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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!  
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Δεν κατεβάζουμε σκουπίδια, 
παραμονή και ανήμερα 

Πρωτοχρονιάς

ΤοΤμήμαΚαθαριότηταςτουΔήμουΒέροιαςμαςενημερώ-
νει ότι τηνημέρα τηςΠρωτοχρονιάς, ηΥπηρεσίαΚαθαριότη-
τας θα λειτουργήσει μόνομε τοπροσωπικόασφαλείας , για
την κάλυψηαναγκώνσεπεριοχέςπου λειτουργούν καταστή-
ματαυγειονομικούενδιαφέροντος.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες τόσο την
παραμονήτηςΠρωτοχρονιάς,όσοκαιανήμερα,ναμηνενα-
ποθέτουναπορρίμματα, καθώςκαιογκώδηαντικείμενα,προ-
κειμένουναδιασφαλιστείηκαθαριότητακαιηδημόσιαυγεία.

Στέλνει μάλιστασε όλους τουςπολίτες ευχές, δια τουαρ-
μόδιου αντιδημάρχουΒασίληΠαπαδόπουλου, για καλή και
καθαρήΧρονιάτο2020καιμηξεχνάμεότιόλοιμαζίμπορούμε
νακάνουμετοσήμερακαλύτερο.

Παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου
για τα τέλη κυκλοφορίας

Τουλάχιστονδύοεβδομάδεςακόμαέχουνπεριθώριοοι ιδιοκτήτεςαυτοκινήτων,γιατηνπληρωμήτωντελώνκυ-
κλοφορίας2020,αφού,όπωςανακοινώθηκεχθεςβράδυ,δίδεταιπαράτασηέωςτις15Ιανουαρίου,απότουπουργείο
Οικονομικών για όσουςπολίτες δεν έχουν εκπληρώσει τησχετική υποχρέωσή τους μέχρι σήμερα31Δεκεμβρίου
2019.ΤαστοιχείατηςΑνεξάρτητηςΑρχήςΔημοσίωνΕσόδωνδείχνουνότιείναιαρκετέςεκατοντάδεςχιλιάδεςοιπολί-
τεςπουγιαμιαακόμηχρονιάάφησανγιατηντελευταίαστιγμήτηνπληρωμήτωντελώνκυκλοφορίαςκαιτηνκατάθε-
σητωνπινακίδων.Καιτουςδίνειμιαακόματελευταίαευκαιρία.Σπεύσατε!

Προσοχή:ΚυκλοφοριακέςρυθμίσειςστηΒέροια,
γιατονεορτασμότουΝέουΈτουςστονΆγιοΑντώνιο
ΗΔιεύθυνσηΑστυνομίας, για την ομαλή και ασφαλή

διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίωνατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
κοινούκατάτηδιάρκειαεκδηλώσεωνεορτασμούτουΝέου
Έτουςστον ΙερόΝαόΑγίουΑντωνίουΒέροιας, τηνΤετάρ-
τη 1 Ιανουαρίου 2020, αποφάσισε την  απαγόρευση της
στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, όπου αυτή
επιτρέπεται,απότις7:00΄μ.μ.έωςτις12:00΄ταμεσάνυ-
χτατης1-1-2020,στηνπάροδοτηςΑγίουΑντωνίου,έναντι
τηςεισόδουτουΙερούΝαούέωςτησυμβολήτηςμετηνοδό
ΚεντρικήςκαθώςκαιεπίτηςπλατείαςΑγίουΑντωνίου.

Ηκυκλοφορίατωνοχημάτων,κατάτιςώρεςαπαγόρευ-
σηςτηςκυκλοφορίαςθαδιεξάγεταιμέσωπαρακαμπτηρίων
οδών με μέριμνα και φροντίδα του Τμήματος Τροχαίας
Βέροιας,ενώησχετικήσήμανσηθατοποθετηθείμεευθύνη
τουΤμήματοςΤροχαίαςΒέροιας και μέριμνα τηςΤεχνικής
ΥπηρεσίαςτουΔήμουΒέροιας.

Τι θα γίνει με την παράνομη στάθμευση
στην πλατεία του Σελίου;

Δυστυχώς υπάρχουν κάποια θέ-
ματαπου είμαστε αναγκασμένοι να
επανερχόμαστε,αφούκάποιοιμυαλό
δεν βάζουν. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγματοθέματηςπαράνομηςστάθ-
μευσηςστηνπλατεία τουΣελίου.Ό-
πως έχουμε γράψει επανειλημμένα,
ενώυπάρχειστηνείσοδοτουχωριού
καιμόλιςλίγαμέτρααπότηνπλατεία
ελεύθεροδημοτικόπάρκινγκ,ωστόσο
κάποιοιπροτιμούν να «αράζουν» τα
αυτοκίνητά τους γύρωαπό τηνπλα-
τεία.Αφενός δημιουργούν πρόβλη-
μα όταν υπάρχει αυξημένη κίνηση,
αφετέρου η εικόνα τηςπλατείας του
Σελίουδενείναιαυτήπουθαέπρεπε.
Πέρααπότηντροχονομικήεπίβλεψη

πουείναιδύσκοληλόγωτηςαπόστασης,οιίδιοιοικάτοικοικαιοιεπαγγελματίεςτουΣελίουθαπρέπειναφροντίσουν
τοθέμα,αλλιώςμηνψάχνουνποιοςφταίειγιατηνστασιμότηταστηντουριστικήανάπτυξη…φταίειοεαυτόςτους!

«Βιεννέζικοςαέρας»
στοΔικαστικόΜέγαροΒέροιας

ΜιαεξαιρετικήςποιότηταςεκδήλωσηδιοργάνωσεοΔι-
κηγορικόςΣύλλογοςΒέροιαςκαιηΚΕΠΑστοδικαστικό
μέγαροΒέροιας τηνπροπαραμονή τωνΧριστουγέννων.
Το μουσικό σχήμαTranscription Ensemble (Χρήστος
Γρίμπας, βιολοντσέλο,Νίκος Ζαφρανάς,πιάνο, Γιώργος
Κανδυλίδης, βιολί), χάρισεστο κοινόαγαπημένα κλασικά
καιμηακούσματα,στοπνεύματωνάγιωνημερών (Στρά-
ους,Μπραμς,Τσαϊκόφσκι,Πιατσόλα κ.ά.).Ηπρωτότυπη
εκδήλωσηγιαπρώτηφοράστην ιστορία τουδικηγορικού
συλλόγουΒέροιας,πραγματοποιήθηκεστηνμεγάλησάλα
έξω από τις αίθουσες των ακροατηρίων.Ο χώρος δια-
μορφώθηκεκατάλληλακαιαπέκτησε«βιεννέζικοαέρα»γι’
αυτήτηνβραδιάκλασσικήςμουσικής,ενώοιοικοδεσπότες
είχανφροντίσει η εκδήλωση νασυνοδεύεται από   καλό
κρασίκαιεκλεκτάεδέσματα.Θαπρέπειναυπογραμμίσου-
με την αρτιότηταστην οργάνωση, αφού υπήρχε έλεγχος
καιεπιτρεπότανηείσοδοςμόνοσεόσουςείχανπρομηθευ-
τείεισιτήρια,ταοποίαείχανεξαντληθείμιαεβδομάδαπριν
την εκδήλωση.Το κοινό καλωσόρισε ο «οικοδεσπότης»
πρόεδροςτουΔΣΒΦώτηςΚαραβασίλης,οοποίοςσυνδύασετοτερπνόνμετάτουωφελίμου,καθότιταέσοδατηςεκδή-
λωσηςθαδιατεθούνγιατηνοργάνωσητουιατρείουτουδικαστικούμεγάρου.
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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 αφή-
νουμε πίσω μας, με περισσότερη αγά-
πη, 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, ει-
ρήνη και ευημερία ατο-
μική, οικογενειακή, συλ-
λογική. Αφήνουμε πίσω 
μια χρονιά που μας 
έδωσε την ευκαιρία να 
ανανεώσουμε εμπιστο-
σύνη 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 σχεδι-
άσουμε ακόμη περισσότερα. Εύχομαι το 2020 να είναι χρονιά θε-
τική, δημιουργική, παραγωγική, γεμάτη προκοπή, γεμάτη δύναμη 
και αντοχές, για την Ημαθία, για τη Μακεδονία μας και για την Ελ-
λάδα, για ολόκληρο τον Ελληνισμό και για όλο τον κόσμο. Χρόνια 
Πολλά - Καλή Χρονιά.

Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

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 οχημά-

των 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 επι-

κρατεί 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 Πρωτο-

χρονιᾶς, στίς 11:30 τό βράδυ, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Ἀντωνίου Πολιούχου Βεροίας θά τελεσθεῖ ἡ ἀκολου-
θία τῆς ὑποδοχῆς τοῦ νέου ἔτους χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Παντελεήμο-
νος, ὁ ὁποίος θά εὐλογήσει καί θά μοιράσει καί τήν 
πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα.  Εἶναι μία λατρευτική 
εὐκαιρία γιά τήν ὑποδοχή τῆς νέας χρονιάς ἐν προ-
σευχῇ μέσα στήν Ἐκκλησία. 

Στήριξη του Δήμου 
Νάουσας στις οικογένειες 

των πυρόπληκτων 
συμπολιτών τους

Ο Δήμος Η-
ρωικής Πόλε-
ως Νάουσας 
σε συνεργα-
σία με το Νο-
μικό Πρόσω-
πο Κοινωνικής 
Προστασ ίας 
και Αλληλεγ-
γύης του Δή-
μου, στηρίζει 
έμπρακτα και 
βρίσκεται κο-
ντά 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 ανακουφι-
στούν οι οικογένειες των πληγέντων. Παράλληλα, θα πραγμα-
τοποιηθούν από τον Δήμο  δράσεις στήριξης και αλληλεγγύης 
που θα γνωστοποιηθούν με νέα ενημέρωση. 

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 Πα-
ναγιώτη 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 Αλεξάν-
δρειας,

β) τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι ενδεικνυόμενες λύ-
σεις 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 μακρο-
πρόθεσμα 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 με-
λέτης.

Β’ΦΑΣΗ: Προτάσεις και Πρόγραμμα υλοποίησης έργων Αναβάθμι-
σης υδροδοτικού συστήματος.

Γ’ΦΑΣΗ: Πρόταση κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού 
ύδρευσης

Δήμος Βέροιας: Χρήσιμες οδηγίες 
για τις ημέρες του παγετού

-Τι κάνουμε και τι αποφεύγουμε



Γράφει ο
Μάκης Δημητράκης

Θα μπορούσε κάποιος 
να ισχυρισθεί πως το έθι-
μο της βασιλόπιτας ανάγε-
ται στην αρχαία Ελλάδα και 
στα «Κρόνια» γιορτή κατά 
την οποία προσφέρονταν 
ως δώρα καρποί και «πλα-
κούντες» (πίτες). Το έθιμο 

συνεχίστηκε στην αντίστοιχη 
γιορτή των Ρωμαίων τα «Σατουρνάλια» το οποίο ανα-
βίωσαν στη Δύση οι Φράγκοι.

Για μας τους χριστιανούς το έθιμο αποδίδεται στον 
Μέγα Βασίλειο που στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιου-
λιανού του Παραβάτη υπήρξε επίσκοπος στην Καισά-
ρεια της Καππαδοκίας όπου είχε δημιουργήσει την 
περίφημη «Βασιλειάδα» (Πτωχοκομείο – Νοσοκομείο 
– Ορφανοτροφείο).

Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση όταν Ρωμαίος 
αξιωματικός (φοροεισπράκτορας) επισκέφτηκε την Και-
σάρεια για την ετήσια φορολόγηση 
ο Βασίλειος προσπάθησε να τον 
μεταπείσει και να απαλλάξει, για 
εκείνη τη χρονιά από τη φορολόγη-
ση, τους κατοίκους της Καισάρειας. 
Δυστυχώς δεν τα κατάφερε παρά 
μόνο μια μικρή χρονική αναβολή. 
Έτσι ο Βασίλειος αναγκάσθηκε να 
ζητήσει από τους κατοίκους να προ-
σφέρουν ό,τι πολύτιμο είχε καθένας 
προκειμένου να συγκεντρωθεί το 
«μέγεθος» της φορολογίας.

Έτσι και έγινε! Μαζεύτηκαν νομί-
σματα, κοσμήματα και άλλα πολύτι-
μα τιμαλφή.

Όταν ο φοροεισπράκτορας ε-
πισκέφτηκε 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 υπόλοι-
πα έβαλαν σε ατομικές πίτες που 
μοιράσθηκαν στους κατοίκους. Όλοι 
ένιωσαν χαρούμενοι από την κατά-
ληξη της φοροείσπραξης αλλά και 
όλοι έζησαν την αγωνία του τι θα 
τους επιστραφεί με τις πιτούλες.

Σε ανάμνηση του γεγονότος αυ-
τού, κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς 
που συμπίπτει με την παραμονή 
της μνήμης-εορτής του Μέγα Βασι-
λείου ο χριστιανικός κόσμος δημι-
ούργησε την βασιλόπιτα.

Η βεροιώτικη βασιλόπιτα
Στη Βέροια σε παλιότερες εποχές το έθιμο της βα-

σιλόπιτας αποτελούσε οικογενειακή και μόνο υπόθεση. 
Κάθε νοικοκυρά από νωρίς το πρωί της παραμονής 
«άνοιγε» φύλλο όπως έλεγαν. Η «γέμιση» της αρε-
σκείας 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 κολοκυ-
θόπιτα 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 αναρω-
τιόμουν 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, συνή-

θως πάνω στη σόμπα. Μετά και αφού υπήρχε «πλή-
ρης απαρτία» των μελών της οικογένειας, μικροί-με-
γάλοι 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 άρχι-
ζε 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 φλου-

ρί. Συνήθως αυτό ήταν κέρμα της μιας ή των δύο 
δραχμών. Πολλές νοικοκυρές το τύλιγαν σε χρυσόχαρ-
το ή αλουμινόχαρτο που είχαν στα κουτιά τους κάποιες 
βιομηχανίες τσιγάρων.

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 «τα-
χυδακτυλουργική» παρέμβαση των γονιών ή των παπ-
πούδων 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 πα-
ραμονής. 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 Ελ-
λάδα 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 συ-
ντεχνίες 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!
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Βεροιώτικα και Λαογραφικά
Το έθιμο της βασιλόπιτας

Το τελετουργικό στα βεροιώτικα νοικοκυριά

ΜΕΤΑ-ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ (ΜΕ-
ΤΑΓΛ.)

Προβολές:   Καθημερινά στις 17.30
Σκηνοθεσία: ΝΙΚ ΜΠΡΟΥΝΟ & ΤΡΟΪ 

ΚΥΑΝ
Σενάριο: ΜΠΡΑΝΤ ΚΟΟΥΠΛΑΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΙΛΑ ΜΟΥ-
ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΜΕ-
ΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ

ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ ΙΙ (ΜΕΤΑΓΛ.) - 
FROZEN II

Προβολές:   Καθημερινά στις 17.15
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ ΜΠΑΚ
Σενάριο: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΙ & ΑΛΙΣΟΝ ΣΡΟΪ-

ΝΤΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑ-
ΜΟΥΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΤΑΜΤΑ, ΦΟΙ-
ΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ, ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΣΙΑ ΚΟ-
ΣΚΙΝΑ, ΒΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΚΟΥΦΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.45
Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί: ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Α-

ΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥ-
ΛΟΣ ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥ-
ΛΗΣ, ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΙΑ 
ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕ-
ΤΗ, ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, 

ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΓΓΙΡΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ
Η Βασίλισσα της Καρδιάς - Queen of 

Hearts
Προβολές:  Καθημερινά στις 21.30  
Σκηνοθεσία: Μέι Ελ-Τούχι
Πρωταγωνιστούν: Τριν Ντίρχολμ, Γκου-

στάβ Λιντχ

...ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00 και 

22.00   
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
Σενάριο: CAGAN IRMAK | Δια-

σκευή σεναρίου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
Ηθοποιοί: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ, ΧΑ-

ΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΡΕΠΠΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΜΟΥΡΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, 
ΟΛΓΑ ΔΑΜΑΝΗ, ΠΕΝΥ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ, ΑΝΤΙ-
ΓΟΝΗ ΝΑΚΑ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΣΤΕΡΓΙ-
ΟΣ ΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΥΡΩ ΛΟΥΠΗ, ΣΑΚΗΣ ΝΤΑ-
ΝΤΟΥΛΑΣ

  Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 
για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέα-
τρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     2/1/20 - 8/1/20

Άλλη μια πετυχημένη 
δράση του Λυκείου 

των Ελληνίδων Βέροιας
Γράφει ο 
Αλέξανδρος 
Τρομπούκης
  

Άλλη μια πετυχημέ-
νη δράση του Λυκείου 
των Ελληνίδων Βέροιας 
πραγματοποιήθηκε το 
τριήμερο 19-21 Δεκεμ-
βρίου 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 παρακο-
λούθησαν την μοναδική παράσταση όπερας 
‘’Δον Κάρλο’’ του Βέρντι που έλαβε χώρα στον 
υπέροχο χώρο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο 
ίδρυμα  ‘’Σταύ-
ρος‘’ Νιάρχος’’. 
Όπερα υψηλών 
προδιαγραφών 
και αυτό φαίνεται 
από τις πωλήσεις 
όλων των εισιτη-
ρίων όλων των 
παραστάσεων! Ο 
πολυχώρος του 
Ιδρύματος είναι 
πολύ αξιόλογος 
και προσελκύει 
καθημερινά χιλιά-
δες επισκέπτες. 

Τη  δεύτερη 
μέρα το  πρό -
γραμμα περιε -
λάμβανε επίσκε-
ψη στο Μουσείο 
‘’Μπενάκη΄΄  ό-
που 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 επί-
σκεψη στο  Μουσείο Γουλανδρή φυσικής ιστορί-
ας, με υπέροχα εκθέματα από το  1975 που λει-
τουργεί  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



Κάποιοι καλοί φίλοι συγκε-
ντρώθηκαν το βράδυ της Κυ-
ριακής στο σπίτι του Θάνου Μι-
κρούτσικου, σε συμπαράσταση 
της τελευταίας του συζύγου, Μα-
ρίας, για τον θάνατο του μεγά-
λου μουσικοσυνθέτη που έφυγε 
από τη ζωή, μετά από πολύμηνη 
μάχη με τον καρκίνο, το απόγευ-
μα του περασμένου Σαββάτου. 
Μεταξύ των φίλων που βρέθη-
καν στο σπίτι του και την επό-
μενη στην κηδεία του ήταν και ο 
πρώην δήμαρχος Βέροιας Γιάν-
νης Χασιώτης, τον οποίο συνέ-
δεε πολύχρονη φιλία, επακόλου-
θη μιας πολύ καλής και εποι-
κοδομητικής συνεργασίας που 
είχαν όταν ο Θάνος Μικρούτσι-
κος ήταν υπουργός Πολιτισμού. 
Καρπός αυτής της συνεργασίας 
υπήρξε το Κέντρο Πολιτιστικών 
Πρωτοβουλιών (ΚΠΠΕ) του Δή-
μου Βέροιας, η κατασκευή του 
Χώρου Τεχνών, χρηματοδότηση 
σειράς πολιτιστικών δράσεων 
που έφεραν, ως πρωταγωνί-
στρια, 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 Δημο-
κρατίας, ένας εξαίρετος δημιουργός κι ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος 
Υπουργός Πολιτισμού. Ο Θάνος Μικρούτσικος πέρασε στην αιω-

νιότητα. Η πόλη που αγάπησε και τόσο βοήθησε, 
οφείλει να του απονείμει τις πρέπουσες τιμές. 
Στη συνείδηση των Βεροιέων θα παραμείνει α-
θάνατος», δήλωσε ο πρώην δήμαρχος, ο οποίος 
μιλώντας χθες στην εκπομπή «Πρωινές σημει-
ώσεις» 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 προσω-
πικών του σκέψεων σχετικά μ’ αυτό: «Ο δήμαρ-
χος 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.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
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 Δη-
μαρχείο Βέροιας.

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 εί-
δηση του θανάτου του εμβληματικού μουσικοσυν-
θέτη και πρώην Υπουργού Πολιτισμού, Θάνου 
Μικρούτσικου. Ο θάνατός του,  πέρα από τερά-
στια 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, προσφέ-
ροντας 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 μετο-
νομασία 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»

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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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).

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 Ιανου-

αρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίων 
Κων/νου και Ελένης στο Π. Σκυλί-
τσι 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας συζύγου και πα-
τέρα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΡΑΝΑ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά

 Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 Ιανου-

αρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του αγα-
πημένου μας πατέρα και παππού 

ΑΡΗ
ΒΑΪΝΑ 

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

Η κόρη - Ο γαμπρός
Η εγγονή

Δεξίωση θα δοθεί στην «ΓαλήνΗ»

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 Ιανου-

αρίου 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 προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το 
Θεό.

Η σύζυγος,
Τα παιδιά,
 Τα εγγόνια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

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 Αντω-
νίου 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 μνημόσυ-
νο για τους χιονοδρόμους.

Την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου στις 5:00 μ.μ. θα παραστεί στη Σύναξη Μονα-
χών 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 την Κυριακή 29 Δε-

κεμβρίου 2019 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Κοιμήσως Θεοτόκου 
Δοβρά ο Ιωάννης Παν. Σαλαπα-
σίδης σε ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 30 Δε-

κεμβρίου 2019 στις 2.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Βέροι-
ας ο Μάρτος Νικ. Κουτρουλας σε 
ηλικία 71 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 31 Δε-

κεμβρίου 2019 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Ιωάννης Πα-
παδόπουλος σε ηλικία 77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 30 Δε-

κεμβρίου 2019 στις 12.00 μ. από 
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Αγ. Γεωργίου Δοβρά ο Πέτρος Ι-
ων. Τσουκαλάς σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 

2019 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας ο Ιωάννης Αργ. Μιχα-
λούσης σε ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 

2019 στις 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Γεν-
νήσεως Θεοτόκου Καλοχωρίου Ημαθίας ο Α-
θανάσιος Ιωαν. Φλώρος σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 29 Δε-

κεμβρίου 2019 στις 2.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Γεωρ-
γιανών η Αναστασία Ιωαν. Γιαν-
νακέλη σε ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 31 Δε-

κεμβρίου 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



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 Εγνα-
τία Οδός είναι ένας από τους πιο ορεινούς αυτοκινητόδρομους της 
Ευρώπης. Περισσότερα από 200 συνεχόμενα χιλιόμετρα βρίσκο-
νται 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 α-
πρόβλεπτες 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. επι-

τρέπεται 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 καθορίζο-

νται από την οδική σήμανση και τον ΚΟΚ. Οι πινακίδες ορίων ταχύ-
τητας 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 πε-
ριστατικά πυκνής ομίχλης 
με αποτέλεσμα την υψηλή 
επικινδυνότητα συγκρού-
σεων εξαιτίας της περιο-
ρισμένης 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 με-
σαία φώτα και τα ειδικά 
φώτα ομίχλης. Τα μεγάλα 
φώτα προκαλούν αντανά-
κλαση και κουράζουν.

• Να διατηρείτε πάντα 
μεγάλη απόσταση ασφα-
λείας από το προπορευό-
μενο όχημα και να μην κι-
νήστε σε φάλαγγα.

• Αποφεύγετε τα προσπεράσματα παρά μόνον εάν υπάρχει σο-
βαρή ανάγκη.

• Προκειμένου να διατηρήσετε τη σωστή πορεία πάνω στο δρό-
μο, παρακολουθείτε συνεχώς τις λευκές διαγραμμίσεις στο κατά-
στρωμα της οδού.

• Eφόσον κρίνετε ότι η ορατότητα είναι εξαιρετικά περιορισμέ-
νη, 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, ό-

πως είναι στην περίπτωση έντονης βροχόπτωσης 
και χιονόπτωσης, χρειάζεται αυξημένη προσοχή, 
αλλά και ιδιαίτερη ψυχραιμία. 

Οδηγώντας σε βρεγμένο ή χιονισμένο οδό-
στρωμα πρέπει:

• Να οδηγείτε με μικρότερη ταχύτητα.
• Να κρατάτε τις αποστάσεις ασφαλείας από το 

προπορευόμενο όχημα.
• Να αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές πο-

ρείας, 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 οποιο-
δήποτε λόγο στην οδό, εξέλθετε από αυτό και 
σταθείτε πίσω από τα στηθαία ασφαλείας, αναμέ-
νοντας την έλευση βοήθειας.

Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων 

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 ενδεχόμε-
νο απαγόρευσης της κυκλοφορίας των μεγάλων οχημάτων.

Οι οδηγοί των υπόλοιπων οχημάτων θα πρέπει να έχουν αλυ-
σίδες 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.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του 
Γεωργίου και της Ευμορφίας, το 
γένος Σαρρηκυριακίδου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του 
Σταύρου και της Ευδοξίας, το γένος 

Τσάμη, που γεννήθηκε και κατοικεί στην Έδεσσα Πέλ-
λας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Ποια είναι η σωστή οδική συμπεριφορά 
στην Εγνατία Οδό κατά τη χειμερινή περίοδο

-Βασικοί κανόνες ασφαλούς οδήγησης, από την εταιρία “Εγνατία Οδός Α.Ε.”

Αναβιώνουν σήμερα τα Ρουγκάτσια 
στην Αλεξάνδρεια

Όπως κάθε χρό-
νο στο κέντρο του 
Ρουμλουκιού, την πό-
λη της Αλεξάνδρειας 
αναβιώνεται ένα από 
τα σημαντικότερα έ-
θιμα   του 12ημέρου, 
αυτό των Ρουγκα-
τσιών!  

Την  παραμονή 
της Πρωτοχρονιάς 
λοιπόν από νωρίς το 
πρωί (9:30) και αφε-
τηρία τον Ι.Ν.Κοιμη-
σεως της Θεοτόκου 
στο κέντρο της πόλης 
τα Ρουγκάτσια της Εστίας Αλεξάνδρειας με συνοδία από ζουρνάδες  αφού πά-
ρουν την ευχή του Ιερέα με τον ίδιο ιδιαίτερο τρόπο όπως κάθε χρόνο ,θα ξεκινή-
σουν 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 μέ-
ρη ακολουθούν το δρώμενο και συμμετέχουν σ αυτό το μοναδικό έθιμο βγαλμένο 
από την καρδιά  του Ρουμλουκιού.



Η Εύξεινος Λέσχη 
Βέροιας  σε συνδιοργά-
νωση με το Δήμο Βέροι-
ας, αναβίωσε για έκτη 
συνεχή χρονιά το πα-
νάρχαιο 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’έ-
ρια, παρουσιάζοντας και 
φυσικά βιώνοντας  το 
δρώμενο αυτούσιο και 
με τον παραδοσιακό 
τρόπο, όπως ακριβώς 
το μετέφεραν οι πρόγο-
νοί μας από τον  Πόντο. 

Οι Μωμό’εροι της Λέ-
σχης ΄΄αναστάτωσαν΄΄ 
ευχάριστα ολόκληρη την 
πόλη και καταχειροκρο-
τήθηκαν από όλους τους 
Βεροιώτες, κερδίζοντας 
τις εντυπώσεις και τονί-
ζοντας ακόμα περισσό-
τερο τη χαρούμενη διά-
θεσή τους εν όψει των 
εορτών. 

Η ομάδα κατέληξε 
το μεσημέρι  στην  δια-
σταύρωση  των  οδών  
Ιπποκράτους  και  Πρ. 
Ηλία,στον  πεζόδρομο   
όπου ακολούθησε πλού-
σιο ποντιακό γλέντι  με  
χορό έως  τις  απογευ-
ματινές  ώρες.

Τον κόσμο καλωσόρισε ο Δήμαρχος Βέροιας κ. 
Κωνσταντίνος  Βοργιαζίδης   και ο Πρόεδρος της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας κ. Νίκος  Τουμπουλί-
δης  και  υποσχέθηκαν  στους  Βεροιώτες  ότι  οι 
Μωμό’εροι  θα  ΄΄ταυτιστούν΄΄  σαν  παραδοσιακό  
έθιμο  με  την    πόλης  μας  και  θα  μας  διασκεδά-
ζουν  στις  γιορτές  του  12ημέρου  των  Χριστου-
γέννων  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  τμή-
μα  Τροχαίας  Βέροιας  για  την  πολύτιμη   συν-
δρομή  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 πε-
ρισσότερες εκπλήξεις για την επόμενη χρονιά.

Με τιμή
Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος 
Τουμπουλίδης Νικόλαος

Η Γ. Γραμματέας
Τογκουσίδου  Ευαγγελία 
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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 ό-
λους όσους στηρίζουν το έργο της 
φιλανθρωπίας ενισχύοντας ποικι-
λοτρόπως το Κοινωνικό Παντοπω-
λείο της ενορίας μας επωνύμους 
και αφανείς. Με την αγάπη σας 
μοιράζουμε κάθε μήνα πάνω από 
εκατό δέματα.  Ιδιαίτερα ευχαρι-
στούμε: 

Την επιχείρηση «ΜΠΕΛΑΣ 
– ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΒΕΡΜΙΟΥ» και 
προσωπικά στον κ. Ιωάννη Μπέ-
λα, για τη δωρεά προς το Κοινω-
νικό 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

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 εξω-
τερική πολιτική θα δούμε ότι η Άγκυρα δεν αιφνιδιά-
ζει ποτέ. Πάντοτε προαναγγέλλει τον στόχο της, και 
στη συνέχεια, με τη μέθοδο της διαρκούς επανάλη-
ψης 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 Κάρ-
παθο και την Κρήτη! Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται 
τα νέο-οθωμανικά οράματα, με τα «σύνορα της καρ-
διάς» του κ. Ερντογάν, και τη «Γαλάζια Πατρίδα», 
που φθάνει την τουρκική κυριαρχία σχεδόν μέχρι 
την Εύβοια. Δυστυχώς, όσο και αν μας είναι ανυπό-
φορη η παραδοχή, αυτή είναι η Τουρκία. 

Το ερώτημα είναι, όμως, προς εμάς, γιατί φθά-
σαμε ως εδώ, ενώ τα παραπάνω δεδομένα ήταν 
γνωστά; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υπερδεκαετής 
οικονομική κρίση επηρέασε τη δυνατότητα της χώ-
ρας να προχωρήσει σε αναβάθμιση των ενόπλων 
της δυνάμεων, που είναι και το βασικό εργαλείο μιας 
αποτρεπτικής πολιτικής. Όμως δεν συνιστά δικαιο-
λογία 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, αποδει-
κνύεται 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 προθέ-
σεις –ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μπαλάφας, μας 
πρότεινε το 2012, να το «ρισκάρουμε» και να περι-
κόψουμε «ισχυρά τις εξοπλιστικές δαπάνες»... 

Αυτή τη στιγμή, ο Ταγίπ Ερντογάν εκμεταλλεύ-
εται 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 Δι-
εθνές Δίκαιο, το οποίο ανενδοίαστα τσαλαπατά η 
Άγκυρα. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να ενεργοποι-
ήσουμε 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 βελ-
τίωση, 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 πόλε-
μο το πιο πιθανό είναι να είμαστε μόνοι μας. Γι’ αυτό 
άμεσα και χωρίς χρονοτριβή, απαιτείται η εκπόνηση 
και εφαρμογή ενός φιλόδοξου εξοπλιστικού προ-
γράμματος ικανού να αποτρέψει τις τουρκικές επι-
βουλές. 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 «κανό-
νια», 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, Δημό-
σιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, βουλευ-
τής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας. 

Ενίσχυση των Ενόπλων 
Δυνάμεων χθες!

Με το πανάρχαιο δρώμενο  
των Μωμό’ερων η Εύξεινος Λέσχη 

ξεσήκωσε τους δρόμους
 και τα σοκάκια της Βέροιας 

Το έθιμο 
των 

Μωμόγερων 
την Παρασκευή 

στη Νάουσα
Το έθιμο των Μωμόγερων θα 

αναβιώσει και φέτος η Εύξεινος 
Λέσχη Ποντίων Νάουσας την Πα-
ρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020. Με έ-
ναρξη 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 ξεχυ-
θούν στους κεντρικούς δρόμους 
της Νάουσας και θα την κάνουν να 
χορέψει στους ρυθμούς τους. 

Το παρόν έθιμο ενέταξε το 
2016 η UNESCO στην άυλη πο-
λιτιστική κληρονομιά των Ελλή-
νων. Η δράση πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με τον Μ.Π.Σ. Νέας 
Νικομήδειας «Ο Αριστοτέλης».



Οι Φίλοι του Εθνογραφικού Κέντρου Γιώργη 
Μελίκη Προσκαλούν το κοινό  στην εκδήλω-
ση-αφιέρωμα που οργανώνουν σε συνέργεια 
με το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου 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 Ε-
θνογραφικό 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 μιλή-
σουν:  

ο Τρ. Αλμπάνης, πρύτανης 
του Παν/μίου Ιωαννίνων 

η Μαρία Ζουμπούλη, κοσμή-
τωρ του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών  Παν/μίου Ιωαννίνων

ο Γ. Κοκώνης, καθηγητής 
του τμήματος Μουσικών σπου-
δών 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. Μοσχόπου-

λος, πρόεδρος του Δ.Σ. των «Φίλων».
Θα χορέψουν: τα Ρουγκάτσια του Ρουμλου-

κιού με το ζουρνά του Στέφανου Κρασοπούλη 
και τα Ρουσάλια από το Πετρίτσι της Βουλγαρί-
ας 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).

 Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ὁδήγησε τά 
βήματά μας στήν ἀρχή ἑνός νέ-
ου χρόνου, στήν ἀρχή μιᾶς νέας 
περιόδου τήν ὁποία μᾶς χαρίζει ἡ 
ἀγάπη του γιά νά συνεχίσουμε τά 
ἔργα μας ὡς ἄτομα καί ὡς κοινω-
νία, ἀλλά καί γιά νά συνεχίσουμε 
τήν προσπάθειά μας νά τόν πλη-
σιάσουμε καί  νά τόν ἀγαπήσουμε 
περισσότερο. Διότι γιά μᾶς πού 
πιστεύουμε στόν Χριστό, γιά μᾶς 
πού εἴμαστε τέκνα τῆς Ἐκκλησί-
ας του, σκοπός τῆς ζωῆς μας δέν 
μπορεῖ νά εἶναι μόνο τά πρόσκαι-
ρα ἀγαθά, πού ὅλοι ἐπιθυμοῦμε 
νά ἀποκτήσουμε, οὔτε οἱ ἐφήμε-
ρες ἐπιτυχίες πού ἐπιδιώκουμε, 
ἀλλά εἶναι νά ἐπιτύχουμε τόν θεῖο 
προορισμό μας, νά ἐπιτύχουμε νά 
ζήσουμε αὐτό στό ὁποῖο μᾶς προ-
τρέπει ὁ ἱδρυτής τῆς τοπικῆς μας 
Ἐκκλησίας, πρωτοκορυφαῖος ἀ-
πόστολος 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 προσπά-
θειά 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 ζή-
σουμε τή νέα ζωή πού μᾶς ἔδειξε καί μᾶς δίδαξε ὁ Χρι-
στός. 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 Δημιουρ-
γοῦ 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 προ-
οδευτικά προσανατολισμό, καί θά παύσει νά εἶναι ἕνας 
κόσμος ταραγμένος ἀπό τίς συγκρούσεις καί τούς πολέ-
μους, 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 ἄνθρω-
πος νά βλέπει τόν συνάνθρωπό 
του ἀνταγωνιστικά, καχύποπτα, 
ὠφελιμιστικά· θά παύσει νά τόν 
θεωρεῖ ἐχθρό ἤ νά προσπαθεῖ 
νά τοῦ κάνει κακό καί νά τόν ἐ-
ξοντώσει γιά νά ἀποκομίσει κέρ-
δος, χωρίς τελικά νά ἐπιτυγχάνει 
τίποτε.

Ἀδελφοί μου, καθώς εἰσήλ-
θαμε ἤδη στό νέο ἔτος ἄς εὐ-
χαριστήσουμε 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 συνεχί-
σουν 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 δεί-
ξουμε 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 Μη-
τρόπολή 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 ἀ-
ποτελέσει 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 εὐλο-
γίες 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, διορ-
γανώνει την Παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς ο Δήμος Νά-
ουσας. 

Την έναρξη της  μουσικής 
εκδήλωσης, που θα πραγμα-
τοποιηθεί  στις 31 Δεκεμβρί-
ου 2019, στις 10 το βράδυ, 
στην πλατεία Δημαρχίας, θα 
πραγματοποιήσει μουσικό 
σχήμα της Νάουσας αποτε-
λούμενο από τους Γιάννη Κε-
τάνη (κιθάρα), Ιφιγένεια Μα-
κρή (τραγούδι),  Στράτο Ρα-
κιτζή (πλήκτρα) και Ασημίνα 
Ματζίρη (τύμπανα), οι οποίοι 
στη συνέχεια θα δώσουν τη 
μουσική «σκυτάλη» στο δη-
μοφιλές συγκρότημα KINGS 
που αναμένεται να ξεσηκώ-
σει μικρούς και μεγάλους με 
τους μοντέρνους ρυθμούς. 

«Με το ζουρνά του Πάτμου» 
στο Εθνογραφικό Κέντρο 

Γιώργη Μελίκη

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».
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Ξεκινάει το ερχόμενο Σάββατο 4 
Ιανουαρίου 2020 ο β’ γύρος της 
Football leauge με την βασίλισ-

σα του βορά να μεταβαίνει και πάλι 
στην Ρόδο όπου θα αντιμετωπίσει το 
φορμαρισμένο Διαγόρα.

Τοπρόγραμμα
Σάββατο4/115μ.μ.

Καλαμάτα-Αιγάλεω(ΕΡΤ3)
Διαγόρας-ΝΠΣΒέροια15.00
ΟλυμπιακόςΒόλου-ΈνωσηΑσπροπύργου

Κυριακή5/115.00
ΑΟΤρίκαλα- Ιωνικός  15.00 (ΕΡΤ3) κεκλεισμέ-

νωντωνθυρώνλόγωτιμωρίας
ΠΟΤρίγλια-ΑΟΚαβάλας
ΟΦΙεράπετρας-Ιαλυσός
Θεσπρωτός-ΝίκηΒόλου

Με απόλυτη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκαν την Δευτέρα 16 
και την Τετάρτη 18 Δεκεμβρί-

ου 2019 οι εξετάσεις των αθλητών 
της σχολής Α.Σ Ρωμιός με αποτέλε-
σμα να προαχθούν στον επόμενο 
βαθμό τους. Η άρτια τεχνική κατάρ-
τιση και η  άψογη συμπεριφορά των 
νεαρών αθλητών έδειξαν ότι η εκπαί-
δευση στις πολεμικές τέχνες  μόνο 
θετικά στοιχεία μπορεί να δώσει 
στην διαμόρφωση του χαρακτήρα 
αλλά και στην διαπαιδαγώγηση ενός 
παιδιού.

Οιεξετάσειςπραγματοποιήθηκανστηναίθουσα
τηςσχολήςΑ.ΣΡωμιόςκαιοιαθλητέςεξετάστηκαν
στηνφυσικήκατάσταση-τεχνικήκατάρτιση.

Προσκεκλημένοιεξεταστέςτηςσχολήςήτανοι:
(Α)ΜπραντηςΚωνσταντίνος (πτυχιούχοςπρο-

πονητής-γυμναστηςΤΕΦΑΑΒΙΕΝΝΗΣ)
(Β)Δημητροπουλος Γιάννης (πτυχιούχοςπρο-

πονητήςΓΓΑ)
(Γ)ΣαββιδηςΔημήτρης (πτυχιούχοςπροπονη-

τήςτζούντο)
(Δ) Γραμματικόπουλος Ηλιας (πρώην μέλος

εθνικής ομάδαςΧΑΝΤΜΠΟΛ - ΣΚΙ ,ψυχίατρος -
ψυχοθεραπευτής)

(Ε)ΕμυΜήτσιου(ψυχολόγος)
Οπροπονητής τουΑ.Σ Ρωμιός ΧρήστοςΜι-

χαήλωβ (πτυχιούχοςπροπονητής Γ.Γ.Α) : «Είμαι
απόλυτα ευχαριστημένος από τους αθλητές μας.

Έκανανμιαπολύκαλήπροετοιμασίαμευπομονή,
επιμονήκαιπειθαρχείαγιαναμπορέσουνσήμερα
ναπαρουσιαστούν όσο το δυνατό καλύτεροι.Οι
εξετάσεις πάνω στο άθλημα μας είναι όπως οι
εξετάσειςπουέχουνταπαιδιάσεφροντιστήριακαι
στοσχολείο.Δενέχεικαμίαδιαφορά.Καιβέβαιαοι
εξετάσεις ξεκινούν από τις μικρές ηλικίες. Βέβαια
γιαναφτάσεικάποιοπαιδί,κάποιοςαθλητήςστην
διαδικασία των εξετάσεων δενφτάνει να γραφτεί
σε ένα τμήμα. Βασική προϋπόθεση είναι να α-
κολουθεί πιστά τον αριθμό συγκεκριμένωνπρο-
πονήσεων οι οποίες βασίζονται σε ένα ιδιαίτερο
πρόγραμμα με σκοπό ταπαιδιά να αποκτήσουν
γυμνασμένοσώμα,νααγαπήσουντηνγυμναστική
αλλά και ναμάθουνσωστήδιατροφή.Οι εγκατα-
στάσειςμαςείναιανοικτέςγιαόλουςναέρθουνκαι
ναμαςγνωρίσουναπόκοντά,ναδουντοντρόπο
εκγύμνασης.Καλώτουςγονείςναμηνέχουνκανέ-
να ενδοιασμόμε τιςπολεμικές τέχνες.Μέσααπό
αυτέςταπαιδιάαποκτούναυτοπεποίθησηαλλάκαι
αλληλοσεβασμό.Εύχομαι καλές γιορτές με υγεία
σεόλοτονκόσμο»

Όλοι οι αθλητές έδειξαν υψηλό τεχνικό και α-
γωνιστικό επίπεδο ξεχωρίζοντας με το ταλέντο
τους και τη δυναμικότητα τουςμεαποτέλεσμα να
προαχθούνστον επόμενοβαθμό τους. Στο τέλος
τωνεξετάσεωνοιεξεταστέςέδωσανσυγχαρητήρια
στους αθλητές και τόνισανστουςπαρευρισκόμε-
νους γονείς καιφίλους τουαθλήματος τηνάριστη
δουλείατουεκπαιδευτήκαιπροπονητήτηςσχολής
κ.ΧρήστοΜιχαήλωβενώαπένειμαντιςζώνεςκαι
τααναμνηστικάδιπλώματαστουςαθλητέςβγάζο-
νταςκαιτηνκαθιερωμένηφωτογραφία.

Σάββατο 4/1/2020

Διαγόρας-ΝΠΣΒέροια
Πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις 
ανωτέρας ζώνης του Α.Σ. Ρωμιός

 Φιλικό στη Θεσσαλονίκη
για τα κορίτσια του Αγροτικού Αστέρα 

Αγίας Βαρβάρας
ΣυνεχίζονταιοιπροπονήσειςγιατηγυναικείαομάδατουΑγροτικούΑστέραΑγίαςΒαρβάρας,ενόψειτης

επανεκκίνησηςτουπρωταθλήματοςτηςΒΕθνικήςκαισυγκεκριμένατηνΚυριακή12Ιανουαρίου2020.
ΗομάδατουΑντώνηΠαπατζίκουέδωσεμάλισταεκτόςέδραςφιλικόπαιχνίδιμετουςΛέοντεςΘεσσαλονί-

κης,όπουονεαρόςτεχνικόςείχετηνευκαιρίαναδιαπιστώσειτοεπίπεδοετοιμότηταςτωνπαικτριώντου,σε
μιαπερίοδοπουοιρυθμοίπέφτουνένεκατωνεορτώντωνΧριστουγέννων.

Οιγηπεδούχεςεπικράτησανμεσκορ6-4,ενώτατέρματαγιατιςφιλοξενούμενεςπέτυχανοιΚιουτάχιαλη,
Δεληγιαννίδου,ΑργυροπούλουκαιΚαλοψυκάκη.ΗσύνθεσητουΑγροτικούΑστέρα:

Ζουμπουλίδου,Ευστρατίου,Κωστοπούλου,ΤσαγκαλίδουΑ.,Φεΐμ, Στρίμπα,Κιουτάχιαλη,Μουρατίδου,
Σιδηροπούλου,Καλοψυκάκη,Δεληγιαννίδου.ΑγωνίστηκανκαιοιΑργυροπούλου,Μανωλοπούλου,Τσαγκαλί-
δουΦ.,Δανδέλη,ΣταφυλίδουκαιΝτούσκα.

ΕκτόςέμεινανλόγωτραυματισμούοιΜπαξεβάνου,Δρενοβιάδου,ΜαργαρίτηκαιΤσεχελίδου
Πηγή. sportsup.gr
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Ευχαριστήριο του 
Γηροκομείου Βέροιας

-Το συσκευαστήριο τυροκομικών προϊόντων «ΤΡΟΝΙΚ Τρόφι-
μα» για την ευγενική πρσφορά 8 κιλών τυροπιτάκια.

-Την κυρία Χατζηευστρατιάδου Μάγδα για την ευγενική προ-
σφορά 30 τεμαχίων σαμπουάν.

-Τον κύριο Παπαδημητρίου Αλέξανδρο για τη δωρεά του πο-
σού 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 λει-
τουργίας του Κέντρου μας.

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη προσωπικά και ευχόμαστε τα 
καλύτερα.

2.     Τους Αθηνά Πράπα & Γεώργιο Καραούλα για την οι-
κονομική δωρεά τους εις μνήμην των γονέων τους.

 Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Χριστουγεννάτικα κάλαντα από το ΥΦΑΔΙ
Τα χριστουγεννάτικα κάλαντα άκουσε από το ΥΦΑΔΙ, το πρωί της Δευτέρας, 23 του μη-

νός, στο ανακαινισμένο γραφείο του, στο δημαρχείο, ο δήμαρχος κ. Νικόλας Καρανικόλας. 
Αντάλλαξαν, μάλιστα, θερμές ευχές για τις ημέρες των γιορτών με τον δήμαρχο να ε-

παναβεβαιώνει την υποστήριξή του στο ΥΦΑΔΙ. Παρούσα και η αντιδήμαρχος πολιτισμού 
και τουρισμού κ. Δώρα Μπαλτατζίδου, την οποία η εθελόντρια πρόεδρος του δημιουργι-
κού εργαστηρίου κ. Ευγενία Ζάλιου - Μπασιακούλη ευχαρίστησε θερμά για την πολύχρο-
νη βοήθειά της στο έργο του, που δεν χρηματοδοτείται από κανένα δημόσιο φορέα. 

Την ίδια μέρα έψαλλαν τα κάλαντα και στον επίτιμο πρόεδρο του ΥΦΑΔΙΟΥ, σεβασμι-
ότατο 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 κάλα-
ντα στα γαλλικά με τη συνοδεία μουσικής.  

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, ευχαρι-
στούν 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 χρηματι-
κού 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 διαφό-
ρων ειδών για το bazzar που πραγματοποιήσαμε.

-Την οικογένεια Ηλία Τριανταφυλλίδη για την προσφορά πρω-
ινού 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 ΠΑΙ-
ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ».

«Στηρίζουμε το έργο μας στην συμμετοχή σας»

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 Λίγο πριν υποδεχθούμε το 
νέο χρόνο, οι άνθρωποι της  
Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας 
στέλνουν τις καλύτερες ευχές 
τους  για υγεία, ειρήνη και ομό-
νοια και  μοιράζονται μαζί μας 
τα πολυδιαβασμένα βιβλία του 
2019 προσκαλώντας όλους να 
δανειστούν βιβλία, περιοδικά, 
πατρόν ραπτικής και ηλεκτρο-
νικές συσκευές, να ξεφυλλίσουν 
εφημερίδες και να χρησιμοποιή-
σουν τους χώρους και τις υπη-
ρεσίες της βιβλιοθήκης. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι από την αρχή 
της χρονιάς και μέχρι τα μέσα 
του Δεκέμβρη, τα μέλη της Δη-
μόσιας Βιβλιοθήκης δανείστη-
καν περί τις Δημόσιας Βιβλιο-
θήκης.

 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 Πα-

ντελιάδου | 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 τοπιο-

γραφία 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!
                                                                        

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας: 
Τα πολυδιαβασμένα βιβλία του 2019 
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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 Σκλα-
βενίτη, το ζαχαροπλαστείο  Lido, την Πιτσαρία Broadway και το κατάστημα Goody’s Burger House.

Απονομή τιμητικής 
διάκρισης στον Πρόεδρο 

της «Πρωτοβουλίας» 
Τέλη Σιδηρόπουλου

Την Κυριακή 22 
Δεκεμβρίου 2019, 
στ ις  11:00 π.μ. 
στην αίθουσα “Σω-
κράτης Καραντινός” 
του ΚΘΒΕ, στη Μο-
νή Λαζαριστών ο 
Τομέας Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης της 
Περιφέρειας Κε -
ντρικής Μακεδονίας 
συνδιοργάνωσε με 
τον Δήμο Παύλου 
Μελά την εκδήλω-
ση “Μια αγκαλιά για 
τους Αγγέλους”. 

Η  εκδήλωση , 
που ήταν αφιερω-
μένη στα παιδιά 
των κο ινωνικών 
Δομών  και Ιδρυμάτων παιδικής προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας, περι-
λάμβανε 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 Ραπτόπου-
λος, για την πολυετή ενασχόλησή του με την αποφυλάκιση κρατουμένων, ο Αιδεσιμώτατος π. 
Κωνσταντίνος Πλευράκης για το ιεραποστολικό του έργο στην Αφρική, η κυρία Χρυσάνθη Νι-
κολαΐδου-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!
Μ ι κ ρ ο ί  κ α ι 

μεγάλοι υποδέ-
χτηκαν το βράδυ 
της Παρασκευής  
τον Αϊ  Βασίλη 
στο κέντρο της 
Νάουσας  που 
κατέφθασε, μαζί 
με τους  βοηθούς 
του,  στην πλα-
τεία Καρατάσου, 
κάνοντας roller! 

Με την συν-
δρομή εθελοντών 
και με την συ-
νοδεία αθλητών 
και δρομέων του 
Ε.Ο.Σ Νάουσας, 
του Σ.Χ.Ο. Βέροι-
ας, της Γ.Ε. Νά-
ουσας, του Ε.Γ.Σ. 
Ζαφειράκης, του 
Ομίλου Αντισφαί-
ρισης Νάουσας, 
της Ακαδημίας 
Αντ ισφα ίρ ισης 
Νάουσας, του Α.
Σ.Π.Τ. «Κένταυ-
ρος» Νάουσας 
και  του Α.Γ.Σ. 
Taekwondo Νά-
ουσας, ο Αϊ Βα-
σίλης πραγματο-
ποίησε 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 Χατζη-
στυλλής,  ενώ το «παρών» έδωσε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δώρα Μπαλτατζίδου, δημοτικοί, 
τοπικοί σύμβουλοι και εθελοντές που μοίρασαν αναμνηστικά στα παιδιά και γλυκίσματα στον 
κόσμο. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Όμιλος Προστασίας  Παιδιού Βέροιας ευχα-

ριστεί θερμά : 
1) Το Πρόεδρο του Κ.Α.Π.Α του  Δήμου Βέροι-

ας κο. Λεωνίδα Ακριβόπουλο, τις παιδαγωγούς 
και τους γονείς των Δημοτικών παιδικών σταθ-
μών  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 Χριστουγεν-
νιάτικα δέματα.

5)  Τον κο. Αντώνη Νούσιο και την εταιρία του 
« Mr Tony  Donuts» για την προσφορά μεγάλης 

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 Λονδί-
νο για τη δωρεά  των 150 € στη μνήμη του αγα-
πημένου αδελφού του Αστέριου.

9) Τον κο. Αθανάσιο Τόπη  και την κα. Συρ-
μούλα  Τζήκα για τη προσφορά μεγάλης ποσό-
τητας ρυζιού.

10 ) Την κα. Κουτόβα Δήμητρα για τη δωρεά 
δύο ζευγαριών φόρμες για τα δέματα των Χρι-
στουγέννων.

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 ευλο-
γημένο το νέο έτος.

Χριστουγεννιάτικες 
κάρτες  στους ηλικιωμένους 

από τις εργαζόμενες του 
«Βοήθεια

 στο Σπίτι», Βεργίνας
Οι εργαζόμενες του «Βοήθεια στο Σπίτι» Βερ-

γίνας 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…

Ευχαριστήριο 
Bazaar

Το Χριστουγεννιάτικο Bazaar της Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί τελείωσε με επιτυχία. Το Bazaar έγινε 
στο διάστημα 9 έως 22 Δεκεμβρίου 2019 στο κατά-
στημα ιδιοκτησίας Νίκου Ζησιόπουλου, επί της ο-
δού Κάππου 5. Εκτέθηκαν αντικείμενα, κατασκευές, 
χειροτεχνήματα, εδέσματα, κοσμήματα, όλα προϊό-
ντα μεγάλου μόχθου και αγάπης των εθελοντριών 
του Οργανισμού, από τη Βέροια και άλλες περι-
οχές. 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 Χριστουγεννιάτι-
κου Bazaar του Οργανισμού μας, που κατά γενική 
ομολογία ήταν εξαιρετικό από πλευράς ποιότητας 
των εκθεμάτων του-δημιουργημάτων των εθελο-
ντών 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 ευγε-
νικά 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 μι-
κτές τεχνικές, με ζωγραφική και με άλλα εκφραστικά 
μέσα και απέδωσαν στο Bazaar πάρα πολλά και 
σημαντικά έργα τους.

4. Όλες τις εθελόντριες που κέντησαν, έπλεξαν, 
κατασκεύασαν έργα στο πνεύμα των ημερών και τα 
διέθεσαν ευχαρίστως.

5. Όλες τις εθελόντριες που έφτιαξαν γλυκά, η-
δύποτα, μαρμελάδες κλπ.

6. Τον ηλεκτρολόγο κ. Σάκη Ακριβόπουλο, για 
την εθελοντική εργασία του.

7. Το 9ο Δημοτικό Σχολείο Βεροίας για την εν-
θουσιώδη συμμετοχή με εξαιρετικά έργα των παι-
διών του.

8. Τους φούρνους  Σαλαπασίδη της Βέροιας  και 
Θανασούλη της Νάουσας, για τη χορήγηση εκλε-
κτών προϊόντων τους.

9. Τον Όμιλο Inner Wheel Βεροίας για την στα-
θερή 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 Ιγνατιά-
δου, 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 εξυπη-
ρετήσεις του.

15. Τα ΜΜΕ του τόπου μας, που ανέδειξαν την 
εκδήλωση.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.                                  



Τρίτη 31-12-2019

16 :00 -21 :00

ΑΝΤΩΝ ΙΑΔΟΥ

ΤΡ ΙΑΝΤΑΦΥΛ-

ΛΙΑΠΙΕΡΙΩΝ 53

23310-26789

19 :00 -21 :00

ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗ-

ΜΗΤΡΑ  ΕΜΜ.

ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ

ΜΟΡΑΒΑ (έναντι

ΙΚΑ)23310-64102

21:00-08:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ (έναντι

ΙΚΑ)23310-64102

Τετάρτη 01-01-2020
08:00-14:30ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ &

ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζι-

νάδικοΓαλάνη)23310-73324

14:30-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑ-

ΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6οΔημοτικό

σχολείο)23310-29101

19:00-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΙΝΔΟΥ11(κάτωαπότααστικά)23310-

23023

21:00-08:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΙΝΔΟΥ11(κάτωαπότααστικά)23310-

23023

Πέμπτη 02-01-2020
13:30-17:30ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑ

Ο.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ

ΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)23310-62163

21:00-08:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝ-

ΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩ-

ΝΙΑ23310-71601
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Ιανουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό30-12-2019 μέχρι5-1-
2020 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία

Μια πολύ όμορφη βραδιά επι-
φύλασσε τοφινάλε του2019στους
Αετούς Βέροιας αλλά και τους φί-
λους της ομάδας!Ο ετήσιος χορός
που διοργανώθηκε στοΚέντρο “Α-
ΚΡΟΠΟΛΗ” είχε ακόμημεγαλύτερη
επιτυχία σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχοπερσινόκαιμετηνπαρουσία
πολλών εκλεκτών καλεσμένων και
φίλων της ομάδας, αποχαιρέτησαν
άπαντες μια ακόμηπολύσπουδαία
χρονιάγιατονσύλλογο.Μιαχρονιά
στηνοποίαοιΑετοίκατέκτησανμεν
τη δεύτερηθέσηστηνΑΕΚΑΣΚΕΜ
(και μάλισταως νεοφώτιστοι) αλ-
λά μέσα σε σύντομο χρονικό διά-
στημα ήρθε ηπρόσκλησηαπό την
Ομοσπονδία για συμμετοχή στη Γ
Εθνική,μετάτιςσυνεχόμενεςανακατατάξειςστιςα-
νώτερεςκατηγορίες.Μετοτέλοςτηςχρονιάς,χάρη
στοτεχνικόεπιτελείοκαιτουςεξαιρετικούςπαίκτες,
η ομάδα τηςΗμαθίας βρίσκεται στην 6η θέσημε
ρεκόρ5-4και έχειθέσει τιςβάσειςγιαπαραμονή.
Στα τμήματα υποδομής, δημιουργήθηκε γιαπρώ-
τηφορά τοΕφηβικό τμήμα, το οποίο αγωνίστηκε
στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚΕΜ ενώ
τα “παιδιά” τουΜάκη Ιωσηφίδη μεγάλωσαν κατά
ένανχρόνοκαιδήλωσανσυμμετοχήστοΤουρνουά
Μίνι τηςΈνωσης.Σπουδαίαστιγμήηπρόσκληση
δύοαθλητών, τουΚώστα Ιωσηφίδη και τουΦώτη
Ντάκου γιαπροπόνησηυπό τις οδηγίες τουΟμο-
σπονδιακού για τις αντίστοιχες ηλικίες, δείγμα της
εξαιρετικήςδουλειάςπουγίνεταιστατμήματαυπο-
δομής.Ηχθεσινήβραδιά,εκτόςτουπρογράμματος
που ετοίμασε η ορχήστρα για τους καλεσμένους,
είχεκαιαρκετέςεκπλήξεις.

ΕιδικήτιμητικήπλακέταπαρέλαβεοΧάρηςΧρυ-
σάφηςγιατηνπροσφοράτουστονσύλλογοκαθώς
διετέλεσεαρχηγόςεπίδύοχρόνιαστοτοπικόπρω-
τάθλημα, αλλά και οΑργύρης Γαβριηλίδης για το
ότιπέτυχε την είσοδο τουστοΠανεπιστήμιο,συν-
δυάζονταςπαράλληλα τοναθλητισμόμε τιςσπου-
δές..Την ίδιαώρα,μεπρωτοβουλία τηςδιοίκησης,
αναμνηστικά τηςομάδαςπαρέλαβανπέντε εκ των

χορηγώνπουέδωσαντοπαρώνστηνεκδήλωσηκαι
τιμούνμετηστήριξητουςτονσύλλογο.Οικ.κ.Νίκος
Δάμτσης (της εταιρίαςDamKat), ΙωάννηςΚατρο-
τζανάκης (τωνΕλαστικώνΚατροτζανάκη), Ιωάννης
Βαΐδης (εταιρία “ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ”),ΑνδρέαςΧαραλα-
μπίδης (PelletΧαραλαμπίδης) καιΓιώργοςΠίσπας
(ΕταιρίαMakPet)παρέλεβαν τοσυμβολικό δώρο
από τον πρόεδρο της ομάδας, Σίμο Γαβριηλίδη
Ιδιαίτερη εντύπωσηπροκάλεσεστουςπαρευρισκο-
μένουςηαπουσία τηςΔημοτικήςΑρχής τηςπόλης
(και ενώπέρσι είχε τιμήσει τονΣύλλογο,όπωςκαι
ηΠεριφέρεια)σεμιαεκδήλωσηηοποίααφορούσε
ένασωματείοπου ναι μεν έχει λίγα χρόνια ζωής,
όμωςστις τάξεις τουανήκουναθλητές τηςπόλης
που ευελπιστούμε αργότερα να την εκπροσωπή-
σουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες.Ακολούθησε η
κλήρωσηγιαταδώρατωνχορηγών,διαδικασίαπου
ναιμενκούρασελόγωτηςπληθώρας τωνδώρων,
όμως είχε ενδιαφέρον καθώς κληρώθηκανμεταξύ
άλλωνέναταξίδιστηνΚωνσταντινούπολη,προσφο-
ρά τουVerginaTravel και μία τηλεόρασηLEDTV
48”προσφοράτωνΑετώνΒέροιας.Ηδιοίκησητης
ομάδας ευχαριστεί θερμά τουςγονείςπου έδωσαν
τοπαρώνστηχθεσινήεκδήλωση,τουςμικρούςκαι
μεγάλουςαθλητέςπουήτανμάλισταιδιαίτεραεκδη-
λωτικοίαλλάκαιόλουςτουςφίλουςτωνΑετώνπου
γιαμιαακόμηφοράανταποκρίθηκανστο κάλεσμα
τηςδιοίκησης.Καιτουχρόνου!

Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε το 2019 για 
τους Αετούς Βέροιας με τον ετήσιο χορό τους
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της
Β. Όλγας κοντά στην

Ανάληψη διαμέρισμα

3ου ορόφου, 80 τ.μ.

καθαρό,78.000ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-
κατοικία κοντά στο

7οΔημοτικό, 75 τ.μ.,

με υπόγειο 75 τ.μ.

κα ι  ο ι κόπεδο  200

τ.μ.,  48.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπω-
λείται μονοκατοικία 80

τ.μ.σεοικόπεδο1000

τ.μ.,μεθέατοποτάμι,

και τα δύο μαζί ή με-

μονωμένα.Τηλ.: 6981

058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑπωλεί-
ται μονοκατοικία δύο

διαμερίσματα από 70

τ.μ. ισόγειοκαι70τ.μ.

1ος όρ., με εξωτερική

σκάλα, σε οικόπεδο

595 τ.μ., πάνω στον

κεντρικό δρόμο, 10

λεπτά από τη Βέροια,

δίπλα από τονΑγ. Γε-

ώργιο.Τιμή85.000ευ-

ρώ, συζητήσιμη.Τηλ.:

2310 864983 & 6941

422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,

καταπληκτ ική  θέα ,

ανακαινισμένο, χω-

ρίς ασανσέρ, ατομική

θέρμανση, κουφώματα

ενεργειακά, μπαλκό-

νια γύρω-γύρω. Τιμή

45.000 ευρώ, συζη-

τήσιμη. Τηλ.:  6992

769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι κό -
πεδο στη Μέση Βέ-

ροιας, 6 στρέμματα,

τ ιμή 130.000 ευρώ

(συζητήσιμη) .  Κιν . :

6972913645 κ.  Τά-

σος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο τουΔιαβατού οι-

κόπεδο 205 τ.μ., αξία

8.000ευρώ.Τηλ.:6942

067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμε
συμπύρηναροδάκινα(Άν-

δροςκαιΈβερτ)9στρέμ-

ματαστοΠΑΛΙΟΣΚΥΛΙ-

ΤΣΙ.Τηλ.:6972237102.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
20,5 στρέμματα, περι-

οχή Αγ. Αικατερίνης

Επισκοπής Αλεξάν-

δρειας,150μ.απότον

άξονα Βέροιας-Αλε-

ξάνδρειας στο ύψος

Καλοχωρίου. Τηλ.:

6994202074.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ήΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,
στην πλατεία Καπε-

τανίδη λόγω συνταξι-

οδότησης. Τηλ.: 6972

670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ2, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα45

τ.μ., ημιόροφος. Τιμή

150ευρώ.Τηλ.:23310

22063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγε ιο  δ ιαμέρ ισμα

76 τ.μ., πραγματικός

λουλουδότοποςμε κλι-

ματισμό, καλοριφέρ,

πάρκιγκ, χωρίς κοινό-

χρηστα, Γρεβενών 11

καιΕρμούγωνία.Τηλ.:

6949215864.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι
μονοκατοικία πανέ-

μορφη με όλα τα έπι-

πλα και ηλεκτρικά, με

αυλή,ΛΟΥΞ, 250 ευ-

ρώ.Euromesitiki 6945

122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-
παγγελματικός χώρος

επίτηςΒενιζέλου7στη

Βέροια, καθαρού εμ-

βαδού42 τ.μ.,στον2ο

όροφο.Περιλαμβάνει 3

χώρους καιW.C.Τηλ.:

2331021106.

ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΩΝ ,
Κεντρικής10,ενοικιάζε-

ται κατάστημα 30 τ.μ.,

διαμπερές, με πατάρι.

Τηλ.: 6949 408554 &

6948726845.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός

χώρος50 τ.μ.,πλήρως

ανακαινισμένος,1οςόρ.,

γωνιακό,δίπλασταΑστι-

κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡ Ι ΚΗ  Ε -

ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητά να
προσλάβει 2 άτομα, έ-

νανοδηγόμεδίπλωμα

Γ΄κατηγορίαςκαιέναν

αποθηκάριο έως 45 ε-

τών.Πληροφορίες στο

6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερ-
μανία κυρία χωρίς οι-

κογενειακές υποχρε-

ώσεις για εργασία σε

ελληνικό εστιατόριο.

ΜΙσθός,  ασφάλε ια ,

διαμονή. Πληρ. τηλ.:

6972816816.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Φυ-

λάξεων ‘ ’TSIFLIDIS

SECURITY’’ ζητάε ι

για άμεση πρόσληψη,

Προσωπικό Ασφαλεί-

ας σταθερής απασχό-

λησης ,αποστολή βιο-

γραφικών με πλήρη

στοιχεία στο sales@

securitytsiflidis.gr , και

στην διεύθυνση Θεσ-

σαλονίκης 45 , Βέροια
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

μηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθεν
ελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,σεπροχωρημέ-
νηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:6944764477&
2331027796.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πωλείται στονΆγιο Γεώργιο
Βέροιας εκτάσεως 10 στρεμμάτωνπερίπου σε
προνομιακήθέση.Πληρ.τηλ.:6978335127.

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»
Απαραίτηταπροσόντα:
·Πτυχίοπληροφορικήςήπτυχίοθετικώνεπιστημών
·Άριστηγνώσηεφαρμογώνγραφείου
·Πολύκαλήγνώσηαγγλικήςγλώσσας
·Γνώσειςπρογραμματισμού
·ΓνώσειςΡομποτικής(Wedo2καιEV3τηςLEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ28,πωλείται ή ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 72 τ.μ., 4ος όρ., με
θεα, διαμπερές, πλήρως ανακαινισμένο,
μεθέσηπάρκιγκ.Τηλ.:6984145267.
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Τ.Κ.: 59131,τηλεφωνικό κέ-

ντρο: 2331027102 - 4.Υ-

πεύθυνος: ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ Σ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός-πω-
λητής σε εμπορική επιχεί-

ρηση.Απαραίτηταπροσό-

ντα: Κάτοχος διπλώματος

Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι. και

κάρτα ηλεκτρονικού τα-

χογράφου, έως 38 ετών.

Βιογραφικά στο e-mail:

vbotzori@otenet.grκαιστο

Φαξ:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία

στο χώρο της διαφήμισης

άνδρας μακετίστας από

20-35 ετών. Πληρ. τηλ.:

2331066993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γ ια  Γερ-
μανία ζευγάρι από επι-

χείρηση εστίασης με ε-

μπειρία ή χωρίς για κου-

ζίνα και ψήσιμο. Τηλ.:

004915739317512.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με
δίπλωμαΓ’κατηγορίαςκαι

εμπειρίαστιςπωλήσεις.Α-

ποστολή βιογραφικώνστο

sta-afoi@otenet.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ζητά ναπροσλάβει
επιθεωρητή πωλήσεων,

για να αναλάβει το τμή-

μα πωλήσεων. Η εταιρία

προσφέρει μισθό, αυτο-

κίνητο και κινητό. Θα λη-

φθεί υπόψη προϋπηρε-

σία. Πληροφορίες στο:

6976777999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςνα
γνωρίζει μισθοδοσία κατά

προτίμηση του προγράμ-

ματοςEpsilon γιαΛογιστι-

κό Γραφείο. Τηλ.: 23310

76870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

τηνπεριποίηση ηλικιωμέ-

νων, καθαριότητα σπι-

τιών, σκάλες, γραφεί-

ων, σιδέρωμα.Τηλ.: 6989

070801καΔέσποινα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ο-
δηγόςλεωφορείωνμεπο-

λυετή εμπειρία και χειρι-

στής γερανών, με όλα τα

επαγγελματικάδιπλώματα

και Π.Ε.Ι. και πτυχίοΜη-

χανικούΑυτοκινήτων ζη-

τά ανάλογη εργασία. Τηλ.

6909403655.

ΚΥΡΙΑ  σοβαρή ανα-
λαμβάνειφροντίδακαιπε-

ριποίηση ηλικιωμένων και

παιδιώνγιακάποιεςώρες.

Τηλ.:6983435188.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμά-
τιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελκυ-
στήρα,Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικά
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13834ΚΕΝΤΡΟσταΚΤΕΛκοντά
ενοικιάζεταιγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνει-
ας40τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σα-
λοκουζίνα,έναμπάνιο .Έχεικαινούργιασυν-
θετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεται
σεπολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετουςχώρους
,διαθέτειατομικήθέρμανσημεδύοκλιματιστικά
,θωρακισμένηπόρταεισόδουκαιη τιμήτου
200€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23471ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Οροφοδιαμέρι-
σμα70τ.μ.,κατασκευή2000,2υ/δ,1οςόρο-
φος,βλέπεισεανοιχτωσιά,μεφόντοτονκάμπο,
άψογασυντηρημένο,καινούργιααλουμινίου
κουφώματα μεδιπλάτζάμια,μεσυμμετρική
διάταξητωνχώρων,ατομικήθέρμανσημεσό-
μπαηκλιματιστικόη χωρίςθέρμανσηκαιμε
πάρκινγκπυλωτής,ενοίκιο250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23449ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,κατασκευή1983,2υ/δ,2οςόροφοςκαιμε
ευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένο,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμεανελκυστήρα,ενερ-
γειακήςκλάσηςΕ,έχειμίαντουλάπα,άνετους
χώρουςκαιμεparkingπιλοτής,διαμπερέςκαι
σεπολύκαλήτιμή, μόνο250€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροαπό1/1/2020.

Κωδ: 22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης,Διαμπε-
ρέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,αποτελούμε-
νοαπό3Υπνοδωμάτια,ΣαλοκουζίνακαιΜπά-
νιο.Είναικατασκευασμένοτο1999καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημεσόμπα
πέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευσηςστον
αύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστη
θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναιμε
διπλάτζάμια,Τιμή:300€.Αποκλειστικήδιάθεση
-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζάκι
καιέναμπάνιο.Είναικομπλέεπιπλωμένομαζί
μεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρηστη
αυλή. Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
κωδ.14058ΕΡΓΟΧΩΡΙενοικιάζεται  ισό-

γειααποθήκη300τ.μ.,πολύαξιόλογοακίνητο,
καινούργιασιδηροκατασκευήγιααπαιτητικούς
ενοικιαστές,σεάριστοσημείο,300€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ.23847Ενοικιάζεταιστοκέντροτης
πόληςγραφείο45τ.μ.2χώροιμεδικότουWC
στον2οορ.βλέπειμπροστάσεδρόμοκεντρικό
καιμεενοίκιο200€.

κωδ.23973Ενοικιάζεταιγραφείο55τ.μ.,
στηΒενιζέλου ,1οςόροφος,μεπολύκαλή
προβολή,κατασκευή1972,έχει2χώρουςκαι
μεδικότουWC, μεκαινούργιακουφώματα
συνθετικά,είναιπολύφωτεινόκαιτοενοίκιοτου
250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24277 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας69
τ.μ.στον1οορ. Αποτελείταιαπό2Χώρους
μεκουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεπε-
τρέλαιο, κουφώματακαινούργιασυνθετικάκαι
πόρταθωρακισμένη,Τιμή:200€.Διαθέτουμε
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινή-
τουαυτού.

Κωδ: 23819 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας75τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό3Χώρους,είναικατασκευα-
σμένοτο1976καιδιαθέτειδικήτουθέρμανση
μεκλιματιστικά ,έχεικουφώματααλουμινίου
συρόμενα,A/C,μίσθωμα250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106001ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κοντάστονΑγ.Αντώνιο,κατάαποκλειστικό-
τηταΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανση
Κλιματισμός,-Τιμή:200€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον
ΠεζόδρομοτηςΒέροιαςκατάλληλοκαιγιαυγει-
ονομικούενδιαφέροντος62τ.μ.καθ.τιμήπολύ
λογικήστα400€.

Κωδ.105426Ενοικιάζεταικατάστημαπρο-
βολήςσεκεντρικόδρόμο80τ.μ.στηΒέροια
περιοχήΕργοχωρίουπάνωσεκεντρικόδρόμο
μεαύλιοχώροστηνεξαιρετικάχαμηλήτιμήτων
200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106195ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα105τ.μ. Ισόγειοκαι20τ.μ.πατάρι,
μεπολύμεγάληβιτρίνα,σπάνιαςπροβολής,
σεεμπορικόδρόμο,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεWC,μίσθωμαπολύλογικόμόνο
500€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

ΒήματουΑποστόλουΠαύλου15τ.μ.σεημιυ-
πόγειομεεύκοληπρόσβασηκαιμετηλεχειρι-
στήριο,μηνιαίομίσθωμα50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105265ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΓκαρσο-

νιέρασυνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.Ημιώροφος.
ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο1975καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:21.000€.

Κωδ:105075-ΤΣΕΡΜΕΝΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειας76τ.μ.μικτάκαι57τ.μ.καθ.,
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευα-
σμένοτο2006καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη
Πετρελαίουμεωρομετρητές ,σεάριστηκατά-
σταση,βλέπεισεανοιχτωσιά,έχειΚουφώματα
ΣυνθετικάμεΔιπλάτζάμιακαιΣίτες,Ανελκυστή-
ρα,ΑνοιχτόΠάρκινγκ17τ.μ. ,Αποθήκη4τ.μ.
στοΥπόγειοτηςοικοδομής,Μπαλκόνια15τ.μ.,
σετιμήευκαιρίαςμόνο:60.000€.

Κωδ.105837 Σπάνιοκαινούργιοδιαμέρι-
σμαστηνΑκρόπολημε110τ.μ.μικτάκαι100τ.μ.
καθ.,κατασκευήςτου2005,3ουορ.μεθέατον
κάμποτηςπόληςμε3δσκλ,ατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιένατεράστιογκαράζαποθήκη
78τ.μ.συνολικότίμημα120.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105715-ΜΕΓΑΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΤΟ
ΤΣΕΡΜΕΝΙπωλούνταιδυοοροφοδιαμερίσματα
ανακαινισμέναπολυτελώςσυνολικής επιφά-
νειας230τ.μ.ταοποίαβρίσκονταισε1οκαι2ο
όροφο.Ο1οςόροφοςαποτελείταιαπόσαλόνι,
κουζίνα,4υπνοδωμάτιακαιμπάνιο,είναικα-
τασκευασμένοςτο1978καιανακαινίστηκετο
2015.Ο2οςόροφοςαποτελείταιαπόσαλόνι,
κουζίνα,3υπνοδωμάτιακαιμπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένοςτο1991καιανακαινίστηκετο
2009.Ταδυοδιαμερίσματαδιαθέτουνθέρμανση
ΑτομικήΠετρελαιου,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Τέντες,Διπλάτζάμια,

Ηλιακόθερμοσίφωναμόνογιατον2οόροφο,
είναιχωρίςανελκυστήρα,μεμπαλκόνια30τ.μ.
προσφέρονταισεπολύκαλήτιμήμόνο85.000€
καιταδυομαζί.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμησης
οικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο35.000€.Δια-
θέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ.14225ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Πωλούνταισήμε-
ρα2μεζονέτεςτων150τ.μ.ηκάθεμιαμεεσω-
τερικήσκάλα,οιοποίεςβρίσκονταισεοικόπεδο
744τ.μ.,είναικατασκευή1992,διαθέτουνεκπλη-
κτικήκαιανεμπόδιστηθέα,μεπολύωραίοκή-
πο,οιχώροιτουςλειτουργικοί,σεαμφιθεατρική
θέση,διαμπερές.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθα
συζητηθούν,σεπολύκαλήτιμήκαιοιδυομεζο-
νέτεςμαζίσετιμήπραγματικήςευκαιρίας,μόνο
50.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κα-
τασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρημέ-
νο,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσιακοίχώροι
υποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,μεδύομπάνια,
διαμπερές,σετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
130.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας280 τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε

εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13613-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας69τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρ-
ταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια
-Τιμή:45.000€.

Κωδ.12948ΣτοΚΕΝΤΡΟτηςΒΕΡΟΙΑΣ,
Γραφείομε80τ.μ.,καθ.και92τ.μ.μικτά,κα-
τασκευή1991,2χώροι,1οςόροφος,μεύφος
απέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώ-
ρο,σεεξαιρετικήκατάστασηκαισεπολυκατοικία
αξιώσεων,διαθέτειατομικήθέρμανσημεκλιμα-
τιστικάκαιανελκυστήρακαινούργιο,ευρίσκεται
σεπρονομιακήτοποθεσίακαιμάλισταυψηλής
προβολής.Διαθέτεικαιμίαθέσηστάθμευσης
δικήτου,Τιμή99.000€.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:54.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ.,ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πατάρι,
κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα,πρό-
κειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαιδιατίθε-
ταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο40.000€.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης
80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101
τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-
νωνείμεεσωτερικό υδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικότουςWC, ισόγειο,
νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Τιμή120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

ρησηυγειονομικούενδιαφέροντος,εστιατόριοέ-
τοιμοσελειτουργία,μεολόκληροτονεξοπλισμό
κομπλέλόγωσυνταξιοδότησης.Ηεπιχείρηση
στεγάζεταισεισόγειοκατάστημαμεγάληςπρο-

βολήςσυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.,διαθέτει
μεγάλοκαισταθερόπελατολόγιο, ζητούμενο
τίμημαμόνο60.000€,μεπολύλογικόμίσθωμα
στα450€.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζη-
τηθούν.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜεσιτικήΑκινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12784 ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ,κοντάστις

γραμμέςπωλείταιφάρμαμεκεράσια,δένδρασε
πλήρηπαραγωγήκαιδίπλαστοκανάλιμενερό
άφθονο,πωλείται5στρ.,στηνεκπληκτικήτιμή
των12.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12773 - ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο
Κυδωνοχώριαγροτεμάχιο δίπλαστοκανάλι
άδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800τ.μ.στηντιμή
Τιμή:19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12920ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιμικρό

καικαλόοικόπεδο257τ.μ.,βλέπεισεδρόμο
πλάτους10μσεκαλόσημείο ,τιμήπώλησης
21.000€.

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.Τιμή:
20.000€.

Κωδ.12918ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταιμονα-
δικόοικόπεδο941τ.μ.,μεσ/δ0,8καιμεανεπα-
νάληπτηθέα,βλέπειπάνωσεπλατείακαιόλον
τονκάμποτηςΒέροιας,ηαντικειμενικήτουαξία
είναι194.000€ηδετιμήπώλησηςαπό188.000
€,τώρα75.000€.

Κωδ.12902ΟικόπεδοστοΜακροχώρι972
τ.μ.Ευρίσκεται στημέσητουχωριού,μεευ-
χάριστηθέα,πράγματιεκπληκτικόοικόπεδο,
σεάριστοσημείοκαισετιμήεκπληκτικάσυμ-
φέρουσα, σχεδόνχαρίζεται ,μόνο48.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντόςσχεδί-
ουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ.12919ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,ευκαιρίασπάνια
,πωλείταιοικόπεδο1.145τ.μ.,κάτωαπότην
αντικειμενικήηοποίαείναι236.000€ηδετιμή
πώλησηςτουαπό200.000€τώρα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:1112-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονπεζόδρο-

μοκατ ́αποκλειστικότηταγωνιακόΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.αναλυτικάμε60
τ.μ. ισόγειο60τ.μ.υπόγειοκαι40τ.μπατάρι,
μεπολύμεγάληβιτρίνα,σπάνιοτοσημείοκαι
ηευκαιρίαμοναδική.Υπόδειξημόνοσεσο-
βαρόενδιαφερόμενομισθωτή.Τιμή:1.200€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην
οδό Πολυζωΐδη, κοντά
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6949981810.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Απόεταιρεία:
•ΥπάλληλοςΓραφείου
•Συντονιστήςμεταφορώνσεμεταφορικήεταιρεία
•ΟδηγόςΦορτηγούΕ’κατηγορίας
•ΟδηγόςΛεωφορείου
•ΟδηγόςμεάδειαΑDR
•Συντηρητήςμηχανημάτωνεργοστασίου
•ΥπάλληλοςΠρατηρίουΚαυσίμων
Πληροφορίεςστο τηλέφωνο6948613718.Αποστολή

βιογραφικώνστοergasiamrk@gmail.com.
Σχετικήπροϋπηρεσίαθαληφθείσοβαράυπ’όψιν.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανο-
μεις και κυρία για κου-
ζινα από την PIZZA
ROMA. Τηλ.:  23310
61515.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
διαμέρισμαστηνπο-
λυκατοικία Μ. Μπό-
τσαρη77,καινούργιο,
2 δωμάτια, τραπεζα-
ρία, κουζίνα, σαλόνι,
καθιστικό, λουτρό,
βεράντα μεγάλη με
θέαανατολικά,ατομι-
κήθέρμανση,ηλιακό,
κλιματιστικό καιπολ-
λά έξτρα, άνετηθέση
πάρκιγκ. Πληρ. τηλ.:
23310 24939, 6973
015833.

Από την Κατασκευαστική Εταιρία«ΜΑΤΣΑ-
ΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ζητείταιΠΩΛΗΤΗΣ απόφοι-
τοςΛυκείου.Απαραίτητηπροϋπόθεσηκαλήγνώση
ΑγγλικώνκαιΗ/Υ.ΠτυχίοΤεχνικώνΕπαγγελμάτων
όπωςΗλεκτρολόγουΜηχανολόγου&Ηλεκτρονικού
θα εκτιμηθεί.Ηλικία έως 35 ετών.Αποστολή βιο-
γραφικώνστο: info@matsalas.gr ή τηλεφωνικά
στο:6936 805053.



ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
τηφροντίδακαιπεριποί-

ηση ηλικιωμένων για ό-

λοτο24ωρο.Τηλ.:6986

276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περι-

οχήΑιγιάλειας, ποσότητα

120 κιλά, τιμή 4,00 ευρώ

το κιλό που βγήκε 24-12-

2019. Πληρ. τηλ.: 6993

546941 κος Παναγιώ-

της.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 κα-
ρέκλες  τραπεζαρίας

ξύλινες καφέ 120 ευ-

ρώ ,  1  κα ταψύκ της

DELONGHI 150 ευρώ,

1 μπαούλο ψυγειοκα-

ταψύκτης DELONGHI

καινούργιο 250 ευρώ, 1

τραπέζισαλονιούμαύο49

ευρώ.Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% ά-

δειας ΤΑΧΙ στη Βέροια.

Τηλ. :  6973 214275 &

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ22τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΚΤΕΛ40τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.επιπλωμένο,καλό,180€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ65τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,240€
ΓΗΠΕΔΟ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένημονοκατοικία,χωρίς
κοινόχρηστα,200€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.καλό,220€
ΠΙΕΡΙΩΝ85τ.μ.καλό,μεατομικόλέβητα,200€
ΡΟΛΟΙ110τ.μ.,οροφοδιαμέρισμα,διαμπερές,μεατομικό
λέβητα,350€
ΡΟΛΟΙ120τ.μ.λουξεπιπλωμένομετζάκι,350€
ΚΤΕΛ145τ.μ.καλό,θέα,200€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ,μονοκατοικία300τ.μ.,επιπλωμένη,λουξ,550€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ40τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο15.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.ανακαινισμένο,22.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΡΟΛΟΙ75τ.μ.,επενδυτικό,ευκαιρία,27.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.23ετών,επιπλωμένο&μισθωμένο
39.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ84τ.μ.25ετών,πολύκαλό,ευκαιρία,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.23ετών,71.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.νεόδμητο,θέα,120.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,τζάκι,46.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ανακαινισμένο,πολύκαλό,88.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ116τ.μ.πολύκαλό80.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ157τ.μ.καλό,επενδυτικό,83.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τ.μ.2διαμερίσματα54.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΒΕΡΟΙΑ260τ.μ.υπερλουξβίλαμεόλαταέξτρα,265.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,500€
ΛΑΙΚΗ80τ.μ.220€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,800€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€
ΕΦΟΡΙΑ550τ.μ.1.400€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ600τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,1.100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ2.000μέτραμεελιές,κοντάστοχωριό,4.500€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτρα,450€ενοίκιο/έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ6.000μέτρα,12.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ6.000μέτρα(κάτωαπότοLIDL),ευκαι-
ρία,14.000€
ΡΑΧΙΑ13.000μέτραμεροδακινιές8ετών,1.100€ενοίκιο/έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ17.000μέτρα,μεελιές25ετών,14.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ20.000μέτρα,ευκαιρία,25.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ240μέτρα,γωνιακό,με2οικίες,καλό62.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ324τ.μ.καλό,48.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,καλό,18.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ710μέτρα,αμφιθεατρικό,επάνωστοδρόμο,
26.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ1.500μέτρα,πανοραμικό,μεθέα,32.000€
ΡΑΧΙΑ4.000μέτρα,25.000€
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό,
50.000€
ΛΟΖΙΤΣΙ8.000μέτρα,θέα,γωνιακό,32.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχωριό
δίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρησηκαφέστονΠεζόδρομο,με καλούς
τζίρους,λόγωφόρτουεργασίας,55.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ2WC+παρκινγκΘεα,καινουριο170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκινγκ3ΔΣΚ140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ,85τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ3ος40τ.μ1ΔΣΚWC,προσοψηςμεΑυτ.Θ.Α/C26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΜονοκατοικιαμε350τ.μοικοπεδο,ανακαινισμε-
νη40000€
ΠΑΠΑΓΟΥ100τ.μ2ΔΣΚ2WCΑν.ΘερμΚοπλαμ,45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας300€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.
Τζακιεπιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ220€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚανωγειοκαλο250
ΓΗΠΕΔΟEπιπλωμενο1ΔΚWC250

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο
Αμμο,Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρι-
να,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο800μ.από
παραλια45000€

ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσιανο13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
VAENIκοντάδυοχερσακτηματα8κ5στρ.αρδευομεναμε
1400€αναστρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑομοραοικ.σ.δ0,82600+2600τ.μεπικλινη.Ευκαιρια
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΤΡΙΔΑ3800τ.μοι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑγροτεμαχιοχερσο10στρ.25000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαΙατρουςΒενιζελουκοντα
4χωρα400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟοσβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια,
μεπείρα στις πωλήσεις
ενδυμάτων, για 4ωρηα-
πασχόληση.Τηλ.:23310
67740&6976745551.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώ-
σεις λογιστικής) γιαμόνι-
μηαπασχόλησησεεμπο-
ρική επιχείρησηπεριοχή
Νάουσας. Να έχουν εκ-
πληρωθειοιστρατιωτικές
υποχρεώσεις και να δια-
θέτειδίπλωμαοδήγησης.
Βιογραφικά θα γίνονται
δεκτά στο κάτωθι email:
papioab@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

πεύτριες - αισθητικοί για
εργασία σε νεοσύστατη
επιχείρηση μασάζ-ονυ-
χοπλαστικής.Τηλ.: 6956
483486&2331060795.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Aπό την εταιρία ταχυμεατφορώνACS ζητείται
κοπέλαγιαναεργαστείσταγραφείατηςΒέροιας.
Πληρ.τηλ.:23310 75400.



6946660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρόφυγκα διβαθμια
«Χρυσάφης» αδούλευτη και σε τιμή

ευκαιρίας.Τηλ.:6942067283κ.Γιώρ-

γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας πέλλετ και-
νούργιος, ιταλικός, μάρκας KARMEK

ONE, ιδανικός για εσωτερικούς χώ-

ρους,για80τ.μ.Τηλ.:6931811122.

ΠΩΛΕΙΤΑΙROVER400με108.000
χλμ., σε πολύ καλή κατάσταση.Τηλ.:

6994202074.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά
καιθηλυκά.Τηλ.:2331062900.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματι-
κό γερμανικής κατασκευής με φορι-

αμό και τρεις πολυθρόνες σε άριστη

κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973

827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρε-

ώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για

οοβαρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώ-

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοστοΠανόραμα 4.500 τ.μ. κολ-
λητάστονοικισμόμεπανοραμικήθέα.Τιμήπώλησης30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%τηςοικοδομήςστηνΕλιάπρώην«NOTANOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙέκταση58στρεμμάτωνστο2οπόδιτηςΧαλκιδικής
πρώτοστηθάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.,2οςόρ.μεασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλησαλοκουζίνα,W.C.Είναι σε καλή
κατάστασηφωτεινόμεμπαλκόνιμπροςκαιπίσω.Τιμήπώλησης
70.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμαστο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.Τιμήπώλησης32.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στηΝέαΝικομήδεια 5 στρέμματαπολύ
κοντάστο χωριό,ποτίζεται με κατάκλυσημέσωδικτύου.Τιμή
πώλησης12.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιαστοκέντρομε74τ.μ.ισόγειο,
74τ.μ.υπόγειοκαι30τ.μ.πατάρι.Τιμήπώλησης130.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηνΚεντρικής45τ.μ.με45τμ.πατάρι.
Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοσταΑσώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμήπώλησης110.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης,4οςμεασανσέρ,
ρετιρέμεπολύκαλήμόνωση75τ.μ.μετεράστιομπαλκόνιπου
κοιτάμπροστά.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-Κωδ.94ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικο-
δομήσιμομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40
τ.μ.μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.115ΠΩΛΕΙΤΑΙ2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύ
καλόσημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.201ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμ.στο κέντρο74 τ.μ., 1οςόρ.μεα-
σανσέρ, έχει 2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C., ατομικήθέρμανση.
Τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120 τ.μ.σε
220τ.μ.οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερι-
κήςανακαίνισης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50τ.μ.σε
468τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανα-
καίνισης.Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλό
σημείο.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστο
κέντρο.Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠΩΛΕΙΤΑΙγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,
1οςόρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντρα
ροδάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.950τ.μ.στουςΓεωργιανούςμερεύμα,
νερό,θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-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 γήπε-
δο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανα-
καίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ320Τ.Μ.

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕολοκληρωμέ-
νεςανακαινίσειςσπιτιών, καταστημά-
τωνμεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πο-
λύκαλές τιμές καισυνέπειαστοχρό-
νο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ, Έπι-
πλα-Φωτιστικά, στο 7ο χιλ. Βέροιας-Νάουσας, ζητείται
πωλήτριαγιαεργασίαστοκατάστημαεπίπλου.Προϋπη-
ρεσίαστοείδοςθαθεωρηθείπροσόν.Απαραίτητομέσο
μεταφοράς.

Τηλ.επικοινωνίας:2331093205κ.ΚΩΣΤΑΣ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχαμε
ζάντες αλουμινίου 205x55x16 σε
άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρί-
ας λόγωαλλαγής Ι.Χ.Τηλ.: 6945
495566κ.Βασίλης.

Η βιομηχανία
τροφίμων ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. στην Α-
λεξάνδρειαΗμαθί-
ας ζητά απόφοιτο
Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οι-
κονομικώνσχολών
για το τμήμαΛογι-
στηρίου–Εισαγωγών/Εξαγωγών.

Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΕμπειρίακαιπροϋπηρεσίασεβιβλίαΓ’

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές –

εκτελωνισμούς
-ΆριστοςχειρισμόςΗ/Υ
-Γνώσειςπρογράμματοςμισθοδοσίας
-Γνώσειςγενικήςλογιστικής/εμπορικού
-Γνώση λογιστικών προγραμμάτων

(ERP)
-Πολύκαλήγνώση τηςΑγγλικήςγλώσ-

σας (γνώση γερμανικής γλώσσαςθα εκτι-
μηθείωςεπιπρόσθετοπροσόν)

-Ηλικίαέως40ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες

μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό
τουςστοemailinfo@almifoods.grήστοfax
2333027806μέχριτις30Νοεμβρίου2019.

Μετά τη συγκέντρωση και πρώτη αξι-
ολόγηση των βιογραφικών θα οριστούν
συνεντεύξειςτωνενδιαφερομένων.

(ΚΩΔ.ΑΓΓΕΛΙΑΣ201911_1)



Μουσικό απόγευμα με τζαζ από το  κουαρ-
τέτο σαξοφώνων ThesSAXloniki, χθες στον πε-
ζόδρομο της Αγοράς στη Βέροια, (Ιπποκράτους 
- Προφήτου Ηλία ) και ευχές από μικρούς και με-
γάλους, 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…
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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 Να ξεκινάς με 2.000 θερμίδες αβάντζο με 

το καλημέρα!
 
P Και να σου ανοίγουν την όρεξη τα γλυ-

κά. Όχι ότι υπάρχει κάτι που θα στην κλείσει.
 
P Έχω βαρεθεί να κερδίζω στην αγάπη. Έ-

βαλα 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 Πολιτογραφήθηκε Έλληνας ο Τομ 

Χανκς. Από τον Ναυαγό και μετά δεν φοβάται 
τίποτα!

 
P Είμαι σε ηλικία που παίρνω δώρο σε ό-

λους και όλες παντόφλες χωρίς παρεξήγηση.
 
P Από το ‘Μόνος στο σπίτι’ βλέπουμε πια 

το ‘Μόνος στη μαγαζί’.
 

P Τάχα όλα 
είναι μια συνή-
θεια. Αλλά ακόμη 
να συνηθίσω το 
πρωινό ξύπνημα.

 
P Για τη 

νέα χρονιά. Δεν 
υπάρχουν  ά -
πιαστα όνειρα. 
Μόνο άνθρωποι 
που τα αφήνουν 
στη μέση.

 
P Και:
 
Ένα ζευγάρι 

ηλικιωμένων κά-
θεται σε μια κα-
φετέρια και θυμάται τα νιάτα του.

– Θυμάσαι, λέει ο γέρος στη γριά, που πρωτο-
συναντηθήκαμε πριν 50 χρόνια… σε ετούτη εδώ 
την καφετέρια και μόλις βγήκαμε από εδώ, σε πή-
γα 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 φού-
στα 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 τεντω-
μένες 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 πλη-
σίασε 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!

Κ.Π.

Χριστουγεννιάτικα σαξόφωνα και κάρτες 
με ευχές στον εμπορικό πεζόδρομο


	31_12_19fbig
	311219g
	31_12_19fbig
	311219g
	31_12_19fbig
	311219g
	31_12_19fbig

