και τις απότομες επιταχύνσεις και
επιβραδύνσεις.
• Τα ελαστικά του αυτοκινήτου να είναι σε καλή
κατάσταση.
• Να γνωρίζετε να τοποθετείτε τις αλυσίδες στο
όχημά σας, ώστε να το κάνετε όταν χρειαστεί.
• Εάν το όχημά σας ακινητοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο στην οδό, εξέλθετε από αυτό και
σταθείτε πίσω από τα στηθαία ασφαλείας, αναμένοντας την έλευση βοήθειας.
Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων

Αναβιώνουν σήμερα τα Ρουγκάτσια
στην Αλεξάνδρεια

Όπως κάθε χρόνο στο κέντρο του
Ρουμλουκιού, την πόλη της Αλεξάνδρειας
αναβιώνεται ένα από
τα σημαντικότερα έθιμα του 12ημέρου,
αυτό των Ρουγκατσιών!
Τη ν π α ρ α μ ο ν ή
της Πρωτοχρονιάς
λοιπόν από νωρίς το
πρωί (9:30) και αφετηρία τον Ι.Ν.Κοιμησεως της Θεοτόκου
στο κέντρο της πόλης
τα Ρουγκάτσια της Εστίας Αλεξάνδρειας με συνοδία από ζουρνάδες αφού πάρουν την ευχή του Ιερέα με τον ίδιο ιδιαίτερο τρόπο όπως κάθε χρόνο ,θα ξεκινήσουν την περιήγήση τους στους δρόμους της πόλης με μικρές στάσεις σε κεντρικά
σημεία και θα καταλήξουν για γλέντι ξεκούραση και φαγητό νωρίς το απόγευμα
της ίδιας ημέρας στο «Κονάκι’. Ντόπιοι αλλά και κόσμος από άλλες πόλεις και μέρη ακολουθούν το δρώμενο και συμμετέχουν σ αυτό το μοναδικό έθιμο βγαλμένο
από την καρδιά του Ρουμλουκιού.

οι οδηγοί των φορτηγών (άνω των 3,5 τόνων) που πρόκειται να
ταξιδέψουν στην Εγνατία Οδό, θα πρέπει να επικοινωνούν με την
Τροχαία της περιοχής από την οποία θα διέλθουν, για το ενδεχόμενο απαγόρευσης της κυκλοφορίας των μεγάλων οχημάτων.
Οι οδηγοί των υπόλοιπων οχημάτων θα πρέπει να έχουν αλυσίδες για τα οχήματά τους και να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στις
προειδοποιήσεις της Τροχαίας και στην ηλεκτρονική σήμανση επί
του αυτοκινητόδρομου.
Για πληροφορίες και για άμεση βοήθεια, εφόσον κινείστε επί της
Εγνατίας Οδού, επικοινωνήστε με τον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης
ανάγκης, στο τηλ. 1077.

Μέλλων Γάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με
το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του
Γεωργίου και της Ευμορφίας, το
γένος Σαρρηκυριακίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και
η ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του
Σταύρου και της Ευδοξίας, το γένος
Τσάμη, που γεννήθηκε και κατοικεί στην Έδεσσα Πέλλας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα
γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.
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Με το πανάρχαιο δρώμενο
των Μωμό’ερων η Εύξεινος Λέσχη
ξεσήκωσε τους δρόμους
και τα σοκάκια της Βέροιας
Η Εύξεινος Λέσχη
Βέροιας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Βέροιας, αναβίωσε για έκτη
συνεχή χρονιά το πανάρχαιο έθιμο-δρώμενο
των Μωμό’ερων στην
πόλη της Βέροιας.
Το Σαββάτο 28
Δεκεμβρίου 2019 από
νωρίς το πρωί, έκαναν
την εμφάνιση στους
δρόμους και τα σοκάκια
της πόλης τα Μωμο’έρια, παρουσιάζοντας και
φυσικά βιώνοντας το
δρώμενο αυτούσιο και
με τον παραδοσιακό
τρόπο, όπως ακριβώς
το μετέφεραν οι πρόγονοί μας από τον Πόντο.
Οι Μωμό’εροι της Λέσχης ΄΄αναστάτωσαν΄΄
ευχάριστα ολόκληρη την
πόλη και καταχειροκροτήθηκαν από όλους τους
Βεροιώτες, κερδίζοντας
τις εντυπώσεις και τονίζοντας ακόμα περισσότερο τη χαρούμενη διάθεσή τους εν όψει των
εορτών.
Η ομάδα κατέληξε
το μεσημέρι στην διασταύρωση των οδών
Ιπποκράτους και Πρ.
Ηλία,στον πεζόδρομο
όπου ακολούθησε πλούσιο ποντιακό γλέντι με
χορό έως τις απογευματινές ώρες.
Τον κόσμο καλωσόρισε ο Δήμαρχος Βέροιας κ.
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης και ο Πρόεδρος της
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας κ. Νίκος Τουμπουλίδης και υποσχέθηκαν στους Βεροιώτες ότι οι
Μωμό’εροι θα ΄΄ταυτιστούν΄΄ σαν παραδοσιακό
έθιμο με την πόλης μας και θα μας διασκεδάζουν στις γιορτές του 12ημέρου των Χριστουγέννων και για τα επόμενα χρόνια.
Ευχαριστίες
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας ευχαριστεί θερμά
όλους τους συντελεστές που πήραν μέρος στο
δρώμενο, τα μέλη και τους φίλους της που δίνουν
πάντα τον καλύτερό τους εαυτό, τους καταστημα-

τάρχες που πρόσφεραν τους τσιπουρομεζέδες,
την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας και το τμήμα Τροχαίας Βέροιας για την πολύτιμη συνδρομή τους, φυσικά τον κόσμο που αγκάλιασε
ένθερμα την προσπάθεια αλλά και όλα τα ΜΜΕ
για την προβολή του δρώμενου.
Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας με περισσότερες εκπλήξεις για την επόμενη χρονιά.
Με τιμή
Για το Δ. Σ.
Ο Πρόεδρος
Τουμπουλίδης Νικόλαος
Η Γ. Γραμματέας
Τογκουσίδου Ευαγγελία

Το έθιμο
των
Μωμόγερων
την Παρασκευή
στη Νάουσα
Το έθιμο των Μωμόγερων θα
αναβιώσει και φέτος η Εύξεινος
Λέσχη Ποντίων Νάουσας την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020. Με έναρξη στις 5:00 μ.μ., από το κτίριο
του συλλόγου, οι 12 μωμόγεροι,
η Νύφη, ο Διάβολον, ο Γέρον, η
Γραία και οι υπόλοιποι θα ξεχυθούν στους κεντρικούς δρόμους
της Νάουσας και θα την κάνουν να
χορέψει στους ρυθμούς τους.
Το παρόν έθιμο ενέταξε το
2016 η UNESCO στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων. Η δράση πραγματοποιείται
σε συνεργασία με τον Μ.Π.Σ. Νέας
Νικομήδειας «Ο Αριστοτέλης».

Ενίσχυση των Ενόπλων
Δυνάμεων χθες!
Του Μάξιμου Χαρακόπουλου
Αν για κάτι δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιος
την Τουρκία είναι για ασυνέπεια λόγων και πράξεων.
Αν ρίξουμε μια αναδρομική ματιά στην τουρκική εξωτερική πολιτική θα δούμε ότι η Άγκυρα δεν αιφνιδιάζει ποτέ. Πάντοτε προαναγγέλλει τον στόχο της, και
στη συνέχεια, με τη μέθοδο της διαρκούς επανάληψης και της ψυχολογικής επιβολής, διαμορφώνει το
κατάλληλο κλίμα, μέχρι που φθάνει στη στιγμή της
πραγματοποιήσεώς του.
Αυτό συνέβη στην περίπτωση των επιχειρήσεων
εντός της Συρίας, της εισβολής στην κυπριακή ΑΟΖ,
αλλά και στο αποκαλούμενο Μνημόνιο με την Λιβύη
που συνήψε με την κυβέρνηση της Τρίπολης, το
οποίο εξαφανίζει από τον χάρτη τη Ρόδο, την Κάρπαθο και την Κρήτη! Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται
τα νέο-οθωμανικά οράματα, με τα «σύνορα της καρδιάς» του κ. Ερντογάν, και τη «Γαλάζια Πατρίδα»,
που φθάνει την τουρκική κυριαρχία σχεδόν μέχρι
την Εύβοια. Δυστυχώς, όσο και αν μας είναι ανυπόφορη η παραδοχή, αυτή είναι η Τουρκία.
Το ερώτημα είναι, όμως, προς εμάς, γιατί φθάσαμε ως εδώ, ενώ τα παραπάνω δεδομένα ήταν
γνωστά; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υπερδεκαετής
οικονομική κρίση επηρέασε τη δυνατότητα της χώρας να προχωρήσει σε αναβάθμιση των ενόπλων
της δυνάμεων, που είναι και το βασικό εργαλείο μιας
αποτρεπτικής πολιτικής. Όμως δεν συνιστά δικαιολογία για όλα όσα δεν κάναμε.
Η θέση ότι τα προβλήματα στις δυο πλευρές
του Αιγαίου θα λυθούν μέσω της ενδυνάμωσης των
οικονομικών και πολιτιστικών ανταλλαγών, αποδεικνύεται ότι συνιστούσε έναν ευσεβή πόθο. Κανείς
βεβαίως, δεν επιθυμεί έναν πόλεμο. Όμως, κανείς
δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια όταν ο άλλος ευθέως
σε απειλεί, πιστεύοντας απλώς στις καλές προθέσεις –ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μπαλάφας, μας
πρότεινε το 2012, να το «ρισκάρουμε» και να περικόψουμε «ισχυρά τις εξοπλιστικές δαπάνες»...
Αυτή τη στιγμή, ο Ταγίπ Ερντογάν εκμεταλλεύεται επιτήδεια τον ανταγωνισμό μεταξύ της Δύσης
και της Ρωσίας και την μάλλον περίεργη ανοχή του
προέδρου Τραμπ, ανεβάζοντας συνεχώς τον πήχη
των διεκδικήσεών του. Η Ελλάδα οφείλει να σταθεί
στο ύψος των περιστάσεων με ψυχραιμία αλλά
και με αποφασιστικότητα. Και το δεύτερο, πρέπει
να δείξουμε ότι το εννοούμε, όπως το εννόησαν ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1976 και ο Ανδρέας
Παπανδρέου το 1987.
Αναμφίβολα, βασικό εργαλείο μας είναι το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο ανενδοίαστα τσαλαπατά η
Άγκυρα. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να ενεργοποιήσουμε περισσότερο όλο το φάσμα των διεθνών
συμμαχιών μας. Στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί οι πολιτικοί
παράγοντες που βρίσκονται κοντά στις θέσεις μας.

Κι αυτό ελπίζουμε να αποτυπωθεί στην επίσκεψη
του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 7 Ιανουαρίου στον
Λευκό Οίκο.
Στην Ευρώπη έχουμε την σθεναρή στήριξη του
προέδρου Μακρόν, αλλά και την υποστήριξη της
Ιταλίας.
Στη Μέση Ανατολή, πέραν του Ισραήλ, με το
οποίο οι σχέσεις μας έχουν αποκτήσει ιλιγγιώδη βελτίωση, και όλα τα αραβικά κράτη, πλην του Κατάρ
και της κυβέρνησης της Τρίπολης στη Λιβύη, είναι
κατά της νεο-οθωμανικής Τουρκίας.
Οι θέσεις μας μπορούν να βρουν στήριξη και από
την Κίνα, που έχει τεράστια οικονομικά συμφέροντα
στη χώρα μας, αλλά και τη Ρωσία, όπως έδειξε και
η σκληρή ανακοίνωση της Μόσχας για το παράνομο
τουρκο-λιβυκό μνημόνιο.
Αναμφίβολα, ωστόσο, σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο το πιο πιθανό είναι να είμαστε μόνοι μας. Γι’ αυτό
άμεσα και χωρίς χρονοτριβή, απαιτείται η εκπόνηση
και εφαρμογή ενός φιλόδοξου εξοπλιστικού προγράμματος ικανού να αποτρέψει τις τουρκικές επιβουλές. Κατανοώ την πίεση για «βούτυρο» μετά από
μια δεκαετία κρίσης. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι η ώρα
σημαντικό μέρος από τα 767 εκατομμύρια ευρώ της
επιστροφής από τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών
επί των ελληνικών ομολόγων να δοθούν για «κανόνια», για την ενίσχυση των ενόπλων μας δυνάμεων.
Το σημαντικότερο όλων, είναι η επίτευξη εθνικής
ενότητας, ενός αρραγούς εσωτερικού μετώπου, που
συνιστά τον ισχυρότερο αποτρεπτικό παράγοντα
προς κάθε ανιστόρητο διεθνή ταραξία.
Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι πρόεδρος της
Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του
Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου
του Ιερού Ναού της Υπαπαντής
του Χριστού Βεροίας, εκφράζουν
τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλους όσους στηρίζουν το έργο της
φιλανθρωπίας ενισχύοντας ποικιλοτρόπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο της ενορίας μας επωνύμους
και αφανείς. Με την αγάπη σας
μοιράζουμε κάθε μήνα πάνω από
εκατό δέματα. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε:
Την επιχείρηση «ΜΠΕΛΑΣ
– ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΒΕΡΜΙΟΥ» και
προσωπικά στον κ. Ιωάννη Μπέλα, για τη δωρεά προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Ναού 420
συσκευασιών τυριού, ύστερα από την ευγενική διαμεσολάβηση των κυρίων Θωμά Ζησόπουλου και Σάββα
Τσαμόπουλου και με την επιμέλεια του κ. Κων/νου Χατζηγιάννη.
Τους αξιωματικούς της Ιης Μεραρχίας που εδρεύει στη Βέροια με την ευγενική πρωτοβουλία του κ
Μπέλλα Γρηγορίου.
Τον κ Μουρατίδη Κωνσταντίνο για τη δωρεά αντί στεφάνου στην μνήμη του μακαριστού κ. Λάζαρου
Νικολαίδη.
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Ε.Φ.Τ
του Ι. Ν. Υπαπαντής του Χριστού Βεροίας
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας
πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶτὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

«Ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν».
Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ὁδήγησε τά
βήματά μας στήν ἀρχή ἑνός νέου χρόνου, στήν ἀρχή μιᾶς νέας
περιόδου τήν ὁποία μᾶς χαρίζει ἡ
ἀγάπη του γιά νά συνεχίσουμε τά
ἔργα μας ὡς ἄτομα καί ὡς κοινωνία, ἀλλά καί γιά νά συνεχίσουμε
τήν προσπάθειά μας νά τόν πλησιάσουμε καί νά τόν ἀγαπήσουμε
περισσότερο. Διότι γιά μᾶς πού
πιστεύουμε στόν Χριστό, γιά μᾶς
πού εἴμαστε τέκνα τῆς Ἐκκλησίας του, σκοπός τῆς ζωῆς μας δέν
μπορεῖ νά εἶναι μόνο τά πρόσκαιρα ἀγαθά, πού ὅλοι ἐπιθυμοῦμε
νά ἀποκτήσουμε, οὔτε οἱ ἐφήμερες ἐπιτυχίες πού ἐπιδιώκουμε,
ἀλλά εἶναι νά ἐπιτύχουμε τόν θεῖο
προορισμό μας, νά ἐπιτύχουμε νά
ζήσουμε αὐτό στό ὁποῖο μᾶς προτρέπει ὁ ἱδρυτής τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας, πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος. «Ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν».
Ἄς μήν ἀρκεσθοῦμε στήν ἁπλῆ ἀλλαγή τοῦ χρόνου.
Ἄς μήν περιορισθοῦμε στίς εὐχές γιά τόν καινούργιο
χρόνο στόν ὁποῖο εἰσήλθαμε. Γιατί αὐτά δέν ἔχουν ἀξία
καί σημασία, ἐάν δέν συνδυάζονται μέ τήν ἀνακαίνιση τῆς
ψυχῆς μας καί τῆς ζωῆς μας καί μέ τήν προσπάθεια νά
τήν ἐπιτύχουμε νεκρώνοντας «τόν παλαιόν ἄνθρωπον»
καί ἀποφασίζοντας νά ζήσουμε τήν νέα ζωή, τήν καινή
ζωή, τήν ἐν Χριστῷ ζωή.
Αὐτός ἄς εἶναι ὁ στόχος μας, αὐτή ἄς εἶναι ἡ προσπάθειά μας, αὐτός ἄς εἶναι ὁ ἀγώνας μας τόν καινούργιο
χρόνο, νά βαδίσουμε «ἐν καινότητι ζωῆς». Νά ἀφήσουμε
ὅτι παλαιό ἔχουμε μέσα μας καί νά ἐπιδιώξουμε νά ζήσουμε τή νέα ζωή πού μᾶς ἔδειξε καί μᾶς δίδαξε ὁ Χριστός. Διότι μόνο ἔτσι ὁ καινούργιος χρόνος θά παύσει νά
εἶναι μία τυπική ἀλλαγή στό ἡμερολόγιο καί νά παραμένει
κενός, ἄδειος ἀπό κάθε τι πνευματικό καί ὠφέλιμο, ἀλλά
θά εἶναι πραγματικά καί οὐσιαστικά καινούργιος πού θά
ἀνακαινίζει καί ἐμᾶς κατ᾽εἰκόνα τοῦ πλάστου καί Δημιουργοῦ μας Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς χαρίζει γι᾽ αὐτόν τόν λόγο
καί τό νέο ἔτος.
Καί ἄν ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς ἀγωνισθεῖ νά περιπατήσει
«ἐν καινότητι ζωῆς», τότε καί ὁ κόσμος θά ἀλλάξει προοδευτικά προσανατολισμό, καί θά παύσει νά εἶναι ἕνας
κόσμος ταραγμένος ἀπό τίς συγκρούσεις καί τούς πολέμους, ἕνας κόσμος στόν ὁποῖο ἐλλοχεύουν παγίδες καί
κίνδυνοι γιά τούς ἀνθρώπους, ἕνας κόσμος ὁ ὁποῖος μᾶς

δημιουργεῖ φόβους καί ἀγωνίες.
Καί θά παύσει ἀκόμη ὁ ἄνθρωπος νά βλέπει τόν συνάνθρωπό
του ἀνταγωνιστικά, καχύποπτα,
ὠφελιμιστικά· θά παύσει νά τόν
θεωρεῖ ἐχθρό ἤ νά προσπαθεῖ
νά τοῦ κάνει κακό καί νά τόν ἐξοντώσει γιά νά ἀποκομίσει κέρδος, χωρίς τελικά νά ἐπιτυγχάνει
τίποτε.
Ἀδελφοί μου, καθώς εἰσήλθαμε ἤδη στό νέο ἔτος ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιά τή
μεγάλη αὐτή δωρεά πού μᾶς
χάρισε. Ἄς τόν παρακαλέσουμε
νά εἶναι ὁ νέος χρόνος ἥσυχος
καί εἰρηνικός γιά τήν πατρίδα
μας καί ὁλόκληρο τόν κόσμο.
Ἄς τόν παρακαλέσουμε νά
προστατεύει τό Γένος μας καί
τή χώρα μας ἀπό κάθε ἀπειλή
καί ἀπό κάθε ἀόρατο καί ὁρατό
ἐχθρό πού ἐπιβουλεύεται τά δίκαιά μας.
Ἄς τόν παρακαλέσουμε νά φωτίζει τούς ἄρχοντες
μας καί τούς ἰσχυρούς τοῦ κόσμου, γιά νά ἐργάζονται μέ
σύνεση καί σοφία γιά τό καλό τῶν ἀνθρώπων καί τῶν
λαῶν.
Ἄς τόν παρακαλέσουμε γιά τήν Ἐκκλησία μας, γιά
τούς ποιμένες της καί τό πλήρωμά της, γιά νά συνεχίσουν νά δίδουν καί αὐτόν τόν χρόνο τοῖς ἐγγύς καί τοῖς
μακράν τή μαρτυρία τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ.
Ἄς τόν παρακαλέσουμε γιά τούς ἀδελφούς μας πού
εἶναι ἐμπερίστατοι, πού εἶναι ἀσθενεῖς καί ἐνδεεῖς, γιά
ὅσους ὑποφέρουν καί δοκιμάζονται ἀπό τίς συνέπειες
τῶν πολέμων καί τῶν φυσικῶν καταστροφῶν καί ἄς δείξουμε πρός αὐτούς καί ἐμεῖς ἔμπρακτα τήν ἀγάπη καί τή
στοργή μας.
Ἄς τόν παρακαλέσουμε ἰδιαιτέρως γιά τά παιδιά καί
τούς νέους μας, γιά ὅσους τόν ἔχουν ἀνάγκη, ἔστω καί
ἄν δέν τό γνωρίζουν ἤ δέν θέλουν νά τό παραδεχθοῦν.
Ἄς τόν παρακαλέσουμε νά εὐλογεῖ τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί τήν ἐπαρχία μας καί νά φωτίζει καί νά
κατευθύνει τόν εὐσεβῆ κλῆρο καί τόν πιστό λαό της γιά
νά περιπατοῦμε ὅλοι «ἐν καινότητι ζωῆς» καί νά ζοῦμε
σύμφωνα μέ ἦθος πού τό Εὐαγγέλιο μᾶς διδάσκει καί τό
ὁποῖο ἔχει ἀπόλυτη ἀνάγκη ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος καί
ἡ κοινωνία μας. Αὐτή ἡ σχέση Εὐαγγελίου ἤθους θά ἀποτελέσει τό θέμα τῶν φετινῶν ΚΣΤ´ Παυλείων μέ σκοπό
νά δείξει σέ ὅλους μας τό ἦθος τῆς καινῆς
ζωῆς πού διαμορφώνει τό Εὐαγγέλιο σέ
ὅσους τό ἀκολουθοῦν.
Καί εὔχομαι, ἀδελφοί μου, ὁ Θεός νά
μᾶς χαρίσει τό νέο ἔτος πλούσιες τίς εὐλογίες καί τίς δωρεές του σέ ὅλους σας, στήν
Ἐκκλησία μας, στήν πατρίδα μας καί σέ
ὅλους τούς ἀνθρώπους καί νά μᾶς ἀξιώσει
νά τό διέλθουμε «ἐν καινότητι ζωῆς».
Διάπυρος πρός τόν φιλάνθρωπο
Θεό εὐχέτης
ὉΜητροπολίτης
† ὉΒεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας
Παντελεήμων
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Παραμονή Πρωτοχρονιάς στη Νάουσα
Ρεβεγιόν στο Ρολόι με
τους KINGS και μουσικά
σχήματα της πόλης
Ρεβεγιόν στο Ρολόι της
πόλης και υποδοχή του 2020
με τους KINGS και μουσικά
σχήματα της Νάουσας, διοργανώνει την Παραμονή της
Πρωτοχρονιάς ο Δήμος Νάουσας.
Την έναρξη της μουσικής
εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2019, στις 10 το βράδυ,
στην πλατεία Δημαρχίας, θα
πραγματοποιήσει μουσικό
σχήμα της Νάουσας αποτελούμενο από τους Γιάννη Κετάνη (κιθάρα), Ιφιγένεια Μακρή (τραγούδι), Στράτο Ρακιτζή (πλήκτρα) και Ασημίνα
Ματζίρη (τύμπανα), οι οποίοι
στη συνέχεια θα δώσουν τη
μουσική «σκυτάλη» στο δημοφιλές συγκρότημα KINGS
που αναμένεται να ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους με
τους μοντέρνους ρυθμούς.

«Με το ζουρνά του Πάτμου»
στο Εθνογραφικό Κέντρο
Γιώργη Μελίκη
Οι Φίλοι του Εθνογραφικού Κέντρου Γιώργη
Μελίκη Προσκαλούν το κοινό στην εκδήλωση-αφιέρωμα που οργανώνουν σε συνέργεια
με το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Edge
Hill Λίβερπουλ και το Πανεπιστήμιο Plovdiv
Βουλγαρίας : «Με το ζουρνά του Πάτμου»,
την Κυριακή 5 Γενάρη, στις 11:00 π.μ. στο Εθνογραφικό Κέντρο στη Μελίκη Ημαθίας (Αγ.
Νικολάου 4).
Έλληνες και Βούλγαροι ακαδημαϊκοί &
ερευνητές θα μιλήσουν για:
τον Θωμά Πάτμο, το ζουρνά, τα Ρουγκάτσια
και τα Ρουσάλια.
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:
ο Τρ. Αλμπάνης, πρύτανης
του Παν/μίου Ιωαννίνων
η Μαρία Ζουμπούλη, κοσμήτωρ του Τμήματος Μουσικών
Σπουδών Παν/μίου Ιωαννίνων
ο Γ. Κοκώνης, καθηγητής
του τμήματος Μουσικών σπουδών του Παν/μιου Ιωαννίνων
ο Γ. Κουφονίκος, λέκτορας
στο πανεπιστήμιο Edge Hill Μ.
Βρετανίας - σκηνοθέτης,

εκπρόσωπος από το τμήμα μουσικών
σπουδών του Πανεπιστημίου Plovdiv.
και ο Γιώργης Μελίκης
Την εκδήλωση συντονίζει ο Ι. Μοσχόπουλος, πρόεδρος του Δ.Σ. των «Φίλων».
Θα χορέψουν: τα Ρουγκάτσια του Ρουμλουκιού με το ζουρνά του Στέφανου Κρασοπούλη
και τα Ρουσάλια από το Πετρίτσι της Βουλγαρίας με τη ζυγιά της οικογένειας Kurtov.
Είσοδος ελεύθερη.
Το γλέντι θα συνεχιστεί το βράδυ στις 21:00
στο «Αρχοντικό» της Μελίκης (όπου η τιμή
συμμετοχής θα είναι 10 ευρώ).
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Σάββατο 4/1/2020

Διαγόρας - ΝΠΣ Βέροια

Ξ

εκινάει το ερχόμενο Σάββατο 4
Ιανουαρίου 2020 ο β’ γύρος της
Football leauge με την βασίλισσα του βορά να μεταβαίνει και πάλι
στην Ρόδο όπου θα αντιμετωπίσει το
φορμαρισμένο Διαγόρα.

Το πρόγραμμα
Σάββατο 4/1 15 μ.μ.

Καλαμάτα - Αιγάλεω  (ΕΡΤ3)
Διαγόρας- ΝΠΣ Βέροια  15.00
Ολυμπιακός Βόλου - Ένωση Ασπροπύργου
Κυριακή  5/1  15.00
ΑΟ Τρίκαλα- Ιωνικός   15.00 (ΕΡΤ3) κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας
ΠΟ Τρίγλια- ΑΟ Καβάλας
ΟΦ Ιεράπετρας - Ιαλυσός
Θεσπρωτός - Νίκη Βόλου

Φιλικό στη Θεσσαλονίκη
για τα κορίτσια του Αγροτικού Αστέρα
Αγίας Βαρβάρας
Συνεχίζονται οι προπονήσεις για τη γυναικεία ομάδα του Αγροτικού Αστέρα Αγίας Βαρβάρας, ενόψει της
επανεκκίνησης του πρωταθλήματος της Β Εθνικής και συγκεκριμένα την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020.
Η ομάδα του Αντώνη Παπατζίκου έδωσε μάλιστα εκτός έδρας φιλικό παιχνίδι με τους Λέοντες Θεσσαλονίκης, όπου ο νεαρός τεχνικός είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει το επίπεδο ετοιμότητας των παικτριών του, σε
μια περίοδο που οι ρυθμοί πέφτουν ένεκα των εορτών των Χριστουγέννων.
Οι γηπεδούχες επικράτησαν με σκορ 6-4, ενώ τα τέρματα για τις φιλοξενούμενες πέτυχαν οι Κιουτάχιαλη,
Δεληγιαννίδου, Αργυροπούλου και Καλοψυκάκη. Η σύνθεση του Αγροτικού Αστέρα:
Ζουμπουλίδου, Ευστρατίου, Κωστοπούλου, Τσαγκαλίδου Α., Φεΐμ, Στρίμπα, Κιουτάχιαλη, Μουρατίδου,
Σιδηροπούλου, Καλοψυκάκη, Δεληγιαννίδου. Αγωνίστηκαν και οι Αργυροπούλου, Μανωλοπούλου, Τσαγκαλίδου Φ., Δανδέλη, Σταφυλίδου και Ντούσκα.
Εκτός έμειναν λόγω τραυματισμού οι Μπαξεβάνου, Δρενοβιάδου, Μαργαρίτη και Τσεχελίδου
Πηγή. sportsup.gr

Πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις
ανωτέρας ζώνης του Α.Σ. Ρωμιός

Μ

ε απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 16
και την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 οι εξετάσεις των αθλητών
της σχολής Α.Σ Ρωμιός με αποτέλεσμα να προαχθούν στον επόμενο
βαθμό τους. Η άρτια τεχνική κατάρτιση και η άψογη συμπεριφορά των
νεαρών αθλητών έδειξαν ότι η εκπαίδευση στις πολεμικές τέχνες μόνο
θετικά στοιχεία μπορεί να δώσει
στην διαμόρφωση του χαρακτήρα
αλλά και στην διαπαιδαγώγηση ενός
παιδιού.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα
της σχολής Α.Σ Ρωμιός και οι αθλητές εξετάστηκαν
στην φυσική κατάσταση - τεχνική κατάρτιση .
Προσκεκλημένοι εξεταστές της σχολής ήταν οι:
(Α) Μπραντης Κωνσταντίνος (πτυχιούχος προπονητής -γυμναστης ΤΕΦΑΑ ΒΙΕΝΝΗΣ )
(Β) Δημητροπουλος Γιάννης (πτυχιούχος προπονητής ΓΓΑ )
(Γ) Σαββιδης Δημήτρης (πτυχιούχος προπονητής τζούντο)
(Δ) Γραμματικόπουλος Ηλιας (πρώην μέλος
εθνικής ομάδας ΧΑΝΤΜΠΟΛ - ΣΚΙ ,ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής )
(Ε) Εμυ Μήτσιου (ψυχολόγος )
Ο προπονητής του Α.Σ Ρωμιός Χρήστος Μιχαήλωβ (πτυχιούχος προπονητής Γ.Γ.Α) : «Είμαι
απόλυτα ευχαριστημένος από τους αθλητές μας.

Έκαναν μια πολύ καλή προετοιμασία με υπομονή,
επιμονή και πειθαρχεία για να μπορέσουν σήμερα
να παρουσιαστούν όσο το δυνατό καλύτεροι. Οι
εξετάσεις πάνω στο άθλημα μας είναι όπως οι
εξετάσεις που έχουν τα παιδιά σε φροντιστήρια και
στο σχολείο. Δεν έχει καμία διαφορά. Και βέβαια οι
εξετάσεις ξεκινούν από τις μικρές ηλικίες. Βέβαια
για να φτάσει κάποιο παιδί, κάποιος αθλητής στην
διαδικασία των εξετάσεων δεν φτάνει να γραφτεί
σε ένα τμήμα. Βασική προϋπόθεση είναι να ακολουθεί πιστά τον αριθμό συγκεκριμένων προπονήσεων οι οποίες βασίζονται σε ένα ιδιαίτερο
πρόγραμμα με σκοπό τα παιδιά να αποκτήσουν
γυμνασμένο σώμα, να αγαπήσουν την γυμναστική
αλλά και να μάθουν σωστή διατροφή. Οι εγκαταστάσεις μας είναι ανοικτές για όλους να έρθουν και
να μας γνωρίσουν από κοντά, να δουν τον τρόπο
εκγύμνασης. Καλώ τους γονείς να μην έχουν κανένα ενδοιασμό με τις πολεμικές τέχνες. Μέσα από
αυτές τα παιδιά αποκτούν αυτοπεποίθηση αλλά και
αλληλοσεβασμό. Εύχομαι καλές γιορτές με υγεία
σε όλο τον κόσμο»
Όλοι οι αθλητές έδειξαν υψηλό τεχνικό και αγωνιστικό επίπεδο ξεχωρίζοντας με το ταλέντο
τους και τη δυναμικότητα τους με αποτέλεσμα να
προαχθούν στον επόμενο βαθμό τους. Στο τέλος
των εξετάσεων οι εξεταστές έδωσαν συγχαρητήρια
στους αθλητές και τόνισαν στους παρευρισκόμενους γονείς και φίλους του αθλήματος την άριστη
δουλεία του εκπαιδευτή και προπονητή της σχολής
κ. Χρήστο Μιχαήλωβ ενώ απένειμαν τις ζώνες και
τα αναμνηστικά διπλώματα στους αθλητές βγάζοντας και την καθιερωμένη φωτογραφία.
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Ευχαριστήριο
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης
– Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα
παιδιά της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι και το προσωπικό, ευχαριστούν θερμά:
-Την κυρία Μ.Λ. από τη Βέροια για τη δωρεά 200€ εις μνήμη
των γονέων της.
-Την κυρία Ε.Ρ. από τη Βέροια για τη δωρεά 300€ εις μνήμη
των γονέων της.
-Τον κύριο και την κυρία Βίλλια Γεώργιο & Αργυροπούλου Βίλλια Δάφνη από τη Θεσ/νικη για τη δωρεά 100€ εις μνήμη του
Λιάπη Ευαγγέλου.
-Τον κύριο Σαραντόπουλο Γεώργιο από την Αλεξάνδρεια για
τη δωρεά 50€ εις μνήμη του Λιάπη Ευαγγέλου.
-Τον κύριο Σαραντόπουλο Κων/νο από την Κορυφή για τη
δωρεά 50€ εις μνήμη του Λιάπη Ευαγγέλου.
-Τον κύριο Κουλιό Μιχαήλ από την Αλεξάνδρεια για τη δωρεά
30€ εις μνήμη του Λιάπη Ευαγγέλου.
-Τον κύριο Κουλιό Στέργιο από τον Πειραιά για τη δωρεά 30€
εις μνήμη του Λιάπη Ευαγγέλου.
-Την κυρία Βίλλια Σοφία από την Αθήνα για τη δωρεά 25€ εις
μνήμη του Λιάπη Ευαγγέλου.
-Τον κύριο Βίλλια Αριστείδη από την Αθήνα για τη δωρεά 25€
εις μνήμη του Λιάπη Ευαγγέλου.
-Ανώνυμη κυρία από τη Βέροια για την προσφορά γευμάτων
για τη σίτιση των ωφελουμένων εις μνήμη της μητέρας της .
-Ανώνυμο κύριο από την Αλεξάνδρεια για τη δωρεά 300€ εις
μνήμη των γονέων και του αδερφού του.
-Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάνδρεια για τη συνεχή
προσφορά γευμάτων προς τους ωφελούμενους.
-Ανώνυμη κυρία από την Αλεξάνδρεια για τη δωρεά χρηματικού ποσού.
-Ανώνυμη οικογένεια από την Αλεξάνδρεια για την προσφορά
πρωινού προς τους ωφελούμενους.
-Ανώνυμος κύριος από την Αλεξάνδρεια για την προσφορά
γλυκισμάτων προς τους ωφελούμενους.
-Την κυρία Δελαμπόρα Παναγιώτα για την προσφορά διαφόρων ειδών για το bazzar που πραγματοποιήσαμε.
-Την οικογένεια Ηλία Τριανταφυλλίδη για την προσφορά πρωινού εις μνήμη της Ροδάνθης Τριανταφυλλίδη.
-Το ζαχαροπλαστείο του κυρίου Αργιαντόπουλου Ευάγγελου
από την Αλεξάνδρεια για την προσφορά γλυκισμάτων.
-Το Κτήμα ΜΑΝΔΡΑ για τη δωρεά χυμών ρόδι φυσικού 100%
προς τους ωφελούμενους και εργαζόμενους του ΚΔΗΦ « ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ».
«Στηρίζουμε το έργο μας στην συμμετοχή σας»
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ευχαριστήριο του
Γηροκομείου Βέροιας
-Το συσκευαστήριο τυροκομικών προϊόντων «ΤΡΟΝΙΚ Τρόφιμα» για την ευγενική πρσφορά 8 κιλών τυροπιτάκια.
-Την κυρία Χατζηευστρατιάδου Μάγδα για την ευγενική προσφορά 30 τεμαχίων σαμπουάν.
-Τον κύριο Παπαδημητρίου Αλέξανδρο για τη δωρεά του ποσού των 150 Ε για ένα πλήρες γεύμα, εις μνήμην της συζύγου
του Πανωραίας Παπαδημητρίου αντί τριετούς μνημοσύνου.
-Τα «ΜΑΖΙ market» για την ευγενική προσφορά τροφίμων,
κρεάτων και απορρυπαντικών για τις ανάγκες του ιδρύματος.
-Τον κύριο Πετρακόπουλο Θεόδωρο για τη δωρεά του ποσού
των 50 Ε εις μνήμην προσφιλών προσώπων.
-Τον κύριο Σαλιάρα Γεώργιο για τη δωρεά του ποσού των 50
Ε εις μνήμην γονέων και αδελφών.
-Το ζαχαροπλαστείο «ΦΙΝΟ» του κυρίου Κωνσταντίνου Μίνδη
για την προσφορά εδεσμάτων την ημέρα των Χριστουγέννων.
-Το ιχθυοπωλείο «Τσιλιγκερίδη» για την ευγενική προσοφορά
10 κιλά γαλέου.

Ευχαριστήριο
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων
Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δ. Βέροιας
ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους:
1. Την Λέσχη VESPA Βέροιας για την οικονομική δωρεά
τους για αγορά πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου μας.
Ευχαριστούμε όλα τα μέλη προσωπικά και ευχόμαστε τα
καλύτερα.
2.
Τους Αθηνά Πράπα & Γεώργιο Καραούλα για την οικονομική δωρεά τους εις μνήμην των γονέων τους.
Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας:
Τα πολυδιαβασμένα βιβλία του 2019
Λίγο πριν υποδεχθούμε το
νέο χρόνο, οι άνθρωποι της
Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας
στέλνουν τις καλύτερες ευχές
τους για υγεία, ειρήνη και ομόνοια και μοιράζονται μαζί μας
τα πολυδιαβασμένα βιβλία του
2019 προσκαλώντας όλους να
δανειστούν βιβλία, περιοδικά,
πατρόν ραπτικής και ηλεκτρονικές συσκευές, να ξεφυλλίσουν
εφημερίδες και να χρησιμοποιήσουν τους χώρους και τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Αξίζει
να σημειωθεί ότι από την αρχή
της χρονιάς και μέχρι τα μέσα
του Δεκέμβρη, τα μέλη της Δημόσιας Βιβλιοθήκης δανείστηκαν περί τις Δημόσιας Βιβλιοθήκης.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
1. Οι δρόμοι της καταιγίδας |
Άννα Γαλανού | Διόπτρα
2. Γυναίκες της μικρής πατρίδας | Θοδωρής Παπαθεοδώρου |
Ψυχογιός
3. Αστέρια στην άμμο | Ρένα Ρώσση - Ζαϊρη | Ψυχογιός
4. Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι | Λένα Μαντά | Ψυχογιός
5. Το διώροφο της Τσιμισκή | Γιώτα Φώτου | Ψυχογιός
6. Η αγαπητικιά | Σόφη Θεοδωρίδου | Ψυχογιός
7. Γινάτι : o σοφός της λίμνης : μυθιστόρημα |
Γιάννης Καλπούζος | Ψυχογιός
8. Η καρδιά θυμάται | Καίτη Οικονόμου | Ψυχογιός
9. Λευκή ορχιδέα | Καίτη Οικονόμου | Ψυχογιός
10. Τα πέντε κλειδιά | Λένα Μαντά | Ψυχογιός
ΞΕΝΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
1. Το δέμα | Sebastian Fitzek | Διόπτρα
2. Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος
| Τζ. Κ. Ρόουλινγκ | Ψυχογιός
3. Μάκβεθ | Jo Nesbo | Μεταίχμιο
4. Αγώνες πείνας | Suzanne Collins | Πλατύπους
5. Μια θάλασσα αστέρια | Kimberley Freeman | Διόπτρα
6. Το μωρό στην κούνια | Sophie Hannah | Διόπτρα
7. Αδιέξοδο | Jorn Lier Horst | Διόπτρα
8. Ματωμένη Κυριακή | Nicci French | Διόπτρα
9. Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά
| Τζ. Κ. Ρόουλινγκ | Ψυχογιός
10. Το κορίτσι του ημερολογίου | Audrey Carlan
| Πατάκης
ΠΑΙΔΙΚΑ
1. Μια υπόθεση για τον ντετέκτιβ Κλουζ
| Γίργκεν Μπανσέρους | Μεταίχμιο
2. Τικ και Τέλα | Axel Scheffler | Ίκαρος
3. Φρουτοπία | Ευγένιος Τριβιζάς | Πατάκης
4. Πίκο και Λόλα | Λίνα Σωτηροπούλου | Μεταίχμιο
5. Ένα μυστήριο για τον μπούφο | Γιώργος Κωνσταντινίδης,
Σωτήρης Μητρούσης | Μίνωας
6. Η μεγάλη βιβλιοθήκη Disney | Η Καθημερινή
7. Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα | Τζεφ Κίνι | Ψυχογιός
8. Οι περιπέτειες του νεαρού Σέρλοκ Χόλμς | Άντριου Λέιν
| Μεταίχμιο
9. Η Χαρά και το Γκουντούν | Ευγένιος Τριβιζάς | Πατάκης
10. Τα τρία μικρά λυκάκια | Ευγένιος Τριβιζάς | Μίνωας

ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
& ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1. Γαλλικά στην πράξη | Jasmine Pipart | Σιδέρη Μιχάλη
2. Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη | Σουζάνα Παντελιάδου | Ελληνικά Γράμματα
3. Να ζείς, ν’ αγαπάς και να μαθαίνεις | Λέο Μπουσκάλια | Γλάρος
4. Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες
| Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου | Ατραπός
5. Ο δρόμος της ευτυχίας | Χόρχε Μπουκάι | Opera
6. Ο δρόμος των δακρύων | Χόρχε Μπουκάι | Opera
7. Διαπολιτισμική παιδαγωγική | Νεκταρία Παλαιολόγου,
Οδυσσέας Ευαγγέλου | Πεδίο
8. Ιταλικά στην πράξη | M. A. Rapacciulo - Strani | Σιδέρη Μιχάλη
9. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας | Louis Cohen,
Lawrence Manion | Μεταίχμιο
10. Άκουσε το σώμα σου, τον καλύτερό σου φίλο
| Lise Bourbeau | Διόπτρα
11. Το μυστικό | Ρόντα Μπερν | Λιβάνης
12. Ιστορία της Βέροιας και της περιοχής, με παράλληλη τοπιογραφία της πόλης | Αντώνης Μιχ. Κολτσίδας | Κυριακίδη Αφοί
13. Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας | Alan Bryman | Gutenberg
14. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης | Γεώργιος Ν. Φουκαδάκης
| Ψυχογιός
15. Ο μοναχός που πούλησε τη Ferrari του | Robin S. Sharma
| Ισόρροπον
16. Διαφοροποιημένη διδασκαλία | Αργυρόπουλος
Βασίλης... [κ.ά.] | Πεδίο
17. Εκπαίδευση ενηλίκων | Αχιλλέας Καψάλης, Αδαμάντιος
Παπασταμάτης | Ι. Σιδέρης
18. Κωνσταντινούπολη | Τζον Φρίλι | Περίπλους
19. Σκιές της πόλης | Γιώργος Λιόλιος | Ευρασία
20. Τα μυστικά της απόλυτης αυτοπεποίθησης
| Robert Anthony | Διόπτρα
Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης, έχει ως εξής:
• Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019, 08.00-13.00
• Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020, 08.00-15.00
• Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020, 08.00-15.00
• Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020, 08.00-15.00

Καλή χρονιά με υγεία και καλά διαβάσματα!

Χριστουγεννάτικα κάλαντα από το ΥΦΑΔΙ
Τα χριστουγεννάτικα κάλαντα άκουσε από το ΥΦΑΔΙ, το πρωί της Δευτέρας, 23 του μηνός, στο ανακαινισμένο γραφείο του, στο δημαρχείο, ο δήμαρχος κ. Νικόλας Καρανικόλας.
Αντάλλαξαν, μάλιστα, θερμές ευχές για τις ημέρες των γιορτών με τον δήμαρχο να επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του στο ΥΦΑΔΙ. Παρούσα και η αντιδήμαρχος πολιτισμού
και τουρισμού κ. Δώρα Μπαλτατζίδου, την οποία η εθελόντρια πρόεδρος του δημιουργικού εργαστηρίου κ. Ευγενία Ζάλιου - Μπασιακούλη ευχαρίστησε θερμά για την πολύχρονη βοήθειά της στο έργο του, που δεν χρηματοδοτείται από κανένα δημόσιο φορέα.
Την ίδια μέρα έψαλλαν τα κάλαντα και στον επίτιμο πρόεδρο του ΥΦΑΔΙΟΥ, σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, ο οποίος στέκεται
αρωγός στις προσπάθειες του συλλόγου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.
Ιδιαίτερη χαρά έδωσαν στα μέλη του ΥΦΑΔΙΟΥ οι μαθητές του 1ου και 2ου γενικού
λυκείου Νάουσας, που μαζί με την καθηγήτρια γαλλικών κ. Ντίνα Νούση, έψαλαν τα κάλαντα στα γαλλικά με τη συνοδεία μουσικής.
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Ευχαριστήριο
Bazaar
Το Χριστουγεννιάτικο Bazaar της Πρωτοβουλίας
για το Παιδί τελείωσε με επιτυχία. Το Bazaar έγινε
στο διάστημα 9 έως 22 Δεκεμβρίου 2019 στο κατάστημα ιδιοκτησίας Νίκου Ζησιόπουλου, επί της οδού Κάππου 5. Εκτέθηκαν αντικείμενα, κατασκευές,
χειροτεχνήματα, εδέσματα, κοσμήματα, όλα προϊόντα μεγάλου μόχθου και αγάπης των εθελοντριών
του Οργανισμού, από τη Βέροια και άλλες περιοχές. Τα έσοδα έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση της
Διοίκησης και θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη
λειτουργικών εξόδων των Δομών μας.
Με την ευκαιρία της λήξης του Χριστουγεννιάτικου Bazaar του Οργανισμού μας, που κατά γενική
ομολογία ήταν εξαιρετικό από πλευράς ποιότητας
των εκθεμάτων του-δημιουργημάτων των εθελοντών μας, αλλά και από πλευράς ανταπόκρισης
των συμπολιτών μας, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Τον κύριο Νίκο Ζησιόπουλο, που διέθεσε ευγενικά το κατάστημά της.
2.Την ομάδα κοσμήματος της Πρωτοβουλίας και
ιδιαίτερα την κυρία Μάρα Κοκκίνου, για τη διάθεση
πολλών έργων της.
3.Τις εθελόντριες που δούλεψαν με πηλό, με μικτές τεχνικές, με ζωγραφική και με άλλα εκφραστικά
μέσα και απέδωσαν στο Bazaar πάρα πολλά και
σημαντικά έργα τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμά :
1) Το Πρόεδρο του Κ.Α.Π.Α του Δήμου Βέροιας κο. Λεωνίδα Ακριβόπουλο, τις παιδαγωγούς
και τους γονείς των Δημοτικών παιδικών σταθμών Σταθμών και του Κ.Δ.Α.Π για τη δωρεά
των 600 € για τις γιορτές των Χριστουγέννων..
2) Την Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας
για τη δωρεά των 600 € (εκ των οποίων τα 400
€ για αγορά τυριού και τα 200 € για λάδι) για τα
Χριστουγεννιάτικα δέματα.
3) Το κρεοπωλείο «Απόστολος» των Κυρίων
Κωνσταντούδη , Ζιώγα και Χαρίση για τη μεγάλη
ποσότητα κοτόπουλων
4) Τους Αδελφούς Γαλλίκα για τη μεγάλη
προσφορά σε χοιρινό κρέας για τα Χριστουγεννιάτικα δέματα.
5) Τον κο. Αντώνη Νούσιο και την εταιρία του
« Mr Tony Donuts» για την προσφορά μεγάλης

4. Όλες τις εθελόντριες που κέντησαν, έπλεξαν,
κατασκεύασαν έργα στο πνεύμα των ημερών και τα
διέθεσαν ευχαρίστως.
5. Όλες τις εθελόντριες που έφτιαξαν γλυκά, ηδύποτα, μαρμελάδες κλπ.
6. Τον ηλεκτρολόγο κ. Σάκη Ακριβόπουλο, για
την εθελοντική εργασία του.
7. Το 9ο Δημοτικό Σχολείο Βεροίας για την ενθουσιώδη συμμετοχή με εξαιρετικά έργα των παιδιών του.
8. Τους φούρνους Σαλαπασίδη της Βέροιας και
Θανασούλη της Νάουσας, για τη χορήγηση εκλεκτών προϊόντων τους.
9. Τον Όμιλο Inner Wheel Βεροίας για την σταθερή υποστήριξή του, που εκφράστηκε και αυτή τη
φορά με τη συμμετοχή των μελών του με εκλεκτά
έργα τους.
10. Τις κυρίες Γεωργία Μανασή, Στέλλα Μόκκα,
Αικατερίνη Λιάκου, Βίκυ Τριάμπελα, Μαρία-Νικόλ
Λιακοπούλου, Ρούλα Σμαραγδάκη, Όλγα Ιγνατιάδου, που έστειλαν από μακριά τα έργα τους.
11. Τις εθελόντριες που στήριξαν τη λειτουργία
του, με τις ατελείωτων ωρών βάρδιες που έκαναν.
12. Τους συμπολίτες μας, που υποστήριξαν με
συγκινητική διάθεση το έργο μας, παρά την αντίξοη
οικονομική κατάσταση.
13. Το κατάστημα της Πρωτοβουλίας FRONT
της Βεργίνας, που συνέβαλε με έργα του.
14. Το καφέ-εστιατόριο «Καμάρες» για τις εξυπηρετήσεις του.
15. Τα ΜΜΕ του τόπου μας, που ανέδειξαν την
εκδήλωση.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ποσότητας donuts.
6) Τον κο. Αντώνιο Αδαμίκο για τη μεγάλη
ποσότητα πορτοκαλιών για τα Χριστουγεννιάτικα
δέματα στη μνήμη των γονέων του.
7) Το Δ.Σ. και τα μέλη του παραρτήματος
Inner Wheel του τομέα Βέροιας για τη προσφορά
μεγάλης ποσότητας λαδιού για τα δέματα του
Ομίλου.
8) Τον κο. Θεόδωρο Κακοδήμο από το Λονδίνο για τη δωρεά των 150 € στη μνήμη του αγαπημένου αδελφού του Αστέριου.
9) Τον κο. Αθανάσιο Τόπη και την κα. Συρμούλα Τζήκα για τη προσφορά μεγάλης ποσότητας ρυζιού.
10 ) Την κα. Κουτόβα Δήμητρα για τη δωρεά
δύο ζευγαριών φόρμες για τα δέματα των Χριστουγέννων.
11) Την κα. Μαίρη Χασιώτου για τη δωρεά
των 20 € για τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Tους ευχαριστούμε για την προσφορά τους
και του ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα κα ευλογημένο το νέο έτος.

Ευχαριστήριο
Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Βέροιας θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά
για την υποστήριξη και την ευγενική προσφορά: το Αρτοζαχαροπλαστείο Κολέτσας Ι. – Μαρκαντάρα
Σ. Ο.Ε., το υποκατάστημα της Οδού Πιερίων 98 της Αλυσίδας Καταστημάτων Bruno Coffee Stores, το
Αρτοποιείο Ευθύμογλου, το υποκατάστημα στη Λεωφόρο Στρατού της Αλυσίδας Super Market Σκλαβενίτη, το ζαχαροπλαστείο Lido, την Πιτσαρία Broadway και το κατάστημα Goody’s Burger House.

Χριστουγεννιάτικες
κάρτες στους ηλικιωμένους
από τις εργαζόμενες του
«Βοήθεια
στο Σπίτι», Βεργίνας
Οι εργαζόμενες του «Βοήθεια στο Σπίτι» Βεργίνας έδωσαν χριστουγεννιάτικες κάρτες στους
ηλικιωμένους του προγράμματος στο πλαίσιο των
εορτών των Χριστουγέννων...Μέσα από αυτή τη
διαδικασία θέλαμε να δείξουμε την αγάπη και το
ενδιαφέρον για τους ηλικιωμένους οι οποίοι και το
εισέπραξαν ανταποδίδοντας την κίνηση με ευχές
για Καλά Χριστούγεννα και το Νέο Έτος να μας
βρει όλους με υγεία και αγάπη…

Απονομή τιμητικής
διάκρισης στον Πρόεδρο
της «Πρωτοβουλίας»
Τέλη Σιδηρόπουλου
Την Κυριακή 22
Δεκεμβρίου 2019,
σ τ ι ς 11 : 0 0 π . μ .
στην αίθουσα “Σωκράτης Καραντινός”
του ΚΘΒΕ, στη Μονή Λαζαριστών ο
Τομέας Κοινωνικής
Αλληλεγγύης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
συνδιοργάνωσε με
τον Δήμο Παύλου
Μελά την εκδήλωση “Μια αγκαλιά για
τους Αγγέλους”.
Η εκδήλωση,
που ήταν αφιερωμένη στα παιδιά
τω ν κο ι ν ω ν ι κώ ν
Δομών και Ιδρυμάτων παιδικής προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περιλάμβανε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία με τη συμμετοχή μουσικών συνόλων και χορωδιών της
Θεσσαλονίκης και απονομή τιμητικών διακρίσεων σε «προσωπικότητες που διαλάμπουν με το
κοινωνικοανθρωπιστικό έργο τους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ευρύτερα» (κατά
το σκεπτικό των διοργανωτών), εκ μέρους του Περιφερειάρχη κ. Απόστολου Τζιτζικώστα και
του Δημάρχου Παύλου Μελά κ. Δημητρίου Δεμουρτζίδη.
Στην εκδήλωση τιμήθηκαν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος, για την πολυετή ενασχόλησή του με την αποφυλάκιση κρατουμένων, ο Αιδεσιμώτατος π.
Κωνσταντίνος Πλευράκης για το ιεραποστολικό του έργο στην Αφρική, η κυρία Χρυσάνθη Νικολαΐδου-Περίσογλου για το φιλανθρωπικό της έργο και ο Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας για το
Παιδί Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος «για την πολυετή κοινωνική προσφορά του και τη δημιουργία
δομών παιδικής προστασίας».

O Αϊ Βασίλης ήρθε με roller στη Νάουσα!
Μικροί και
μεγάλοι υποδέχτηκαν το βράδυ
της Παρασκευής
τον Αϊ Βασίλη
στο κέντρο της
Νάουσας που
κατέφθασε, μαζί
με τους βοηθούς
του, στην πλατεία Καρατάσου,
κάνοντας roller!
Με την συνδρομή εθελοντών
και με την συνοδεία αθλητών
και δρομέων του
Ε.Ο.Σ Νάουσας,
του Σ.Χ.Ο. Βέροιας, της Γ.Ε. Νάουσας, του Ε.Γ.Σ.
Ζαφειράκης, του
Ομίλου Αντισφαίρισης Νάουσας,
της Ακαδημίας
Αντισφαίρισης
Νάουσας, του Α.
Σ.Π.Τ. «Κένταυρος» Νάουσας
και του Α.Γ.Σ.
Taekwondo Νάουσας, ο Αϊ Βασίλης πραγματοποίησε βόλτα σε
κεντρικά σημεία
της πόλης.
Την έναρξη της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος Νάουσας ,με την συμμετοχή των
αθλητικών συλλόγων, πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Κοινότητας Νάουσας Κώστας Χατζηστυλλής, ενώ το «παρών» έδωσε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δώρα Μπαλτατζίδου, δημοτικοί,
τοπικοί σύμβουλοι και εθελοντές που μοίρασαν αναμνηστικά στα παιδιά και γλυκίσματα στον
κόσμο.
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Φαρμακεία

Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Τρίτη 31-12-2019

16:00-21:00
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Τ Ρ Ι Α Ν ΤΑ Φ ΥΛ ΛΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 53
23310-26789
19:00-21:00
ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ   ΕΜΜ.
ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ
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

ΜΟΡΑΒΑ (έναντι
ΙΚΑ) 23310-64102
21:00-08:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  
ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι
ΙΚΑ) 23310-64102
Τετάρτη 01-01-2020
08:00-14:30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ &
ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324
14:30-21:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό
σχολείο) 23310-29101
19:00-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΙΝΔΟΥ 11 (κάτω από τα αστικά) 2331023023
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Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε το 2019 για
τους Αετούς Βέροιας με τον ετήσιο χορό τους
Μια πολύ όμορφη βραδιά επιφύλασσε το φινάλε του 2019 στους
Αετούς Βέροιας αλλά και τους φίλους της ομάδας! Ο ετήσιος χορός
που διοργανώθηκε στο Κέντρο “ΑΚΡΟΠΟΛΗ” είχε ακόμη μεγαλύτερη
επιτυχία σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό και με την παρουσία
πολλών εκλεκτών καλεσμένων και
φίλων της ομάδας, αποχαιρέτησαν
άπαντες μια ακόμη πολύ σπουδαία
χρονιά για τον σύλλογο. Μια χρονιά
στην οποία οι Αετοί κατέκτησαν μεν
τη δεύτερη θέση στην Α ΕΚΑΣΚΕΜ
(και μάλιστα ως νεοφώτιστοι) αλλά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ήρθε η πρόσκληση από την
Ομοσπονδία για συμμετοχή στη Γ
Εθνική, μετά τις συνεχόμενες ανακατατάξεις στις ανώτερες κατηγορίες. Με το τέλος της χρονιάς, χάρη
στο τεχνικό επιτελείο και τους εξαιρετικούς παίκτες,
η ομάδα της Ημαθίας βρίσκεται στην 6η θέση με
ρεκόρ 5-4 και έχει θέσει τις βάσεις για παραμονή.
Στα τμήματα υποδομής, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το Εφηβικό τμήμα, το οποίο αγωνίστηκε
στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚΕΜ ενώ
τα “παιδιά” του Μάκη Ιωσηφίδη μεγάλωσαν κατά
έναν χρόνο και δήλωσαν συμμετοχή στο Τουρνουά
Μίνι της Ένωσης. Σπουδαία στιγμή η πρόσκληση
δύο αθλητών, του Κώστα Ιωσηφίδη και του Φώτη
Ντάκου για προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ομοσπονδιακού για τις αντίστοιχες ηλικίες, δείγμα της
εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται στα τμήματα υποδομής. Η χθεσινή βραδιά, εκτός του προγράμματος
που ετοίμασε η ορχήστρα για τους καλεσμένους,
είχε και αρκετές εκπλήξεις.
Ειδική τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο Χάρης Χρυσάφης για την προσφορά του στον σύλλογο καθώς
διετέλεσε αρχηγός επί δύο χρόνια στο τοπικό πρωτάθλημα, αλλά και ο Αργύρης Γαβριηλίδης για το
ότι πέτυχε την είσοδο του στο Πανεπιστήμιο, συνδυάζοντας παράλληλα τον αθλητισμό με τις σπουδές.. Την ίδια ώρα, με πρωτοβουλία της διοίκησης,
αναμνηστικά της ομάδας παρέλαβαν πέντε εκ των

χορηγών που έδωσαν το παρών στην εκδήλωση και
τιμούν με τη στήριξη τους τον σύλλογο. Οι κ.κ. Νίκος
Δάμτσης (της εταιρίας DamKat), Ιωάννης Κατροτζανάκης (των Ελαστικών Κατροτζανάκη), Ιωάννης
Βαΐδης (εταιρία “ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ”), Ανδρέας Χαραλαμπίδης (Pellet Χαραλαμπίδης) και Γιώργος Πίσπας
(Εταιρία MakPet) παρέλεβαν το συμβολικό δώρο
από τον πρόεδρο της ομάδας, Σίμο Γαβριηλίδη
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στους παρευρισκομένους η απουσία της Δημοτικής Αρχής της πόλης
(και ενώ πέρσι είχε τιμήσει τον Σύλλογο, όπως και
η Περιφέρεια) σε μια εκδήλωση η οποία αφορούσε
ένα σωματείο που ναι μεν έχει λίγα χρόνια ζωής,
όμως στις τάξεις του ανήκουν αθλητές της πόλης
που ευελπιστούμε αργότερα να την εκπροσωπήσουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Ακολούθησε η
κλήρωση για τα δώρα των χορηγών, διαδικασία που
ναι μεν κούρασε λόγω της πληθώρας των δώρων,
όμως είχε ενδιαφέρον καθώς κληρώθηκαν μεταξύ
άλλων ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, προσφορά του Vergina Travel και μία τηλεόραση LED TV
48” προσφορά των Αετών Βέροιας. Η διοίκηση της
ομάδας ευχαριστεί θερμά τους γονείς που έδωσαν
το παρών στη χθεσινή εκδήλωση, τους μικρούς και
μεγάλους αθλητές που ήταν μάλιστα ιδιαίτερα εκδηλωτικοί αλλά και όλους τους φίλους των Αετών που
για μια ακόμη φορά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
της διοίκησης. Και του χρόνου!

21:00-08:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΙΝΔΟΥ 11 (κάτω από τα αστικά) 2331023023
Πέμπτη 02-01-2020
13:30-17:30Ζ ΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ
ΓΩΝΙΑ (περ ΚΤΕΛ) 23310-62163
21:00-08:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Ιανουάριος 2020

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά
το διάστημα από 30-12-2019 μέχρι 5-12020 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

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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καθαρό, 78.000 ευρώ.

1ος όρ., με εξωτερική

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Τηλ.: 6945 122583

σκάλα, σε οικόπεδο

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

Euromesitiki.

595 τ.μ., πάνω στον

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

Β. Όλγας κοντά στην

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

Ανάληψη διαμέρισμα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

3ου ορόφου, 80 τ.μ.

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

ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,

προσλάβει 2 άτομα, έ-

στην πλατεία Καπε-

ΧΩΡΩΝ

ναν οδηγό με δίπλωμα
Γ΄ κατηγορίας και έναν

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

κεντρικό δρόμο, 10

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι ο ι κ ό -

τανίδη λόγω συνταξι-

λεπτά από τη Βέροια,

πεδο στη Μέση Βέ-

οδότησης. Τηλ.: 6972

παγγελματικός χώρος

αποθηκάριο έως 45 ε-

7ο Δημοτικό, 75 τ.μ.,

δίπλα από τον Αγ. Γε-

ροιας, 6 στρέμματα,

670817.

επί της Βενιζέλου 7 στη

τών. Πληροφορίες στο

με υπόγειο 75 τ.μ.

ώργιο. Τιμή 85.000 ευ-

τιμή 130.000 ευρώ

Βέροια, καθαρού εμ-

6947 021868.

και οικόπεδο 200

ρώ, συζητήσιμη. Τηλ.:

( σ υ ζη τ ή σ ι μ η ) . Κ ι ν . :

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

βαδού 42 τ.μ., στον 2ο

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερ-

τ.μ., 48.000 ευρώ.

2310 864983 & 6941

6972913645 κ. Τά-

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

όροφο. Περιλαμβάνει 3

μανία κυρία χωρίς οι-

Τηλ.: 6945 122583

422004.

σος.

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

χώρους και W.C. Τηλ.:

κογενειακές υποχρε-

23310 21106.

ώσεις για εργασία σε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 2, ενοι-

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ πω-

σμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,

ντρο του Διαβατού οι-

κιάζεται διαμέρισμα 45

ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΩΝ,

ελληνικό εστιατόριο.

λείται μονοκατοικία 80

καταπληκτική θέα,

κόπεδο 205 τ.μ., αξία

τ.μ., ημιόροφος. Τιμή

Κεντρικής 10, ενοικιάζε-

ΜΙσθός, ασφάλεια,

τ.μ. σε οικόπεδο 1000

ανακαινισμένο, χω-

8.000 ευρώ. Τηλ.: 6942

150  ευρώ. Τηλ.: 23310

ται κατάστημα 30 τ.μ.,

διαμονή. Πληρ. τηλ.:

τ.μ., με θέα το ποτάμι,

ρίς ασανσέρ, ατομική

067283.

22063.

διαμπερές, με πατάρι.

6972 816816.

θέρμανση, κουφώματα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-

Τηλ.: 6949 408554 &
6948 726845.

Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α Φ υ -

μονωμένα. Τηλ.: 6981

ενεργειακά, μπαλκό-

συμπύρηνα ροδάκινα (Άν-

σόγειο διαμέρισμα

058526.

νια γύρω-γύρω. Τιμή

δρος και Έβερτ) 9 στρέμ-

76 τ.μ., πραγματικός

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-

S E C U R I T Y ’’ ζη τά ε ι

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πωλεί-

45.000 ευρώ, συζη-

ματα στο ΠΑΛΙΟ ΣΚΥΛΙ-

λουλουδότοπος με κλι-

κιάζεται επαγγελματικός

για άμεση πρόσληψη,

ται μονοκατοικία δύο

τήσιμη. Τηλ.: 6992

ΤΣΙ. Τηλ.: 6972 237102.

ματισμό, καλοριφέρ,

χώρος 50 τ.μ., πλήρως

Προσωπικό Ασφαλεί-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι

πάρκιγκ, χωρίς κοινό-

ανακαινισμένος, 1ος όρ.,

ας σταθερής απασχό-

20,5 στρέμματα, περι-

χρηστα, Γρεβενών 11

γωνιακό, δίπλα στα Αστι-

λησης ,αποστολή βιο-

οχή Αγ. Αικατερίνης

και Ερμού γωνία. Τηλ.:

κά. Τηλ.: 6946 740621.

γραφικών με πλήρη

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πωλείται στον Άγιο Γεώργιο

Επισκοπής Αλεξάν-

6949 215864.

Βέροιας εκτάσεως 10 στρεμμάτων περίπου σε

δρειας, 150μ. από τον

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

άξονα Βέροιας-Αλε-

διαμερίσματα από 70

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητά να

κατοικία κοντά στο

και τα δύο μαζί ή μεΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-

769850.

τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ.

προνομιακή θέση. Πληρ. τηλ.: 6978 335127.

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.

λάξεων ‘’TSIFLIDIS

στοιχεία στο sales@
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

securitytsiflidis.gr , και

μονοκατοικία πανέ-

ΕΡΓΑΣΙΑ

στην διεύθυνση Θεσ-

ξάνδρειας στο ύψος

μορφη με όλα τα έπι-

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Καλοχωρίου. Τηλ.:

πλα και ηλεκτρικά, με

6994 202074.

αυλή, ΛΟΥΞ, 250 ευρώ. Euromesitiki 6945

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

122583.

Ε-

σαλονίκης 45 , Βέροια

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 28, πωλείται ή ενοικιάζεται διαμέρισμα 72 τ.μ., 4ος όρ., με
θεα, διαμπερές, πλήρως ανακαινισμένο,
με θέση πάρκιγκ. Τηλ.: 6984 145267.
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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: 13834 ΚΕΝΤΡΟ στα ΚΤΕΛ κοντά
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα  συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκειται για ένα
μοναδικό ακίνητο, εξολοκλήρου ανακαινισμένο
το οποίο αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο , Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο . Έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια , ευρίσκεται
σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους χώρους
, διαθέτει ατομική θέρμανση με δύο κλιματιστικά
, θωρακισμένη πόρτα εισόδου και η  τιμή του
200€.Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση 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 .
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.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
κωδ.14058 ΕΡΓΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται  ισόγεια αποθήκη 300 τ.μ., πολύ αξιόλογο ακίνητο,
καινούργια σιδηροκατασκευή για απαιτητικούς  
ενοικιαστές , σε άριστο σημείο, 300€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα ένα πολύ μικρό γραφείο
συνολικής επιφάνειας 8 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος κατάλληλο και για έδρα επιχείρησης.
Μηνιαίο μίσθωμα  80 €.
Κωδ.23847  Ενοικιάζεται στο κέντρο της
πόλης γραφείο 45 τ.μ. 2 χώροι με δικό του WC
στον 2ο ορ. βλέπει μπροστά σε δρόμο κεντρικό
και με ενοίκιο 200€ .
κωδ. 23973 Ενοικιάζεται γραφείο 55 τ.μ.,
στη Βενιζέλου , 1 ος όροφος, με πολύ καλή
προβολή , κατασκευή 1972, έχει 2 χώρους και  
με δικό του WC ,  με καινούργια κουφώματα
συνθετικά , είναι πολύ φωτεινό και το ενοίκιο του
250€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24277 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 69
τ.μ. στον 1ο ορ.  Αποτελείται από 2 Χώρους
με κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο
το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με πετρέλαιο,  κουφώματα καινούργια συνθετικά και
πόρτα θωρακισμένη, Τιμή: 200 €. Διαθέτουμε
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 23819 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 75 τ.μ. 1ος ορ.
Αποτελείται από 3 Χώρους, είναι κατασκευασμένο το 1976 και διαθέτει δική του θέρμανση
με κλιματιστικά , έχει κουφώματα αλουμινίου
συρόμενα, A/C, μίσθωμα 250 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106001 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντά στον Αγ. Αντώνιο, κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ.
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει θέρμανση
Κλιματισμός, - Τιμή: 200 €.
Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα στον
Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ.  καθ.  τιμή πολύ
λογική στα 400€.
Κωδ.105426 Ενοικιάζεται κατάστημα προβολής σε κεντρικό δρόμο  80 τ.μ. στη Βέροια
περιοχή Εργοχωρίου πάνω σε κεντρικό δρόμο
με αύλιο χώρο στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των
200€.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106195 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα 105τ.μ. Ισόγειο και 20τ.μ. πατάρι,
με πολύ μεγάλη βιτρίνα, σπάνιας προβολής,
σε εμπορικό δρόμο, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, με WC, μίσθωμα πολύ λογικό μόνο
500€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
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: 105265  ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. Ημιώροφος.
Αποτελείται από Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι
κατασκευασμένη το 1975 και διαθέτει Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά
τζάμια, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 21.000 €.
Κωδ: 105075 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα νεόδμητο Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 76 τ.μ. μικτά και 57τ.μ. καθ.,
στον 1ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 2006 και διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη
Πετρελαίου με ωρομετρητές , σε άριστη κατάσταση, βλέπει σε ανοιχτωσιά, έχει Κουφώματα
Συνθετικά με Διπλά τζάμια και Σίτες, Ανελκυστήρα, Ανοιχτό Πάρκινγκ 17τ.μ. , Αποθήκη 4 τ.μ.
στο Υπόγειο της οικοδομής, Μπαλκόνια 15 τ.μ.,
σε τιμή ευκαιρίας μόνο: 60.000 €.
Κωδ.105837  Σπάνιο καινούργιο διαμέρισμα στην Ακρόπολη με 110 τ.μ. μικτά και 100τ.μ.
καθ., κατασκευής του 2005, 3ου ορ. με θέα τον
κάμπο της πόλης με 3δσκλ, ατομική θέρμανση
πετρελαίου και ένα τεράστιο γκαράζ αποθήκη
78 τ.μ. συνολικό τίμημα 120.000 €. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105715 - ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλούνται δυο οροφοδιαμερίσματα
ανακαινισμένα πολυτελώς συνολικής επιφάνειας 230τ.μ. τα οποία βρίσκονται σε 1ο και 2ο
όροφο. Ο 1ος όροφος αποτελείται από σαλόνι,
κουζίνα, 4 υπνοδωμάτια και μπάνιο , είναι κατασκευασμένος το 1978 και ανακαινίστηκε το
2015. Ο 2ος όροφος αποτελείται από σαλόνι,
κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια και μπάνιο. Είναι κατασκευασμένος το 1991 και ανακαινίστηκε το
2009.Τα δυο διαμερίσματα διαθέτουν θέρμανση
Ατομική Πετρελαιου, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Τέντες, Διπλά τζάμια,

Ηλιακό θερμοσίφωνα μόνο για τον 2ο όροφο,
είναι χωρίς ανελκυστήρα, με μπαλκόνια 30 τ.μ.
προσφέρονται σε πολύ καλή τιμή μόνο 85.000 €
και τα δυο μαζί. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονοκουζίνα
και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 2002 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Ηλεκτρικό, Έχει
απεριόριστη Θέα και μεγάλο υπόλοιπο δόμησης
οικοπέδου και κήπο,  Τιμή μόνο 35.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτου αυτού.
Κωδ. 14225 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Πωλούνται σήμερα 2 μεζονέτες των 150τ.μ. η κάθε μια με εσωτερική σκάλα, οι οποίες βρίσκονται σε οικόπεδο
744τ.μ., είναι κατασκευή 1992, διαθέτουν εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα, με πολύ ωραίο κήπο, οι χώροι τους λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική
θέση, διαμπερές. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα
συζητηθούν, σε πολύ καλή τιμή και οι δυο μεζονέτες μαζί σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, μόνο
50.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
κωδ. 14216 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή, με υπόγειο 40τ.μ. ,κατασκευή 1980, 4 υ/δ, διαθέτει θέα απρόσκοπτη,
με πολύ μεγάλες βεράντες, άψογα συντηρημένο,  με δύο ντουλάπες , με ηλεκτρικές συσκευές,
με ηλιακό θερμοσίφωνα, εντυπωσιακοί χώροι
υποδοχής, ηλιόλουστοι χώροι, με δύο μπάνια ,
διαμπερές, σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο
130.000€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο με

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13613 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 69 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια
- Τιμή: 45.000 €.
Κωδ.12948 Στο ΚΕΝΤΡΟ της ΒΕΡΟΙΑΣ,
Γραφείο με 80 τ.μ., καθ. και 92 τ.μ. μικτά , κατασκευή 1991 , 2 χώροι , 1 ος όροφος, με ύφος
απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στον χώρο, σε εξαιρετική κατάσταση και σε πολυκατοικία
αξιώσεων, διαθέτει ατομική θέρμανση με κλιματιστικά και ανελκυστήρα καινούργιο, ευρίσκεται
σε προνομιακή τοποθεσία και μάλιστα υψηλής
προβολής. Διαθέτει και μία θέση στάθμευσης
δική του, Τιμή 99.000€.
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά
τζάμια - Τιμή: 54.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13806 ΚΕΝΤΡΟ , Στο πάνω μέρος
της παλαιάς Κεντρικής πωλείται κατάστημα 44
τ.μ., ισόγειο, αυτοτελές και με  22 τ.μ. πατάρι  ,
κατασκευή 1998, διαθέτει μεγάλη βιτρίνα , πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο ακίνητο και διατίθεται σε τιμή ευκαιρίας , Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμή μόνο 40.000€.
Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγωνισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης  
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13710 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 101
τ.μ., και με 110 τ.μ. υπόγειο το οποίο επικοινωνεί με εσωτερικό   υδραυλικό ανελκυστήρα
, κατασκευή 2002, με δικό τους WC ,  ισόγειο,
νεόδμητο , σε εξαιρετική κατάσταση και καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
άριστη κατασκευή και ατομική θέρμανση πετρελαίου, σε πολύ καλή γειτονιά, κατάλληλο για
πολλαπλές χρήσεις , Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Τιμή 120.000€.
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 προ-
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βολής συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ., διαθέτει
μεγάλο και σταθερό πελατολόγιο, ζητούμενο
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.12784   ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ, κοντά στις
γραμμές πωλείται φάρμα με κεράσια, δένδρα σε
πλήρη παραγωγή και δίπλα στο κανάλι με νερό
άφθονο , πωλείται 5 στρ., στην εκπληκτική τιμή
των 12.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12773 -   ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω από το
Κυδωνοχώρι αγροτεμάχιο   δίπλα στο κανάλι
άδειο συνολικής επιφάνειας 5800 τ.μ. στην τιμή
Τιμή: 19.000. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 12920 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται μικρό
και καλό οικόπεδο 257 τ.μ., βλέπει σε δρόμο
πλάτους 10μ σε καλό σημείο , τιμή πώλησης
21.000€.
Κωδ: 12904 - Άγιος Γεώργιος ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 863 τ.μ. Τιμή:
20.000 € .
Κωδ.12918 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται μοναδικό οικόπεδο 941 τ.μ., με σ/δ 0,8 και με ανεπανάληπτη θέα , βλέπει πάνω σε πλατεία και όλον
τον κάμπο της Βέροιας , η αντικειμενική του αξία
είναι 194.000€ η δε τιμή πώλησης από 188.000
€, τώρα 75.000€.
Κωδ.12902 Οικόπεδο στο Μακροχώρι 972
τ.μ. Ευρίσκεται  στη μέση του χωριού , με ευχάριστη θέα, πράγματι εκπληκτικό οικόπεδο,
σε άριστο σημείο και σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα ,  σχεδόν χαρίζεται , μόνο 48.000€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12917 - Πατρίδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1336 τ.μ. εντός σχεδίου πόλεως τιμή: 60.000 €.
Κωδ.12919 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, ευκαιρία σπάνια
, πωλείται οικόπεδο 1.145 τ.μ., κάτω από την
αντικειμενική η οποία είναι 236.000€ η δε τιμή
πώλησης του από 200.000€ τώρα.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
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.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

Τ.Κ.: 59131,τηλεφωνικό κέ-

στο χώρο της διαφήμισης

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

κίνητο και κινητό. Θα λη-

προτίμηση του προγράμ-

ων, σιδέρωμα. Τηλ.: 6989

χανικού Αυτοκινήτων ζη-

ντρο: 2331027102 - 4. Υ-

άνδρας μακετίστας από

ΡΗΣΗ ζητά να προσλάβει

φθεί υπόψη προϋπηρε-

ματος Epsilon για Λογιστι-

070801 κα Δέσποινα.

τά ανάλογη εργασία. Τηλ.

πεύθυνος: ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ Σ.

20-35 ετών. Πληρ. τηλ.:

επιθεωρητή πωλήσεων,

σία. Πληροφορίες στο:

κό Γραφείο. Τηλ.: 23310

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.

23310 66993.

για να αναλάβει το τμή-

6976 777999.

76870 & 6932 245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός-πω-

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι γ ι α Γ ε ρ -

μα πωλήσεων. Η εταιρία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να

λητής σε εμπορική επιχεί-

μανία ζευγάρι από επι-

προσφέρει μισθό, αυτο-

γνωρίζει μισθοδοσία κατά

ρηση. Απαραίτητα προσό-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφορείων με πο-

6909 403655.
ΚΥΡΙΑ σοβαρή ανα-

λυετή εμπειρία και χειρι-

λαμβάνει φροντίδα και πε-

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

στής γερανών, με όλα τα

ριποίηση ηλικιωμένων και

χείρηση εστίασης με ε-

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

επαγγελματικά διπλώματα

παιδιών για κάποιες ώρες.

ντα: Κάτοχος διπλώματος

μπειρία ή χωρίς για κου-

την περιποίηση ηλικιωμέ-

και Π.Ε.Ι. και πτυχίο Μη-

Τηλ.: 6983 435188.

Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι. και

ζίνα και ψήσιμο. Τηλ.:

νων, καθαριότητα σπι-

κάρτα ηλεκτρονικού τα-

004915739317512.

τιών, σκάλες, γραφεί-

χογράφου, έως 38 ετών.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με

Βιογραφικά στο e-mail:

δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και

vbotzori@otenet.gr και στο

εμπειρία στις πωλήσεις. Α-

Φαξ: 23310 91610.

ποστολή βιογραφικών στο

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία

sta-afoi@otenet.gr.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
διαμέρισμα στην πολυκατοικία Μ. Μπότσαρη 77, καινούργιο,
2 δωμάτια, τραπεζαρία, κουζίνα, σαλόνι,
καθιστικό, λουτρό,
βεράντα μεγάλη με
θέα ανατολικά, ατομική θέρμανση, ηλιακό,
κλιματιστικό και πολλά έξτρα, άνετη θέση
πάρκιγκ. Πληρ. τηλ.:
23310 24939, 6973
015833.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανομεις και κυρία για κουζινα από την PIZZA
ROMA. Τηλ.: 23310
61515.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται γκαρσονιέρα στην
οδό Πολυζωΐδη, κοντά
στην Πλατεία Ωρολογίου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6949 981810.

Από την Κατασκευαστική Εταιρία «ΜΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ζητείται ΠΩΛΗΤΗΣ απόφοιτος Λυκείου. Απαραίτητη προϋπόθεση καλή γνώση
Αγγλικών και Η/Υ. Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελμάτων
όπως Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου & Ηλεκτρονικού
θα εκτιμηθεί. Ηλικία έως 35 ετών. Αποστολή βιογραφικών στο: info@matsalas.gr ή τηλεφωνικά
στο: 6936 805053.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Από εταιρεία:
•Υπάλληλος Γραφείου
•Συντονιστής μεταφορών σε μεταφορική εταιρεία
•Οδηγός Φορτηγού Ε’ κατηγορίας
•Οδηγός Λεωφορείου
•Οδηγός με άδεια ΑDR
•Συντηρητής μηχανημάτων εργοστασίου
•Υπάλληλος Πρατηρίου Καυσίμων
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948613718. Αποστολή
βιογραφικών στο ergasiamrk@gmail.com.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκινγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητέα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκινγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα, ασανσέρ,. Χρήζει ανακαιν.  55000€
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
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ Μονοκατοικια με 350 τ.μ οικοπεδο, ανακαινισμενη 40000€
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ,  45000€
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
ΓΗΠΕΔΟ Eπιπλωμενο 1ΔΚWC 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 800 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 οικοπ.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  Ιατρειο 60000€
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 οσβαρες προτασεις

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

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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τη φροντίδα και περιποί-

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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% ά-

120 κιλά, τιμή 4,00 ευρώ

τραπέζι σαλονιού μαύο 49

δειας ΤΑΧΙ στη Βέροια.

ευρώ. Τηλ.: 6930 388884.

Τη λ . : 6 9 7 3 2 1 4 2 7 5 &

ηση ηλικιωμένων για ό-

ΔΙΑΦΟΡΑ

το κιλό που βγήκε 24-12-

λο το 24ωρο. Τηλ.: 6986

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περι-

2019. Πληρ. τηλ.: 6993

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρ έ κ λ ε ς τ ρ α π ε ζα ρ ί α ς
ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύκτης
DELONGHI 150 ευρώ,
1 μπαούλο ψυγειοκαταψύκτης DELONGHI

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

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

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 €

καινούργιο 250 ευρώ, 1

της.

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-

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 €

οχή Αιγιάλειας, ποσότητα

546941 κος Παναγιώ-

Aπό την εταιρία ταχυμεατφορών ACS ζητείται
κοπέλα για να εργαστεί στα γραφεία της Βέροιας.
Πληρ. τηλ.: 23310 75400.

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 €

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.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια,
με πείρα στις πωλήσεις
ενδυμάτων, για 4ωρη απασχόληση. Τηλ.: 23310
67740 & 6976 745551.
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6946 660553, κος Σταύρος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρόφυγκα διβαθμια
«Χρυσάφης» αδούλευτη και σε τιμή
ευκαιρίας. Τηλ.: 6942 067283 κ. Γιώργος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας πέλλετ καινούργιος, ιταλικός, μάρκας KARMEK

Προσφορές της εβδομάδας
-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
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

ONE, ιδανικός για εσωτερικούς χώρους, για 80 τ.μ. Τηλ.: 6931 811122.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ROVER 400 με 108.000
χλμ., σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.:
6994 202074.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά
και θηλυκά. Τηλ.: 23310 62900.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρόνες σε άριστη
κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973
827192.
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.
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.

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

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-

Η βιομηχανία
τροφίμων ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ζητά απόφοιτο
Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οικονομικών σχολών
για το τμήμα Λογιστηρίου – Εισαγωγών/Εξαγωγών.
Απαιτούμενα προσόντα:
-Εμπειρία και προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’
κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές –
εκτελωνισμούς
-Άριστος χειρισμός Η/Υ
-Γνώσεις προγράμματος μισθοδοσίας
-Γνώσεις γενικής λογιστικής / εμπορικού
-Γνώση λογιστικών προγραμμάτων
(ERP)
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γνώση γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
-Ηλικία έως 40 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες
μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό
τους στο email info@almifoods.gr ή στο fax
23330 27806 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019.
Μετά τη συγκέντρωση και πρώτη αξιολόγηση των βιογραφικών θα οριστούν
συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων.
(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201911_1)

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

ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ, Έπιπλα-Φωτιστικά, στο 7ο χιλ. Βέροιας-Νάουσας, ζητείται
πωλήτρια για εργασία στο κατάστημα επίπλου. Προϋπηρεσία στο είδος θα θεωρηθεί προσόν. Απαραίτητο μέσο
μεταφοράς.
Τηλ. επικοινωνίας: 23310 93205 κ. ΚΩΣΤΑΣ.

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.

CMYK

20

www.laosnews.gr

ΤΡΙΤΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2016
2019
10-11 31
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
P Τάχα όλα
είναι μια συνήθεια. Αλλά ακόμη
να συνηθίσω το
πρωινό ξύπνημα.
P
Για τη
νέα χρονιά. Δεν
υ π ά ρ χο υ ν ά πιαστα όνειρα.
Μόνο άνθρωποι
που τα αφήνουν
στη μέση.

P Μ’ αρέσουν τα Χριστούγεννα, αλλά δεν
μπορώ να καταλάβω γιατί κάθε χρόνο στενεύουν
οι πολυθρόνες…
P Έπρεπε να φτάσω σ’ αυτή την ηλικία
για να ακούσω ότι κάθε μελομακάρονο έχει
200 θερμίδες και κάθε κουραμπιές 250.

P Και:

P Να ξεκινάς με 2.000 θερμίδες αβάντζο με
το καλημέρα!
P Και να σου ανοίγουν την όρεξη τα γλυκά. Όχι ότι υπάρχει κάτι που θα στην κλείσει.
P Έχω βαρεθεί να κερδίζω στην αγάπη. Έβαλα στόχο τη νέα χρονιά να κερδίσω επιτέλους
στα χαρτιά.
P Ελλάδα είναι η χώρα που λίγες μέρες
πριν αλλάξει η χρονιά, κυκλοφορούν άρθρα
με τίτλο: ‘Δείτε τις επίσημες αργίες του 2020’.
P Ελλάδα είναι επίσης η χώρα όπου αργείς
στη δουλειά, όχι όμως όσο θα ήθελες.

P Είμαι σε ηλικία που παίρνω δώρο σε όλους και όλες παντόφλες χωρίς παρεξήγηση.

P
Πολιτογραφήθηκε Έλληνας ο Τομ
Χανκς. Από τον Ναυαγό και μετά δεν φοβάται
τίποτα!

P Από το ‘Μόνος στο σπίτι’ βλέπουμε πια
το ‘Μόνος στη μαγαζί’.

Ένα ζευγάρι
ηλικιωμένων κάθεται σε μια καφετέρια και θυμάται τα νιάτα του.
– Θυμάσαι, λέει ο γέρος στη γριά, που πρωτοσυναντηθήκαμε πριν 50 χρόνια… σε ετούτη εδώ
την καφετέρια και μόλις βγήκαμε από εδώ, σε πήγα πίσω στον φράχτη του διπλανού εργοστασίου
και το κάναμε;
– Και βέβαια το θυμάμαι, λέει η γριά.
– Ε, λοιπόν για χάρη εκείνης της μέρας, λέω
να το ξανακάνουμε απόψε.
– Βεβαίως, λέει η γριά και σηκώνονται και οι
δυο να βγουν από την καφετέρια.
Ένας τυπάκος που καθόταν εκεί δίπλα και
άκουσε την συνομιλία, σκέφτηκε: «Γούστο θα έχει
να πάρω μάτι τα γερόντια» και τους ακολούθησε.
Βλέπει λοιπόν τη γριά να σηκώνει την φούστα και να πιάνεται στον φράχτη και από πίσω
ο γέρος έχοντας κατεβάσει τα παντελόνια. Το τι

ακολούθησε μετά δεν περιγράφεται. Το πιο άγριο
που είχε δει ποτέ ο ματάκιας! Για 40 λεπτά, χωρίς
διακοπή, το ζευγάρι τιναζόταν έξαλλα, κουνιόταν
σπασμωδικά και οι δυο τους, ούρλιαζαν με τεντωμένες τις φλέβες και γουρλωμένα μάτια. Στο τέλος
κατέρρευσαν και έπεσαν στο χώμα. Ο ματάκιας
έπαθε πλάκα. Ποτέ δεν είχε δει, ούτε ακούσει για
τόσο παρατεταμένο και τόσο άγριο πόσο μάλλον
από δυο γερόντια. «Πρέπει να μάθω το μυστικό
τους» σκέφτηκε. Περίμενε να συνέλθουν και πλησίασε τον γέρο.
– Παππού, χωρίς να το θέλω, είδα το σκηνικό
και εντυπωσιάστηκα. Ποιο είναι το μυστικό σου;
Έτσι το έκανες και πριν πενήντα χρόνια;
– Παιδί μου, απαντά ο γέρος, πριν πενήντα
χρόνια αυτός ο φράχτης δεν ήταν ηλεκτροφόρος!

Χριστουγεννιάτικα σαξόφωνα και κάρτες
με ευχές στον εμπορικό πεζόδρομο

Μουσικό απόγευμα με τζαζ από το κουαρτέτο σαξοφώνων ThesSAXloniki, χθες στον πεζόδρομο της Αγοράς στη Βέροια, (Ιπποκράτους
- Προφήτου Ηλία ) και ευχές από μικρούς και μεγάλους, γραμμένες σε κάρτες που κρεμάστηκαν
στο δέντρο των ευχών. ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας και
Δημοτική Κοινότητα συνεργάστηκαν και ζέσταναν
το κλίμα παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες των
ημερών…

Κ.Π.

