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Να πιάσει τόπο το 
επιδοτούμενο πρόγραμμα 

για τους Ρομά
   Τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στο τριετές 
πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου και παγίων 
λειτουργικών εξόδων (ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα 
κ.λπ.) για οικογένειες Ρομά, αποφάσισε χθες βράδυ  
το δημοτικό συμβούλιο. Στα πλαίσια της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης των Ρομά, θα ξεκινήσει αυτό το 
πρόγραμμα, με σκοπό να φύγουν κάποιες οικογένειες 
από τους καταυλισμούς και να μετεγκατασταθούν 
σε διαμερίσματα. Τέτοια προγράμματα είναι προς 
την σωστή κατεύθυνση, αφού δίνουν κίνητρα σε 
οικογένειες Ρομά, να ενταχθούν στην κοινωνία 
και να μην ζουν γκετοποιημένοι σε καταυλισμούς. 
Ωστόσο, υπάρχουν και αμφιβολίες για την επιτυχία 
του προγράμματος, αφού και στο παρελθόν υπήρξαν 
προσπάθειες, ενώ η τελευταία δομή που είχε κτιστεί 
στην Βέροια δίπλα από τον καταυλισμό για να 
εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες υγιεινής τους, 
καταστράφηκε σε λίγους μήνες ολοσχερώς και δεν 
έμεινε μέσα ούτε πλακάκι. Ας ελπίσουμε, ότι αυτήν 
την φορά θα υπάρξει καλύτερο αποτέλεσμα και θα 
αξιοποιηθούν τα χρήματα της επιδότησης.
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Ακόμη ένας ημαθιώτης... 
Masterchef πήρε την λευκή 

ποδιά

ΘετικέςκριτικέςγιατοπιάτοπουετοίμασεπήρεέναςΗμα-
θιώτηςαπότουςτρειςκριτικούςτουMasterchef.Πρόκειταιγια
τον24χρονοΚωνσταντίνοΓατόπουλο,γιοτουΣωτήρη,από
τονΠαλαιόΠρόδρομο(δίπλααπότηΜελίκη),οοποίοςετοίμα-
σεέναπεντανόστιμοπιάτομελαβράκισοτέκαισταμναγκάθι.
Ο νεαρός chef τα τελευταία χρόνια εργάζοντανωςμάγειρας
στηνΚω, ενώ τώραστηνΑθήνα.Παράλληλα,όπωςδήλωσε,
έκανεκαικάποιεςδουλειέςωςμοντέλο.Στουςτρειςκριτέςτης
εκπομπήςάρεσε τοπιάτοπου ετοίμασε και έτσι του έδωσαν
την λευκήποδιά για νασυνεχίσεισταbootcamp τουδημοφι-
λούς γαστρονομικού διαγωνισμού.Πρόκειται για τον δεύτερο
ημαθιώτη πουπερνάει στην επόμενη φάση, τα bootcamp,
καθώςήδηέχειπεράσεικαιο36χρονοςΓιάννηςΠαπαγιαννό-
πουλος.

Άνοιξε-κλείσε χθες η ΕΓΝΑΤΙΑ για φορτηγά
και λεωφορεία, λόγω καιρού, στην Κοζάνη

Χθεςαπότις9μέχρι τις10.30τοπρωί,κλειστήήτανηΕΓΝΑΤΙΑστονκόμβοτηςΒέροιαςμεκατεύθυνσηπρος
Κοζάνηγιαφορτηγάάνωτων3,5τόνωνκαιλεωφορεία,ενώηΤροχαία«έριχνε»ταβαρέαοχήματαστονδρόμοπρος
Έδεσσα.ΓιατοθέμαμίλησετηλεφωνικάστηνραδιοφωνικήεκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑστονΑΚΟΥ99.6οδιοικητής
τηςΤροχαίαςΒέροιαςΙωσήφΠαρούτογλου.Συγκεκριμέναείπεότιηαπαγόρευσηκυκλοφορίαςγιαταμεγάλαοχήματα
έγινεσεσυνεννόησημετηνΑστυνομικήΔιεύθυνσηΚοζάνης,αφούλόγωτωνσφοδρώνανέμωνκαιτηςσυγκέντρωσης
χιονιούσεκάποιασημεία,έπρεπενααπαγορευθείηκυκλοφορίαμέχριναείναιαπολύτωςασφαλήςηδιέλευση,αλλά
καιγιαναμηνυπάρξεισυμφόρησησταδιόδιατουΠολυμύλου.Μετάτις10.30οδρόμοςδόθηκεστηνκυκλοφορίακαι
γιαταμεγάλαοχήματα,ωστόσοτοαπόγευμαυπήρξεαρχικάνέααπόφασηαπαγόρευσηςτηςκυκλοφορίας,ηοποία
όμωςμετάαπόλίγηώραήρθη.ΣεεπικοινωνίαπουείχαμεμετονΔιευθυντήΑστυνομίαςΗμαθίαςΔ.Κούγκαμαςενη-
μέρωσεότιείναισυνεχώςσεανοιχτήγραμμήμετηνΑστυνομικήΔιεύθυνσηΚοζάνηςκαιαπόεκείκαθορίζεταιανάλογα
με ταπροβλήματαπουδημιουργούνταιπότε θα κλείνει ο δρόμος.Σε κάθεπερίπτωσησυνέστησεστους οδηγούς
μεγάλωνφορτηγώνκαιλεωφορείωνναεπικοινωνούνμετο100γιαναέχουνάμεσηενημέρωσηγιατηνκατάσταση.

Γ. Μιχαλιάς: Είμαστε έτοιμοι στο χιονοδρομικό Σελίου, 
χρειαζόμαστε μόνο χιόνι!

Ηαπότομηαλλαγή του καιρού, έφερε
χιόνιαστοΣέλι, όπουηθερμοκρασία κυ-
μαίνεται από τους -2 μέχρι -5 βαθμούς.
Από νωρίς χθες τοπρωί ξεκίνησεπυκνή
χιονόπτωση,πουσταμάτησε για λίγεςώ-
ρες για να ξεκινήσει καιπάλι το απόγευ-
μα, ενώαναμένεται χιονόπτωση και όλο
το βράδυ. Σε επικοινωνίαπου είχαμε με
τονπρόεδρο τουΧιονοδρομικούΚέντρου
ΓιώργοΜιχαλιά, μας ενημέρωσε ότι όλα
είναιπανέτοιμακαιτομόνοπουχρειάζεται
είναι χιόνι για ναμπορέσουν να λειτουρ-
γήσουνοιπίστεςγιασκι.Τοχιονοδρομικό
είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες, η κα-
ρέκλα λειτουργεί,ωστόσο θαπρέπει να
πέσει αρκετό χιόνι για ναπατηθεί και να
μπορέσουν να τοαπολαύσουνοι λάτρεις
τουσκι.

ΠλήγμαγιατοΑκτινολογικότουΚ.Υ.Βέροιαςηαπουσία
γιατρούκαιηακύρωσηδεκάδωνραντεβού

Δεκάδες ραντεβούπου είχαν κλειστεί για τοΑκτινολογικό
ΕργαστήριοτουΚέντρουΥγείαςΒέροιας,μέχριτοτέλοςΜαρ-
τίου,ακυρώθηκαναφούδενανανεώθηκεακόμαημετακίνηση
της ακτινοδιαγνώστριαςΒασιλικήςΚαραδήμου στοΚ.Υ. κι
έτσιηγιατρόςαπόχθεςβρίσκεταιστοΚ.Υ.Αιγινίουόπουείναι
η οργανική της θέση.Με την εξέλιξη αυτή τοΕργαστήριο το
οποίοέχειήδηψηφιοποιήσειμετάαπόπολλέςπροσπάθειεςτα
μηχανήματά του, μένει ανενεργό δεδομένου ότι λειτουργεί με
έναγιατρό.Σεμιαδύσκοληεποχήμετηγρίπηστοφόρτετης,
κλείνειτοακτινοδιαγνωστικότμήμακαιμένουνσεεκκρεμότητα
ένασωρόραντεβού.Αξίζεινααναφερθείότιεδώκιέναχρόνο
ταπεριστατικάπου εξυπηρετούνται και οι ακτινογραφίες, μα-
στογραφίες και υπέρηχοι ξεπερνούν τα 7.000 και όπως είναι
ευκόλωςεννοούμενο,ηδυσαρέσκειατωνασθενώνείναιέντο-
νη.Ελπίζουμεναβρεθείηλύσηπουθακαλύπτειόλαταραντε-
βού,όλητηνεβδομάδακαιναστελεχωθείέτιπεραιτέρωτοΚ.Υ.
γενικότερα.Ακόμακαιηπαρουσίατηςγιατρούλίγεςμέρεςστη
ΒέροιακαιλίγεςστοΑιγίνιοδενλύνεικανέναπρόβλημα.

Την κατανομή κοινωνικού μερί-
σματος 2019σε επιπλέον 107.000
νοικοκυριά έως το τέλοςΦεβρουα-
ρίου, ανακοίνωσεαπό τηΒουλή, ο
ΥφυπουργόςΟικονομικών,Απόστο-
λοςΒεσυρόπουλος.Μετά ταπαρά-
ποναπου εκφράστηκαναναφορικά
με τα αποτελέσματα των ενστάσε-
ων, ο κ. Βεσυρόπουλος  είπε ότι
χρήματαθαπάρουν νοικοκυριά, τα
οποία βάσει των διασταυρώσεων
που έγιναν στα αρχεία των ενστά-
σεων και τωναπορριφθέντωναιτή-
σεων, διαπιστώθηκε ότι πληρούν
τιςπροϋποθέσειςπουέθετεηνομο-
θετική ρύθμιση για να καταστεί κα-
νείςδικαιούχος,αλλάηαίτησήτους
απορρίφθηκε από το ηλεκτρονικό
σύστημα εξαιτίαςπαραλήψεωνστις
φορολογικέςδηλώσειςήλαθώντων
ίδιωνκατάτηνυποβολήτηςαίτησης.

Συγκεκριμένα,όπωςανέφερεοκ.Βεσυρόπουλοςπρό-
κειταιγιαδικαιούχουςπουέκανανταεξήςλάθη:
lδεν είχε δηλωθείΑΦΜ εξαρτώμενωνμελώνστη

φορολογικήδήλωση
lείχε υποβληθεί εκπρόθεσμακάποιαφορολογική

δήλωσητωντελευταίων7ετών
lηαίτησηυποβλήθηκεαπό το εξαρτώμενομέλος

αντίαπότονγονέα
lείχεδηλωθείλάθοςIBANΚ
«107.000 νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι και γι’ αυτούς 

τους λόγους δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, διαβεβαιώνω ότι 
έως τέλος Φεβρουαρίου θα το λάβουν», υπογράμμισε ο
ΥφυπουργόςΟικονομικών, κατά τησυζήτηση επί της κύ-
ρωσηςτηςΠΝΠγια τοκοινωνικόμέρισματου2019στην
ΕπιτροπήΟικονομικώνΥποθέσεωντηςΒουλής.

ΟΑπόστολοςΒεσυρόπουλοςεπισήμανεότιηδιανομή
κοινωνικούμερίσματοςστοτέλοςτου2019κατέστηδυνα-
τήχάρηστησυνετήδιαχείρισητηςκυβέρνησηςτηςΝΔ,η
οποίακατάφερενααυξήσειτοποσόκαιτοναριθμότωνδι-
καιούχων,ενώ«κάρφωσε»τονΣΥΡΙΖΑότιδενείχεαφήσει
ούτε ένα ευρώγιαμέρισμαστο τέλος τουπροηγούμενου
χρόνουεπειδή:«νόμιζε ότι με πρακτικές άλλων εποχών θα 
περιόριζε την έκταση της εκλογικής του ήττας».

Απ.Βεσυρόπουλος:«Kοινωνικόμέρισμασεεπιπλέον
107.000νοικοκυριάέωςτοτέλοςΦεβρουαρίου»
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Φρόσω Καρασαρλίδου: Με εντατικούς ρυθμούς η Ν.Δ. αποδομεί την Δημόσια Υγεία – 
«Θύμα» της πολιτικής της και το Ακτινολογικό Εργαστήριο του Κ.Υ. Βέροιας

 
Μια ακόμα απαξιωτική κίνηση για την δημόσια Υγεία συμβαίνει αυτές τις ημέρες στο Κέντρο Υγεία της Βέροιας και συγκεκριμένα στο Ακτινολο-

γικό Εργαστήριο, στο οποίο ακυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού ως τον Μάρτιο του 2020 και μάλιστα εν μέσω έξαρσης της εποχι-
κής γρίπης, διότι δεν ανανεώθηκε, παρά τις διαβεβαιώσεις, η μετακίνηση της γιατρού-ακτινοδιαγνώστριας, αφήνοντας ακάλυπτους τους ασθενείς.

Εμείς πετύχαμε με μεγάλη προσπάθεια και μέσα στα μνημόνια την απαραίτητη ψηφιοποίηση των μηχανημάτων στο συγκεκριμένο Ακτινολο-
γικό Εργαστήριο, και την αναβάθμιση των μηχανημάτων του Μικροβιολογικού εργαστηρίου, με αποτέλεσμα, την περσινή χρονιά, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Κ.Υ., να γίνουν σε σύνολο 4.114 ασθενών, 7.122 ακτινογραφίες, σε σύνολο 489 ασθενών να γίνουν 1989 λήψεις για μαστογραφία και 
σε σύνολο 1.000 ασθενών να γίνουν 2.799 υπέρηχοι.

Το μέγεθος των παραπάνω αριθμών, σε συνάρτηση με την δυσμενή εξέλιξη της λειτουργίας του εργαστηρίου, αποδεικνύει το έλλειμα και την 
αδιαφορία της σημερινής Κυβέρνησης για την πρωτοβάθμια περίθαλψη που οδηγεί σε σκηνικό πλήρους αρρυθμίας και αποδιοργάνωσης ακόμα 
και των επιτυχημένων δομών της Περιφέρειας μειώνοντας τις ημέρες κάλυψης του εργαστηρίου με γιατρό από 5 σε 3.

Ζητώ από την Κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αποκαταστήσει άμεσα την εύρυθμη λειτουργία 
του Εργαστηρίου και του Κ.Υ. Βέροιας γενικότερα, το οποίο έχει ανάγκη από στελέχωση και κάλυψη αναγκών κι όχι από τεχνάσματα αποδόμησης 
ή από…ημίμετρα!

Συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στον 
πλειστηριασμό μετοχών της ΕΑΣ στην ΑΜΑΛΘΕΙΑ

Επιδότηση ενοικίου σε οικογένειες ρομά
Στις 12 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί ο τρίτος (λό-

γω ματαίωσης του προηγούμενου) πλειοδοτικός 
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός για την πώληση των 
μετοχών της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. της υπό εκκαθάριση 
ΕΑΣ Βέροιας, ασκώντας το δικαίωμα προτίμησης με 
την κατάθεση έγγραφης προσφοράς, για το 1/3 των 
προσφερόμενων μετοχών, με την ίδια τιμή των 10 
ευρώ ανά μετοχή.

Στον πλειστηριασμό της 12ης Φεβρουαρίου, προ-
κύπτει υποχρέωση και αναγκαιότητα υποβολής προ-
σφοράς, για το ενιαίο σύνολο των μετοχών της ΕΑΣ 
μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ με την επιφύλαξη 
προσβολής της διαδικασίας για τυχόν ακυρότητες.

Το θέμα μπήκε ως έκτακτο στην χθεσινοβραδι-
νή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέ-
ροιας, με την εισήγηση του Δημάρχου Κ. Βοργιαζί-
δη, ο οποίος έκρινε απαραίτητη την συμμετοχή του 
Δήμου Βέροιας. Για τον σκοπό αυτό, ζητήθηκε και 
η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, με τη δημι-
ουργία νέας πίστωσης που θα αφορά στο ποσό των 
100.000 ευρώ για την αγορά μετοχών και 8.000 ευ-
ρώ ως εγγύηση και έξοδα συμμετοχής στην ηλεκτρο-
νική διαδικασία του πλειστηριασμού, τα οποία θα 
προέλθουν από το αποθεματικό του Δήμου Βέροιας.

Η τροποποίηση πέρασε ήδη από την Οικονομική 
Επιτροπή, η οποία εισηγήθηκε το θέμα στο Σώμα.

Να σημειωθεί ότι η τιμή πρώτης προσφοράς για 
τις 2.400 μετοχές με το ποσό των 10 ευρώ έκαστη, 
φτάνει τις 24.000 ευρώ. Το σημερινό ποσοστό συμ-
μετοχής του Δήμου Βέροιας στην ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. 
είναι 25% και με το επιπλέον 24% που στοχεύει να 
αποκτήσει, ανέρχεται η συμμετοχή της στο 49%.

Διευκρινιστικές ερωτήσεις έγιναν από τους Π. 
Παυλίδη και Αντ. Μαρκούλη, ενώ εξ’ αρχής υπέρ 
της συμμετοχής του Δήμου στον πλειστηριασμό 
τάχθηκε η Γεωργία Μπατσαρά. Ο κ. Μαρκούλης 
αμφισβήτησε την ισχύ του 49% αφού δεν θα μπορεί 
ο Δήμος να λαμβάνει αποφάσεις, ενώ ο δήμαρχος 
επεσήμανε ότι η τιμή της μετοχής στα 10 ευρώ είναι 
ευτελούς αξίας άρα «οφείλει ο Δήμος να μην απε-
μπολήσει το δικαίωμα που έχει στη δημοπρασία».

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε, ψήφισαν υπέρ 
οι παρατάξεις του δημάρχου, της Γ. Μπατσαρά, του 
Π. Παυλίδη (πλην Γουλτίδη) και οι Δ. Τσανακτσίδης 
και Δ. Ράλλη, κατά, η παράταξη Μαρκούλη και λευκά 
η ΛΑ.Σ. (Τσαναξίδης-Μελιόπουλος).

Επιδότηση ενοικίου σε οικογένειες ρομά
Τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στο πρόγραμ-

μα επιδότησης ενοικίου για την κοινωνική ενσωμά-
τωση των ρομά και την μετεγκατάσταση οικογενειών 
(ρομά) από τους υπάρχοντες οικισμούς σε αυτόνομη 
στέγη, συζήτησε χθες βράδυ, ως έκτακτο θέμα, το 
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας.

Η χρηματοδότηση των δικαιούχων Δήμων που 
διαθέτουν Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα ρομά, 
όπως ο Δήμος Βέροιας, αφορά στην επιδότηση του 
ενοικίου παγίων λειτουργικών εξόδων (ύδρευση, η-
λεκτρικό ρεύμα κ.λπ.) κάποιων οικογενειών ρομά για 
τρία χρόνια και μέχρι αύριο Παρασκευή θα πρέπει να 
δοθούν απαντήσεις στην Ειδική Υπηρεσία της Περι-
φέρειας από τους Δήμους.

Κατόπιν τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλήθη 
να αποφασίσει για την κατ’ αρχήν συμμετοχή του 

Δήμου στην παραπάνω δράση, όπως ενημέρωσαν 
με τις εισηγήσεις τους ο κ. Στάθης Κελεσίδης και ο 
Δήμαρχος που το χαρακτήρισε, θετικό βήμα για την 
πόλη.

«Ασπιρίνη» και «ελάχιστο» χαρακτήρισαν τη δρά-
ση οι κ.κ. Γουλτίδης και Μελιόπουλος, σύμφωνος 
με την ενσωμάτωση των ρομά ο κ. Κυριάκος Θε-

οδωρίδης εκτιμώντας ότι είναι μια δύσκολη αλ-
λά απαραίτητη προσπάθεια, σύμφωνοι και οι κ.κ. 
Θανάσης Δέλλας και Θεόφιλος Κορωνάς που 
έκριναν ότι αυτό θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση 
του οικισμού και στην απο-γκετοποίηση. Το Σώμα, 
τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής του Δήμου στο πρό-
γραμμα επιδότησης, πλην των Δ. Τσανακτσίδη και 
Δ. Ράλλη που μειοψήφισαν.

Παρουσία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνας Μιχαηλίδου

Πρότυπη δράση του Δήμου Νάουσας  
για την γνωριμία Ατόμων με Αναπηρία με το 
χιόνι και την χιονοδρομία «know the snow»

Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στο Χιονοδρομικό Κέντρο «3-5 Πηγάδια»)Παρουσία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόμνας Μιχαηλίδου 
θα πραγματοποιηθεί η πρότυπη δράση, που διοργανώνει ο Δήμος Νάουσας με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Νικόλα Καρανικόλα, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, στo 
Χιονοδρομικό Κέντρο «3-5 Πηγάδια», με τίτλο «know the snow», η οποία αφορά στην γνωριμία Ατόμων με Αναπηρία με το χιόνι, την χιονοδρομία και το βουνό. 

Στόχος της δράσης είναι η εναλλακτική προσέγγιση σε αθλητικού τύπου δραστηριότητες (γνωριμία με χιονοπαιχνίδια,  χιονοπατίδες, πεζοπορία με ορειβατικά μπα-
στούνια,  κατασκευές στο χιόνι, βόλτα με snow mobile κ.ά.)  παιδιών, εφήβων και νέων ΑμεΑ, με την συνδρομή και εποπτεία ειδικών σε θέματα άθλησης – χιονοδρο-
μίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού,  να γνωρίσουν και να χαρούν τα οφέλη της επαφής με το χιόνι και τις ομορφιές του βουνού. 

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Δημοτική Αρχή Νάουσας, στηρίζει έμπρακτα το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής και προαγωγής ευάλωτης  μερίδας  συμπολιτών, 
δίνοντας το μήνυμα της αναγκαιότητας των ίσων ευκαιριών για όλους. 

Σκοπός τη εκδήλωσης είναι η πιλοτική αυτή δράση να αποτελέσει την αφετηρία για συνεργασίες και συμπράξεις, που θα συμβάλλουν σε περαιτέρω πρωτοβουλίες 
και ενέργειες του Δήμου Νάουσας για την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία σε χώρους, όπως είναι το Χιονοδρομικό Κέντρο των 3-5 Πηγαδιών, το Δημοτικό Κο-
λυμβητήριο Νάουσας κ.ά.

Στην εκδήλωση της Κυριακής θα συμμετάσχουν παιδιά, έφηβοι και νέοι  ΑμεΑ από το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ του Δήμου Νάουσας,   το Ειδικό Σχολείο Νάουσας, το 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νάουσας και  το  «ΥΦΑΔΙ»,  ενώ από την Βέροια θα συμμετάσχουν το μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης 
ΑμεΑ « Τα Παιδιά της Άνοιξης», ο Σύλλογος Μέριμνας Ατόμων με Αυτισμό (Μ.Α.μΑ.), το Ενιαίο Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ημαθίας και το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων 
με Αναπηρία Ημαθίας «Αιγές».Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο χιονοδρομικό κέντρο από τις 10:30 έως τις 13:30, ενώ οι αθλητικές δραστηριότητες θα πραγματο-
ποιηθούν με την πολύτιμη συνδρομή και καθοδήγηση των προπονητών του ΕΟΣ Νάουσας, καθηγητών φυσικής αγωγής, των γυμναστών και εκπαιδευτικών των προ-
αναφερόμενων ειδικών σχολείων και  συλλόγων, καθώς και  εθελοντών.
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Ε Ν Ω Μ Ε -
ΝΕΣ  ΠΑΤΟΥ-
ΣΕΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:  
Π α ρ α σ κ ε υ ή 
7/2 – Σάββατο 
8/2 - Κυριακή 
9/2  στις 17.15

Σ κ η ν ο θ ε -
σία: ΡΑ Ϊ -
ΝΧΑΡΤ ΚΛΟΥΣ

Σενάριο: 
ΡΑΪΝΧΑΡΤ ΚΛΟΥΣ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-
ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΤΑΝΙΑ 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΚΑΝΑΣ, ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ   (Συνεχίζει για 7η και τελευταία 

εβδομάδα – προβολές μέχρι Τετάρτη 12/2)
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00

Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί: ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Α-

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

ΧΑΛΒΑΗ 5-0        (Η πρώτη ταινία του 
ΜΑΡΚΟΥ ΣΕΦΕΡΛΗ)

Προβολές:  Καθημερινά στις 21.30

Σκηνοθεσία: ΜΑΝΟΣ ΚΑΜΠΙΤΗΣ
Σενάριο: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Ηθοποιοί: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ, Ε-

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

ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ  -  BIRDS OF PREY
Προβολές:   Κάθε μέρα στις 19.00 και 

21.30
Σκηνοθεσία: ΚΑΘΙ ΓΙΑΝ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΧΟΝΤΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΚΡΙΣ ΜΕΣΙΝΑ, ΜΑΡΓΚΟ 

ΡΟΜΠΙ, ΓΙΟΥΑΝ ΜακΓΚΡΕΓΚΟΡ , ΜΑΡΙ ΕΛΙ-
ΖΑΜΠΕΘ ΟΥΙΝΣΤΑΝΤ, ΕΛΑ ΤΖΕΪ ΜΠΑΣΚΟ, 
ΡΟΖΙ ΠΕΡΕΖ, ΤΖΟΥΡΝΙ ΣΜΟΛΕΤ-ΜΠΕΛ

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»     6/2/20 - 12/2/20

Δευτέρα  10 Φεβρουαρίου στη Βέροια
Πετρολούκας 
Χαλκιάς και 

Βασίλης Κώστας 
στο Χώρο 
Τεχνών 

με την «Ψυχή 
της Ηπείρου»

Μετά από μια ιδιαιτέρως επιτυχημένη περιοδεία 
στην Αμερική, οι δύο σπουδαίες προσωπικότητες 
της παραδοσιακής μας μουσικής, ο ζωντανός θρύλος 
Πετρολούκας Χαλκιάς και ο βιρτουόζος λαουτίστας 
Vasilis Kostas, επιστρέφουν στην Ελλάδα για να τα-
ξιδέψουν την Ψυχή της Ηπείρου, το καινούριο τους 
album “The Soul of Epirus”, που κυκλοφόρησε το 
φθινόπωρο, στον τόπο γέννησής του! 

Στο πλαίσιο της περιοδείας τους έρχονται στη Βέροια, τη Δευτέρα  10 Φεβρουαρίου στις 8.00μ.μ 
, σε μια εκδήλωση που διοργανώνουν η KEΠΑ Δήμου Βέροιας και το ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΝ ΑRTWAY. 
Την εκδήλωση υποστηρίζουν το Τμήμα Λαογραφίας της  ΚΕΠΑ και το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροι-
ας .

Η μουσική της Ηπείρου είναι ένας πολιτιστικός θησαυρός ανυπολόγιστης αξίας. Η συγκεκριμένη 
μουσική παράδοση έχει χαρακτηριστεί από τους New York Times ως «The world’s most beguiling 

folk music». Μέσα από το τεράστιο 
και ποικίλο ρεπερτόριό της εκφρά-
ζει τα συναισθήματα της χαράς και 
της λύπης του λαού, αποδίδει φόρο 
τιμής στους ανθρώπους που έχουν 
φύγει από τη ζωή ή που ζουν στην 
ξενιτιά, αλλά και ταυτόχρονα γιορτά-
ζει την ίδια τη ζωή και τη φύση.

Σ’ αυτή την παράσταση, το επί-
κεντρο είναι ένας καινούργιος διά-
λογος μεταξύ του κλαρίνου και του 
λαούτου, μέσα από τον οποίο με-
ταφράζεται η μουσική της Ηπείρου. 
Μια δημιουργική προσέγγιση πάνω 
στα ορχηστρικά κομμάτια και στον 
τρόπο παιξίματος που καθιέρωσε 
τη δεκαετία 1920-30 ο Ηπειρώτης 
κλαρινίστας Κίτσος Χαρισιάδης. Α-
κόμη, δημιούργησε μία μοναδική 
και παράλληλα πολύπλοκη μουσική 
γλώσσα πάνω στο ρεπερτόριο της 
Ηπείρου. Τη συγκεκριμένη γλώσσα 
διατήρησε και εξέλιξε περαιτέρω ό-
λα τα χρόνια της ζωής του ο Πετρο-
λούκας Χαλκιάς και αυτή η φιλοσο-
φία παιξίματος, ύστερα από μελέτη 
χρόνων, προσαρμόστηκε από το 
κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά στο 
λαούτο του Βασίλη Κώστα.

«Μικροί Μότσαρτ & Κοπή Βασιλόπιτας 
της Εστίας Μουσών»

Την Κυριακή 2 Φεβρουα-
ρίου στις 12 το μεσημέρι, οι 
μικροί σολίστες του Δημοτικού 
Ωδείου έδωσαν την πρώτη 
τους παράσταση για το νέο 
έτος  στην κατάμεστη αίθουσα 
συναυλιών «Κων/νος Μπα-
σιακούλης».  Συμμετείχαν  
μαθητές τμημάτων πιάνου, 
βιολιού και κιθάρας των κα-
θηγητών Ρίτας Μισοκεφάλου, 
Ζλάτκας Ζλάτεβα, Πέτρου Φά-
κα, Νίκου Κυριακίδη και Κων/
νου Μητσιγκόλα. Στην εκδή-
λωση παρευρέθηκαν ο Δή-
μαρχος Νάουσας κ. Νικόλας 
Καρανικόλας και ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας Νάουσας κ. 
Κώστας Χατζηστυλλής. 

Μετά το πέρας της μουσικής παράστασης, ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας του 
Ωδείου. Τυχερή η μαθήτρια του πιάνου Μαίρη Βάντση.

Πρόσκληση 
σε κοπή πίτας

To τμήμα Λάτιν και Ευρωπαϊκών Χορών της ΚΕΠΑ Δήμου 
Βέροιας θα κόψει την βασιλόπιτα στο X 6 café bar (δ/νση: 
Παυσανίου 3, απέναντι από το super market Γαλαξίας), την  
Παρασκευή 7/2/2020, στις 8:30 το βράδυ.  

Είσαστε όλοι καλεσμένοι στο Latin party που διοργανώνει 
το τμήμα της Σχολής Χορού της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας και η 
δασκάλα Ευαγγελία Πετικοπούλου. Οι μαθητές του τμήματος 
αλλά και όσοι παραβρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να ακού-
σουν και να χορέψουν rumba, cha cha, tango, salsa κ.ά.  

 Πληροφορίες: 2331078100



  Να ανοίξει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
της Βεργίνας ζητά ο Τάσος Μπαρτζώκας

Κοινοβουλευτική ερώτηση υπέβαλε ο Τάσος Μπαρτζώκας στον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με θέμα την επανασύσταση και επα-
ναλειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βεργίνας. 

Όπως αναφέρει στη ερώτησή του ο βουλευτής Ημαθίας, η λειτουρ-
γία του Π.Κ Βεργίνας ανεστάλη με Υπουργική Απόφαση το 2012, για 
λόγους που σχετίζονται με την έλλειψη επαρκούς στελεχιακού δυναμι-
κού στη Βέροια και οικονομική αδυναμία κάλυψης των πάγιων εξόδων 
στέγασης. Επεσήμανε ωστόσο, ότι πλέον δε συντρέχουν οι άνωθεν 
λόγοι.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας σημειώνει ότι η αναβάθμιση της διοικητικής 
και επιχειρησιακής ικανότητας του Πυροσβεστικού Σώματος εν συνόλω 
διέρχεται μέσω της ορθολογικής κατανομής των πυροσβεστικών δυνά-
μεων, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της 
περιουσίας.

Στην περίπτωση της περιοχής της Βεργίνας, όπου η υψηλή επι-
σκεψιμότητα στους αρχαιολογικούς χώρους, η οποία βαίνει διαρκώς 
αυξανόμενη και αναμένεται να κορυφωθεί με την ολοκλήρωση του 
Πολυκεντρικού Μουσείου, υφίσταται μεγάλη ανάγκη επαναλειτουργίας 
του Π.Κ Βεργίνας.

Αφενός, ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών καθιστά επιτακτικότερη την 
έγκαιρη επέμβαση του σώματος ασφαλείας σε περίπτωση κινδύνου, ενώ από την άλλη μεριά η ανεκτίμητη αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς 
απαιτεί επάρκεια σε δυναμικό και εξοπλισμό, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική πρόληψη από φυσικές καταστροφές.

Το αίτημα για επαναλειτουργία του Π.Κ Βεργίνας είχε τονιστεί και από τα μέλη της αντιπροσωπείας της Ένωσης Υπαλλήλων Π.Σ της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην κατ’ ιδίαν συνάντηση με το βουλευτή Ημαθίας, ενώ παράλληλα έχει ενημερωθεί και ο Γενικός Γραμματέας, 
κ. Νίκος Χαρδαλιάς.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

του Πέτρου και της Ελένης, το γένος 
Μπούτσικα, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής και η 
ΜΑΡΝΕΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του Γεωργίου 
και της Βιολέττας, το γένος Αμυρσώνη, 
που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής 

και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Περιστερίου Αττικής.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Πολιτισμού και Παράδοσης Τριποτά-

μου ευχαριστεί θερμά το βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο και 
συγκεκριμένα την κυρία Χριστοδούλου Αναστασία για 
την δωρεάν παροχή βιβλίων, προκειμένου να δημιουρ-
γηθεί δανειστική βιβλιοθήκη στο Δ.Δ. Τριποτάμου.

Αναγγελία για περσινές 
ζημιές σε κεράσια 

από χαλάζι και βροχή
Αναγγελία κοινοποίησης πίνακα εκτιμήσεων ζημι-

ών φυτικής παραγωγής μόνο για κεράσια για χαλάζι στις 
02/06/2019 και στις 12/04/2019 Νάουσας, και για βροχό-
πτωση στις 02/06/2019 Αρκοχωρίου. Ώρες προσέλευσης 
αγροτών για την παραλαβή των αποτελεσμάτων από 12:00 
μμ έως 14:00μμ από Τρίτη 11/02 εκτός Σαββάτου Κυριακής 
και αργιών στο δημοτολόγιο στον χώρο του Δημαρχείου. 
Προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων έως και 17/02/2020.

Ν.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ                                                    
Ήλθον, είδον 

και απήλθον… 
εσπευσμένα

«Άνθρακες» λοιπόν η εξ αναβολής επίσκεψη του Βορίδη 
στην Βέροια, για την από καιρού προαναγγελθείσα μεγάλη 
συζήτηση των φορέων του ροδάκινου για το παρόν και το 
μέλλον του Εθνικού για μας προϊόντος.

  Αν μη τι άλλο, αφ ενός η αμηχανία, αφ ετέρου η υπεκ-
φυγή, μόνο ενδιαφέρον δεν σημαίνουν για το πολύπαθο 
ροδάκινο ειδικότερα, και τους παραγωγούς γενικότερα.

Και πράγματι όταν δεν έχεις κάτι να πεις, όταν δεν έχεις 
σχεδιάσει, όταν δεν έχεις στρατηγική και ενδιαφέρον, όταν 
στα υπεσχημένα του καλοκαιριού, δεν έχεις να προσθέσεις 
κάτι, παρά μόνον τα λίγα ψίχουλα του de minimis,  το μόνο 
που σου μένει είναι να τραπείς σε άτακτη φυγή.

Και τα προβλήματα παραμένουν.
Για άλλη μια χρονιά το ροδάκινο ακολουθεί την μοίρα του.  

Την μοίρα που του όρισε η προηγούμενη κυβέρνηση των 
ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με τις πολιτικές της,  πολιτικές και πρακτικές 
που ακολουθεί κατά πόδας και η σημερινή κυβέρνηση της 
Νέας  Δημοκρατίας.    

Οι αγρότες μας πλέον διακρίνουν ξεκάθαρα τις πολιτικές, 
τις στρατηγικές και το  πραγματικό ενδιαφέρον. 

Γνωρίζουν πολύ καλά όπως ανέφερε και η πρόεδρος 
του Κινήματος Αλλαγής  στην προχθεσινή ομιλία της στην  
AGROTICA ποιος νοιάστηκε και νοιάζεται πραγματικά. 

Με σχέδιο, με όραμα, με στρατηγική για τα Εθνικά μας 
προϊόντα όπως αυτό παρουσιάζεται στο πρόγραμμα ΕΛ-
ΛΑΔΑ. Με πίστη και ουσιαστική στήριξη στις δυνάμεις της 
Αγροτικής παραγωγής για να ξαναζωντανέψει η Ελληνική 
Ύπαιθρος.

Πρόσκληση σε τακτική 
γενική συνέλευση του 

«Έρασμου»
Καλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συλ-

λόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με το διακριτικό τίτλο  «ΕΡΑ-
ΣΜΟΣ» στις 10(δέκα) Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 6.00μ.μ., στην αίθουσα του ημιώροφου του εστιατορίου 
«Παπαγάλος» (Ανοίξεως 104- Βέροια).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:  - Έγκριση απολογισμού 
οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου έτους 2019 και ειδικός 
απολογισμός κρατικής επιχορήγησης.

- Απολογισμός Δράσεων 2019.
- Προϋπολογισμός Δράσεων 2020.
- Διάφορες Προτάσεις.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία 

στην παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση 
θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στις 17 (Δεκα-
επτά) Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00μ.μ.  
στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα.

Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη.
Με τιμή για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου
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Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτα-

τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεή-
μων:

Την Πέμπτη 6 
Φεβρουαρίου το 
πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό του Αγίου 
Φωτίου Βεργίνης.

 Την  Παρα -
σκευή 7 Φεβρου-
αρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό του Αγί-
ου Σάββα Κυρι-
ωτίσσης Βεροίας 
επί τη εορτή του 
Αγίου Παρθενίου 
Λαμψάκου, προ-
στάτου των καρκι-
νοπαθών.

 Το Σάββατο 8 
Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Δημητρίου Τρικάλων Ημαθίας, όπου θα τελεστεί το τεσσαρακον-
θήμερο μνημόσυνο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μπιλιού-
λη. 

 Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας.

 Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στις 9:00 μ.μ. θα ιερουργήσει 
στην Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος Ναούσης, επί τη εορτή της αποδόσεως της 
Υπαπαντής του Κυρίου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροι-
ας ευχαριστεί θερμά την κ. Μαρίνα Ρωσσάκη εθελόντρια 
του Κέντρου μας για την δωρεά ενός πλήρους γεύματος 
στα παιδιά και το προσωπικό  υπέρ αναπαύσεως του αγα-
πημένου θείου της Ιωάννη Μιχαλούση.

Ο θεός ας τον αναπαύσει.
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου
 και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Φε-

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά 

Τα αδέλφια

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Φε-

βρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση  
της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΩΝ.
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΤΙΔΗ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια 

Η αδελφή, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Φε-

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

ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ
ΜΠΙΛΑΔΕΡΗ 

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

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

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 στις 

4.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας η Μαρία Εμμ. Μπουκη.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 6 

Φεβρουαρίου 2020 στις 10.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Μαρία Πιστοφίδου σε ηλικία 
97 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 6 

Φεβρουαρίου 2020 στις 12.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Τρι-
άδας στο Λουτρό Ημαθίας ο 
Αντώνιος Τασιόπουλος σε η-
λικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Ιερος Ναος Αγιου Αθανασιου 
Κοιμητηρια Βεροιας

Ιερά Αγρυπνία 
Επί Τη Ιερά Μνήμη Του Εν Αγίοις Πατρός Ημών Παρθενίου Επισκό-

που Λαμψάκου Του Ιαματικού Και Θαυματουργού Προστάτου Των Καρ-
κινοπαθών, Την Πέμπτη 6-2-2020 Απο Ωρα 20:30 - 00:30. 

Κατά Τη Διάρκεια Της Αγρυπνίας Θα Τεθεί Πρός Προσκύνηση Από-
τμημα Ιερού Λειψάνου Του Αγίου.

Μετά Το Πέρας Της Αγρυπνίας Θα Διαβαστούν Οι Ιαματικές Ευχές 
Του Αγίου Παρθενίου Προστάτου Των Καρκινοπαθών  ,Προς Ίαση Και 
Ευλογία Των Πιστών.

Ευχαριστήριο του 
Συλλόγου Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχα-

ριστεί θερμά τις «Ελληνικές Υπεραγορές  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» 
για την προσφορά δωροεπιταγής ύψους 100€, για την 
κάλυψη σημαντικών αναγκών του ξενώνα φιλοξενίας της 
δομής μας.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά, προερχόμενη από τον 
επιχειρηματικό κόσμο, προς τον «Έρασμο» συμβάλλει 
καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
ευάλωτων συνανθρώπων μας, αλλά και στην ενίσχυση του 
εταιρικού κύρους και του κοινωνικού προφίλ των χορηγών 
στην τοπική μας κοινωνία και αγορά.
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«Το 2019 ήταν ‘Έτος Επιχειρηματικότητας’ για 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το 2020 
είναι ‘Έτος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων’», τόνισε 
στη χθεσινή ενημερωτική εκδήλωση για τα «Κου-
πόνια Καινοτομίας», ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι το 
αμέσως επόμενο διάστημα η Περιφέρεια θα προκη-
ρύξει νέες δράσεις για την ίδρυση, τον εκσυγχρονι-
σμό και την κατάρτιση των στελεχών των επιχειρή-
σεων της Κεντρικής Μακεδονίας. «Σύντομα θα προ-
χωρήσουμε σε ανακοινώσεις, αλλά και παρουσίαση 
των στοιχείων που πιστοποιούν το θετικό έργο για 
τη στήριξη του επιχειρείν στην Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας», σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Η ενημερωτική ημερίδα για τα «Κουπόνια Καινο-
τομίας» πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με 
συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, της ΚΕΠΑ–ΑΝΕΜ, του ΕΚΕΤΑ, των τριών 
Επιμελητηρίων της Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ, ΕΒΕΘ και 
ΕΕΘ), τον ΣΒΕ και τον ΣΕΒΕ.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας, «η δράση των ‘Κουπονιών 
Καινοτομίας’ είναι ουσιαστικά η τέταρτη, μέσα σε διάστημα μικρότερο 
του ενός έτους, που αναλαμβάνουμε για την ενίσχυση της επιχειρημα-
τικότητας, με αναφορά πάντα στην καινοτομία. Έχουμε δεσμευτεί ότι η 
καινοτομία θα γίνει ο τρίτος αναπτυξιακός πυλώνας της οικονομίας μας, 
μαζί με τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα και αυτό ακριβώς χτίζου-
με βήμα-βήμα».

Προηγήθηκαν τρεις δράσεις:
-Εμπόριο – Υπηρεσίες, όπου ήδη έχουν ενταχθεί 118 επιχειρήσεις 

με δημόσια δαπάνη 5 εκ. ευρώ.
-Κουπόνια Τεχνολογίας, όπου ήδη έχουν ενταχθεί 412 επιχειρήσεις 

με δημόσια δαπάνη 4,5 εκ. ευρώ.
-Μεταποίηση – Εμπόριο, στην οποία θα διατεθούν τουλάχι-

στον 50 εκ. ευρώ, με τη διαδικασία αξιολόγησης να έχει ολοκλη-
ρωθεί και πλέον, εντός του μήνα θα εκδοθούν τα αποτελέσματα.

«Το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει ξεκινήσει να ομαλοποι-
είται. Η κρίση σταδιακά υποχωρεί. Η κανονικότητα στην επιχει-
ρηματικότητα σιγά-σιγά επανέρχεται. Χρειάζονται όμως ακόμα 
πολλά να γίνουν για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανακτή-
σουν πλήρως το χαμένο έδαφος των τελευταίων ετών. Και είναι 
γεγονός ότι η Πολιτεία δείχνει μία αξιοσημείωτη επιτάχυνση και 
εγρήγορση στον τομέα της προσέλκυσης των επενδύσεων και 
της απλοποίησης των διαδικασιών. Ταυτόχρονα, πρέπει οι απο-
φάσεις και οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι να τρέξουν γρήγορα, αλλά 
και να ολοκληρωθούν ιδιαίτερα σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως 
η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η απλοποίηση των διαδι-
κασιών λειτουργίας και ίδρυσης επιχείρησης, η αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών και η αναβάθμιση των Επιμελητηρίων. Και όλα 
αυτά είναι σημαντικό να γίνουν γρήγορα, τώρα που οι επενδυτές 
ξαναστρέφουν το βλέμμα τους στη χώρα και την περιοχή μας», 
επισήμανε ο Περιφερειάρχης.

Αναφερόμενος στις ενέργειες που έκανε η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας όλα τα προηγούμενα χρόνια για την τόνωση 
της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της 
ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων, και τη στήριξη 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι 
«αυτές τις αναγνώρισαν όλοι, Έλληνες και Ευρωπαίοι. Άλλωστε 
η ανάδειξη της Περιφέρειάς μας ως Επιχειρηματικής Περιφέρειας 
της Ευρώπης συνδέθηκε με την αρχή της ανάστροφης πορείας 
εξόδου από την κρίση. Ενώ, παράλληλα καταφέραμε να αξιοποιή-
σουμε με τον καλύτερο και τον πιο αποδοτικό τρόπο τους πόρους 
από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, πετυχαίνοντας σταθερές 
πρωτιές σε Ελλάδα και Ευρώπη, βάζοντας σε τροχιά υλοποίησης 
περισσότερα από 1.000 μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα, στο οδικό 
και σιδηροδρομικό δίκτυο, στο περιβάλλον, στον τουρισμό και τον 
πολιτισμό, στην παιδεία και την υγεία, στην επιχειρηματικότητα 
και την κοινωνική αλληλεγγύη».

Ο κ. Τζιτζικώστας εξήγησε ότι βασικός πυλώνας της στρα-
τηγικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήταν και είναι η 
έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία, με κε-

ντρικούς άξονες: τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα, την εφοδιαστική 
αλυσίδα και τις νέες τεχνολογίες και με ενισχυμένους δεσμούς: μεταξύ 
της βιομηχανίας, της έρευνας, της διακυβέρνησης και της κοινωνίας, 
με ανοιχτές προοπτικές επιτυχίας για όλους και κυρίως για τους νέους 
ανθρώπους, τους νέους επιστήμονες, τις νεοφυείς και καινοτόμες επι-
χειρήσεις.

«Συνεχίζουμε συνεπείς και αποφασισμένοι να υπηρετούμε αυτήν 
ακριβώς τη στόχευση. Ζούμε στην εποχή της γνώσης, της τεχνητής νο-
ημοσύνης και των τεχνολογικών δεξιοτήτων. Η δράση για τα ‘Κουπόνια 
Καινοτομίας’ έχει σκοπό να συνδέσει τις επιχειρήσεις με ακαδημαϊκά 
ιδρύματα και άλλους φορείς καινοτομίας προκειμένου η τεχνογνωσία 
να βρει άμεση και πρακτική εφαρμογή στη ζωή κάθε επιχείρησης. Στα 

προϊόντα, στις υπηρεσίες στην οργάνωσή της, ικανοποιώντας απόλυτα 
τις ανάγκες της. Αποτελεί και μια δράση - πρόκληση για τα ίδια τα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα, καθώς θα μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά με την 
αγορά εργασίας αλλά και να αποφέρουν σημαντικά έσοδα προς όφελος 
τους. Με τα ‘Κουπόνια Καινοτομίας’ αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο 
το οικοσύστημα καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», 
σημείωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε όμως και στις μελλοντικές ενέργειες 
της Περιφέρειας: «Δεν ξεχνούμε όλα όσα βιώσαμε, πλέον όμως κοιτάμε 
μόνο μπροστά και κοιτάμε μπροστά με αισιοδοξία. Ήδη ξεκινήσαμε το 
σχεδιασμό μας για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021 - 2027 
σε συνεργασία με τους φορείς. Η καινοτομία, το ανθρώπινο δυναμικό η 
εξωστρέφεια, ο τουρισμός, οι νέες τεχνολογίες, τα νέα χρηματοοικονομι-
κά εργαλεία και γενικότερα η επιχειρηματική αναγέννηση της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας αποτελούν την κορυφή των προτεραιοτήτων 
μας. Συνεχίζουμε πάνω στις βάσεις και τα θεμέλια που χτίσαμε όλα αυ-
τά τα χρόνια, με μεγάλο σύμμαχο και συμπαραστάτη τον επιχειρηματικό 
κόσμο της Περιφέρειάς μας, προκειμένου να υλοποιήσουμε το σχέδιό 
μας, να ανοίξουμε δρόμους και να χτίσουμε νέες γέφυρες συνεργασίας, 
να υλοποιήσουμε γενναίες μεταρρυθμίσεις, να κατακτήσουμε στόχους, 
να αλλάξουμε νοοτροπίες και να στηρίξουμε με τον πιο αποτελεσματι-
κό τρόπο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα. Η 
Μακεδονία του 2030 που οραματιστήκαμε και χτίζουμε θα είναι ένας 
δυναμικός τουριστικός και πολιτιστικός πόλος διεθνούς προβολής, ένας 
διεθνής κόμβος καινοτομίας, ψηφιακής επιχειρηματικότητας, ενεργεια-
κής διαφοροποίησης και ασφάλειας και πάνω απ’ όλα μια Περιφέρεια 
στην οποία νοιώθουμε αισιοδοξία και σιγουριά, για τη ζωή μας, την 
οικογένειά μας, το μέλλον».

Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε τον Ενδιάμεσο Φορέα ΕΦΕΠΑΕ και 
τον εταίρο του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για την εξαιρετική συνεργασία στη διαχεί-
ριση και υλοποίηση των δράσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας.

Ετήσιος χορός του 
Πολιτιστικού Συλλόγου 

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

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

Τιμή εισόδου: ενήλικες 15€ , παιδιά 7€

(Πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό)...

Ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας ολοκλήρωσε 
τη δράση κατάρτισης 150 Νέων Αγροτών

Με απόλυτη επιτυχία και με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον συνεχίστηκαν και ολοκληρώ-
θηκαν  οι εκπαιδευτικές επισκέψεις – πρα-
κτική άσκηση που διοργάνωσε ο ΕΛ.Γ.Ο. 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας στην «ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
ΠΕΛΛΑΣ» εργαστήριο εδαφολογίας που 
έχει έδρα στο Ριζάρι Έδεσσας.

Από τις 29-01-2020 και ημέρα Τετάρτη 
έως τις 05-02-2020 και ημέρα Τετάρτη, 150 
Νέοι Γεωργοί των προγραμμάτων κατάρτι-
σης με κωδικούς:083,084,085,086,087,088 
στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Δρά-
σεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις» ενημερώθηκαν για την 
αναγκαιότητα των εδαφολογικών αναλύσε-
ων και της φυλλοδιαγνωστικής, καθώς και 
για την συμβολή των θρεπτικών στοιχείων 
στην σωστή ανάπτυξη των φυτών και στην 
ποιότητα της παραγωγής.

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας ευχα-
ριστεί το γεωτεχνικό προσωπικό του εδα-
φολογικού εργαστηρίου για την αναλυτική, 
έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των 
Νέων Γεωργών της Περιφερειακής Ενότη-
τας Πέλλας.

Α. Τζιτζικώστας: «Το 2020 είναι ‘Έτος Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων’ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
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Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου

Ημερίδα ακουστικής
 και ορθοφωνίας, 

στο Δημαρχείο Βέροιας
Ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με τη Δ/σεις 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, διοργανώ-
νει Ημερίδα με θέμα: «Ακουστική και Ορθοφω-
νία…Να μάθουμε να μιλάμε!»

Μίλησα πολύ και βράχνιασα!
Μίλησα πολύ και έκλεισε η φωνή μου! 
Μίλησα πολύ και κουράστηκα!
Συχνά μας προβληματίζει ότι, παρόλο που α-

ναπτύξαμε τα επιχειρήματά μας, τα επαναλάβαμε 
αρκετές φορές, δεν έγινε αποτελεσματική η επι-
κοινωνία με τον συνομιλητή μας. Συχνά οι εκπαι-
δευτικοί, οι πολιτικοί, οι πωλητές, οι εκφωνητές, οι 
τηλεφωνητές αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη φωνή 
τους, «κλείνει» η φωνή τους στην προσπάθεια να 
περάσουν την πληροφορία, την οδηγία, τη συμ-
βουλή, το μήνυμα που επιθυμούν στο ακροατήριό 
τους. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του 
Δημοσθένη των αρχαίων χρόνων για την εκπαί-
δευση και εξάσκηση της φωνής του, ο οποίος, αν 
και τραύλιζε, έφτασε στο σημείο να κατακτήσει το 
βάθρο της ρητορικής. 

Θέματα ορθοφωνίας και διαχείρισης της ανα-
πνοής θα αναπτύξει η μουσικός κυρία Ελένη Ανα-
γνώστου με στόχο όχι να γίνουμε μουσικοί, αλλά 
να επικοινωνούμε κατακτώντας τη σωστή εκφορά 
του λόγου, τη σωστή προφορά των λέξεων, την 
κατάλληλη στάση του σώματος, την αβίαστη δια-
χείριση της αναπνοής. 

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

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

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

ΤΗΝ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ  20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
Αποκριάτικος χορός του Συλλόγου 

Μικρασιατών Ημαθίας

 Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας ,συνεπής και φέτος στο έθιμο της Τσικνο-
πέμπτης, διοργανώνει και σας προσκαλεί στον ετήσιο αποκριάτικο χορό του, την 
Τσικνοπέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20:30 ,στο κοσμικό κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ»  
στο Μακροχώρι  Βέροιας.   Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα επιμελείται το μουσικό σχήμα 
«ΜΕΛΟΡΥΘΜΟΙ».

Γλέντι που θα ικανοποιήσει όπως κάθε χρόνο και τον πιο απαιτητικό γλεντιστή.
 Τιμή πρόσκλησης με πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό 15Ευρώ.
Διάθεση προσκλήσεων: 
1) Κάθε Δευτέρα από τα γραφεία του συλλόγου και ώρα 7:00μμ-8:00μμ
2) Στα τηλέφωνα: 6974938713, 6977460574 και 6944041040
                                                       Το ΔΣ 

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ INNER WHEEL ΒΕΡΟΙΑΣ

Για τη χρονιά 2020-2021
 Στον Όμιλο Inner Wheel Βέροιας πραγματοποιήθηκαν εκλογές στις 

29 Ιανουαρίου 2020 για το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ινεργουϊλικής χρο-
νιάς 2020 – 2021.

Εκλέχθησαν:
Πρόεδρος: ΦΕΙΔΑ - ΤΡΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
Προπρόεδρος: ΓΚΟΥΝΤΗ ΒΙΒΗ
Αντιπρόεδρος: ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Γραμματέας: ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
Ταμίας: ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
Κοσμήτορας: ΔΑΒΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Εκδότρια: ΤΡΙΓΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Υπεύθυνη Internet: ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥ
Εκπρόσωποι: α) ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΗ
β) ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟ
Σύμβουλοι: α) ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
β) ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
Εξελεγκτική Επιτροπή α) ΔΑΒΟΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
β) ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΤΟΥΛΑ 
Όλα τα μέλη του Ομίλου Inner Wheel Βέροιας εύχονται στο νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο να ακολουθήσουν και να πραγματοποιήσουν τους σκοπούς του 
Διεθνούς Inner Wheel «ΦΙΛΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ».

Εκ του Ομίλου

Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως: 
Ρεμπέτικη ανθολογία 

στον «Σείριο» της Νάουσας
Η στιχουργική θεματολογία της λαϊκής 

μας μουσικής είναι τεράστια και έχει αναφο-
ρές σε κάθε κοινωνική, ηθική, οικονομική, 
πολιτική, ιστορική, ταξική και σε πολλές 
άλλες πτυχές της καθημερινής ζωής της 
Ελληνικής κοινωνίας. 

Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως και το 
τμήμα της Λαϊκής Μουσικής του, με υπεύ-
θυνο καθηγητή τον Σταύρο Κρομμύδα και  
τους μουσικούς που συνθέτουν το «Λαϊκό 
πάλκο»: Χρίστο Μαστέλο στο Τραγούδι, 
Βαγγέλη Κοχύλη στο Μπουζούκι - τραγούδι, 
Σταύρο Κρομμύδα στην Κιθάρα - τραγούδι 
και  Ηλία Κρομμύδα στο Ακορντεόν - τρα-
γούδι,  θα παρουσιάσουν την Κυριακή 16 
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9 μ.μ., στον ό-
ροφο του Μουσικού Καφενείου «ΣΕΙΡΙΟΣ» 
στη Νάουσα, την μικρή Ρεμπέτικη ανθολο-
γία από τραγούδια Ελλήνων συνθετών του 
Λαϊκού ρεπερτορίου, που καλύπτουν ίσως 
όλες τις πτυχές της Ελληνικής κοινωνίας 
από τα τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι τις 
μέρες μας και που είναι ακόμη ζωντανά 
στα Λαϊκά πάλκα. Προσκλήσεις διατίθενται 
από το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως, το 
Μουσικό Καφενείο «ΣΕΙΡΙΟΣ» και από τις 
γραφικές τέχνες Χρήστου Παναγιωτίδη.

Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπι-
κό σκοπό.

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ τ α  τ η λ έ φ ω ν α : 
2332022572 (ΩΔΕΙΟ),  2332022647 
(ΣΕΙΡΙΟΣ),  6944676885 (Γιώργος), 
6972726623 (Δημήτρης) 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 
και ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

ΤΟ Κ.Α.Π.Η ΤΟΥ  Ν.Π.ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 
ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ –ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.00μμ  ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 15 EYΡΩ TO ATOMO ΣTHN TIMH ΠΕΡΙΛAMBANETAI
ΦΑΓΗΤΟ- ΠΟΤΟ-  ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΠΗ



Τρέχοντα ζητήματα 
του Δήμου Νάουσας 
στο επίκεντρο της 

συνάντησης του Δημάρχου 
με τον Θεόδωρο Καράογλου

Τον Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρο Καράογλου υποδέχτηκε στο Δημαρ-
χείο την Τρίτη (04/02/2020)  ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Νικόλας Καρανικόλας.

Ο Υφυπουργός, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης περιοδείας του στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθί-
ας, συναντήθηκε με τον κ. Καρανικόλα συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Κώστα Καλα-
ϊτζίδη.  Επίσης στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο πρώην βουλευτής της  ΝΔ στην Ημαθία κ. Ηλίας Φωτιάδης 
και οι Αντιδήμαρχοι  κ.  Παύλος Αδαμίδης, κ. Αντώνης Καραγιαννίδης και κ.  Γιώργος Τριανταφύλλου. 

Κατά την διάρκεια της συνάντησης - που έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα - ο Δήμαρχος κ. Νικόλας Κα-
ρανικόλας ενημέρωσε τον Υφυπουργό για τα σημαντικά και τρέχοντα ζητήματα του Δήμου Νάουσας. 
Παράλληλα, τόνισε την σημαντική 
υποστήριξη του Υφυπουργού κ. Θε-
όδωρου Καράογλου σε ό,τι αφορά 
στην διοργάνωση των φετινών α-
ποκριάτικων  εκδηλώσεων του Δή-
μου Νάουσας,  που θα τεθούν και 
υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου 
Εσωτερικών.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 5/2020 Διαταγή Τροποποίησης του Ειρη-
νοδικείου Βεροίας τροποποιήθηκε το καταστατικό του Σωματεί-
ου Όμιλος Κλασσικού Αθλητισμού Βικέλας Βεροίας, το οποίο 
εναρμονίστηκε με την ισχύουσα νομοθεσία περί σωματείων και 
αθλητισμού.

Βέροια 4-2-2020
Ο πληρεξ. Δικηγόρος

Γιοβανόπουλος Κων/νος
Αποκριάτικη 

εκδήλωση 
του Ομίλου 
Προστασίας 

Παιδιού

Ο Όμιλος Προστασίας 
Παιδιού Βέροιας πραγματο-
ποιεί αποκριάτικη εκδήλωση 
την Τετάρτη 12 Φεβρουαρί-
ου 2020 στις 7.00 μ.μ. στο 
κέντρο «Ελιά» στη Βέροια. 
Τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ. 
Την εκδήλωση θα πλαισιώνει 
ζωντανή μουσική.

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ του υπουργείου Ε-
ξωτερικών και του ΣΥΡΙΖΑ, στον απόηχο των 
δηλώσεων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά 
με τα Ίμια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως 
“διαχειρίζεται με αβάσταχτη ελαφρότητα κρίσιμα 
εθνικά θέματα” και την κάλεσε «να ξεκαθαρίσει 
επίσημα τι ακριβώς έγινε», με το γραφείο Τύπου 
του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, να 
αφήνει αιχμές κατά της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης για «ασυγχώρητη ελαφρότητα» και «επι-
πολαιότητες» και να διαμηνύει πως η ελληνική 
κυβέρνηση δεν θα παρασυρθεί σε “μικροπολιτι-
κούς διαλόγους”.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ
“Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες 

μιας διαχείρισης πρωτοφανούς ελαφρότητας 
από πλευράς κυβέρνησης σε κρίσιμα εθνικά μας 
θέματα. Πριν λίγες μέρες μας είπαν ότι το Τουρ-
κικό ερευνητικό σκάφος Όρουτς Ρέις παρασύρ-
θηκε δυτικά από τον άνεμο, παρόλο που αυτός 
φυσούσε από τα Βορειοδυτικά. Την επόμενη 
μας είπαν ότι η Τουρκία δοκίμαζε τις αντιδράσεις 
της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας που κατά τη 
διάρκεια της κρίσης αντάλλασσε παραινέσεις 
ψυχραιμίας μεταξύ της”, σημειώνει η αξιωματική 
αντιπολίτευση στην ανακοίνωσή της.

Και συνεχίζει λέγοντας πως σήμερα, “ο ίδιος 
ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι απείλησε την 
ελληνική ηγεσία να μην προβεί σε κατάθεση 
στεφάνου στα Ίμια, υπονοώντας πως οι κινή-
σεις του Ορουτς Ρέις συνδέονταν με αυτήν την 
προοπτική. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο Τούρκος 
Υπουργός Άμυνας τηλεφώνησε στον Έλληνα ο-
μόλογό του για να τον ευχαριστήσει για τη στάση 
της Ελλάδας στα Ίμια και “για να συνεχιστεί αυτή 
η διαδικασία και στα υπόλοιπα νησιά”!”.

Όπως υπογραμμίζει η αξιωματική αντιπολί-
τευση, “προφανώς, ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με 
ό,τι έκανε η ΝΔ στο παρελθόν, δεν πρόκειται 
να βασιστεί στις δηλώσεις της τουρκικής ηγεσί-
ας. Για αυτό το λόγο και περιμένουμε από την 
κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει επίσημα τι ακριβώς 
έγινε”.

Ωστόσο, καταλήγει η ανακοίνωση, “μετά από 
όλα αυτά, η παραίνεση για ψυχραιμία πρέπει να 
αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού που συνει-
δητοποιεί ότι μια κυβέρνηση κατώτερη των περι-
στάσεων διαχειρίζεται με αβάσταχτη ελαφρότητα 
μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους για τα εθνικά 
μας θέματα”.

Τι απαντά το γραφείο Τύπου 
του υπουργού Εξωτερικών

Την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρ-
νησης να μην παρασυρθεί σε “μικροπολιτικούς 
διαλόγους” για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 
να συνεχίσει να ασκεί την εξωτερική πολιτική 
“με την απαιτούμενη νηφαλιότητα και αποφασι-
στικότητα για την αποτελεσματική θωράκιση και 
προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών 
μας δικαιωμάτων”, διαμηνύει το υπουργείο Εξω-
τερικών.

Το γραφείο Τύπου του Νίκου Δένδια, απαντώ-
ντας στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει 
πως “συνιστά ασυγχώρητη ελαφρότητα, ανακό-
λουθη με την κρισιμότητα των στιγμών, η χρη-
σιμοποίηση δηλώσεων Τούρκων αξιωματούχων 
και η αυθαίρετη ερμηνεία συμβάντων με στόχο 
την επιδίωξη κομματικών σκοπιμοτήτων».

Όπως υπογραμμίζει το υπουργείο, “οι καιροί δεν 
επιτρέπουν τέτοιες επιπολαιότητες και αναμένουμε 
από την αξιωματική αντιπολίτευση να αρθεί στο 
ύψος των περιστάσεων”.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση 
διαχειρίζεται με αβάσταχτη 

ελαφρότητα κρίσιμα εθνικά θέματα 
- Τι απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών



 ΕΠΣ Ημαθίας
ΑνακοίνωσηΕπιτροπήςΠρωταθλημάτων

καιΚυπέλλου
ΑπότηνΕπιτροπήΠρωταθλημάτωνκαιΚυπέλλουτηςΕ.Π.Σ.Ημαθίαςανακοινώνονταιταεξής:
ΓιατοΚύπελλοΕρασιτεχνικώνΟμάδων
1.ΗκλήρωσητωναγώνωντηςΗμιτελικήςΦάσηςτουΚυπέλλουΕρασιτεχνικώνΟμάδωνθαπραγματο-

ποιηθείτηΔΕΥΤΕΡΑ10ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2020καιώρα6μ.μ.σταΓραφείατηςΕ.Π.Σ.ΗμαθίαςστηΒέροιας.
ΓιατηΓ ́ΕρασιτεχνικήΚατηγορία
1.Ηκλήρωσητωναγώνωνplay-offτηςΓ΄ΕρασιτεχνικήςΚατηγορίαςθαπραγματοποιηθείτηΔΕΥΤΕΡΑ10

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2020καιώρα6μ.μ.σταΓραφείατηςΕ.Π.Σ.ΗμαθίαςστηΒέροια.
2. Οι αγώνες των play-offτης

Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα
ξεκινήσουν τηνΚΥΡΙΑΚΗ16ΦΕ-
ΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 με τις αναμε-
τρήσεις της 1ης αγωνιστικής, ό-
πωςαυτέςθαπροκύψουναπότην
παραπάνω διαδικασία. Το υπό-
λοιποπρόγραμμα των play-offθα
πραγματοποιηθεί στις παρακάτω
ημερομηνίες:

2ηαγωνιστική
ΚΥΡΙΑΚΗ23/2/2020
3ηαγωνιστική
ΚΥΡΙΑΚΗ8/3/2020
4ηαγωνιστική
ΚΥΡΙΑΚΗ15/3/2020
5ηαγωνιστική
ΚΥΡΙΑΚΗ22/3/2020
6ηαγωνιστική
ΚΥΡΙΑΚΗ29/3/2020
ΣούπερΚαπ
ΚΥΡΙΑΚΗ5/4/2020

ΓιατηΒ΄Ερασιτεχνική
Κατηγορία
1. Οι αγώνες των play-offκαι

τωνplay-outτηςΒ΄Ερασιτεχνικής
Κατηγορίας, εφόσον αυτοί χρει-
αστούν, καθώς και οΑγώνας για
τηνανάδειξητουΠρωταθλητήτης
Κατηγορίας ανάμεσα στους δύο
πρωταθλητές τωνδύοομίλων,θα
ξεκινήσουν τηνΚΥΡΙΑΚΗ8ΜΑΡ-
ΤΙΟΥ2020.

Σε οικο-
γενειακό 
κλίμα 

πραγματοποι-
ήθηκε η κοπή 
βασιλόπιτας 
των ηλικια-
κών τμημά-
των της ΠΑΕ 
ΝΠΣ Βέροια. 
Η εκδήλωση 
πραγματοποι-
ήθηκε στον 
Πολυχώρο 
Ελιά και παρα-
βρέθηκαν όλοι 

οι αθλητές των τμημάτων 
των αλλά και γονείς.

ΤηνΠΑΕεκπροσώπησεοΔιευ-
θύνωνΣύμβουλοςΑχιλλέαςΜπίκας
ενώπαραβρέθηκανεπίσης,οπρό-
εδρος της ΕΠΣΗμαθίας Στέργιος
Μουρτζίλας και ο συνεργάτης του
ΓιάννηςΠοζιάδης, ο τεχνικός διευ-
θυντής τηςΠΑΕΓιώργοςΜεταξάς,
ο συνεργάτης της διοίκησης της
ΠΑΕ σε οικονομικά θέματα Γιώρ-
γος Τσαλουχίδης, ο προπονητής
ΝίκοςΚαρύδας,οιποδοσφαιριστές
ΑλέξηςΒεργώνης, ΓιάννηςΠασάς,
ΓιώργοςΜπλέτσαςκαιΒασίληςΤσι-
μόπουλος και ο προπονητής τερ-
ματοφυλάκων Θόδωρος Γκίτκος.
Προσκεκλημένοςήτανοποδοσφαι-
ριστήςΠαντελήςΚαπετάνος.

Τονσυντονισμό της εκδήλωσης
είχεηΧριστίναΜοτσιοπούλου.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση α-
πηύθυναν οΑχιλλέαςΜπίκας, ο
πρόεδροςτηςΕΠΣΣτέργιοςΜουρ-
τζίλας,οιπροπονητήςΆρηςΑδαλό-
γλου,ΝίκοςΚαρύδαςκαιοιΠαντε-
λήςΚαπετάνος,ΑλέξηςΒεργώνης.

Αμέσως μετά έγινε η κοπή της
πίτας και μοιράστηκαν τα δώρα
στουςτυχερούς.
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Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ορί-
στηκαν οι διαιτητές 
της 19ης αγωνιστικής 

στην Football league και στον 
αγώνα Αιγάλεω- Βέροια διαι-
τητής θα είνια ο κ. Βλάχος από 
τον σύνδεσμο της Αν. Αττικής.

Αναλυτικάοιορισμοί:
Σάββατο(8/2-15:00)
Ιωνικός-ΝίκηΒόλουΕΡΤ3
Διαιτητής:Βεργέτης(Αρκαδίας)
Boηθοί: Νιδριώτης (Αθηνών), Κύριος

(Αρκαδίας)

Τρίκαλα-Ασπρόπυργος
Διαιτητής:Μπεκιάρης(Καρδίτσας)
Boηθοί: Βογιατζής (Καρδίτσας), Νίκζας

(Λάρισας

Κυριακή(9/2-15:00)
Αιγάλεω-Βέροια
Διαιτητής:Βλάχος(Αν.Αττικής)
Boηθοί: Καραθανάσης (Αν. Αττικής),

Γουρνιάς(Αν.Αττικής)

Διαγόρας-ΙάλυσοςΕΡΤ3
Διαιτητής:Θεοδωρόπουλος(Φλώρινας)
Boηθοί:Τσακίρης(Δράμας),Γκιόση(Θράκης)

Θεσπρωτός-Καβάλα
Διαιτητής:Θεοχάρης(Θεσσαλίας)
Boηθοί: Σακκάς (Θεσσαλίας), Χριστοδούλου

(Ημαθίας)

ΟλυμπιακόςΒόλου-Καλαμάτα
Διαιτητής:Γρατσάνης(Τρικάλων)
Boηθοί:Κουρέντας (Τρικάλων),Μανασής (Τρι-

κάλων)

ΟΦΙεράπετρας-Τρίγλια
Διαιτητής:Δραγάτης(Αν.Αττικής)
Boηθοί:Πριόνας (Ευβοίας), Γαρεφαλάκης (Η-

ρακλείου)

ΒΕΡΟΙΑΝΠΣ
ΚοπήβασιλόπιταςΑκαδημίας

Ορίστηκαν από την ΚΕΔ/ΕΠΟ
οι διαιτητές της 19ης αγωνιστικής

Αιγάλεω-ΝΠΣ Βέροια διαιτητής
ο κ. Βλάχος (Αν Αττικής)
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Σημαντική μείωση της πίεσης 
παρουσιάζουν τα άτομα που 
κάνουν γυμναστική σε ζεστό 

νερό, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπι-
στημίου Σάο Πάολο. Οι Ερευνητές από 
τη Βραζιλία διαπίστωσαν ότι τα οφέλη 
της άσκησης, όταν γίνεται μέσα στο 
νερό, είναι πολύ μεγαλύτερα και μάλι-
στα τόσο ώστε να μειώνουν την πίεση 
ακόμη και σε άτομα που δεν παρουσι-
άζουν βελτίωση με τα φάρμακα.

Όπωςεξηγούνοιεπιστήμονεςστηνέκθεσήτους,
η μέθοδος αυτή ονομάζεται ζεστή αεροβική και
πραγματοποιείται όταν το νερό βρίσκεται στους 32
βαθμούς κελσίου.Κι αυτό γιατί το νερόσε αυτή τη
θερμοκρασία ενισχύει τη διαστολή των αιμοφόρων
αγγείωνκαιέτσιβελτιώνεταιηροήτουαίματος.

Αυτόσημαίνει ότι η αρτηριακήπίεση μειώνεται,
άρααπομακρύνεται και ο κίνδυνος καρδιακήςπρο-
σβολήςκαιεγκεφαλικού.

Σύμφωναμε την επιστημονική έκθεση, η οποία
δημοσιεύεταιστηΔιεθνήΕπιθεώρησηΚαρδιολογίας
(InternationalJournalofCardiology),ηθερμοκρασία
του νερούπαίζει σημαντικόρόλο, καθώςπροηγού-
μενεςμελέτεςέδειξανότιτααποτελέσματαδενείναι
τόσο καλάότανηάσκηση γίνεταισε νερόπουβρί-
σκεταιστους27βαθμούςκελσίου.

Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς που παρου-
σίαζαν υψηλήπίεση, η οποία επίπέντε χρόνια δεν
είχεσημειώσεικαμίαμείωση,παράτηφαρμακευτική
αγωγήπουείχεακολουθηθεί.

Κατάτηδιάρκειατηςμελέτηςοιασθενείςσυνέχι-
ζανναλαμβάνουνταφάρμακάτους,ενώηάσκηση
στοζεστόνερότηςπισίναςμείωνετηνπίεσηγιατις
τρειςεπόμενεςμέρες.

Το νερόστους 32 βαθμούς κελσίου, ενισχύει τη
διαστολή των αιμοφόρων αγγείων και έτσι βελτιώ-
νεταιηροήτουαίματος.Βελτιώνειτηνελαστικότητα
τωναρθρώσεωνκαιαυξάνειτημυϊκήισχύκαιαντο-
χή.Μειώνει το μυϊκό σπασμό, μειώνει το αίσθημα
τουπόνου.Αυξάνει τομεταβολικόρυθμό, τοποσο-
στότουαίματοςπουεπιστρέφειστηνκαρδιάκαιτην
πνευμονικήλειτουργία.

Tον τελικό του κυπέλλου γυναι-
κών φιλοξενεί το Σάββατο 
στις 5 μ.μ στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ η 

Μητρόπολη του χαντ μπολ πόλη της 
Βέροιας . Μία ακόμη αναγνώριση 
οτι η Βέροια μπορεί να φιλοξενήσει 
μεγάλες διοργανώσεις αφού οι φίλα-
θλοι γεμίζουν το κλειστό. Ο αγώνας 
θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ3.  Στο 
πρωτάθλημα ανδρών η ομάδα του 
Φιλίππου θα ταξιδεύσει στον Πειραιά 
όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπι-
ακό. 

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
Σάββατο8Φεβρουαρίου2020
ΗandballPremier(15ηαγωνιστική)
Νεάπολης17:00,ΠΑΟΚ-ΑΣΕΔούκα

(Χαρίτσος-Θεοδοσίου,Μεϊμαρίδης)

Ρέντη 18:00,Ολυμπιακός/ΌμιλοςΞυνή-Φίλιπ-
ποςΒέροιας

(Αβράμης-Χρόνης,Ανταλής)

Νικαίας18:45,ΆρηςΝικαίας-ΔιομήδηςΆργους
(Βήτας-Σκλαβενίτης,Μπεμπέτσος)

ΤελικόςΚυπέλλουΓυναικών
Φιλίππειο 17:00,ΠΑΟΚMateco-ΟΦΝ Ιωνίας

(ΕΡΤ3)
(Πατιός-Τσιάνας,Παρτεμιάν-Σίσκου)

Κυριακή9Φεβρουαρίου2020
ΗandballPremier(15ηαγωνιστική)
Κέρκυρας 13:00,Φαίακας Κέρκυρας- Ιωνικός

ΝΦ(ΕΡΤSPORTS)
(Πατιός-Τσιάνας,Αγγελίδης)

ΣπίτιτουΧάντμπολ16:00,ΑΕΣΧΠυλαίας-Δρά-
μαBiancoMonte

(Λινάρδος-Νικολαϊδης,Μιχαηλίδης)

Πήγασος Aqua Center

Ταοφέλητηςάσκησης
σεζεστόνερό

Πρόγραμμα και διαιτητές 
(8-9/2/2020), Πατιός και Τσιάνας 
στον τελικό Κυπέλλου Γυναικών

Τον Δήμαρ-
χο Βέροι-
ας Κώστα 

Βοργιαζίδη επι-
σκέφθηκε χθες 
Τετάρτη ο αθλη-
τής του Φιλίππου 
Βέροιας Σταύρος 
Παπαδόπουλος, 
μετά την συμ-
μετοχή του στο 
Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Qatch 
που έγινε το 
Σαββατοκύριακο 
στην Βουδαπέ-
στη.

Ο Σταύρος Παπαδό-

πουλος ενημέρωσε τον
ΔήμαρχοΒέροιας για το
ραγδαία αναπτυσσόμενο
άθλημα και συζήτησαν
την προοπτική δημιουρ-
γίας ομάδαςQatch στον
Δήμο Βέροιας, η οποία
μπορεί να είναι και η
πρώτηστηνχώραμας.

Ο Κώστας Βοργια-
ζίδης από την δική του
πλευρά συνεχάρη τον
ΣταύροΠαπαδόπουλογια
την αγωνιστική του πα-
ρουσίαστοσυγκεκριμένο
τουρνουά, εκπροσωπώ-
νταςτόσοτηΒέροια,όσο
και την Ελλάδα και εξέ-
φρασε θετική γνώμη για
την δημιουργία ομάδας
QatchστονΔήμο, καθώς
επίσηςκαιτηνπρομήθεια
τουπρώτουβασικούεξο-
πλισμούγιαπροπονήσεις
καιαγώνες.

ΤιείναιτοQatch
ΤοQatch παίζεται σε

ειδικό τραπέζι και μεπε-
ριμετρικές πολύγωνες
γραμμές στο δάπεδο.Το
άθλημα βασίζεται τεχνι-
κά στο χάντμπολ αλλά
έχει στοιχεία απόπολλά
αθλήματα. Έχει games
και sets όπως το τέννις,
tie break όπως το βόλεϊ,
εναέριο σουτ όπως το
beachhandball,καρφίκαι
ντουμπλάζόπωςστοβό-
λεϊ,τοτραπέζιέχειτιςδια-
στάσεις τουπινγκπονγκ,
το σερβίς ξεκινάει από
πάσα του διαιτητή όπως
στομπάσκετ, έχει διπλα-
σιασμό όπως στο τάβλι
και οι διαιτητές φοράνε
κοστούμι καιπαπιγιόν ό-
πως στο μπιλιάρδο. Στο
ίδιο τραπέζι παίζεται και
ποδόσφαιροτεχνικής.

Θετικός ο Δήμαρχος Βέροιας
για δημιουργία ομάδας Qatch
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Ο -σχετικά άπειρος- Κροάτης 
Φραν Γιόβιτς θα διευθύνει το 
ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, ανάμεσα 

στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Θα 
είναι η πρώτη φορά που θα σφυρίξει 
αγώνα ελληνικής ομάδας σε οποιαδή-
ποτε διοργάνωση, ενώ βρίσκεται στην 
2η κατηγορία της UEFA. Ξένος διαι-
τητής ορίστηκε και στο Ατρόμητος-Ο-
λυμπιακός. Πρόκειται για τον Ελβετό, 
Λιρς Σνάιντερ, που ανήκει στην τρίτη 
κατηγορία της UEFA και επίσης δεν 
έχει σφυρίξει ξανά σε παιχνίδι ελλη-
νικής ομάδας. Πάντως για μία ακόμη 
φορά ο Ημαθιώτης Δημήτρης Καρα-
ντώνης ορίζεται ως 4ος στο ντέρμπι 
του ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά,οιδιαιτητέςτης23ηςαγωνιστικής:
Σάββατο8/2
Πανιώνιος-Ξάνθη(19:30)
Διαιτητής:Διαμαντόπουλος
Βοηθοί:Τριανταφύλλου,Ψαρρής
4οςΚουκούλας
VAR:Σκουλάς,Βρέσκα

Λαμία-Λάρισα(20:00)
Διαιτητής:Παπαπέτρου
Βοηθοί:Πετρόπουλος,ΚούλαΧασάν

4οςΤσακαλίδης
VAR:Σέζος,Παπαδάκης

Κυριακή9/2Κυριακή9/2
ΑστέραςΤρίπολης-Άρης(15:00)
Διαιτητής:Τσαμούρης
Βοηθοί:Κωνστάντιος,Βασιλόπουλος
4ος:Πολυχρόνης
VAR:Σιδηρόπουλος,Κωσταράς

Ατρόμητος-Ολυμπιακός(17:15)
Διαιτητής:Σνάιντερ
Βοηθοί:Χέινιγκερ,Σμπρίσα.
4οςΚομίνης.
VAR:Κουμπαράκης,Μπαλτάς.

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ(18:00)
Διαιτητής:Φωτιάδης
Βοηθοί:Μπούξμπαουμ,Χατζηνάκος
4οςΜαλούτας
VAR:Μανούχος,Φωτόπουλος.

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός(19:30)
Διαιτητής:Γιόβιτς
Βοηθοί:Μόντριτς,Ράντιτς
4ος:Καραντώνης
VAR:Ζαχαριάδης,Πάτρας.

Δευτέρα10/2
Παναιτωλικός-Βόλος(18:00)
Διαητητής:Κατσικογιάννης
Βοηθοί:Μωυσιάδης,Νατσιόπουλος
4ος:Αντωνίου
VAR:Κοτσάνης,Νικολακάκης.

Ο Κροάτης Φραν Γιοβιτς σφυρίζει
το ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Οιορισμοίτης23ηςαγωνιστικής

Με αφορ-
μή την 
κοπή 

πίτας της ΣΛΕΜΒ 
(Σύγχρονη Λέσχη 
Μπριτζ Βέροιας), 
την Κυριακή 2 
Φεβρουαρίου 
2020, είχαμε την 
χαρά και την τιμή 
να διοργανώσου-
με τουρνουά 4ης 
βαθμίδος και να 
φιλοξενήσουμε 
αθλητές από 
ολόκληρη την 
κεντρική Μακε-
δονία. Η διοργά-
νωση ενθουσία-
σε τους αθλητές 
και δεχθήκαμε 
συγχαρητήρια 
από την Ελληνι-
κή Ομοσπονδία 
Μπριτζ.

Στο τουρνουά πήραν
μέρος 46 αθλητές από
κατηγορία 1 έως και 16
(Open).

h t t p s : / / r e s u l t s .
hellasbridge.org/138064

ΤηνπρώτηθέσηστηνOpenκατέλαβανοικύριοι
ΔεστέφανοςΚ.&ΣκουμπουρδήςΝ.

Την7ηθέσηστηνκατηγορίαopenαλλάτην1η
θέσηστηνκατηγορία1-6κατέλαβανοιπολλάυπο-
σχόμενοι αθλητές τηςΚατερίνηςΑντωνιάδηςΗλ.

καιΚατσαβριάςΝ.
ΟιαθλητέςτηςΒέροιαςέκανανκαλήεμφάνιση,

με10αθλητέςνα είναιπάνωαπό το50%,ποσο-
στόσημαντικόγιατηνκατηγορίαopen.

Μετάτοναγώναακολούθησεγεύμασεταβέρνα
τηςπόληςμαςόπουγιαακόμημίαφοράοιαθλη-
τέςενώθηκανσεμίαμεγάληπαρέα.

ΚοπήπιταςτηςΣύγχρονης
ΛέσχηςΜΠΡΙΤΖΒέροιας



Κατά τη διάρκεια του μήνα Ιανουάριου του 
2020, στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ημαθίας, 
Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδι-
κής, συνελήφθησαν συνολικά 553 άτομα και 
ειδικότερα:

-Για ληστείες: 3
-Για κλοπές - διαρρήξεις: 45
-Για παραβάσεις της Νομοθεσίας «περί ε-

ξαρτησιογόνων ουσιών»: 98
-Για καταδιωκτικά έγγραφα (αποφάσεις δι-

καστηρίων, εντάλματα κ.λπ.): 62
-Για παραβάσεις της Νομοθεσίας «περί Αλ-

λοδαπών»: 206 (εκ των οποίων  197 για παρά-
νομη είσοδο και παραμονή και 9 για διακίνηση 
μη νόμιμων μεταναστών)

-Για απάτες – πλαστογραφίες: 9
-Για λοιπά αδικήματα:  130
Εξιχνιάστηκαν: 
-Ληστείες: 1
-Κλοπές - διαρρήξεις: 61
-Υποθέσεις ναρκωτικών: 75
-Υποθέσεις για λοιπά αδικήματα: 243
Κατασχέθηκαν:
-Κάνναβη: 126 κιλά και 795,28 γραμμάρια
-Ηρωίνη:  49,55 γραμμάρια
-Κοκαΐνη:  16,5 γραμμάρια
-Δενδρύλλια κάνναβης:  55

-Ναρκωτικά δισκία: 505
-Κυνηγετικά όπλα: 14
-Μαχαίρια, ράβδοι κ.α.: 8
-Πιστόλια, replica, περίστροφα κρότου: 2
-Φυσίγγια - Κάλυκες - Βολίδες: 6
-Είδη παρεμπορίου: 408
-Λαθραία πακέτα τσιγάρων: 2.310
-Λαθραίος καπνός:  1 κιλό και 469 γραμμά-

ρια
-Χρηματικό ποσό: 17.210,62 ευρώ
-Πλαστά χαρτονομίσματα: 5
-Ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας: 3
-Οχήματα: 13

Υπενθυμίζονται ενδεικτικά, σημαντικές υπο-
θέσεις που εξιχνιάστηκαν: 

• Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 22 ατό-
μων για συμμετοχή σε επεισόδια σε ποδοσφαι-
ρικό αγώνα στην Ημαθία

• Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
Σερρών συνελήφθη 36χρονος σε περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του οποίου εντοπί-
στηκαν πάνω από 37 κιλά κάνναβη

• Εξιχνιάσθηκε άμεσα ληστεία σε πρα-
τήριο υγρών καυσίμων στην Πέλλα

• Εξακριβώθηκε η δράση εγκληματικής 
οργάνωσης που διέπραττε τηλεφωνικές απά-

τες με το πρόσχημα τροχαί-
ων ατυχημάτων

• Από το Αστυνομι-
κό Τμήμα Παιονίας συνελή-
φθη 58χρονος για υδροπο-
νική καλλιέργεια και διακίνη-
ση κάνναβης

• Ε ξ ι χ ν ι ά σ θ η κα ν 
διαρρήξεις και κλοπές που 
διέπραξε το τελευταίο διά-
στημα συμμορία σε Σέρρες 
και Θεσσαλονίκη
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Κυκλοφόρησε 
το νέο βιβλίο των Δ. 

Στυλιανίδη, Θ. Σωτηρό-
πουλου, Α. Σιμώνη και 
Δ. Αλμαλιώτη «Η συμ-
βολή της Διατροφής 
στην υγεία των ανθρώ-
πων», από τις εκδόσεις 
«ΑΓΡΟΤύπος α.ε.».

Το βιβλίο διατίθεται 
από το βιβλιοπωλείο 
«Ηλιοτρόπιο» της Βέ-
ροιας.

Μηνιαία δραστηριότητα των 
Αστυνομικών Υπηρεσιών 

Κεντρικής Μακεδονίας 
του μήνα Ιανουάριου 2020

Η Γενική Περιφερειακή Α-
στυνομική Διεύθυνση Κεντρι-
κής Μακεδονίας δημοσιεύει 
συνολικά στατιστικά στοιχεία 
που αφορούν σε θέματα οδι-
κής ασφάλειας και τροχονομι-
κής αστυνόμευσης για το μήνα 
Ιανουάριο του έτους 2020, στην 
εδαφική αρμοδιότητα των Διευ-
θύνσεων Αστυνομίας Ημαθίας, 
Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών 
και Χαλκιδικής. Η δημοσίευση 
των στοιχείων συνοδεύεται με 
στατιστικά - αριθμητικά στοιχεία 
του αντίστοιχου περσινού μήνα.  

α. Τροχαία Ατυχήματα    
Στην εδαφική αρμοδιότητα 

της Γενικής Περιφερειακής Α-
στυνομικής Διεύθυνσης Κεντρι-
κής Μακεδονίας, σημειώθηκαν 
22 τροχαία ατυχήματα τον Ιανουάριο του 2020, έναντι 
16 τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Ειδικότερα σημειώ-
θηκαν:

-4 θανατηφόρα ατυχήματα, όπως και το 2019.
-1 σοβαρό τροχαίο ατύχημα, έναντι 0 το 2019.
-17 ελαφρά τροχαία ατυχήματα, έναντι 12 το 2019.
Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστι-

κές και αγροτικές περιοχές των Διευθύνσεων Αστυνομί-
ας καταγράφηκαν συνολικά 27 παθόντες έναντι 19 τον 
αντίστοιχο μήνα του 2019. Ειδικότερα καταγράφηκαν:

-5 νεκροί, όπως και το 2019.
-2 βαριά τραυματίες, έναντι 0 το 2019.
-20 ελαφρά τραυματίες, έναντι 14 το 2019.
Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυ-

στυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική 
τροχονομική έρευνα, ήταν:

-Η υπερβολική ταχύτητα
-Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
-Η απόσπαση προσοχής του οδηγού
-Η μη χρήση ζώνης ασφαλείας / προστατευτικού 

κράνους
-Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας
-Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
-Η παραβίαση της προτεραιότητας
β. Δράσεις Τροχονομικής αστυνόμευσης 
Οι Υπηρεσίες Τροχαίας Αστυνόμευσης της Γενικής 

Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής 
Μακεδονίας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμό-
ζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει μέτρα 
οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης 
για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των 
πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή 
ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο.    

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα 
Ιανουάριο του έτους 2020, βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων 
και 8.731 παραβάσεις ως ακολούθως: 

-4.581 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα,
-3.179 παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων,
-251 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
-210 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια 

αλκοόλ,
-203 παραβάσεις για Κ.Τ.Ε.Ο., 
-76 παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυ-

κλοφορίας,
-64 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κρά-

νους,
-46 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματο-

δότη,
-43 παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα,
-41 παραβάσεις για αντικανονικούς ελιγμούς,
-21 παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα 

κυκλοφορίας ή μη κίνηση στο άκρο δεξιό του οδοστρώ-
ματος,

-7 παραβάσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων,
-6 παραβάσεις για παραβίαση προτεραιότητας και 
-3 παραβάσεις για παράνομα τοποθετημένες διαφη-

μιστικές πινακίδες.
γ. Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας 
Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη 

στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας, 
με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυ-
χημάτων, υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους 
χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι 
υπόθεση όλων μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμό-
ζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να 
οδηγούν με σύνεση και προσοχή και να ακολουθούν 
τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της 
Τροχαίας. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια ση-
μαίνει: 

• Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας 

•  Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην 
οδήγηση και τον έλεγχο του οχήματος

• Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευματώ-
δη ποτά 

• Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας 
• Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας 
• Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα στο πίσω 

μέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας 
• Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε 

μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος 
• Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη 
• Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα 
• Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ 
• Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχο-

νόμων.
Οι παραπάνω συμβουλές θα επαναλαμβάνονται 

διαρκώς με σκοπό να συμβάλλουν στην εμπέδωση της 
κυκλοφοριακής και οδικής κουλτούρας. 

Μηνιαίος απολογισμός
 της Γενικής Περιφερειακής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Κεντρικής Μακεδονίας 
στην Οδική Ασφάλεια 
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Πρόσκληση 
σε κοπή πίτας

Η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του Μορ-
φωτικού Συλλόγου Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ» σας 
προσκαλούν στην Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
Βασιλόπιτας, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 
και ώρα 5μμ, στην φιλόξενη αίθουσα του συλλό-
γου μας στην Κεντρική Πλατεία Κοπανού.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τον χαιρετισμό 
της προέδρου του συλλόγου, στην συνέχεια θα 
πραγματοποιηθούν οι βραβεύσεις νέων του συλ-
λόγου Επιτυχόντες- Αριστεύσαντες στον Εκπαι-
δευτικό και Αθλητικό Τομέα, ευχές και Κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας καθώς και πα-
ραδοσιακοί χοροί από τα τμήματα του συλλόγου 
μας. Στο τέλος θα ακολουθήσει γλέντι.

Σας περιμένουμε όλους!  
Με εκτίμηση,
η Πρόεδρος

Στάρχου Παναγιώτα

Στηρίξτε τον αγώνα
 του «Έρασμου»

 για μια 
κοινωνία χωρίς βία!

Ο «ΕΡΑΣΜΟΣ» εδρεύει στη Βέροια  και δρα-
στηριοποιείται δυναμικά ως Σύλλογος Κοινωνι-
κής Παρέμβασης στην ευρύτερη κοινωνίας της 
Ημαθίας και όχι μόνο,  με κέντρο αναφοράς την 
καταπολέμηση της βίας σε κάθε μορφή και εκ-
δοχή της αλλά και τη μακροπρόθεσμη θεραπεία 
του προβλήματος, με βασικά εργαλεία την πρό-
ληψη, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση. 
Στεγάζουμε τα θύματα βίας και κακοποίησης 

σε ασφαλή ξενώνα προσωρινής φιλοξενίας, με παράλληλη παροχή δια-
τροφής, πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής 
βοήθειας με κύριο μέλημα μας τη σταδιακή κοινωνική τους επανένταξη.

Σε αυτή την κατεύθυνση οποιαδήποτε βοήθεια, είτε ως προσφορά 
ειδών πρώτης ανάγκης (είδη διατροφής, προσωπικής υγιεινής, καθαρι-
ότητας), είτε ως χρηματική δωρεά είναι πολύτιμη για τη συνέχιση αλλά 
και την ακόμη μεγαλύτερη ευόδωση του ιερού μας έργου.

Στηρίξτε και εσείς τον αγώνα μας ΟΣΟ, και ΟΠΩΣ μπορείτε!
Απευθυνθείτε σήμερα στον «Έρασμο». 
Για τη γυναίκα, για το παιδί, για τον άνθρωπο.
Για μια καλύτερη κοινωνία χωρίς βία, για τη δική σας γειτονιά… 
Δίπλα σας!
Tρ. Πειραιώς - ΙΒΑΝ Δωρεών: GR 92 0172 2420 0052 4203 2694 

057
Γραφεία: Μ. Αλεξάνδρου 17, Βέροια
Δευτέρα – Παρασκευή 9.00μ.μ – 14.00μ.μ 
Τηλ: 23310 74073
WWW.ERASMOSVERIAS.COM
EMAIL: erasmos.veria@gmail.com

Ετήσιος χορός 
και κοπή πίτας του ΠΟΞ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΕΡΟΛΙΒΑΔΟΥ προσκαλεί όλα τα μέλη 
του, τους κατοίκους και τους φίλους του χωριού στον Ετήσιο Χορό του 
και την Κοπή της Πίτας που θα γίνει το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 
(μετά την Τσικνοπέμπτη) στον πολυχώρο «ΕΛΙΑ» στη Βέροια, με τη συ-
νοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας του Δημήτρη Παράσχου.

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

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

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

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

«Ο Φώταγας 
με τ’ όνεμαν»

Η  Εύξεινος  Λέσχη  Βέροιας, το Σάββατο 15 
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20:00, θα  παρου-
σιάσει  στο  Χώρο  Τεχνών  του  Δήμου  Βέροι-
ας,την  ποντιακή θεατρική παράσταση ιστορι-
κού  περιεχομένου  με  τίτλο, «Ο Φώταγας με 
τ’ όνεμαν» σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Γ. Γωνιάδη  
- Λευτέρη  Τσαχουρίδη  με τη συμμετοχή του θε-
ατρικού της τμήματος.

Η παράσταση είναι αφιερωμένη στην 100η 
Επέτειο Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων 
του Πόντου  και  επιχειρεί  να  μας  ταξιδέψει  
στα  δίσεκτα  χρόνια  του  ξεριζωμού  όπου  ο  
έρωτας, η  αγωνία, το  μίσος, ο  θάνατος, το  
χρέος  και  η συνύπαρξη  είναι   η  καθημερινό-
τητα στις  αλησμόνητες  πατρίδες  μας αλλά  και  
να  μας  δώσει  το  μήνυμα  ΄΄Η Ρωμανία κι’ αν 
πέρασεν, ανθεί και φέρει κι’ άλλο΄΄.

Εισιτήρια διατίθενται στην γραμματεία της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, Λ. Πορφύρα 1 στο 
Πανόραμα, από  Κυριακή μέχρι Πέμπτη 5-9 
μμ, τηλέφωνο επικοινωνίας 2331072060  και  
από  τον  έφορο  τμημάτων  κ. Γιάννη  Κοτίδη  
6944751972.

Παρακαλούνται  τα  μέλη  και  φίλοι  της  
λέσχης   που  ενδιαφέρονται  να  παρακολου-
θήσουν  την  παράσταση, προς  αποφυγή  τα-
λαιπωρίας  τους,  να  προμηθευθούν  έγκαιρα  
τα  εισιτήρια  εισόδου,  καθότι  εκτιμάται  ότι  θα  
εξαντληθούν  πριν  την  ημερομηνία  παρουσί-
ασης  του  θεατρικού  έργου, όπως  έγινε  στις  
τελευταίες  εκδηλώσεις  του  συλλόγου.  

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος    

Τουμπουλίδης Νικόλαος
  Η Γ. Γραμματέας 

     Τογκουσίδου Ευαγγελία

Αύριο Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 
στην Αλεξάνδρεια

Ενημέρωση
 για το έργο “Παροχή

 υπηρεσιών Αυτόνομης 
Διαβίωσης και Ασφαλούς 
Γήρανσης Ηλικιωμένων” 

 Ο Δήμος Αλεξάνδρειας , η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Οργανι-
σμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας (ΟΠΑΚΟΜ) του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού και το Kέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας σας προσκαλούν 
στην παρουσίαση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης 
και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων».

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

Ο Δημήτρης Μπάσης
 στον χορό  της Ένωσης 
Αστυνομικών Ημαθίας

 
Η Ένωση Αστυνο-

μικών Υπαλλήλων Η-
μαθίας διοργανώνει 
τον ετήσιο χορό της και 
προσκαλεί όλα τα μέλη 
και όλους τους φίλους 
της , αλλά και όσους 
αγαπούν την καλή μου-
σική, σε μια ξεχωριστή 
βραδιά με έναν ιδιαίτε-
ρο ερμηνευτή.

Ο Δημήτρης Μπά-
σης, ένας από τους 
σημαντικότερους λαϊ-
κούς τραγουδιστές της 
γενιάς του, ετοίμασε 
και φέτος ένα μοναδι-
κό πρόγραμμα, γεμάτο 
αγαπημένα τραγούδια 
από την προσωπική 
του δισκογραφία αλλά 
και τραγούδια μεγάλων 
δημιουργών, ερμηνευ-
μένα πάντα με τον δικό 
του ξεχωριστό τρόπο. 
Τραγούδια σύγχρονα 
και κλασσικά που θα 
μας ταξιδέψουν, σε όλο 
το φάσμα της λαϊκής μουσικής μέσα από το πρίσμα της μοναδικής φωνής 
του αγαπημένου μας καλλιτέχνη.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Ένα Λεπτό» σε 
μία ανατρεπτική συνεργασία με τον Χρήστο Μάστορα! Το τραγούδι αυτό σε 
στίχους του Νίκου Μωραΐτη και μουσική του Νικόλα Μαυρέση, κατέκτησε 
τα ελληνικά ραδιοφωνικά charts και γνώρισε τεράστια επιτυχία από την 
πρώτη κιόλας στιγμή. Πιο ανανεωμένος από ποτέ αλλά πάντα με το ήθος 
και την αυθεντικότητα που τον διακρίνουν σε όλη την μουσική του πορεία, 
ο Δημήτρης Μπάσης έρχεται για να μας διασκεδάσει και για να μας χαρίσει 
ανεπανάληπτες μουσικές στιγμές!

Την Παρασκευή 14 Φεφρουαρίου, ο Δημήτρης Μπάσης μαζί με τη Χρι-
στιάνα Γαλιάτσου  θα βρίσκεται στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον και μαζί του οι 
μουσικοί:

Μπουζούκι: Γιάννης Σινάνης
Κιθάρα: Γιάννης Παπαζαχαριάκης
Ακορντεόν/Πλήκτρα: Τάσος Αθανασιάς
Τύμπανα: Γιάννης Τσουμπρής
Μπάσο: Μίμης Ντούτσουλης
 Ώρα έναρξης: 23.00
Τιμή εισιτηρίου: 20 ευρώ
Προπώληση: Βέροια Χώρος Τεχνών 2331078100 Κατάστημα Γερμανός 

Ουζερί Στάσου Μύγδαλα
Νάουσα Κατάστημα Υποδημάτων Dejavu Αλεξάνδρεια Κατάστημα Γερ-

μανός
Πληροφορίες – Κρατήσεις 6983455632



Πέμπτη 6-2-2020
13:30-17:30ΚΟΥ-

ΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΙΚΕΛΑ10-ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-
28491

21:00-08:00ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑ
ΟΕΠΙΕΡΙΩΝ7(απένα-
ντιαπόβενζινάδικοΓα-
λάνη)23310-73324
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Φεβρουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό3-2-2020 μέχρι9-2-2020 
θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνητής
βλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Πανηγυρίζει από το 
Σάββατο ή ομάδα του 
Ποσειδώνα αφού με 

την νίκη της επί του Μέγα 
Αλέξανδρου Γιαννιτσών με 
3-0 σετ εξασφάλισε την συμ-
μετοχή της στο φάιναλ φορ 
της Κεντροδυτικής Μακεδο-
νίας. Κάνοντας μία καταπλη-
κτική πορεία στην διάρκεια 
του πρωταθλήματος με 15 
νίκες και μόνο 1 ήττα απέδει-
ξε ότι δίκαια βρίσκεται στις 
4 καλύτερες ομάδες της περι-
φέρειας. 

Έτσιμαζιμετον
Ίκαρο Έδεσσας,
Πιερικό Κατερίνης
και τουςΠάνθηρες
Κοζάνης θα διεκδι-
κήσει το εισιτήριο
για το πανελλήνιο
πρωτάθλημα.

Οπροπονητής
της ομάδαςΛου-
κάς Στέργιος δή-
λωσε:

Η προσπάθεια
που ξεκίνησε τέλη
Αυγούστου, ολο-
κληρώθηκε με την
μεγάλη επιτυχία
της ομάδας μας
να προκριθεί στο
φάιναλφορτηςΚε-

ντροδυτικήςΜακεδονίας.Από27ομάδες
πούξεκίνησανστηνπρώτηφάσησυνεχί-
ζουνοικαλύτερες4.

Οι αγώνεςπου θα διεξαχθούν είναι
ψηλούεπιπέδουκαικαλούμετουςφιλά-
θλουςπουαγαπάειτοβόλεϊναέρθεινα
παρακολουθήσει τουςαγώνες.Θέλωνα
ευχαριστήσω τις αθλήτριες μου για την
μεγάληπροσπάθεια που κάνανε, τους
προπονητέςτουσυλλόγου(Σιδηρόπου-
λος Γιώργος,Ανέστης Τράιος) και την
διοίκησηπουείναικοντάστακορίτσια.

Σύνθεση(ΛουκάςΣτέργιος)Πάντσιου
Ελένη, ΣαράφηΜαρία, Μπέη Βασιλι-
κή, Τσανασίδου Ελβίρα, ΤσιώτραΜα-
ρία,Μουρατίδου Γωγώ,ΛαζεκίδουΑνα-
στασία,ΜαραβελάκηΕλένη,Μαγγαλιού
Βέρα,ΑγγελοπούλουΚατερίνα,Δούρδα
Ελευθερία,ΓκλαβίναΣτεφανία.

ΒόλειΑ.Σ.
Ποσειδώνας Βέροιας – ΓΑΣ 

Μ.Αλέξανδρος Γιαννιτσών 3-0

SL2:Οιδιαιτητές
της16ηςαγωνιστικής
Ορίστηκαν από την

ΚΕΔ/ΕΠΟ οι διαιτητές
και οι βοηθοί της 16ης
αγωνιστικής της Super
League 2ΤοπαιχνίδιΑ-
πόλλων Πόντου - ΠΑΣ
Γιάννενα θα διευθύνει ο
Μελτζανίδης με βοηθούς
τουςκ.κΓιάντσηςκαιΠα-
παδάκης(Ημαθίας).

Αναλυτικάοιορισμοί:
Παρασκευή (7 /2)

16:00
Χανιά–Κέρκυρα
Διαιτητής:Ψυχούλας(Βοιωτίας)
Βοηθοί:Παγουράς(Βοιωτίας),Γεωργακόπουλος(Πειραιά)

Κυριακή(9/2)
14:45Α.Ε.Καραϊσκάκης–Εργοτέλης
Διαιτητής:Τσιμεντερίδης(Κοζάνης)
Βοηθοί:Καμπερίδης(Καβάλας),Κηλικιώτης(Ξάνθης)

15:00ΑπόλλωνΣμύρνης–Πλατανιάς
Διαιτητής:Μπαΐλης(Πρέβεζας/Λευκάδας)
Βοηθοί:Φραγκούλης (Πρέβεζας/Λευκάδας),Μαυραντωνάκης

(Ηρακλείου)

15:00ΑπόλλωνΛάρισας–Λεβαδειακός
Διαιτητής:Γιουματζίδης(Πέλλας)
Βοηθοί:Δέλλιος(Πέλλας),Νταβέλας(Μακεδονίας)

15:00ΑπόλλωνΠόντου–ΠΑΣΓιάννινα
Διαιτητής:Μελτζανίδης(Ημαθίας)
Βοηθοί:Γιάντσης(Ημαθίας),Παπαδάκης(Ημαθίας)

Δευτέρα(10/2)16:00
Παναχαϊκή–ΔόξαΔράμας
Διαιτητής:Καλατζής(Θεσσαλίας)
Βοηθοί:Παγουρτζής(Πειραιά),Κομισοπούλου(Χανίων)
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,  κο-

ντά στα Σχολεία, πωλεί-
ται διαμέρισμα περίπου
90 τ.μ., 3ΔΣΚWC, 1ος
όρ. ,  υπερυψωμένος,
θέση πάρκιγκ, διαμπε-

ρές και θέα, ατομικό
καλοριφέρ. Τηλ.: 6957
387555.

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

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

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

θέατοποτάμι,και ταδύο
μαζίήμεμονωμένα.Τηλ.:
6981058526.

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

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

συζητήσιμη. Τηλ.: 6992
769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
1.085 τ.μ. στη Βεργί-
να, έναντι παραδοσια-
κού ξενώνα, πλησίον
Γυμνασίου Βεργίνας.
Τηλ.:6974792021.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙ-

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μη-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

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

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

ΝΑΟΥΣΑπωλεί-
ται το παλαιότερο
καφεκοπτείο στο
κέντρο της πόλης,
λόγω συνταξιοδό-
τησης. Τηλ.: 6997
026390.
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ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην
πλατεία Καπετανίδη λόγω
συνταξ ιοδότησης.  Τηλ. :
6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, στο στε-
νό της Λέσχης Αξιωματι-
κών, ενοικιάζεται studio

επιπλωμένο, 1ος όροφος.
Τηλ.: 6949 408554 & 6948
726845.

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

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 2, ενοικιάζε-

ται διαμέρισμα 45 τ.μ., η-
μιόροφος. Τιμή 150  ευρώ.
Τηλ.:2331022063.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

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

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

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

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

πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος ,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλησίον

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

ρησηυγειονομικούενδιαφέροντος,εστιατόριοέ-
τοιμοσελειτουργία,μεολόκληροτονεξοπλισμό
κομπλέλόγωσυνταξιοδότησης.Ηεπιχείρηση
στεγάζεταισεισόγειοκατάστημαμεγάληςπρο-
βολήςσυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.,διαθέτει
μεγάλοκαισταθερόπελατολόγιο, ζητούμενο

τίμημαμόνο60.000€,μεπολύλογικόμίσθωμα
στα450€.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζη-
τηθούν.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜεσιτικήΑκινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΑ.Σ.Βέροιας“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεταιγιατηνπρόσληψητεχνικών

τωνπαρακάτωειδικοτήτωνγιααπασχόληση
τουςστα εργοστάσιαΑλεξάνδρειας καιΒέ-
ροιας:
1)ΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγός Μηχανικός

εγκαταστάσεων2ηςειδικότητας
2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσε-

ων4ηςειδικότητας-Θερμαστής
3)ΑρχιτεχνίτηςήΕγκαταστάτηςΗλεκτρο-

λόγοςΑ΄Ειδικότητας

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

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

τερικό141ή147



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ο Ν ΤΑ Ι

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-

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

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

814606.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σεφ, ψήστης

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με
δίπλωμα Γ΄ καιΔ΄ κατη-
γοριας για μόνιμη πρωι-
νή απασχόληση.Τηλ.: κ.
Κώστα2331021904.

ΖΗΤΕΙΤΑΙεργάτηςγια
εμπορία κρεάτων. Πληρ.
τηλ.:2332042608.

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

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

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι  ο δ η -

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ
110.000€
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ92τ.μμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ
90000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΑΓΟΡΑ90τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.70000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ3ος40τ.μ1ΔΣΚWC,προσοψηςμεΑυτ.Θ.Α/C
26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο
Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακ.γιαΙατρειο70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαΙατρουςΒενιζελουκοντα4χωρα
400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟσοβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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γός-πωλητής σε εμπορική επιχείρηση.
Απαραίτητα προσόντα: Κάτοχος διπλώ-
ματος Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι. και κάρτα
ηλεκτρονικού ταχογράφου, έως 38 ετών.
Βιογραφικά στο e-mail: vbotzori@otenet.
grκαιστοΦαξ:2331091610.

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη μι-

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

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

ΚΥΡΙΑσοβαρήαναλαμβάνειφροντίδα
καιπεριποίησηηλικιωμένων καιπαιδιών
γιακάποιεςώρες.Τηλ.:6983435188.

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περιοχήΑιγιάλειας,

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

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

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

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

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

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις

ζητάΚυρία έως 50 ετών για οοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε 
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ. 
γωνιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπε-
δο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανα-
καίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

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



Μία αντιδικία συνυποψηφίου μου 
και μη εκλεγέντα Βουλευτή με 
το πρόσωπό μου που ήδη – 
εδώ και μήνες - έχει πάρει τον 

δρόμο της δικαστικής οδού, χρησιμοποιείται 
εκ νέου από τον αντιπολιτευτικό τύπο ως 
μέσον για να δυσφημιστώ εγώ και να χτυ-
πηθεί η Κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριάκου 
Μητσοτάκη.

Ξαναζεσταμένο φαί και μάλιστα άνοστο, 
από αντιπολιτευόμενους μάγειρες, που στό-
χο έχουν να συκοφαντήσουν, να διαβάλουν, 
να προσβάλουν.

Δεν θα παίξω τον ρόλο της Ιφιγένειας. 
Απαντήσεις θα δοθούν από την Ελληνική 
Δικαιοσύνη, στην οποία έχω απεριόριστη 
εμπιστοσύνη. Κάθε προσπάθεια επηρεα-
σμού της κρίσης της, από τον οποιονδήποτε 
θα βρει το τείχος που η ίδια η Πολιτεία και οι 
νόμοι της εγγυώνται.

Αφήνοντας την ελληνική δικαιοσύνη να 
κάνει το καθήκον της και στη δική μου περί-
πτωση, αφοσιώνομαι στο να κάνω και εγώ 
καθημερινά το δικό μου καθήκον. Να αναδει-
κνύω και να αγωνίζομαι για την επίλυση των 
προβλημάτων του τόπου μου καθώς και να 
αποτελώ μία γόνιμη φωνή στη Βουλή των 
Ελλήνων, τιμώντας τους πάνω από 10.600 
πολίτες που μου εμπιστεύτηκαν αυτόν τον 
τόσο κρίσιμο ρόλο σε αυτά τα τόσο κρίσιμα 
για την πατρίδα μας χρόνια!

Πάντως, και για να μην δημιουργούνται 
σκόπιμες συγχύσεις από αναληθή δημο-
σιεύματα, δηλώνω ευθέως ότι δεν έχω 
διορισθεί σε οργανική θέση του Δήμου 
Βέροιας, ούτε απολαμβάνω προνομίων 
και δικαιωμάτων που έχουν οι τακτικοί 
μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι.

Είμαι δικηγόρος του Δήμου με σχέση έμ-
μισθης εντολής. Η εν λόγω σχέση συνιστά 
σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών με 
πάγια αμοιβή, και δεν δύναται να συγχέεται 
ούτε με δημοσιοϋπαλληλική σχέση ούτε με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Και τούτο, 
καθόσον ούτε η δημοσιοϋπαλληλική σχέση 
ούτε η σύμβαση εργασίας δύνανται να έχουν 

ως αντικείμενο την ανάθεση έμμι-
σθης εντολής σε δικηγόρο.

Συνεπώς δεν υφίσταται στο 
πρόσωπό μου κώλυμα εκλογι-
μότητας καθόσον από καμία δι-
άταξη του Συντάγματος δεν απα-
γορεύεται η συμμετοχή σε εκλο-
γές και η ανάδειξη ως βουλευτή, 
δικηγόρου με σχέση έμμισθης 
εντολής.

Εν πάση δε περιπτώσει σε σχέ-
ση με την βασιμότητα των αντίθε-
των ισχυρισμών του συνυποψηφίου 
μου αποκλειστικώς αρμόδιο να α-
ποφανθεί σχετικώς είναι το Ανώτα-
το Ειδικό Δικαστήριο. Ας επιδείξει 
λοιπόν ο καθένας τον δέοντα σε-
βασμό και την δέουσα εμπιστοσύ-
νη στην Ελληνική Δικαιοσύνη κι ας 
περιορίσει την διασπορά αναληθών 
φημών σε σχέση με το πρόσωπό 
μου.

Λάζαρος Γεωργίου
 Τσαβδαρίδης
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P Χιόνισε στο 
βουνό. Από υποχρέ-
ωση δηλαδή, αν κρί-
νω από τις ποσότη-
τες…

 
P  Άσχημο 

πράγμα να κάνουν 
τέτοιες τσιγγουνιές 
και οι ανώτερες δυ-
νάμεις.

 
P Και πόσες τέ-

λος πάντων να είναι 
οι αμαρτίες μας;

 
P Σίγουρα όχι περισσότερες αυτών της 

κεντρικής και νότιας Ελλάδας.
 
P Είχαν τη Μύκονο, πήραν τώρα και τον 

χειμώνα.
 
P Υπάρχουν δύο Ελλάδες. Ακόμη.
 
P Αν δεν σοβαρευτούμε, οπωσδήποτε θα 

στείλουμε σύντομα τη μία στο πλεκτό.
 
P Καιρικά πάντως, η μείωση της θερμο-

κρασίας ναι, είναι μια επιστροφή στην κανο-
νικότητα.

 
P Για τις άλλες, τις πολυδιαφημισμένες κανο-

νικότητες, μην παίρνετε όρκο.

 
P Άσε δηλαδή που κινδυνεύεις ο όρκος 

να σου βγει όρκα. Ονόματα και ιδιότητες δεν 
λέμε.

 
P Από την εποχή του Ανδρέα είχε να συζητη-

θεί τόσο πολύ αλλαγή. Ακόμη και κλιματική.
 
P Η οποία θαρρώ πως ούτε αυτή γίνεται 

χωρίς το ΚΚΕ.
 
P Την κλιματική αλλαγή την εισπράττουν 

πρώτα οι παντρεμένοι. Από τα πρώτα κιόλας χρό-
νια του γάμου στο σπίτι, αλλάζει άρδην το κλίμα.

 
P Εδώ, η θερμοκρασία ανεβαίνει ακόμη 

πιο θεαματικά, διότι αρχίζουν οι τριβές.
 
P Πλην σεξουαλικής τριβής, που σπανίζει 

χρόνο με τον χρόνο, κιλό με 
το κιλό.

 
P Τον πρώτο καιρό όταν 

χαλούσε ο καιρός έλεγα την 
αγάπη: ‘Μην στεναχωριέσαι, 
έχεις εμένα’. Στο μεταξύ, για 
εμένα στεναχωριόταν, όχι 
για τον καιρό.

 
P Τώρα σεξ και καιρικές 

συνθήκες έχουν ένα κοινό στοι-
χείο. Πάει καιρός.

 
P Είσαι χρόνια παντρε-

μένος, όταν η εξωτερική θερ-
μοκρασία είναι χαμηλότερη 
από τη θερμοκρασία στην 
κρεβατοκάμαρα.

 
P Και:
 Ήμουν ευτυχισμένος. Η κο-

πέλα μου κι εγώ βγαίναμε πά-
νω από έναν χρόνο και έτσι α-
ποφασίσαμε να παντρευτούμε. 
Οι γονείς μας μάς βοήθησαν 
με κάθε τρόπο, οι φίλοι μου με 
παρότρυναν και η κοπέλα μου ήταν ένα όνειρο! 
Ένα μόνο με απασχολούσε: η πεθερά μου. Ή-
ταν γυναίκα καριέρας, έξυπνη, όμορφη και σέξι, 
μάλιστα μερικές φορές με φλέρταρε κάνοντάς με 
να νιώθω αμήχανα. Μια μέρα με κάλεσε σπίτι 
της να ελέγξουμε τις προσκλήσεις. Έτσι πήγα. 
Ήταν μόνη της και όταν έφτασα μού ψιθύρισε 
στο αυτί ότι είχε κάποια αισθήματα για μένα και 
επιθυμίες που δεν μπορεί να κατανικήσει. Έτσι, 
πριν παντρευτώ και δεθώ μόνιμα με την κόρη 
της θα ήθελε να κάνουμε έρωτα έστω μια φορά 
μόνο. Τι να έλεγα... Ήμουν σε κατάσταση σοκ και 
δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Έτσι, μου είπε: 
«Πάω στην κρεβατοκάμαρα και αν θέλεις κι εσύ 

έλα σε περιμένω…»
Έμεινα αποσβολωμένος να κοιτώ το υπέροχο 

σώμα της καθώς ανέβαινε τις σκάλες. Για 1-2 
λεπτά έμεινα ακίνητος και μετά προχώρησα προς 
την εξώπορτα. Την άνοιξα και βγήκα έξω. Ο πεθε-
ρός μου ήταν εκεί! Με δάκρυα στα μάτια με αγκά-
λιασε και μου είπε πολύ χαρούμενος ότι πέρασα 
το μικρό τους τεστ, ότι δεν θα έβρισκαν καλύτερο 
σύζυγο για την κόρη τους και με καλωσόρισε στην 
οικογένεια.

Όσο για μένα; Το μάθημα που έμαθα ήταν: 
πάντα να κρατώ τα προφυλακτικά στο αυτοκίνητο!

K.Π.

Δήλωση - απάντηση 
Λάζαρου Τσαβδαρίδη σε δημοσιεύματα

ΝΟΜΙΜΟ ή ΗΘΙΚΟ
Βόμβα έσκασε στη Βέροια με την διπλοθεσία 

του βουλευτή της ΝΔ κ. Τσαβδαρίδη Λάζαρο.
Ο κ. Τσαβδαρίδης ενώ είναι βουλευτής κρατά 

και πληρώνεται κανονικά από τη θέση του νομικού 
συμβούλου στον Δήμο Βέροιας, όπως προκύπτει 
από τα δημοσιεύματα. Είναι νόμιμο, είναι ηθικό; Σί-
γουρα δεν είναι ηθικό. Τα περαιτέρω στη συνέχεια. 
Εμείς παρακολουθούμε το επιτελικό κράτος να ξε-
διπλώνεται όχι μόνο πανελλαδικά αλλά και τοπικά.

N.E. ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
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