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Τι αποτέλεσμα θα είχε
η σύσκεψη που «χάλασαν» 

οι παοκτσήδες;
  Πριν καν ξεκινήσει την τοποθέτησή του ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, αποχώρησε για 
λόγους ασφαλείας, από την σαββατιάτικη σύσκεψη, 
λόγω των συγκεντρωμένων παοκτσήδων έξω από 
το Επιμελητήριο. Παρόντες στην ευρεία σύσκεψη, 
βουλευτές, αυτοδιοικητικοί, συνεταιριστές και τελικά 
αυτό που έμεινε από την σύσκεψη ήταν η «φυγάδευση» 
του υπουργού. Ας το σκεφτούμε ωστόσο ανάποδα 
το θέμα, να αναλογιστούμε τους λόγους και τα νέα 
δεδομένα που προέκυψαν για να γίνει μια τέτοια 
σύσκεψη; Κόμιζε κάποιες νέες ειδήσεις ή προτάσεις 
για τα αγροτικά προβλήματα ο υπουργός; Εκτός 
από τα χιλιοειπωμένα ζητήματα, είχαν οι υπόλοιποι 
παρευρισκόμενοι να του θέσουν κάτι καινούργιο; Αν 
όχι τότε γιατί πάλι ξανά-μανά σύσκεψη στην σύσκεψη 
και κουβαλήθηκε και ο υπουργός που ήταν και πριν 
λίγους μήνες πάλι εδώ, ενώ συναντάται συχνά και 
με τους βουλευτές και συνεταιριστές για τα αγροτικά 
θέματα του νομού; Ακόμη κι αν δεν «χαλούσαν» την 
σύσκεψη οι παοκτσήδες, θα είχαμε κάποια εξέλιξη ή 
απλώς να ‘χαμε να λέγαμε; Τιμή μας να επισκέπτονται 
οι υπουργοί την περιοχή για τα προβλήματα μας, 
ωστόσο να υπάρχει ουσία, σκοπιμότητα και... λύσεις! 
Αλλιώς μένουν μόνο οι φωτογραφίες, μια αναταραχή και 
τρέξιμο στην αστυνομία για την ασφάλεια μιας τέτοιας 
εκδήλωσης και από αποτέλεσμα μηδέν!
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ισιδώρου Πηλουσιώτου,

Νικολάου ομολογητού

Γλέντι... τρικούβερτο,
πουκράτησεμέχριτιςπρώ-
τεςπρωινέςώρες, διοργά-
νωσεοΣύλλογοςΚρητικών
Ν. Ημαθίας το βράδυ του
Σαββάτου 1Φεβρουαρίου
στο «ΚτήμαΑφροδίτη», με
καλεσμένο τομοναδικόστο
είδος τουΝίκοΖωιδάκηκαι
τηνορχήστρατου.

Πολλές εκατοντάδες
κόσμου κατέκλυσαν το κέ-
ντρο και διασκέδασαν με
τηνψυχήτους,σερυθμούς
Κρητικούς,Μακεδονίτικους,
Ποντιακούς, Νησιώτικους,
αλλά και... λαϊκούς, παιγ-
μένους από τον δεξιοτέχνη
της κρητικής λύρας Νίκο
Ζωιδάκη!

Μάλιστα, ο Σύλλογος
ΚρητικώνΝ.Ημαθίας τίμη-
σε μεπλακέτα τον δημοφι-
λήΚρητικό λυράρη για την
προσφορά του στον Σύλ-
λογο όλα αυτά τα χρόνια,
όπωςανέφερεστοκαλωσό-
ρισμά του οπρέοδρος του
Συλλόγου, ΣτέλιοςΑλιγιζά-

κης.Τηνπλακέταπαρέδω-
σεστοΝίκοΖωιδάκη το ε-
πίτιμομέλοςτουΣυλλόγου,
μόνιμος κάτοικος Κρήτης
και προμηθευτής του κρα-
σιού του Συλλόγου, Νίκος
Μπερτάκης.

Στην αρχή της βραδιάς
παρουσιάστηκανχοροίαπό
τοπαιδικό τμήμα, το τμήμα
αρχαρίωνκαι τοτμήμαεπι-
δείξεων του Συλλόγου και
ακολούθησε το γλέντι για
όλο τον κόσμο, ενώ κατά
τη διάρκεια της έγινε και η
κλήρωση της λαχειοφόρου
αγοράς, που περιελάμβα-
νε πλούσια δώρα.Μεταξύ
των εκατοντάδων κόσμου,
έδωσαν το παρών ο βου-
λευτής Ημαθίας Λάζαρος
Τσαβδαρίδης, ο διοικητής
της1ηςΜεραρχίαςΠεζικού
υποστράτηγοςΣάββαςΚο-
λοκούρης, οΔήμαρχοςΒέ-
ροιαςΚώσταςΒοργιαζίδης
και οι αντιδήμαρχοι Βέροι-
αςΑλέκοςΤσαχουρίδης και
ΣτέλιοςΑσλάνογλου.

Αννέτα Καββαδία προς Βεροιείς:
Έχετε ένα υπέροχο Δημαρχείο!

Τις καλύτερες εντυπώσεις αποκόμισε α-
πό το δημαρχείο της Βέροιας, η δημοσιο-
γράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
ΑννέταΚαββαδία, στη εκδήλωση της εφημε-
ρίδας «Εποχή», το απόγευμα τουΣαββάτου
1Φεβρουαρίουστην αίθουσα τουΔημοτικού
Συμβουλίου.ΩςΚερκυραία,απόένανησίπου
έχει ιδιαίτερη σχέση με την αισθητική, εντυ-
πωσιάστηκεαπότονυπέροχοκαιεπιβλητικό
χώρο,όπωςτονχαρακτήρισε,πριντηνέναρξη
τηςομιλίαςτης.

«Έχουμεδεικιάλλαδημαρχείααλλάαυτό
τηςΒέροιας είναι το κάτι άλλο…» είπε, μαρ-
τυρώντας ότι το σχολίασε και με τους συνα-
δέλφους τηςμπαίνονταςστηναίθουσα.Προ-
φανώςτιςκαλέςεντυπώσεις,εισέπραξεκαιο
οικοδεσπότης δήμαρχοςΚ.Βοργιαζίδηςπου
υποδέχθηκεκαιχαιρέτησετοκλιμάκιο,μαζίμε
τοναντιδήμαρχοΣτέλιοΑσλάνογλου.

ΣτιςφλόγεςΙΧεπίτης
ΕγνατίαςΟδού

μετάαπόσύγκρουση
μεφορτηγό

Σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό σημειώθηκε το
πρωί τηςΔευτέρας (3/2/2020)στηνΕγνατίαΟδό.
Όλασυνέβησαν λίγο μετά τις 09.00, λίγοπριν τα
τούνελστοδρόμοαπόΒέροιαμε κατεύθυνσή τον
Πολύμυλο.

Από την σύγκρουση έπιασε φωτιά στο Ι.Χ.,
ωστόσο δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός,
ούτεδιακόπηκεηκυκλοφορία.

Τσακαλώτος:Ηκλιματικήαλλαγή
επηρεάζειμέχρικαιτοκρασί!

Για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής όχι μόνο
στονπλανήτηαλλά και στην καθημερινότητα της ζωής
μας, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο ΕυκλείδηςΤσακαλώτος
στηνεκδήλωσητηςΒέροιας.Μεένααπλόπαράδειγμα,
έδωσε τονκίνδυνοπουελλοχεύει εάνδενληφθούνμέ-
τρααπόόλατακράτηκαιταπολιτικάσχήματα.

Τοπαράδειγμα αφορούσε το κρασί, με αφορμή το
«ξινόμαυρο»δώροσυντρόφου,πρώηνβουλευτήΗμα-
θίας,που του έφερεστοδημαρχείο: «ΗΞενογιαννακο-
πούλουπουείναιαπότηνΚεφαλονιά,μουείπεκάποια
στιγμήότιτοτοπικότουςκρασί(Ρομπόλα),έχειαρχίσει
να αποκτάπρόβλημα αναγνώρισης, διότι έχει αυξηθεί
ηθερμοκρασία,λόγωκλιματικήςαλλαγής,καιάρα,έχει
αυξηθείτοποσοστότουαλκοόλστοκρασίκαικινδυνεύ-
ει να χάσει την ετικέτα.Αυτόσημαίνει κλιματική κρίση
και αγγίζει ταπάντα, από την αγροτική ανάπτυξη, τα
κριτήρια των επενδύσεωνμέχρι τηνπροσφυγική κρίση
και την καθημερινότητάμας. Γι’ αυτόπρέπει να έχουμε
πολιτικέςγιαόλαταθέματα».Καιτοανέφερε,διότιόπως
είπε,έχεικαιηπεριοχήμαςκρασίκαιθαπρέπεινατα
έχουμεόλααυτά,υπόψινμας!

Ο Σύλλογος Κρητικών Ν. Ημαθίας γλέντησε και τίμησε τον Νίκο Ζωϊδάκη
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Αποχώρησε στη μέση της σύσκεψης για το ροδάκινο ο Μ. Βορίδης, 
λόγω συγκέντρωσης οπαδών του ΠΑΟΚ έξω από το Επιμελητήριο

-Εάν παραμείνετε θα υπάρξει σύγκρουση, τον προειδοποίησε η ασφάλειά του

Ούτε και το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου, άκουσαν τον υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης να απαντάει στα χρόνια αιτήματά τους, οι αγρότες και 
εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων της Ημαθίας, αφού η σύσκεψη  
που ξεκίνησε στο Επιμελητήριο λίγα λεπτά μετά τις 6.00 το απόγευμα 
του Σαββάτου, στη Βέροια, έληξε άδοξα υπό τον φόβο επεισοδίων, 
όταν μια ομάδα οπαδών του ΠΑΟΚ άρχισε  να κατευθύνεται προς το 
κτήριο του Επιμελητηρίου, προειδοποιώντας με κροτίδες και συνθήματα 
για την παρουσία τους.

Στην αίθουσα όπου βρισκόταν σε εξέλιξη οι τοποθετήσεις των εκ-
προσώπων του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας, του δημάρχου 
Βέροιας Κ. Βοργιαζίδη, του αρμόδιου αντιδημάρχου Ηλία Τσιφλίδη, των 
τοπικών βουλευτών Λ Τσαβδαρίδη και Τ. Μπαρτζώκα και του αντιπερι-
φερειάρχη Κώστα Καλαιτζίδη, παρουσία και του Χρήστου Γιαννακάκη 
και Γιάννη Βράνα, επικράτησε μια αναστάτωση, με μορφή ψιθύρων 
στην αρχή, που κατέληξε σε έντονη  κινητικότητα της ασφάλειας του Υ-

πουργού, τον οποίο συνεχώς ενημέρωναν για τις κινήσεις των οπαδών 
του ΠΑΟΚ. «Υπάρχει ένα πρόβλημα ασφαλείας», είπε κάποια στιγμή 
ο κ. Βορίδης  στους οικοδεσπότες και στο ακροατήριο, εκ του οποίου, 
κάποιοι σηκώθηκαν όρθιοι διαβεβαιώνοντας τον υπουργό ότι θα τον 
προστατεύσουν οι ίδιοι, και του ζήτησαν να παραμείνει και να συνεχίσει 
τη σύσκεψη. «Εγώ λειτουργώ με κάποιους κανόνες…» σχολίασε ο κ. 
Βορίδης, χωρίς όμως να συνεχίσει το λόγο του, αφού  αμέσως μετά, ο 
επικεφαλής της ασφάλειάς του,  ζήτησε να αποχωρήσουν. Διαφορετικά, 
θα υπάρξει σύγκρουση, του είπε, ρωτώντας τον εάν θέλει να δώσει τέ-
τοια εντολή….

Κατόπιν τούτου ο υπουργός αποχώρησε εσπευσμένα από την 
αίθουσα του Επιμελητηρίου, το οποίο από νωρίς το απόγευμα φυλασ-
σόταν από δύναμη της Αστυνομίας Ημαθίας, ενώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ 
παρέμειναν για λίγο ακόμα έξω από το κτήριο και τον αστυνομικό κλοιό, 
φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης, του πρωθυπουργού και 

βουλευτών. 
Πριν την αποχώρηση του Υπουργού, ο κ. Τ. Χαλκίδης καλωσόρισε 

και ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των αγροτικών και συνεταιρι-
στικών φορέων και Ενώσεων για την παρουσία τους και κατέθεσε τα 
αιτήματα και τα χρόνια, γνωστά, προβλήματα του αγροτικού κόσμου, με 
βασικά, το εμπάργκο, τις μεγάλες καθυστερήσεις των αποζημιώσεων 
από τον ΕΛΓΑ, τις τιμές των συμπύρηνων, τις αναδιαρθρώσεις, τους 
εργάτες γης, κ.α. Τον λόγο πήρε επίσης ο δήμαρχος Βέροιας Κ. Βοργι-
αζίδης ως συνδιοργανωτής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηλίας Τσιφλίδης, 
οι βουλευτές Λ. Τσαβδαρίδης και Τ. Μπαρτζώκας και στη συνέχεια ο 
αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος έθιξε για μια φορά ακόμα την παράνομη 
εμπορία ροδακίνων και τις χαμένες εδώ και χρόνια αγορές, αλλά δεν 
πρόλαβε να ολοκληρώσει τον λόγο του λόγω της αναστάτωσης και της 
διακοπής της σύσκεψης, για τους παραπάνω λόγους. 

Σ.Γκ.

Κοινή δράση της Δημοτικής 
Αστυνομίας Βέροιας με το 

γερανοφόρο όχημα της ΕΛΑΣ 
Με κοινό στόχο πραγματο-

ποιούνται εξορμήσεις από την 
Δημοτική Αστυνομία και το γε-
ρανοφόρο όχημα της ΕΛΑΣ για 
την αντιμετώπιση – πρόληψη 
τροχονομικών παραβάσεων. 
Μέχρι στιγμής καταλογίστηκαν 
πρόστιμα, αφαιρέθηκαν πινακί-
δες και απομακρύνθηκαν παρά-
νομα σταθμευμένα οχήματα που 
εμπόδιζαν.

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι θα 
συνεχιστούν με την ίδια ένταση 
για την ομαλότερη κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων και ιδίως 
σε σημεία με αυξημένη παρα-
βατικότητα όπως σε  χώρους 
στάθμευσης ΑΜΕΑ, σε ράμπες 
διάβασης ατόμων με αναπηρία, 
Χώρους Φορτοεκφορτώσεων 
κλπ.

Σύλληψη 33χρονου για κλοπή
Συνελήφθη στις 2 Φεβρουαρίου 2020, το μεσημέρι, 

στην Αλεξάνδρεια, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 33χρονος ημεδαπός, διότι 
νωρίτερα την ίδια ημέρα, αφαίρεσε από αυλή σπιτιού 
29χρονου, εργαλεία αξίας 500 ευρώ, τα οποία βρέ-
θηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν στον νόμιμο 
κάτοχό τους.

Συνεδριάζει την Παρασκευή
 η Κοινότητα Νάουσας

-Συνεχίζεται καθημερινά  η συγκέντρωση βιβλίων
Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, στις 20:00,  θα γίνει η επόμενη 

συνεδρίαση της Κοινότητας Νάουσας στο Κέντρο Πληροφόρησης Επι-
σκεπτών. Υπενθυμίζεται ότι με πρωτοβουλία της Κοινότητας Νάουσας 
συνεχίζεται καθημερινά  η συγκέντρωση βιβλίων από δημότες, με σκοπό 
την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους (ώρες παράδοσης των βιβλίων στο 
Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών από τις   08:00 έως τις 14:00).

Επισημαίνεται ότι κάθε Τρίτη ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νάουσας 
Κώστας Χατζηστυλλής συνεχίζει και δέχεται τους δημότες από τις 10:30 
έως και τις 11:30.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 23320 52186.
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Τα λαογραφικά μας
Με λαμπρότητα και φέτος το
«Κουρμπάνι» του ΄Αι-Τρύφωνα 

στη Στενήμαχο

Playmobil 
(Μεταγλ, Ελ-
ληνικά)  Κυ -
ριακή 2/2 στις 
11.30 το Πρωί

Frozen (Με-
ταγλ, Ελληνι-
κά)   Σάββατο 
1/2 στις 17.15 
και Κυριακή 
2/2 στις 11.30 
το Πρωί σε 3D 
και στις 17.15 
σε απλή προβολή

Jumanji (Μεταγλ, Ελληνικά)  Κυριακή 2/2 
στις 17.00 το απόγευμα

ΕΥΤΥΧΙΑ   (Συνεχίζει για 6η εβδομάδα)
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00

Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΧΑΛΒΑΗ 5-0        (Η πρώτη ταινία του 

ΜΑΡΚΟΥ ΣΕΦΕΡΛΗ)
Προβολές:  Πέμπτη 30/1/20 – Δευτέρα 3/2 

– Τρίτη 4/2 – Τετάρτη 5/2 στις 20.30
Παρασκευή 31/1 - Σάββατο 1/2– Κυριακή 

2/2 στις 19.00 και 21.30

Σκηνοθεσία: ΜΑΝΟΣ ΚΑΜΠΙΤΗΣ

Σενάριο: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Ηθοποιοί: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ, Ε-

ΛΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΡΟΒΑΣ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩ-
ΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗ-
ΜΗΤΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ, ΒΙΚΥ ΚΑΒΟΥΡΑ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ, ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ, ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΒΑΛΙΑ, Α-
ΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ

THE GENTLEMEN
Προβολές:  Καθημερινά στις 21.30

Σκηνοθεσία: ΓΚΑΪ ΡΙΤΣΙ
Σενάριο: ΓΚΑΪ ΡΙΤΣΙ
Ηθοποιοί: ΧΙΟΥ ΓΚΡΑΝΤ, ΚΟΛΙΝ 

ΦΑΡΕΛ, ΕΝΤΙ ΜΑΡΣΑΝ, ΤΣΑΡΛΙ ΧΑΝΑΜ, 
ΤΖΕΡΕΜΙ ΣΤΡΟΝΓΚ , ΧΕΝΡΙ ΓΚΟΛΝΤΙΝΓΚ, 
ΜΑΘΙΟΥ ΜακΚΟΝΑΧΙ, ΜΙΣΕΛ ΝΤΟΚΕΡΙ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου 
ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     30/1/20 - 5/2/20

Ενημερωτική Εκδήλωση αφιερω-
μένη στην παγκόσμια ημέρα κατά του 
καρκίνου με θέμα «Όλοι μαζί μπορού-
με να νικήσουμε τον καρκίνο» πραγμα-
τοποιείται στο Δήμο Βέροιας την Τρίτη 
4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 6.30 μ.μ. 
στην Αντωνειάδειο Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών. 

Η εκδήλωση υλοποιείται υπό την 
συνεργασία: της Ελληνικής Αντικαρκι-
νικής Εταιρείας (Παράρτημα Βέροιας), 
τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Βέροιας 
(Άγιος Παρθένιος), το ΚΕΠ Υγείας Δή-
μου Βέροιας , το Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Βέροιας , την Κοινωφελή Ε-
πιχείρηση ΚΕΠΑ, τον Φαρμακευτικό 
Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο.   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- Έναρξη – Χαιρετισμοί
- Εισαγωγή για την Παγκόσμια ημέ-

ρα κατά του καρκίνου.
Εμβόλιο κατά του ιού HPV – ασφά-

λεια και αποτελεσματικότητα. 
Ευάγγελος Ν. Παπαχαραλάμπους 
Γυναικολόγος , Εξειδικευμένος στη 

Γυναικολογική Ογκολογία
Πρόεδρος Παραρτήματος Βέροιας 

της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας 
- Οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας 

και δίαιτας στον καρκίνο του προστάτη.
Κώστας Ρίζος 
Χειρουργός - Ουρολόγος 
Δημοτικός Σύμβουλος 
- Νομικά και βιοηθικά ζητήματα 

στον ογκολογικό ασθενή.
Συρμούλα Τζήμα
Αντιδήμαρχος Δήμου Βέροιας 
Δικηγόρος – Εκπαιδευτικός 
- Κρίση και θεραπείες , φάρμακα και ελλείψεις 

…..
Αργύρης Φουκαλάς 

Φαρμακοποιός 
Μέλος του Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου 

Ημαθίας 
Την εκδήλωση πλαισιώνει μουσικά το 
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ «ΜΟΝΟ-

ΓΡΑΜΜΑ»
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό 

Σήμερα στη Στέγη
Ενημερωτική εκδήλωση για την 

ημέρα κατά του καρκίνου

Tου Μάκη 
Δημητράκη

Με τη δέουσα λα-
μπρότητα γιορτάσθηκε 
και φέτος στο Δημοτικό 
Διαμέρισμα Στενημά-
χου το «Κουρμπάνι» με 
την ευκαιρία της εορτής 
του Αγίου Τρύφωνα, 
προστάτη των αμπε-
λουργών.

Ο θαυμάσιος καιρός 
έγινε κι αυτός αιτία, φέ-
τος, να ανηφορίσει στο 
«εξωκκλήσι του Αγίου» 
πολύς κόσμος. Ντόπιοι 
αλλά και επισκέπτες! 
Μετά τη Θεία Λειτουργία 
στην οποία πρωτοστά-
τησε ο εφημέριος Αλέξι-
ος Αλβανός, τελέσθηκε 
Αγιασμός που μοιρά-
σθηκε σε όλο το εκκλησίασμα, μαζί και με 
ένα σακουλάκι με σταφύλια αλλά και κρέας 
αφού στην περιοχή ο Άγιος θεωρείται «προ-
στάτης» και των κτηνοτρόφων.

Το «Κουρμπάνι», ένα έθιμο βαθιά ριζω-
μένο στην παράδοση, έφεραν, μαζί τους 
οι κάτοικοι της Στενημάχου από την πατρί-
δα τους, την Στενήμαχο της Ανατολικής 
Ρωμυλίας, όταν πρόσφυγες ήρθαν και ε-
γκαταστάθηκαν στη θέση Χωραπάνι στις 
πλαγιές του Βερμίου, όπου οι εδαφολογικές 
και κλιματολογικές συνθήκες ευνοούσαν την 
ανάπτυξη της αμπελουργίας.

Από τα πρώτα κτίσματα του οικισμού 
– μετά την εγκατάσταση των προσφύγων – ήταν και 
το ξωκλήσι του Αγ. Τρύφωνα γύρω στα 1927. Έκτοτε 
ο ναός ανακαινίσθηκε, «μεγάλωσε» ενώ πολλές από 
τις εικόνες, «ήρθαν» από την «Πατρίδα». Το τέμπλο 
του ναού φιλοτεχνήθηκε από τον κ. Χρήστο Αλματζή 
πρώην πρόεδρο της Κοινότητας.

Σε παλιότερες εποχές το έθιμο άρχιζε την προπα-
ραμονή της εορτής όταν η Εκκλησιαστική Επιτροπή 
περιέφερε «το κουρμπάνι» (μοσχαράκια προς… θυ-
σία) στα σπίτια του οικισμού και μάζευαν δώρα. Την 
παραμονή της εορτής το «αγιασμένο» ζώο «έβρα-
ζε» σε μεγάλα καζάνια. Το ίδιο γίνεται και στις μέρες 
μας και πάντα με την ίδια εθιμική τελετουργία όπως 
και στην «Πατρίδα».

Ανήμερα της εορτής το κρέας προσφέρεται δωρεάν 
σε όλους πιστούς.

Μετά τη λειτουργία στον προαύλιο χώρο ο Τοπικός 
Μορφωτικός Σύλλογος «Ο Καρατάσος» παρουσίασε 
ανατολικορωμυλιώτικους χορούς με ανάλογες φορε-
σιές.

Παράλληλα εθελοντές-νέοι έψηναν κρεατικά εδέ-
σματα ενώ το κρασί που προσφέρθηκε δωρεάν και 
άφθονο ήταν και άριστης ποιότητας.

Σε παλιότερες εποχές, «άκουσα» πως ανάμεσα στα 
δρώμενα της γιορτής ήταν και αγώνες πάλης με λαδω-
μένα κορμιά. Ένα τεστ θα λέγαμε δύναμης που είχε 
έπαθλο για το νικητή ένα κριάρι. Σιγά-σιγά το δρώμενο 
ατόνησε και έπαυσε οριστικά το 1965.

Η άριστη από κάθε πλευρά αναβίωση του εθίμου 
έγινε από την Εκκλησιαστική Επιτροπή και εθελο-
ντές-νέους του οικισμού και «έκλεισε» με λαχειοφόρο 
αγορά, δημοπρασία ζώντων ζώων (προσφορά των 
κτηνοτρόφων της περιοχής) αλλά και λαϊκό γλέντι με 
παραδοσιακά τραγούδια και όργανα και φυσικά με 
την αυθόρμητη συμμετοχή ντόπιων, επισκεπτών και 
επίσημων παρουσιών που τίμησαν το «Κουρμπάνι του 
Αη Τρύφωνα». Ανάμεσά τους διέκρινα τον βουλευτή 
Ημαθίας κ. Λαζ. Τσαβδαρίδη, τον δήμαρχο Νάουσας κ. 
Καρανικόλα  και αντιδημάρχους του.

Και του Χρόνου!!!

Επισκέψεις στο γηροκομείο Βέροιας
Τα Διοικητικά Συμβούλια του 

Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροι-
ας και της Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``, ευ-
χαριστούν θερμά Τον Ερυθρό 
Σταυρό Τμήμα  Βέροιας, για την 
επίσκεψη και κοπή της βασιλό-
πιτας τους  στο Γηροκομείο Βέ-
ροιας καθώς επίσης και για την 
ευγενική  προσφορά εδεσμά-
των,γλυκών  και του ποσού των 
150 Ε ,ως οικονομική ενίσχυση 
στο Γηροκομείο Βέροιας.



Στην ημερίδα που διοργανώ-
θηκε από τον Αγροτικό Σύλλογο 
Βέροιας, με την αρωγή της Αντιπε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και του Δήμου Βέροιας παραβρέ-
θηκε ο βουλευτής Ημαθίας, Τάσος 
Μπαρτζώκας. Κατά τη συγκέντρω-
ση, ο βουλευτής τοποθετήθηκε επί 
της κύριας θεματικής, δηλαδήτην 
παροντική και μελλοντική κατάστα-
ση του συγκριτικού πλεονεκτήμα-
τος της Ημαθίας, του ροδάκινου, 
ενώ δεν παρέλειψε να θίξει επί τη 
ευκαιρία στον Υπουργό, κ. Μάκη 
Βορίδη και λοιπά αγροτικά ζητήμα-
τα που απασχολούν τους καλλιερ-
γητές της Ημαθίας.

Ειδικότερα, ο βουλευτής Ημα-
θίας, αφού συνεχάρη τους θεσμι-
κούς διοργανωτές της ημερίδας, 
ανέφερε ότι οι αγρότες της Ημαθίας, ταλανίζονται, 
τόσο από χρόνια προβλήματα που άπτονται του 
θεσμικού πλαισίου, όσο και από συγκυριακά γεγο-
νότα. Σε κάθε περίπτωση, γεγονός είναι ότι τα εν 
λόγω ζητήματα χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων.

Συγκεκριμένα, επεσήμανε την επιτακτική ανά-
γκη τροποποίησης του Κανονισμού του ΕΛΓΑ, ο 
οποίος είναι απαραίτητο να επικαιροποιηθεί και να 
συμπεριλάβει εντός του καταλόγου αποζημιώσεων, 
τις νέες απειλές και κινδύνους, που ενσωματώνει η 
κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, υπογράμμισε στον Υπουργό το 
αυξανόμενο κόστος παραγωγής που επωμίζονται 
οι αγρότες, το οποίο θέτει εμπόδια για αύξηση της 
παραγωγικότητας αλλά και υπο-
γραμμίζει τις αναγκαίες πολιτι-
κές. Η φορολογία, το αυξανόμε-
νο κόστος του αγροτικού πετρε-
λαίου αλλά και το δυσβάστακτο 
κόστος για γεωργικά φάρμακα 
,είναι οι τομείς που πρέπει να 
στρέψει το ενδιαφέρον της η πο-
λιτική ηγεσία, προκειμένου να 
ορθοποδήσει εκ νέου ο πρωτο-
γενής τομέας.

Τέλος, υπενθύμισε στον Υ-
πουργό ότι υφίστανται εκκρε-
μότητες με τις ενισχύσεις de 
minimis. Το γεγονός ότι από την 
κρατική ενίσχυση εξαιρέθηκαν 
κατηγορίες όπως πχ τα συμπύ-
ρηνα ροδάκινα αλλά και το γεγο-
νός ότι δεν υπήρξε ακόμη πρό-
νοια για τις ζημιές που υπέστη-
σαν οι καλλιεργητές τεύτλων και 

ακτινιδίων, δε συνάδει με τις εξαγγελίες για δίκαιη  
μεταχείριση των καλλιεργητών, αλλά και για ισορ-
ροπημένη ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής.

Με αφορμή την ημερίδα του Αγροτικού Συλλό-
γου Βέροιας ο βουλευτής Ημαθίας, Τάσος Μπαρτζ-
ώκας δήλωσε:

«Τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου της 
Ημαθίας, όπως και συνολικά του πρωτογενούς 
τομέα, είναι γνωστά. Απαιτούνται άμεσα λύσεις, 
προκειμένου να μη συνεχίσει να απαξιώνεται η πα-
ραγωγή τους. Χαίρομαι που υπάρχει καλή διάθεση 
εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας, η οποία άλλωστε  
επιβεβαιώνεται και από τις συχνές επισκέψεις του 
Υπουργού στην Ημαθία. Πλέον όμως, οι αγρότες 
περιμένουν πράξεις.»

Στην εξαιρετική Ημερίδα για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη και την Αγροτική Πολιτική στα Τρί-
καλα Ημαθίας, παρευρέθηκε ο Αν. Γεν. Γραμ-
ματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Στον χαιρετισμό του, υπογράμμισε ότι η 
σύνδεση της αγροτικής πολιτικής με την α-
ειφόρο ανάπτυξη δεν αναφέρεται πλέον σε 
μία συζήτηση ενός αόριστου μέλλοντος για 
τη χώρα μας. Αναφέρεται σε ένα ζωντανό 
παρόν, στο οποίο οφείλουμε να προσαρμο-
στούμε ταχύτατα, να αξιοποιήσουμε τη δυνα-
μική του και να εντάξουμε στο πλαίσιό τους 
τις δεκάδες αναπτυξιακές δυνατότητες της 
ευλογημένης Ελληνικής γης προκειμένου να 
πολλαπλασιάσουμε τα οφέλη για την αγροτι-
κή μας οικονομία.

Προς αυτή την κατεύθυνση, τόνισε ο κ. 
Τσαβδαρίδης, οφείλουμε να εστιάσουμε στην 
αντιμετώπιση δύο κομβικών ζητημάτων για 
την Ελληνική αγροτική Οικονομία.

Πρώτον, στην τόνωση της ζωής και της α-
γροτικής απασχόλησης στην ύπαιθρο με την 
παράλληλη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, 
που θα ελαχιστοποιούν τις υφιστάμενες περι-
φερειακές ανισότητες και

Δεύτερον, στην εκτόξευση της ανταγω-
νιστικότητας των πεντανόστιμων αγροτικών 
μας προϊόντων και στην ουσιαστική διεύρυν-
ση της παραγωγικότητας σε παραμελημέ-
νους μέχρι σήμερα τομείς της αγροτικής οι-
κονομίας, (δασοκομία, μεταποίηση τροφίμων, 
τουρισμός) με την παράλληλη προστασία του 
περιβάλλοντος και των φυσικών μας πόρων 
στα χρόνια της κλιματικής αλλαγής.

Αυτές εξάλλου, όπως ανέφερε, αποτελούν 
και τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της 
Κυβέρνησης της ΝΔ για τα επόμενα χρόνια, 
που θα υλοποιηθούν μέσα και από τη νέα 
ΚΑΠ με βασική εστίαση στις καινοτόμες πρα-
κτικές και στις νέες τεχνολογίες.

Στον εορτασμό 
του Αγίου Τρύφωνα 

 Την Αγία Βαρβάρα τον Στενήμαχο και τη 
Νάουσα, επισκέφθηκε ο Αν. Γεν. Γραμμα-
τέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης σήμερα, ανήμερα της γιορτής 
του Αγίου Τρύφωνα, προστάτη των Αγροτών και των 
Αμπελουργών μας.

Στην Αγία Βαρβάρα παρακολούθησα την Αρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία με προεξάρχοντα τον Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Παντελεήμονα. Στον 
Στενήμαχο παρευρέθηκε στο παραδοσιακό Κουρμπάνι 
του Αγίου Τρύφωνα ενώ στη Νάουσα συνεόρτασε μαζί 
με τους Συνεταιρισμούς της περιοχής, τον Αγροτικό 
Συνεταιρισμό, το ΒΑΕΝΙ και τον ΑΣΕΠΟΠ.

Όπως δήλωσε σχετικά, η σημερινή γιορτή είναι 
γιορτή της αγροτομάνας Ημαθίας, των υπέροχων 

φρούτων και οπωροκηπευτικών, της Ημαθίας του 
αμπελιού και του εξαιρετικού κρασιού. Οι ευχές όμως 
για καλές σοδειές πρέπει να πλαισιώνονται από την 
αποφασιστικότητα της Πολιτείας να στηρίξει έμπρακτα 
τον κόσμο της πρωτογενούς παραγωγής με στόχο την 
ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος.

Προς αυτή την κατεύθυνση, κυρίαρχη είναι η σημα-
σία που δίνει η Κυβέρνηση της ΝΔ στα συνεταιριστικά 
σχήματα και στις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγω-
γών, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων 
μας στο διεθνές περιβάλλον.
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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 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 

Αλεξάνδρου και της Χριστίνας, το γέ-
νος Θεοδοσιάδη, που γεννήθηκε στο 
Κοκάντ Ουζμπεκιστάν και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ AΝΘΟΥΣΑ 
του Δαμιανού και της Ευδοξίας, το γέ-
νος Ελευθεριάδη, που γεννήθηκε στη 

Βέροια και κατοικεί στην Πατρίδα Ημαθίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Πρ. Ηλία Βέροιας.

Τ. Μπαρτζώκας: «Οι αγρότες 
της Ημαθίας αναζητούν λύσεις 
στα χρόνια προβλήματά τους»

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Η σύνδεση 
της αγροτικής οικονομίας με την αειφόρο 

ανάπτυξη θα πολλαπλασιάσει τα οφέλη για 
τον κόσμο της πρωτογενούς παραγωγής
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Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανί-
ας κ. Παντελεήμων:

 Την Τρίτη 4 Φεβρου-
αρίου στις 6:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον ε-
σπερινό και στην παρά-
κληση του Αγίου Λουκά 
του ιατρού αρχιεπ. Συμ-
φερουπόλεως (στον υ-
πό κατασκευή Nαό του) 
στην Ιερά Μονή Πανα-
γίας Δοβρά στη Βέροια.

 Την Τετάρτη 5 Φε-
βρουαρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον πανηγυρικό εσπε-
ρινό στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Φωτίου Βεργίνης.

Την Πέμπτη 6 Φε-
βρουαρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου Βερ-
γίνης.

 Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης Βεροίας επί τη εορτή του 
Αγίου Παρθενίου Λαμψάκου, προστάτου των καρκινοπαθών.

 Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ι ερό  Ναό 
του Αγίου 
Δημητρίου 
Τ ρ ι κ ά λ ω ν 
Η μ α θ ί α ς , 
ό π ο υ  θ α 
τελεστεί το 
τ ε σ σ α ρ α -
κονθήμερο 
μνημόσυνο 
του μακα-
ριστού πα-
τρός Γεωρ-
γίου Μπι -
λιούλη. 

 Την Κυ-
ριακή 9 Φε-
βρουαρίου 
το πρωί θα 
ιερουργήσει 
στον Ιερό 
Ναό Αγίου 
Α ν τ ω ν ί ο υ 
του  Νέου 
Πολιούχου 
Βεροίας.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Φε-

βρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό Α-
γίου Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και αδελφού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά 

Τα αδέλφια

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Φε-

βρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Απ. Πέτρου και Παύλου Μητρόπο-
λης Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
της αγαπημένης μας συζύγου, μη-
τέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ
ΜΠΙΛΑΔΕΡΗ 

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

Ο σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Ο αδελφός, Τα ανήψια

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γη-
ροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας 
γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλη-
μα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και 
θέλουν να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξε-
νήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για 
όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται.

Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγε-
νείς και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες 
επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος , 
είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γη-

ροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά: 
-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού των 

500 Ε,εις μνήμη του συζύγου της Παναγιώτη,με την 
συμπλήρωση 3 ετών από τον θάνατό του.

-Την Οικ.κ.Μαργαρίτας Γανοπούλου,για την δω-
ρεά του ποσού των 50 Ε,εις μνήμη Ευμορφίας Γα-
νοπούλου ,με την συμπλήρωση 1 έτους από τον 
θάνατο της.

-Την κ.Λιούλια Χρυσούλα,για την δωρεά του πο-
σού των 50 Ε,για οικονομική ενίσχυση στο Γηροκο-
μείο Βέροιας.     

-Τους κ.Δημήτριο και κ.Χρυσούλα Φουσίκα και τις 
κόρες τους Αλεξάνδρα και Βασιλική,για την ευγενική 
προσφορά ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη του 
πατέρα και παππού τους Αθανασίου Μουρτζίλα του 
Γεωργίου. 

-Ανώνυμο Κρεοπωλείο ,για την ευγενική προσφο-
ρά ενός πλήρους γεύματος,στους Ηλικιωμένους του 
Γηροκομείου Βέροιας. 

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την 
ευγενική προσφορά 14 Kgr Γαλεό,για τις ανάγκες του 
Γηροκομείου Βέροιας.

-Την Οικ.κ.Ιωάννου Νάκα,για την ευγενική προ-
σφορά 60 γιαουρτάκια στους τροφίμους του Γηροκο-
μείου Βέροιας,εις μνήμη Σοφίας Λά`ι`ου.                            

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 3 Φε-

βρουαρίου 2020 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Επαμει-
νώνδας Απ. Γαζέπης σε ηλικία 
88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  

Συγγενείς και Φίλους του Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για 

τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από 
τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.

  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

Βέροια 31/01/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ.Ο.Υ. Βέροιας προκειμένου να αναθέσει την Πα-
ροχή υπηρεσιών συντήρησης και καλής λειτουργίας του 
ανελκυστήρα στο κτίριο της Δ.Ο.Υ. Βέροιας Οικ. 2020, 
που στεγάζεται στην οδό Θεσσαλονίκης 131 59033 
Βέροια, θα προβείστην διενέργεια συνοπτικού διαγω-
νισμού και με απευθείας ανάθεση σε ανάδοχο, για την 
κάλυψη της Παροχής υπηρεσιών συντήρησης και καλής 
λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Δέχεται οικονομικές προσφορές από την παρούσα 
μέχρι την Παρασκευή 07/02/2020 και ώρα 12.00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέ-
ξετε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

1.Ιστοσελίδα http://www.diaygeia.gov.gr με ΑΔΑ: Ψ-
51749ΜΠ3Ζ-3ΕΧ.



Με εκθέτες από την Ημαθία
 συναντήθηκε στην AGROTICA 

η Φρόσω Καρασαρλίδου
– Παρούσα και στην αγροτική Ημερίδα των Τρικάλων

Παρούσα και φέτος, στην 28η AGROTICA, η βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φρόσω Καρασαρλίδου, επισκέφθηκε 
το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020, εκθεσιακούς χώρους  ημαθιώτικων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα καθώς 
και παραγωγούς φυτών,  συναντήθηκε  με αγρότες και ενημερώθηκε για την δυναμική παρουσία τους  στη Έκθεση, στο 
πλαίσιο της εξωστρεφούς αντίληψης που διέπει πλέον αρκετές επιχειρήσεις του Νομού, οι οποίες  ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες απαιτήσεις και τα υψηλά στάνταρ της παγκόσμιας Αγοράς.  

Η κα Καραλαρλίδου, μεταξύ άλλων, επισκέφθηκε τα εκθεσιακά περίπτερα των  VITRO HELLAS S.A., Φυτώρια Μίλης 
(Μονόσπιτα), Φυτώριο Αμπέλου Ταραλάς (Αγ. Βαρβάρα), ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., κ.α. και συνομίλησε με τους υπεύθυνους.

Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου η βουλευτής της Ημαθίας συμμετείχε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην  Ημερίδα για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη και την Αγροτική Πολιτική που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα Ημαθίας. Στον χαιρετισμό της η κα 
Καρασαρλίδου τόνισε τον πολλαπλό ρόλο του σημερινού αγρότη, που λειτουργεί και ως εργάτης και ως επιχειρηματίας 
και για τον λόγο αυτό  είναι αναγκαία η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτισή του, σε τεχνογνωσία και καινοτόμες ιδέες που  
μπορούν να δώσουν προοπτικές οικονομικής ανάτασης στην χώρα και στην αγροτική Ημαθία.
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Από τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ανακοινώνονται τα εξής:

«Θεωρώντας πολύ σημαντική την καλλιέργεια του ρο-
δάκινου για την περιοχή, τους ανθρώπους, αλλά και την 
τοπική και εθνική οικονομία, από τον Νοέμβριο του 2019 
ζητήσαμε να συγκληθεί ανοιχτή σύσκεψη όλων των φο-
ρέων (Νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση, Ινστιτούτο, 
Κοινοπραξίες, ΕΚΕ, Επιμελητήριο, Ομάδες Παραγωγών, 
Συνεταιρισμοί, Αγροτικοί Σύλλογοι ) στην Ημαθία και συ-
γκεκριμένα στην Βέροια  με την παρουσία και του ΥΠΑΑΤ 
κ. Μάκη Βορίδη. 

Το πλαίσιο που θέσαμε για συζήτηση αφορά:  
Την στήριξη του προιόντος και του παραγωγού.
Τις αποζημιώσεις μας από τις επιπτώσεις του εμπάρ-

γκο.
Τις  άμεσες αποζημιώσεις μας από τον ΕΛΓΑ για τις 

καταστροφές του καλοκαιριού του 2019.

Τον σχεδιασμό της παραγωγής και τις κατευθύνσεις 
(αγορές) που θα πρέπει να πάρει το προιόν.

Την αναδιάρθρωση της πλεονάζουσας παραγωγής. 
Το κόστος παραγωγής. 
Το εργατικό ζήτημα (εργάτες γής).
Και μια σειρά από ζητήματα που τίθενται κάτω από το 

πρίσμα της νέας ΚΑΠ όπως το ζήτημα των τιμών επιβί-
ωσης του παραγωγού, που πλέον είναι πανευρωπαικό 
αίτημα κλπ.

Δυστυχώς δύο φορές που επιχειρήθηκε η σύσκεψη 
αυτή, η πρώτη ματαιώθηκε, και η δεύτερη διακόπηκε, για 
τους γνωστούς λόγους.

Ελπίζουμε η τρίτη νάναι και η «φαρμακερή».
                                              

Για τον Α.Σ.Γ.Β.
Ο Πρόεδρος

Χαλκίδης Αναστάσιος»  

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, την στιγμή της αποχώ-
ρησης του από την διακοπείσα  σύσκε-
ψη φορέων του επέδωσαν ο πρόεδρος 
και τα μέλη του  Αγροτικού Συλλόγου 
Ημαθίας αφού δε μπόρεσε να ολοκλη-
ρωθεί η σύσκεψη με τα προβλήματα 
του αγροτικού κόσμου και δεν δόθηκαν 
απαντήσεις από τον Υπουργό 

Στο υπόμνημα ο Σύλλογος αναφέρει:
«Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης & Τροφίμων 
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι ροδακινοπαραγωγοί συνεχώς διο-
γκώνονται, αναζητώντας άμεση λύση, 
αφού βλέπουν το εισόδημα τους να μει-
ώνεται και πολλοί εξ αυτών να οδηγού-
νται σε μερική ή ακόμη και ολική εγκατά-
λειψη της καλλιέργειας. 

Θέλοντας να απεικονίσουμε την τρα-
γική οικονομική κατάσταση όπου έχουν 
επέλθει οι ροδακινοπαραγωγοί, σας δι-
αβεβαιώνουμε ότι η οικονομική κρίση 
που διέρχεται η χώρα μας, έχει αγγίξει 
σε μικρότερο βαθμό τους παραγωγούς, 
σε σχέση με την άνευ προηγουμένου 
κρίσης, η οποία υφίσταται τα τελευταία 6 
έτη (Ρωσικό εμπάργκο) η ροδακινοκαλ-
λιέργεια, με δεκάδες χιλιάδες οικογένει-
ες να βιώνουν την απόλυτη οικονομική 
εξαθλίωση, μη μπορώντας να συνεχί-
σουν να καλλιεργούν, με συνέπεια το 
αφανισμό της καλλιέργειας τα επόμενα 
έτη και γενικότερα την ερημοποίηση της 
υπαίθρου, καθώς δεν είναι λίγοι οι αγρό-
τες που εγκαταλείπουν τη γη, αναζητώ-
ντας ένα καλύτερο αύριο γι’ αυτούς σε 
ξένες χώρες.

Ως εκ τούτων
Σας παρουσιάζουμε το δικό μας σχέ-

διο ανατροπής της παρούσης κατάστα-
σης, το οποίο δεν έχει μεγάλες οικονο-
μικές απαιτήσεις για την υλοποίηση του, 
αλλά απαιτεί πολιτική βούληση, ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΡΟΔΑΚΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.

- Επιτακτική ανάγκη Αναδιάρθρωσης 
της καλλιέργειας για μείωση των στρεμ-
ματικών εκτάσεων και αποσυμφώρηση 
της αγοράς, όπως έχουν πράξει και α-
νταγωνίστριες χώρες.

- Τέλος στις ανεξέλεγκτες φυτεύσεις 
και προγραμματισμός νέων φυτεύσεων 
που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

των αγορών
- Μείωση του κόστους παραγωγής, 

με φθηνότερα αγροεφόδια και πετρέ-
λαιο και εκσυχρονισμός των αγροτικών 
εκμεταλεύσεων (Γεωργικά μηχανήματα, 
συστήματα διαμόρφωσης, καλλιεργητι-
κές πρακτικές και προσβάσιμη χρημα-
τοδότηση)

- Υλοποίηση ενός ενιαίου εξαγωγικού 
φορέα με την όσο γίνεται μεγαλύτερη 
συμμετοχή Συνεταιρισμών και Ομάδων 
παραγωγών για καλύτερη διαπραγμα-
τευτική ικανότητα λόγω της διακίνησης 
μεγαλύτερου όγκου παραγωγής.

- Δημιουργία κινήτρων ένταξης όλων 
των παραγωγών σε συνεταιρισμούς και 
ομάδες παραγωγών με προϋπόθεση οι 
παραπάνω να λειτουργούν με διαφά-
νεια.

- Αποπληρωμή των μελών των συ-
νεταιρισμών και ομάδων, σε διάστημα 
μικρότερο των 90 ημερών και ανακοίνω-
ση των τιμών πώλησης ανά τακτά δια-
στήματα (15 μέρες), αλλά και Κρατικός 
ελεγκτικός μηχανισμός στα εσωτερικά 
των συνεταιρισμών και ομάδων παρα-
γωγών.

- Εκσυγχρονισμός του ΕΛΓΑ και επί-
σπευση των διαδικασιών αποπληρωμής 
αποζημιώσεων καθώς και εφαρμογή 
του συμψιφισμού ασφαλιστικών εισφο-
ρών με τα ποσά που έχει να λαμβάνει ο 
παραγωγός.

-  Ένταξη στη λίστα των συνδεδε-
μένων ενισχύσεων(ΝΕΑ ΚΑΠ), των νε-
κταρινιών και επιτραπέζιων ροδάκινων, 
όπου μετά την επιβολή του Ρωσικού 
εμπάργκο, οι τιμές τους έπεσαν κατα-
κόρυφα με συνέπεια να έχει καταστεί 
ασύμφορη η καλλιέργεια τους.

- Δημιουργία νέου πλαισίου μετάκλη-
σης Εργατών Γης, ώστε να είναι υλο-
ποιήσιμο από όλους τους παραγωγούς 
(Μείωση κόστους μετάκλησης)

κ. Υπουργέ, 
Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι θα λά-

βετε υπόψη σας τα παραπάνω και θα 
ενεργήσετε κατάλληλα, δίνοντας λύσεις 
στα προβλήματα που μας ταλανίζουν 
και δεν θα είναι ακόμη μια ανακοίνωση, 
με προτάσεις που θα πέσουν στο ΚΕ-
ΝΟ».

Υπόμνημα του Αγροτικού 
Συλλόγου Ημαθίας 

στον υπουργό 
 Μ. Βορίδη κατά

 την αποχώρησή του 
από το Επιμελητήριο

Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας, 
για τις δύο ατυχείς συσκέψεις με Βορίδη: 

«Ελπίζουμε η τρίτη νάναι και η…φαρμακερή»



Ο κλεφτοπαρα-
μυθάς δράκος», εί-
ναι το νέο παραμύθι 
της εκπαιδευτικού 
και  συγγραφέως 
βιβλίων για παιδιά, 
Ελισάβετ Τάρη, που 
κυκλοφόρησε από 
τις εκδόσεις «διά-
πλους» σε εξαίρετη 
εικονογράφηση της 
Μυρτώς Δεληβοριά. 
Υπάρχει παραμύθι 
και ζωή χωρίς δρά-
κους; Αισθάνονται 
τα παιδιά, τον συμ-
βολισμό; Ερωτήμα-
τα στα οποία μας α-
πάντησε η κα Τάρη, 
παρουσιάζοντας το 
βιβλίο της στην εκ-
πομπή «Πρωινές 
σημειώσεις» της 
Σοφίας Γκαγκούση, 
στον ΑΚΟΥ 99.6.

«Νομίζω ότι τα 
παιδιά αγαπάνε τα 
παραμύθια με δράκους, συμβολίζουν τους φόβους μας 
και στο τέλος, αν νικιέται ο δράκος, νικιέται και ο φόβος 
μας, άρα βοηθάει πολύ και στην ψυχολογία… Όταν διά-
βασα το παραμύθι μου στα προσφυγόπουλα και τους 
ρώτησα πώς φαντάζονται το δράκο, μου είπαν ότι γι’ 
αυτούς, ο δράκος είναι ο πόλεμος».

Ο κλεφτοπαραμυθάς δράκος, είναι ιδιόρρυθμος, 
γκρινιάρης, κακότροπος, αγριεμένος και θεωρεί ότι για 
όλα αυτά, φταίνε τα παιδιά που τον ενοχλούν. Γι’ αυτό 
αποφασίζει να κλέψει τους ήρωες των παραμυθιών, 
και έτσι, χωρίς παραμύθια, τα παιδιά θα είναι δυστυχι-
σμένα, άκεφα και δεν θα παίζουν χαρούμενα. Οπότε, ο 
κοντορεβυθούλης, η κοκκινοσκουφίτσα, η χιονάτη και οι 
7 νάνοι, τα τρία γουρουνάκια κ.ά., φυλακίζονται στο κά-
στρο του και έτσι ξεκινάει η περιπέτεια απελευθέρωσής 
τους και η μάχη του καλού και του κακού, που απολαμ-
βάνουν οι μικροί αναγνώστες, μέσα από τις σελίδες του 
βιβλίου.

«Το παραμύθι βγαίνει από την παραμυθία, που 

σημαίνει παρηγοριά. Κι αυτό επιδιώκει ένα παραμύθι, 
να κάνει πιο όμορφο αυτό τον κόσμο, να μας δώσει 
σοφία μέσα από τις αλήθειες του. Κυρίως στην εποχή 
μας που η τεχνολογία έχει μπει στη ζωή και τις συ-
νήθειες των παιδιών και υπάρχει μία απομόνωση, τα 
παραμύθια ζωντανεύουν τα όνειρα των παιδιών που 
ταυτίζονται με τους ήρωες και ζουν μέσα από αυτούς 
και βοηθούν πολύ στην ψυχολογία τους, στο μεγάλωμά 
τους και στην ωριμότητά τους…».

Εκτός όμως από τη συγγραφή ενός παραμυθιού με-
γάλο ρόλο παίζει και η παρουσίασή του στα παιδιά. Και 
η Βέτα Τάρη, στις παρουσιάσεις της βάζει τα καλύτερα 
υλικά για να κερδίσει ένα παραμύθι το συναίσθημα και 
το ενδιαφέρον των παιδιών. Κάτι που θα μπορούσαν 
να κάνουν και οι γονείς όταν διαβάζουν παραμύθια στα 
παιδιά τους, όπως λέει:

«Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε στην ανά-
γνωση, να αγκαλιάζουμε τα παιδιά μας, να μπαίνουμε 
σ’ ένα ρόλο και να βάζουμε και τα παιδιά μας να παί-
ξουν ένα ρόλο (ήρωα), αλλάζοντας φωνές, δραματοποι-

ώντας το παραμύθι 
για να ζωντανέψει ή 
να του βάλουμε μου-
σική. Όλα αυτά φέρ-
νουν τα παιδιά κοντά 
στα βιβλία…» μας 
λέει η συγγραφέας, 
δίνοντας ιδέες στους 
γονείς, ενώ προτείνει 
την ανάγνωση παρα-
μυθιού έστω και για 
ένα δεκάλεπτο, την 
ώρα του βραδινού ύ-
πνου.

Το πρώτο δικό της 
παραμύθι η κα Τά-
ρη, το έγραψε στην 
Αλεξάνδρεια της Αι-
γύπτου, όταν υπηρε-
τούσε ως δασκάλα σε 
ελληνικό σχολείο. Ή-
ταν η «μάγισσα Σου-
σουρέλα» η οποία με 
το μαγικό της ραβδί 
άγγιξε την έμπνευση 
της συγγραφέως και 
από τότε ακολούθη-
σαν αλλά τέσσερα 
βιβλία. Και βέβαια 
δεν σταματάει εδώ… 
Έχει ήδη στο μυαλό 
της, το επόμενο πα-
ραμύθι, εμπνευσμένο 
από την Ελληνική μυ-
θολογία ή από τους 
αρχαίους Έλληνες 
Φιλόσοφους. Ίσως 
και τα δύο, γιατί όχι…
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυριών Βέροι-

ας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Ανώνυμη οικογένεια για τη δωρεά των 500 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του συζύγου και πα-

τέρα τους, με τη συμπλήρωση τριών ετών από το θάνατό του.
2) Το σωματείο εργαζομένων στη  Δ.Ε.Υ.Α.Β. για τη δωρεά των 40 ΕΥΡΩ, αντί στε-

φάνου, στη μνήμη της Ασλάνογλου Σοφίας.
3) Τον κ. Πουρνάρα Αστέριο για τη δωρεά των 20 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του συσσι-

τίου.
4) Την κ. Πιλιτσίδου Φωτεινή για τα οκτώ κιλά ρεβίθια, καρότα , λάδι, κρεμμύδια, για 

ένα γεύμα στη μνήμη προσφιλών νεκρών.
5) Ανώνυμο κύριο για τα δύο κοτόπουλα, δύο κιλά μακαρόνια και ρύζι.
6) Ανώνυμη κυρία για τα εξήντα κιλά πατάτες, δέκα κιλά φασόλια, δέκα κιλά φακές, 

και πέντε λίτρα λάδι.
7)  Την κ. Βασιλική Παπαγιάννη για τα δέκα λίτρα λάδι.
8) Την κ. Πουτογλίδου Μαρία για τα δύο λίτρα λάδι, μακαρόνια, ζάχαρη, γάλα, ντο-

ματοχυμούς και από ένα κιλό φακές, φασόλια, κριθαράκι, ρύζι, αλεύρι, αλάτι, καφέ , στη 
μνήμη της μητέρας της.

9) Το σύλλογο συνταξιούχων του δημοσίου, για τα τσουρεκάκια και τα προφιτερόλ.
10) Το 3ο Σύστημα Δασοπροσκόπων  Βέροιας για τις μεγάλες ποσότητες σε  ψωμί  

και μαγειρευτά φαγητά( γιουβαρλάκια, κεφτέδες, φασολάκια) αλλά και τα γάλατα, κου-
λουράκια, κέικ, χαλβάδες,  ντομάτες, αγγουράκια, μαρούλια και φρούτα.

Ο «Ευαγόρας» έκοψε βασιλόπιτα

Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου ο Σύλλογος Κυπρίων Ν. Ημαθίας «Ο Ευαγόρας» πραγ-
ματοποίησε την κοπή βασιλόπιτας στη Νάουσα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 
Δήμαρχο Νάουσα κ. Καρανικόλα Νικόλα, τον Αντιδήμαρχο οικονομικών Δήμου Βέροιας 
κ. Ασλάνογλου Στέλιο, τον Πρόεδρο της ΚΕΠΑ Βέροιας κ. Κορωνά, καθώς όλους τους 
φίλους, τις φίλες και τα μέλη του Συλλόγου που μας τίμησαν με την παρουσία τους.  

Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου
Ημερίδα ακουστικής και ορθοφωνίας, 

στο Δημαρχείο Βέροιας
Ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με 

τη Δ/σεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 
Ημαθίας, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: 
«Ακουστική και Ορθοφωνία…Να μάθου-
με να μιλάμε!»

Μίλησα πολύ και βράχνιασα!
Μίλησα πολύ και έκλεισε η φωνή 

μου! 
Μίλησα πολύ και κουράστηκα!
Συχνά μας προβληματίζει ότι, πα-

ρόλο που αναπτύξαμε τα επιχειρήματά 
μας, τα επαναλάβαμε αρκετές φορές, 
δεν έγινε αποτελεσματική η επικοινω-
νία με τον συνομιλητή μας. Συχνά οι 
εκπαιδευτικοί, οι πολιτικοί, οι πωλητές, 
οι εκφωνητές, οι τηλεφωνητές αντιμετω-
πίζουν πρόβλημα στη φωνή τους, «κλεί-
νει» η φωνή τους στην προσπάθεια να 
περάσουν την πληροφορία, την οδηγία, 
τη συμβουλή, το μήνυμα που επιθυμούν 
στο ακροατήριό τους. Είναι χαρακτη-
ριστικό το παράδειγμα του Δημοσθένη 
των αρχαίων χρόνων για την εκπαίδευ-
ση και εξάσκηση της φωνής του, ο οποί-
ος, αν και τραύλιζε, έφτασε στο σημείο 
να κατακτήσει το βάθρο της ρητορικής. 

Θέματα ορθοφωνίας και διαχείρισης 
της αναπνοής θα αναπτύξει η μουσικός κυρία Ελένη Αναγνώστου με στόχο όχι να γίνουμε μουσι-
κοί, αλλά να επικοινωνούμε κατακτώντας τη σωστή εκφορά του λόγου, τη σωστή προφορά των 
λέξεων, την κατάλληλη στάση του σώματος, την αβίαστη διαχείριση της αναπνοής. 

Και δεν είναι μόνο ζήτημα επικοινωνίας, είναι ζήτημα υγείας και ψυχολογίας, αυτοπεποίθησης 
του ατόμου.

Η Ημερίδα ακουστικής και ορθοφωνίας απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και σε όσους 
εκθέτουν τον εαυτό τους στον δημόσιο λόγο.

Η Ημερίδα Θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, το Σάββατο 8 
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.30΄-13.00. Πληροφορίες:  Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Τζήμα Συρ-
μούλα: 2331350511

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -  ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 3-2-2020   
 Αριθ. Πρωτ.:  448

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (02) μηνών 
 Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολι-

κής Αγωγής Δήμου Βεροίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , δέκα (10) άτομα για την κάλυψη  πρόσκαιρων αναγκών λει-
τουργίας των αθλητικών κέντρων του Νομικού Προσώπου, ύστερα από την αριθ. 226/2018 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας και σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-07)και της παρ.22 του  άρθρου 12 
του ν.4071/2012 , για τις εξής ειδικότητες , με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την 
αντίστοιχη χρονική διάρκεια. 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κα-
τά τα άρθρα 16 & 17 του Ν.3584/07 (ποινική καταδίκη, υποδικία κτλ.) 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται   να  υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία του Νομικού 
Προσώπου στην ακόλουθη διεύθυνση : Θ. Ζωγιοπούλου 5  Βέροια, εντός προθεσμίας 

δέκα  (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της της ανάρτησης της ανακοίνω-
σης στα  γραφεία του ΚΑΠΑ, δηλαδή από 4/2/2020 έως 13/2/2020 (τηλ. επικοινωνίας 
2331022178). 

Ο  ΠΡΟΕΡΟΣ Δ.Σ 
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Τους ήρωες των παραμυθιών
 κλέβει ο «κλεφτοπαραμυθάς δράκος» 

της Ελισάβετ Τάρη



Τη διεθνή έκθεση αγροτικών μηχανημάτων και εφοδίων, 
AGROTICA 2020 που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέ-
ντρο της ΔΕΘ Helexpo στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο αντι-
περιφεριάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης. Στη διάρκεια της 
επίσκεψης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει 
με επιχειρηματίες από την Ημαθία που συμμετείχαν στην 
έκθεση και να τους συγχαρεί για την εξωστρεφή προσπάθεια 
που καταβάλουν και για την συνεχή πρόοδο των επιχειρήσε-
ών τους. Παράλληλα, μαζί με τον Περιφερειάρχη Απόστολο 
Τζιτζικώστα και τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής 
Οικονομίας Σωτήρη Μπάτο, επισκέφθηκε το περίπτερο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το περίπτερο του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΕΛΓΑ και άλλων υπηρεσιών, 
χώρους παρουσίασης πανεπιστημίων καθώς και άλλα εκθεσια-
κά περίπτερα. Κατά την επίσκεψή του στην Agrotica ο Κώστας 
Καλαϊτζίδης είχε επίσης σύντομη συνάντηση και με τον βουλευ-
τή Θεσσαλονίκης (ΝΔ), Δημήτρη Κούβελα.

                              Δηλώσεις Καλαιτζίδη
Με αφορμή την επίσκεψή του, στην 28η Agrotica, ο Κώστας 

Καλαϊτζίδης δήλωσε: «Με την επίσκεψή μου στην Agrotica και 
μέσω των συναντήσεων που είχα με επιχειρηματίες και στε-
λέχη σε εκθεσιακά περίπτερα επιχειρήσεων της Ημαθίας, είχα 
την ευκαιρία να διαπιστώσω ακόμη μια φορά, το υψηλό, και-
νοτόμο και σύγχρονο επίπεδο των παραγωγικών μονάδων της 
περιοχής μας. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια σε όλους, για την 
συνεχή επιχειρηματική πρόοδο που κατακτούν, για τον αγώνα 
που κάνουν ως επιχειρηματίες και ως στελέχη αλλά και για ε-
ξωστρεφή προσπάθεια που καταβάλουν, προβάλλοντας μέσω 
των δραστηριοτήτων τους, το έντονα δημιουργικό και άκρως 
παραγωγικό πρόσωπο της Ημαθίας. Έδωσα επίσης συγχαρη-
τήρια σε εκπροσώπους της ΔΕΘ Helexpo για την πρωτοφανή 
επιτυχία της φετινής Agrotica και τους δήλωσα την αμέριστη 
συμπαράστασή μου για την τεράστια αναπτυξιακή προσπάθεια 
που καταβάλουν και έχει θετικό αντίκτυπο και στην ευρύτερη 
περιφέρεια».

9www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ετήσιος χορός του 
Πολιτιστικού Συλλόγου 

Αγίας Βαρβάρας 
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Βαρβάρας, 
διοργανώνουν τον ετήσιο χειμερινό χορό 
του συλλόγου, στις 8 Φεβρουαρίου 2020 
και ώρα 8:30μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων «ΣΕΙΡΙΟΣ» στο Μακροχώρι, Ημαθίας.

Τιμή εισόδου: ενήλικες 15€ , παιδιά 7€

(Πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό)...

Φαρμακευτικός Σύλλογος 
Ημαθίας για τις ελλείψεις: «Έχουμε 

καθήκον να εξασφαλίσουμε 
την  πρόσβαση του ασθενούς 

στο φάρμακο του»
Από τον Φ.Σ.Η. γνωστοποιούνται τα εξής:
« Μεγάλη έλλειψη φαρμακευτικών σκευασμάτων διαπιστώνεται τα τελευ-

ταία χρόνια στην Αγορά των φαρμάκων στη χώρα μας, με τις ελλείψεις να 
ανέρχονται στα 400 περίπου σκευάσματα το πρόσφατο διάστημα.

Τα αίτια της έλλειψης αυτής είναι πολυπαραγοντικά με κύριες αιτίες, τις 
υπερβολικά χαμηλές τιμές που αποτελούν κίνητρο εξαγωγών, τις μειωμένες 
εισαγωγές ποσοτήτων από τις πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες και την μει-
ωμένη παραγωγή φαρμάκων διεθνώς λόγω σοβαρών αιτιών.

Εμείς οι φαρμακοποιοί καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες καθημερινά 
για την εξεύρεση φαρμάκων σε μια προσπάθεια να εξυπηρετήσουμε τους 
ασθενείς που επισκέπτονται τα φαρμακεία μας.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας με την βοήθεια των μελών του 
συγκέντρωσε τις σημαντικότερες ελλείψεις στο Νομό Ημαθίας όπως και οι 
περισσότεροι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι στην Ελλάδα. Στην συνέχεια αντι-
προσωπεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κατέθεσε τα στοιχεία 
για το μεγάλο εύρος των ελλειπτικών φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας και 
τον ΕΟΦ. Κατέθεσε επίσης και προτάσεις για την επίλυση του διαχρονικού 
αυτού προβλήματος.

Οι φαρμακοποιοί ως λειτουργοί της δημόσιας υγείας έχουμε καθήκον την 
εξασφάλιση της πρόσβασης του ασθενούς στο φάρμακο του.

Η πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας
Σοφία Κατή»

Την Agrotica επισκέφθηκε 
ο Κώστας Καλαϊτζίδης
-Συγχαρητήρια του αντιπεριφερειάρχη 

για την δημιουργική εκπροσώπηση της Ημαθίας

Ο Βεροιώτης Μάνος Μαζίνης, 
εισηγητής στο 23ο Πανελλήνιο 

Συμπόσιο Ενδοδοντίας 
Με τη συμμετο-

χή οδοντιάτρων απ’ 
όλη την Ελλάδα, 
πραγματοποιήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη 
(1-2 Φεβρουαρίου 
2020) το 23ο Πα-
νελλήνιο Συμπόσιο 
Ενδοδοντίας, με γε-
νικό τίτλο  “Εκ βιο-
λογίας άρξασθαι”.

Το φετινό  συνέ-
δριο το οποίο διορ-
γάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία η Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία https://www.
endodontics.gr/ , πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
και το παρακολούθησαν  250  σύνεδροι από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και 
τεχνολογίας, ορθές θεραπευτικές λύσεις αλλά και οι πιο ενδεδειγμένες κατά 
περίπτωση τεχνικές και δόθηκαν τεκμηριωμένες απαντήσεις σε κλινικούς 
προβληματισμούς.

Στο συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές, με-
ταξύ των οποίων και ο Βεροιώτης οδοντίατρος  Δρ Μάνος Μαζίνης ο οποίος 
παρουσίασε τις ακόλουθες εισηγήσεις «Χημειοπροφύλαξη στην ενδοδοντία» 
και «Η εικαστική απεικόνιση της ασθένειας»

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί 
https://bit.ly/37Od5UR
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Ισόπαλη2-2ηΒέροιαστονΑσπρόπυργο
Τα γκολ Πασάς και Βεργώνης

Επέστρεψε στις προπονήσεις ο μέσος της Βέροιας Γιώργος Μπλέτσας

Έχασε την ευκαιρία η Βέροια να 
βρεθεί μόνη στην 2η θέση της 
βαθμολογίας αφού αναδείχθη-

κε ισόπαλη με 2-2 εκτός ΄έδρας με την 
ομάδα του Ασπροπύργου που προη-
γήθηκε μάλιστα δύο φορές στο σκορ. 
Με το αποτέλεσμα αυτό η Βέροια 
παρέμεινε και πάλι στην 3η θέση του 
βαθμολογικού πίνακα, ενώ την περιμέ-
νει στην συνέχεια ένα ακόμη δύσκολο 
εκτός έδρας παιχνίδι στο Αιγάλεω την 
προσεχή αγωνιστική. 

Στο α’ ημίχρονοπαίχθηκε ανοιχτόποδόσφαιρο
αλλά με λίγεςφάσεις μπροστάστις δυο εστίες.Οι
δυοομάδεςσημείωσαναπόέναγκολκαιπήγανστα
αποδυτήριαμεσκορ1-1.Οι γηπεδούχοιάνοιξαν το
σκορστο21’ότανοΚάκοςβγήκεμόνοςαπόπάσα
τουΣγκούρικαιμεπλασέέγραψετο1-0.ΟΑσπρό-
πυργοςείχεάλλημιακαλήστιγμήστο26’ότανσουτ
τουΦράγκουμέσααπότηνπεριοχήπέρασελίγοά-
ουτ.ΗΒέροιαισοφάρισεστο36’ότανοΠένταέβγα-
λεσεπλεονεκτική θέση τονΠασά και ο τελευταίος
μεπλασέσημείωσετο1-1.Όμωςμόλιςστο5’λεπτό
ηΒέροιαείχεκαλόσουτμετονΚανούλαπουέφυγε
λίγοάουτ ενώστο39’φωνάζει γιαπέναλτισεανα-
τροπήτουΜουχάληαπότονΦιλίπποβιτς.

Στοβ’ημίχρονο,ηΒέροιαπήρετηνπρωτοβουλία
των κινήσεων ήταν καλύτερη είχε τον έλεγχο αλλά
δεν μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες μπροστά
στηνεστίατωνγηπεδούχων.ΑντίθεταοΑσπρόπυρ-
γοςέφτασεστογκολ.Στο59’δραστήριοςοΣγκούρι
έκανε τηνσέντρακαι οΦράγκος έπιασεστονύπνο
τηνάμυνα τηςΒέροιας και μεπροβολή έστειλε την
μπάλασταδίχτυαγιατο2-1.

ΗαντίδρασητωνπαικτώντηςΒέροιαςήτανάμε-
ση καιστο63’, οΒεργώνηςμε κεφαλιά έστειλε την
μπάλαστα δίχτυα, μετά απόφάουλ τουΠέντα και
έγραψετο2-2πουέμελλεναείναικαιτοτελικό

Δοκάρι είχαν οι φιλοξενούμενοι σε σέντρα-σουτ
του Πασά, οι οποίοι πίεσανως το φινάλε για να
φτάσουνστηνανατροπήκαιτηνίκη.Αυτόόμωςδεν
έγινε και οι δύο ομάδες μοιράστηκαν βαθμούς και
εντυπώσεις...

Έτσιόπωςεξελίχθηκετοπαιχνίδιμετηναπόδο-
σητωνπερισσοτέρωνπαικτώναλλάκαιτηνδιαμόρ-
φωσητουσκορηΒέροιαδενθαμπορούσεναπάρει
κάτιπαραπάνω,

Σημασίαπάντωςέχειοτιπέρασεαπόμίαδύσκο-

ληέδραόπωςαυτήτουΑσπρόπυργουκαιοβαθμός
είνια πολύτιμος αφού είναι μέσα στον στόχο της
αρκείναμηνυπάρξουνκαιάλλεςαπρόσμενεςαπώ-
λειεςστηνσυνέχειατουπρωταθλήματος

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Τζαμουτζαντώνης (Δασκαλάκης,Α-

ραβίδης)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Γκίνης,Κότσεφ, Σταγάκης,Νι-

κολάου,Φιλίποβιτς,Μπαξεβάνος,Γκατσολάρι,Κάκο,
Σγκούρι(72’Μίλιτς),Πολέτο(57’Σρέτσκοβιτς),Φρά-
γκος(88’Νικολακάκης).

ΒΕΡΟΙΑ:Βοσνιάδης,Μουχάλης,Λεφίδης,Μαρα-
γκός,Στάμου,Βεργώνης,Πολύζος,Πέντα (92’Σιμό-
νι), Καραγιάννης (62’Παυλίδης),Πασάς,Κανούλας
(81’Πόζογλου).

Ευχαριστήριο
«ΗΠΑΕΝΠΣΒέροιαευχαριστείτονΑσπρόπυργο

για τηνάριστηφιλοξενίαπου επιφύλαξε τόσοστην
αποστολήτουποδοσφαιρικούμαςτμήματοςόσοκαι
σταμέλητουδιοικητικούμαςσυμβουλίου.»

Αποτελέσματα
Καλαμάτα–Διαγόρας................................... 1-0
ΝίκηΒόλου–Αιγάλεω.................................. 1-1
Ασπρόπυργος–Βέροια............................ 2-2
Ιεράπετρα–ΟλυμπιακόςΒόλου................... 1-3
Ιάλυσος–Ιωνικός......................................... 2-2
Καβάλα–Τρίκαλα........................................ 0-0
Τριγλία–Θεσπρωτός................................... 0-1

Βαθμολογία
1Τρίκαλα........................................................36
2Ιωνικός.........................................................31
3Βέροια.........................................................30
4Καβάλα........................................................29
5ΝίκηΒόλου..................................................29
6ΟλυμπιακόςΒ..............................................27
7Διαγόρας......................................................26
8Ιεράπετρα....................................................24
9Ασπρόπυργος..............................................20
10Θεσπρωτός...............................................18
11Αιγάλεω......................................................18
12ΙάλυσοςΡόδου..........................................17
13Καλαμάτα...................................................15
14Τρίγλια.......................................................14

Επέστρεψεστιςπροπονήσειςομέσος
τηςΒέροιαςΓιώργοςΜπλέτσας

Στις προπονήσεις της Βέροιας επέστρεψε την
ΔευτέραοΜπλέτσας.Ονεαρόςμέσοςτηνπερασμέ-
νη εβδομάδα ταλαιπωρήθηκε από διάταση συνδέ-
σμου,πρόβλημαπουξεπεράστηκε.

Στηνπροπόνηση τηςΔευτέρας,που γυμνάστη-
καναυτοίπουδεν έπαιξανστονΑσπρόπυργο, δεν
συμμετείχεοΤαΐρης.ΟμέσοςτηςΒέροιαςένιωσεε-
νοχλήσειςστοντετρακέφαλοκαιακολούθησεατομικό
πρόγραμμα.

Τέλος, αναφορικά με το ποινολόγιο, τέσσερις
κάρτεςσυμπλήρωσεοΜαραγκόςκαιεπτάοΣτάμου.
Τιςεπόμενεςημέρεςητεχνικήηγεσίαθααποφασίσει
σεποιαματςθαδηλωθούνγιαναεκτίσουντιςποινές
τους(μιααγωνιστικήοΜαραγκόςκαιδυοοΣτάμου.

Χωρίς απώλειες συνέχι-
σαν την πορεία τους, 
στην  21η αγωνιστική, 

οι ομάδες που προπορεύονται 
στον βαθμολογικό πίνακα της Α’ 
κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας. Ο 
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας και η Νάου-
σα νίκησαν εύκολα εκτός έδρας 
την ΑΕΠ Βέροιας (4-0) και τον 
Τριπόταμο (5-0) αντίστοιχα, ενώ 
το Ροδοχώρι δυσκολεύτηκε στο 
γήπεδό του απέναντι στον Σταυ-
ρό, του οποίου επιβλήθηκε με 
σκορ 1-0.

Σημαντικό τρίποντο για τηνΑγίαΜαρίνα
πουπέρασεμε3-1απότηνέδρατηςΧαρίεσ-
σας,ενώτοΠλατύξέσπασεστηνΚουλούρα,
τηνοποίασυνέτριψεστογήπεδότουμε6-0!

Από εκεί καιπέρα, ισόπαλο1-1 έληξε το
ντέρμπιπαραμονήςμεταξύΠαλαιοχωρίουκαι
Μελίκης,ενώμεεντόςέδραςνίκεςπροχώρη-
σανΑχιλλέαςΝάουσας καιΜακροχώρι,που

κέρδισανμετοίδιοσκορ(2-0)τονΚοπανόκαι
τονΟλυμπιακόΝάουσαςαντίστοιχα.

Α’ΕΠΣΗ-21ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Χαρίεσσα-Αγ.Μαρίνα..................... 1-3
Τριπόταμος-Νάουσα....................... 0-5

Ροδοχώρι-Σταυρός......................... 1-0
ΑΕΠΒέροιας-ΠΑΟΚΑλεξ............... 0-4
Πλατύ-Κουλούρα............................ 6-0
Παλαιοχώρι-Μελίκη......................... 1-1
Μακροχώρι-ΟλυμπιακόςΝ............. 2-0
ΑχιλλέαςΝ.-Κοπανός..................... 2-0

πηγή. kerkidasport.gr

Α’ΕΠΣΗ
Συνέχισαν με τρίποντα οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας



Στην 9η θέση 
στο παγκόσμιο 
η εθνική ομάδα 

Qatch!, στην οποία 
συμμετείχε ως παί-
κτης ο αθλητής του 
Φιλίππου Βέροιας 
Σταύρος Παπαδόπου-
λος, με προπονητή 
τον Νίκο Ζλατάνο και 
συνοδό τον Μάριο 
Καρατζά, επίσης από 
τη Βέροια. Κατά κοινή ομολογία όλων 
των διαγωνιζόμενων η εθνική Ελλά-
δος ήταν μια από τις 6 καλύτερες ομά-
δες μαζί με την Ουγγαρία, την Σερβία, 
το Μαυροβούνιο, τα Σκόπια  και την 
Κροατία.

Όμως η κλήρωση έφερε τηνΕλλάδα αντιμέτω-
πημεΣκόπια,Μαυροβούνιο και Σερβία και οι δύο
πρώτοιθααντιμετώπιζανστηνσυ-
νέχειαΚροατίακαιΟυγγαρία.Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα να παίξουν
για το χάλκινο μετάλλιο η Ρωσία
και η Πορτογαλία που ήταν πο-
λύ κατώτερες από την εθνική μας
καιτιςομάδεςπουπροαναφέραμε.
Δυστυχώς επειδή ήταν το πρώτο
παγκόσμιο, δεν υπήρχαν γκρουπ
δυναμικότηταςστηνκλήρωση.

Όπωςμας είπε οΣταύροςΠα-
παδόπουλοςκαιοισυμπαίκτεςτου
ΒασίληςΧαραλαμπάκης (Λουτρά-
κι) και ΓιώργοςΠαρούσης (Κατε-
ρίνη), «τόσο όμορφη διοργάνωση
δενέχουμεξαναζήσεισεχάντμπολ
και beach handball! Ξενοδοχείο
πολυτελείας, vipμεταφορές, γήπε-
δα-κοσμήματακαιπολλέςπαροχές
απότουςδιοργανωτές».

Οι 8πρώτεςομάδεςμοιράστη-
καν25.000€καιόλαταέξοδαήταν
καλυμμένααπό τουςδιοργανωτές.
Αξίζει νααναφέρουμε την επίδειξη
από τους acrobatic sport theater
πριν από τον τελικό, κάτι σαν το
cirquedusoleil.

ΤιείναιτοάθλημαQatch
(QualityAlternativeTraining

ConceptforHandball)
Το άθλημα βασίζεται τεχνικά

στο χάντμπολ αλλά έχει στοιχεία
απόπολλάαθλήματα.Έχειgames
καιsetsόπωςτοτένις,tiebreakό-

πωςτοβόλεϊ,εναέριοσουτόπωςτοbeachhandball,
καρφίκαιντουμπλάζόπωςστοβόλεϊ,τοτραπέζιέχει
τις διαστάσεις τουπινκ πονγκ, το σερβίς ξεκινάει
απόπάσα τουδιαιτητήόπωςστομπάσκετ, έχει δι-
πλασιασμόόπωςστο τάβλι και οι διαιτητέςφοράνε
κοστούμικαιπαπιόνόπωςστομπιλιάρδο.

«Γιατιςπερισσότερεςομάδες,όπωςκαιγιαεμάς,
αυτήήτανηπρώτηγνωριμίαμετοάθλημα.Στοεπό-
μενοπαγκόσμιοαναμένουμεπολύανώτεροαγωνι-
στικό επίπεδο αφού θα έχουνπροηγηθεί εγχώρια
πρωταθλήματακαιθαέχειδιαδοθείσεπερισσότερες
χώρες»συμπλήρωσεοΣταύροςΠαπαδόπουλος.
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Παρά τη φιλότιμη προσπάθεια, 
η ομάδα του Φιλίππου Βέροιας 
δεν μπόρεσε να ακολουθήσει 

μέχρι τέλους το ρυθμό της πολύ πιο 
έμπειρης και πλήρους γηπεδούχου και 
υπέκυψε φυσιολογικά, αγωνιζόμενη 
χωρίς Σουτζοπουλο, Κανταρκο για 
ακόμα ένα ματς. Οι παίκτες του Δημή-
τρη Γκίμα μετά από κάποιο σημείο 
φάνηκαν κουρασμένοι και δεν μπόρε-
σαν να ανταποκριθούν στο αμυντικό 
κομμάτι μέχρι το τέλος.

Ηπροσοχή όλων τώρα στρέφεται στο μεγάλο
ματς του ερχόμενουΣαββάτου έναντι τουΟλυμπι-
ακού, το οποίο είναι το μεγαλύτεροματς της μέχρι
τώραιστορίαςτηςομάδαςμας.

Δεκάλεπτα:18-16,48-34,69-56,86-74
Διαιτητές:Συμεωνίδης,ΘεοδώρουκαιΤσιρτσιμά-

λης.
Ελευθερούπολη (Παπαδόπουλος):Μαραβέγιας,

Μανοΐλοβιτς 22(2), Στυλίδης, Γοργόνης 5(1),Τσού-
τσος 19(3), Γκέλιος,Μοτσενίγος 14,Καραγιώργος,
Σταμπουλής,Καμπουρίδης15(1),Μπένας 6,Δελη-
γεώργης5(1)

ΦίλιπποςΒέροιας (Γκίμας):Τσούκας 4(1), Βάλ-
λιος 3(1),Τσιακλαγκάνος,Ελευθεριάδης 15(1),Κο-
θράς 16(1), Παραπούρας 6(2),Φιλιππόπουλος 7,
Ντρεκάλοβιτς23(1)

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της17ηςαγωνιστικής

Ανατόλια-Παγκράτι.................................108-99
Καρδίτσα-Ψυχικό.......................................79-55
Αγρίνιο-ΔάφνηΔαφνίου............................ 69-68

ΔιαγόραςΔρυοπιδέων-Τρίτωνας...............74-89
Ολυμπιακός-ΧαρίλαοςΤρικούπης............72-71
Ελευθερούπολη-ΦίλιπποςΒέροιας..........86-74
ΑπόλλωναςΠατρών-ΟίακαςΝαυπλίου.... 77-82

ΗΒαθμολογία
1.ΧαρίλαοςΤρικούπης........................(16-1)33
...........................................................................
2.ΔιαγόραςΔρυοπιδέων.....................(13-4)30
3.ΑπόλλωναςΠατρών........................(10-7)27
4.Καρδίτσα..........................................(10-7)27
5.Ψυχικό.............................................(10-7)27
...........................................................................
6.Ελευθερούπολη.................................(9-8)26
7.ΟίακαςΝαυπλίου...............................(8-9)25
8.Ολυμπιακός*....................................(12-5)24
9.Αγρίνιο.............................................(7-10)24
10.ΔάφνηΔαφνίου..............................(7-10)24
...........................................................................
11.Ανατόλια..........................................(7-10)24
12.ΚόροιβοςΑμαλιάδας......................(6-11)23
13.ΦίλιπποςΒέροιας(..........................6-11)23
14.Αμύντας.........................................(5-12)22
...........................................................................
15.Τρίτωνας........................................(5-12)22
16.Παγκράτι........................................(4-13)21
*ΟΟλυμπιακός έχει αρχίσει τοπρωτάθλημαμε

-6βαθμούς

Hεπόμενηαγωνιστική(18η,8/2):
Ψυχικό-Ανατόλια
ΔάφνηΔαφνίου-Καρδίτσα
Τρίτων-Αγρίνιο
ΧαρίλαοςΤρικούπης-ΔιαγόραςΔρυοπιδέων
ΦίλιπποςΒέροιας-Ολυμπιακός
ΟίαξΝαυπλίου-Ελευθερούπολη
Αμύντας-ΑπόλλωνΠάτρας
Παγκράτι-ΚόροιβοςΑμαλιάδας
Αμύντας-ΚόροιβοςΑμαλιάδας89-87(81-81κ.α.)

Α2 Μπάσκετ

Γ.Σ.Ελευθερούπολης-
ΦίλιπποςΒέροιας86-74

9η η εθνική στο άθλημα Qatch
Ποιοιβεροιώτεςσυμμετείχαν
ΠωςπαίζεταιτοQatch

Χωρίς την παραμικρή δυσκολία 
ο Αερωπός επικράτησε στην 
Έδεσσα του Φιλίππου Βέροι-

ας με 36-19, πανηγύρισε την πέμπτη 
συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλη-
μα και παρέμεινε μόνος στην τρίτη 
θέση της βαθμολογίας φτάνοντας 
τους 20 βαθμούς.

Ηομάδα του ΓιάννηΠηλαλίδηπήρε από την
αρχή τουαγώνατονέλεγχο,προηγήθηκεμε18-8
σταπρώτα30λεπτά  καιέφτασεεύκολαστο36-
19επί τηςεφηβικήςομάδαςτουΦιλίππου χωρίς
....έλεοςσεέναναγώναπουθαξεχαστείγρήγορα
και με τους Βεροιώτες να μην καταφέρνουν να
προβάλλουναντίσταση.

ΟΜισαηλίδης ήταν και πάλι από τους κορυ-

φαίους των νικητών, ενώ στο δεύτερο μέρος οι
γηπεδούχοι έκαναν τοαπαραίτητο rotation ενόψει
και τηςπροσεχούς εκτός έδρας αναμέτρησης με
τηνΑΕΚ.

Ταπεντάλεπτα: 1-1, 3-3, 7-4, 9-5, 12-6, 18-8
(ημχ.)22-10,24-13,28-15,30-16,34-17,36-19

ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (Γιάννης Πηλαλίδης):
Αθανασίου,Τζουβάρας2,Μαυροδουλάκης7, Γά-
τσης2,Κράλλης,Θεοδωρόπουλος2,Δημάκης3,
Μπάρμπας, Βαφείδης 4,Μισαηλίδης 9,Αποστο-
λίδης 2, Ρόμπης 1,Μουμτσιδέλης 1,Λιόφης 1,
Ρότζιος2.

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ: Γραμματικόπουλος,Κα-
ραγκιοζόπουλος1,Νικολαΐδης 4,Τζίνεβης2,Μη-
λόπουλος,Βαρδάκας,Κορωνάς 2, Κουκουτσίδης
3, Καλλιαρίδης,Πιστόλας 2,Φιλόσογλου,Παπα-
γιάννης2,Λυκοχστράτης,Παντελίδης2.

Διαιτητές:Νάσκος-Χαρίτσος,Δίλεπτα: 5-3,Πέ-
ναλτι:1/1-1/2

HandballPremier
Αερωπός Έδεσσας - Φίλιππος Βέροιας 

36-19 !!
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Τις 13 νίκες σε ισάριθμα παιχνί-
δια πέτυχε ο Φίλιππος Βέροιας, 
που επικράτησε της δεύτερης 

στην Α’2 Ανδρών Κομοτηνή με 3-0 
στο ΔΑΚ Δημήτριος Βικέλας, και 
αύξησε την διαφορά του από την Θρα-
κιώτικη ομάδα στους 11 βαθμούς. Το 
πρώτο σετ ήταν και το πιο ανταγω-
νιστικό του αγώνα, με την Κομοτηνή 
να αιφνιδιάζει με το ξεκίνημά της την 
γηπεδούχο ομάδα και να προηγείται 
με 6-12 αλλά και 13-16, κάνοντας 
ντέρμπι το παιχνίδι. Ο Φίλιππος αντέ-
δρασε, μείωσε σε 20-21, και κατάφερε 
να κάνει το 1-0 στην... παράταση, με 
28-26, με καθοριστικό πόντο του σετ 
αυτόν του Κάσσανδρου Στίγγα στο 
24-24 με μπλοκ.

Τοδεύτεροσετ αποτέλεσεπαράσταση για έναν
ρόλο,καθώςηομάδατουΣωκράτηΤζιουμάκαξεκί-
νησεμεέναεμφατικό8-1, τοοποίουπερασπίστηκε
σεόλητηνδιάρκεια,ενδεικτικόκαιτουγεγονότοςότι
οπρωτοπόρος τουπρωταθλήματοςβρέθηκεμπρο-
στάμε16-3και21-6,πρινκατακτήσεικαιτοδέυτερο
σετμετοεντυπωσιακό25-10.

ΤοτρίτοσετξεκίνησεμετονΦίλιππομπροστάμε
8-5,ενώταηνίατουαγώναείχεκαισταμισάμε16-
14.ΟιΒεροιώτεςέτρεξανένασερί9-3απόεκείνοτο
σημείοκαι έπειτα, και να«καθαρίζουν» το τρίποντο
με25-17και3-0.

Πολυτιμότεροςπαίκτης της αναμέτρησης οσχε-
δόν... αψεγάδιαστος ΣτέλιοςΤζιουμάκας, ο οποίος
σημείωσε9πόντουςμε90%στηνεπίθεση,αλλάκαι
50%υποδοχή.

ΦίλιπποςΒέροιας (ΣωκράτηςΤζιουμάκας): Στε-
φανίδης2 (2/4, 25%υπ.),Ντίνας9 (5/7, 4μπλοκ),
Παπαδημητρίου 12 (8/22, 50% υπ., 21% αρ., 1
μπλοκ,3άσσοι),Μιχελάκης(λ)(75%υπ.,50%αρ.),
Ηλίας3(1/1,1μπλοκ,1άσσος),Τζιουμάκας9(9/10,
50%υπ.,31%αρ.),Παπάζογλου,Στίγγας10(8/9,

1μπλοκ,1άσσος),Καρασαρλίδης,Ρεμπούτσιας,

Τζελάτι8(8/18),Ιωαννίδης3(3/6)
Κομοτηνή (Ηλίας Κρεούζης): Χατζόπουλος 8

(8/12, 40%υπ., 5%αρ.),Ποιμενίδης (λ), Γκόνας3
(3/10,62%υπ.,38%αρ.),Χρυσοστόμου4(3/5,44%
υπ.,12%αρ.,1μπλοκ),Αϊβαλιώτης1(1μπλοκ),Γε-
ωργιόπουλος(λ)(75%υπ,75%αρ.),Παπαγεωργίου
4(3/8,1μπλοκ),Βλαχόπουλος1(1άσσος),Κυρια-
κίδης2(2/5),Αγγελής10(8/21,1μπλοκ,1άσσος),
Δημητριάδης4(2/8,50%υπ.,20%αρ.,1μπλοκ,1
άσσος),Κοβάτσεφ3(2/2,1άσσος)

Αποτελέσματα
Α.Π.Σ.Φίλιππος-Μ.Γ.Σ.Α.Ε.Κομοτηνής3-0(28-

26,25-10,25-17).
Σ.Π.Α.Καρδίτσας -Φ.Ε.Σ.Αριστοτέλης 0-3 (22-

25,18-25,18-25).
Σ.Φ.Κ.Πιερικός -Α.Ε.Ν.Πανοράματος 3-0 (27-

25,25-17,25-19).
Α.Σ.Άθλος -Α.Σ.Ερμογένης3-0 (25-17, 25-23,

25-17).
Α.Σ.Μακεδονικός -ΠήγασοςΠολίχνης 1-3 (25-

13,21-25,16-25,11-25).
Α.Σ.Άρης-Χ.Α.Ν.Θ.2-3(25-09,23-25,21-25

Hβαθμολογία
1)ΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας.............................. 39
2)ΜΓΣΑΕΚομοτηνή...................................... 28
3)ΆθλοςΟρεστιάδος..................................... 23
4)ΑΣΆρης..................................................... 22
5)ΣΦΚΠιερικός............................................ 21
6)ΦΕΣΑριστοτέλης....................................... 18
7)ΑΣΕρμογένης........................................... 17
8)ΠήγασοςΠολίχνης.................................... 17
9)ΑΣΜακεδονικός........................................ 16
10)ΧΑΝΘ...................................................... 12
11)ΣΠΑΚαρδίτσας........................................ 10
12)ΑΕΝΠανοράματος.................................... 8

Eπόμενηαγωνιστική14ηΣάββατο8-9/2/2020
ΑΣΕρμογένης-ΦίλιπποςΒέροιας
ΦΕΣΑριστοτέλης-ΑΣΆρης
ΧΑΝΘ-ΑΣΜακεδονικός
ΠήγασοςΠολίχνης-ΣΦΚΠιερικός
ΑΕΝΠανοράματος-ΑΣΆθλος
ΜΓΣΑΕΚομοτηνής-ΣΠΑΚαρδίτσας

Την 6η της νίκη στο πρωτά-
θλημα σημείωσε η Βέροια, 
καθώς επικράτησε με 27-26 

της Αναγέννησης Άρτας, χωρίς όμως 
να καταφέρει να καλύψει τα 5 γκολ 
διαφορά (20-15) με τα οποία είχε 
ηττηθεί στον πρώτο γύρο.  Με τους 
δύο βαθμούς της νίκης η Βέροια2017  
έφτασε  τους 12 βαθμούς, όσους 
έχουν και οι φιλοξενούμενες. 

Όσοναφοράστηναναμέτρηση, ηΑναγέννηση
άρχισελίγοκαλύτερατηναναμέτρηση,έχονταςένα
μικρόπροβάδισμα.Ησυνέχειαβρήκε τηνΒέροια
να προσπερνά και να είναι μπροστά με 3 γκολ
διαφορά(15-11)πέντελεπτάπριντοημίχρονοκαι
στααποδυτήριαοιομάδεςπήγανμετιςγηπεδού-
χεςναέχουνβραχείακεφαλή(15-14).

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Βέροια συνέχισε να
διατηρεί τηνπρωτοβουλία στο σκορ, έχοντας δι-
αφορά 2-3 γκολ και έτσι κατάφερε ναπάρει και
τοροζφύλλοαγώνα. Σημασίαπάντως έχει οτι η
Βέροια2017παραμένειστην4άδακαιφυσικάστην
συνέχειαθαπροσπαθήσεινακάνειτηνυπέρβαση
μεστόχοφυσικάκαιπάλιτηνέξοδοστηνΕυρώπη

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-5, 7-8, 11-10, 15-11,
15-14(ημχ), 18-17, 20-18, 22-19, 24-21, 26-24,
27-26

ΒΕΡΟΙΑ 2017 (ΣταυρούλαΨωμιάδου): Χοτο-
κουρίδου,Τσαουσίδου3,Τζούρισιτς 4,Καραμπα-
τζάκη,Ανθίτση4,Καραχαρίση7,Μπασμά,Τσιτλα-
κίδου2,Γεωργιάδου1,Βασιλειάδου3,Μάστακα5,
Δελησάββα,Πιτούλια,Τηλαβερίδου.

ΑναγέννησηΆρτας (Τσέλιος Γεώργιος):Μπα-
λάφα 3, Σκουτέλα, Εμμανουηλίδου 6, Νάτσο 1,
Σκάρα 9,Θεοδοσοπούλου Β., Νουλά, Σπυριδο-
πούλου,Τσιομπάνου 4,Καναρά,Θεοδοσοπούλου
Σ.,Παπακοσμά,Νταβίντοβιτς3,Μαυροπούλου

Δίλεπτα: 4-5,Πέναλτι: 2/5–3/4,Διαιτητές:Δε-
λόγλου,Θεοδοσίου

O προπονητής της ομάδας της Ημα-
θίας Κώστας Χαραλαμπίδης δήλωσε στο
greekhandball.com:

΄΄ΈχουμετιςκαλύτερεςΕλληνίδεςπίβοτ΄΄.
ΗνίκηδίνειχαράκαιστηναπούσαΚόβιτς,που

χειρουργήθηκεπριναπόλίγεςημέρεςκαιθαλείψει
γιατουλάχιστον6μήνες,μετάτηνεπέμβασηστον
χιαστόσύνδεσμο.

΄΄ Συγχαρητήρια στις παίκτριες μου, μείναμε
πιστοί στοπλάνο μας, με μία καλή εμφάνιση, α-
πέναντιστηνμαχητικήΑρτα,σε ένακομβικόματς
που μας κρατάστο κυνήγι της δεύτερης θέσης΄΄
συμπλήρωσεοΚώσταςΧαραλαμπίδης.

Αυτή ήταν η 6η νίκη τηςΒέροιαςστοπρωτά-
θλημα,ωστόσο,σεισοβαθμίαυστερείσεσχέσημε
τηνΑρταπουείχεεπιβληθείμε20-15στονπρώτο
γύρο.

Α2 Βόλει
ΝίκηγιατονΦίλιπποΒέροια3-0σετ

τηνΚομοτηνή
Ξέφυγε 11 β.

ΧαντμπολΑ1γυναικών
Σπουδαία νίκη 27-26 η Βέροια 2017 

την Αναγέννηση Άρτας

HΟμοσπονδίαΧειροσφαιρίσεωςΕλ-
λάδοςανακοινώνειότιο34οςτελικόςτου
ΚυπέλλουΕλλάδοςΓυναικώνανάμεσασε
ΟΦΝ Ιωνίας καιΠΑΟΚθαδιεξαχθεί στο
«Φιλίππειο»τηςΒέροιαςμετηνυποστή-
ριξητουΚΑΠΑΔήμουΒέροιας.

Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 8Φεβρουαρίου 2020 καιώρα
17:00, ενώθαμεταδοθεί απευθείαςαπό
τηνΕΡΤ3.

Είναι η τρίτηφοράπουη«Μητρόπο-
λη» του ελληνικού χάντμπολ θαφιλοξε-
νήσει τον τελικό τουΚυπέλλουΓυναικών
μετάτο2007καιτο2014.

Πρότασηεκτός…πραγματικότητας
Πάντως είναι κάτι περισσότερο από

φανερό ότι ηπρόταση τηςΝέας Ιωνίας
γιαΠάτραήΟΑΚΑ έγινε καθυστερημένα
και για τα…μάτια του κόσμου, χωρίς καμία εντε-
λώςπροετοιμασία…

ΗΟμοσπονδίαπήρε τηναπόφασηγιαΒέροια,
έχοντας ορθή κρίση, αφού ένας τελικός με την
συμμετοχήτουΠΑΟΚκαιμετακίνησητωνοπαδών
του στηνΝότια Ελλάδα, αυτή την εποχή -όπως
πρότεινεηΝέαΙωνία-σίγουραθαεμπεριείχερίσκο

για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, ειδικάστην
Πάτρα,όπου είναι έντονο τοστοιχείοΟλυμπιακού
καιΑΕΚ.

Επίσης τοΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 8-9Φε-
βρουαρίου δεν είναι διαθέσιμο, αφού τοΣάββατο
παίζουνΑΕΚ-ΝτράμενγιατοΤσάλεντζΚαπκαιτην
ΚυριακήΑΕΚ-Παναθηναϊκός για τηνΣουπερΛιγκ
στοποδόσφαιρο!

ΣτηΒέροιαο34οςτελικόςΚυπέλλου
Γυναικώνστις8Φεβρουαρίου2020
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Πραγματοποιήθηκε την Κυρια-
κή 2 Φεβρουαρίου στο Αιγές 
Μέλαθρον , η παραδοσιακή 

κοπή της Βασιλόπιτας του Σ.Δ Βέροι-
ας. Το παρόν έδωσαν το σύνολο σχε-
δόν των μελών του συλλόγου με τις 
οικογένειες τους.

Στηνεκδήλωσηπαρευρέθηκαν,οΔήμαρχοςκος
ΒοργιατζίδηςΚ.,οΑντιδήμαρχοςτεχνικώνυπηρεσι-

ώνκοςΤσαχουρίδηςΑλ.Καιουποδιοικητήςτροχαί-
αςκοςΚαϊλόγλουΧαραλ.

Τοφλουρί έτυχε η δρομέας τουΣυλλόγουΔεμέ-
στιχαΣέβη.

ΦέτοςοΣύλλογοςβραβεύσει2αθλητέςοιοποίοι
ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, αποτελώντας πα-
ράδειγμα σε όλους μας της ανθρώπινης δύναμης
και θέλησης.ΤονΤουλίκαΝίκο αθλητή με νοητική
υστέρησηκαιαυτισμόκαιτονΑρηΓιδαρηπουανήκει
στην κατηγορία των αθλητών με ακρωτηριασμένο
άκρο.

Πλούσιο ποδοσφαιρικό Σαβ-
βατοκύριακο για τα τμήματα 
υποδομής του ΝΠΣ Βέροια και 

οι νεαροί άσσοι χόρτασαν παιχνίδια.

Αναλυτικά
ΠΣΒΕΡΟΙΑΚ16
ΤηνήταγνώρισεηομάδαστηνκατηγορίαΚ16

των τμημάτων  υποδομών τηςΠΣΒΕΡΟΙΑαπέ-
ναντι στον πρωτοπόρο της κατηγορίαςΑστέρα
Αλεξάνδρειας  και ηττήθηκε με 2-6σε αγώνα για
την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος,  που
διεξήχθηστογήπεδοτηςΚουλούραςΤαγκολτης
ΒέροιαςσημείωσανοιΚαραγιάννηςκαιΔεμιρτζό-
γλουμεπέναλτι.

ΠΣΒΕΡΟΙΑΚ14
Ακόμα μία νίκηπρόσθεσε η  1η ομάδα στην

κατηγορίαΚ14τωντμημάτωνυποδομώντηςΠΣ
ΒΕΡΟΙΑνικώνταςτηναντίστοιχηομάδατηςΈνω-
σηςΑποστόλουΠαύλουσεαγώναπουδιεξήχθη
στογήπεδοτουΜακροχωρίουγια την13ηαγωνι-
στική τουπρωταθλήματος  με τελικόαποτέλεσμα
0-6.ΤαγκολσημείωσανοιΣτίμος (2) ,Λαφάρας ,
Τούφας,Βασιλακάκης ,Μούκας.Διαιτητήςήτανο
ΜαρμανίδηςΣωτήριος.

ΕΝΩΣΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΑΥΛΟΥ:Αργυρόπου-

λοςΑντ,Γιαννινας,ΑργυρόπουλοςΚων,Καρα-
δήσογλου,Κατσαμπέρης,Μουρατίδης,Αντωνιά-
δης (Σαχπατζίδης) ,Παπαδόπουλος ,Τσιάμπας ,
Γαννόπουλος,Καραβασόπουλος.

ΠΣΒΕΡΟΙΑ (1):Διαμαντόπουλος ,Κετόγλου ,
Αδαμόπουλος (Καφτιράνης),Νικόπουλος (Χατζη-
πάντος) , Καρίδας ,Μούκας, ,Δούκας (Αναστα-
σόπουλος) ,Λαφάρας ,  Στίμος (Βασιλακάκης),
Τούφας,Αδαμίδης

Σπουδαία εντός έδρας νίκη για την 2η ομάδα
στην κατηγορία  Κ14 των τμημάτων  υποδομών
τηςΠΣΒΕΡΟΙΑ νικώντας την αντίστοιχη ομάδα
τουΟλυμπιακούΝάουσας σεαγώνα πουδιεξή-
χθη στο γήπεδο τουΤαγαροχωρίου για την 13η
αγωνιστικήτουπρωταθλήματοςμετοευρύαπο-
τέλεσμα8-0.ΤαγκολγιατηνομάδατηςΒέροιας
σημείωσαν:Καρασαριδης(3),Μπουλούμπασης
,Μελιόπουλος , Αχλιώπας  , Βλάχος.Διαιτητής
ήτανοΠιπερίδηςΠαναγιώτης.

ΠΣΒΕΡΟΙΑ (2):Δημητρίου , Πατάκης (Βασι-
λείου) ,Μπρανιώτης, Βλάχος (Μπουλούμπασης)
,Τσιούγγαρης , Συμπεθέρης , Γιαγτζίδης ,Παπα-
δόπουλος (Κόρο) , Αχλιώπας ,Μελιόπουλος ,
Καρασαρίδης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ:Ράλλης,Ζαφειρίου,
ΣερδαρίδηςΑ,Μασδράκης, ΣερδαρίδηςΓεω,Μί-
σχος ,Σύρκος,Ζαφείρκος ,Κανδυλίδης ,Χαλκιάς
,Πλατίτσας.

ΟΣύλλογοςΔρομέωνΒέροιας
έκοψετηνβασιλόπιτα
Βράβευση Τουλίκα και Γίδαρη

Αποτελέσματα αγώνων Τμημάτων 
υποδομής ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ

Με τα ματς της 15ης αγωνιστι-
κής συνεχίστηκε την Κυρια-
κή (2/2) το πρωτάθλημα της 

Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
καιοιβαθμολογίες:

Α’όμιλος
Καμποχώρι-Καψόχωρα...........................1-3
ΑΕΤρικάλων-Παλατίτσια.........................3-0
Κυψέλη-Λουτρός......................................1-1
Λιανοβέργι-Σχοινάς.................................1-3
Ν.Νικομήδεια-Διαβατός..........................1-4

Βαθμολογία
1Σχοινάς....................................................38
2Καμποχώρι..............................................29
3Διαβατός..................................................28
4ΑΕΤρικάλων............................................27
5Καψόχωρα...............................................25
6Λουτρός...................................................16
7Παλατίτσια...............................................14
8Κυψέλη....................................................14
9Λιανοβέργι............................................... 11
10Ν.Νικομήδεια..........................................7

Β’όμιλος
Αγ.Γεώργιος-Ζερβοχώρι.........................0-1

ΔόξαΝ.-Μαρίνα.......................................0-2
ΆχθοςΑρούρης-Επισκοπή......................4-0
Ραχιά-Λευκάδια........................................2-3
Πατρίδα-Αγ.Βαρβάρα..............................2-1

Βαθμολογία
1Μαρίνα.....................................................34
2ΆχθοςΑρούρης........................................33
3Αγ.Βαρβάρα............................................26
4Ραχιά.......................................................25
5Ζερβοχώρι...............................................24
6Λευκάδια..................................................22
7Πατρίδα...................................................16
8Επισκοπή................................................15
9Αγ.Γεώργιος............................................14
10ΔόξαΝ.....................................................7

πηγή. kerkidasport.gr 

Β’ΕΠΣΗμαθίας
Τα αποτελέσματα της 15ης 

αγωνιστικής και οι βαθμολογίες

Για την 8ηΑγωνιστική του πρωταθλή-
ματος εφήβων για τηνΕΣΧΚΜοΦίλιππος
Βέροιας νίκησε τονΖαφειράκηΝάουσαςμε
28-19. Η ομάδα της Βέροιας προηγήθηκε
στο σκορ καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.
ΣτοτέλοςτουπρώτουημιχρόνουοΦίλιππος
έκανετο14-7.Στοδεύτερομέροςκράτησετη
διαφοράπουεξασφάλισεστοπρώτοκαιστο
τέλοςδιαμόρφωσετο28-19.

Πρώτοςσκόρεργια τηνικήτριαομάδα,ο
Τζωρτζίνηςμε6γκολ,ενώαπότονΖαφειρά-
κη οιΠετρίδης καιΜπιλιούρης έβαλαναπό
5 τέρματα.Έτσιηπαράδοσησυνεχίζεταιμε
τατμήματαυποδομήςτουΦιλίππουπαράτα
μεγάλαπροβλήματαδουλεύουνσωστά  και
βγάζουν ταλένταπουσύντομαθαπλαισιώ-
σουν την ανδρική ομάδα. Άς μην ξεχνάμε
οτι μετά την αποχώρηση τουΚύρου Σαράφη από
τηνομάδατοντελευταίοκαιρόβρίσκεταιστονπάγκο
έναςακόμηκαταξιωμένοςπροπονητήςμεαγάπηγια
δουλειάκαιτονΦίλιπποοΤέοΠαυλίδης.

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝΑΟΥΣΑΣ:
28-19

Ταπεντάλεπτα: 4-1, 8-2, 10-4, 12-5, 13-6, 14-7
(ημίχρονο),17-10,19-12,20-13,23-15,26-17,28-19

ΦίλιπποςΒέροιας (Παυλίδης): Στανκίδης, Γιάν-
νου,Νιώπας2,Χουδαβερδόγλου3,Μπισιρόπουλος,

Στεφανόπουλος 3, Ελευθεριάδης, Καραγιοβάννης
2,Δούρδας1,Τζωρτζίνης6,Λυκοστράτης2,Παπα-
γιάννης 4, Σερδαρίδης,Χαντζηαντώνογλου,Πετρο-
μελίδης4,Κακαφίκας1

ΖαφειράκηςΝάουσας(Δεληχρήστος):Δαιος,Μου-
ρατίδης, Γκαδίνης,Δημητρίου, Σαμαράς,Λιουρα-
φέτλης 1,Μάλλιος, Πετρίδης 5, Χαραυγής 3,Μά-
ντσος,Μπιλιούρης 5,Λένος 3,Λαγούδης,Μπακα-
λιός2,Μαρτίνος.

Διαιτητές:Νικολαίδης–Μπουγιάκας
Δίλεπτα:1-1.Πέναλτι:2/2-1/2

ΝίκηγιατουςεφήβουςτουΦιλίππου
ΒέροιαςκέρδισετονΖαφειράκη

με28-19
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Αφιερωμένη στη Μητέρα την πάντα πα-
ρούσα, στη Μάνα της άνευ όρων αγάπης 
προσφοράς και αφιέρωσης, στην αναντικα-
τάστατη Μαμά ήταν η εκδήλωση που διορ-
γάνωσε το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας την 
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου. Ημερομηνία όχι τυ-
χαία αφού στην Ελλάδα η γιορτή της Μητέρας 
έχει συνδεθεί με την εορτή της Υπαπαντής (2 
Φεβρουαρίου) τιμώντας την Παναγία, την Μη-

τέρα όλων, που με τον Ιωσήφ πηγαίνουν τον 
40ήμερο Ιησού στην εκκλησία για ευλογία.

Για την τρυφερή και ταυτόχρονα δυναμική 
Μάνα που σκορπά γύρω της ο άρωμα της 
καλοσύνης, τη Μάνα της εμπιστοσύνης και 
της στοργής, μίλησε η φιλόλογος – λογοτέ-
χνις Νανά Παπαϊωάννου, συγκινώντας το 
ακροατήριο μέσα από τη δική της ποιητική 
προσέγγιση του θέματος αλλά και μέσα από 

τη θεματογραφία Ελλήνων και ξέ-
νων λογοτεχνών, φιλοσόφων και 
πατέρων της εκκλησίας.

Με γλυκύτητα και θαυμασμό, η 
ομιλήτρια μίλησε γι αυτήν την τόσο 
σημαντική μορφή της ζωής όλων 
μας, για τη Μητέρα που εξασφαλί-
ζει το αίσθημα της ασφάλειας στο 
παιδί της, που ξέρει να θυσιάζεται 
και να συγχωρεί, που προσπερνά 
το εγώ της κι ανταποκρίνεται στο 

ρόλο της χωρίς μεμψιμοιρία και παράπονα, 
προσφέροντας την πιο δυνατή αγάπη που 
γνωρίζει ο άνθρωπος.

Η κ. Νανά Παπαϊωάννου τόνισε ιδιαίτερα 
το ρόλο της Μητέρας στην σημερινή πραγ-
ματικότητα λέγοντας: «Σ’ έναν κόσμο που 
η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει 
προκλητικές αλλαγές σκηνοθετώντας πλα-
σματικές εικόνες ψευδεπίγραφης ευτυχίας και 
ευημερίας η παρουσία και ο ρόλος της Μητέ-
ρας, έχει πολύ μεγάλη σημασία, χωρίς βέβαια 
να υποτιμάται ο επίσης σημαντικός ρόλος του 
πατέρα». Μεταφέροντας τα συναισθήματα 
του ακροατηρίου , η πρόεδρος του Λυκείου 
Ελληνίδων Βέροιας ευχαρίστησε την ομιλή-
τρια μετά το τέλος της ομιλίας της και την 
συνεχάρη για την όλο τρυφερότητα και αγάπη 
προσέγγισης του θέματος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο καφέ 
«Εκτός χάρτη».

Ευχαριστήριο για τη μεγάλη 
συμμετοχή στην Αιμοδοσία 

που διοργάνωσε 
ο Δήμος Αλεξάνδρειας 

 
Ο Δήμος Αλε-

ξάνδρειας ευχαρι-
στεί θερμά όλους 
τους δημότες που 
είχαν την ευγενή 
καλοσύνη να α-
νταποκριθούν με 
προθυμ ία  στην 
εθελοντική αιμο-
δοσία που διοργά-
νωσε την Τετάρτη 
29 Ιανουαρίου, στο 
Κέντρο Υγείας Αλε-
ξάνδρειας.

Η επόμενη αι-
μοδοσία θα προγραμματιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, κα-
θώς ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα συνεχίσει την προσπάθεια για την 
ενίσχυση της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος, που είναι στη διάθεση 
των δημοτών σε περίπτωση ανάγκης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι εθελοντές αιμοδότες μπο-
ρούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 23330-53071 & 072, από 
09:00-14:00.

Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 
στην Αλεξάνδρεια

Ενημέρωση για το έργο 
“Παροχή υπηρεσιών 

Αυτόνομης Διαβίωσης 
και Ασφαλούς Γήρανσης 

Ηλικιωμένων” 
 Ο Δήμος Αλε-

ξάνδρειας , η Πε-
ριφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, ο Ορ-
γανισμός Προσχο-
λικής Αγωγής και 
Κοινωνικής Μέρι-
μνας (ΟΠΑΚΟΜ) 
του Δήμου Αλεξάν-
δρειας, το Αυτοτε-
λές Τμήμα Κοινω-
νικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτι-
σμού και το Kέντρο 
Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας σας προσκαλούν στην παρου-
σίαση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και 
Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων».

Σκοπός είναι η  ενημέρωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
του έργου στους ηλικιωμένους κατοίκους της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, από τον Συντονιστή του έργου κ. Ρωσσάκη 
Δημήτρη.Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Φε-
βρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ, στην αίθουσα ψυχαγωγίας του 
ΚΑΠΗ ( ΟΠΑΚΟΜ) του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Απολυτήριες εξετάσεις  χειμερινής 
περιόδου, στο Δημοτικό Ωδείο Βέροιας 

Στ ι ς  3 1 
Ιανουαρίου 
2020 πραγ-
μ α τ ο π ο ι -
ή θ η κα ν  ο ι 
απολυτήριες 
εξετάσεις της 
χ ε ι μ ε ρ ι ν ή ς 
π ε ρ ι ό δ ο υ , 
στο Δημοτικό 
Ωδείο Βέροι-
ας. 

Οι αρμό-
διες επιτρο-
πές που ορί-
στηκαν από 
το ΥΠΠΟΑ α-
φού άκουσαν 
σε σχετ ικά 
προγράμμα-
τα τους υπο-
ψήφιους, χο-
ρήγησαν: 

Δίπλωμα 
Τρομπέτας 
στον Μπα -
τσίλα Κων-
σταντίνο του 
Ν ι κ ο λ ά ο υ , 
μαθητή του 
κ α θ η γ η τ ή 
Βλάχου Λεω-
νίδα και πτυ-
χίο Πιάνου 
στην Παυλίδου Σοφία του Λαζάρου, μαθήτρια της καθηγήτριας Φιρτινίδου Πόπης. 

Ο Πρόεδρος Κορωνάς Θεόφιλος, τα μέλη του Δ.Σ. και η Διεύθυνση της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, συγχαίρουν τους 
μαθητές και τους καθηγητές για την επιτυχία αυτή και τους εύχονται καλή σταδιο-
δρομία. 

Για την μία και μοναδική Μάνα μίλησε 
η Νανά Παπαϊωάννου στην εκδήλωση 

του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας

Νέοι  ρομποτικοί 
«επιθεωρητές» 

στα τεχνικά έργα της 
Εγνατίας Οδού

  Από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Υπο-
δοχής Πολιτών της «Εγνατία Οδός ΑΕ», γνωστο-
ποιείται ότι η Εταιρεία  συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό 
ερευνητικό πρόγραμμα PILOTING (HORIZON 
2020). Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 14 
ευρωπαϊκούς φορείς, πραγματοποιήθηκε με επι-
τυχία η εναρκτήρια συνάντηση στη Σεβίλλη (15-
16/1/2020), στις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις του 
εργαστηρίου Αεροναυτικής, της εταιρείας CATEC. 
Στο ερευνητικό πρόγραμμα, διάρκειας 48 μηνών, 
θα αναπτυχθούν επίγειες και εναέριες ρομποτικές 
πλατφόρμες επιθεώρησης διυλιστηρίων, γεφυρών 
και σηράγγων.  Στη σήραγγα του Μετσόβου της Ε-
γνατίας Οδού προβλέπεται η επιθεώρηση της, μή-
κους 3.5 χλμ εσωτερικής τελικής επένδυσης από 
σκυρόδεμα, με επίγεια και ελικοπτερικά ρομποτικά 
οχήματα, ώστε να ελεγχθεί η απόδοση και η απο-
τελεσματικότητα των  νέων ρομποτικών «επιθεω-
ρητών» στα τεχνικά έργα της Εγνατίας Οδού.

Ετήσιος χορός και κοπή 
πίτας του ΠΟΞ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΕΡΟΛΙΒΑΔΟΥ προ-
σκαλεί όλα τα μέλη του, τους κατοίκους και τους φί-
λους του χωριού στον Ετήσιο Χορό του και την Κοπή 
της Πίτας που θα γίνει το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 
2020 (μετά την Τσικνοπέμπτη) στον πολυχώρο «Ε-
ΛΙΑ» στη Βέροια, με τη συνοδεία της παραδοσιακής 
ορχήστρας του Δημήτρη Παράσχου.

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:30. Η πρόσκληση 
κοστίζει 20 Ευρώ και περιλαμβάνει πλήρες μενού, 
ποτό, γλυκό και συμμετοχή στην κλήρωση των δώρων 
με τον αριθμό της κάρτας (δε θα διατίθενται λαχεία).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των φίλων 
και μελών, παρακαλούμε να προμηθευτείτε εγκαίρως 
τις προσκλήσεις σας.

Κρατήσεις προσκλήσεων γίνονται από τα μέλη 
του Δ.Σ. του Ομίλου.

Το Δ.Σ.



Τρίτη 4-2-2020
13:30-17:30ΜΠΟΥ-

ΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117
ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
60340

21:00-08:00 ΠΑ-
ΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-
28594

15ΤΡΙΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

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

Φεβρουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό3-2-2020 μέχρι9-2-2020 
θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνητής
βλαβών: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 ΤηλέφωναΦαρμακεία

Άνετη ήταν η επικράτηση τουΑΟΚΒέροιας
επίτουΓΑΣτοΣάββατοστοΔΑΚΔ.ΒικέλαςΟι
Βεροιώτες επικράτησανμε63-36καισημείωσαν
την14νίκητουςκρατώνταςκαιτοαήττητο

Αγωνιστικά, οΑΟΚμε όπλο την άμυνα του,
περιόρισανσημαντικάτηνΑλεξάνδρεια(μόλις12
πόντουςστοπρώτομέρος)καιδημιούργησεαπό
τοπρώτο20λεπτοδιαφοράασφαλείας.

Διαιτητές:Χατζηκώστας–Καραμανλής.
Δεκάλεπτα:14-4,29-12,43-23,63-36.
ΑΟΚΒέροιας (Τριχόπουλος):Ουσουλτζόγλου

6, Καραθανάσης 6 (2), Γκίτκος 8 (2), Κόγκας,
Ιωαννίδης18(3),Κασαμπαλής2,Τριχόπουλος2,
Ασλανίδης4,Χαραλαμπίδης17(1).

ΓΑΣΑλεξάνδρεια (Τσάτσας):Πάππου 6, Κυ-
ριακού,Οικονομόπουλος,Πουαρίδης2,Χρυσικός
3 (1),Πουρλιοτόπουλος,Μπαλτάς,Παντοφλίδης
6(1),Παπαδόπουλος2,Παπαγερίδης,Καρκάρας
15(3),Πρόιος2.

ΟΖαφειράκηςΝάουσαςνίκησε
τονουραγόΒαφύρα73-54

Εύκοληνίκηεπί τουΒαφύρασημείωσεοΖα-

φειράκης.ΟιΝαουσαίοι επικράτησαν με 73-54
καιπήραντουςδυοβαθμούς.Στοαγωνιστικόμέ-
ρος,οΖαφειράκηςπήρεαπότηναρχήτονέλεγ-
χο τουματς, δημιούργησε διαφοράστο δεύτερο
δεκάλεπτο, την διεύρυνεστο δεύτερομέρος και
έφθασεάνεταστο73-54.

Διαιτητές:ΧρυσάφηςΣτ.–Μητώνας.
Δεκάλεπτα:16-9,35-19,54-35,73-54.
Ζαφειράκης(Τούφας):Βάιγκαντ9,Δημητρίου,

Μουρατίδης7,Ζιάνης14 (2),Βαδόλας,Νικολαΐ-
δης4,Τούφας19(1),Πουρλίδας,Σιδηρόπουλος
5(1),Ζέφυρος4,Δίντσης9(1),Τσίλης2.

ΒαφύραςΔίου (Σαραπτσής):Τσιμήτρης,Τζιό-
λης,Ευαγγελόπουλος18(2),Παπακώστας,Μπα-
τζάκης7(1),Λαγαμτζής8,Ντακαρέλας,Στεφάνου
7,Γερομιχαλός9(2),Στεφανίδης5.

ΟΆθλοςΑλεξάνδρειαςπέτυχεσπουδαία
νίκηεπίτουΠιερικού/Αρχέλαου69-66
ΣτηνΑλεξάνδρεια, οΆθλος επικράτησε του

Πιερικού με 69-66. Γενικά ήταν ένα αμφίρροπο
ματςμετονΆθλοόμωςναδιατηρείτονέλεγχοσε
όλοτοπαιχνίδι.

Διαιτητές:ΧρυσάφηςΣτ.–Μητώνας.
Δεκάλεπτα:21-16,41-38,56-50,69-66.
ΆθλοςΑλεξάνδρειας(Αγγέλης):Αγγέλης,Μού-

τσα2,Τακουτής4,Σιτσάνης13(1),Ντάμτσης4,
Παύλου 9 (2), Γιαμπατζίδης 2, Χαριτόπουλος 7
(1),Τσαρούχας15(3),Παπαζήσης,Μηντζαρίδης
13,Στακτάρης.

Πιερικός (Τοπούζης): Χατζηαγοράκης 6 (1),
Πολυχρόνης 18 (3),Μποζίνης,Τζιοβάρας 8 (1),
Μυλοβιανός, Ζησόπουλος 14 (3), Ελευθεριάδης
3 (1), Φανούλης, Κουπάντσης, Ζαρκανέλας 8,
Ρέντζος4,Αναγνώστου5.

Τααποτελέσματα
ΑΓΕΠιερίας-Πάνθηρες.......................90-70
ΆθλοςΑλεξάνδρεια–Πιερικός.............69-66
ΊκαροιΓιαννιτσών–Αιγινιακός...........87-64
ΑΟΚΒέροιας-Αλεξάνδρεια..................63-36
ΚουΠαΚιλκίς–Βατανιακός.................54-62
ΖαφειράκηςΝάουσας–ΒαφύραςΔίου73-54

Βαθμολογία(14αγώνες)
ΑΟΚΒέροιας............................................28
ΊκαροιΓιαννιτσών.....................................27
Βατανιακός...............................................23
ΖαφειράκηςΝάουσας...............................23
ΑΓΕΠιερίας..............................................22
Αιγινιακός..................................................21
ΓΑΣΑλεξάνδρεια.......................................21
ΆθλοςΑλεξάνδρειας.................................21
ΚουΠαΚιλκίς............................................19
Πιερικός/Αρχέλαος....................................18
Πάνθηρες..................................................15
ΒαφύραςΔίου...........................................14

Επόμενηαγωνιστική15η
Βατανιακός-ΑΟΚΒέροιας
ΓΑΣΑλεξάνδρειας-ΆθλοςΑλεξ.
Πιερικός/Αρχέλαος-ΑΓΕΠιερίας
ΓΑΣΠΠάνθηρες-ΖαφειράκηςΝόαυσας
Αιγινιακός-Βαφύρας
ΊκαροιΓιαννιτσών-ΚούπαΚιλκίς

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’
ΕύκολατονΓΑΣΑλεξάνδρειαοΑΟΚΒέροιαςμε63-36
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,  κο-

ντά στα Σχολεία, πωλεί-
ται διαμέρισμα περίπου
90 τ.μ., 2ΔΚΣΚWC, 1ος
όρ. ,  υπερυψωμένος,
θέση πάρκιγκ, ατομικό

καλοριφέρ. Τηλ.: 6957
387555.

ΣΤΑΥΡΟΣ πωλείται
διόροφη μονοκατοικία
περίπου 175 τ.μ., το
πάνω κατοικήσιμο και
το ισόγειο αποθήκες,
σε οικόπεδο 1,5στρέμ-
μα, θερμοκήπιο, αμπε-
λώνας, περιφραγμένο,
3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987
473349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικία κοντάστο 7οΔη-
μοτικό, 75 τ.μ., με υπό-
γειο75τ.μ.καιοικόπεδο
200 τ.μ., 48.000 ευρώ.
Τηλ . :  6945 122583
Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπωλεί-
ται μονοκατοικία 80 τ.μ.
σεοικόπεδο1000τ.μ.,με
θέατοποτάμι,και ταδύο

μαζίήμεμονωμένα.Τηλ.:
6981058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλεί-
ται μονοκατοικία δύο δι-
αμερίσματα από 70 τ.μ.
ισόγειο και 70 τ.μ. 1ος
όρ., με εξωτερική σκά-
λα, σε οικόπεδο 595
τ.μ., πάνω στον κεντρι-
κόδρόμο,10λεπτάαπό
τη Βέροια, δίπλα από
τον Αγ. Γεώργιο. Τιμή
85.000 ευρώ, συζητήσι-
μη.Τηλ.:2310864983&
6941422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ -
ρισμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτική θέα, ανα-
καινισμένο,χωρίςασαν-
σέρ, ατομική θέρμανση,
κουφώματα ενεργειακά,
μπαλκόνια γύρω-γύρω.
Τιμή 45.000 ευρώ, συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6992

769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡ Ι ,
πωλείται χωράφι 13,7
στρέμματα, με ροδακι-
νιές, πάνω στο δρομο.
Τιμή 2.500 ευρώ το
στρέμμα. Τηλ.:  6973
339030.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ,  με-
γάλη ευκαιρία πωλείται
οικόπεδο 2 στρέμματα,
άρτιο και οικοδομήσιμο,
μενερό,ρεύμα,σεπολύ
ωραία θέση. Τιμή ΜΟ-
ΝΟ 30.000 ευρώ. Τηλ.:
6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
1.085 τ.μ. στη Βεργίνα,
έναντι παραδοσιακού
ξενώνα,πλησίονΓυμνα-
σίου Βεργίνας. Τηλ.:
6974792021.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο στη Μέση Βέροι-

ας, 6στρέμματα, τιμή
130.000ευρώ(συζητή-
σιμη).Κιν.:6972913645
κ.Τάσος.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  σ το
κέντρο τουΔιαβατού
οικόπεδο205 τ.μ., α-
ξία7.000ευρώ.Τηλ.:
6942067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα
μεσυμπύρηναροδάκι-
να(ΆνδροςκαιΈβερτ)
9 στρέμματα στοΠΑ-
ΛΙΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.:
6972237102.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται γκαρσονιέρα
στην οδό Πολυζωΐ-
δη,κοντάστηνΠλα-
τεία Ωρολογίου. Τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.:
6949981810.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μη-

λιές8ετώνστονΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμε
αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ
UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία
φρέζασυρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πλη-
ροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

ΠωλείταιοικόπεδομεσπίτιστηΧαρίεσσα
Ναούσης εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το
οικόπεδο και 100 τ.μ.περίπου το σπίτι με
επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.Πληρ.
τηλ.:6981906509.

ΝΑΟΥΣΑ ενοικι-
άζεται διαμέρισμα
3ΔΣΚWC,μεαυτό-
νομηθέρμανσηκαι
ηλιακό θερμοσίφω-
να,επιπλωμένοκαι
οικιακό εξοπλισμό
κοντά στο Νοσο-
κομείο. Τηλ.: 6997
026390.

ΝΑΟΥΣΑπωλεί-
ται το παλαιότερο
καφεκοπτείο στο
κέντρο της πόλης,
λόγω συνταξιοδό-
τησης. Τηλ.: 6997
026390.
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στηνπλατείαΚαπετανίδηλό-
γω συνταξιοδότησης. Τηλ.:
6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, στο στε-
νό της Λέσχης Αξιωματι-
κών, ενοικιάζεται studio
επιπλωμένο, 1ος όροφος.

Τηλ.: 6949 408554 & 6948
726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλω-
μένημεζονέταμε4ΔΣΚ,αυ-
τόνομη θέρμανση, γκαράζ,
αποθήκη.Νεόδμητημεθέα,
περιοχή Καλλιθέας, 500
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki/

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 2, ενοικιάζε-
ται διαμέρισμα 45 τ.μ., η-

μιόροφος. Τιμή 150  ευρώ.
Τηλ.:2331022063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο
διαμέρισμα 76 τ.μ., πραγ-
ματ ικός λουλουδότοπος
με κλιματισμό, καλοριφέρ,
πάρκιγκ, χωρίς κοινόχρη-
στα, Γρεβενών 11 και Ερ-
μού γωνία .  Τηλ. :  6949
215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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.

ΚΩΔ.23402ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή1973,3υ/δ,2οςόροφος,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,μέτριακα-
τασκευή,αλουμινίουσυρόμενα,ανεξάρτητη
θέρμανση ,σόμπαμεξύλαηPellet ,χωρίς
ανελκυστήρα,μεπολύλίγακοινόχρηστα,220€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-

θήκησυνολικήςεπιφάνειας23τ.μ. ισόγειαμε
εξαιρετικάκαλήπρόσβαση.Αποτελείταιαπό1
Χώρο.Ενοίκιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
1οόροφο.Αποτελείταιαπόένανγραφειακό
χώρο,ΚουζίνακαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Κε-
ντρικήΘέρμανσηΠετρελαίου,Ανελκυστήρα,
Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικάαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο35 τ.μ.,
κατασκευή2000,μεδύοχώρους,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
άψογασυντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,
μευδραυλικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,με
μίσθωματα200€.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςορ..
Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατασκευα-
σμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμίααποθήκη
-Τιμή:150€.

Κωδ.116007Ενοικιάζεται  γραφειακός
χώροςκομπλέανακαινισμένοςστηνΠλ.Ωρο-
λογίουμε50τ.μ.2χώροι,1οςορ.φωτεινός,
κατάλληλοςγιακάθεχρήσημεδικότουWCκαι
μεπολύλογικότίμημαστα230€.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα700€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

Κατάστημαμε35τ.μ.,καιμεεπιπλέον35τ.μ.
υπόγειο,πρόκειταιγιαακίνητοσπάνιαςπροβο-
λήςκαιθέσηςστηνοδόΜητροπόλεως,ενοίκιο
700€.Αποκλειστικήανάθεσηγιαυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22814-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσε
άκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνολικής
επιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναικατασκευασμένοτο
1965καιμεπολύκαλόμίσθωμαστα300€.Το
γραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:1112-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονπεζόδρο-
μοκατ΄αποκλειστικότηταγωνιακόΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.αναλυτικάμε60
τ.μ. ισόγειο,60τ.μ.υπόγειοκαι40τ.μπατάρι,
μεπολύμεγάληβιτρίνα,σπάνιοτοσημείοκαι
ηευκαιρίαμοναδική.Υπόδειξημόνοσεσο-
βαρόενδιαφερόμενομισθωτή.Τιμή:1.200€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12815 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑκατάστημα
400τ.μ.σεοικόπεδο4.000τ.μ.κατάλληλογια

πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος ,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

κλειστικότηταΜονοκατοικίαΥπερυψωμένησυνο-
λικήςεπιφάνειας55τ.μ.και55τ.μ.υπόγειοχτισμέ-
νησεέναελαφρώςεπικλινέςοικόπεδοσυνολικού
εμβαδού490τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένη
το1997καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαί-
ου,ένανπολύωραίοκήποκαιμεγάληβεράντα,
δίνεταισετιμήευκαιρίαςμόνο60.000€.

κωδ.14046ΚΕΝΤΡ0,κάτωαπότηνΕληά
πωλείταιδιαμ/μα77τ.μ.,κατασκευή1975,2
υ/δ,1οςόροφος,πρόκειταιγιαδιπλοκατοικία
καλοδιατηρημένηωραιότατηκατασκευή,μεω-
ραίαβεράντακαιμεατομικήθέρμανση,διαθέτει
καιμίααποθήκη9τ.μ.,συνολικήτιμή65.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13912ΒΙΛΛΑΒΙΚΕΛΑ Διαμέρισμα
87τ.μ.,καθ.και104τ.μ.μικτάκατασκευή2006,
διαθέτει3υ/δ,1οςόροφος,μεμοναδικήθέα
στονκάμπο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,νεοανα-
γειρόμενο,σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,
άριστηδιαρρύθμιση,αυτόνομηθέρμανση,θω-
ρακισμένηπόρτα,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
τιμή85.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,

ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδι-
αρρύθμιση,σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοπο-
θεσία,σετιμήπροσφοράςμόνο:54.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφο-
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.στον
5οόροφοΡετιρέ,αποτελείταιαπό3υπνοδω-
μάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευα-
σμένοτο1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομική
μεκλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηλιακό
θερμοσίφωνα,θωρακισμένηπόρταεισόδου,
ανελκυστήρα,μετέντες,κλειστόπάρκινγκ18τ.μ.
καθώςκαιμιααποθήκη9 τ.μ.,σεπολύκα-
λήγειτονιά,άνετοιχώροι,σετιμήπροσφοράς
115.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

κλειστικότηταΜονοκατοικίαΥπερυψωμένησυνο-
λικήςεπιφάνειας55τ.μ.και55τ.μ.υπόγειοχτισμέ-
νησεέναελαφρώςεπικλινέςοικόπεδοσυνολικού
εμβαδού490τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένη
το1997καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήΠετρελαί-
ου,ένανπολύωραίοκήποκαιμεγάληβεράντα,
δίνεταισετιμήευκαιρίαςμόνο60.000€.

Κωδ:24609ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΜονοκατοι-
κίασυνολικήςεπιφάνειας95τ.μ.Υπερυψωμέ-
νη,σεοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1.270
τ.μ.,άψογασυντηρημένη,υπερσύγχρονηςκα-
τασκευής,υψηλώνποιοτικάπροδιαγραφών.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζί-
να,Μπάνιο,οιχώροιτουλειτουργικοί.Είναικα-
τασκευασμένητο2007καιδιαθέτειθέρμανσηΑ-
τομικήΠετρελαίου,Ηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ
στηναυλήμεπολύωραίοκιόσκι,Αποθήκη
40τ.μ.,ΚουφώματαΣυνθετικάμεΔιπλάτζάμια,
σετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσαμόνο100.000
€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ.105200ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαδιπλοκατοικίαΙσόγειο,και1οςορ.
βλέπεισεανοιχτωσιά,ηθέατουείναιμοναδική,

έτοςκατασκευής1988με192τ.μ.σεδύοεπίπε-
δακαι93τ.μ.υπόγειοτοοποίοχρησιμοποιείται
σανγκαράζκαιαποθήκη,σεοικόπεδο350τ.μ.
σεάψογηκατάσταση,αυστηρώντεχνικώνπρο-
διαγραφών,έχειτζάκιενεργειακό,αρχοντικό,
γιααπαιτητικούςαγοραστές,καιμεδύομπάνια,
τιμή185.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

κη147τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπόκεντρικό
δρόμο ,σεημιυπόγειο , τιμήπώλησηςμόνο
16.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλησίον

Πλ.Ωρολογίουσυνολικήςεπιφάνειας33τ.μ.1ος
ορ.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.1οςκαι
αποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικότουκουζι-
νάκικαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2005
καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό.
Έχεικουφώματασυνθετικάκαιέπιπλα , τιμή
45.000€.

Κωδ:14280-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:45.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο
1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατάστη-
μα65τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώροι
τουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία ,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγάλη
βιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο25.000€,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-
στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,Ι-
σόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύκαλή
τιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

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
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472τ.μ.,
χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,σεαπί-
στευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογιααποφασι-
στικόαγοραστή,Αποκλειστικήδιάθεσηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαιυπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφερόμενο,τιμή28.000€.

Κωδ13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο7.5
χιλ.Πωλείταιχωραφοοικόπεδο12.000τ.μ.,για
επένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σετιμήπράγματιχαμηλή,μόνο35.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

πολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού.
Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-
λείταιοικόπεδο400τ.μ.,μεσ/δ0,8εντόςσχε-
δίουπόλεως,άρτιοοικοδομήσιμο ,μεγύρω
-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτουτιμήείναι
83.000€αποδεδειγμέναηδετιμήπώλησηςτου
από80.000€τώραπροσφέρεταιστα32.000€,
ευκαιρίαάριστη.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-
ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο110.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικόπε-
δοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευράτης
Βέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000τ.μ.,
εντόςζώνης,μεεκπληκτικήθέαστονκάμπο,
αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμήπροσφοράς,
μόνο35.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαπάνωστοδρόμογια
τηΡαχιά12.000τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτην
Θεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προ-
νομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνο
σεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΑ.Σ.Βέροιας“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεταιγιατηνπρόσληψητεχνικών

τωνπαρακάτωειδικοτήτωνγιααπασχόληση
τουςστα εργοστάσιαΑλεξάνδρειας καιΒέ-
ροιας:
1)ΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγός Μηχανικός

εγκαταστάσεων2ηςειδικότητας
2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσε-

ων4ηςειδικότητας-Θερμαστής
3)ΑρχιτεχνίτηςήΕγκαταστάτηςΗλεκτρο-

λόγοςΑ΄Ειδικότητας

ΥποβολήΒιογραφικού:
-email:venus@venusgrowers.gr
-fax:2331024204
-Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS

GROWERS, Σιδηροδρομικός ΣταθμόςΒέ-
ροιας,Τ.Κ.59131,Τ.Θ.3,ΒΕΡΟΙΑ.
-Τηλ.Επικοινωνίας:2331023311μεεσω-

τερικό141ή147



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ο Ν ΤΑ Ι

ευρύχωροι  χώροι  γ ια
γραφεία, φροντιστήριο,
ή εργαστήριο και υπη-
ρεσίες. Είναι ανακαινι-
σμένοι, 2WC και λογικό
ενοίκ ιο.  Αριστοτέλους
18. Τηλ. 23310 23140 &
6949087741.

ΠΙΕΡΙΩΝ 32, ενοικιά-
ζεται κατάστημα 32 τ.μ.,
με πατάρι περίπου 15
τ.μ., με W.C. Τηλ.: 6979
464235.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-
γελματικός χώρος επί της

Βενιζέλου 7 στη Βέροια,
καθαρού εμβαδού 42 τ.μ.,
στον 2ο όροφο. Περιλαμβά-
νει 3 χώρους καιW.C.Τηλ.:
2331021106.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-
ταιεπαγγελματικόςχώρος50
τ.μ.,πλήρωςανακαινισμένος,
1ος όρ., γωνιακό, δίπλαστα
Αστικά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι
γραφείου με γνώσεις Η/Υ
και επιπλέον άτομα για την
παραγωγή ιδιωτικής εταιρί-
ας.Τηλ.:6974312313,6974
814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σεφ, ψήστης
και σερβιτόρος για γνωστό
ψητοπωλείο της Βέροιας.
Τηλ.: 23310 25178, ώρες
11.00π.μ.έως13.00μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για θερινή
περίοδοπλανόδιοιμικροπω-
λητές με ημερήσιες αποδο-
χές από 80,00 έως 100,00
ευρώ.Απαραίτητο να έχει
μεταφορικόμέσο.Τηλ.:6945
003564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομ-
μωτηρίου για πλήρη απα-
σχόληση, χωρίς υποχρεώ-
σεις, έχοντας τις βασικές
γνώσεις κομμωτικής. Τηλ.
επικοινωνίας:6974648212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δί-
πλωμα Γ΄ καιΔ΄ κατηγο-
ριας για μόνιμη πρωινή
απασχόληση. Τηλ.:  κ.
Κώστα2331021904.

ΖΗΤΕΙΤΑΙεργάτηςγια
εμπορία κρεάτων. Πληρ.
τηλ.:2332042608.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗζητάναπροσλάβει
2 άτομα, έναν οδηγό με
δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
καιέναναποθηκάριοέως
45 ετών. Πληροφορίες
στο6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμα-
νία κυρία χωρίς οικογε-
νειακές υποχρεώσεις για
εργασίασεελληνικόεστι-
ατόριο. ΜΙσθός, ασφά-
λεια,διαμονή.Πληρ.τηλ.:
6972816816.

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι  ο δ η -
γός-πωλητής σε εμπορι-

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.Θ
110.000€
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ92τ.μμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ
90000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΑΓΟΡΑ90τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.70000€
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/C
26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας
300€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.Τζακι
επιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ220€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση
250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚανωγειοκαλο250

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο
Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.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.μεπικλινηΕυκαιρια
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΤΡΙΔΑ3800τ.μο-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
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.μχρηζειανακ.γιαΙατρειο70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαΙατρουςΒενιζελουκοντα4χωρα
400€
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+200ΥΠΟΓΕΙΟσοβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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κή επιχείρηση.Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχος διπλώματος Γ΄ κατηγορίας,
Π.Ε.Ι. και κάρτα ηλεκτρονικού ταχογρά-
φου, έως 38 ετών. Βιογραφικά στο e-
mail: vbotzori@otenet.gr και στο Φαξ:
2331091610.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με δίπλωμα Γ’
κατηγορίας και εμπειρία στις πωλήσεις.
Αποστολή βιογραφικών στο sta-afoi@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσία κατάπροτίμηση τουπρογράμ-
ματος Epsilon για Λογιστικό Γραφείο.
Τηλ.:2331076870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη μι-

κρώνπαιδιών.Πληρ.τηλ.:6973680844.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφορεί-

ων με πολυετή εμπειρία και χειριστής
γερανών, με όλα τα επαγγελματικά δι-
πλώματακαιΠ.Ε.Ι.καιπτυχίοΜηχανικού
Αυτοκινήτωνζητάανάλογηεργασία.Τηλ.
6909403655.

ΚΥΡΙΑσοβαρήαναλαμβάνειφροντίδα
καιπεριποίησηηλικιωμένων καιπαιδιών
γιακάποιεςώρες.Τηλ.:6983435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και
περιποίησηηλικιωμένωνγιαόλοτο24ω-
ρο.Τηλ.:6986276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περιοχήΑιγιάλειας,

ποσότητα 120 κιλά, τιμή 4,00 ευρώ το
κιλό που βγήκε 24-12-2019. Πληρ. τηλ.:
6993546941κοςΠαναγιώτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τραπεζαρίας
ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύκτης
DELONGHI150ευρώ,1μπαούλοψυγει-
οκαταψύκτηςDELONGHIκαινούργιο250
ευρώ,1τραπέζισαλονιούμαύο49ευρώ.
Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% άδειας ΤΑΧΙ στη
Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 & 6946
660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙγραφείοεπαγγελματικόγερ-
μανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις
πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ.
επικοινωνίας:6973827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά, μο-
ντέλο1996,υγραέριο,160.000χιλιόμετρα,
μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις

ζητάΚυρία έως 50 ετών για οοβαρήσχέ-
ση.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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα
με ζάντες αλουμινίου 205x55x16
σε άριστη κατάσταση. Τιμή ευ-
καιρίας λόγωαλλαγής Ι.Χ.Τηλ.:
6945495566κ.Βασίλης.



Στο δρόμο προς το Συνέδριο βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ και στο πλαίσιο του διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες,  κλιμάκιο του κόμματος 
βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 1 Φεβρουαρίου 2020, στη Βέροια, σε εκδήλωση της εφημερίδας ‘Εποχή’, που έγινε στο δημαρ-
χείο. Επικεφαλής  ο τέως υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, μαζί με τους: Κώστα Πουλάκη, Μιχάλη Υδραίο και  Ανέτα 
Καββαδία, που κατέθεσαν τις θέσεις τους για ουσιαστικότερη «δεύτερη φορά Αριστερά», εν όψει της  διεύρυνσης και του εκσυγχρο-
νισμού του κόμματος, με αριστερή ταυτότητα αλλά και δυνατότητα να δημιουργήσει συμμαχίες. Ένα κόμμα αριστερό, «με αυτοπεποί-
θηση και σωστή δοσολογία, που θα 
μπορεί να εξελίσσεται, να είναι ζω-
ντανό και δημοκρατικό στη βάση και 
να μπορεί να κρατάει τρεις μπάλες: 
Πρόγραμμα, όραμα και κινηματική 
δράση», όπως τόνισε ο κ. Τσακα-
λώτος,

Οι ομιλητές έκαναν αυτοκριτική 
για την τετραετία διακυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ αλλά και κριτική στην κυ-
βέρνηση της Ν.Δ., κυρίως ως προς 
την κοινωνική και εργασιακή πολι-
τική της αλλά και για τα προβλή-
ματα που δημιουργεί στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, καθώς και για τους 
χειρισμούς της στα εθνικά θέματα. 
Τόνισαν ιδιαίτερα τη σημασία και τις 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 
που πρέπει να απασχολήσει σοβα-
ρά την πολιτική ατζέντα όλων και 
έστειλαν μήνυμα ενότητας στον κό-
σμο της Αριστεράς.

«Να είμαστε τολμηροί, ως σύγ-
χρονη αριστερά και να παλέψουμε 
στη βάση της κοινωνίας και της νεο-
λαίας… Θέλει φαντασία και ώσμωση 
νέων και παλιών,,,», τονίσθηκε στην 
εκδήλωση, την οποία  συντόνιζε η 
Εύη Παπαγιαννούλη.

Παρόντες ήταν στελέχη και φίλοι 
της Ν.Ε και του ΣΥΡΙΖΑ , οι πρώην 
βουλευτές Γιώργος Ουρσουζίδης και 
Χρήστος Αντωνίου, ο πρώην υπουρ-
γός Άγγελος Τόλκας κ.ά.

  Σ.Γκ.
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P Άγιος Βαλεντίνος έρχεται 
και δε μας καταδέχεται…

 
P Έτσι αγαπημένοι που 

είμαστε σε όλους τους τομείς 
ε;

 
P Μου είπε κάποιος ότι οι 

κοινωνίες μετά από οικονομική 
κρίση παρουσιάζουν όλα αυτά 
τα φαινόμενα διχασμού. Απλώς 
εδώ δεν ξέρουμε αν ήμαστε με-
τά, πριν ή εν μέσω οικονομικής 
κρίσης.

 
P Έχουμε ψωμί ακόμη 

για να βγούμε. Χωρίς ψωμί.
 
P Φανταστείτε πόσο έχουμε 

να διχαστούμε ακόμη…
 
P Οι δε κοινωνίες που 

επανήλθαν νωρίτερα, ήταν αυτές που αντιμε-
τώπισαν τα προβλήματα από κοινού. Σαν να 
βγάζουν Μαρινάκης-Σαββίδης πρωταθλητή 
τον Πανιώνιο από κοινού.

 
P Και σαν να περιμένουν ανυπόμονα Μη-

τσοτάκης-Τσίπρας-ΚΚΕ την κατά το δυνατόν τα-
χύτερη έλευση των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

 
P Την καλύτερη δουλειά την έκαναν οι 

Βρετανοί. Έμειναν εκτός Ε.Ε. και τώρα θα 
έχουν να ασχοληθούν με το επόμενο αίτημα 
ένταξής τους στην Ε.Ε.

 
P Η Βρετανία κι αν πέρασε, ανθεί και φέρει 

κι άλλο.
 
P Στην Ελλάδα, σε αναμονή κρουσμάτων 

κορονοϊού κλείσαμε όλες τις διόδους. Βάζου-
με στα σύνορα στρατό, λιμενικό, αστυνομία 
και εθνοφυλακή. Κι όπου υπάρχουν ανοικτά 
σημεία, αναλαμβάνουν εθελοντικά διερχόμε-
νοι λαθρομετανάστες.

 
P Προσοχή! Γυρίζει στη γειτονιά ένα λευκό 

βανάκι με Κινέζους. Χτυπούν τα κουδούνια, βή-
χουν και φεύγουν.

 
P Η φάση είναι ότι αυτόν τον ιό τον λέει ο 

καθένας όπως θέλει. Και ψάχνουμε να βρούμε 
κοινή θεραπεία.

 
P Πάντως η μάνα μου έχει άποψη: βεντού-

ζες, ό,τι κι αν γίνει!
 
P Έδιωξαν τον Βορίδη από τη Βέροια οι 

ΠΑΟΚτσήδες. Κι εκείνος έσκασε από τη στε-
ναχώρια του.

 
P Την ίδια ώρα ο Τσακαλώτος απολάμβανε 

την επιλογή που είχε κάνει ποδοσφαιρικά όταν 
ήταν μικρός.

 
P Κόμμα αλλάζεις, ομάδα όχι. Τόσο σοβα-

ρά είναι τα πράγματα.
 
P Στο ποδόσφαιρο και στην οικονομία, πά-

ντως, όλα βαίνουν καλώς εναντίον μας.
 
P Τα κάνουμε όλα μαντάρα επιτυχώς.
 
P Και το καλό:
 Σ’ ένα χωριό της Κρήτης κάνουν προξενιό μία 

πολύ όμορφη αλλά λίγο χαζούλα κοπέλα με έναν 
νέο απ’ το δίπλα χωριό. Η μάνα της τη συμβού-
λευε πώς θα μιλήσει του γαμπρού:

«Να του μιλάς αργά και καθαρά. Να τον ρω-
τήσεις τι δουλειά κάνει, τι του αρέσει να τρώει και 

τέτοια γενικά πράγματα…» της λέει.
«Εντάξει» λέει αυτή.
Τη μέρα του τραπεζιού κάθεται η νεαρή μαζί με 

τον νεαρό και τον ρωτάει:
«Τσι φακές τσι τρως;»
«Τσι τρώω» λέει εκείνος.
«Ααα, να σου κάνω εγώ τσι φακές με τη δάφνη 

να κουζουλαθείς!»
Χάρηκε αυτός που ήταν νοικοκυρά η νύφη, 

ήταν κι όμορφη και την καλόβλεπε…
«Το γιουβέτσι το τρως;» τον ξαναρωτά αυτή.
«Το τρώω» της απαντάει εκείνος.
«Ααα, να σου κάνω εγώ το γιουβέτσι στον ξυ-

λόφουρνο να κουζουλαθείς!» του ξανά λέει αυτή.
Η μάνα της που τα παρακολουθούσε όλα, την 

πάει πιο κει και της λέει:
«Μην του λες του γαμπρού όλο για φαγητά, θα 

τον χάσουμε. Όμορφη είσαι, κάνε του καμιά πονη-
ρή κουβέντα να τον γλυκάνεις…»

«Εντάξει» λέει αυτή.
Κάθεται εκείνη ξανά δίπλα στον γαμπρό και 

μετά από λίγο τον ρωτάει:
«Το σεξ σ’ αρέσει;»
«Μ’ αρέσει, λέει εκείνος» και έλαμψαν τα μάτια 

του.
«Αααα, να κάνει σεξ με τον εξάδελφό μου τον 

Μανόλη να κουζουλαθείς!»
K.Π.

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ από τη Βέροια:
Πάμε Συνέδριο, για ένα σύγχρονο κόμμα με αριστερή 

ταυτότητα και δυνατότητα συμμαχιών 
-Τσακαλώτος, Πουλάκης, Υδραίος και  Ανέτα Καββαδία, οι ομιλητές στην εκδήλωση του περασμένου Σαββάτου
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