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 Οι καιροί έχουν αλλάξει
Οι καιροί έχουν αλλάξει, οι καιροί είναι πονηροί, και οι 
επιτήδειοι ακόμη πονηρότεροι!
Το σημερινό κύριο θέμα του «ΛΑΟΥ» αναδεικνύει 
ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, αυτό της εξαπάτησης 
ηλικιωμένων, που είναι πιο ευκολόπιστοι από τους 
νεότερους, καθότι έζησαν τις εποχές που οι ανθρώπινες 
σχέσεις ήταν πιο αθώες και οι άνθρωποι ζούσαν με το 
κλειδί επάνω στην πόρτα. 
Σήμερα, όλα έχουν αλλάξει…
Για αυτό, καλού κακού, ενημερώστε τους ηλικιωμένους 
γονείς σας ότι εάν συμβεί κάτι θα το μάθουν από 
τα ίδια τους τα παιδιά ή από τους συγγενείς… Κι ας 
μην ανοίγουν την πόρτα, σαν τον παλιό καλό καιρό, 
σε κανέναν, εφ’ όσον ζουν μόνοι τους. Προχθές μια 
ηλικιωμένη, της χτύπησε την πόρτα ένας νεαρός, ότι 
δήθεν τον έστειλε η συγκάτοικος από τον 2ο όροφο 
για να της δανείσει ένα λεμόνι και μέχρι να πάει στο 
ψυγείο, της βγήκε… ξινό!
Προσοχή λοιπόν και το νου μας!
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Κινητικότητα στο ΚΙΝΑΛ Ημαθίας
ΚινητικότηταστοΚΙΝΑΛΗμαθίας
Κινητικότηταστο«ΚίνημαΑλλαγής»αυτήντηνεβδομάδα,σεεπίπεδοΗμαθίας.Τοψηφοδέλτιογιατιςβουλευτικές

εκλογέςθαανακοινωθείτιςεπόμενεςημέρεςολοκληρωμένο,όπωςμαθαίνουμε,αφούοιθέσειςκλείνουνκαιμάλιστα
μεσυνωστισμό.

ΠροφανώςείναιαρκετοίαυτοίπουεπιθυμούννακατέβουνμετοΚΙΝΑΛγιατοΚοινοβούλιο.
ΓιατηνΠεριφέρεια,μπορείουποψήφιοςτουκόμματοςναμιλάειαύριοστηνΑλεξάνδρειαΗμαθίας,όμωςονόματα,

δενπροβλέπεταιναανακοινώσει.
Επιβεβαιώνουντοενδιαφέροντους,ωστόσο,σύμφωναμεέγκυρεςπληροφορίες,οΧρήστοςΚούτραςκαιηΔώρα

Μπαλτατζίδουγιατιςδύοαπότιςεπτάθέσειςτουψηφοδελτίου.Αναμένονταιλοιπόνονόματααπόόλεςτιςγεωγραφι-
κέςπεριοχέςτουΝομού,μετατρίαναείναιαπότηΒέροια.

Καιαπόποιεςκοινωνικές-επαγγελματικέςομάδεςαναμένονταιοιπερισσότεροι–γενικώς-υποψήφιοι;
Δενχρειάζεταιπολύσκέψη…
Γιατροίκαιδικηγόροιθαείναικαιπάλιηπλειοψηφία.Λέμε…

Έντονη κακοκαιρία 
από σήμερα μέχρι 

την Πέμπτη
Δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε χθες η

ΕΜΥπροβλέπονταςκαιστηνπεριοχήμαςισχυ-
ρέςβροχέςκαικαταιγίδεςπουθασυνοδεύονται
απόχαλαζοπτώσειςκαιθυελλώδηανέμους,ενώ
σταορεινάπροβλέπονταιχιονοπτώσεις.

Τηνπροσοχήτωνπολιτών,εφιστάκαιηυπη-
ρεσίαΠολιτικήςπροστασίαςτουΔήμουΒέροιας
με ανακοίνωση τουαρμόδιου αντιδημάρχουΒ.
Παπαδόπουλου,μεειδικήμέριμναγιαταπαιδιά
καιτουςηλικιωμένους.

Ηεπιδείνωσητουκαιρούξεκινάαπόσήμερα
Τρίτη,μέχριτηνΠέμπτη7Φεβρουαρίου.

Κοίτα
ναδεις

μάρκετιγκ
στηΒουλή.
Άρχισαννα...
ξεπουλάνε
οιγκαζόζες!

Έκδηλο το ενδιαφέρον

Ηφωτογραφίααπότηχθεσινοβραδινήεκδήλωσηπουέγινεστη«Στέγη»γιατηνΠαγκόσμιαΗμέρακατάτου
Καρκίνου.Τοσχόλιο,αφοράστηνμεγάληπροσέλευσητουκόσμου,πουδείχνειτοενδιαφέροντουκοινούγιαμια
ασθένειαπου,ανδενέχειχτυπήσει,θαχτυπήσειμεβεβαιότητασχεδόν,τουλάχιστονμιαπόρταοικογενειακή,συγγε-
νικήήφιλικήμας,δυστυχώς!

Με πολύ κόσμο η χθεσινοβραδινή 
ομιλία του Μιχάλη Χαλκίδη

ΗομιλίατουΜιχάληΧαλκίδηγιαυποψήφιοςδήμαρχοςΑλεξάνδρειας,τελείωσεαργάχθεςτοβράδυκαιεκτιμάται
λογικόαυτό,αφούπήρεκάποιοχρόνοηέναρξη,τηςεκδήλωσηςαπότηνπροσέλευσητουκόσμουήταναθρόα.

Το«Αρχοντικό»γέμισε«τίγκα»μέχριέξω,απόφίλουςκαιυποστηρικτέςτουΧαλκίδηπουπήγαννατονακούσουν.
Μεδεδομένηλοιπόντηνπροσέλευση,ουποψήφιοςδήμαρχοςκρατάεισταθεράωςπρόταση,τηνπρόσκλησηπρος

τουςσυναδέλφουςτου,επίσηςυποψηφίους,γιαένακοινόψηφοδέλτιο,άσκησεωστόσοκαιαυστηρήκριτικήστησημε-
ρινήδιοίκηση,ηοποία,όπωςτόνισε,μετάτιςεκλογέςθαείναιμιατραγικήπαρένθεση.

Μάλισταοκ.ΧαλκίδηςυποσχέθηκεότιθααλλάξειτονΔήμοΑλεξάνδρειαςκαιτοντόποτου,απόεκείπουξεκίνησε
τηνπολιτικήτουζωήκαιεκεί,όπουεπιθυμείνακλείσειτηνπορείααυτή.

Στηνδημόσιαομιλίατουήτανπολλοί…Παρουσίεςκαιαναλυτικόρεπορτάζστοαυριανόμαςφύλλο.



Απανωτά τα περιστατικά εξαπάτησης 
τις τελευταίες ημέρες στη Βέροια – 
φανταζόμαστε ότι θα συμβαίνουν και 
σε άλλες περιοχές – από τηλεφωνήμα-
τα αγνώστων που παραπλανούν ηλικι-
ωμένους για να αποσπάσουν χρήματα, 
με το πρόσχημα ότι τα παιδιά τους ή 
κάποιοι συγγενείς, έπαθαν ατύχημα ή 
χρωστάνε λεφτά που πρέπει άμεσα να 
αποπληρωθούν.

Οι μεσολαβητές υποτίθεται ότι εξυπηρετούν τους 
παθόντες και έτσι, αποσπούν διάφορα ποσά και 
εξαφανίζονται.

Η κατάσταση έχει πάρει μορφή επιδημίας, αφού 
καθημερινά είναι τα περιστατικά εξαπάτησης.

Τι κάνουν οι δράστες για να αποπλανήσουν τα 
θύματά τους που είναι κυρίως ηλικιωμένοι;

Τηλεφωνούν σ’ ένα σπίτι, αφού προφανώς έχουν 
βολιδοσκοπήσει για τις συνθήκες ζωής, τις παρου-
σίες και τις συνήθειες του σπιτιού, και λένε στους 
ηλικιωμένους ότι το παιδί τους (γνωρίζουν μάλιστα, 
όνομα, εργασία κ.λπ.) έπαθε ένα ατύχημα και χρειά-
ζεται επειγόντως χρήματα. «Αλλά επειδή δεν μπορεί 
ο ίδιος να ‘ρθει, θα ‘ρθουμε να τα πάρουμε εμείς» 
λένε. Μάλιστα προσποιούνται και τη φωνή τους παι-
διού τους, την οποία όμως, πάνω στον πανικό του ο 
γονιός, δεν αναγνωρίζει με βεβαιότητα. Έτσι, ετοιμά-
ζουν ότι χρηματικό ποσό βρίσκεται στο συρτάρι και 
έρχεται ο δράστης και το παραλαμβάνει… Όταν βέ-
βαια διαπιστώνεται η αλήθεια είναι πλέον αργά διότι 
τα χρήματα έκαναν ήδη φτερά!

Αναφέρουμε επίσης κι άλλα περιστατικά σύμφω-

να με μαρτυρίες θυμάτων:
«Με πήραν τηλέφωνο κι όταν το σήκωσα, κάποια 

κοπέλα φώναξε κλαίγοντας, μαμά έσπασα το πόδι 
μου… Δεν κατάλαβα τι ακριβώς έγινε, και κάποιος 
που παρίστανε τον γιατρό, μου είπε ότι για την επεί-
γουσα εγχείρηση χρειάζονται χρυσές λάμες οι οποίες 
κοστίζουν 20.000 ευρώ. Όταν είπα ότι δεν έχω τόσα 
χρήματα, με ρώτησαν πόσα έχω… Τους είπα ότι δεν 
έχω καθόλου και ότι θα πάρω τηλέφωνο στον αδελ-
φό μου για να δούμε τι θα κάνουμε. Τότε το έκλεισαν 
και δεν με ενόχλησαν ξανά».

Ένα άλλο περιστατικό, αφορά έναν ηλικιωμένο 
στον οποίο εμφανίστηκε κάποιος ως λογιστής του 

γιου του ζητώντας (κατ’ εντολή δήθεν του πελάτη 
του) άμεσα χρήματα για να τακτοποιηθεί ένας λογα-
ριασμός του ώστε να μην του κατασχέσουν περιου-
σιακά στοιχεία.

Επίσης, χθες το μεσημέρι, δύο νέες γυναίκες, μι-
λάνε από τα μπαλκόνια, στο κέντρο της Βέροιας. Λέει 
η μία ότι πριν από λίγο δέχθηκε κάποιο τηλεφώνημα 
από γυναίκα που ζητούσε βοήθεια γιατί έσπασε το 
πόδι της. Μπαίνοντας στο σπίτι, η δεύτερη γυναίκα, 
δέχεται επίσης το ίδιο τηλεφώνημα…

Τα περιστατικά εξαπάτησης, με διάφορα τεχνά-
σματα, δεν έχουν τελειωμό και η ανησυχία των πο-
λιτών είναι βάσιμη, καθότι είναι πραγματικά και συμ-

βαίνουν και… στα καλύτερα σπίτια!
Πρόκειται για σπείρα απατεώνων, τη δράση 

της οποίας γνωρίζει και η Αστυνομία, αφού δέχεται 
τηλεφωνήματα και διαμαρτυρίες πολιτών που εξα-
πατήθηκαν σχεδόν καθημερινά.

Τι συμβουλεύει η Αστυνομία
Η ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της προστασίας των πολι-

τών από παρόμοια κρούσματα δίνει συγκεκριμένες 
και χρήσιμες οδηγίες, κυρίως προς ηλικιωμένους, 
εφιστώντας την προσοχή στα παρακάτω:

-Να μην πείθονται εύκολα από άτομα, τα οποία 
τους “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών - φιλι-
κών προσώπων.

-Να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα 
άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα 
και τεχνάσματα να εισέλθουν στο σπίτι τους η 
προσπαθήσουν να τους πείσουν για την καταβολή 
χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας 
ανάγκης συγγενικού - φιλικού προσώπου (π.χ. νο-
σηλεία σε νοσοκομείο).

-Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφω-
νικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδουν σε 
προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

-Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται 
έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού προσώπου, 
να επιδιώκουν πάντα οι ίδιοι από το δικό τους τηλέ-

φωνο να επικοινωνούν με το γνωστό-συγγενικό τους 
πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλού-
νται και να μην δέχονται να μιλάν με άτομο, το οποίο 
κάλεσαν οι άγνωστοι.

-Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνουν ότι δεν πρό-
κειται να παραδώσουν χρήματα, εάν δεν εμφανι-
στούν οι γνωστοί-συγγενείς τους.

-Να μην δέχονται σε καμία περίπτωση άγνωστα 
άτομα να τους οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα 
ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

-Να μην πείθονται από άγνωστους, οι οποίοι 
εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή 
άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού 
προβλήματος, εάν δεν τους έχουν οι ίδιοι προηγου-
μένως καλέσει.

-Να μην πείθονται όταν άγνωστοι τους ζητούν 
να καταβάλλουν χρήματα για οφειλές γνωστών ή 
συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε 
καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά 
υπηρεσιών.

(Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσι-
ες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλ-
ληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους 
χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή 
χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν)

-Να είναι πάντα  διαθέσιμοι οι τηλεφωνικοί αριθ-
μοί, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσουν σε 
περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, 
Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Συγκρατήστε στοιχεία δραστών
Σε κάθε περίπτωση οι πολίτες που υποψιάζονται 

ότι πρόκειται για εξαπάτηση θα πρέπει να  συγκρα-
τήσουν τα χαρακτηριστικά των δραστών, εάν έρθουν 
σε επαφή μαζί τους καθώς και τα οχήματα με τα 
οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχή-
ματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσουν το έργο των 
διωκτικών αρχών, στις οποίες θα πρέπει να αναφέ-
ρουν το συμβάν, ακόμη και σε περίπτωση απόπει-
ρας απάτης σε βάρος σας.
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Την  πρώτη ανοιχτή ομι-
λία της κάνει το Σάββατο 
9 Φεβρουαρίου στις 6.00 
το απόγευμα στην «Ελιά» 
(sala) , η υποψήφια 
Δήμαρχος Βέροιας Γεωρ-
γία Μπατσαρά.

Στο πλαίσιο της ομιλίας της η 
κα Μπατσαρά θα παρουσιάσει το 
σήμα, το όνομα και υποψήφιους του 
συνδυασμού της.

Ανοιχτή ομιλία της υποψήφιας
δημάρχου Βέροιας Γεωργίας Μπατσαρά 
Θα παρουσιάσει συνδυασμό και υποψήφιους

Με πρόσχημα, ατυχήματα ή χρέη συγγενών του…

Σπείρα απατεώνων εξαπατά τηλεφωνικά ηλικιωμένους 
στη Βέροια, αποσπώντας τους χρήματα

Ο  Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών 
Βέροιας πραγματοποιεί ανοιχτή εκδή-
λωση για τις αγροτικές κινητοποιή-
σεις, σήμερα  Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 
στις 09.00 το πρωί, στον κόμβο της 
Κουλούρας με προσκεκλημένους 
όλους όσοι θέλουν να συμπαραστα-
θούν στον αγώνα των αγροτών της 
Ημαθίας αλλά και της ευρύτερης περι-
οχής. Στο δημόσιο κάλεσμά τους ανα-
φέρουν:

«Κορυφώνουμε την κινητοποίηση μας και καλού-
με φορείς παράγοντες και τον απλό κόσμο να βρεθεί 
στο πλευρό μας σε μια προσπάθεια να αναδείξουμε 

το τεράστιο οικονομικό ζήτημα της περιοχής. 
Με σημαία μας την εξαθλίωση και την πεποίθηση 

μας να την ανατρέψουμε, ζητώντας μια καλύτερη 
ζωή  για μας και την κοινωνία της Ημαθίας γενικότε-
ρα, καλούμε καθολικό Πανημαθιώτικο συλλαλητήριο 
συμπαράστασης από τοπικούς Φορείς , Οργανώ-
σεις, Συλλόγους και πρόσωπα .

Η αγροτιά καταρρέει
Η Ημαθία κινδυνεύει
Η τοπική αγορά παραπαίει
Η κοινωνική συννοχή διαλύεται 
Θα μείνουμε άπραγοι ;
Ολοι μαζί να διατρανώσουμε την απαίτησή μας 

για την στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Τον στυ-
λοβάτη της τοπικής οικονομίας». 

Σήμερα το πρωί στον κόμβο της Κουλούρας
Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας: 

ανοιχτό κάλεσμα σε όσους θέλουν
να συμπαρασταθούν στον αγώνα

των αγροτών



Στη θαυμάσια και ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα 
εκδηλώσεων του «Αριστοτέλειου» πολιτιστικού κέ-
ντρου στον Τρίλοφο Δήμου Βέροιας, πραγματοποι-
ήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (2/2) μια εντυπω-
σιακή πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Με τη Κούβα 
στην καρδιά». Συγκεκριμένα εγκαινιάσθηκε και θα 
διαρκέσει μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου φωτογραφική 
έκθεση που δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες 

να γνωρίσουν μέσα 
από τις φωτογραφίες 
τη χλωρίδα και την 
πανίδα αλλά και την 
κουλτούρα και την 
καθημερινότητα του 
μακρινού νησιού της 
Κούβας.

Η εκδήλωση «ξε-
κίνησε» με καλωσό-
ρισμα της προέδρου 
του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου «Αριστοτέλης» 
Μαρίας Καραγιάννη. 
Ακολούθησαν χαιρε-
τισμοί του Προέδρου 
του Τριλόφου Γιάννη 
Καραγιάννη και του 
Δημάρχου Βέροιας 
Κώστα Βοργιαζίδη. 
Στη συνέχεια χαιρέ-
τησε και ευχαρίστησε 
τους πολυπληθείς ε-
πισκέπτες (μέσα και 
έξω από την αίθου-
σα) η Πρέσβειρα της 
Κούβας στην Ελλά-
δα κ. Zelnys Maria 
Doimingues Cortina 
η οποία αναφέρθηκε 
στις παραδοσιακά 
άριστες ελληνοκου-
βανέζικες σχέσεις. 
Το λόγο ακολούθως 
πήρε ο Πρόξενος της 
Κούβας κ. Jose Oriol 
Marrero Martinez 
που σαν ερασιτέχνης 
φωτογράφος δημι-
ούργησε την έκθεση 
η οποία παρουσιά-
σθηκε στη Θεσσαλο-
νίκη (έκθεση βιβλίου) 
αλλά καις το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο.

Παρούσα στην 
εκδήλωση ήταν και 
η πρέσβειρα του 
Παναμά στην Ελ-
λάδα κ.Christ ina 
L iakopou los  de 
Papadiki και ο σύ-
ζυγός της κ. Φώτης 
Παπαδίκης καθηγη-
τής που έχει καταγω-
γή από τον Τρίλοφο. 

Οι δύο πρέσβειρες συνδέονται με μακρόχρονη φιλία 
και το γεγονός αυτό αποτέλεσε την ευχάριστη συ-
γκυρία να οργανωθεί η παραπάνω έκθεση.

Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψαν η πρέσβει-
ρα της Κούβας και ο Δήμαρχος Βέροιας ενώ στους 
«υψηλούς» επισκέπτες προσφέρθηκαν ντόπια 
προϊόντα.

Ακολούθησε δεξίωση με ντόπια εδέσμα-
τα αλλά και κουβανέζικες νοστιμιές που δη-
μιούργησε ο chef του «12 γράδα» Γιάννης 
Σαμούκας ενώ την «παράσταση» έκλεξε θα 
λέγαμε η Κουβανέζα τραγουδίστρια Marlen 
που απέδωσε τραγούδια της πατρίδας της 
σε ρυθμό Latin που μεταξύ άλλων χόρεψαν 
νεαρά ζευγάρια της σχολής της Σοφίας Α-
ντωνιάδη.

Μάκης Δημητράκης
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ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑ-
ΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)      

Προβολές:  Πέμπτη 31/1 – Παρα-
σκευή 1/2 - Σάββατο 2/2 – Κυριακή 
3/2 στις 17.30 μεταγλωττισμένη στα 
Ελληνικά

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Α Λ Ε -
ΞΑΝΤΡ ΑΣΤΙΕ

Ηθοποιοί: Τ Ι Σ  Φ Ω Ν Ε Σ 
ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡ-
ΛΑΣΗΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΤΑΣΟΣ 
ΚΩΣΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, 
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΚΟΥΦΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
ΚΡΕΒΑΪΚΑΣ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ, ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ

Κλέφτες Καταστημάτων – Shoplifters
Προβολές:   Πέμπτη 31/1 – Δευτέρα 4/2– Τρίτη 

5/2 – Τετάρτη 6/2 στις 20.30
Παρασκευή 1/2– Σάββατο 2/2 – Κυριακή 3/2 στις   

19.30 και 21.45

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Χιροκάζου Κόρε-‘Εντα
Ηθοποιοί: Lily Franky, Sakura Andô, Mayu 

Matsuoka

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗΣ  -  SERENITY 
Προβολές:   Πέμπτη 31/1 – Δευτέρα 4/2– Τρίτη 

5/2 – Τετάρτη 6/2 στις 20.30
Παρασκευή 1/2– Σάββατο 2/2 – Κυριακή 3/2 στις   

19.30 και 21.45
Σενάριο / Σκηνοθεσία: ΣΤΙΒΕΝ ΝΑΪΤ
 Ηθοποιοί: ΤΖΙΜΟΝ ΧΟΥΝΣΟΥ, ΑΝ ΧΑΘΑ-

ΓΟΥΕΪ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΚΛΑΡΚ , ΝΤΑΪΑΝ ΛΕΪΝ, ΜΑΘΙΟΥ 
ΜακΚΟΝΑΧΙ 

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»     31/1/19 - 6/2/19

Αποκριάτικο 
παιδικό πάρτυ

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέ-
ροιας σας προσκαλεί στο αποκριάτι-
κο παιδικό πάρτυ θα πραγματοποι-
ηθεί  την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 
2019 ώρα 5.00  μ.μ. στην αίθουσα 
της Λέσχης Αξιωματικών Βέροιας.

Τιμή πρόσκλησης 5 € 

Με τιμή το Δ.Σ.   

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Τριλόφου
Εντυπωσιακή εκδήλωση,

“με την Κούβα στην καρδιά”

Το Μουσικό Οργανικό Σύνολο «Μονόγραμ-
μα» έκοψε την πίτα του 2019, το βράδυ του 
Σαββάτου στα «5 βήματα στην άμμο», όπου 
γλέντησε μέχρι αργά, με καλό φαγητό, πολύ 
καλή μουσική και τραγούδι. ! Ο μαέστρος Πέ-
τρος Ρίστας και η πρόεδρος του Μονογράμμα-
τος Αλεξάνδρα Ανανιάδου αντάλλαξαν  ευχές 
με τις χορωδούς και τους καλεσμένους, για 
καλή και δημιουργική χρονιά, η οποία ούτως 
η άλλως είναι γεμάτη ! Μάλιστα έγινε αναφορά 
στο 2ο Φεστιβάλ χορωδιών στις 31/3/2019 
στον Χώρο Τεχνών και στην συμμετοχή της 
Χορωδίας στην μουσική εκδήλωση του Γηρο-
κομείου με αφιέρωμα στον Χρηστο Νικολό-
πουλο.

Το φλουρί το κέρδισε η χορωδός και ταμίας 
του συλλόγου Χρυσάνθη Τσακμακίδου.

Με ευχές, μουσικές και χορό το 
«Μονόγραμμα» έκοψε την πίτα του

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου η Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας παρουσία 
πολλών μελών και φίλων του κόμματος. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Γραμματέας της Ν.Ε Ημαθίας κ. 
Αν. Κωστόπουλος , οι Βουλευτές Ημαθίας κ. Χρ Αντωνίου. και Φρ. Καρασαρλίδου και ο Περιφερειακός σύμ-
βουλος Ημαθίας κ. Αθ. Χειμώνας, με πολλές ευχές για μια δημιουργική χρονιά με επιτυχίες. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας
έκοψε την πίτα του 2019
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Στο πλαίσιο της “Zootechnia 2019”

Κώστας Καλαϊτζίδης:
“Η κτηνοτροφία είναι κινητήρια 
δύναμη της τοπικής οικονομίας” 

Τη διεθνή έκθεση 
“Zootechnia 2019” 
για την κτηνοτροφία 
και την πτηνοτροφία, 
που πραγματοποιή-
θηκε στη Θεσσαλονί-
κη, επισκέφθηκε την 
Κυριακή 3 Φεβρου-
αρίου, ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Ημαθίας 
Κώστας Καλαϊτζίδης. 
Εκεί, είχε την ευκαι-
ρία να συναντηθεί με 
Hμαθιώτες επιχειρη-
ματίες και κτηνοτρό-
φους που συμμετεί-
χαν στην έκθεση, να 
επισκεφθεί περίπτε-

ρα μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου αλλά και υπηρεσιών και φορέων σχετικών με 
την κτηνοτροφία.

Επισκέφθηκε επίσης το περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου 
συνάντησε και την Γερακίνα Μπίσμπινα, αντιπεριφερειάρχη αγροτικής οικονομίας, το 
περίπτερο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και το περί-
πτερο της Ψηφιακής Ελλάδας (“Digital Greece”) όπου μεταξύ άλλων είχε ενημερωτική 
συνάντηση με εκπροσώπους του προγράμματος “Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά”. Πρό-
κειται για ένα πρωτοποριακό- καινοτόμο πρόγραμμα που υλοποιείται με τη συνεργασία 
του Ιδρύματος ‘Σταύρος Νιάρχος’, του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, του Πανε-
πιστημίου Rutgers των ΗΠΑ και της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και στοχεύει στη 
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους που θέ-
λουν να ασχοληθούν με τον Αγροδιατροφικό Τομέα. Η συνάντηση του Κώστα Καλαϊτζί-
δη και εκπροσώπων του προγράμματος είχε ως αντικείμενο και τη συνεργασία με την 
αντιπεριφέρεια Ημαθίας για διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων του προγράμμα-
τος στην Ημαθία, με στόχο την ενημέρωση των νέων της περιοχής, που ενδιαφέρονται 
να ασχοληθούν με αντίστοιχες επιχειρηματικές δράσεις.

Σχετικά με την επίσκεψη που έκανε στην έκθεση “Zootechnia 2019” o αντιπερι-
φερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης δήλωσε: “Θέλω κατ΄αρχήν να συγχαρώ τις 
επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες από την Ημαθία που πήραν μέρος στην έκθεση 
Zootechnia 2019. Τίμησαν την περιοχή μέσω της άριστα οργανωμένης παρουσίας 
τους και ανέδειξαν με τη συμμετοχή τους, δυναμικούς κλάδους του Ημαθιώτικου Επι-
χειρείν. Προέκυψαν από την επίσκεψη που έκανα, ενδιαφέρουσες ενημερωτικές συνα-
ντήσεις που μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε προς όφελος της περιοχής και ειδικά των 
νέων της Ημαθίας. Κλαδικές εκθέσεις όπως η Zootechnia είναι πολύ χρήσιμες καθώς 
οι κλάδοι της κτηνοτροφίας, της γαλακτοκομίας, του αγροδιατροφικού τομέα γενικά, α-
ποτελούν κινητήριο δύναμη για την τοπική οικονομία και η ενημέρωση πάνω στις σύγ-
χρονες τάσεις και τις εξελίξεις που τους αφορούν έχει πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η 
διοργανώτρια HΕLEXPO ΔΕΘ και οι επιμέρους φορείς που συμμετείχαν στη φετινή ε-
πιτυχία της έκθεσης Zootechnia  είναι αξιέπαινοι για τον έργο και την προσφορά τους”.  

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δημαρχείο Βέροιας πραγμα-
τοποίησαν η πρέσβειρα της Κούβας στην Ελλάδα κα Zelmys 
María Domínguez Cortina και ο πρόξενος κος  José Oriol 
Marrero Martínez.

Τους Κουβανούς διπλωμάτες υποδέχθηκαν στο Δημαρχείο, ο 
Δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης  Hμαθίας 
Κώστας Καλαϊτζίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιώργος 
Μπίκας και ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ Λεωνίδας Ακριβόπουλος. 
Στην συνάντηση παραβρέθηκαν η πρόεδρος του πολιτιστικού 
συλλόγου Τριλόφου Μαρία Καραγιάννη, ο πρόεδρος της το-
πικής κοινότητας Τριλόφου Γιάννης Καραγιάννης, η υπεύθυνη 
προγραμματισμού της ΚΕΠΑ Νανά Καραγιαννίδου, ο ειδικός 
συνεργάτης του αντιπεριφερειάρχη Νίκος Τσιούντας. Την με-
τάφραση έκανε η Μαρία Σάντσο, καθηγήτρια Ισπανικών στην 
Βέροια, ιδιοκτήτρια του φροντιστηρίου Didactica. Οι Κουβανοί 
διπλωμάτες βρέθηκαν στην Ημαθία στο πλαίσιο των εγκαινίων 
της έκθεσης φωτογραφίας “Με την Κούβα στην καρδιά” που 
φιλοξενείται στο πολιτιστικό κέντρο Τριλόφου  και συναντήθηκαν 
με τις τοπικές αρχές στο Δημαρχείο. Στο καλωσόρισμά του ο 
δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης έκανε αναφορά στην ιστορία 
της Βέροιας και στάθηκε ιδιαίτερα στο Βασίλειο της Μακεδονίας, 
στο πέρασμα του Αποστόλου Παύλου αλλά και στην συνύπαρξη 
χριστιανών, εβραίων και μουσουλμάνων. Ο αντιπεριφερειάρχης  
Κώστας Καλαϊτζίδης στάθηκε ιδιαίτερα στην τοπική οικονομία 
και τους κεντρικούς πυλώνες της που είναι η αγροτική παραγω-
γή και η παραγωγή βόιου κρέατος, μίλησε για τα χιονοδρομικά 
του νομού αλλά και για την Σχολή Αριστοτέλους στη Νάουσα. 
Ο Γιώργος Μπίκας είπε ότι η Ημαθία είναι από τους κεντρικούς 
παραγωγικούς νομούς και ζήτησε από τους Κουβανούς διπλω-
μάτες να συζητήσουν για τομείς που μπορούν να αναπτυχθούν 
συνεργασίες. Μάλιστα πρότεινε να ενεργοποιηθεί και ένα προ-
ξενείο της Κούβας στην Βόρεια Ελλάδα. Η πρέσβειρα Zelmys 
María Domínguez Cortina δήλωσε ότι στην Ελλάδα νιώθει την 
αγάπη του Ελληνικού λαού και πρόσθεσε ότι οι δυο λαοί έχουν 
πολλά κοινά στοιχεία όπως η αγάπη στην οικογένεια, το καλό 
φαγητό, η μουσική και η «ελευθερία». Ανέφερε ακόμη ότι ο Γενι-
κός Πρόξενος ετοιμάζει μια εργασία με θέμα την σχέση του Χοσέ 
Μαρτί (Κουβανού ποιητή και συγγραφέα,  εθνικού ήρωα  και 
σύμβολο του αγώνα για την ανεξαρτησία της πατρίδας του) με 
την Ελλάδα. Ο Χοσέ Μαρτί, μιλούσε Ελληνικά, αγαπούσε  την 

Ελλάδα και τους Έλληνες και στα έργα  έχει κάνει αναφορά σε 
65 περιοχές της Ελλάδος. Από την πλευρά του ο πρόξενος José 
Oriol Marrero Martínez είπε ότι οι φωτογραφίες της παρούσας 
έκθεσης είναι δικές του ενώ στο μέλλον θα πραγματοποιήσει 
άλλη μια έκθεση με θέμα αυτή τη φορά  “Με την Ελλάδα στην 
καρδιά” , η οποία θα απεικονίζει τις 65 Ελληνικές περιοχές που 
αναφέρονται στα έργο του Χοσέ Μαρτί. Η συνάντηση έληξε με 
κέρασμα , που περιελάμβανε τοπικές γεύσεις.

 Με τις Τοπικές Αρχές
συναντήθηκαν Κουβανοί διπλωμάτες

στο Δημαρχείο Βέροιας



6 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΤΡΙΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019  

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο Βέροιας τηλ. 23310 
24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής Αγοράς.  Για πληρο-
φορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για οικονομική ενίσχυση 
επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA BANK.  1. Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας 
Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70  2. 
Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 00 00 24 , IBAN:  GR 78 0140 82 
90 82 90 02 00 10 00 024

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 3 Φε-

βρουαρίου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου 
Βέροιας ο Γεώργιος Αριστ. Κα-
ραΐσκος σε ηλικία 95 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου

Εθελοντική
Αιμοδοσία 
στο Δήμο

Αλεξάνδρειας
 

 Ο Δήμος Αλεξάνδρειας καλεί όλους τους Δημότες, 
να συμμετέχουν στην Εθελοντική Αιμοδοσία που διορ-
γανώνει, σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του 
Νοσοκομείου Βέροιας και τις τοπικές ενορίες του Δήμου 
Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 από τις 
09:00 π.μ. έως  12:00 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Αλεξάν-
δρειας. Σκοπός είναι η ενίσχυση του αποθέματος της 
Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών, που εξυπηρετεί την κά-
λυψη έκτακτων κυρίως, περιστατικών ασθενείας ή ατυ-
χήματος δημοτών μας. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια 
χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς 
τον συνάνθρωπο μας. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο δώρο 
απ’ την εθελοντική αιμοδοσία, αφού στην πραγματικότη-
τα  είναι ένα δώρο δύναμης και ελπίδας γι’ αυτόν που το 
δέχεται. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι απόλυτα ασφαλής 
και ο δότης δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο για 
την υγεία του.  Προσφέροντας λίγα λεπτά από τον χρόνο 
μας γινόμαστε πρότυπα κοινωνικής αλληλεγγύης και 
κοινωνικής προσφοράς. Για να γίνει κάποιος εθελοντής 
αιμοδότης χρειάζεται:

• Να είναι 18-60 ετών και υγιής
• Να έχει κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ
• Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ και φάρμακα
• Να έχει πάρει ένα ελαφρύ γεύμα όχι όμως μεσημε-

ριανό

ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

των μελών
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του  ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, σας  καλεί 

στη Γενική  Συνέλευση  των μελών του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ , την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 
2019 , ώρα 10.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Μητρο-
πόλεως, Βενιζέλου 29, με τα παρακάτω θέματα:

1.Απολογισμός-Λογοδοσία απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου  Δ.Σ..
Εάν   δεν  γίνει  απαρτία,  η  Γενική  Συνέλευση, θα επαναληφθεί  την  επομένη   

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου  2019 ,  στον  ίδιο  τόπο , την  ίδια  ώρα  με τα   ίδια  θέματα.
Όσα τακτοποιημένα οικονομικά μέλη θέλουν να βάλουν  υποψηφιότητα για το Διοι-

κητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή , πρέπει να υποβάλουν δήλωση  στην 
Γραμματεία του Γηροκομείου Βέροιας , από 4 έως 8 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 08.00 
π.μ. έως 2.00 μ.μ. 

Για το Δ.Σ. του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ
 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η Πρόεδρος - ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 2 Φε-

βρουαρίου 2019 στις 3.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρό-
μου Μακροχωρίου ο Χρήστος 
Κων Παπαδόπουλος σε ηλικία 
96 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 2 Φε-

βρουαρίου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου (Σίνδου) ο Σάββας Ιω-
άν. Καρράς σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 2 Φε-

βρουαρίου 2019 στις 3.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Ελένη Σωτ. 
Κουμπατή σε ηλικία 62 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελε-

ήμων:  
Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα 

χοροστατήσει στον πανηγυρικό εσπερινό στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου Βεργίνης.

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου το πρωί θα ι-
ερουργήσει στον Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου 
Βεργίνης.

Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Κυριω-
τίσσης Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Παρθενίου 
Λαμψάκου,  προστάτου των καρκινοπαθών.

Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στις 9:00 μ.μ. 
θα ιερουργήσει στην Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος Ναούσης, επί τη εορτή της αποδόσεως της 
Υπαπαντής του Κυρίου.

Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα 
ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης με θέμα: 
«Πως θα γνωρίσουμε τον ευατό μας» στο πλαί-
σιο των συνάξεων με τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».

Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Παρα-
σκευής Κυδωνιάς, επί τη εορτή του Αγίου Χαραλάμπους. 

Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στις 11:30 π.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βε-
ροίας (πλησίον του Βήματος του Αποστόλου Παύλου) θα ευλογήσει την βασιλόπιτα του 
Συλλόγου Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

 Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α
Το Διοικητικό  Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλόπτω-

χου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενι-
κή τους προσφορά:

1) Την κ. Χατζηνικολάου-Ποθουλάκη Μαργαρίτα, για τη 
δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη  του θείου της, Κωνσταντίνου 
Γκοβονάτσιου.

2) Ανώνυμο κύριο για τα 20 ΕΥΡΩ για τις ανάγκες του 
συσσιτίου.

3) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε λίτρα λάδι.
4) Την κ. Παπαγιάννη Βασιλική για τα πέντε λίτρα λάδι.
5) Ανώνυμο κύριο για τα τέσσερα λίτρα λάδι.
6) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε κιλά αλεύρι.
7) Ανώνυμο κύριο για τα οκτώ κιλά κιμά, επτά κιλά κριθα-

ράκι, τέσσερα λίτρα λάδι και τριάντα ψωμιά.
8) Τον κ Μπάκανο για τα εβδομήντα κιλά πατάτες.
9) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε κιλά ζάχαρη.
Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο για τα 120 αυγά, τέσσερα κιλά μυ-

ζήθρα, και επτά κιλά φακές.

Ευχαριστήριο
του Γηροκομείου Βέροιας

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:   

-Τον Σύνδεσμο Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Βέροιας,για την 
ευγενική παραχώρηση υλικών για την κατασκευή Ηλεκτρικού 
Πίνακα στο Γηροκομείο Βέροιας.

-Τον ``Σύλλογο Φίλων Θεαματικής Βούτας (Περιστεριών)``,-
για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος ,στην μνή-
μη Στέφανου Σαββίδη.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ι.Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική προσφο-
ρά 10 Kgr Γαλεό,για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.  

-Τον Ιατρικό Σύλλογο Βέροιας,για την ευγενική προσφορά 
πίτες ,κουλουράκια ,γλυκά και διάφορα εδέσματα  στους Ηλικι-
ωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους 
γεύματος,εις μνήμη του πατέρα της Κων/νου.

-Την Οικογένεια Ευμορφίας Γανοπούλου,για την ευγενική 
προσφορά ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη Ευμορφίας Γα-
νοπούλου.

-Την Οικογένεια κ.Γιώργου Πουλτσίδη,για την δωρεά του 
ποσού των 100 Ε,στην μνήμη της αγαπημένης τους θείας Τα-
τιανής Κλεότσικα.  

Εκ της Δ/νσεως 



ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ενημέρωση για διεκδίκηση
χρεωστουμένων

Ανακοινώνεται ότι το Παράρτημά μας έχει συγκεντρώσει προτάσεις αριθμού δικηγόρων που θα ασχο-
ληθούν με τη δικαστική διεκδίκηση επιστροφής μειώσεων που μας έχουν παράνομα και αντισυνταγματι-
κά επιβληθεί, με κύριο αντικείμενο τη διεκδίκηση των Δώρων (αναδρομικά-επαναχορήγηση) που είχαν 
μειωθεί και στη συνέχεια καταργηθεί, αλλά και των λοιπών μειώσεων, όπως της Εισφοράς Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων. Οι αναλυτικές προσφο-
ρές των δικηγόρων βρίσκονται στη δι-
άθεση των μελών μας, προκειμένου, ό-
σοι επιθυμούν, να επιλέξουν συνήγορο 
για τη συνέχιση των διεκδικήσεών τους. 

Τα Γραφεία του Παραρτήματος λει-
τουργούν τις καθημερινές, από 11.00 
έως 13.30ω. 

Το Δ.Σ.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή Ιερά Μονή Αγίου 

Αθανασίου Σφηνίτσης
και Αρχαιολογικοί Τάφοι Βεργίνας

Ώρα αναχώρησης 8 το πρωί της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου 2019 από την πλατεία Εληάς και λίγο αργότερα 
από την Πλατεία Ωρολογίου. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή, εκκλησιασμός, κατόπιν επίσκεψη στους τάφους της 
Βεργίνας, γεύμα σε ταβέρνα της Βεργίνας. Επιστροφή στη Βέροια 3.30 περίπου το απόγευμα.

Πληροφορίες στα γραφεία της λέσχης μας 
Ανοίξεως 90, τηλ.: 2331- 25654. Τα γραφεία 
μας είναι ανοικτά καθημερινά Δευτέρα-Τρί-
τη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή 10.30-12.30.

Το Δ.Σ.
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Της Νίκης Καρατζιούλα*

Τον Αύγουστο του ‘18 η χώρα 
βγήκε τυπικά από τα μνημόνια, 
χωρίς αυτό φυσικά να αναστέλλει 
τους τακτικούς ελέγχους από τους 
μηχανισμούς των «ισχυρών», των 
γνωστών με την σημερινή ονομα-
σία «θεσμών».

Στις μέρες που ακολουθούν, 
η  οικονομία παραπαίει επικίνδυ-
να, οι πολίτες αδυνατούν να α-
νταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους προς το κράτος ανεβάζο-
ντας το ύψος των οφειλομένων 
στη γειτονιά των εκατό δις ευρώ, οι μικρές 
επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη, οι 
μεγάλες μεταναστεύουν σε άλλες χώρες, οι νέοι 
ακολουθούν από κοντά, οι αγορές ερμητικά 
κλειστές, καθότι πάντα λειτουργούσαν λαμβά-
νοντας υπόψιν δύο παραμέτρους. Σταθερότητα 
κυβερνητική και πραγματική ανοδική πορεία 
της οικονομίας.

Με δύο λόγια, όλα σκοτεινά...
  Στις 25 Ιανουαρίου, η κυβέρνηση, παρά 

τη γενική κατακραυγή και ακολουθώντας τις 
οδηγίες των πάλαι ποτέ «δυναστών του Ελλη-
νικού λαού», θυμάστε, υπογράφει με δανεικό 
στυλό τη «Συμφωνία των Πρεσπών», παρα-
δίδοντας στους γείτονες όνομα, ιθαγένεια, 
γλώσσα. Στοιχεία που χρόνια τώρα διεκδι-
κούσαν με μανία να πάρουν χωρίς κανένα 
αποτέλεσμα. Αυτό έγινε σε λίγα λεπτά, με την 
συνδρομή κάποιων «πρόθυμων»του συνεργά-
τη Καμμένου και κάποιων ακόμη «γυρολόγων 
μια χρήσης», με ανταλλάγματα που όλοι μας 

φανταζόμαστε...Η κυβέρνηση 
παραπαίει επικίνδυνα, η χώρα 
είναι μια Βενεζουέλα σε Ευρω-
παϊκό έδαφος...

Και όμως, ιδού το θαύμα! 
Οι αγορές ξαφνικά είδαν 

σταθερότητα, διέγνωσαν πρω-
τόγνωρη ανάπτυξη, οι ουρανοί 
άνοιξαν, οι κρουνοί χρήματος 
ομοίως και μετά τρεις μόλις μέ-
ρες, επιτεύχθηκε η πρώτη μετα-
μνημονιακή «έξοδος» στις αγο-
ρές, η πρώτη δανειοδότηση για 
την εξυπηρέτηση του χρέους, 
με επιτόκια φυσικά στα ύψη... 

Οι απαιτητικές αγορές ανοιχτές...
Να είναι σύμπτωση;
Θα είμαι πολύ μακριά από τη λογική, αν 

συνδέσω τα δύο γεγονότα και θεωρήσω ότι 
υπήρξε συμφωνία τύπου «πετρελαίου αντί 
τροφίμων», όπως συνηθίζεται να γίνεται σε 
όλες τις μπανανίες;

Θα είμαι μακριά από τη λογική αν θεωρή-
σω ότι υπήρξε προσυμφωνία  της κυβέρνησης 
με οικονομικούς παράγοντες του τύπου «Συμ-
φωνία Πρεσπών- Άνοιγμα αγορών»;

Μας θεωρούν τόσο αφελείς;
Θα τους θυμίσω μόνο τους στίχους του 

Καβάφη...
«Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου 

όπως τη θέλεις,
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπο-

ρείς, μην την εξευτελίζεις...»

*Περιφερειακή Σύμβουλος
Κεντρικής Μακεδονίας.

Συμφωνία Πρεσπών -
Άνοιγμα αγορών... 

Η Ένωση Καθηγητών Γαλλικής Ημαθίας διοργα-
νώνει το Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου στη Βέ-
ροια, στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
από αύριο Τετάρτη 6 έως τις 8 Φεβρουαρίου, με την 
προβολή των παρακάτω ταινιών:

•CASQUE D’ΟR  του Jacques Becker (1952)

To Casque d’Or μας μετα-
φέρει στην περίοδο της Belle 
Époque, με τις ταραχώδεις α-
γάπες της όμορφης Casque 
d’Or, σε μια ανέφικτη ιστορία 
αγάπης, σημαδεμένη από τη 
μοίρα. Το έργο αυτό παρου-
σιάζει τη Simone Signoret σε 
έναν από τους πιο χαρακτηρι-
στικούς και ίσως το μεγαλύτε-
ρο από τους ρόλους που έχει 
ενσαρκώσει.

•LE DOULOS Ο ΧΑΦΙΕΣ 
του Jean-Pierre Melvilleι 
(1963) 

Ένας πρώην φυλακισμέ-
νος σκοτώνει κάποιο φίλο του 
και κλέβει τα «λάφυρα» μιας 
ληστείας. Στη συνέχεια απο-
πειράται να πραγματοποιήσει 
μια ληστεία αλλά πέφτει θύμα 
προδοσίας και την τελευταία 
στιγμή κατορθώνει να ξεφύ-
γει απ’ την σύλληψη από την 
αστυνομία. Από κει και πέρα 
αρχίζει ένα άγριο κυνηγητό 
για την ανακάλυψη του «χα-
φιέ». Ένα από τα μεγαλύτερα 
έργα του γαλλικού σινεμά με 
τον Μπελμοντό σε ένα πολύ-
πλοκο ρόλο όπου το αστυνο-
μικό σασπένς μετατρέπεται σε 
μια κλασσική τραγωδία.

•9 MOIS FERME 9 ΜΗ-
ΝΕΣ ΚΑΘΕΙΡΞΗ

Σκηνοθεσία: Αλμπέρ Ντι-
ποντέλ

Η μαύρη κωμωδία του Αλμπέρ Ντιποντέλ που κέρ-
δισε το Σεζάρ καλύτερου σεναρίου με πρωταγωνίστρια 
την Σαντρίν Κιμπερλέν στο ρόλο μιας καθωσπρέπει 
και αυστηρής δικαστίνας που μένει έγκυος από έναν 
επικίνδυνο εγκληματία. Μια τρελή κωμωδία και το 
βραβείο Σεζάρ καλύτερης ηθοποιού

Από αύριο Τετάρτη 6 έως τις 8 Φεβρουαρίου

Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου 
στη Στέγη



Εκτενής συζήτηση για τα προ-
βλήματα στο χώρο της Υγείας έ-
γινε την Παρασκευή 1 Φεβρουα-
ρίου 2019 μεταξύ του Προέδρου 
της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριά-
κου Μητσοτάκη και του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Πανελληνίου 
Ιατρικού Συλλόγου. Στη συνάντη-
ση, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στα γραφεία της Νέας Δημοκρα-
τίας, συμμετείχαν ο τομεάρχης 
Υγείας της Νέας Δημοκρατίας κ. 
Β. Οικονόμου, ο αναπληρωτής 
τομεάρχης κ. Ιάσων Φωτήλας, 
ο Διευθυντής του γραφείου του 
Προέδρου κ. Στέλιος Πέτσας, κα-
θώς  και οι υπεύθυνοι του Προ-
γράμματος Υγείας. 

Η συνάντηση έγινε μετά από 
πρόσκληση του προέδρου της 
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη, προκειμένου να α-
κούσει τις θέσεις του Π.Ι.Σ. στα ζητήματα 
της υγείας και της περίθαλψης ενόψει 
και της ανακοίνωσης του Προγράμματος 
Υγείας της Νέας Δημοκρατίας στο τέλος 
Φεβρουαρίου. 

Ο κ. Μητσοτάκης αφού καλωσόρισε  
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου α-
νέφερε ότι η καταγραφή των απόψεων 
όλων των αρμοδίων  φορέων είναι ση-
μαντική προκειμένου να προχωρήσει στη 
διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου Προ-
γράμματος Υγείας, το οποίο θα είναι βιώ-
σιμο, αποτελεσματικό και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των καιρών. 

Τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει συνερ-
γασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Συστήμα-
τος Υγείας προς όφελος των πολιτών. 

Επίσης, προτεραιότητα αποτελεί για 
τη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον στην πρόληψη. 

Η λειτουργία των Νοσοκομείων οφεί-
λει να εκσυγχρονιστεί, ώστε να μην υ-
πάρχουν σοβαρά λειτουργικά προβλή-

ματα, τα οποία και ο ίδιος – όπως είπε 
- διαπίστωσε κατά τις επισκέψεις του στα 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας και δη 
στο Αττικό Νοσοκομείο. 

Μεγάλο ενδιαφέρον δίδει επίσης στην 
εκπαίδευση των ιατρών και την αποφυγή 
της μετανάστευσης των νεοτέρων επιστη-
μόνων. 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ., κ. Μι-
χάλης Βλασταράκος,  αλλά και τα άλ-
λα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα 
οποία παρευρέθησαν στη συνάντηση, 
τόνισαν το οριακό σημείο στο οποίο βρί-
σκεται το σύστημα υγείας με τις δημόσιες 
δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, πολύ κάτω 
από τα μέσο ευρωπαϊκό όρο (7% του 
ΑΕΠ). 

Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. εκφράζοντας τις 
πάγιες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλί-
ου αναφέρθηκε στην ανάγκη αύ-
ξησης των δημόσιων δαπανών 
υγείας και εξαίρεση αυτών από 
τις περικοπές, εάν - όπως είπε 
-  θέλουμε ένα σύστημα υγείας 

βιώσιμο, ασφαλές και αποτελεσματικό.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επι-

θυμεί και στοχεύει σε ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγεί-
ας, με αστικά κέντρα υγείας  τα οποία θα 
εφημερεύουν επί 24ωρου βάσεως και  με 
ιατρούς όλων των ειδικοτήτων συμβεβλη-
μένους με τον ΕΟΠΥΥ. 

Ο οικογενειακός ιατρός πρέπει να α-
ποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρέωση κά-
θε πολίτη. 

Οι εκπρόσωποι του Π.Ι.Σ. ανέφεραν 
ότι είναι κατά του gatekeeping από οι-
κογενειακούς ιατρούς. Σημείωσαν δε ότι 
κάθε ασθενής που πηγαίνει σε ένα Νοσο-
κομείο θα πρέπει πρώτα να έχει παραπε-
μπτικό από ιδιώτη ιατρό ή δημόσια δομή, 
προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα Νο-
σοκομεία, τα οποία επιβαρύνονται πάρα 
πολύ από επισκέψεις για υπηρεσίες πρω-

τοβάθμιας φροντίδας υγείας. 
Παράλληλα τόνισαν ότι για την 

αποφυγή της πολυφαρμακίας, 
αλλά και την ασφάλεια των πολι-
τών, κανένα φάρμακο δεν πρέπει 
να δίνεται χωρίς ιατρική συνταγή 
(πλην των ΜΗΣΥΦΑ). 

Ακόμη, σημείωσαν τα ακόλουθα: 
-Τα Νοσοκομεία της χώρας έ-

χουν μεγάλες ελλείψεις σε έμψυ-
χο και άψυχο υλικό και πρέπει 
τάχιστα να καλυφθούν. 

-Οι Μονάδες Εντατικής Θε-
ραπείας, οι οποίες σήμερα είναι 
κλειστές περί τις 150 περίπου, 
πρέπει να στελεχωθούν και να 
λειτουργήσουν, προκειμένου να 
σταματήσουμε να θρηνούμε θύ-
ματα. 

-Πρέπει να τεθούν σε λει-
τουργία σε όλα τα Νοσοκομεία 
ανεξάρτητα ΤΕΠ (Τμήματα Επει-

γόντων Περιστατικών) που θα αποτελέ-
σουν φραγμό στην αλόγιστη εισαγωγή 
ασθενών. 

Όσον αφορά την εκπαίδευση τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου τόνισαν  την 
ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης  
προκειμένου οι ιατροί να εκτελούν την α-
ποστολή τους με ποιοτικά χαρακτηριστικά 
και ασφάλεια για κάθε πολίτη. 

Η ανακοπή του ρεύματος της μετα-
νάστευσης των νέων ιατρών πρέπει να 
στηριχτεί σε κίνητρα επιστημονικά, ηθικά 
και οικονομικά, ώστε να μην αποστερηθεί 
στο μέλλον η ενδυνάμωση των Νοσοκο-
μείων  και των άλλων δημόσιων και ιδιω-
τικών δομών με νέο αίμα, το οποίο είναι 
απαραίτητο για τη λειτουργία τους. 

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Π.Ι.Σ με τις παρεμβάσεις και πα-

ρατηρήσεις τους,  

τόνισαν την ανάγκη μεταρρύθμισης του 
σημερινού συστήματος υγείας με γνώμο-
να πάντα την αναβάθμισή του και τη προ-
σφορά ποιοτικών και αποτελεσματικών 
υπηρεσιών προς τον πολίτη. 

Ειδικότερα ο Επικεφαλής Διεθνών 
Σχέσεων του ΠΙΣ κ. Αναστάσιος Βασι-
άδης κατά την τοποθέτηση του αφού α-
ναφέρθηκε στα σημαντικά ζητήματα της 
Υγείας, εξειδίκευσε στον τομέα της χρη-
ματοδότησης του συστήματος, μεταφέρο-
ντας την εμπειρία του από τις παρεμβά-
σεις στα Ευρωπαϊκά Όργανα.

Επισήμανε ότι με τις επιπτώσεις των 
μνημονιακών νόμων στην Υγεία η οικο-
νομική κρίση μετεξελίχθηκε σε βαθιά αν-
θρωπιστική.

Αναφερόμενος σε αυτήν την πραγμα-
τικότητα ο κ. Α. Βασιάδης τόνισε τις σημα-
ντικές παρεμβάσεις που έγιναν και εγκρί-
θηκαν ομόφωνα από τις Γενικές Συνελεύ-
σεις των Ενώσεων την Εθνικών Ιατρικών 
Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποτέλεσμα αυτών υπήρξε η έκδοση 
ψηφίσματος από το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο με την επισήμανση ότι «η οικο-
νομική ανάπτυξη κάθε χώρας συνδέεται 
άμεσα με τις επενδύσεις στην Υγεία».

Επίσης η ενσωμάτωση στην Διατλα-
ντική Συμφωνία που υπογράφηκε από τις 
ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρου 
σύμφωνα με το οποίο «η Υγεία πρέπει να 
εξαιρείται από τα οικονομικά μέτρα που 
λαμβάνονται».

Αυτά τα διαπραγματευτικά εργαλεία η 
Ελληνική Πολιτεία δεν τα αξιοποίησε ως 
όφειλε.

Τέλος ο κ. Βασιάδης επέδωσε στον 
Πρόεδρο της Ν.Δ., λεπτομερή εισήγηση 
για όλα τα επιμέρους ζητήματα της Υγεί-
ας, με θέσεις και προτάσεις ψηφισμένες 
από τις Γενικές Συνελεύσεις του ΠΙΣ
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Ετήσιος χορός και κοπή 
βασιλόπιτας του ΚΑΠΗ Βέροιας
                  
ΤΟ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ Ν.Π. Κ.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ– ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  
ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ Πέμπτη 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ : 
8:00 μμ  Στην ΕΛΙΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 13 Ευρώ το άτομο
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:
Φαγητό – άφθονο ποτό – καλή  μουσική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΠΗ

Συνάντηση του προσέδρου της Ν.Δ. Κυριάκου Μητσοτάκη
με το Δ.Σ. του πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου 

Ειδικές επισημάνσεις από τον  Επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων του ΠΙΣ Αναστάσιο Βασιάδη

Ανοιχτή πρόσκληση 
δηλώσεων συμμετοχής 
στη Σχολή Γονέων του 

«Έρασμου»
Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», 

που αναμένεται να λειτουργήσει από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2019, 
αποτελεί  έναν νέο κύκλο συμβουλευτικής και συνεργασίας ομάδων γο-
νέων και ειδικών επιστημόνων του συλλόγου πάνω σε καίρια ζητήματα 
που αφορούν στο παιδί, το σχολείο, την οικογένεια αλλά και ειδικότερης 
θεματολογίας και προβληματικής γύρω από το διαδίκτυο, την αναπηρία, τις 
εξαρτήσεις, την επικοινωνία ζεύγους και οικογένειας, το πένθος, τις φοβίες, 
την ταυτότητα, το μπούλινγκ (bullying) κτλ.

Η οικογένεια ως το πλέον σημαντικό  πλαίσιο παροχής ασφάλειας και 
σταθερότητας στο παιδί, χρειάζεται υποστήριξη και καθοδήγηση, ώστε να 
είναι σε θέση να δώσει στο παιδί τα κατάλληλα εφόδια για την ψυχική του 
υγεία και να το βοηθήσει να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Σχολή Γονέων στοχεύει, στην στήριξη αυτού του θεσμού και στην 
προστασία της ψυχικής υγείας, ανηλίκων και ενηλίκων ατόμων, μέσα στο 
σύστημα της οικογένειας, με σκοπό να υποστηρίξει τους γονείς στο δύσκο-
λο ρόλο τους. Η γονεΐκή συμπεριφορά διδάσκεται, καθώς το να γίνει κανείς 
γονιός χρειάζεται πολλά περισσότερα από το να φέρει ένα παιδί στον κό-
σμο. Πρόκειται για μια διαδικασία ανάπτυξης που τον ακολουθεί σε όλη του 
τη ζωή.

Ο «Έρασμος» εγκαινιάζει τη νέα του αυτή δράση, εναρμονιζόμενος πά-
ντοτε με το πνεύμα ίδρυσης και λειτουργίας του που είναι ο αγώνας για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε μονάδας ή κοινωνικής ομάδας.

Δηλώσεις συμμετοχής γονέων έως και την 28/2/2019
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00 στα τηλ.. 23310 74073 και 697 

699 6699 
Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος  Φωστηροπούλου Γεωργία   Emai: erasmos.veria@

gmail.com  Website: erasmosverias.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεσσαλονίκη, 04 Φεβρουαρίου 2019
Αρ. Πρ.: 77456 (94)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου KM. έχοντας 

υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4014/2004 (ΦΕΚ 209 τ.Α.) σε συν-
δυασμό με την Κ.Ύ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ Β) ανακοινώνει 
στους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους για να 
λάβουν γνώση θέτοντας στη διάθεση τους κάβε περιβαλλοντική 
πληροφορία, περί του με αρ. πρ.: 6738/20-12-2018 έγγραφο 
του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Κ,Μ. 
της ΑΔΜΘ που αφορά την «Διαβίβαση φακέλου για την Τρο-
ποποίηση της υπ’ αριθ. Πρωτ. 9189/11-12-2014 Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις υπ’ αριθ. Πρωτ. 8490/23-11-16 και εταιρίας και 
8803/8-12-17 Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
της υφιστάμενης δραστηριότητας «Κονσερβοποιία φρού-
των» της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 
BEPOIAE VENUS GROWERS» η οποία είναι εγκατεστημένη 
στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βέροι-
ας του Δήμου Βέροιας Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας», (υποκατηγορία Α2 της 9ης Ομάδας- Βιομηχα-
νικές και συναφείς εγκαταστάσεις - με α/α 9).

Φορέας υλοποίησης ίου έργου ή της δραστηριότητας; Α.Σ. 
ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS GROWERS»

Αρμόδια υπηρεσία το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ Μ. της ΑΔΜΘ (Τηλ. 2313309274 Δρ. Μ. Ψαλτικί-
δου, εργάσιμες ημέρες και ώρες) Αρμόδια υπηρεσία για παρο-
χή πληροφοριών και στοιχείων:

1. Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου KM. (Τηλέφωνο 
2313319831 κ. Μ, Δημούτσικου εργάσιμες ημέρες και ώρες).

2. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας 
(Τηλ. 2331353634).

Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην επίσημη 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, http://www.
pkm.qov.gr και ειδικότερα στη διαδρομή Ενημέρωση/Περιβαλ-
λοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων/Δημοσιοποιή-
σεις Περιφερειακού Συμβουλίου/Α,Ε.Π.Ο.

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα 
«ΛΑΟΣ» στις 05 Φεβρουαρίου 20Ί9.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στον Τύ-
πο, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του έργου ή της δραστηριό-
τητας, (Άρθρο 19, παρ. 8 του Ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209 τ Α).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.
Παναγιώτης Θ. Σπυρόπουλος

Ξεκινάει και πάλι το Τμήμα  
Ποντιακής  Διαλέκτου 
στην Εύξεινο Λέσχη 

Βέροιας
Το τμήμα ποντιακής διαλέκτου, ξεκίνησε να επαναλειτουργεί  

στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας από τον Σεπτέμβρη του 2018 με με-
γάλη συμμετοχή και τα μαθήματα θα συνεχίζονται κανονικά έως τον 
Ιούνιο του 2019 με στόχο τη διάδοση της ποντιακής διαλέκτου, ώστε 
αυτή να γίνει κτήμα και των νέων γενεών. 

Μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες, επιστήμονες, συνταξιούχοι  
και  γενικά άτομα κάθε ηλικίας κάθονται στα θρανία, για να γνωρί-
σουν όχι μόνο την ποντιακή διάλεκτο  αλλά και τον πολιτισμό, τις 
παραδόσεις, παραδοσιακά ποντιακά τραγούδια, τα ήθη και έθιμα 
των Ποντίων, την  μαγειρική  της  ποντιακής  κουζίνας  καθώς και  
τον  τρόπο  παρασκευής  ποντιακών εδεσμάτων. 

Το τμήμα λειτουργεί  κάθε Κυριακή 15:00-17:00, με υπεύθυνο 
διδασκαλίας την πιστοποιημένη καθηγήτρια ποντιακής διαλέκτου,  
Αναστασία Μαχαιρίδου (Φιλόλογο  - Γλωσσολόγο - Εκπαιδεύτρια 
Ποντιακής Διαλέκτου)  

Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη 
Γραμματεία της Λέσχης, Κυριακή – Πέμπτη, ώρες,   17:00-21:00  και  
στο  τηλ. 6983503676



Του Μάξιμου Χαρακόπουλου*

Αν και το 2018 σημα-
δεύτηκε από την αναζω-
πύρωση του «σκοπια-
νού», που, με αποκλειστι-
κή ευθύνη του συνόλου 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, έφθασε 
στην εθνικά επιζήμια συμ-
φωνία των Πρεσπών και 
στο απίστευτο ενδοκυβερ-
νητικό «τσίρκο» που την 
επικύρωσε, ωστόσο, ταυ-
τοχρόνως είχαμε και την 
επανεμφάνιση του Βορειοηπειρωτικού. 
Αφορμή για το τελευταίο ήταν από τη 
μία οι υπόγειες διεργασίες για μια ελ-
ληνο-αλβανική συμφωνία και από την 
άλλη η όξυνση του αλβανικού εθνικι-
σμού που εκδηλώθηκε με αυθαιρεσί-
ες εναντίον των βορειοηπειρωτών. Η 
αλβανική επιθετικότητα κορυφώθηκε 
ανήμερα την 28η Οκτωβρίου, με τη δο-
λοφονία του ομογενούς Κωνσταντίνου 
Κατσίφα στους Βουλιαράτες.

Η αλήθεια είναι ότι ο ελληνισμός 
της περιοχής αυτής έως πρόσφατα, 
είχε λησμονηθεί σχεδόν εντελώς από 
τη μητρόπολη. Κι αυτό δεν οφειλόταν 
μόνον στην παρατεταμένη οικονομική 
κρίση, που μας κατάντησε «ομφαλο-
σκόπους». Το κακό είχε ξεκινήσει πολύ 
πιο πριν, καθώς ως κοινωνία εκδηλώ-
σαμε συμπτώματα απώλειας της ιστο-
ρικής μας μνήμης αλλά και αδιαφορίας 
για τον μείζονα ελληνισμό. Πιο εύκο-
λα έβλεπε κανείς διαδήλωση για τη 
Νικαράγουα, παρά για τις καταπατή-
σεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη Βόρειο Ήπειρο. Παραδόξως, 
η αριστερά κατάφερε σε μεγάλο 
βαθμό να στιγματίσει ως ακροδε-
ξιούς όσους αγωνιούσαν για τον 
βορειοηπειρωτικό ελληνισμό, κα-
θώς βρίσκονταν υπό το φιλικό τους 
κομμουνιστικό καθεστώς Χότζα.     

Το βορειοηπειρωτικό, λοιπόν, 
περιθωριοποιήθηκε και ξεχάστηκε. 
Εξαίρεση αποτέλεσαν οι προσπά-
θειες λίγων πολιτικών που όλα αυ-
τά τα χρόνια «τσιγκλούσαμε», στο 
μέτρο του δυνατού, την ελληνική 
πολιτεία για να πιέσει την αλβανι-
κή πλευρά και να δώσει επιτέλους 
την άδεια για να ταφούν οι χιλιά-
δες στρατιώτες μας που έδωσαν τη 
ζωή τους στο έπος του 40-41. Και 
είναι ευχής έργο που βρήκαν ανά-
παυση τα οστά κάποιων απ’ αυ-
τούς, 77 χρόνια μετά, έστω και χω-
ρίς την παρουσία συγγενών τους. 

Ωστόσο, στην Αλβανία είναι 
προφανές ότι εδώ και καιρό ηχούν 
τα τύμπανα ενός ακραίου εθνικι-
σμού, που στοχεύει στη δημιουρ-
γία της Μεγάλης Αλβανίας. Κι αυτό 
είναι κάτι που δεν το κρύβουν οι 
γείτονές μας. Στον πρόσφατο ανα-
σχηματισμό που έκανε ο «σοσια-
λιστής» Έντι Ράμα πρότεινε για υ-
πουργούς του και δύο Κοσοβάρους 
-τον έναν μάλιστα για υπουργό Ε-
ξωτερικών, χωρίς να τα καταφέρει 
λόγω αντίδρασης του προέδρου 
Ιλίρ Μέτα. 

Δυστυχώς, το αλβανικό σχέδιο 
φαίνεται ότι προβλέπει άσχημες 
εξελίξεις και για τους Έλληνες της 
Βορείου Ηπείρου. Ο στόχος είναι 
ούτε λίγο ούτε πολύ ο εκτοπισμός 
των ομογενών από τις προγονικές 
τους εστίες. Ήδη από το 2014, με 
τη νέα διοικητική διαίρεση της χώ-
ρας, προωθήθηκαν αυθαίρετες συ-
νενώσεις δήμων, ώστε να χαθούν 

οι ελληνικές πλειοψηφίες. Το 2015, με 
κυβερνητική απόφαση, 
που θυμίζει εποχές Χό-
τζα, κατεδαφίζεται ο Ναός 
του Αγίου Αθανασίου στο 
χωριό Δρυμάδες. Τελευ-
ταίο κτύπημα, μετά τα γε-
γονότα στους Βουλιαρά-
τες, ήταν η κυβερνητική 
απόφαση του Νοεμβρίου, 
με την οποία περίπου 14 
χιλιάδες στρέμματα σε 
όλη την ακτογραμμή του 
Ιονίου, από τη Χειμάρ-

ρα μέχρι τα Εξαμήλια, ελληνικής κατά 
βάση ιδιοκτησίας, απαλλοτριώνονται 
παρανόμως, δήθεν για αξιοποίηση. 
Πρόκειται για αναμφίβολη κλοπή, που 
δεν συνάδει με κράτος δικαίου, το ο-
ποίο, υποτίθεται, ότι επιδιώκει να ει-
σέλθει στην ΕΕ. Οι παραπάνω απο-
φάσεις συνοδεύονται από μια σκληρή 
ανθελληνική ρητορική τόσο από την 
κυβέρνηση, όσο και από πολιτικούς 
της αντιπολίτευσης, όπως ο Μπερίσα, 
που δεν ταιριάζει σε καμία περίπτωση 
σε χώρα που επιδιώκει φιλικές σχέ-
σεις με τους γείτονές της. Ελπιδοφόρο 
στοιχείο η συντονισμένη, απέναντι στις 
αλβανικές προκλήσεις, αντίδραση από 
τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου και 
ιδιαιτέρως της Χειμάρρας.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο βορει-
οηπειρωτικός ελληνισμός για να επιβι-
ώσει στις εστίες του χρειάζεται τη βοή-
θεια του εθνικού κέντρου. Και αυτό δεν 
μπορεί να συμβεί με την στάση που 
έχει τηρήσει η παρούσα κυβέρνηση και 

σ’ αυτό το ζήτημα. Οι παρασκηνιακές 
διαβουλεύσεις του πρώην υπουργού 
Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά με την Αλ-
βανία, που έμειναν στη μέση, λόγω 
των αντιδράσεων στο «μακεδονικό», 
αν ήταν όπως αυτές με τα Σκόπια, 
είναι λογικό να τροφοδοτούσαν ακόμη 
περισσότερο την αλβανική θρασύτητα. 
Στο ίδιο συνετέλεσε, δυστυχώς, και 
η στάση του ελληνικού υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη με τη δολοφο-
νία Κατσίφα, για την οποία, παρά τις 
ερωτήσεις μας, σαφείς απαντήσεις δεν 
λάβαμε. 

Τα Τίρανα πρέπει να κατανοήσουν 
ότι θα έχουν κόστος για τη συμπερι-
φορά τους. Η Ευρώπη δεν είναι μια 
«ζούγκλα» χωρίς κανόνες. Η Ελλάδα 
οφείλει να αναδείξει με μεγαλύτερη 
ένταση τις αλβανικές αυθαιρεσίες, σε 
όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα. 
Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν η αλβανι-
κή οικονομία να επιβιώνει, εκτός από 
τα κέρδη της εκτεταμένης εγκληματικό-
τητας -όπως καταγγέλλεται διεθνώς-. 
από τα εμβάσματα των μεταναστών 
στην Ελλάδα και να δεχόμαστε τέτοιου 
είδους επιθέσεις. Για τον λόγο αυτό, 
τώρα, περισσότερο από ποτέ, η Ελ-
λάδα χρειάζεται μια άλλη κυβέρνηση, 
που με σοβαρότητα και αίσθημα ευθύ-
νης θα υπερασπιστεί τα εθνικά της δί-
καια, χωρίς επιζήμιες συμφωνίες που 
μας οδηγούν σε εθνικές υποχωρήσεις. 

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι 
τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της 

Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Α-
τόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές 
τους:

1.  Την επιχείρηση ειδών υγιεινής ΛΥΜΟΥΣΗΣ για την δωρεά ειδών υγιεινής.
2.  Τον επιχειρηματία κ. Σάββα Αλεξίου για την δωρεά ενδυμάτων & υποδημάτων.  

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Η ξεχασμένη Βόρειος ΉπειροςΠρώτη ανοιχτή ομιλία
στην Αλεξάνδρεια,

από τον υποψήφιο του
ΚΙΝ.ΑΛ για την Περιφέρεια

Την πρώτη ανοιχτή ομιλία 
του πραγματοποιεί αύριο Τε-
τάρτη 6 Φεβρουαρίου στην Α-
λεξάνδρεια (Δημαρχείο) στις 
6.00 το απόγευμα ο υποψήφι-
ος του «Κινήματος Αλλαγής» 
για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας κ.Χρήστος Πα-
παστεργίου. Πρόκειται για μια 
πολιτική επι της αρχής της 
ομιλία η οποία θα δώσει το 
στίγμα του κόμματος για τις 
εκλογές της Περιφέρειας, ενώ, 
κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα 
ανακοινωθούν ακόμα, ονόμα-
τα υποψηφίων.

Το Χορευτικό του Πολιτιστικού
Ομίλου Ξηρολιβάδου έκοψε πίτα
Το βράδυ της περασμένης Τρίτης το Χορευτικό Τμήμα του Πολιτιστικού Ομίλου 

Ξηρολιβάδου έκοψε τη πίτα του  στο Γυμναστήριο του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου 
Βέροιας στην οδό Κοντογεωργάκη, όπου και εκεί γίνονται οι πρόβες χορού. 

Παρόντες ήταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΞ Βασίλης Α. Χασιώ-
της και  Νίκος Βουρδούνης, καθώς  και ο πρώην Πρόεδρος,   Αναστάσιος Βασιάδης.

Συγκεκριμένα μετά το πέρας της καθιερωμένης πρόβας ο χοροδιδάσκαλος του 
ΠΟΞ Τσιαμήτρος  Γιάννης έκοψε την πίτα, ευχόμενος σε όλους τους παρευρισκομέ-
νους υγεία, αγάπη και καλή χρονιά. 

Ο Πρόεδρος του ΠΟΞ  Βασίλης Α. Χασιώτης έκανε τις απαραίτητες ευχές και α-
νακοίνωσε την ημερομηνία  του ετήσιου χορού  και της κοπής της πίτας του Ομίλου 
(02.03.2019, Σάββατο βράδυ στον πολυχώρο  ‘Ελιά’).

Τυχερή στο φλουρί ήταν η χορεύτρια του Ομίλου Κατερίνα Δημούλα. Ακολούθησε   
φαγοπότι με τα πλούσια εδέσματα, που παρασκεύασαν οι γυναίκες του χορευτικού, 
καθώς  και αυθόρμητος χορός και  βλάχικα τραγούδια από τους χορευτές του Ομίλου.

Αντάμωσαν
και ξεφάντωσαν οι Κρητικοί

Τον χορό τους έκανε ο Σύλλογος Κρητικών Ημαθίας το βράδυ του περασμένου 
Σαββάτου στον ΣΕΙΡΙΟ της Βέροιας. Ευχές, μαντινάδες, ρακί και χορός ήταν τα χα-
ρακτηριστικά της βραδιάς. Οι Κρητικοί αντάμωσαν και ξεφάντωσαν με την αγαπημένη 
τους λύρα, στα χέρια του Στέλιου Βαμβακά.

Και του χρόνου.
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ΞεπέρασεκαιτοεμπόδιοτουΑλμωπούΑριδαίας
η βασίλισσα του βορρά αφού χάρις στο γκολ του
Σκαθαρούδηστο31’λεπτόσημείωσε την8ησυνε-
χόμενηνίκηκαιβρίσκεταιστην2ηθέσητηςβαθμο-
λογίαςμεέναπαιχνίδιλιγότεροαυτόσταΓιαννιτσά

Έγινεέναδυνατόκαιπολλέςφορέςσκληρόπαι-
χνίδι κυρίωςαπό τηνπλευρά τωνφιλοξενουμένων
και λίγο έλειψεστα τελευταία λεπτά να έχουμε και
συμπλοκές.

Η Βέροια από την αρχή πήρε τον έλεγχο του
αγώνακαι επιζητούσεέναγκολπουθαέδιωχνετο
άγχοςαπότουςπαίκτεςγιατηνσυνέχεια.

ΑφούπίεσεαρκετέςφορέςτηνεστίατηςΑριδαί-
αςτελικάστο31’λεπτόσεμίαφάσηδιαρκείαςμετά
τηνσέντρα τουΜούχαληκαι απόκρουση του τερ-
ματοφύλακαοΜαραγκόςδρνμπόρεσενασκοράρει
απόκοντάκαιήρθεστηνσυνέχειαοΣκαθαρούδης
καιέστειλετηνμπάλασταδίκτυαγράφονταςτο1-0.

Παρά την υπεροχή της ηΒέροια δεν μπόρεσε
στο α’ ημίχρονο να πετύχει ένα 2ο γκολ και να
καθαρίσει τοπαιχνίδι αφούοιπαίκτες της έχοντας
απέναντιτουςκαιτηνσθεναρήαντίστασητωνφιλο-
ξενουμένωνκράτησαντουςεπιθετικούςμακριάαπό
τηνεστίατουΜένιου.

Στοβ’ημίχρονοηΒέροιαξεκίνησεμεκαλέςπρο-
ϋποθέσειςκαιμάλισταστο56’λεπτόσεκεφαλιάτου
ΚανούλαοαμυντικόςτηςΑριδαίαςΑσλαμπάνογλου
απέκρουσεπάνωστηνγραμμήσώζονταςτηνεστία
τουΜένιου.

Ηπίεσησυνεχίστηκεμεπρωταγωνιστήκαιπάλι
τονΚανούλαστο64’λεπτόόταναπόκοντάέπιασε
κεφαλιά καιαπέκρουσεδύσκολακαιπάλιο τερμα-
τοφύλακαςτουΑλμωπού.

Όσοοχρόνοςπερνούσεκαιδενερχόταντοδεύ-
τερογκολγιατηνΒέροιατοάγχοςάρχισεναεπηρε-
άζειτηναπόδοσητωνπαικτών.Αυτόπροσπάθησαν
να εκμεταλευτούν και οι φιλοξενούμενοι κυρίως
κάποιαλάθηστηνάμυνααλλάδεντακατάφεραν.

Το τελικό σκορ είναι απόλυτα δίκαιο και όπως
δήλωσεστο τέλος και οπροπονητής τηςΒέροιας
ΣάκηςΘεοδοσιάδηςσημασίαέχειηνίκηκαιοιτρεις
βαθμοί.

ΜεγάληπορείακαισερίνικώνγιατηνΒέροια
ΗΒασίλισσα του βορράσυνεχίζει την ξέφρενη

πορείαστοπρωτάθλημαχάριςστοκαλόποδόσφαι-
ροπουπαίζει και φθάνει σε εύκολες ‘η δύσκολες
νίκες.

Όλοι οι παίκτες έτρεξαν και προσπάθησαν σε
όλητηνδιάρκειατουαγώνακαιαυτόείνιατοσημα-
ντικόσεμίαομαδαπουπρωταγωνιστή.

Κανείςδενυστέρησεκαιανηομαδαέφθανεσε
ένα δεύτερο γκολ τότε ταπράγματα θα ήτανπιο

εύκολα.
Ησυνέχειαείνιακαιπάλιμεπαιχνίδιεντόςέδρας

μετονΠΑΟΚουφαλίωντηνπροσεχήΚυριακή,ενώ
τηνΤετάρτηηομάδασταπλαίσιατουΚυπέλλουθα
αντιμετωπίσει τονΠΑΟΚΑλεξάνδρειαςμεπολλούς
παίκτεςπουέχουνλιγότεροχρόνοσυμμετοχήςστο
πρωτάθλημα

Καλήήτανσε γενικές γραμμές η διαιτησία του
Μπουτσίκου και των βοηθών τουΠαπαδόπουλου
καιΜιχτατίδη,όλοιτουΣ.Δ.Μακεδονίας.

ΒΕΡΟΙΑ (ΣάκηςΘεοδοσιάδης): Κοντογουλί-
δης,Μουχάλης,Κυριακίδης,Μπακάλης,Μαραγκός,
Ταϊρης,Βεργώνης,Μπλέτσας (75’Μυλωννάς),Κα-
νούλας(87’Μουρατίδης),Σκαθαρούδης(69’Τσικό-

πουλος),Χαντζάρας(59’Μελικιώτης).
ΑΛΜΩΠΟΣ(ΓιώργοςΤυριακίδης):Μένιος,Αρ-

γυρίου,Ασλαμπάλογλου, Ελευθεριάδης, Κάρτζιος
(46’Άλεξ), Κυριακίδης,Μεντής (70’ Προύντσης),
Νικολίτσας (80’Κουλτζιόπουλος),Ξόμπλιος,Σαμα-
ρόπουλος,Τζημογιάννης.

Τααποτελέσματα
ΠΑΟΚουφαλίων-ΆρηςΠαλαιοχωρίου...... 1-4
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ΑγροτικόςΑστέρας-ΕρμήςΑμυνταίου....... 2-2
Εδεσσαϊκός-ΜακεδονικόςΝεάπολης........ 2-1
ΑΣΓιαννιτσά-ΝίκηΑγκαθιάς..................... 0-0
ΟλυμπιακόςΚυμίνων-ΑΠΕΛαγκαδά........ 1-0
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ΕπόμενηαγωνιστικήΚυριακή10/2
Βέροια-ΠΑΟΚουφαλίων
Μακεδονικός-Αγκαθιά
Παλαιοχώρι-Κύμινα
Αριδαία-Μελιτέας

Λαγκαδάς-Αγρ.Αστέρας
Τρίγλια-Εδεσσαικός
Αμύνταιο-Γιαννιτσά

Την 8η συνεχόμενη νίκη η Βέροια 1-0 την Αριδαία
Δηλώσεις - Αποτελέσματα - Βαθμολογία

Απότηνστιγμήπουοια-
γωνιστικές λιγοστεύουν, με-
γαλύτερησημασίαέχειηκα-
τάκτηση των τριών βαθμών
για να επιτευχθεί ο στόχος
τουπρωταθλήματος.

Πάνωσ’αυτήντηνλογική
κινείται πλέον η ομάδα της
ΒΕΡΟΙΑΣ, κάτι το οποίο δι-
ατύπωσε και οπροπονητής
τηςΣάκηςΘεοδοσιάδης.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο
τεχνικός της «Βασίλισσας»
στηνσυνέντευξητύπου:

Εύχομαι κι εγώ τα καλύ-
τεραστον ΓιώργοΤυριακίδη
και την ομάδα του και καλή

συνέχεια στο υπόλοιπο του
πρωταθλήματος και τον ευ-
χαριστούμε για τα καλά του
λόγια.

Συγχαρητήρια στουςπο-
δοσφαιριστές της ομάδας
μας για την σημερινή νίκη
τους.Ήταν μια δίκαιη νίκη,
απέναντι σε έναν αντίπαλο
οοποίοςκιαυτόςπαρουσιά-
ζεταιμεταλλαγμένοςμετάτις
γιορτές με μια σταθερότητα
στον τρόποπαιχνιδιού του,
μεδύονίκεςκαιδύο ισοπα-
λίες.

Όσο βαίνουμε προς το
τέλος του πρωταθλήματος και λιγοστεύουν τα παιχνί-

δια,οστόχοςείναιοι τρεις
βαθμοί.Αυτό τοπετύχαμε
σήμερα μέσα από μεγάλη
προσπάθεια.Ταπαιδιά έ-
δωσαντονκαλύτεροεαυτό
τουςαπέναντι σε έναν κα-
λόαντίπαλο.

Σαν γενική εικόνα, και
τα δύο ημίχρονο ήταν αμ-
φίρροπα με ένταση στα
αθλητικά πλαίσια. Με το
γρήγορογκολπουπετύχα-
με, ειδικά στοπρώτο ημί-
χρονοκαιμεκάποιεςπρο-
ϋποθέσεις, να πετύχουμε
ένα δεύτερο γκολ και να
ηρεμήσουμε. Κάτι τέτοιο
όμως δεν έγινε, με τον α-
ντίπαλο να έχει κάποια
κομμάτιαστοπαιχνίδι, αλ-
λάχωρίς να κινδυνέψουμε
άμεσα.Θαμπορούσαμενα
είχαμεκαθαρίσειτοπαιχνί-
δι με τις δυο, τρεις κλασι-
κές ευκαιρίες που είχαμε
με τον Θανάση Κανούλα
και τον Γιώργο Μυλωνά.
Όσοτοσκορείναιεύθραυ-

στο,οαντίπαλοςδενέχεινα
χάσει κάτι, πιέζει, δίνει τον
καλύτερότουεαυτό.Παρόλα
αυτά λειτουργήσαμε σωστά
στον ανασταλτικό τομέα και
έτσιπήραμεμιαπολύσημα-
ντική νίκηηοποίαμαςδίνει
μεγαλύτερη ψυχολογία και
αυτοπεποίθηση.

Από σήμερα το μυαλό
μαςείναιστοεπόμενο,εντός
έδρας, παιχνίδι με τα Κου-
φάλια.Το κεφάλι κάτω, συ-
γκέντρωση,πειθαρχία στον
στόχο τον οποίο έχουμεθέ-
σει.Δουλεύουμεσκληράκά-
θε μέρα και έχουμε απαιτή-
σεις από τους εαυτούςμας.
Όλοι είμαστε υπηρέτες της
ομάδοςκαιθαδώσουμετον
καλύτερό μας εαυτό για να
ολοκληρώσουμε τον στόχο
μας.

Πρέπει να ξεκουραστούν
οιπαίκτες καθώς έχουμεα-
γώνακυπέλλουτηνΤετάρτη.
Θαπαίξουν τα παιδιά που
δεν έπαιξαν σήμερα. Είναι
μια ευκαιρία μέσα από την

διαδικασία του κυπέλλου τα
παιδιάπου δενπαίξουν να
μπουνσεαγωνιστικόρυθμό
γιαναμαςβοηθήσουνόπο-
τεχρειαστεί.

Από τηνάλληπλευρά,ο
προπονητής τουΑλμωπού
Αριδαίας Γιώργος Τυριακί-
δης, έμεινε ευχαριστημένος
από τουςπαίκτες της ομά-
δαςτουγιατηνπροσπάθεια
πουέκανανκαιδιέκρινεπως
ηΒέροια είναι το ακλόνητο
φαβορί για τοπρωτάθλημα,
αφού έχει πολύ καλή λει-
τουργία και αγωνιστικήποι-
ότητα.

«Ναευχηθώστονκόουτς
καιτηνομάδατηςΒΕΡΟΙΑΣ
καλήσυνέχειακαιναεκπλη-
ρωθεί ο στόχος ο οποίος,
νομίζω, είναι ξεκάθαρος.Εί-
ναιμιαομάδαμειστορία,με
λειτουργία,μεπροοπτικήκαι
μακάρι να ακολουθήσουν
την λειτουργία αυτή και οι
άλλεςομάδεςπουείναιστην
κατηγορία.

Θέλω να δώσω συγχα-

ρητήρια στουςποδοσφαιρι-
στές μου για την προσπά-
θειαπου έκαναν και την α-
πόδοσηπου είχαν.Νομίζω
σ΄όλητηνδιάρκειατουπαι-
χνιδιού ήμασταν μέσα στο
παιχνίδι. Έχω λίγα παρά-
πονααπό την επιθετικότητά
μας.Είναι ένα θέμαπου το
έχουμε από την αρχή της
χρονιάςπου θαμπορούσα-
με να ολοκληρώσουμε πε-
ρισσότερες επιθετικέςπρο-
σπάθειες,ώστε ναδιεκδική-
σουμετοπαιχνίδι.

Μετά τις γιορτέςπαρου-
σιάζουμε μια πιο σταθερή
εικόνα.Ηομάδαπατάεικαλά
και προσπαθεί να πετύχει
τη νίκη σε κάθε ματς.Αυτή
η εικόνα συνεχίστηκε και
σήμερα για αρκετό χρονικό
διάστημα.

Στο πρώτο ημίχρονο
μπήκαμε αρκετά καλά. Υ-
πήρχαν στιγμέςπου είχαμε
και εμείςκατοχή.Δεχθήκαμε
τογκολσεκάποιαστιγμήκό-
ντρα στην ροή του παιχνι-
διού κάτιπου είχαμε δει να
σκοράρει η ομάδα της Βέ-
ροιαςκαισεάλλουςαγώνες.
Δεν είχαμε καλή αμυντική
συμπεριφορά σε εκείνο το
σημείο.

Από κει και πέρα, στο
δεύτερο ημίχρονο, κατά δι-
αστήματα κινδυνέψαμε κυ-
ρίως από στημένες φάσεις
να δεχθούμε και το δεύτε-
ρο γκολ και να τελειώσει το
παιχνίδι.Όσοήμαστανμέσα
στοπαιχνίδιμπορούσαμενα
πετύχουμε ένα γκολ και έ-
στωναπάρουμεκάτι.

Είμαι πάρα πολύ αισιό-
δοξος για τηνσυνέχεια.Πα-
ρόλοπουσεσχέσημεπέρσι
είμαστεπίσωλίγοβαθμολο-
γικά,θεωρώότιηεικόναμας
θαείναιακόμακαλύτερηστο
υπόλοιπο τουπρωταθλήμα-
τος.Θεωρώότι η διαιτησία
σε κάποια σημεία μας αδί-
κησε.

Ότανξεκίνησετοπρωτά-
θλημα,πολλές ομάδεςφαί-
νονταν ισάξιες. Η ΒΕΡΟΙΑ
ενισχύθηκε αρκετά το τε-
λευταίο διάστημα και έκανε
ποιοτικάμιαδιαφορά.Γιατις
υπόλοιπεςομάδεςοι διαφο-
ρές δεν είναι τεράστιες. Σε
κάθεπαιχνίδι,νομίζωότιόλα
είναιμέσα.«

Σε ερώτησηγια τοσκλη-
ρό παιχνίδι κάποιων παι-
κτών στον αγώνα, ο κ. Τυ-
ριακίδης απάντησε οτι δεν
ξέφυγαν οι παίκτες του α-
πό όριο  του δυνατούπαι-
χνιδιού.Δεν μας είπε όμως
πως φθάσαμε στην τελευ-
ταία φάση με το σκληρό
μαρκάρισμαπαίκτη τηςΑρι-
δαίαςμεαποτέλεσμαναδε-
χθεί κίτρινηκάρταενώαπο-
φεύχθηκεηγενικήσύρραξη.

Ενώ όπως κατήγγειλε
στηναίθουσα τύπουοπρό-
εδροςτηςΒέροιαςκ.Στέφα-
νοςΑποστολίδης οιπαίκτες
της Αριδαίας προξένησαν
ζημιές στα αποδυτήριαπου
φιλοξενήθηκαν σε όργανα
θέρμανσης. Γιατί λοιπόν τό-
σοπάθος και οργή για την
Βέροια. Το ίδιο συνέβη και
στονα’γύρο.

ΣάκηςΘεοδοσιάδης:"Σημασίαέχουνοι3βαθμοί"-Τυριακίδης:"ΗΒΕΡΟΙΑκάνειτηδιαφορά"
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Τηνήτταμε 86-70από τηνπρωτοπόροομάδα τουΑ-
νατόλια, γνώρισε ηανδρικήομάδα τουΦιλίππουΒέροιας
γιατην16ηαγωνιστικήτουπρωταθλήματοςτηςΒ’Εθνικής.
ΗομάδατουΔημήτρηΓκίμαμέχρικαιτο36′ (71-68)διεκ-
δικούσεμεαξιώσειςτοπαιχνίδιαλλάστοτελευταίοτετρά-
λεπτοοιγηπεδούχοιμεεύστοχασουταπότηνπεριφέρεια
πήρανδιαφοράκαιταυτόχρονατηννίκημε86-70.

Επόμενοπαιχνίδι το Σάββατο 9/3/2018 (όχι Κυριακή)
στις17:00για τονΦίλιπποΒέροιαςστοΔ.Α.Κ “Δημήτριος
Βικέλας”μετηνομάδατουΕρμήΛαγκαδά.

Δεκάλεπτα:16-21,41-39,60-61,86-70
Διαιτητές:ΞέραςκαιΚαρακώστας.
Ανατόλια (Γκαϊτατζής): Νικολαΐδης 4, Στεφανίδης,

Αμπατζάς 8(2),Αράπης, Γαλανίδης, Κάτανος, Κωνστα-
ντινίδης 2,Ξενιτίδης 10(1), Ζώτος 11(1),Μπρόζος 19(2),
Καραποστόλου21(2)

ΦίλιπποςΒέροιας (Γκίμας –Μπλατσιώτης):Παπα-
δόπουλος 3,Τσεσμετσίδης, Σισμάνης 5(1),Πονόπουλος,
Βάλλιος 3(1), Τσιαγκακλάνος 8, Καβαργύρης, Κοθράς
19(3),Παραπούρας9(3),Σουτζόπουλος11(1),Καντάρκος
12.

ΔηλώσειςΔημήτρηΓκίμα
ΟΔημήτρης Γκίμας μετά το τέλος του αγώνα με το

Ανατόλιαμίλησεστο filipposbc.gr.Αναλυτικάταόσαείπε :
“Συγχαρητήριαστην ομάδα τουΑνατόλιαστον κόουτς και
σταμέλη τηςομάδαςγια τηνδίκαιησημερινήνίκηκαι για
τηνπορείατου.Εξαιρετικοίήτανκατάτηγνώμημαςκαιοι
διαιτητέςκύριοιΞεραςκαιΚαρακωστας.

Πριντοπαιχνίδιείχαμεζητήσειαπότουςπαίκτεςμαςνα
ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ.Το έκαναν και τουςαξίζουνσυγχαρητήρια.
Πέρααπόλάθηαγωνίστηκανγι’αυτόκαιγια36λεπτάήμα-
στανΙΣΟΠΑΛΟΙ.

ΤΩΡΑ έπειτα από δυο εβδομάδες διακοπών επανερ-
χόμαστεσταΠΡΕΠΕΙ.Τομυαλόμαςκαιηψυχήμαςαπό
αύριοστοπαιχνίδιτουΣαββάτουόπουθαχρειαστούμετη
βοήθειατωνπιστώνμαςφίλων.

ΟΦίλιπποςΒέροιαςεπέστρεψεμετάαπόέναχρόνοα-
πουσίαςστηΒ’Εθνικήμεστόχοτηγρήγορηπαραμονήκαι
τη δημιουργία μίας ανταγωνιστικής ομάδας.ΟΔημήτρης
Γκίμαςαποτελεί τησταθερά για την ομάδα τηςΒέροιας
όλααυτά τα χρόνια και κλήθηκε καιφέτος να χτίσει μία
ομάδαμεβάση τις δυνατότητεςπου είχεσταχέρια του.

Στα τελευταία παιχνίδια
οι νεοφώτιστοι έχουν
πάρει... φόρα, με απο-
κορύφωμα τον τελευταίο
αγώνα με τα Φάρσαλα
εκτός έδρας, εκεί όπου
το αρχικό 24-14 του α’
δεκαλέπτουμετατράπηκε
σε53-55στοτέλοςτουγ’
δεκαλέπτου και έφτασε
στο τελικό 73-76.ΟΔη-
μήτρης Γκίμας ήταν αυ-
τόςπουχάρηστιςκατευ-
θύνσειςτουκαιτοπλάνο
του από τον πάγκο βο-
ήθησεώστε να έρθει η
μεγάληνίκη.

ΔημήτρηςΣουτζόπου-
λος (ΦίλιπποςΒέροιας):
Πολύ καλή παρουσία
από τον 30χρονο φόρ-
γουορντ του Φιλίππου
Βέροιας. Ο Σουτζόπου-
λος ήρθε το καλοκαίρι
στηΒέροιαμεσκοπόνα
δώσει σκορ τόσο κάτω
από το καλάθι όσο και
από μακριά και στον
τελευταίο αγώνα με τα
Φάρσαλα έδειξε ότι είναι
ο ιδανικός παίκτης για

αυτότορόλο.ΣτογήπεδοτωνΘεσσαλών,οέμπειροςφόρ-
γουορντ ήταν εξαιρετικός, πετυχαίνοντας 16πόντους με
2 τρίποντακαιβοηθώντας τόσοστηνάμυναόσοκαιστον
τομέατωνριμπάουντ.

Τααποτελέσματατης16ηςαγωνιστικής:
ΊκαροιΣερρών–ΧΑΝΘ...................................... 55-67
Ελευθερούπολη–Γέφυρα.................................. 67-59
Ανατόλια–ΦίλιπποςΒέροιας............................. 86-70
ΕρμήςΛαγκαδά–Αγρίνιο................................... 82-72
Χαλκηδόνα–Φάρσαλα...................................... 51-50
ΈσπεροςΛαμίας–Μαχητές-Πειραματικού........ 61-63
Στρατώνι–ΝίκηΒόλου....................................... 66-60
ΦαίακαςΚέρκυρας–Μακεδονικός..................... 81-64

ΗΒαθμολογία(Σε16αγώνες):
1.Ανατόλια....................................................31(15-1)
2.Αγρίνιο.......................................................28(12-4)
3.Ελευθερούπολη......................................... 27(11-5)
4.ΕρμήςΛαγκαδά..........................................25(9-7)
5.ΦίλιπποςΒέροιας....................................... 25(9-7)
6.ΧΑΝΘ..........................................................25(9-7)
7.Μαχητές-Πειραματικού................................24(8-8)
8.ΈσπεροςΛαμίας..........................................23(7-9)
9.Χαλκηδόνα...................................................23(7-9)
10.ΦαίακαςΚέρκυρας....................................23(7-9)
11.Γέφυρα.......................................................23(7-9)
12.ΝίκηΒόλου................................................23(7-9)
13.Φάρσαλα.................................................22(6-10)
14.Στρατώνι..................................................22(6-10)
15.ΊκαροιΣερρών......................................... 21(5-11)
16.Μακεδονικός............................................19(3-13)

ΗΕπόμενηΑγωνιστική(17η,10/02)
ΧΑΝΘ–Ελευθερούπολη

Γέφυρα–Ανατόλια
ΦίλιπποςΒέροιας–ΕρμήςΛαγκαδά

Αγρίνιο–Χαλκηδόνα
Φάρσαλα–ΕσπεροςΛαμίας

ΜαχητέςΠειραματικούΠεύκων–Στρατώνι
ΝίκηΒόλου–ΦαίακαςΚέρκυρας
Μακεδονικός–ΙκαροιΣερρών

Τηνήτταμε26-23γνώρισεστηνΑθήνα
από τονΆρηΝικαίας οΦίλιππος.Οι Βε-
ροιώτεςανκαιβρέθηκαννακυνηγούνστο
σκορστοδεύτερομέρος, επέστρεψανστο
ματςαλλάδενολοκλήρωσαντηνανατροπή
στατελευταίαλεπτάτουαγώνα.

Το α’  μέρος ήταν ισορροπημένο. Οι
δυοομάδεςήτανκοντάστοσκορ.ΟΆρης
είχε ελαφρύπροβάδισμα1-2 γκολαλλάο
Φίλιππος έβρισκε τρόπο να φθάνει στην
ισοφάριση.Στοτελευταίοδίλεπτοτουπρώ-
τουμέρους,οΦίλιπποςέμεινεχωρίςγκολ
και οΆρηςμετέτρεψε το 11-11 του 28’ σε
13-11στο30’.

Στοβ’μέρος,οιγηπεδούχοιπήραντον
έλεγχο.Είχανπερισσότερεςλύσειςκαιστο
45’προηγήθηκανμε20-14.ΟΦίλιπποςα-
ντέδρασεκαιεκμεταλλευόμενοςτοαριθμη-
τικό τουπλεονέκτημα, έκανε ένα δικό του
σερίκαιπλησίασεσεαπόστασηαναπνοής
στο56’.

Ο Τσαμουρίδης μείωσε σε 23-22 και
έβαλε ξανά τονΦίλιπποστοματς.Στο τε-
λευταία 4’ λεπτά  όμως, οιΒεροιώτες δεν
κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή.Οι
γηπεδούχοισημείωσαντρίαγκολχωρίςνα
δεχθούν τέρμα καιπέρασανμε 26-22στο
60’καιπήραντοματς.

Πεντάλεπτα: 3-2, 4-4, 6-6, 9-7, 10-10,
13-11(ημ),15-12,18-14,20-14,22-17,23-
21,26-23.

ΑΡΗΣ (Μελετάκος): Κουρής 2,Λαδά-
κης,Αθανασίου6,Γ.Μελετάκος1,Γρηγο-
ράκης,Μουλιάτος,Δ.Μελετάκος8,Μαλαν-

δρένιας 2,Ασβεστάς 4, Παπαδόπουλος,
Μιμίκος1,Χουρσουντιάν,Χαραλάμπους4,
Βίδρας,Αμανατίδης,Βλαχοθανάσης.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Πιπελίδης): Πόποβιτς,
Τζίμπουλας, Παντελίδης 2, Τάσκοβιτς 1,
Λιακόπουλος,Καλλιαρίδης,Παπαγιάννης,
Τσαμουρίδης 3, Τριανταφυλλίδης 2, Κω-
στακίδης4,Αποστολίδης8,Κουκουτσίδης
1,Δάσκαλος,Κορωνάς,Φιλόσογλου,Πα-
παδόπουλος2.

Διαιτητές:Συρεπίσιος-Μερτινιάν,Κόκ-
κινη: 50:14Τάσκοβιτς (επικίνδυνοπαιχνί-
δι- δεν κρατήθηκε δελτίο),Δίλεπτα: 7-5,
Πέναλτι:5/5-1/1

Αποτελέσματα-(15ηαγωνιστική)
ΦοίβοςΣυκεών-Ολυμπιακός.....23-29
Δούκας-ΧΑΝΘ...........................38-22
Δράμα-ΔιομήδηςΆργους...........25-24
ΑερωπόςΈδεσσας-ΑΕΚ............15-22
Πυλαία-ΠΑΟΚ............................24-29
ΆρηςΝίκαιας-ΦίλιπποςΒέροιας26-23

Βαθμολογία
1.Ολυμπιακός.................................29
2.ΠΑΟΚ..........................................26
3.ΑΕΚ.............................................26
4.Δούκας.........................................18
5.Αερωπός......................................14
6.Διομήδης......................................14
7.Δράμα..........................................14
8.Πυλαία.........................................13
9.Φίλιππος........................................8
10.ΆρηςΝ.........................................8
11.ΧΑΝΘ...........................................4
12.Φοίβος.........................................4

Μπάσκετ Β’ Εθνικής

Την ήττα γνώρισε ο Φίλιππος 
στο Ανατόλια (86-70)

Χαντ μπολ Α1 

Μπορούσε την ισοπαλία 
στην Νίκαια ο Φίλιππος 

έχασε από τον Άρη 26-23
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Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τουςΑετούς Βέ-
ροιας,αυτή τηφοράαπότουςεπίσηςνεοφώτιστους
Πάνθηρες.

Η ομάδα τηςΗμαθίαςπραγματοποίησε μία ακό-
μημέτρια (προςκακήεμφάνιση)καικόντρασεέναν
ψυχωμένοαντίπαλοπου είχεπάθος καιπείσμαστο
παιχνίδιτου,γνώρισετην4ηφετινήτηςήττα.

Εκ τωνπραγμάτωνκαιμεδεδομένο τορεπό της
επόμενης αγωνιστικής, είναι πιθανό (αν βεβαίως
έρθουν φυσιολογικά τα αποτελέσματα τωνπρωτο-
πόρων) να χάσει ακόμη περισσότερο έδαφος στη
βαθμολογία.

Σεέναακόμηπαιχνίδι,ηεπιθετικήλειτουργίατων
«ασπρόμαυρων»ήτανπροβληματική και κυριάρχη-
σανοιβεβιασμένεςκινήσειςκαιταάστοχασουτ.

Παρουσιάστηκε καιπάλι η αστοχίαστις βολές, η
οποία έμελλε να είναι και μοιραίαστο τέλος, καθώς
χάθηκανδύοσενεκρόχρόνο,πουθαοδηγούσαντο
ματςστηνπαράταση.

Πρώτοςσκόρερ τωνΑετώνήταν οΜάκης Ιωση-
φίδης,πουσημείωσε20καιτονακολούθησανοιΚω-
στήςΓκεκόπουλοςμε14καιΣωκράτηςΧατζηχαρίσης
με13.

Επόμενοπαιχνίδι για την ομάδα τηςΒέροιας, το
Σάββατο 16/2 στοΔΑΚ«Βικέλας» με αντίπαλο τον
Εδεσσαϊκό

Δεκάλεπτα:9-12,29-29,42-45,55-53.
ΓΑΣΠΠάνθηρες (Χρυσίδης): Ιορδανίδης, Πο-

λυχρόνης, Κωνσταντόπουλος,Μπούσμπουρας 2,
Αδαμόπουλος17,Γκαβοτάσιος11(1),Ψαρρού3(1),
Καζαντζανίδης,Λόγυρος,Κεσεσίδης,Σταυριανίδης22
(4),Κουτσικάς.

ΑετοίΒέροιας (Τυριακίδης):Τσιμτσιρίδης,Χρή-
στου,Κασάπης,ΠαπαδόπουλοςΔ.6 (2),Γκεκόπου-
λος14,Πάππου,Χρυσάφης, Γαβριηλίδης,Παπαδό-
πουλος Γ., Χατζηχαρίσης 13 (1), Ιατρού, Ιωσηφίδης
20(2).

ΟΦΟΑριδαίας ήταν ο μεγάλος νικητής του
ντέρμπι κορυφήςαφού κέρδισεστο κλειστό δη-
μοτικόκέντροσταπλαίσιατης17ηςαγωνιστικής
τηνΑλεξάνδρειαμε57-54,όμωςοιφιλοξενούμε-
νοικράτησαντηνδιαφοράσεπερίπτωσηισοβαθ-
μίας(α’αγώνας79-74).

Έγινε ένας αγώνας με πολύ μεγάλο ενδια-
φέρον αφού οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί στο
σκορ΄και μάλιστα ηΑλεξάνδρεια ήταν μπροστά
στοα’10λεπτό11-14,ισοφαρίστηκεστοημίχρονο
29-29, ξαναπήρε τοπροβάδισμαστο 30’ λεπτό
με40-42καιστοτέλοςέχασεμε57-54.!

Η νίκη αυτή έδωσε την ευκαιρίαστην ομάδα
τηςΑριδαίαςναξεφύγειμόνηπλέονστηνκορυφή
της βαθμολογίας και να είνια τοφαβορί για την
πρώτη θέση.Όμως το πρωτάθλημα έχει πολύ
ακόμηδρόμοαφούυπολείπονταιακόμη9αγωνι-
στικέςκαιπολλάμπορούννασυμβούν.

Διαιτητέςοικ.κΕλευθεριάδηςκαιΠαπαγεωρ-
γίου.

Δεκάλεπτα11-14,29-29,40-4257-54
ΦΟΑριδαίας( Βάτσης)Αμπάρης, Βασίλο-

γλου, Πέτκος 12 (3)Τοπαλίδης 8,Υποδηματό-
πουλοςΜεγλόπουλος 1,Αβραμίδης 13 (2)Κλη-
ντσαρης 8,Μακρόπουλος 11,Παπαβραάμ,Ζέρ-
ζης4,Τόπκας.

ΓΑΣΑλεξάνδρειας (Σιδηρόπουλος)Μπαλιά-
κας9(1)Σιδηρόπουλος5,Πουρλιοτόπουλος3(1)
Παντοφλίδης9 (1)Σιτσάνης15 (1)Παπαγερίδης
5,Καρκάρας7,ΠρόιοςΚαραγιάννης1,Χερκελε-
τζής

Αναλυτικάτααποτελέσματα

ΦΟΑριδαίας-ΓΑΣΑλεξάνδρειας........ 57-54
Βατανιακός-Εδεσσαικός.................. 106-29
Πάνθηρες-ΑετοίΒέροιας............... 55-53
Αιγιανιακός-ΑΓΕΠιερίας................... 73-62
Μ.ΑΓιαννιτσών-ΑετόςΚιλκίς............. 70-77
Πιερικός/Αρχέλαος-ΊκαροιΓιαν......... 64-80
ΡεπόοΖαφειράκηςΝάουσας

Βαθμολογία
1)ΦΟΑριδαίας........................................ 31
2)ΑετοίΒέροιας....................................... 28
3)ΓΑΣΑλεξάνδρειας................................ 27
-Αιγιανιακός............................................ 27
5)ΊκαροιΓιαν........................................... 26
6)ΑΓΕΠιερίας......................................... 25
7)Βατανιακός.......................................... 24
8)Πάνθηρες............................................ 22
9)ΖαφειράκηςΝ...................................... 21
10)Πιερικός/Αρχέλαος........................... 21
11)ΑετόςΚιλκίς....................................... 20
12)Μ.ΑΓιαννιτσών.................................. 18
13)Εδεσσαικός....................................... 16

Επόμενηαγωνιστική(18ηαγων.9/2)
ΑετόςΚιλκίς-Σάρισα

ίκαροιΓιαν-Μ.ΑΓιαννιτσών
ΑΓΕΠιερίας-Πιερικός/Αρχέλαος
ΓΑΣΑλεξάνδρειας-Αιγινιακός
ΖαφειράκηςΝ.-ΦΟΑριδαίας
Εδεσσαικός-Πάνθηρες
ΡεπόοιΑετοίΒέροιας

ΕΚΑΣΚΕΜ Α΄ 

Ήττα και στην Κατερίνη οι Αετοί 
Βέροιας από τους Πάνθηρες 55-53

ΕΚΑΣΚΕΜ Α΄

Ήττα της Αλεξάνδρειας 57-54 
στην Αριδαία 

Αποτελέσματα- Βαθμολογία

ΤηνήτταγνώρισεστηνΠρέβεζααπότηνΝικόπο-
ληηομάδαμπάσκεττηςΜελίκηςμε82-72καιπαρέ-
μεινεστιςτελευταίεςθέσειςτηςβαθμολογίας.

Τοφύλλοαγώνα
ΝικόποληΠρέβεζας-ΓΑΣΜελίκη82-72
Διαιτητές:ΑγραφιώτηςΓρ.-Θρασυβουλίδης
Δεκάλεπτα:20-21,37-42,55-59,82-72
Νικοπόλη Πρέβεζας (Παπίρης-Πολίτης): Μίχος,

Ζήκας,Κοντογιάννης22,Καραστάθης,Σουλιώτης10,
Κακιούζης14,Παπαμιχαήλ4,Δούβλης2,Μούλας19,
Βαβέτσης,Ρέμπης,Πελίγκος11.

ΓΑΣΜελίκη(Ασλανίδης):Λιόλιος25,ΜαυρίδηςΒ.
25, Κυριακού, Καποδίστριας,Λέφας 10,Μαγαλιός,
Καρατζάς3,Πεϊμανίδης,Σταυρουλάκης6,Κοτζαμπά-
σης3,Λαπατούρας2,Ρογγότης2.

Τααποτελέσματατης14ηςαγωνιστικής:
ΔόξαΛευκάδας-ΑΟΚαλαμπάκας84-63
ΝικόποληΠρέβεζας-ΓΑΣΜελίκης82-72
ΠΑΣΓιάννινα-ΑΓΣΙωαννίνων76-84
ΕύαθλοςΠολυκάστρου-ΤιτάνεςΠαλαμά81-54
Μαντουλίδης-ΠρωτέαςΓρεβενών79-86
ΟλυμπιακόςΒόλου-ΙκαροιΤρικάλων69-75
Ρεπό:ΑΟΚΒέροιας

Ηβαθμολογία
1.ΠρωτέαςΓρεβενών...................................25
2.ΔόξαΛευκάδας.........................................24
3.ΠΑΣΓιάννινα............................................23
4.ΑΓΣΙωαννίνων.........................................23
5.ΙκαροιΤρικάλων........................................20
6.Μαντουλίδης.............................................19
7.ΕύαθλοςΠολυκάστρου.............................19
8.ΤιτάνεςΠαλαμά........................................19
9.ΟλυμπιακόςΒόλου...................................17
10.ΓΑΣΜελίκης...........................................17
11.ΑΟΚαλαμπάκας.....................................16
12.*ΑΟΚΒέροιας........................................15
13.ΝικόποληΠρέβεζας.................................15
*Έχειέναπαιχνίδιλιγότερο

Ηεπόμενηαγωνιστική(15η,10/2):
ΑΟΚΒέροιας-ΔόξαΛευκάδας

ΑΟΚαλαμπάκας-ΝικόποληΠρέβεζας
ΓΑΣΜελίκης-ΠΑΣΓιάννινα

ΑΓΣΙωαννίνων-ΕύαθλοςΠολυκάστρου
ΤιτάνεςΠαλαμά-Μαντουλίδης

ΠρωτέαςΓρεβενών-ΟλυμπιακόςΒόλου
Ρεπό:ΙκαροιΤρικάλων

ΕΠΣ Ημαθίας 

Συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα 
το Ροδοχώρι 0-2 στις Βαρβάρες
Μενίκεςπροχώρησανοι τέσσεριςαπότιςπέ-

ντεομάδεςπουπροπορεύονταιστονβαθμολογικό
πίνακα τηςΑ’ κατηγορίας τηςΕΠΣΗμαθίας,στην
σημερινή17ηαγωνιστική.

ΤοΡοδοχώριπέρασε με 2-0 από την ουραγό
Αγ.Βαρβάρα, ενώηΝάουσαμε 2-1από τηΜε-
λίκη.ΣπουδαίοδιπλόγιαταΤρίκαλαπουεπικρά-
τησαν με 1-0 τουΠαλαιοχωρίου, ενώ στις νίκες
επέστρεψε τοΠλατύπου κέρδισε εντός έδραςμε
3-1τοΚλειδί.

Την «γκέλα» της αγωνιστικής έκανε οΠΑΟΚ
Αλεξάνδρειας, ο οποίος αν και προηγήθηκε στο
πρώτομέροςμε2-0τουΜακροχωρίου,δενκατά-
φερεναφτάσειστηνίκη,μετουςφιλοξενούμενους
μειώνουνστηνεπανάληψηκαιναισοφαρίζουνστις
καθυστερήσεις!

Απόεκείκαιπέρα,ισόπαλαέληξανταματςτης
ΧαρίεσσαςμετηνΑγ.Μαρίνα(1-1)καιτουΑχιλλέα
Ν.μετονΚοπανό(0-0),ενώτηνίκημε2-0πέτυχε
στογήπεδότηςηΕπισκοπήκόντραστηΜαρίνα.

Α’ΕΠΣΗ-17ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλατύ-Κλειδί:....................................... 3-1
Μελίκη-Νάουσα:.................................. 1-2
Αγ.Βαρβάρα-Ροδοχώρι:...................... 0-2
Χαρίεσσα-Αγ.Μαρίνα:......................... 1-1
Επισκοπή-Μαρίνα............................... 2-0
Παλαιοχώρι-Τρίκαλα:........................... 0-1
ΑχιλλέαςΝ.-Κοπανός:......................... 0-0

ΠΑΟΚΑλεξ.-Μακροχώρι:..................... 2-2
Βαθμολογία

1)ΓΑΣΡοδοχωρίου................................. 45
2)Νάουσα............................................... 43
3)ΠΑΟΚ.................................................. 41
4)ΤΡΊΚΑΛΑ............................................. 40
5)Πλατύ.................................................. 37
6)Κοπανός.............................................. 25
7)Χαρίεσσα............................................. 24
8)Επισκοπή............................................ 24
9)Αγ.Μαρίνα........................................... 22
10)Μακροχώρι........................................ 17
-Παλαιοχώρι............................................. 17
-ΑχιλλέαςΝ............................................. 17
13)ΑΟΜαρίνας....................................... 16
14)Κλειδί................................................... 9
15)Μελίκη................................................. 8
16)Αγ.Βαρβάρα........................................ 4

Επόμενηαγωνιστική
Σάββατο9-2-20193μ.μ
Ροδοχώρι-Επισκοπή
Νάουσα-Χαρίεσσα
Κλειδί-Αγ.Βαρβάρα

ΑΟΜαρίνας-Παλαιοχώρι
Μακροχώρι-ΑχιλλέαςΝ.

Μελίκη-Πλατύ
Κοπανός-Τρίκαλα
Αγ.Μαρίνα-ΠΑΟΚ

ΑλώβητηκαιαπόταΓιαννιτσά
πέρασεηΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ,ηο-
ποίααναδείχθηκε ισόπαληχωρίς
τέρματαμετηντοπικήομάδα.

Έπειτα από ένα δυνατό ματς
χωρίςφάσεις μπροστάστις δύο

εστίες,οιδύοομάδεςέμεινανδί-
καιαστοισόπαλοαποτέλεσμα,με
τους«ασπρόμαυρους»ναπαρα-
μένουνημοναδικήαήττητηομά-
δατου2ουομίλου.

Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι υ-
ποδέχθηκαν τηνΑΓΚΑΘΙΑ στο
γήπεδο τουΝ.Μυλοτόπουλόγω
ακαταλληλότητας του αγωνιστι-
κούχώρουστογήπεδοτωνΓιαν-
νιτσών,είχαντηνεδαφικήυπερο-
χή,όμως,τουςέλειψεηουσία.

Η μοναδική καλή στιγμή στο

ματςσημειώθηκεστο 46’ όταν ο
Πέλκας έκανε το σουτ, όμως, η
μπάλαπέρασεάουτ.

ΟιΗμαθιώτεςπροσπάθησαν
στο τέλος να «κλέψουν» τη νίκη
έχοντας μιαπολύ καλή ευκαιρία
στο83’όταντομακρινόσουττου
Τριανταφυλλίδη κατέληξε λίγο ά-
ουτ!

ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (Καβακάς):
Κύρου,Πολιανίδης, Παντεκίδης,
Χατζηαθανασίου, Ιορδανίδης,
Μπάμπαλης (75’Δοξάκης), Χι-

ντασέλι, Πέλκας, Θεοδωρίδης,
Ζούρκος,Παντελίδης(65’Κοτσα-
ρίδης).

ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ (Κωστογλί-
δης): Τόλιος, Χατζόπουλος, Κί-
τσας, ΡογγότηςΛιόλιος, Ζαρο-
γιάννηςΑβραμόπουλος,Τριαντα-
φυλλίδης,Σούκιας(50’Μούδιος),
Γκελοσάνι,Προβατίδης(62’Γιαζι-
τζόγλου).

ΣταύροςΚωστογλίδης.»Ήταν
δίκαιηηισοπαλία.

«Για ένα ακόμηπαιχνίδι ηΑ-

ΓΚΑΘΙΑκράτησε τοαήττητο,αυ-
τή τηφοράμένονταςστηνλευκή
ισοπαλία στα Γιαννιτσά κόντρα
στηντοπικήομάδα.

Μετά το τέλος του αγώνα ο
τεχνικόςηγέτηςτων«ασπρόμαυ-
ρων»ΣταύροςΚωστογλίδηςέκα-
νεστο kerkidasport.gr τιςπαρα-
κάτωδηλώσεις:

«Η ισοπαλία ήταν ένα δίκαιο
αποτέλεσμα.Μεσοαμυντικάήμα-
στανάριστοικαιείμαιπολύευχα-
ριστημένοςαπό τηνπροσπάθεια

τωνπαιδιών.Δεν τακαταφέραμε
όμωςτοίδιοκαλάτοδημιουργικό
κομμάτι, όπου αντιμετωπίσαμε
προβλήματακαιδυσκολευτήκαμε
πολύ από τον κακό αγωνιστικό
χώρο.

Είμαστε ικανοποιημένοι που
γιαέναακόμηματςκρατήσαμετο
αήττητο.Στρέφουμετηνπροσοχή
μαςπλέονστοεπόμενοδύσκολο
εκτός έδρας παιχνίδι που ακο-
λουθεί με αντίπαλο τονΜακεδο-
νικό».

Ακόμη αήττητη η Αγκαθιά 0-0 στα Γιαννιτσά

Μπάσκετ Γ' Εθνική

Ήττα της Μελίκης 
στην Πρέβεζα από την Νικόπολη 82-72



13M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 www.laos-epea.gr 13ΤΡΙΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

ΤηνΚυριακή3/2στηνΘεσσαλονίκη έγινε οπερι-
φερειακόςαγώναςανωμάλουδρόμουμετησυμμετο-
χήσυλλόγωντηςΒόρειαςΕλλάδας.ΗΓ.Ε.Νάουσας
συμμετείχεμετοναθλητήΚοσμαρίκοΓιάννηπουήταν
2οςστα3.000μΠΠΑ΄μεχρόνο9΄52΄΄6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΓΩΝΩΝΚΛΕΙΣΤΟΥΣΤΙΒΟΥ
ΠολύκαλήήτανηπαρουσίατωναθλητώντηςΓυ-

μναστικήςΈνωσηςΝάουσαςστην ημερίδα κλειστού
στίβουπουέγινε τοΣάββατο2/2στοκλειστόστάδιο
τωνΑμπελοκήπωνΘεσσαλονίκης.

ΗΓ.Ε.Ν.συμμετείχεμε12αθλητές-τριες,πουέφε-
ρανταπαρακάτωαποτελέσματα:

ΑΝΔΡΩΝ
ΛογδανίδηςΚων/νος:........ 7οςστησφαιροβολία

(12.93)και5οςστοεπίκοντώ(4.40)
ΣτεφανήςΓιώργος:..............4οςστούψος(1.77)
και6οςστα60εμπ.(9’’14)
ΠΠΑ΄(κ16)
ΜπιλιούρηςΣπύρος:...... 4οςστα60εμπ.(8’’87),

ΚασαπίδηςΘανάσης:.... 7οςστα60εμπ.(9’’23),
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΛογδανίδουΙλζε:.................. 5ηστοΜήκος(5.58)
ΙωάννουΠηνελόπη:.....11ηστοΤριπλούν(10.88)
καιστοΜήκος(4.82)
ΙωάννουΙωάννα:.................. 3ηστοΜήκος(5.94)
ΣτεφανήΙωάννα:.............. 6ηστηΣφαίρα(11.75)
ΒάσωΔραγουμάνου:....... 7ηστηΣφαίρα(11.15)
ΠΚΑ΄(κ16)
ΝέγρουΚυριακή:............5ηστα60εμπ.(10’’08)
ΚουϊτίλαΠάουλα:............ 9ηστα60εμπ.(11’’04)
ΤαρπάνηΕλεάννα:........ 11ηστα60εμπ.(11’’19)
ΣίσκουΓεωργία:...........13ηστα60εμπ.(12’’12)
Επόμενη αθλητική δραστηριότητα των αθλητών

τηςΓΕΝείναιστοΠανελλήνιοΠρωτάθλημακλειστού
στίβουπουθαγίνειστοΣΕΦστηνΑθήνατοΣαββα-
τοκύριακο9&10/2καιοσύλλογοςθασυμμετέχειμε6
αθλητές–τριες.

ΈγινετηνΚυριακήτοπρωίστοπαλιόστρατόπεδοτουΚαρατάσουστοΔήμοΠολίχνηςτοπεριφερεια-
κόπρωτάθλημαανωμάλουδρόμουτηςΕΑΣΣΕΓΑΣΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.Στουςαγώνεςσυμμετείχανκαι15Βε-
ροιώτεςαθλητέςπουκατάφερανναδιακριθούνκαιάφησανυποσχέσειςγιακαλέςμελλοντικέςδιακρίσεις.

3000.μ.κορασιδων.................................................................. 1ηΙωαννιδουΕλενη9'54''[Βικελας]
..............................................................................................9ηΜελικιωτηΙωαννα11'54''[Φιλιππος]
1500μ.παγκορασιδων............................................................... 2ηΛαζουΕυθυμία5'43''[Βικελας]
............................................................................................ 17ηΚουκουτεγουΧρυσα6'38''[Βικελας]
3000μ.παμπαιδων................................................ 1οςΑθανασακηςΠαναγιωτης9'51''[Φιλιππος]
......................................................................................5οςΑποστολιδηςΓιωργος10'16''[Φιλιππος]
.......................................................................... 16οςΕμμανουηλιδηςΑλεξανδρος11'36''[Φιλιππος]
4000μ.παιδων................................................................. 4οςΣτεργιουΑντώνης12'45''[Φιλιππος]
................................................................................... 9οςΠαπανικολαουΔημητρης13'34''[Βικελας]
1500μ.αγόρια........................................................ 4οςΚαραγιαννηςΑλεξανδρος5'42''[Φιλιππος]
........................................................................................7οςΠαναγιωτιδηςΓεωργιος5'55''[Βικελας]
......................................................................................... 10οςΜεταξοπουλοςΑλκης6'13''[Βικελας]
.......................................................................................16οςΙωαννιδηςΑργυρης6'6'21''[Φιλιππος]
................................................................................................19οςΛιοβαςΔημητρης6'32''[Βικελας]
...........................................................................................23οςΠαυλιδηςΔημητρης6΄42΄'[Βικελας]

Πραγματοποιήθηκε
τηνΚυριακή3/2στο ξε-
νοδοχείο «ΑιγέςΜέλα-
θρον» η ετήσια παρα-
δοσιακή κοπή της Βα-
σιλόπιτας τουΣυλλόγου
δρομέωνΒέροιας

Τους 100 περίπου
παρευρισκόμενους (70
μεγάλουςκαι30παιδιά)
χαιρέτησε ο Πρόεδρος
του συλλόγου Τσιάρας
ΒασίληςκαιακολούθησεομιλίατουΓραμματέαΚαραγιάννηΓιάννηπουμέσασελίγοχρόνοανέλυσετηνδράση
,ταπεπραγμένακαιταμελλοντικάσχέδιατουΣυλλόγου.

ΑκολούθησεμιαπολύσύντομηομιλίατουμοναδικούεπίσημουκαλεσμένουΣτέλιουΔιαμάντηπρόεδρουτου
ΚΑΠΑΔήμουΒέροιας,οοποίοςχαρακτήρισετηνπαρουσίατουΣ.Δ.Βέροιαςστααθλητικάγεγονότατηςπόλης,
ουσιαστικήκαιαποτελεσματική.

ΤέλοςπαρουσιάστηκεκαιδιανεμήθηκεηνέααγωνιστικήμπλούζατουΣυλλόγου
ΤοφλουρίέτυχεστοσέναμέλοςτουΣυλλόγουτονΠιλορίδηΘεόδοροτοοποίομεταφράζεταισεέναδώρο

αθλητικούπεριεχομένου.

Την βασιλόπιτα των τμημάτων του έκοψε
το απόγευμα τηςΤετάρτης 30ης Ιανουαρίου, ο
Π.ΣΒέροιαόπωςαναφέρεταιστο facebookτου
συλλόγου.

Στην κοπήπαρέστη οπρόεδρος τουΚΑΠΑ
ΣτέργιοςΔιαμάντης, τον οποίο ευχαρίστησε ο
πρόεδρος μας ΣτέφανοςΑποστολίδης για την
αγαστήσυνεργασία.

Οκ.Αποστολίδηςαναφέρθηκεστουςαγωνι-
στικούςστόχους, ευχόμενοςηφετινήχρονιάνα
είναιποδοσφαιρικά δημιουργική για την ομάδα
μας.

Τοφλουρίτηςκεντρικήςβασιλόπιταςέτυχεο

προπονητήςμαςΣάκηςΘεοδοσιάδης, ενώ του
ανδρικού τμήματος οΛάμπροςΤαΐρης και του
παιδικούοΝίκοςΝικολόπουλος.

Ηδιοίκηση τηςΒέροιαςθέσπισε ειδικόβρα-
βείογιατουςνεαρούςποδοσφαιριστέςτων«φυ-
τωρίων»μας, με μια δωροεπιταγή ναπηγαίνει
σεεκείνοτοναθλητήπουθαέχειτηνμεγαλύτε-
ρησχολικήβαθμολογίαμεταξύτωνσυμπαικτών
του.

Γ. Ε. Νάουσας

Αποτελέσματα αγώνων στίβου 2 & 3/2/19
Αρκετές διακρίσεις στον αγώνα 

ανωμάλου δρόμου στην Πολίχνη 
για τους Αθλητές/τριες του Φιλίππου 

και του Βικέλα

Κοπή βασιλόπιτας του Συλλόγου 
δρομέων Βέροιας & παρουσίαση 

νέας μπλούζας του Συλλόγου

Η "οικογένεια" του ΠΣ Βέροια 
έκοψε την πίτα της
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Οι «Λοξές Ματιές» 
του Δημήτρη Τρωαδίτη 

στη Λογοτεχνική 
Συντροφιά Νάουσας

 
H Λογοτεχνική Συντροφιά Νάουσας 

διοργανώνει παρουσίαση της ποιητικής 
συλλογής με τίτλο «Λοξές Ματιές» του 
Δημήτρη Τρωαδίτη, απόδημου Έλληνα. 
Πρόκειται για μια διαδρομή σε ποιητικά 
και μουσικά μονοπάτια που θα πραγμα-
τοποιηθεί την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 
στις 11 το πρωί στον όροφο του καφέ 
ΝΕΟΝ. Ο ποιητής θα μιλήσει για τους 
απόδημους ποιητές και ποιήτριες της 
Αυστραλίας.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει 
η κα Λίνα Βαταντζή, καθηγήτρια αγγλι-
κής φιλολογίας, που θα μιλήσει για την 
ποιητική συλλογή. Το βιογραφικότου ποι-
ητή θα παρουσιάσει η κα Πόπη Γιόκαλα. 
Ποιήματα θα απαγγείλουν τα μέλη της 
Λογοτεχνικής Συντροφιάς Αγγελιδάκης 
Γιώργος, Γιάντσης Μερκούριος, Κολτσά-
κη- Ρέντη Μαρία και Σακαλής Γρηγόρης. 
Με την μουσική τους θα επενδύσουν η 
Μαριάμ Σεπιτάνου, τραγούδι και η Δέ-
σποινα Μιχαηλίδου, κιθάρα. Η είσοδος 
είναι ελεύθερη.

Ο Δημήτρης Τρωαδίτης, γεννήθηκε το 
1959 στην Αθήνα. Στα τέλη της δεκαετίας 
του 1970 με αρχές της δεκαετίας του 
1980 συμμετείχε σε ομάδα θεάτρου σκι-
ών και σε μουσικό συγκρότημα.

Το 1992 εγκαταστάθηκε μόνιμα στη 
Μελβούρνη της Αυστραλίας όπου εργά-
ζεται και γράφει στη βιβλιογραφική στήλη 
της εφημερίδας “Νέος Κόσμος”. Ποιήματά του έχουν βραβευθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και, επί-
σης, ασχολείται με την ποιητική μετάφραση.

Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές “Η οργή, το όνειρο και η ζωή” (1997),  “Χωρίς Προοπτική” (2009), 
“Η Μοναξιά του Χρόνου” (2012), “υπολήψεις – απόπειρες” (2013), «Μια Κόκκινη Ανάταση» (2016), Ωδή 
στο Ανικανοποίητο», «Ακροβασίες» (2017), και «Λοξές Ματιές» (2019).

Η Παιδική Σκηνή 
του ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, ανεβάζει το 
γνωστό λαικό και αγα-
πημένο παραμύθι «Ο 
ΠΑΠOYΤΣΩΜΕΝΟΣ 
ΓΑΤΟΣ»,  όπου  θα πε-
ριοδεύσει σε ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ!

Το πασίγνωστο πα-
ραμύθι γράφτηκε από 
το Γάλλο συγγραφέα 
ΣΑΡΛ ΠΕΡΩ το 1812 Ο 
πιο παιχνιδιάρης Γάτος 
όλων των παραμυθιών 
ξεκινάει με μία φαινομε-
νικά αδικία. Ένας φτω-
χός μυλωνάς αφήνει 
κληρονομιά στον πρώτο 
και τον δεύτερο γιο ότι 
έχει, και στον τρίτο ένα 
τσουβάλι με ένα Γάτο! 

Ο Γάτος δεν είναι α-
πλά ένας κοινός Γάτος, 
αλλά  είναι πολύ ΙΔΙΑΙ-
ΤΕΡΟΣ!

Μιλάει σαν ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!! Φοράει μπότες! και 
πάνω απο όλα  είναι ΕΞΥΠΝΟΣ!!! 

Έτσι θα βοηθήσει τον μικρό γιο στην αρχή να 
βγάλει χρήματα για να μπορέσει να ζήσει και στην 
πορεία να τον χρήσει Κόμη να του δώσει το παλάτι 
του Γίγαντα και να παντρευτεί την αγαπημένη του 

Πριγκίπισσα!
Τις σκηνοθετικές οδη-

γίες έδωσε ο ΜΠΑΜΠΗΣ 
ΚΛΑΛΙΩΤΗΣ και παίζουν οι 
ηθοποιοί: Ελένη Καρβέλη, 
Κατερίνα Αναστασίου, 

Πέτρος Γρύλλος, Σάβ-
βας Γραμματικός, Έλενα 
Αθανασοπούλου.  

Η παράσταση πλαισιώ-
νεται απο 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ & 
ΤΡΑΓΟΥΔΙ όπου έγραψε η 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΒΕΛΗ μέσα 
από τους στοίχους της ΚΑ-
ΤΕΡΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ .

 Επί σκηνής οι  έμπει-
ροι ηθοποιοί μας σε συν-
δυασμό με τα ΜΟΥΣΙΚΑ 
ΟΡΓΑΝΑ που παίζουν ξε-
σηκώνουν μικρούς & με-
γάλους!!!

Η ζωγραφική του σκηνι-
κού είναι της ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ 
ΖΑΠΑΛΤΑ, ενώ την παρά-
σταση έντυσε με τα υπέρο-

χα κοστούμια η ΣΗΛΙΑ ΔΕΜΙΡΗ.
Ώρες: 5:30μ.μ &  7:30μ.μ.
Προπώληση 8 € - Ταμείο 10 € 
Προπώληση εισιτηρίων 
 βιβλιοπωλείο  « ΕΠΙΚΑΙΡΟ»
 Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ

Σήμερα Τρίτη 5 Φεβρουαρίου στη «Στέγη»
«Ο ΠΑΠOYΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ» από την 

Παιδική Σκηνή του ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥΤα American Councils for 
International Education, διοργανώ-
νουν εκδήλωση ενημέρωσης για το 
πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών 
FLEX, τo Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, 
στις 11.00 το πρωί, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης Βέροιας. 

Το πρόγραμμα FLEX, προσφέρει την ευκαιρία 
σε επιλεγμένους μαθητές να λάβουν υποτροφίες 
για να ταξιδέψουν στις Η.Π.Α. για ένα χρόνο, να 
μείνουν σε οικογένεια υποδοχής, και να φοιτήσουν 
σε αμερικανικό σχολείο. Το FLEX  χρηματοδοτεί-
ται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών 
(U.S Department of State) των Η.Π.Α και υλοποιεί-
ται με την υποστήριξη του Ελληνικού Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων. Οργανώνεται α-
πό το μη κερδοσκοπικό ορ-
γανισμό American Councils 
for International Education. 
Από τη θεσμοθέτησή του το 
1992, υλοποιείται σε πολλές 
χώρες της Ευρώπης και Ευ-
ρασίας με περισσότερους α-
πό 26.000 μαθητές να έχουν 
λάβει μέρος σε αυτό. Στους 
Έλληνες μαθητές προσφέρε-
ται για πρώτη φορά το 2019.

Το πρόγραμμα απευθύ-
νεται σε μαθητές Γ’ Γυμνα-
σίου και Α’ Λυκείου που είναι 

γεννημένοι από 1 Ιανουαρίου 2002 έως 15 Ιουλίου 
2004. Η επιλογή των μαθητών FLEX γίνεται μέ-
σω αξιοκρατικού και χωρίς κόστος διαγωνισμού. Η 
πρώτη φάση του διαγωνισμού είναι η συμπλήρωση 
της διαδικτυακής αίτησης, που είναι διαθέσιμη στον 
ιστότοπο ais.americancouncils.org/flex έως τις 19 
Φεβρουαρίου 2019. Μαθητές με αναπηρία είναι επί-
σης ευπρόσδεκτοι να λάβουν μέρος.

Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους στην 
εκδήλωση ενημέρωσης όπου θα μπορέσουν να 
γνωρίσουν την ιστορία του FLEX, να μάθουν περισ-
σότερα για την υποτροφία και το περιεχόμενο του 
προγράμματος καθώς και  για τη διαδικασία συμμε-
τοχής στο διαγωνισμό. 

Για  περ ισσότερες  πληροφορ ίες :  www.
discoverflex.org, www. facebook.com/flexingreece/, 
FLEX_2019_Program_Brochure_Greece.pdf.

Εκδήλωση ενημέρωσης για το 
πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών 

FLEX, στη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου, παρουσιάζεται στο  
Δημοτικό θέατρο Νάουσας στις  8.00 μ.μ. το έργο 
«Οι καρέκλες» του Ιονέσκο, σε σκηνοθεσία Ζαν - 
Πωλ Ντενιζόν. Επί σκηνής οι ηθοποιοί Γιάννης Στα-
ματίου και Ελένη Παπαχριστοπούλου.

‘Οι καρέκλες’ που είναι το αριστούργημα του Ιο-
νέσκο και ένα από τα σπουδαιότερα θεατρικά έργα 
του20ου αιώνα, παίζονταν για δεύτερη συνεχή χρο-
νιά στο θέατρο Εκστάν, στην Αθήνα.

Η παράσταση έχει συγκαταλεχτεί από κριτικούς 
και κοινό μεταξύ των καλύτερων θεαμάτων της χρο-
νιάς,  χάρη στον υψηλού επιπέδου σκηνοθέτη της 
γάλλο Ζαν – Πωλ Ντενιζόν (που επί σειρά ετών 
υπήρξε βασικός συνεργάτης και βοηθός-αντικατα-
στάτης του Πήτερ Μπρουκ), και τις εξαιρετικές ερ-
μηνείες των ηθοποιών Γιάννη Σταματίου και Ελένης 
Παπαχριστοπούλου. 

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από την αλ-
λόκοτη ιστορία ενός ζευγαριού 95 και 94 χρονών. 
Ο Ιονέσκο, περνώντας μέσα από το κωμικό, το 
ασυνάρτητο της συμπεριφοράς των δύο γέρων, 
προφητικά ανέσυρε στη σκηνή το σύνολο σχεδόν 
των προβληματικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανθρώπινη ύπαρξη στις σύγχρονες συνθήκες ζωής. 

Εξέφρασε το αίσθημα του κενού, της ανυπαρξίας 
νοήματος, σ’ έναν κόσμο που διαρκώς μας διαφεύγει 
το νόημα του. Κάτω από το βάρος των εξαγγελιών 
των μεγάλων μηνυμάτων, του λόγου που επιδιώ-
κει υποταγή, κάτω από το βάρος του χρόνου, των 
πραγμάτων και των λέξεων ο άνθρωπος συνθλίβε-
ται, εκτοπίζεται στο επέκεινα, και ‘ο πόνος του δεν 
μπορεί παρά να είναι μέχρι γελοιότητας τραγικός’, 
γράφει ο Ιονέσκο.

Ένα έργο κωμικό και ταυτόχρονα βαθύ, τρομακτι-
κά ανθρώπινο! Για την αναζήτηση μιας όντως ουσια-
στικής ύπαρξης. 

Διάρκεια: 1ώρα και 25 λεπτά 
Εισιτήρια:10€ (γενική είσοδος), 5€ (φοιτητές, ά-

νεργοι)

Σκηνοθεσία: Ζαν - Πωλ Ντενιζόν 
Μετάφραση: Ελένη Παπαχριστοπούλου
Σκηνικά-Κοστούμια: Μπέτυ Λυρίτη
Φωτισμοί: Παναγιώτης Μαζαράκης
Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Καταλιακού
Με σειρά εμφάνισης στη σκηνή 
Γέρος:  Γιάννης Σταματίου 
Γριά: Ελένη Παπαχριστοπούλου

Σήμερα Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 
«Οι καρέκλες», τo αριστούργημα  

του Ιονέσκο στο Δημοτικό
θέατρο Νάουσας

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΟΣΗ, στις 17-1-2019 καλούνται τα μέλη του στην 
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου η 
οποία θα γίνει το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 
και ώρα 10π.μ.στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Βέροιας,Πλατεία Ρακτιβάν 14, 3ος  όρο-
φος,(Πλατεία Ωρολογίου)με τα παρακάτω θέματα:

1.Διοικητικός &Οικονομικός απολογισμός έτους 
2018

2.Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
3.Έγκριση πεπραγμένων.
4.Προϋπολογισμός έτους 2019.
5.Ετήσια συνδρομή 2019.
6.Ενημέρωση για το ασφαλιστικό.
7.Συζήτηση-προτάσεις.
   Σε περίπτωση μη απαρτίας,η Γενική Συνέ-

λευσηθα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο το Σάββατο 
23-2-2019 στις 10π.μ.

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Οδοντιατρικός Σύλλογος Ημαθίας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ

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

Φεβρουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό4-2-2019 μέχρι10-2-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΟΖαφειράκηςΝάουσας  ήταν
ο νικητής του ντέρμπι κορυφής
αφούεπικράτησετουΦαίακαΚέρ-
κυρας με 32-31 καιπέρασεστην
πρώτη θέση του βορείου ομίλου
τηςΑ2 ανδρών μετά από τη 10η
αγωνιστική.

Οιφιλοξενούμενοι είχανπρο-
βάδισμα από το ξεκίνημα έως τα
μέσατουδεύτερουμέρους.Καθο-
ριστικό για τους γηπεδούχους ή-
ταντοδιάστημαμεταξύ45′και50′,
ότανμετέτρεψαντοειςβάροςτου
21-23 σε 27-24, για να φτάσουν
στοτελικό32-31.

Μεγάλοματς έκανε καιπάλι ο
Χατζηγεωργίουμε13γκολ.

Πλέον ο Ζαφειράκης έφτασε
τους17βαθμούς, ενώοΦαίακας
έμεινεστους16.

Ταπεντάλεπτα:2-3,4-5,5-8,
7-10, 9-13, 14-16 (ημχ), 17-17,
19-21,21-23,27-24,30-27,32-31.

Ζαφειράκης:Βλάχος 5,Διδασκάλου 1, Χα-
τζηγεωργίου13,Ρότζιος4,Πετρίδης5,Μήτσικας
3, Βάκκας, Τσαγκεράς, Τζουβάρας, Καραβίτης
1, Βραχιολίδης,Πινακούδης, Σιαμίδης, Σιούλης,
Δεληχρήστος,Μπουμπουλέντρας.

Φαίακας:Νάστος,Τζούκας1,Δελλής1,Κου-
λούρης,Κουτσικόπουλος 2,Κατσακιώρης,Ριγα-
νάς 6,Κατσαρός,Βίντοβιτς,Πίτος 4,Οικονόμου
6,Μαντζουρογιάννης 2,Κορακιανίτης 7,Βάγιας,
Σκανδάλης2,Πάλλας.

Διαιτητές:Πατιός –Τσιάνας.Δίλεπτα: 6-8.
Κόκκινες:Κατσαρός(55:06,επικίνδυνοπαιχνίδι,
δεν κρατήθηκε δελτίο), Κουτσικόπουλος (59:11
τρίαδίλεπτα).

Πέναλτι:3/3–3/4.
Στο φύλλο αγώνα οι διαιτητές έγραψαν ότι

«στο47:00φίλαθλος των γηπεδούχων έσπρωξε
στηνπλάτητονδιαιτητήΤσιάνα,λέγοντάςτουνα
δώσειπέναλτι.

Μεπαρέμβασητωνσυνοδώντηςγηπεδούχου
ομάδαςοιφίλαθλοιαπομακρύνθηκανκαισυνεχί-
στηκεοαγώνας».

Χαντ μπολ Α2

 Νίκη κορυφής για τον Ζαφειράκη Νάουσας 32-31 τον Φαίακα

Τρίτη 5-2-2019
13:30-17:30
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΙ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551
21:00-08:00
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ623310-22017

Φαρμακεία

Τηνπρόσληψητουπροπονητήκαικαθηγητή
φυσικήςαγωγής,ΜάριουΚατικαρίδηστηνθέση
τουΤεχνικούΔιευθυντή,ανακοίνωσεηΑκαδημία
τουΜακεδόνα.

Αναλυτικάησχετικήανακοίνωση
ΗΑκαδημίαμαςανακοινώνει τηνέναρξησυ-

νεργασίας με τον κ. ΚατηκαρίδηΜάριο προ-
πονητήUEFAA και καθηγητήφυσικής αγωγής
στην θέση του τεχνικούδιευθυντή .Ο κ.Κατη-
καρίδης συνεργάστηκε με επιτυχία στοπαρελ-
θόνμε τηνΠΑΕΑΕΚσταπλαίσια τηςΑΕΚFC
DEVELOPMENT.

Έχειεκπαιδευτείστηνοργάνωσηκαιλειτουρ-
γίαΑκαδημίαςΠοδοσφαίρουσυμμετέχονταςσε
εξειδικευμένεςσχολές καισεμινάριαΠανεπιστη-
μιώνκαιομοσπονδιώνσεΕλλάδακαιεξωτερικό.

Στον Μακεδόνα Βέροιας τεχνικός 
διευθυντής ο Μάριος Κατικαρίδης
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοι-
κία72 τ,.μ.σεοικόπεδο

800 τ.μ.στοΓιανναχώρι
Νάουσας,μεκεραμοσκε-
πή, κουφώματααλουμι-
νίου,μεκαλοριφέρ.Τιμή
συζητήσιμη.Τηλ.: 6971
539751.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2κατα-
στήματααπό24 τ.μ. το
καθένα, μεW.C., συνε-
χόμενα, ανακαινισμένα,
επίτηςοδούΠίνδου.Τηλ.:
6948386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 80 τ.μ. στη Σκύ-
δρα, στον 1ο όροφο,
κοντά στο κέντρο,

πλήρως ανακαινισμέ-
νο, 70.000 ευρώ.Τηλ.:
6951831687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
στονΠρομηθέακατοικία
1ουκαιάνωορόφουμε

2ΔΣΚWCαπό40.000έ-
ως50.000ευρώ.Τηλ.επι-
κοινωνίας:6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
310τ.μ.,εντόςσχεδίου,
μεσυντελεστήδόμησης
0,8,χτίζει240τ.μ.,γω-
νιακό κοντά σταΠολυ-
κλαδικά, σε οικοδομμέ-
νο σημείο. Τηλ.: 6948
386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροοικό-
πεδο14.500τ.μ.επί της
περιφερειακής οδούσε
εξαιρετιή τιμή.Μόνοσο-
βαρέςπροτάσεις.Ώρεςε-

πικοινωνίας:09.00-14.00.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιτσαρία
στο κέντρο τηςΒέροιας
μεσταθερήπελατεία.Μό-
νοσοβαρέςπροτάσεις.
Τηλ.:6932740996.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Περίπτε-
ρο-Παντοπωλείοσεκομ-
βικόσημείολόγωσυντα-
ξιοδότησης. Ευκαιρία.
Τηλ.:6942855780.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελληνικό
ρεστοράν στο Ρέγκε-
σμπουργκ,περιοχήΒαυα-
ρίαςΓερμανίας,σελειτουρ-
γία36χρόνιαμεσταθερή

πελατείακαιτοίδιοαφεντι-
κό.Τηλ.: 004994011339
από9.30π.μ.-2.00μ.μ.&
4.00μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξης σε καλή τμή. Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Αϊ-
βαλίου 9, ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 30 τ.μ.,
μπαλκόνια πίσω και
μπροστά, 1ος όροφος.
Τηλ.:6978657013.

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7,
ενοικιάζεται διαμέρισμα
140τ.μ.,5οςόρ.καιγια
επαγγελματική στέγη,
πλήρως ανακαινισμέ-
νο, ατομική θέρμαν-
ση (pellet). Τηλ.: 6977
753373.

ΚΕΝΤΡΟ  ενοικιά-
ζεται γκαρσονιέρα 2ος
όροφος, πλήρως ανα-
καινισμένη. Τηλ.: 6988
985663.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα καινούργιομε
3ΔΣΚΑΘμε γκαράζ και
αποθήκη στην περιοχή
Ωρολογίου, 350 ευρ-
πω. Euromesitiki 6945
122583.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλε ί τα ι  γκαρ-
σονιέρα στην οδό
Πολυζωΐδη,  κο-
ντά στην Πλατεία
Ωρολογίου. Τιμή
ευκαιρίας.  Τηλ.:
6949981810.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο
20τ.μ.(κατάλληλο
καιγιαεπέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο.Τηλ.
6977628426.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικόπω-

λούνται χώροι γωνιακοί κατάλληλοι για
αποθήκεςαλλάκαιμεανάλογη(εσωτερική
διαρρύθμιση)γιακατοικίαπολύκαλή.

α)ΣεπολυκατοικίαΕμμ.Παπά32, εμ-
βαδό100τ.μ.καθαρόκαι

β) σεπολυκατοικίαΜ.Μπότσαρη 77,
εμβαδό115τ.μ.καθαρά,σεπροσιτήτιμή.

Πληρ.τηλ.:2331024939,
Κιν.:6973015833.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙδιαμέρι-
σμα60τ.μ.στοκέντροτης
Βέροιας (δωμάτιο, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.),πλήρωςα-

νακαινισμένο, 4ος όροφος
ρετιρέ, κεντρική θέρμανση.
Πληρ.τηλ.:6945495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζεται
κατάστημα100 τ.μ., με
μπαλκόνι 180 τ.μ. και
1οςόροφοςδιαμέρισμα
90 τ.μ.σεχωραφοοικό-
πεδο2.315 τ.μ., κεντρι-
κή θέρμανση, ηλιόθερ-
μο. Τιμή λογική. Τηλ.:
6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-
παγγελματική στέγη,
εμβαδού45τ.μ.,αποτε-
λούμενηαπό2χώρους,
πλήρως ανακαινισμέ-
νους (δίπλα σταΑστι-
κά), 1ος όροφος.Τηλ.:
23310 60632 & 6946
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για
επαγγελματική στέγη
στηνΑνοίξεως, έναντι
πάρκουΑγ.Αναργύρων
χώρος 90 τ.μ. (ημιόρο-
φος) κατάλληλαδιαμορ-
φωμένος, γωνία,φωτει-
νός, με θέα το πάρκο,
πλήρωςανακαινισμένος,
αυτόνομη θέρμανση,
a/c, 1 δωμάτιο, 1 ενιαί-
οςπολύμεγάλοςχώρος,
χωλ, μπάνιο, κουζινα
εξοπλισμένη, μπαλκόνι
περιμετρικό (ελάχιστα
κοινόχρηστα).Τηλ.:6948
744632, 6976 769046
(απόγευμα18.00-20.00).

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

σονιέρα Studio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές ,κατασκευή75,
σεημιόροφο ,ανακαινισμένηεκβάθρων,ά-
ψογασυντηρημένη,επιμελημένηςκατασκευ-
ής,ατομικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκαι
κλιματιστικό,ενοίκιομόνο120€.

κωδ.23332ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-
σονιέραεπιπλωμένημικρή27τ.μ.,μικτάκαι
22τ.μ.καθ.κατασκευή78,2οςόροφος,σε
μέτρια κατάσταση , έχει ατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικόκαι το ενοίκιο της120€.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 24640ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα29τ.μ.,κατασκευή1984,1υ/δ,1
οςόροφος,ανακαινισμένηάριστα,σεεξαιρε-
τικήκατάστασηκαιμεκαινούργιααλουμινίου
κουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,έχεικεντρική
θέρμανσηπετρελαίουκαι είναι επιπλωμένο
κομπλέ,μεανελκυστήρακαιμεμίαντουλάπα,
εκπληκτικό,μόνο160€.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένη κο-
μπλέ,γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατασκευή1982,
1χώρος, 2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατά-
σταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά τζά-
μια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμε
μίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

Κωδ:115532 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας81τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,
.Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,ΠόρταΑσφαλεί-
αςμε τρίαινα,Ανελκυστήρα,Πάρκινγκ,Απο-
θήκη,A/C,Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:250€.
Χωρίςταέπιπλα.Διαθέσιμοαπό20/1/2019.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

.Κωδ.112795ΜεγάληΓκαρσονιέρα5ου
ορ.στηνπεριοχήΡόδων , κατασκευής του
2004ρετιρέμε85τ.μ.μικτάκαι72τ.μ.καθ.
με1δσκλκατοικήθηκεμόνοαπό ιδιοκτήτες ,
διαθέτειαυτόνομηθέρμανσηπετρελαίουμε
ογκομετρητές ,μεγάληβεράντα,μεθέασε
ενοίκιο230€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778 ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3υ/δ,πολυτελούςκατασκευής,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,διαθέτει τζάκι , ηλιακό ,
BBQδορυφορικήκεραίακαιαποθήκη , έχει
μεγάλοκήπομεδένδρα,περιφραγμένο,σε
οικόπεδο800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνοστηναυλή,τιμή350€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23159ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ενοικι-
άζεται καινούργιαμονοκατοικία120 τ.μ.,με

μεγάληαυλή , σε εξαιρετική κατάσταση ,
πρόκειταιγιακατασκευή2006,με3υ/δ,με-
γάλησαλονοκουζίνα1οςόροφος,διαθέτει
επιπλέονμίαμεγάληαποθήκηκαιένακλει-
στόγκαράζ,έχειδικότουκήπομεγάλοόπου
μπορεί νααναπτυχθεί και λαχανόκηπος ,
σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναιέτοιμη
βαμμένη,τοδεενοίκιοτης300€.Διαθέσιμο
από1/12/2018.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένησυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συνα-
γερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια
-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκη ισόγειασυνολικής επιφάνειας65
τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23657 -ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-

κήςεπιφάνειας28 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένο το1979καιδιαθέτειθέρμανσηΑτο-
μικήμε Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,A/C,Δι-
πλάτζάμια-Τιμή:150€

Κωδ: 23560 -ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείοσυνολικής επιφάνειας 51 τ.μ.
1οςορ. Αποτελείται από2Χώρους, .Εί-
ναικατασκευασμένοτο1979καιδιαθέτειγια
θέρμανσηΚλιματισμόταδεκουφώματατου
είναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλάτζάμια ,
ενοίκιο130€.

Κωδ: 23610 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά τζάμια
-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-

ασμένο το1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:900€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο140€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23130ΚατάστημαστοΤσερμένιδι-
ατίθεταιπροςενοικίασημε58τ.μ.ισόγειοκαι
25τ.μ.πατάρισεκεντρικόσημείοκατάλληλο
γιαάπειρεςχρήσεις  καιμεμίσθωμαπολύ
ευνοϊκό,μόνο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23521-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέση
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοκατάστημασυνολικής
επιφάνειας60 τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώρο
καιμεWC.Είναικατασκευασμένοτο1976και
διαθέτειΠροαύλιοτοδεΜίσθωματου290€.
Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα
.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23538-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας70τ.μ. ισόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1990καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι
Αποθήκη -Ενοίκιομόνο150€.Τογραφείο
μαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

κάτω ,  ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικό ισό-
γειο κλειστόπάρκινγκ  με γκαραζόπορτα ,
στεγανόκαικαθαρόενοικιάζεταικαιωςαπο-
θήκη,μηνιαίομίσθωμα50€.ΑποκλειστικήΔΙ-
ΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13574-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

ανακαινισμένηΓκαρσονιέρα -Studioσυνολι-
κήςεπιφάνειας18τ.μ.σεημιώροφουπερυ-
ψωμένο.Αποτελείται απόΣαλονοκουζίνα,
καιμπάνιο.Έγινεανακαίνισητο2006καιδι-
αθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικόκαι
θερμοπομπό,Κουφώματακαινούργια,A/C,
μεέπιπλακομπλέκαι Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια.-Τιμή:10.000€.

Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό,1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέ-
σηστάθμευσηςστηνΠυλωτή,έχειεπίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα.προσφέρεταισετιμή
ευκαιρίαςμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχειαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησης οικοπέδου και κήπο, Τιμήμόνο
35.000€.

Κωδ.13825ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Μονοκατοι-
κίαμε132τ.μ., ισόγειοκαι126τ.μ.υπόγειο
,έχειανεγερθείσεοικόπεδο7.250τ.μ.κατα-
σκευή2003,σαλόνικουζίνα ανεξάρτητηκαι
3υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειται γιαμίαωραιότατηκατασκευήαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέ-
λειακαιζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημε
ξυλολέβητακαιμεπετρέλαιο,έχεικαιηλιακό
θερμοσίφωνα,διαθέτει τζάκι,διπλόπάρκινγκ
και αναφέρεται μόνοσεαπαιτητικούςαγο-
ραστές , είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,

ζητούμενο τίμημα178.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ,πωλείταιυπό-

γειααποθήκη,μεγάλη468τ.μ.,κατάλληλη
και γιαπολλέςχρήσεις , ημιυπόγειο, ξεχω-
ριστόακίνητο, τιμή60.000€.Μόνοσοβαρές
προτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13605-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας19τ.μ.ΗμιώροφοςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείται από1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό,Κουφώματα
Συνθετικά,Διπλάτζάμια-Τιμή:9.000€.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους, .Είναικατασκευασμέ-
νο το2002 και διαθέτει θέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ.,ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πατάρι
, κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα ,
πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαι
διατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας , τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις , τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12784ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ,κοντάστις

γραμμέςπωλείταιφάρμαμεκεράσια,δένδρα
σεπλήρηπαραγωγήκαιδίπλαστοκανάλιμε
νερόάφθονο,πωλείται5στρ.,στηνεκπληκτι-
κήτιμήτων12.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12773 - ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο
Κυδωνοχώριαγροτεμάχιο δίπλαστοκανάλι
άδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800τ.μ.στηντι-
μήΤιμή:19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία ,τιμήμόνο45.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-

ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο 529

τ.μ.,σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα ,αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο, ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφασιστικό
αγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεση και υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
16.000€.

Κωδ13779ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο1.225
τ.μ.,βλέπεισεανοιχτωσιά,βρίσκεταισεκε-
ντρικόσημείο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο29.000€.

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο
1.820τ.μ., εντόςζώνης ,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο , εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέ-
γερσημονοκατοικίας ,η τιμή τουεξαιρετικά
συμφέρουσα ,μόνο25.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13754 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο
2.310 τ.μ.,μεάριστηπροβολή ,σεπρονο-
μιακή τοποθεσία , καταπληκτικόοικόπεδο,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σε τιμήπράγματι
χαμηλήμόνο17.000€ ,Αποκλειστικήδιάθε-
ση και υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπε-
δοεντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά
, κατατμείται καισεδύοοικόπεδαάρτιακαι
οικοδομήσιμα , εκπληκτικόπραγματικάκαι
σεάριστοσημείο,αλλάκαισετιμήπραγμα-
τικήςευκαιρίας,μόνο35.000€.Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105141-ΠΩΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκστο

Πασακιόσκισυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.με
πολύάνετηπρόσβαση , ισόγειοοικοδομής ,
τιμή:7.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.13082ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,πωλείταιδι-

αμέρισμα84 τ.μ.σε ημιόροφο, κατασκευή
1978,2υ/δ,σαλόνι, κουζίνα,μπάνιο,ηκα-
τάστασητουείναιμέτρια,τιμήμόνο28.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14302 -ΩΡΟΛΟΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρελαίου ,διαμπερέςμε
απεριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβερά-
ντακαικουφώματακαινούργιασυνθετικά,δι-
αθέτειανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,
Τέντες,-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κά-
τοχοςπτυχίουProficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλώνBraille, τελειόφοιτος της ΕλληνικήςΝοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτριαΜεταπτυχιακούΠρογράμματος
ΕιδικήςΑγωγής,παραδίδειιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησι-
ακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχοςπτυχιούχος τουΤμήμα-
τοςΜουσικήςΕπιστήμης&Τέχνηςτου
ΠανεπιστημίουΜακεδονίας,μεειδίκευση
στημονωδία,διδάσκει τραγούδι.Διδά-
σκονταιόλαταείδηελληνικούκαιξένου
ρεπερτορίου (έντεχνο,λαϊκό,ποπ,ροκ,

μιούζικαλ, κλασσικόκ.ά.).Προαιρετικάδιδάσκεταιπιάνοκαι
κιθάραγιατησυνοδείατουτραγουδιού.Προετοιμασίαγιαεισα-
γωγήσεμουσικέςσχολές.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:6980202881.

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ηγνωστήεταιρείαταχυμεταφορών«SPEEDEXCOURIER

ΒΕΡΟΙΑΣ» πωλείται λόγο υπερβολικού χρόνου και όγκου
εργασίας και παρακολούθησηςπου χρειάζεται καθημερινά.
Υπάρχεισταθερόπελατολόγιομεσταθεράανοδικήπορεία&
ενδείκνυται γιαμία οικογενειακή επιχείρησημεαρκετά καλές
μηνιαίεςαπολαβές

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνοραντεβούγιαεπικοινωνία:6937226565



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργά-
τηςγια τονφούρνο«ΛΥ-
ΚΟΥΡΓΟΣ»στηΒέροια.
Τηλ.:6976310431.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετροσυ-

γκολλητής από την εται-
ρία «Τζάκια-Φωτιάδης»
στηνΠατρίδα.Τηλ.:6976
791774&2331072872.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ TSIFLI-
DIS SECURITY ζητά-
ε ι  πιστοποιημένο και
αδε ιοδοτημένο  προ-
σωπ ικός  ασφαλε ί ας
γ ι α  μόν ιμη  εργασ ία
όπως επίσης και  μ ία
κοπέλα  γ ια  ημ ιαπα-
σχόληση .  Πληροφο-
ρίες στα γραφεια της
ετα ιρ ίας μας Θεσσα-
λον ίκης  45 κα ι  απο-
σ τολή  β ι ο γραφ ι κών
στο  e -ma i l :  sa l es@
securitytsiflidis.gr.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ30τ.μ.μεντουλάπα170€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένολουξ190€
ANOIΞΕΩΣ38τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένολουξ
220€
ΕΛΗΑ40τ.μ.16ετώνεπιπλωμένοκαλό200€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλόμεθέα200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ45τ.μ.μεατομικόλέβητα170€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.επιπλωμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένοκαλό180€
ΕΛΗΑ65τ.μ.12ετίαςμετζάκι&κλειστόγκαράζ260€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επι-
πλωμένη220€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ80τ.μ.καλόμεθέα150€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.λουξεπιπλωμένο280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ90τ.μ.10ετίαςμετζάκι&θέα300€
ΚΤΕΛ90τ.μ.ανακαινισμένομεατομικόλέβητα240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.καλόμεθέα&ντουλάπες300€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ90τ.μ.12ετίαςεπιπλωμένοκαλό340€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ95 τ.μ.12ετίαςμεατομικόλέβητα,θέα,
πάρκινγκ360€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.διαμπερέςμεθέα220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.πολύκαλό300€
ΚΤΕΛ110τ.μ.επιπλωμένο280€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ110τ.μ.μεατομικόλέβητα,τζάκι,θέα350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες260€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ140τ.μ.10ετίαςλουξ,θέα500€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200τ.μ.μονοκατοικίαεπιπλωμένητζάκιθέα
300€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ250τ.μ.βίλαυπερλουξ550€

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό11.000€
ΚΤΕΛ38τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο17.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ43τ.μ.καλό23.000€
ΡΟΛΟΪ45τ.μ.καλόμεκόπλαν18.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.μισθωμένο250ευρώ42.000€
ΡΟΛΟΪ78τ.μ.ευκαιρία8.500€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.25ετώνπολύκαλό75.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.πολύκαλό39.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.καλό24.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.14ετίαςκαλό67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ95τ.μ.καλό40.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ανακαινισμένοπολύκαλό40.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ.10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ25τ.μ.καλό400€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.πολύκαλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΔΕΗ120τ.μ.καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμεελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ7.000μέτρα+3.000διαθέσιμαστοδρόμο
18.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ11.500μέτραευκαιρία16.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα40.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ14.000μέτραμεελιές30.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ160μέτραευκαιρία14.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτραμεάδειαγια2μεζονέτες75.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ500μέτρα25.000€
ΠΑΤΡΙΔΑ500μέτρα12.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ1.500μέτραευκαιρία32.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλα-
σικήςΦιλολογίας τουΑρι-
στοτελείουΠανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,μεεξειδίκευ-
σηστηνΕιδικήΑγωγή,πα-
ραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα
σεπαιδιάΓυμνασίουκαιΛυ-
κείοιυσεΑρχαίαΕλληνικά,
Έκθεση,Λατινικά καιΝεο-
ελληνικήΛογοτεχνία.Πολύ
προσιτές τιμές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης, νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι ηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ2ΔΣ-Κπάρκιγκ,αποθηκηκαινουριο70000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριομε3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό25ως1500
τ.μαπό50εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλησι-
ονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣεισογειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημαεξαιρετικηθεση60+60υπογειο1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος50τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Από την εταιρίαVOULISCHEMICALS ζητείται
νεαρόςάντραςγιαεργασίαπουναγνωρίζειάπταιστα
μιαξένηγλώσσα(εκτόςΑγγλικών).

Αποστολήβιογραφικώνμεπρόσφατηφωτογρα-
φίαστοinfo@voulis.com.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας με πτυχίο και
προϋπηρεσία και κοπέλα για λάντζα.
Τηλ.: 23310 70846&ωρες 5.00 μ.μ. -
8.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαDeliveryκαικο-
πέλαγιατύλιγμαστοψητοπωλείοΓΙΑΝ-
ΝΗΣ. Πληροφορίες κ. Γιώργος - 6984
472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστή-
ριο κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος
6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία,ως ε-

σωτερική, για φροντίδα ηλικιωμένων.
Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπεριποίηση
γερόντων,γιαπρωίήγιααπόγευμα,κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτεραμαθήματα

Αρμονίου &Ακορντεόν για αρχάριους
καιπροχωρημένους.Τηλ.:6946364695
&2331021842.

ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδακτικήεμπειρίακαι
εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλί-
ας αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε
παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Τμές
πολύπροσιτές.Τηλ.επικοινωνίας:6980
973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτεραμαθήματα
σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπό καθηγητήπτυ-
χιούχο ΜαθηματικούΑΠΘ σε φιλικές
τιμές.Τηλ.επικοινωνίας:6906471253.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ TOYOTA YARIS 1.300

κ.ε., μοντέλο 2007, αυτόματο, με τα-

χύητες, 30.500 χιλιόμετρα, σε
καλή κατάσταση, μαύρο. Τηλ.:
2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτητικό

δωμάτιο λευκό με στρώ-
μα, πλυντήριο ρούχων
45άρι, διπλή ντουλάπα,
καναπές που γίνεται δι-
πλό κρεβάτι, γραφείο με
λευκότζάμιαμμοβολήκαι
συρταριέρα γραφείου.
Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβάτιμο-
νό με το στρώμα.Πληρ.
τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφειου, σαλόνι SATO
μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενο συσκέψεων, ντουλάπα με κλειδαριά
(κερασί), ντουλάπα-ράφια (μελί), καναπέδες, όλα
σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 23310 21210, Κιν.:
6978004183.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζίπολύιδιαίτερο,γωνιακό,48τμισό-
γειοκαι1οςόροφοςμεεσωτερικήσκάλα,στοκέντροτηςα-
γοράςστονπεζόδρομο.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις(κωδ423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοστοκέντρο,1ουορ.στονπεζόδρομο,
ανακαινισμένοπλήρως,λουξ,2χώροιwc.Τιμη250€.(κωδ127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοανακαινισμένολουξ,τρείςυπέροχοι
χώροι,κουζίνα2μπάνιαβεράντα.Κατάλληλογιαιατρείο,δι-
κηγορικό,λογιστικόηοποιοδήποτεάλλογραφείο.Τιμή450€
(κωδΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
ΛεωφόροςΑνοίξεως.Πωλείται,δύοδωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο(μπορείναγίνεικαι3οδωμάτιο)4ουορόφου
διαμπερές.μεμόνωσηκαιαντλίαθερμότητας,ανακαινισμένο
πλήρωςμεθέα.Τιμή125000€(κωδΠ2Δ8)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
ΠεριοχήΤσερμένι..Οροφοδιαμέρισμα130τ.μ,διαμπερές,
1οςόροφος,2ΔΣΚΜπάνιο,WC.Ωρομέτρηση.Πολύάνετοιχώ-
ροι(δυνατότητα3ουδωματίου)Τιμή75000€(κωδΠΔ35)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα

μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.
ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα2ουορ.χωρίςασανσέρμε2δωμάτιασαλοκουζί-
ναμπάνιοατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή220€.(κωδ2Δ14)
Περιοχήγιοντζαλίκια.Ενοικιάζεταιγιαμεγάληοικογένεια.Τρια
δωμάτιασαλόνικουζίναμπάνιο1ουορόφουδιαμπερές.Τιμή
260€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)
Ενοικιάζεταιδιαμέρισμα2ουορόφου,κονταστηνπεριφερει-
ακή,δύοδωμάτιασαλοτραπεζαρίακουζίναμπάνιοατομική
θέρμανσηπετρελαίου,χωρίςασανσέρ,ελάχιστακοινόχρη-
στα.Τιμή190€!!!(Ε2Δ13)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο,περιοχήΛευκόπετρα,2,5στρεμματα,
εντόςσχεδίου,μεμήλαστάρκιν.Άρτιοκαιοικοδομήσιμομε
θέαΤιμή16000ευρώ(κωδΧΠ5)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ.94ΠωλείταιοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσι-
μομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.95ΠωλείταιοικόπεδοστηΒέροια,1.017τ.μ.κοντάστοκέντρο
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,τιμήπώλησης220.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠωλείταικατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40τ.μ.
μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.15Πωλείται κατάστημαστοΡολόϊ40 τ.μ. ισόγειομε40 τ.μ.
υπόγειο,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.116ΠωλείταιχωράφιπολύκοντάστηΒέροια10στρ.μεροδάκι-
να,ποτίζεταιμεσταγονίδια,τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.115Πωλείται2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλόσημείο,
τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο74τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,έχει2Υ/Δ,
σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ. 91Πωλείται μονοκατοικίαστονΆγιο Γεώργιο 200 τ.μ.σε 4
στρεμ.οικόπεδο.Έχει4Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.,βεσέ,τζάκι,σκεπή,
συνθετικάκουφώματα,2καυστήρεςγιαπετρέλαιοκαιυγραέριο.Είναι
πλήρωςανακαινισμένη.Τιμήπώλησης120.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠωλείταιμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120τ.μ.σε220τ.μ.
οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερικήςανακαίνι-
σης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠωλείταιμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50 τ.μ.σε468
τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανακαίνισης.
Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠωλείταιοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλόσημείο.
Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.69Πωλείται οικόπεδοστοΕργοχώρι500 τ.μ. γωνιακό.Τιμή
πώλησης140.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠωλείταιοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστοκέντρο.
Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠωλείταιγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,1ος
όρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμένο.Τιμή
πώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.19Πωλείταιγκαρσονιέραημιυπόγειαστοκέντρο60 τ.μ.Τιμή
πώλησης14.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠωλείταιχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντραρο-
δάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.71Πωλείταιχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφοράτηςεβδομάδας
1. Πωλείταιδιαμ.100τ.μ.2οςόρ.στηνΠλατεία

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

2. Πωλείταιδιαμ. επί τηςΜητροπόλεως65 τ.μ.
πλήρωςανακαινισμένο.Τιμήπώλησης:28.000ευρώ

3. ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά500τ.μ.πανο-
ραμικό.Τμήπώλησης:17.000ευρώ.

4.Πωλείταιχωράφι3.500τ.μ.μεελιέςπολύκο-
ντάστηΒέροια,μενερόκαιρεύμα.Τιμήπώλησης:
14.000ευρώ

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

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

www.mesitikoveria.gr

Το φαρμακείο «Ζωή Μουρατί-
δου»,Βενιζέλου28,Βέροια,προσφέρειεργα-
σίασεκοπέλαστοτμήμακαλλυντικώνμεπροϋ-
πηρεσίαστοχώρο.Αποστολήβιογραφικώνστην
ηλεκτρονικήδ/νση:zoi_mouratidou@yahoo.gr

Από την κατασκευαστική εταιρίαΜΑΤΣΑΛΑΣΧΡΗ-
ΣΤΟΣζητείταιηλεκτρολόγοςμηχανικόςΤΕΙ,μεγνώσεις
Η/Υ,autocadκαιΑγγλικά.Τηλ.:6936805053κ.Ραφαη-
λίδου.Αποστολήβιογραφικώνστο:info@matsalas.gr.



Οι βουλευτές Έλενα Κου-
ντουρά, Βασίλειος Κόκκα-
λης, Κώστας Ζουράρις, Θα-
νάσης Παπαχριστόπουλος, 
Κατερίνα Παπακώστα και 
Σπύρος Δανέλλης, με επι-
στολές τους προς το προε-
δρείο της Βουλής, δηλώνουν 
ότι σε συνέχεια της θετικής 
ψήφου που έδωσαν στην 
κυβέρνηση στην πρόταση 
εμπιστοσύνης, επιθυμούν 
εφεξής σε κάθε νομοσχέδιο 
που ψηφίζεται χωρίς ονομα-
στική ψηφοφορία, η ψήφος 
τους να προσμετράται μαζί 
με αυτές των βουλευτών της 
συμπολίτευσης. Ο κ. Ζουρά-
ρις διευκρινίζει, ότι από τη 
δήλωσή του εξαιρεί μόνο την 
ψηφοφορία για την ένταξη 
της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, εάν 
αυτή δεν διεξαχθεί με ονο-
μαστική ψηφοφορία.

«Σας γνωρίζω ότι σε συ-
νέχεια της θετικής ψήφου 
που έδωσα επί της προτά-
σεως εμπιστοσύνης στην 
κυβέρνηση, επιθυμώ εφεξής 
σε κάθε νομοσχέδιο που 
ψηφίζεται χωρίς ονομαστική 

ψηφοφορία, η ψήφος μου να 
προσμετράται μαζί με αυτές 
των βουλευτών της συμπολι-
τεύσεως» αναφέρει ο κ. Ζου-
ράρις και προσθέτει ότι της 
δηλώσεως του αυτής, εξαιρεί 
την ψηφοφορία περί πΓΔΜ 
εάν αυτή, καθ’ υπόθεσιν, δεν 
διεξαχθεί ονομαστικώς.

«Σε συνέχεια της θετικής 
ψήφου που έδωσα στην 
πρόταση εμπιστοσύνης για 
την ανανέωση της κυβερνη-
τικής θητείας και προκειμέ-

νου να μην υπάρχουν πα-
ρερμηνείες ως προς την αρ-
χή της δεδηλωμένης, επιθυ-
μών εφεξής, σε κάθε νομο-
σχέδιο που ψηφίζεται χωρίς 
ονομαστική ψηφοφορία, η 
ψήφος μου να προσμετράται 
μαζί με αυτές των βουλευ-
τών της συμπολίτευσης» δη-
λώνει ο Βασίλης Κόκκαλης.

«Επειδή επιθυμώ να 
συμβάλω στην προάσπιση 
του κύρους του κοινοβουλί-
ου, καθώς και στην εύρυθμη 

λειτουργία του, με την απο-
φυγή σπατάλης χρόνου και 
ενέργειας σε συνεχείς ονο-
μαστικές ψηφοφορίες, πα-
ρακαλώ λάβετε υπόψη σας, 
ότι σε συνέχεια της θετικής 
ψήφου που έδωσα επί της 
πρότασης εμπιστοσύνης 
της κυβέρνησης, επιθυμώ 
εφεξής για νομοσχέδια που 
προτείνει η κυβέρνηση και 
για τα οποία δεν ζητείται 
ονομαστική ψηφοφορία, η 
ψήφος μου να προσμετρά-
ται με εκείνες των βουλευ-
τών της συμπολίτευσης» α-
ναφέρει, μεταξύ άλλων στην 
επιστολή του ο Σπύρος Δα-
νέλλης.

«Θεωρώ καθήκον και υ-
ποχρέωσή μου, όπως πρέ-
σβευε ο Κωνσταντίνος Κα-
ραμανλής να πω ότι σήμερα, 
περισσότερο από ποτέ, ο-
φείλουμε να υπηρετήσουμε 
μόνο τα αληθινά συμφέρο-
ντα του Έθνους, υπερβαί-
νοντας τις παραπλανητικές 
‘ετικέτες’ Αριστεράς, Κέντρου 
και Δεξιάς», αναφέρει η Κα-
τερίνα Παπακώστα και δη-
λώνει ότι σε συνέχεια της θε-
τικής ψήφου που έδωσε επί 
της πρότασης παροχής ψή-
φου εμπιστοσύνης στην κυ-
βέρνηση, προκειμένου να ο-
λοκληρώσει τη συνταγματική 
της θητεία και προκειμένου 

να ολοκληρωθεί το νομοθε-
τικό της έργο για την ανα-
κούφιση των Ελληνίδων και 
Ελλήνων στην καθημερινό-
τητά τους, επιθυμεί εφεξής η 
ψήφος της να προσμετράται 
με αυτές των βουλευτών της 
συμπολίτευσης.

Δηλώσεις ότι επιθυμούν 
εφεξής να προσμετράται η 
ψήφος τους μαζί με τους 
ψήφους των βουλευτών της 
συμπολίτευσης, για όσα 
νομοσχέδια προτείνει η κυ-
βέρνηση και δεν έχει ζητη-
θεί ονομαστική ψηφοφορία, 
απέστειλαν και ο Θανάσης 
Παπαχριστόπουλος και η Έ-
λενα Κουντουρά.

Αυτοί ρε είναι ικανοί στις εκλογές που έρχονται να 
βάλουν στο πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ την κατάργηση της 
συμφωνίας των Πρεσπών με έναν νόμο και σε ένα 
άρθρο…

 
Και να πηγαίνει στα διόδια ανεβάζοντας τις μπά-

ρες ο Αλέξης με σύνθημα ‘η Μακεδονία είναι ελλη-
νική’.

 
Παρά την κρίση στην οικοδομή, πάντα θα υπάρ-

χουν αγανα-κτισμένοι.
 
Στρατό στη Βενεζουέλα ετοιμάζονται να στείλουν 

οι ΗΠΑ. Ευτυχώς ο Καμένος έφυγε νωρίς.
 
Με Πάνο δεν θα την αποφεύγαμε την εμπλοκή 

στο πλευρό των Αμερικανών.
 
Παρότι δεν εκλείπουν οι κίνδυνοι, αφού μπορεί 

ο Καμένος να έφυγε αλλά άφησε στο πόδι του τον 
Τσίπρα.

 
Έστω, από άλλο στρατόπεδο.
 
Κάτι σαν μαγαζί με απ’ όλα η προηγούμενη συ-

γκυβέρνηση ε;
 
Κάτι τέτοια κάνουν εκεί στη Λατινική Αμερική και 

θα κλέψουν στο τέλος την πατέντα από τα Βαλκάνια.
 
Ελπίζω να έλθουν κάποτε στο μέλλον κυβερνή-

σεις που θα δώσουν απαντήσεις στα αιώνια ερω-
τήματα της φυλής. Γιατί μέχρι σήμερα μόνο απορίες 
νέες προσφέρουν στο σύστημα.

 
Π.χ. να μας πουν για τον λύκο που έφαγε τη για-

γιά της Κοκκινοσκουφίτσας. Μετά, γιατί φόρεσε τα 
ρούχα της;

 
Τόσο μοντέρνα πια η γιαγιά;
 
Και το τηλεοπτικό ερώτημα της εποχής: και τώρα 

τι θα κάνουμε χωρίς τον Κουδουνάρη;
 
Υπομονή. 23 και νύχτωσε για την Τσικνοπέμπτη!
 
Την Κυριακή είχαμε αρακά και για σαλάτα αντίδια. 

Κάποιες αμαρτίες πληρώνω, αλλά δεν ξέρω ποιες.
 
Αφού δεν άκουσα τη μάνα μου να πάρω τη Ζαχά-

ρω που είχε προίκα 200 στρέμματα και 100 κατσίκια, 
καλά να πάθω να υπηρετώ τη ζαρζαβατική άνευ 
διδασκάλου.

 
Και τον καπιταλισμό.
 
Καλά θα κάνει η αγάπη να βρει όλα τα ζευγάρια 

κάλτσες να σωθούμε. Άκουσα ότι ο ΣΚΑΪ θα ξεκινή-
σει my style socks.

 
Και:

 
Ήταν ένα ζευγάρι που ήταν παντρεμένοι πολλά 

χρόνια. Έκαναν έρωτα κάθε μέρα, αλλά η γυναίκα 
παραπονέθηκε στον άνδρα ότι βαρέθηκε κάθε μέρα 
τα ίδια. Προβληματισμένος ο άνδρας στη δουλειά 
σκεφτόταν τι να κάνει για να ικανοποιήσει τη γυναίκα 
του. Μετά από 6 ώρες προβληματισμού την παίρνει 
τηλέφωνο και της λέει:

-Γυναίκα, βάλε τα καλά σου εσώρουχα. Έχω σχέ-
δια για σήμερα! Θα κάνουμε τη στάση του μαραγκού!

Ενθουσιάζεται η γυναίκα, αρχίζει να ετοιμάζεται, 
αρωματίζεται, βάζει τα πιο ωραία εσώρουχα και πε-
ριμένει. Έρχεται κάποια στιγμή ο άνδρας, τη ρίχνει 
στο κρεβάτι, και κάνουν μία από τα ίδια πάλι.

-Σου άρεσε, μωρό μου; τη ρωτά στο τέλος.
-Μα άνδρα μου, πάλι τα ίδια κάναμε. Ποια στάση 

του μαραγκού μου έλεγες;
Γυρνάει ο άνδρας με ύφος και λέει:
-Καλά μωρή! Το μολυβάκι στο αυτί δεν το είδες;
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Προσχωρούν στον ΣΥΡΙΖΑ οι 6 βουλευτές που έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης
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