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Ψυχραιμία στις πρωτοφανείς 
τουρκικές προκλήσεις

  Είναι πλέον ηλίου φαεινότερο ότι την κατάσταση 

στον Έβρο την έχει οργανώσει και συνεχίζει να την 

συντηρεί η Τουρκία. Τις προηγούμενες  μάλιστα ημέρες 

παρόλο που αποχώρησε από τα σύνορα μεγάλος αριθμός 

μεταναστών, ανέλαβαν οι τούρκοι στρατοχωροφύλακες 

να συντηρήσουν την ένταση με χημικά που εξαπέλυαν 

απροκάλυπτα προς την ελληνική πλευρά. Από θαλάσσης 

η τουρκική ακταιωρός παραλίγο να εμβολίσει το σκάφος 

του ελληνικού λιμενικού και από αέρος οι κλασσικές 

παραβιάσεις. Κοινό στοιχείο σε όλες τις περιπτώσεις 

η ελληνική ψυχραιμία που δεν έδωσε την ευκαιρία 

στην τουρκική προκλητικότητα να δημιουργήσει το κάτι 

παραπάνω… Γιατί δυστυχώς ο Ερντογάν προσπαθεί να 

δημιουργήσει επεισόδιο για δικούς του λόγους εσωτερικής 

ή εξωτερικής κατανάλωσης. Ο υποδειγματικός χειρισμός 

των Ελλήνων ενστόλων που δείχνουν αποφασιστικότητα 

και αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία απέναντι στις 

πρωτοφανείς τουρκικές προκλήσεις, είναι η καλύτερη 

δυνατή στάση. 
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ΜΑΡΤΙΟΥ
Κοδράτου εν Κορίνθω,

Αναστασίας Πατρικίας

Πώς να παραβλέψεις
τους αριθμούς;

Όλοκαιμακραίνειμέραμετηνημέρα,οκατάλογος…Τους
366έφτασεπλέονχθες,οαπολογισμόςτωννεκρώναπότην
επιδημία τουκορωνοϊούστην Ιταλία, ενώπροχθέςοαριθμός
τωνανθρώπωνπουείχανχάσει τηζωήτουςείχεσταματήσει
στους 233, όπωςανακοίνωσε Ιταλόςαξιωματούχος.Την ίδια
στιγμή, οσυνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμά-
των του κορωνοϊούστη χώρα έφτασεστα 7.375 από 5.883
πουήταν χθες, σύμφωναμε τα τελευταίαστοιχείασε εθνικό
επίπεδοπου δίνουν στη δημοσιότητα οι αρχές. Σε μονάδες
εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων έχουν εισαχθεί 650
ασθενείς.Τις μεγαλύτερεςπληγέςμετράηπεριοχή τηςΛομ-
βαρδίαςστηνοποίαανήκειτοΜιλάνο,όπουοινεκροίαπότον
κορωνοϊό,μόνοστηνσυγκεκριμένηπεριοχή,είναιπλέον257.
Αξίζεινασημειωθείότι113θύματατου ιούυπήρξανμόνοτις
τελευταίες24ώρες.

Δεναστειεύεταιοcovid…

Υποθήκες χωρίς αντίκρισμα
ΓράφειοΑλέξανδροςΤρομπούκης

Διάβασαστοφύλλοτου ‘’ΛΑΟΥ’’της6ηςΜαρτίου2020,ότιπέρασανέξιμήνες
χωρίς τονΟρέστηΣιδηρόπουλο και αυτόματαμουήρθεστομυαλό τοάρθρο του
εκλιπόντοςστοπαρελθόν, (‘’ΛΑΟΣ6-7/4/2019)με τίτλο ‘’Υποθήκεςχωρίςαντίκρι-
σμα’’.Εκείαναφερότανσταχρονίζονταπροβλήματατηςπόληςμας,πουδυστυχώς
δενεπιλύονταισεβάθοςχρόνουαπόόλεςανεξαιρέτωςτιςΔημοτικέςκαιόχιμόνον
αρχές,πουακούνεξουσίαστοντόπο.Υπενθυμίζωκαιεγώμετησειράμου:

1.ΠλατείαΩρολογίου:ηπλατείατωνεκκρεμοτήτων…
2.ΠρώηνΔικαστικόμέγαρο:ΗΕλληνικήγραφειοκρατίασεόλοτηςτομεγαλείο!
3.ΑρχοντικόΣαράφογλου:‘’‘Εμφύλιοςπόλεμος’’γιατηχρήσητουιστορικούπα-

ραδοσιακούσπιτιού.
4.Δημοτικόκολυμβητήριο:‘’όνειροθερινήςνυκτός’’.
5.ΓέφυραΚούσιου:‘’φωςστοτούνελ’’αλλά‘’ταζα(ζωντανά)πάνεαργά’’.
6.Διευθέτησηπεριβάλλοντος χώρου της αναπαλαιωθείσαςΠαλαιάςΜητρόπολης:Βρώμικες τζαμαρίεςπαλιών

κτισμάτωνστηβόρειαπλευράστηθέατωνεπισκεπτώνκαιανεξήγητηεπιμονήμιαςσχολαστικήςυπηρεσίαςγιατην
οριστικήαποκατάστασητουΜνημείου.

Αυτάλοιπόναντίμνημόσυνουστον…Ορέστη

Πρόσφεραν μαλλιά για περούκες καρκινοπαθών γυναικών
Ψαλίδια και χτένες, σε δράση,

τοπρωί τηςΚυριακής, στο ισόγειο
τουΔημαρχείουΒέροιας, όπου για
τέταρτηχρονιά,μαθητέςκομμωτικής
του1ουΕΠΑΛκαιτου1ουΕργαστη-
ριακούΚέντρουΒέροιας,σεσυνερ-
γασία με το «Άλμα Ζωής» έκοψαν
μαλλιά γυναικών που τα πρόσφε-
ραν,ώστε να γίνουνπερούκες για
καρκινοπαθείς γυναίκες. Κοτσίδες
που είχαν κρατημένες απόπαλαι-
ότερα χρόνια, πρόσφεραν επίσης
γυναίκεςαλλάκαιαγόριατηςπόλης
ενισχύοντας τη δράση, που υπο-
στήριζεοΔήμοςκαιηαντιδημαρχία
ΠαιδείαςκαιΙσότηταςΦύλων.

Από το δημαρχείο,πέρασαν και
πολλά δημόσια πρόσωπα, εκπρό-
σωποιφορέων,ενώέδωσαντοπα-
ρών,οδήμαρχοςκαιαντιδήμαρχοιτηςπόλης.

Ηδράση,ήτανημόνηπουπραγματοποιήθηκεστηθεματικήεβδομάδαγιατηνΗμέρατηςΓυναίκας,λόγωακύρω-
σηςτωνεκδηλώσεωνκαιομιλιώνστηΣτέγη,υπότονφόβοτουκορωνοϊού.

ΆκυρηηΛευκή
ΝύχταστηνΑγορά
τηςΒέροιας,

λόγωκορωvοϊού
Και ηΛευκήΝύχτα τουΕμπορικούΣυλ-

λόγουΒέροιαςακυρώνεταιμετάτιςοδηγίες
τουΥπουργείουΥγείαςγιατονκορονοϊο.

Η γιορτή τηςΑγοράς ήταν προγραμμα-
τισμένη για τις 27Μαρτίου,σε λίγες ημέρες
δηλαδή, αλλά οσυναγερμός του κορονοιού
έχει ματαιώσει ταπάντα, για λόγους ασφα-
λείας!

ΕπιχείρησητηςΠυροσβεστικήςγιαδιάσωσηςγάτας
πουεγκλωβίστηκεσελεβητοστάσιο

Σε τηλεφωνική κλήσηπολιτών τηςπεριοχήςΑγίων
ΑναργύρωνΒέροιας, ανταποκρίθηκε χθες τοπρωί η
ΠυροσβεστικήΥπηρεσίατηςΒέροιας,γιατηνδιάσωση
γάταςπουεγκλωβίστηκεκάτωαπόκαυστήραστολεβη-
τοστάσιο τριώροφηςπολυκατοικίας.Δενείναιηπρώτη
φοράπουσυμβαίνειαυτό,λένεοιιδιοκτήτες,σημειώνο-
νταςότιστηνπεριοχήμαζεύονται,ένασωρόσκυλιάκαι
γάτεςπουταΐζονταικαθημερινάστοπαρακείμενοπαρ-
κάκιαπόσυγκεκριμένουςκατοίκους,ενώπολλέςφορές
βρίσκουν μέχρι και  στην είσοδο ή στο ιδιωτικό τους
πάρκινγκ, αποφάγια και κόκκαλαπουπροσελκύουν
τιςγάτες.Είναιητρίτηφοράσήμεραπουεγκλωβίζεται
γατάκιστουπόγειοκαιγιατηνσωτηρίατουκλήθηκεη
Π.Υ.πουπροσπαθούσε γιααρκετήώρα και τελικά το
απομάκρυνε,αλλάμετραύματαπουείχεήδηυποστεί,
στην«παγίδα»του…

Τρειςδήμαρχοι
γιατοναείμνηστο
ΚώσταΖαμπούνη

Τρειςδήμαρχοιστηντελετήμετονομασίας της
οδούΟμήρουσεΚων/νουΖαμπούνη,μιααπόφα-
σηπουελήφθηεπίθητείαςΧαρ.Ουσουλτζόγλου
και υλοποιήθηκε προχθές Κυριακή 8Μαρτίου
2020.

Στηφωτόβλέπουμετρειςδημάρχους,τοννυν
Κ.Βοργιαζίδη και τουςπρώηνΧαρ.Ουσουλτζό-
γλου και Χρ. Σκουμπόπουλοπουπροηγήθηκαν
στονΔήμοΒέροιας,δενβλέπουμεόμωςΧασιώτη
καιΒλαζάκη.Δενπροσκλήθηκανήδενπήγαν;
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Σε οδό Κωνσταντίνου Ζαμπούνη 
μετονομάστηκε τμήμα της οδού Ομήρου

-Την Κυριακή έγιναν τα αποκαλυπτήρια στη Βέροια

Ονοματοδοτήθηκε την Κυριακή 8 Μαρτίου,  στην περιοχή της Βίλα Βικέλα στη Βέροια, τμήμα οδού Ομήρου σε 
οδός Κωνσταντίνου Ζαμπούνη, υλοποιώντας απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας που πάρθηκε επί Δη-
μαρχίας Χαρούλας Ουσουλτζόγλου.

Τα αποκαλυπτήρια έκαναν από κοινού ο νυν Δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης και οι πρώην Δήμαρχοι Χαρούλα 
Ουσουλτζόγλου και Χρήστος Σκουμπόπουλος (ο οποίος είχε άριστες φιλικές σχέσεις με τον πρώην Δήμαρχο) οι 
οποίοι στον σύντομο χαιρετισμό τους αναφέρθηκαν στο έργο και στην προσφορά του Κωνσταντίνου Ζαμπούνη, 
τόσο ως Δήμαρχος, όσο και ως γιατρός.  

Παρόντες ήταν η οικογένεια του αείμνηστου Κωνσταντίνου Ζαμπούνη και συγκεκριμένα η σύζυγός του Πέπη, η 
κόρη του Αυγή με τον Νορβηγό σύζυγό της και τον μικρό τους γιο Κωνσταντίνο και ο γιος, γνωστός δημοσιογράφος 
και συγγραφέας Χρήστος Ζαμπούνης. Επίσης στην τελετή ήταν παρόντες ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Άρης Λαζαρίδης και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Βασίλης Παπαδόπουλος. 

Ο Κωνσταντίνος Ζαμπούνης ήταν γνωστός γιατρός στη Βέροια και διατέλεσε Δήμαρχος Βέροιας το διάστημα 
1974-1979, υποστηριζόμενος από την Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ.

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας 
στη Νάουσα

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας 8 Μαρτίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ναούσης.

  Στο τέλος τέλεσε την καθιερωμένη τελετή της Κυριακής της Ορθοδοξίας και αμέσως 
μετά Δοξολογία επί τη επετείω της ενάρξεως της Επαναστάσεως του 1822 στην πόλη 
της Νάουσας.

 Μετά την Θεία Λειτουργία στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού παρουσία των τοπικών 
πολιτικών και στρατιωτικών αρχών πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου 
για την επέτειο της ενάρξεως της Επαναστάσεως του 1822.

Τρακάρισμα στον κόμβο εξόδου 
από Βέροια προς Θεσσαλονίκη

Τρακάρισμα στην διασταύρωση μετά την γέφυρα στην έξοδο της Εγνατίας προς Θεσσαλο-
νίκη, σημειώθηκε γύρω στις 6.30 μ.μ. της Κυριακής 8 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα ένα ασημί μικρό Ι.Χ. ήταν στο ρεύμα μετά το πρατήριο της BP και έστριβε για 
να εισέλθει στην Εγνατία με κατεύθυνση την Θεσσαλονίκη.

Από το αντίθετο ρεύμα (Αγ. Βαρβάρα προς Βέροια) ερχόταν ένα παλιό αγροτικό φορτωμέ-
νο με δοχεία γεμάτα γάλα.

Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξε τραυματι-
σμός παρά μόνο υλικές ζημιές.
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ΦΥΓΑΜΕ    -   ONWARD (ΜΕΤΑΓΛ.) (Disney-
Pixar)

Προβολές:  Πέμπτη 5/3 - Παρασκευή 6/3 - 
Σάββατο 7/3 - Κυριακή 8/3  στις 17.30

Σκηνοθεσία: ΝΤΑΝ ΣΚΑΝΛΟΝ
Σενάριο: ΝΤΑΝ ΣΚΑΝΛΟΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΒΙΝΑ ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΙΡΓΚΙΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΜΗΛΙΟΣ, ΖΩΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΚΑ, 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ, 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΤΣΑΤΟΣ 

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΦΥΣΗΣ
THE CALL OF THE WILD 
Προβολές:  Πέμπτη 5/3 – Δευτέρα 9/3 – Τρί-

τη 10/3 – Τετάρτη 11/3 στις 20.00
Παρασκευή 6/3 - Σάββατο 7/3 - Κυριακή 8/3  

στις 19.30  και 21.30
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ ΣΑΝΤΕΡΣ
Σενάριο: ΜΑΪΚΛ ΓΚΡΙΝ

Ηθοποιοί: ΧΑΡΙΣΟΝ ΦΟΡΝΤ, ΟΜΑΡ 
ΣΙ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΓΟΥΙΤΦΟΡΝΤ, ΝΤΑΝ ΣΤΙΒΕΝΣ, 
ΚΟΛΙΝ ΓΟΥΝΤΕΛ, ΚΑΡΕΝ ΓΚΙΛΑΝ

Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ  - THE INVISIBLE 
MAN

από τον σεναριογράφο τωνταινιών «Saw» 
και «Insidious»

Προβολές:  Πέμπτη 5/3 – Δευτέρα 9/3 – Τρί-
τη 10/3 – Τετάρτη 11/3 στις 20.30

Παρασκευή 6/3 - Σάββατο 7/3 - Κυριακή 8/3  
στις 19.00  και 21.30

Σκηνοθεσία: ΛΙ ΓΟΥΑΝΕΛ
Σενάριο: ΛΙ ΓΟΥΑΝΕΛ
Ηθοποιοί: ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΜΟΣ, ΣΤΟΡΜ 

ΡΙΝΤ, ΑΛΝΤΙΣ ΧΟΤΖ, ΧΑΡΙΕΤ ΝΤΑΪΕΡ, ΟΛΙΒΕΡ 
ΤΖΑΚΣΟΝ-ΚΟΕΝ

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»     5/3/20 - 11/3/20

Το ΚΕΜΑΕΔ ζητά 
εργοθεραπευτή – εργοθεραπεύτρια 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδι-

κών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ζητά εργοθεραπευτή – εργοθεραπεύτρια για την κάλυψη των ανα-
γκών του λειτουργίας  του (απαραίτητη προϋπόθεση μπλοκ παροχή υπηρεσιών).

Επικοινωνία 2331022223 8:00π.μ. έως 13:00μ.μ. 
 Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ευχαριστίες 
Το Ειδικό Σχολείο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας ευχαριστεί θερμά τις κυρίες Γε-

ωργιάδου Ελένη, Δαλαμπόρα Παναγιώτα, Ζαρκάδα Νϊκη και την κυρία Δήμητρα 
(Παλαιών Πατρών Γερμανού 36, Θεσσαλονίκη) για την παραχώρηση επίπλων 
για το σχολείο μας. Η προσφορά τους ήταν πολύτιμη για τη εύρυθμη λειτουργία 
του σχολείου μας. 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέ-
ροιας, το βιβλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο», ο 
Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Ημαθίας 
και οι εκδόσεις Επίκεντρο διοργανώ-
νουν την Τετάρτη 11 Μαρτίου, στις 6.00 
μ.μ, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Βέροιας (Έλλης 8), εκδήλωση παρου-
σίασης του βιβλίου της Δήμητρας Πα-
τρωνίδου «ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-
ΚΟΥ ΕΚΒΟΥΛΓΑΡΙΣΜΟΥ 1941-1944. 
Η κατεχόμενη Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη μέσα από τα βουλγαρικά αρ-
χεία».

 Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
 • Αλέκος Χατζηκώστας, δημοσιο-

γράφος, συγγραφέας, 
• Χρήστος Τζήκας, αναπληρωτής 

καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ. 

• και η συγγραφέας του βιβλίου, Δή-
μητρα Πατρωνίδου, φιλόλογος, δρ Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων, μεταδιδακτορι-
κή ερευνήτρια ΠΑ.ΜΑΚ.

 Λίγα λόγια για το βιβλίο
Μία ανάλυση της εκπαιδευτικής πο-

λιτικής του βουλγαρικού κράτους στην 
Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική 
Θράκη κατά τη βουλγαρική κατοχή των 
ετών 1941-1944.

Η μελέτη αυτή συμβάλλει στη γενικότερη συ-
ζήτηση για τις διαδικασίες οικοδόμησης έθνους 
στα Βαλκάνια. Διαφωτίζεται ο ρόλος του σύγχρο-
νου κράτους στη διαμόρφωση εθνικής ταυτότη-
τας και στην καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης 
των βαλκανικών λαών, ένας ρόλος που αποτελεί 
και τον κρίσιμο παράγοντα στην ανάπτυξη του 
εθνικισμού στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Ειδικό-
τερα αναλύεται η προσπάθεια του σύγχρονου 
κράτους να παρέμβει στη διαδικασία των συνε-
χιζόμενων μεταλλάξεων των εθνικών ταυτοτή-
των, γεγονός που αποτελεί ομολογουμένως «τη 
σπονδυλική στήλη» του Μακεδονικού Ζητήματος, 
παλαιού και νέου. 

Ανιχνεύονται οι εκπαιδευτικοί μηχανισμοί που 
τέθηκαν σε λειτουργία, προκειμένου να επιβληθεί 
μια ενιαία εθνική γλώσσα και εθνική ιδεολογία 
στο πληθυσμιακό σώμα που κατοικούσε εκεί.

 Η έρευνα βασίζεται σε βουλγαρικό αρχεια-
κό υλικό της περιόδου 1941-1944, πρωτογενές 
και δευτερογενές: τα Αρχεία του βουλγαρικού 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, το περιοδικό Σχο-
λική Επιθεώρηση και τη βουλγαρική Εφημερί-
δα της Κυβέρνησης. Παράλληλα γίνεται χρήση 
βουλγαρικών βιβλιογραφικών δεδομένων, συχνά 
και σύγχρονων με τα υπό διερεύνηση εκπαιδευτι-
κά φαινόμενα.

Αναβολή εκδηλώσεων 
του Συλλόγου ΜΑμΑ 

Το ΔΣ της Μέριμνας Ατόμων με Αυτισμό ,με απόλυτο σεβασμό στην προστασία της δημόσιας υ-
γείας, αναβάλλει τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις ,την  επιστημονική ημερίδα στο Επιμελητήριο 
(04/04/2020) καθώς και τη μουσική εκδήλωση για τους μαθητές των σχολείων (02/04/2020)στο Χώρο 
Τεχνών, καθώς περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό συγκεντρωμένων όπως και μετακινήσεις συνέδρων και 
μαθητών. Η αναβολή είναι επιβεβλημένη  μετά την ανακοίνωση των έκτακτων μέτρων από τον Οργανι-
σμό Δημόσιας Υγείας, αλλά και σύμφωνα με τις οδηγίες σε εθνικό ,τοπικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με 
την εξάπλωση του Κορονοϊού.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία και θα ενημερωθείτε σε σχετική ανακοίνωση του 
συλλόγου μας τις επόμενες μέρες.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόησή σας ,για την ένθερμη υποστήριξη στο σύλλογό μας μιας 
και οι εγγραφές  για την ημερίδα ήταν πάρα πολλές από την πρώτη κιόλας μέρα της δημοσιοποίησης. 
Προέχει όμως η προστασία της δημόσιας υγείας και ο σεβασμός στους κανονισμούς του ΕΟΔΥ.

Το ΔΣ 

Παρουσίαση βιβλίου 
για τον εκπαιδευτικό 

εκβουλγαρισμό, αύριο 
Τετάρτη στην Βέροια
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Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Έκτακτα μέτρα 

για την προστασία 
του Γενικού πληθυσμού 

από τον Κορωνοϊό 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο εφαρμογής των 
έκτακτων μέτρων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας 
για την προστασία του γενικού πληθυσμού και των ευπα-
θών ομάδων από τον κορωνοϊό, ανακοινώνει:

• την αναστολή της λειτουργίας των ΚΑΠΗ στη 
περιφέρεια του Δήμου για τέσσερις (4) εβδομάδες.

• την αναστολή οιασδήποτε συνεδριακής εκδή-
λωσης στην επικράτεια του Δήμου για τις επόμενες τέσσε-
ρις (4) εβδομάδες. •

• την αναστολή όλων των σχολικών εκδρομών 
στο εσωτερικό της χώρας για δύο (2) εβδομάδες.

• τη διεξαγωγή όλων των αθλητικών εκδηλώσεων 
κεκλεισμένων των θυρών, για τις επόμενες δύο ( 2) εβδο-
μάδες.

Τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από σήμερα Δευ-
τέρα 09-03-2020 και θα επανεξεταστούν πριν λήξει η 
περίοδος ισχύος τους, με βάσει και τις νεότερες οδηγίες 
– ανακοινώσεις του αρμόδιου υπουργείου.

Από χθες  και για τέσσερις εβδομάδες
Αναστέλλεται  το σύνολο των εκδηλώσεων του Δήμου Νάουσας 

στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης για τον κορονοϊό
Με απόφαση του Δημάρχου Η.Π. Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα, με αίσθημα ευθύνης έναντι των δημοτών και της προάσπισης της δημόσιας υγείας, αναστέλλεται το σύνολο των εκδη-

λώσεων που έχουν προγραμματιστεί στους χώρους πολιτισμού, που ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Νάουσας, από σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και για διάστημα (4) τεσσάρων 
εβδομάδων. Επίσης, για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα παραχωρηθεί αίθουσα ή χώρος πολιτισμού για διεξαγωγή εκδηλώσεων.

Η αναστολή των εκδηλώσεων αποφασίστηκε  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και στο πλαίσιο των μέτρων που ελήφθησαν την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020, σε 
σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για τον κορονοϊό. 

Διευκρινήσεις του Δημάρχου για την καλλιέργεια 
ρυζιού σε αγροκτήματα που εφάπτονται 
τους οικισμούς, στον Δήμο Αλεξάνδρειας

-Π. Γκυρίνης: «Διαβεβαιώνουμε ότι θα διατρανώσουμε όλοι μαζί 
την  αντίθεσή μας ώστε να αποφύγουμε τους κίνδυνους»

Δελτίο Τύπου με το οποίο  αποκαθιστά την αλήθεια, όπως αναφέρει, 
έδωσε στην δημοσιότητα ο Δήμος Αλεξάνδρειας, μετά  την  συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια το πρωί της Κυριακής 8 Μαρτίου 2020, 
με πρωτοβουλία πολιτών της που διαμαρτύρονται για την καλλιέργεια ρυζιού 
που πρόκειται να γίνει σε αγρούς που εφάπτονται τους οικισμούς. Στην συ-
νάντηση συμμετείχαν μετά από πρόσκληση ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Αλεξάν-
δρειας Σάκης Κούγκας, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Τρικάλων Μόσχος Κυτούδης, 
ο Αργύρης Πανταζόπουλος με την ιδιότητα του νομικού, ο δημοτικός σύμβου-
λος Παρασκευάς Στυλιανίδης που εκπροσωπούσε κατοίκους του Πλατέος 
όπου επίσης πραγματοποιείται καλλιέργεια ρυζιού, ο πρώην βουλευτής 
Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Αντωνίου, κάτοικοι-πολίτες του δήμου μας, 
πλην του Δημάρχου που δε κλήθηκε, με θέμα το πρόβλημα και οι κίνδυνοι 
που δημιουργούνται από τη καλλιέργεια του ρυζιού σε κοντινές περιοχές. Σε 
δημοσιεύματα αλλά και  σχετικές δηλώσεις που επακολούθησαν, ο δήμαρχος 
Παναγιώτης Γκυρίνης απαντά αναφέροντας τα παρακάτω:

«Ο Δήμαρχος με το με αριθμό 2471/27-2-2020 έγγραφο του, ενημέρωσε 
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους Κίνδυνους και τις 
επιπτώσεις καλλιέργειας ρυζιού στα όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας. κοινοποι-
ώντας το, στον Υπουργό Υγείας και στο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονί-
ας, το οποίο αυτούσια έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ
Όπως γνωρίζετε στο Δήμο μας καλλιεργείται ρύζι, ανεξέλεγκτα από άπο-

ψη χωροθέτησης, ακόμα και σε αγροκτήματα παρακείμενα των οικισμών.
Η καλλιέργεια του ρυζιού έχει την τεχνική ιδιαιτερότητα της δημιουργίας 

λεκανών στάσιμων νερών, προκειμένου να αναπτυχθούν τα φυτά, γεγονός 
όμως που την ίδια στιγμή δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες εκκόλαψης των 
κουνουπιών.

Εξαιτίας της εγγύτητας των ρυζοκαλλιεργειών κοντά σε κατοικημένες 
περιοχές απαγορεύονται οι αεροψεκασμοί από ελικόπτερα για την καταπο-
λέμηση των κουνουπιών. Έτσι, αυτές παραμένουν ακάλυπτες από πλευράς 
ψεκασμών με αποτέλεσμα να παρατηρείται αυξημένος πολλαπλασιασμός 
των κουνουπιών σε αυτές τις υδάτινες επιφάνειες. Οι επίγειοι τρόποι καταπο-
λέμησης που εναλλακτικά εφαρμόζονται στις περιοχές αυτές είναι μειωμένης 
αποτελεσματικότητας.

Το γεγονός αυτό έχει άμεσες αρνητικές 
συνέπειες στις προσπάθειες καταπολέμησης 
των κουνουπιών, από πλευράς του Δήμου και 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δη-
μιουργώντας επακολούθως τεράστια όχληση 
αλλά και κίνδυνο της υγείας των κατοίκων του 
δήμου και των επισκεπτών μεταφέροντας, τα 
παθογόνα σοβαρότατων ασθενειών όπως, 
της ελονοσίας, κίτρινου πυρετού, Δάγκειου 
πυρετού, πυρετού του Δυτικού Νείλου, πυρε-
τού Chikungunya και αρκετών φιλαριάσεων, 
που σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν και 
απώλειες ανθρώπινης ζωής (στο δήμο μας υπήρξε κρούσμα με απώλεια αν-
θρώπινης ζωής από το πυρετό του Δυτικού Νείλου).

Επειδή το ζήτημα της καταπολέμησης των κουνουπιών αποτελεί προ-
τεραιότητα για ολόκληρη την περιοχή του Δήμου μας αλλά και για τις γύρω 
περιοχές.

Επειδή η μη χωροθέτηση των ορυζώνων στη Περιφέρεια δημιουργεί πολ-
λά προβλήματα με κύριο πρόβλημα την απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Ζητούμε Να υπάρξει χωροθέτηση που θα προβλέπει τη δημιουργία καλλι-
εργητικών ζωνών για ορυζώνες, ζώνες οι οποίες θα βρίσκονται σε απόσταση 
ασφαλείας από οικιστικές περιοχές.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ»

Πέρα όμως από τον πόλεμο εντυπώσεων, προσθέτει ο κ. Γκυρίνης, «που 
ενδιαφέρουν κάποιους και όχι το Δήμαρχο, το πρόβλημα, που βιώνουμε 
καθημερινά, είναι μεγάλο και πρέπει να λυθεί, και φυσικά δε μπορεί να μην 
έχει συμπαραστάτη το Δήμο είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι για δικούς τους 
λόγους. Γι΄ αυτό το λόγο, διαβεβαιώνουμε σε όλους και ιδιαίτερα στους δημό-
τες – πολίτες του Δήμου μας ότι θα διατρανώσουμε όλοι μαζί την αγανάκτηση 
και την αντίθεσή μας στη καλλιέργεια ρυζιού σε αγροκτήματα που εφάπτονται 
τους οικισμούς, ώστε να αποφύγουμε τους Κίνδυνους και τις επιπτώσεις που 
θα υπάρξουν από τη καλλιέργεια στα όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας». 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

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

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

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Οι Χαιρετισμοί 
της Θεοτόκου 

στο «Πέλεκαν»

 Οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Αγίας 
Τριάδος «ΠΕΛΕΚΑΝ» στο Κομνήνιο κατά την Μ. Τεσ-
σαρακοστή θα γίνονται κάθε Παρασκευή απόγευμα, 
στις 6.00 μ.μ.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων:

Την Τρίτη 10 Μαρ-
τίου στις 6:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στο Μέγα 
Απόδειπνο στον Ιερό 
Ναό Αγίου Λουκά του ι-
ατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροί-
ας.

Την Τετάρτη 11 Μαρ-
τίου το πρωί θα τελέσει 
Προηγιασμένη Θεία 
Λειτουργία στον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής 
και Αγίου Πολυκάρπου 
Πρασινάδας. 

Την Πέμπτη 12 Μαρ-
τίου το πρωί θα τελέσει 
Προηγιασμένη Θεία Λει-
τουργία στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Ανατο-
λικού.

 Την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στο Μέγα 
Απόδειπνο στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίου 
Νικοδήμου Βεροίας. 

 Την Παρασκευή 13 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία 
Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και Αγίου Χαραλάμπους 
Κυδωνέας. 

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στη Β’ Στά-
ση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

 Το Σάββατο 14 Μαρτίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Νησίου και θα τελέσει Μνημόσυνο για τα θύματα του Ολοκαυ-
τώματος του χωριού.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Tρίτη 10 Μαρτί-

ου 2020 στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Προκόπιος Θεμ. Παπαδη-
μητρίου σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Tρίτη 10 Μαρτί-

ου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Αλέξανδρος Ρωμ. Σιδηρό-
πουλος σε ηλικία 92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Tρίτη 10 Μαρ-

τίου 2020 στις 2.30 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Ευθύμιος Γεωρ. Δοκαλης 
σε ηλικία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 9 Μαρτίου 

2020 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας η Αναστασία Γεωρ. Δημά-
κου σε ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 7 Μαρτί-

ου 2020 στις 3.30 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Υπαπαντής του Κυρίου Βέροιας 
ο Παύλος Ραπτόπουλος σε ηλικία 
84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Ευχαριστήριο 
του Γηροκομείου 

Η Διοίκηση του Γηροκομείου Βέροιας ευχαριστεί:
- Την κα. Αδάμου Άννα και τα παιδιά της για τη δωρεά 

του ποσού των 150Ε εις μνήμην του συζύγου και πατέρα 
τους με τη συμπλήρωση έξι μηνών απο το θάνατό του.

- Την κα. Μπάκη Ελένη και τον κο. Μπάκη Χρήστο για 
την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος εις μνή-
μην της μητέρας τους.

- Ανώνυμη κυρία για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος εις μνήμην Ασπασίας.

- Ανώνυμες κυρίες για την ευγενική προσφορά 30 κιλά 
πατάτες.

- Την κα. Λουίζα Άλβο για τη δωρεά του ποσού 50Ε εις 
μνήμην του πατέρα της.

- Το ιχθυοπωλείο «ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗ» για την ευγενική 
προσφορά 10 κιλά γαλέου.

- Τον κο. Ζησιόπουλο Δημήτριο για την ευγενική προ-
σφορά 2,5 κιλών ρίγανης εις μνήμην των συγγενών του.

- Την εταιρεία τροφίμων «ΤΡΟΝΙΚ» για την ευγενική 
προσφορά 8 κιλών τυριού. 

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ 
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 
Στό πλαίσιο τῶν κατανυκτικῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακο-

στῆς, ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη λαμβάνει εἰδική μέριμνα γιά τούς πιστούς 
πού λόγῳ ἄλλων ἐπαγγελματικῶν ἤ οἰκογενειακῶν ὑποχρεώσεων δέν 
μποροῦν νά παρακολουθήσουν τήν ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπε-
ραγίας Θεοτόκου.

Κάθε Παρασκευή τελεῖται δεύτερη ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν (ὥρα 
ἔναρξης 9 μ.μ.) στούς παρακάτω Ἱερούς Ναούς τῆς Βέροιας:

       - Ἁγίου Ἀντωνίου Πολιούχου
       - Ἁγίων Ἀναργύρων
       - Ἁγίου Σάββα Κυριωτίσσης
       - Παναγίας Χαβιαρᾶ (ἐνορίας Ὑπαπαντῆς)
       - Παναγίας Δεξιᾶς (ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου)
       - Ἁγίας Παρασκευῆς   



Πρωτοβουλία με μία 
σειρά συνεκτικών παρεμ-
βάσεων αναλαμβάνει το υ-
πουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, ως 
αρμόδιος φορέας προάσπι-
σης των συμφερόντων των 
εργαζομένων, στο πλαίσιο 
της ενιαίας και συνολικής 
κυβερνητικής προσπάθειας 
για την ανάσχεση των οικο-
νομικών και κοινωνικών ε-
πιπτώσεων του κοροναϊού 
στην Ελλάδα.

Προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το υ-

πουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων:

- Αναστέλλεται η υποχρέωση του εργο-
δότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύ-
στημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή 
ή τροποποίηση του ωραρίου και της οργά-
νωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομέ-
νων. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα στους 
εργοδότες να οργανώνουν πιο γρήγορα και 
αποτελεσματικά το χρόνο εργασίας στις επι-
χειρήσεις τους, προκειμένου να προσαρμο-
στούν στις ιδιαίτερες συνθήκες, που θέτει το 
φαινόμενο της διάδοσης του κοροναϊού και 
στη χώρα μας.

«Ενδεικτικά, με τον τρόπο αυτό, διευ-
κολύνουμε εργαζόμενους και εργοδότες να 
προκρίνουν σχήματα σταδιακής πρόσβασης 
και προσέλευσης στους χώρους εργασίας 
για την αποφυγή συνωστισμού και στα μέ-
σα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους 
εργασίας, υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις 
να αντιμετωπίζουν την ενδεχόμενη απουσία 
εργαζομένων, λόγω προληπτικών μέτρων ή 
για λόγους φροντίδας παιδιών σε περιπτώ-
σεις διακοπής λειτουργίας εκπαιδευτικών 
μονάδων, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, δεν 
θίγονται οι υφιστάμενες προστατευτικές δι-
ατάξεις για τις προϋποθέσεις πραγματοποί-

ησης υπερεργασίας, υπερωριών, εργασίας 
κατά βάρδιες, ο προβλεπόμενος ελάχιστος 
χρόνος ανάπαυσης, κ.λπ.» διευκρινίζει το 
υπουργείο Εργασίας.

Παράλληλα, σημειώνει ότι, για όσο χρόνο 
εφαρμόζεται το ανωτέρω μέτρο, ο εργοδότης 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο πληρο-
φοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
συγκεντρωτικά κάθε αλλαγή ή τροποποίηση 
του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την 
υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύ-
ουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, 
που πραγματοποιήθηκε εντός του προηγού-
μενου μήνα κατά το πρώτο 10ήμερο του ε-
πόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας.

Εργασία εξ αποστάσεως
- Με σκοπό την πρόληψη και την αντιμε-

τώπιση της περαιτέρω διάδοσης του κορο-
ναϊού στους εργασιακούς χώρους, αλλά και 
στο πλαίσιο της ούτως ή άλλως θεσμοθετη-
μένης υποχρέωσης των εργοδοτών να εξα-
σφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων τους, παρέχεται η δυνατότητα 
να προχωρούν σε σχήματα εξ αποστάσεως 
παροχής εργασίας (τηλεργασίας), στο βαθ-
μό βέβαια που αυτό είναι οργανωτικά και 
τεχνικά εφικτό (π.χ. με χρήση τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών, κ.λπ.). Και 
σε αυτήν την περίπτωση διευκολύνονται οι 
εργαζόμενοι με παράλληλα καθήκοντα φρο-

ντίδας παιδιών.
Αναστολή εισφορών 

και δόσεων
- Αναστέλλεται για τρεις 

μήνες, έως την 30ή Ιουνί-
ου του 2020, η πληρωμή 
των ασφαλιστικών εισφο-
ρών και των δόσεων κάθε 
είδους ρύθμισης, οι οποίες 
είναι πληρωτέες, έως την 
31η Μαρτίου 2020, στους 
κλάδους και περιοχές (ανά 
Κωδικό Αριθμό Δραστηρι-
ότητας (ΚΑΔ) και περιφε-
ρειακή ενότητα), για περι-
πτώσεις που διακόπτεται η 
οικονομική δραστηριότητα 
της επιχείρησης με κρατι-
κή εντολή για περισσότερο 
από 10 ημέρες.

Ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτε-
ρικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις 
σημαντικές περικοπές στη χρηματοδότηση 
των ΟΤΑ μέσα από το πρόγραμμα “Φιλόδη-
μο”, κατέθεσαν στη Βουλή 55 βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και η βουλευτής 
του νομού μας Φρόσω Καρασαρλίδου, ζητώ-
ντας πρόσθετη χρηματοδότηση των Δήμων 
και Περιφερειών.

Όπως τονίζεται στην Ερώτηση:
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιώντας τις 

δεσμεύσεις της για ενίσχυση της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης και παρά τους δημοσιονομικούς 
περιορισμούς, αύξησε για πρώτη φορά μετά 
από χρόνια την κρατική χρηματοδότηση μέ-
σω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), 
προχώρησε σε πρόσθετη χρηματοδότηση 
των Περιφερειών από το Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και δημιούργη-
σε καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία προ-
σαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης: το 
πρόγραμμα “ΦιλοΔημος” (“ΦιλοΔημος Ι και ΙΙ”) συνολικού 
προϋπολογισμού 2,39 δισεκατομμύρια ευρώ με πόρους 
του ΠΔΕ, το οποίο ήδη με την εκκίνησή του συνάντησε τε-
ράστια απήχηση στους Δήμους της χώρας.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντιθέτως, προ-
χώρησε σε κατάργηση του προγράμματος “ΦιλοΔημος Ι” 
επινοώντας δικαιολογίες δήθεν μη εξασφαλισμένης χρη-
ματοδότησης, ενώ από τα στοιχεία της εκτέλεσης του ΠΔΕ 
προκύπτει ότι οι πόροι που κατευθύνθηκαν στα Περιφε-
ρειακά Ταμεία και στο Πρόγραμμα “ΦιλοΔημος ΙΙ” το 2019 
υπολείπονται κατά 850 εκ ευρώ τους αντίστοιχους πόρους 
του έτους 2018. Λαμβάνοντας δε, υπόψη τα στοιχεία του 
Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2020, η χρηματοδότηση 
των ΟΤΑ είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Το Πρόγραμμα “ΦιλοΔημος ΙΙ” χρηματοδοτεί σημαντικά 
και αναγκαία έργα που αφορούν τη συντήρηση σχολικών 
μονάδων, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις, προ-
μήθεια μηχανημάτων έργου, μελέτες διαχείρισης υδάτων, 
μελέτες λιμενικών υποδομών των Δημοτικών 
Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών 
Γραφείων, μελέτες και υλοποίηση μέτρων και 
μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες 
της χώρας, κατασκευή ραμπών και χώρων υγι-
εινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ 
σε σχολικές μονάδες. Το 2017 στο Πρόγραμμα 
“ΦιλοΔημος ΙΙ” διατέθηκε από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων ποσό 245 εκ ευρώ ενώ 
το έτος 2018 το ποσό χρηματοδότησης ανήλθε 
σε 435 εκ ευρώ.

Οι βουλευτές ερωτούν οι αρμόδιους υπουρ-
γούς:

1. Ποιες οι ενέργειές του Υπουργού Εσωτερικών για τη 
χρηματοδότηση του Προγράμματος “ΦιλοΔημος ΙΙ”; Κατατέ-
θηκε αίτημα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος από πόρους 
του ΠΔΕ εντός του 2019 και τι ποσό διατέθηκε;

2. Ποιες οι ενέργειες του Υπουργού Εσωτερικών για την 
πρόσθετη χρηματοδότηση των Περιφερειών από το ΠΔΕ;

3. Τι ποσό πρόκειται να διαθέσει το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών για τους επενδυτικούς ΚΑΠ των Περιφερειών για το 
έτος 2020;

4. Αν υποβλήθηκαν αιτήματα για την χρηματοδότηση 
του προγράμματος “ΦιλοΔημος ΙΙ” και την πρόσθετη χρημα-
τοδότηση των Περιφερειών από το ΠΔΕ και το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα απέρριψε για ποιο λόγο 
τα απέρριψε, δεδομένου μάλιστα ότι το ΠΔΕ παρουσιάζει 
σημαντική υπό-εκτέλεση για το έτος 2019 κατά 1,1 δις ευ-
ρώ (παρόλο που το πρώτο εξάμηνο του 2019 η εκτέλεση 
δαπανών ήταν αυξημένη κατά 500 εκ ευρώ σε σχέση με το 
αντίστοιχο εξάμηνο του 2018);
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σ.Π.Π.Ν Ημαθίας καλεί τα μέλη του τη ΔΕΥΤΕΡΑ 

30/03/2020 και ώρα 19:00 στα γραφεία του στο Εργατικό 
κέντρο Βέροιας σε:

Γενική τακτική συνέλευση με θέματα:
α) Διοικητικός - Οικονομικός απολογισμός απελθούσας 

διοίκησης.
β) Εκλογές οργάνων συνδέσμου.
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθε έχουν τα ταμειακώς οικο-

νομικά τακτοποιημένα μέλη έως και τις 31-12-2019.
Τα μέλη που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για το 

νέο Δ.Σ(Εκτελεστική Επιτροπή) και Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει 
να υποβάλλουν εγγράφως αίτηση υποψηφιότητας έως και τις

27/03/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στον γεν. 
γραμματέα του συνδέσμου κ. Κερλίδη Ιωάννη. Τηλ. Επικοινω-
νίας: 6979248040.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι 

της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυριών Βέ-
ροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους 
προσφορά:

1) Την κ. Παπαδοπούλου Σοφία για τη 
δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της μητέ-
ρας της Παρέσας.

2) Την κ. Χατζηδημητρίου Δέσποινα για τη 
δωρεά των 150 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της μητέ-
ρας της Ολυμπίας, με τη συμπλήρωση πέντε 
ετών από το θάνατό της.

3) Τον κ. Γαβριηλίδη Θωμά για τη δωρεά 
των 50 ΕΥΡΩ υπέρ προσφιλών νεκρών.

4) Το φούρνο Κόγια και την κ. Σούλα Κό-
για για  τα τέσσερα ταψιά πίτες υπέρ προ-
σφιλών νεκρών.

5) Ανώνυμη κυρία για τα έξι λίτρα λάδι και 
κριθαράκι.

6) Ανώνυμη κυρία για ένα γεύμα στη μνή-
μη του συζύγου της.

7) Την Περιηγητική Λέσχη Βέροιας για τα 
οκτώ λίτρα λάδι, 15 κιλά ζυμαρικά, από τρία 
κιλά ζάχαρη, αλεύρι, χυμούς, μαρμελάδες, 
μέλι, γάλα, καφέ, σάλτσες.

8) Ανώνυμο κύριο για τα  τέσσερα λίτρα 
λάδι.

9) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε λίτρα λάδι.
10) Ανώνυμο κύριο για τα επτά κιλά κιμά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Α-

δελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν:
1)  Την εταιρία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΕΙΔΗ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ,  για την προσφορά σε πλακίδια, κόλλες , αρμούς και 
λοιπά. 

2) Την κ. Καμπίσιου Έφη «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» για την 
προσφορά της σε άμμο, τσιμέντα, και ρητίνες ,  που χρειάστη-
καν για την ανακατασκευή της σκάλας μας που βρίσκεται στην  
εστία μας.

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
«Σημαντικές περικοπές 

στη χρηματοδότηση 
των ΟΤΑ από τον ΦιλόΔημο»

Μέτρα του υπ. Εργασίας για 
εργοδότες και εργαζόμενους 
προς ανάσχεση οικονομικών 

και κοινωνικών 
επιπτώσεων του κορονοϊού
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Κυκλοφόρησε 
το νέο βιβλίο των Δ. Στυ-

λιανίδη, Θ. Σωτηρόπουλου, Α. 
Σιμώνη και Δ. Αλμαλιώτη «Η 
συμβολή της Διατροφής στην 
υγεία των ανθρώπων», από τις 
εκδόσεις «ΑΓΡΟΤύπος α.ε.». 
Το βιβλίο διατίθεται από το βι-
βλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο» της 
Βέροιας.

ΑΔΑ: Ω1ΚΦ4690Β7-ΗΩΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                           Βέροια, 5 Μαρτίου 2019
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ       Α.Δ.  28/2019
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 28/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της με αρ. 25/30-

12-2019 (θέμα 5ο) πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του,
Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια 
«Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής» (CPV 15800000-6) για 
τις ανάγκες του Γ. Ν. Ημαθίας – Υγειονομικές Μονάδες Βέροι-
ας και Νάουσας, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων 
εβδομήντα χιλιάδων εκατόν δεκαπέντε ευρώ και δώδεκα 
λεπτών του ευρώ (370.115,120 €) με Φ.Π.Α. (13 & 24 %), για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα τρίμηνης παρά-
τασης σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των ποσοτήτων ή του 
ετήσιου συμβατικού χρηματικού ποσού, με κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα: 

Α. το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις 100 (%) στη Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους την 
ημέρα παράδοσής του (αφορά στις κατηγορίες: κρέατα – που-
λερικά νωπά, ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, ψάρια – αλιεύματα 
(νωπά και κατεψυγμένα)) και 

Β. τη χαμηλότερη τιμή (αφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες 
τροφίμων: κατεψυγμένα λαχανικά- διάφορα, αρτοσκευάσματα 
– είδη ζαχαροπλαστείου, γαλακτοκομικά προϊόντα, είδη παντο-
πωλείου).

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα:  Τετάρτη 11-3-2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα:

  Μ.Πέμπτη 16-4-2020 και ώρα 17:00.
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης: Δευτέρα 27-

4-2020 και ώρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομι-
κής Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr  του συστήματος, ύστερα από προθεσμία 
τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία εκδόσεων της Έ-
νωσης. Οι συστημικοί αριθμοί του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
της διακήρυξης είναι 89545 & 89546. 

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 
(ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα ή ενώσεις /κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί 
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση 
προμήθειας.

Οι Προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να κα-
ταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των 
προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη 
της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημα-
θίας – Υγ. Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ. 59100, 
αρμόδιος υπάλληλος: Αικατερίνη Μπορτένα, τηλ. 2331351157 
- 2331351314, FAΧ: 2331059315.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ( www.
verhospi.gr ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ

ΑΔΑ: 94Ξ5ΟΕΜΣ-6ΙΞ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ       Νάουσα  5/3/2020
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                        Αριθμ. Πρωτ.:  267
Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕ-

ΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥ-
ΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΥΔΑΤΟΔΕ-
ΞΑΜΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ», με προϋπολογισμό 294.626,31 Ευ-
ρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα, χωρίς Φ.Π.Α.) 
και ταξινομείται κατά CPV: 45231300-8.

2. Το παρόν έργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικού αγωγού 
ύδρευσης για τη μεταφορά ύδατος από την περιοχή της Μεταμόρ-
φωσης έως και την υφιστάμενη δεξαμενή που υδροδοτεί τον οικι-
σμό Ροδοχωρίου.

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρο-
νική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία «Υδραυ-
λικών Έργων» ή στην κατηγορία «Ηλεκτρομηχανολογικών 
Έργων» και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της 
Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυ-
μερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υπο-
βάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην Α2 τάξη και άνω 
στην κατηγορία Υδραυλικών Έργων ή στην Α2 τάξη και άνω 
στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 7/4/2020, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, 
θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Η επιλογή του Αναδόχου, θα 
γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για 
την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Κάθε 
προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέ-
πεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές 
προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη 
συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη 
από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με 
αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β’) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, με-
λετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής ύψους πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα 
δύο ευρώ πενήντα τρία λεπτά (5.892,53 €). Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι επτά (7) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού.

8. Το έργο χρηματοδοτείται για τις επιλέξιμες δαπάνες 
(294.626,31 €, χωρίς Φ.Π.Α.), από το Ε.Π.: «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑ 2014-2020», ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ): 5028259, ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2018ΕΠ00810118.

9. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, 
μέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς 
Φ.Π.Α.

10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 150 
ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστι-
κές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται 
στην Ε.Σ.Υ.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΝ
ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ»: 
Μια ενδιαφέρουσα 

ομιλία στο Δημοτικό 
Σχολείο Σταυρού

   Μια πολύ ενδιαφέρου-
σα ομιλία-συζήτηση με θέμα 
«Σχολική Βία: Πρόληψη και 
Αντιμετώπιση» πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 6η 
Μαρτίου, την οποία διοργά-
νωσαν οι Σύλλογοι Γονέων & 
Κηδεμόνων του Νηπιαγωγεί-
ου και Δημοτικού σε συνερ-
γασία με τους αντίστοιχους 
Συλλόγους Διδασκόντων. 

   Στην αρχή η Διευθύ-
ντρια του Σχολείου, αφού 
καλωσόρισε και ευχαρίστησε 
εκπαιδευτικούς και γονείς για 
τη συμμετοχή τους, ανέφερε 
ότι η σημερινή συγκέντρω-
ση αποδεικνύει έμπρακτα ότι 
η σχολική κοινότητα δεν ε-
φησυχάζει αλλά επαγρυπνεί 
και βάζει την πρόληψη και 
την αποτροπή στην πρώτη 
γραμμή της δράσης της. Ε-
πισήμανε δε ότι σκοπός δεν 
είναι να δοθούν μαγικές συ-
νταγές για τη λύση του εν 
λόγω προβλήματος, που δια-
ταράσσει την παιδαγωγική διαδικασία στον πυρήνα της, αλλά να προβληματιστούν όλοι 
σοβαρά και υπεύθυνα.

   Στη συνέχεια, η Ψυχολόγος κ. Νάντση Αθηνά, που είχε και τον συντονισμό της 
συνάντησης, ανέπτυξε διεξοδικά το φαινόμενο της σχολικής βίας, το οποίο, όπως είπε, 
είναι δεδομένο, τονίζοντας πως δεν πρέπει να αναζητούμε «ποιος φταίει», αλλά κυρίως 
να εστιάσουμε στον τρόπο με τον οποίο αυτό θα προληφθεί και θα αντιμετωπιστεί. Μά-
λιστα, επισήμανε πολλές φορές την έλλειψη επικοινωνίας και την ανάγκη εποικοδομητι-
κού και συχνού διαλόγου των γονιών με τα παιδιά τους.

   Η συμμετοχή του κόσμου ήταν εντυπωσιακή και διατυπώθηκαν πολλά ερωτήματα 
σχετικά με τους κατάλληλους τρόπους προσέγγισης των παιδιών κατά την εκδήλωση 
του φαινομένου, όπως και τον τρόπο συνεργασίας σχολείου και οικογένειας για την 
καλύτερη αντιμετώπισή του. Επίσης, δόθηκε η ευκαιρία διαλόγου με τους γονείς για τη 
διαπραγμάτευση ποικίλων ζητημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη οικογένεια, όπως 
η διαχείριση των συναισθημάτων, η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, καθώς και οι νέες 
μορφές του φαινομένου της σχολικής βίας.

Η διευθυντήρια
Όλγα Σαββίδου 



Με απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολου Τζιτζικώστα, εγκρί-
θηκαν 312 επενδυτικά σχέδια 
από ισάριθμες Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις της Κεντρικής 
Μακεδονίας στους τομείς του 
μεταποίησης και τουρισμού.

Τα επενδυτικά σχέδια ε-
ντάσσονται στη δράση «Ίδρυ-
ση και εκσυγχρονισμός υφιστά-
μενων πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων με-
ταποίησης και τουρισμού» και 
χρηματοδοτούνται από ευρω-
παϊκούς πόρους της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «όπως έχου-
με δεσμευτεί, το 2020 είναι έτος ‘Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων’ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας. Συνεχίζουμε σταθερά να αξιοποιούμε 
τους ευρωπαϊκούς πόρους, που έχει εξασφαλίσει 
η Περιφέρεια για την ενίσχυση της επιχειρηματι-
κότητας και των επενδύσεων και κυρίως για τη 
στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, 
που αποτελεί τον κορμό της περιφερειακής και 
εθνικής οικονομίας. Μετά τις υπηρεσίες και το 
εμπόριο, οι νέες χρηματοδοτήσεις για την ίδρυση 
και τον εκσυγχρονισμό μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, αφορούν πλέον στη μεταποίηση και τον 
τουρισμό. Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες και 
το ενδιαφέρον αποδείχτηκε εξαιρετικά μεγάλο, 
όπως αποτυπώνεται από τον αριθμό των 312 ε-
πενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν και θα υλο-
ποιηθούν το επόμενο διάστημα, γεγονός που δι-
ασφαλίζει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας, αλλά 
και τη δημιουργία νέων. Κατορθώσαμε μάλιστα 
με σωστό προγραμματισμό και μεθοδική δουλειά 
να αυξήσουμε τα κονδύλια που διατίθενται στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με αυτό 
τον τρόπο χρηματοδοτούμε όλες τις επιχειρήσεις 
που κατέθεσαν αιτήσεις και συγκέντρωσαν την 
απαιτούμενη βαθμολογία για να ενισχυθούν. Οι 
μισές από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που 
θα ενισχυθούν είναι είτε νέες, είτε υπό ίδρυση κι 
από αυτές εννέα στις δέκα είναι στον κρίσιμο για 
την περιοχή μας τομέα του τουρισμού. Είναι ένα 
σαφές μήνυμα τόνωσης της επιχειρηματικότητας 
και των επενδύσεων στην Κεντρική Μακεδονία, 
που βγαίνει από την πολυετή κρίση».

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογι-
σμός για τα 312 επενδυτικά σχέδια ανήλθε σε 
περίπου 123 εκ. ευρώ και η δημόσια δαπάνη σε 
55,3 εκ. ευρώ, αυξημένη μάλιστα κατά 3,3 εκ. 
ευρώ από την αρχική διαθέσιμη δαπάνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αξιολόγησης των 
επενδυτικών σχεδίων:

-Εντάχθηκε το σύνολο των επιχειρήσεων που 
συγκέντρωσαν την απαιτούμενη ελάχιστη βαθ-
μολογία που όριζε η πρόσκληση της δράσης, 
ήτοι 312 επιχειρήσεις (ποσοστό 81,25% επί των 
384 υποβληθεισών αιτήσεων).

-Ποσοστό 45,83% των επενδυτικών σχεδίων 
(143) που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση θα 
υλοποιηθεί στον τομέα της μεταποίησης ενώ το 
54,17% (169) στον τομέα του τουρισμού.

-Σε σχέση με τις κατη-
γορίες των επιχειρήσεων 
που εντάχθηκαν στη δρά-
ση: το 50,64% (158 επι-
χειρήσεις) χαρακτηρίζονται 
ως υφιστάμενες το 9,29% 
(29 επιχειρήσεις) ως νέες 
και το 40,06% ως υπό ί-
δρυση.

-Στην κατηγορία των υ-
πό ίδρυση επιχειρήσεων 
τα 125 επενδυτικά σχέδια 
(ποσοστό 40,06%) θα υ-
λοποιηθούν από επιχειρή-
σεις που έχουν ιδρυθεί είτε 
μετά την ημερομηνία προ-
κήρυξης της δράσης(19 
Φεβρουαρίου 2020) ή θα 
ιδρυθούν μετά την υποβο-
λή της αίτησής τους (κα-
ταληκτική προθεσμία 30 

Σεπτεμβρίου 2019) στέλνοντας ένα σημαντικά 
αισιόδοξο μήνυμα επιχειρηματικής ανάπτυξης 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από τα 
εν λόγω σχέδια το 92,8% αφορούν στον τομέα 
του τουρισμού, πιστοποιώντας τη δυναμική του 
κλάδου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
και το 7,2% στον τομέα της μεταποίησης.

-Από το σύνολο των 143  επενδυτικών σχεδί-
ων που εγκρίθηκαν στον τομέα της μεταποίησης, 
το 86,71% των εγκρίσεων (124) προέρχονται 
από υφιστάμενες επιχειρήσεις (ίδρυση πριν την 
1η Ιανουαρίου 2016), το 6,99 % 
(10) από νέες επιχειρήσεις (ίδρυση 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2016), και 
το 6,29% (9) έχουν υποβληθεί από 
υπό ίδρυση επιχειρήσεις (ίδρυση 
μετά την υποβολή της αίτησης).

-Από το σύνολο των 169 ε-
πενδυτικών σχεδίων που εγκρί-
θηκαν στον τομέα του τουρισμού, 
το 20,12% των εγκρίσεων (34) 
προέρχονται από υφιστάμενες ε-
πιχειρήσεις (ίδρυση πριν την 1η 
Ιανουαρίου 2016), το 11,24% (19) 
από νέες επιχειρήσεις (ίδρυση με-
τά την 1η Ιανουαρίου 2016), και το 
68,64% (116) έχουν υποβληθεί α-
πό υπό ίδρυση επιχειρήσεις (ίδρυ-
ση μετά την υποβολή της αίτησης).

-Σε επίπεδο Περιφερειακών Ε-
νοτήτων πρώτη σε αριθμό επεν-
δυτικών σχεδίων έρχεται η Χαλ-
κιδική με 124 επενδυτικά σχέδια 
(118 τουρισμός και 6 μεταποίηση) 
και ακολουθεί η Θεσσαλονίκη, ό-
που έχουν εγκριθεί 121 επενδυτικά 
σχέδια (99 μεταποίηση και 22 του-
ρισμός).

Υπενθυμίζεται ότι η δράση 
«Μεταποίηση - Τουρισμός» αφο-
ρά στην υλοποίηση επενδυτικών 
σχεδίων των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων της Κεντρικής Μακε-
δονίας, προκειμένου να αυξηθεί 
η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέ-
κταση να βελτιωθεί η θέση τους 
στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Ο 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 
κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνε-

ται από 100.000 ευρώ έως και 600.000 ευρώ. Το 
ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 45% 
του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Οι επιχορηγούμενες δαπάνες αφορούν: Κα-
τασκευές, διαμορφώσεις κτηριακών εγκαταστά-
σεων και περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια μη-
χανημάτων και εξοπλισμού, αγορά μεταφορικών 
μέσων, αγορά λογισμικού, κατασκευή ιστοσελί-
δας και e-shop, και πιστοποίηση προϊόντων-υ-
πηρεσιών-διαδικασιών.

Η δημόσια δαπάνη της δράσης συγχρημα-
τοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΣΠΑ - 
ΠΕΠ ΚΜ).

Την ευθύνη υλοποίησης της δράσης έχουν 
αναλάβει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και ο Ενδιάμεσος Φορέας ΕΦΕΠΑΕ μέσω του 
αρμόδιου Εταίρου-Περιφερειακής Μονάδας του 
για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΚΕ-
ΠΑ-ΑΝΕΜ.

Η απόφαση με το σύνολο των 312 ενταγμέ-
νων επιχειρήσεων δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια 
και στις ιστοσελίδες http://www.kepa-anem.gr και 
www.pepkm.gr.
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ΑΔΑ: ΩΓ9Θ4690Β7-Γ18
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια,  6 Μαρτίου 2020
Α.Δ.:   6/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 6/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 2η/13-2-

2020 (Θέμα 2ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 
Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «Ιατρι-
κών Αερίων» (CPV: 24111500-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημα-
θίας -  Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, συνολικού προϋπολο-
γισμού εκατόν τριάντα μία χιλιάδων ευρώ (131.000,00€) με 
Φ.Π.Α., για ένα χρόνο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 12-03-2020 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα: 23-03-2020 και ώρα 15:00. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 31-03-2020 και 
ώρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονά-
δας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρ-
τησης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο 
συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακή-
ρυξης είναι 89666. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του 
Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί 
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση 
προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να κα-
ταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των 
προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη 
της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων,   Τ.Κ. 59100, αρμόδιος 
υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351157, FAΧ 
2331059315. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
verhospi.gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ  Γ.  ΠΛΙΟΓΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/νση: Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας - Πολιτισμού

Δημοσίευση Περίληψης  της υπ’ αριθμ. 47/2020 
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας 

Με την αρ. 47/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βέ-
ροιας (ΑΔΑ:ΨΝ3ΔΩ9Ο-ΞΡΝ) εγκρίθηκε η «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 259/2011 απόφασης του Δ.Σ., περί Έγκρισης Κανο-
νισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και 
Προσφύγων Δήμου Βέροιας και β) ορισμού μελών και συγκρό-
τησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Βέροιας».

Αποτελείται από (8) άρθρα με τα οποία ρυθμίζεται η λει-
τουργία  του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων 
Δήμου Βέροιας,  το οποίο λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο 
σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 79 του ν. 4555/2018.

Αποτελείται από (6) δημοτικούς συμβούλους , εκ των οποί-
ων (2) δημοτικοί σύμβουλοι ορίζονται από τις λοιπές παρατά-
ξεις του δημοτικού συμβουλίου και (5) εκπροσώπους φορέων 
συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων κι έχει 
της εξής αρμοδιότητες: 

1. Η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντι-
μετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν 
μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή 
τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές 
ή τη δημοτική αρχή.

2. Η υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής 
κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γέ-
νει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, 
ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από 
τις δημοτικές υπηρεσίες.

3. Η διοργάνωση σε συνεργασία με τον δήμο Βέροιας εκ-
δηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής 
συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Ευχαριστήριο 
του «Έρασμου»

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης «Έρασμος» ευχαρι-
στεί θερμά τον Παθολόγο Ιατρό 
κ. Λάζαρο.Κ. Χατζηιωαννίδη 
για τη δωρεάν παροχή υπηρε-
σιών σε περιστατικά της δομής 
μας.

Κάθε ευγενική προσφορά 
από την τοπική Ιατρική Κοινό-

τητα  προς τον «Έρασμο» συμβάλλει καθοριστικά στην 
αναβάθμιση της υγείας και της ποιότητας ζωής των 
ωφελούμενών μας που προέρχονται από κοινωνικά ευ-
άλωτες ομάδες. 

Ενισχύονται 312 μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις μεταποίησης και τουρισμού 

με απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κ.Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστα



Μία διαφορετική ομάδα παρου-
σιάστηκε στο γήπεδο της 
παραλίας απέναντι στην 

ομάδα της Καλαμάτας αλλά η Βέροια 
δεν πήρε αυτό που δικαιούταν την 
νίκη και τους τρεις πολύτιμους βαθ-
μούς. Αυτό το αποτέλεσμα αφήνει 
αρκετά πίσω την βασίλισσα του βορά 
αλλά κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να 
συμβεί μέχρι την τελευταία αγωνιστι-
κή , βλέποντας τις ήττες του Ιωνικού 
στην Τρίγλια και την εντός έδρας ήττα 
στις καθυστερήσεις της Καβάλας από 
την νίκη Βόλου, ενώ σφήνα μπήκε ο 
Διαγόρας με το 0-1 στον Βόλο επί του 
Ολυμπιακού. 

ΗΒέροιαπαράτιςσοβαρέςελλείψειςαπότραυ-
ματισμούς και τιμωρίες ήταν κυρίαρχη στον αγω-
νιστικό χώρο και το τελικό αποτέλεσμα την αδικεί.
Αφούέχασεκαικλασσικέςευκαιρίεςκαιέδειξεαγω-
νιστικόπάθος δύναμηαπέναντι σε μία ομάδαπου
ξόδευσεπολλάστις τελευταίες μεταγραφές και φυ-
σικά«έπαιζε» το τελευταίο χαρτί για τηνπαραμονή
στην κατηγορία. Κανείς δεν ταπαρατάει γιατί μετά
τα τελευταία δημοσιεύματα περί αναδιάρθρωσης
τωνκατηγοριώνπρέπειναέχουνόλοιταμάτιατους
δεκατέσσερα.

Γκολκαιφάσεις
ΟιΒεροιώτεςμπήκανπιοεπιθετικάστοματςκαι

είχανδυοκαλέςστιγμέςμετονΠασάστο5’και τον
Σιμόνιστο12’.Στηνσυνέχειαοιγηπεδούχοιισορρό-
πησανκαιστο28’είχαντηνπρώτητουςκαλήευκαι-
ρία,μετονΤριποτσέρηνασουτάρειάουτ.

Τέσσερα λεπτάαργότερα ηΚαλαμάταάνοιξε το
σκορμεεύστοχηεκτέλεσηπέναλτιτουΟσμάνατζιτς,
το οποίο κέρδισε οΤόλι από τονΠολίτη (διαμαρ-
τυρήθηκαν έντονα οι Βεροιώτες)! Η «Βασίλισσα»
δενπτοήθηκεαπό το1-0 καιστο40’ είχε μια καλή
στιγμήμετονΠαυλίδη,τουοποίουτοσουταπόκαλή
θέση έφυγε άουτ, ενώστο 44’ κατάφερε να φέρει
το ματςστα ίσια με κοντινόπλασέ τουΜεληκιώτη,
έπειτα από κόρνερ τουΠαυλίδη και σύγχυσηστην
άμυνατωνγηπεδούχων.Στηνεπανάληψηη«Μαύρη

Θύελλα» ξεκίνησε με μια καλή ευκαιρία, όταν οΟ-
σμάνατζιτςμπήκεστηνπεριοχή τηςΒΕΡΟΙΑΣαλλά
καθυστέρησε και ανακόπηκε από τονΠολύζο.Όσο
περνούσεηώρατοματςγινότανακόμαπιοσκληρό,
χωρίςιδιαίτερεςφάσειςμπροστάστιςδύοεστίες.Στο
68’ μάλιστα υπήρξε δίλεπτη διακοπή λόγω ρίψης
αντικειμένωναπότηνκερκίδα!

Στο82’οΜπουσμπίμπαέκανετοσουταπόπλά-
γιαθέσηαλλάοΠολίτηςήτανσεετοιμότητακαιέδιω-
ξεσεκόρνερ.Στο89’ογκολκίπερτωνγηπεδούχων
Στεφανάκος απέκρουσε εντυπωσιακά και σωτήρια
τοσουττουΓιάννηΠασά,ενώστοεπόμενολεπτόο
Στάμουαπόκοντάέστειλετημπάλαμόλιςάουτ!

Στοπρώτο λεπτό των καθυστερήσεωναποβλή-
θηκε ο Γκιοατά με δεύτερη κίτρινη κάρτα, με τους
Βεροιώτες ναπροσπαθούν να εκμεταλλευτούν την
αριθμητική τους υπεροχή, αλλά τους γηπεδούχους
να είναι επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις και να έχουν
δύο καλές στιγμές με τουςΝατσίπουλο καιΜπου-
σμπίμπα!ΤοτελικόσφύριγματουδιαιτητήΜατσούκα
(Αιτωλοακαρνανίας), ο οποίος είχε βοηθούς τους
Τσιλίκα(Αιτ/νιας)καιΠήττας(Ηλείας),βρήκετιςδύο
ομάδεςισόπαλες1-1,ενώνασημειωθείότιμετάτην
λήξηαντίκρισε τηνκόκκινηκάρτακαιοΣτέλιοςΜα-
ραγκόςγιαδιαμαρτυρία!

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΝίκοςΑναστόπου-
λος): Στεφανάκος, Τόλι, Πανάγου
(72’Αλεξόπουλος), Τριποτσέρης,
Γκιοατά, Χριστοφιλέας, Ζαχαρό-
πουλος, Νατσιόπουλος,Οσμάνα-
τζιτς(80’Τριανταφυλλάκης),Μπου-
σμπίμπα,Ηλιόπουλος(46’Τιάγκο).

ΒΕΡΟΙΑ (Κώστας Γεωργιάδης):
Πολίτης,Μουχάλης,Λεφίδης (83’
Κανούλας), Στάμου, Μαραγκός,
Μπλέτσας,Πολύζος,Παυλίδης (72’
Χαντζάρας), Σιμόνι, Μεληκιώτης
(78’Καραγιάννης),Πασάς.

ΚώσταςΓεωργιάδης:«Κάνα-
μεκατάθεσηψυχής-Πρωτόγνω-
ρηηστήριξητηςδιοίκησης»
Στην συνέντευξη τύπου  μετά

τοτέλοςτουισόπαλου(1-1)αγώνα
στηνΚαλαμάτα,οπροπονητήςτης
ΒΕΡΟΙΑΣΚώσταςΓεωργιάδηςέκα-
νετιςπαρακάτωδηλώσεις:

«Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα
γιαεμάςμετάαπόένααποτέλεσμα
πουδενήτανεπιθυμητό,μετηνΙε-
ράπετραστην έδραμας.Προσπα-
θήσαμενακρατήσουμεακέραιο το
ποδοσφαιρικό τμήμασε όλα τα ε-
πίπεδα.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθώ
στην στήριξη της διοίκησης, που
είναι πρωτόγνωρη για τα ελληνι-
κά δεδομένα.Αντιλαμβάνονται την
δουλεία και τους κόπουςπου κά-

νουμε.Κράτησαν τοποδοσφαιρικό τμήμαακέραιο.
Υπάρχει μια υγιής κατάσταση στηΒΕΡΟΙΑ, με τη
διοίκησηναστέκεταιαπίστευταδίπλαμαςκαιναμας
στηρίζει.

Όσογιατοαγωνιστικόκομμάτι,
δουλέψαμε όλη την εβδομάδα για
να αντιμετωπίσουμε έναν αξιοσέ-
βαστοαντίπαλο,μια ιστορικήομά-
δαμε δυναμική, η οποία διεκδικεί
με οποιοδήποτε τρόπο ναπαρα-
μείνειστηνκατηγορία.

Στοπρώτοημίχρονοθεωρώό-
τι είχαμε την κατοχή της μπάλας
καιτονέλεγχοτουπαιχνιδιού.Δεν
δημιουργήσαμε πολλές φάσεις
μπροστάστην αντίπαλη εστία, ό-
μωςαυτό κούρασε τηνΚαλαμάτα
καιστοαγωνιστικόκομμάτικαιστο
ψυχολογικό.

Δεχθήκαμε ένα τέρμα, όμωςοι
ποδοσφαιριστές μας βγάζοντας
πείσμα και αγωνιστικότητα κατα-
φέρανεναισοφαρίσουνκαιέτσινα
γυρίσειυπέρμαςηψυχολογία.

Παρότιείχαμεκάποιουςπαίκτες
χωρίςαγωνιστικόρυθμό,ταπαιδιά
καταθέσανε σήμερα και την ψυ-
χή τους και στα 90 λεπτά.Πήρα-
με τον έλεγχο του αγώνα και στο
δεύτεροημίχρονο,γνωρίζονταςότι
όσο περνάει ηώρα ο αντίπαλος
θα ρισκάρει. Είχαμε την αποβο-
λή για την Καλαμάτα, βάλαμε ότι
είχαμε στο οπλοστάσιο στο επι-
θετικόμαςκομμάτι και χάθηκανοι
ευκαιρίεςπουείδατε,οιοποίεςδεν
μας επέτρεψαν ναπάρουμε τους
τρεις βαθμούς της νίκης, που θα
μαςέφερνανακόμαπιοκοντάστο
γκρούπτωνομάδωνπουθαδιεκ-
δικήσουντηνάνοδο.

Αυτόπου έχω ναπω είναι ότι
είμαι περήφανος για τους ποδο-
σφαιριστέςμουκαιγιατηνομάδα.
Καταθέσαν τηνψυχή τους σε μια
δύσκολη έδρα.Αν είχαμε το ίδιο
πάθοςσεόλαταματςδενθαείχα-
με κανέναπρόβλημα ούτε εντός,
ούτεκαιεκτόςέδρας.

Θαπρέπεινασυνεχίσουμε την
προσπάθειάμαςκαιαυτόπουμας
δίνει κουράγιο και κυρίως εμένα
προσωπικά, είναι η δουλειά. Η
δουλειά και η βελτίωσημιας ομά-
δαςπουπιστεύωότιτουςτελευταί-
ουςμήνεςέχειαλλάξειπολλά.

Σεβόμενοιτουςτηνιστορίαμας,
τουςεαυτούςμαςκαιτηνπροσπά-
θειαπουέχουμεκάνει,θαδώσου-

μετηνψυχήμαςσεκάθεπαιχνίδι,είτεμπορέσουμε
ναδιεκδικήσουμετηνδεύτερηθέση,είτεόχι».

Τααποτελέσματα
Καλαμάτα-ΒΕΡΟΙΑ....................................1:1
ΟλυμπιακόςΒ.-Διαγόρας............................. 0:1
ΠΟΤρίγλιας-Ιωνικός.................................... 1:0
Καβάλα-ΝίκηΒόλου..................................... 0:1
Ο.Φ.Ιεράπετρας-Τρίκαλα............................ 0:1
Αιγάλεω-Θεσπρωτός................................... 1:0
ΙάλυσοςΡόδου-Ασπρόπυργος.................... 2:2

Ηβαθμολογία
1.Τρίκαλα...................................................... 46
2.Ιωνικός....................................................... 40
3.Διαγόρας.................................................... 38
4.ΝίκηΒόλου................................................ 37
5.Ο.Φ.Ιεράπετρας........................................ 37
6.Καβάλα...................................................... 36
7.ΒΕΡΟΙΑ.....................................................35
8.ΟλυμπιακόςΒ............................................ 31
9.Αιγάλεω..................................................... 27
10.Θεσπρωτός............................................. 24
11.ΙάλυσοςΡόδου......................................... 24
12.Ασπρόπυργος.......................................... 20
13.ΠΟΤρίγλιας............................................. 20
14.Καλαμάτα................................................. 19
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ΜεγάληπροσπάθειατηςΒέροιαςαλλάτο1-1
έμεινεστηνΚαλαμάτα

Κώστας Γεωργιάδης: «Κάναμε κατάθεση ψυχής - Πρωτόγνωρη η στήριξη της διοίκησης»

Χάνει στα χαρτιά το παιχνίδι
στην Καλαμάτα η Βέροια.

Αγωνίστηκε ο τιμωρημένος 
Μαραγκός

Γκάφα ολκήςστηΒέροια, καθώς έπαιξε βασικός ο
ΣτέλιοςΜαραγκόςπαρ’ότιείχεσυμπληρώσει7κίτρινες
κάρτες!

Οενλόγωπαίκτηςείχεδηλωθείναεκτίσειμίαεκτων
δύοαγωνιστικών τηςποινής τουστηναναμέτρησημε
τηνΚαλαμάτα.

Αυτόσημαίνειπωςεάνμέχριαύριο(10/3)τομεσημέ-
ριηΚαλαμάτακάνειένσταση,θαπάρειτοναγώναστα
χαρτιάμε3-0 (+2βαθμοί)καιηΒέροιαθαχάσει3βαθ-
μούςεπιπλέοναυτούπουπήρεμετηνΚαλαμάτα(-4).



Αναμενόμενη ήττα για τον Φίλιπ-
πο Βέροιας από την ανώτερη 
ΑΕΚ με 22-34 στο ΔΑΚ ‘’Δημή-

τριος Βικέλας’’ στο Μακροχώρι, στο 
πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής του 
πρωταθλήματος χάντμπολ της Α1 
κατηγορίας των ανδρών. Οι ‘’ερυθρό-
λευκοι’’ κατάφεραν να μείνουν κοντά 
στο σκορ μέχρι τα μισά του πρώτου 
ημιχρόνου, στη συνέχεια όμως μίλησε 
η ποιότητα των παικτών της ΑΕΚ που 
ανέβασαν τη διαφορά στα 5 τέρματα 
στο ημίχρονο (10-15).

Στηνεπανάληψηοι‘’κιτρινόμαυροι’’ήτανκυρίαρ-
χοικαιέφτασανχωρίςναπιεστούνστοτελικό22-34,
στρέφοντας παράλληλα την προσοχή τους στον
τελικό τουΚυπέλλουμε αντίπαλο τονΔιομήδη την
ερχόμενηΚυριακή.ΟΦίλιπποςαπό την μεριά του
πάλεψεόσομπορούσε,μετονΚαλλιαρίδηναπραγ-
ματοποιεί εξαιρετικέςεπεμβάσειςκαιναμηναφήνει
τοσκορναπάρειμεγαλύτερεςδιαστάσεις.

Απομένουνπλέον δυο αγωνιστικές για να ολο-
κληρώσουν τις φετινές τους υποχρεώσεις οι ‘’ερυ-
θρόλευκοι’’, που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου
τηνεπόμενησεζόνθααγωνιστούνστηνΑ2γιαπρώ-
τηφοράστηνιστορίατους.

Σταυπόλοιπαπαιχνίδιατης20ηςαγωνιστικής,ο
ΟλυμπιακόςείχεεύκολοαπόγευμααπέναντιστονΆ-
ρηΝίκαιαςκαιτονκέρδισεμε38-25,ενώοΑερωπός
Έδεσσαςεξασφάλισετην4ηθέσηεπικρατώνταςτου
ΠΑΟΚμε23-20.ΟΔιομήδηςπέρασεαπότηΔράμα
με 28-20, ενώσπουδαία νίκηπέτυχε ηΠυλαία επί
τουΦαίακαΚέρκυραςμε27-22.

Πεντάλεπτα:2-2,5-5,6-8,7-10,9-14,10-15,12-
19,14-23,16-25,18-28,19-30,22-34

Διαιτητές:Θεοδοσίου-Μπουγιάκας
Δίλεπτες:1-1,Πέναλτι:3/4-2/2
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματικόπουλος):Νικο-

λαΐδης1,Καραγκιοζόπουλος8,Μηλόπουλος,Καλλι-
αρίδης,Πιστόλας2,Φιλόσογλου5,Παπαδόπουλος
3,Τζινέβης,Κουκουτσίδης1,Μπισιρόπουλος1,Κα-
καφίκας,Παπαγιάννης,Χουδαβέρδογλου,Νιώπας1,
Στανκίδης.

ΑΕΚ (Δημητρούλιας):Αραμπατζής 3,Δομπρής
8,Μωραΐτης 3,Χόγγας 3, Ζαμπούνης,Νικολαΐδης,
Κοσάνοβιτς,Μυλωνάς1,Χιμένεθ3,Μόγια4,Γιάκο-
μπσεν3,Παπαδιονυσίου2,Άρσιτς,Κριτσιοτόιου2,
Γιόσμου1,Κεδέρης1.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τετάρτη4/3-19ηαγωνιστική:

Ιωνικός-ΑερωπόςΕδ.3.............................. 0-22
ΠΑΟΚ-Πυλαία.......................................... 25-27
ΆρηςΝ.-ΦΙΛΙΠΠΟΣΒ.............................. 23-23
ΑΕΚ-Δράμα.............................................. 46-32
Διομήδης-Δούκας.................................... 21-21

ΦαίακαςΚερ.-Ολυμπιακός....
17-31

Κυριακή8/3
20ηαγωνιστική:

ΑερωπόςΕδ.-ΠΑΟΚ2.... 3-20
Ολυμπιακός-ΆρηςΝ.... 38-25
Πυλαία-ΦαίακαςΚερ... 27-22
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒ.-ΑΕΚ...... 22-34
Δράμα-Διομήδης......... 20-28
Δούκας-Ιωνικός............... (-)


Βαθμολογία:
1.ΑΕΚ................................38
2.Ολυμπιακός...................38
3.Διομήδης.......................27
4.ΑερωπόςΕδ..................25
5.ΠΑΟΚ............................21
6.Πυλαία...........................18
7.Δούκας...........................17
8.Δράμα............................17
9.Ιωνικός..........................12
10.ΦαίακαςΚερ................12
11.ΆρηςΝ...........................7
12.ΦΙΛΙΠΠΟΣΒ.................4
*Δούκας και Ιωνικός έχουν ένα

ματςλιγότερο.

ΗΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(21η)
Τετάρτη18/3

ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Διομήδης-ΦΙΛΙΠΠΟΣΒ.
ΆρηςΝ.-Πυλαία
ΦαίακαςΚερ.-ΠΑΟΚ
Δούκας-ΑερωπόςΕδ.
Ιωνικός-Δράμα
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Δεν άντεξε στηνπίεση οΦίλιπποςπαίζοντας
χωρίςΚαντάρκο, Σουτζοπουλο κΤσεσμετζίδη, υ-
ποκύπτονταςφυσιολογικάμε82-64.Ηομάδαπρο-
ερχόταν από μια κακή εβδομάδαπροπονήσεων
λόγωπολλών τραυματισμών κ δεν μπόρεσε να
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του αγώναμετά το
πρώτοημίχρονο.Επόμενοςαγώναςμε τοΑνατό-
λιαστηΒέροια.

Διαιτητές:Μπήτης–Λόρτος–ΑγραφιώτηςΤζ.
Δεκάλεπτα:21-15,33-29,63-45,82-64
Καρδίτσα (Κομποδιέτας): Γράβας 13, Ζωιτσά-

κος,Μπιλλής 14 (3),Παππάς1,Κακλαμάνος 17
(3),Παπαδόπουλος 2, Ερμείδης 8 (2),Θεος 11,
Καλλές 10,Χονδρογιάννης,Τριανταφύλλου 6 (1),
Νάκης.

ΦίλιπποςΒ. (Γκίμας):Τσούκας8(2),Φυλάκης,
Βάλλιος3(1),Τσιακλαγκάνος10(2),Ελευθεριάδης
14,Κοθράς,Παραπούρας9(1),Φιλιππόπουλος4,
Ντρεκάλοβιτς16(4).

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της21ηςαγωνιστικής:

ΑΝΑΤΟΛΙΑ-Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ.................... 83-73
ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ.......... 82-64
ΑΓΡΙΝΙΟ-ΟΙΑΚΑΣΝΑΥΠΛΙΟΥ............... 75-66
ΔΙΑΓΟΡΑΣΔΡ.-ΑΜΥΝΤΑΣ..................... 92-68
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΠΑΤΡΩΝ.... 98-68
ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΤΡΙΤΩΝ............................... 97-93
ΨΥΧΙΚΟ-ΔΑΦΝΗΔΑΦΝΙΟΥ.................. 86-84

Ηβαθμολογία:
1.ΧαρίλαοςΤρικούπης.....................(19-2)40
2.ΔιαγόραςΔρυοπιδέων..................(16-5)37
3.Ψυχικό..........................................(13-8)34
4.ΑπόλλωνΠάτρας..........................(12-9)33
5.Καρδίτσα..................................... (11-10)32
6.Ολυμπιακός..................................(17-4)32
7.Ελευθερούπολη............................ (11-9)31
8.Ανατόλια.......................................(9-12)30
9.Αγρίνιο..........................................(9-12)30
10.ΔάφνηΔαφνίου...........................(9-12)30
11.ΟίαξΝαυπλίου............................(8-13)29
12.Τρίτων.........................................(7-14)28
13.Παγκράτι.....................................(7-14)28
14.ΦίλιπποςΒέροιας.......................(7-14)28
15.ΚόροιβοςΑμαλιάδας...................(7-13)27
16.Αμύντας......................................(5-16)26
*Κόροιβος καιΕλευθερούπολη έχουναπό ένα

ματςλιγότερο

Ηεπόμενηαγωνιστική(22η,14/3):
ΦίλιπποςΒέροιας-Ανατόλια
ΟίαξΝαυπλίου-Καρδίτσα
Αμύντας-Αγρίνιο
ΑπόλλωνΠάτρας-ΔιαγόραςΔρυοπιδέων
Ελευθερούπολη-Ολυμπιακός
ΔάφνηΔαφνίου-ΚόροιβοςΑμαλιάδας
Παγκράτι-ΧαρίλαοςΤρικούπης
Τρίτων-Ψυχικό

ΧάντμπολΑ1Ανδρών
Έχασε με 34-22 στο Μακροχώρι

ο Φίλιππος από την πρωτοπόρο ΑΕΚ

Α2 μπάσκετ

ΉττατουΦιλίππου82-64
στηνΚαρδίτσα

Ευχαριστήριο 
προς τον Α.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ – 

Τμήμα Βόλεϊ
Θα θέλαμε να ευχαριστή-

σουμετοτμήμαΒόλεϊτουΑ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, τους
παίκτες, τον προπονητή, το
Δ.Σ.καιιδιαίτερατονΠρόεδρο
κ.ΠιτούλιαΔημήτριο, για την
ευγενική τους χειρονομία και
τηναμέριστηηθικήσυμπαρά-
στασήτουςαπέναντιστοπρό-
βλημαπουαντιμετωπίζουμε.

Μέσααπόαυτήτηνκίνηση
αποδείχτηκετοαθλητικόιδεώ-
δες και η ανθρώπινηπλευρά
τουαθλητισμούπρος τονσυ-
νάνθρωπο.

Ηοικογένεια
ΚύρτσιουΔημοσθένη
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Ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο Φιλίπ-
πειο της Βέροιας 2017 με 
26-22 και συνεχίζει την αήττη-

τη πορεία του στο πρωτάθλημα, στο 
γήπεδο που πριν από περίπου ένα 
μήνα κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος. 
Στο πρώτο ημίχρονο, οι δύο ομάδες 
ήταν κοντά στο σκορ, με τον ΠΑΟΚ να 
διατηρεί ένα προβάδισμα της τάξεως 
των τριών τερμάτων.  Στη συνέχεια ο 
ΠΑΟΚ βρήκε λύσεις επιθετικά και σε 
συνδυασμό με την καλή του λειτουρ-
γία, πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ 
του 12-8.

Στο δεύτερο μέρος, με δύο γρήγορα τέρματα ο
ΠΑΟΚπήρεπροβάδισμα6τερμάτωνκαιμεσωστές
επιθετικές επιλογές,συν την καλή τουάμυνα έφτα-

σε τη διαφοράστα8 τέρματα.Από εκεί και μετά ο
Δικέφαλος διαχειρίστηκε σωστά την διαφοράπου
απέκτησεκαι δενκινδύνευσεουσιαστικάσε κανένα
σημείοτουαγώνα.Τομόνοπουκατάφερανοιγηπε-
δούχεςήτανναμειώσουντηδιαφοράστατελευταία
λεπτάκαιναφτάσουνστοτελικό26-22.

ΒΕΡΟΙΑ2017–ΠΑΟΚMATECO22-26
Ταπεντάλεπτα:1-3,3-5,4-7,6-9,7-10,8-12(η-

μχ.)11-16,13-18,14-20,16-23,17-24,22-26
ΒΕΡΟΙΑ 2017 (ΣταυρούλαΨωμιάδου): Τσαου-

σίδου 1, Τζούρισιτς 2, Καραμπατζάκη,Ανθίτση 5,
Καραχαρίση 5,Μπασμά,Δελησάββα,Τσιτλακίδου,
Γεωργιάδου,Χοτοκουρίδου,Βασιλειάδου4,Μάστα-
κα3,Κερλίδη2,Τηλαβερίδου.

ΠΑΟΚMATECO (ΔημήτρηςΠελεκίδης): Πανα-
γιωτίδου 1, Χατζηπαρασίδου 5,Μούρνου,Ματα-
ρώνα, Καμπόιμ, Νίκολιτς,Φερφόλια 5, Κατσούνη,
Ζήση,Κρίτζαλη, Γκάτζιου 9, Σαμολαδά1, Ζυγούρα
5,Βαφειάδου,Μεντεσίδου.

Διαιτητές:Λινάρδος-Νικολαΐδης,Δίλεπτα: 3-1,
Πέναλτι:0/2-2/5

Με νίκες των τεσσάρων από 
τους πέντε πρωτοπόρους, 
συνεχίστηκε σήμερα το πρω-

τάθλημα της Α’ ΕΠΣΗ, όπου είχαμε 
την διεξαγωγή της 26ης αγωνιστικής. 
Ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας πέρασε... δια 
πυρός και σιδήρου από την έδρα του 
Σταυρού, παίρνοντας στο τελευταίο 
λεπτό τη νίκη με 2-1 (φωτο), ενώ η 
Νάουσα πιο εύκολα επικράτησε στο 
γήπεδό της με 5-0 της Κουλούρας.

Το τρίποντο της νίκης πήραν επίσης ηΑγία
Μαρίνα (4-1 τηΜελίκη) και τοΠλατύ (1-0 τοΜα-
κροχώρι), ενώ αντίθετα το Ροδοχώρι σκόνταψε
στην έδρα του παραχωρώντας λευκή ισοπαλία
στονΚοπανό.

Στηνουράτηςβαθμολογίας,ξεχώρισετοδιπλό
παραμονής τηςΧαρίεσσαςστοΠαλαιοχώρι (2-0),
ενώτηνίκηπήρεκαιοΤριπόταμοςμε1-0επίτου
ΟλυμπιακούΝάουσας.

Τέλος, οΑχιλλέαςΝάουσαςπέρασε από την
Ραχιά, κερδίζοντας με 2-0 τηνΑΕΠΒέροιας και
«κλειδώνοντας» τηνπαραμονή τουστην κατηγο-
ρία.

Α’ΕΠΣΗ-26ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παλαιοχώρι-Χαρίεσσα............................. 0-2
Πλατύ-Μακροχώρι................................... 1-0
ΑΕΠΒέροιας-ΑχιλλέαςΝ......................... 0-2
Ροδοχώρι-Κοπανός................................. 0-0
Τριπόταμος-ΟλυμπιακόςΝ...................... 1-0
Αγ.Μαρίνα-Μελίκη.................................. 4-1
Νάουσα-Κουλούρα.................................. 5-0
Σταυρός-ΠΑΟΚΑλεξ................................ 1-2

πηγή: kerkidasport.gr

Α1 χαντ μπολ γυναικών

ΝίκητουΠΑΟΚεκτός22-26
τηνΒέροια2017

Νίκησαν οι 4 από τους 5 
πρωτοπόρους της Α’ ΕΠΣΗ

ΔιπλόπαραμονήςγιαΧαρίεσσα

Δεν σταματάει πουθενά η ομάδα 
του  Ζαφειράκη Νάουσας 
καθώς πέρασε και από την 

έδρα της Αξιούπολης με 26-27, στο 
πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του 
πρωταθλήματος χάντμπολ της Α2 
κατηγορίας των ανδρών.

Έτσιδυοαγωνιστικέςπριντηνολοκλήρωσητης
κανονικήςδιάρκειαςτουπρωταθλήματος,βρίσκεται
μια ανάσααπό την κατάληψη τηςπρώτης θέσης,
καθώςέχει27βαθμούς,έναντι24τηςΧΑΝΘ.

ΟιΝαουσαίοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά την ανα-
μέτρησηκαιξέφυγανμε2-8στο15’,ενώχωρίςνα
κατεβάσουν ταχύτητα πήγαν στα αποδυτήρια με
διαφορά5τερμάτων(9-14).

Στην επανάληψη κρατούσανάνετα τοπροβάδι-
σματουςμέχριταμισά,ότανκαιβρέθηκανμπροστά
με 16-21 στο 45’. Σ’ εκείνο το σημείο έκανε την
εμφάνισητηςηκούρασηαπότηνυπερπροσπάθεια
του νικηφόρου αγώνα με τονΦοίβο Συκεών την
περασμένηΠέμπτηκαιοιγηπεδούχοιάρχισανστα-
διακάναεπιστρέφουνστοματς.Έτσικατάφεραννα
πλησιάσουνσε 21-22στο 50’ και ναμετατρέψουν
τοναγώνασεντέρμπι.

Στα τελευταία λεπτάόμωςοιπαίκτες τουΔελη-
χρήστου είχαν το καθαρόμυαλό να κρατήσουν το
προβάδισμα τους και έστω και δύσκολα έφτασαν
στο τελικό 26-27, αποτέλεσμαπου εκτός απροό-

πτουτουςχαρίζεικαιτοαπόλυτοπλεονέκτημαστη
διαδικασίατωνπλέιοφ.

Πεντάλεπτα:1-3,2-7,2-8,4-9,5-11,9-14,12-17,
14-18,16-21,21-22,23-25,26-27

Διαιτητές:Νάσκος-Βαγγελτζίκης
Δίλεπτες:6-5,Πέναλτι:3/4-2/2
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ(Καρυπίδης):Μαυρόπουλος1,Λα-

σκαρούδης2,Στεφανίδης,Ζηλίδης,Ζιάρας,Βραχιο-
λίδης1,Καλπακίδης6,Καραπεΐδης4,Παπαρήγας
1,Καράγγελος 5,Παλαιστής 1,Κοπαΐδης 1,Μου-
τούδης,Μενεψάκος1,Τσορλίνης3,Καρακασίδης.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝΑΟΥΣΑΣ (Δεληχρήστος):Διδα-
σκάλου 2, Εμμανουηλίδης,Τζουβάρας, Κρέξης 1,
Χατζηαγαπίου 2,Οικονόμου,Ατσίμοβιτς 6,Μπου-
μπουλέντρας, Κουρουμλίδης, Βλάχος 8,Λένος,
Μπιλιούρης,Πινακούδης,Χατζηγεωργίου7.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σάββατο7/3-16ηαγωνιστική:

ΑρχέλαοςΚ.-Αναγ.Άρτας................ 10-0(α.α.)
ΧΑΝΘ-Κιλκίς............................................31-31
Αξιούπολη-ΖαφειράκηςΝ........................26-27
ΦοίβοςΣ.-Αλεξ/πολη.................. (αναβλήθηκε)
Ρεπό:Αμύνταιο


Βαθμολογία:
1.ZαφειράκηςΝ...........................................27
2.XΑΝΘ.......................................................24
3.ΦοίβοςΣ...................................................22
4.ΑρχέλαοςΚ...............................................15

5.Αξιούπολη.................................................12
6.Κιλκίς........................................................ 11
7.Αλεξ/πολη................................................. 11
8.Αμύνταιο.....................................................2
9.Αναγ.Άρτας................................................1
*ΗΑναγέννησηΆρτας έχει αποχωρήσει από το

πρωτάθλημα

ΗΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(17η)
Σάββατο21/3

ΖαφειράκηςΝ.-ΧΑΝΘ
Κιλκίς-ΑρχέλαοςΚ.
Αλεξ/πολη-Αξιούπολη
Αναγ.Άρτας-Αμύνταιο
Ρεπό:ΦοίβοςΣ.

Χαντ μπολ Α2

ΠέρασεκαιαπότηνΑξιούπολημε27-26
οΖαφειράκηςΝάουσας
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Την 7η νίκη τους σημεί-
ωσαν  οι Αετοί Βέροιας, 
που επικράτησαν στο 

ΔΑΚ “Βικέλας” με 79-52 του 
Φαίακα Κέρκυρας. Κόντρα 
σε μια ομάδα που ταξίδεψε 
στην Ημαθία με μόλις 5 αθλη-
τές στην αποστολή (αξίζουν 
πολλά συγχαρητήρια στους 
νησιώτες, που συνεχίζουν την 
προσπάθεια τους), οι Αετοί 
έκαναν το χρέος τους και επέ-
στρεψαν στις επιτυχίες σε μια κρίσιμη 
καμπή του πρωταθλήματος.

Το ματς δεν αντέχει σε κριτική, καθώς με εξαί-
ρεσητοπρώτοδεκάλεπτοκατά τοοποίοοιφιλοξε-
νούμενοι είχαν ακόμη δυνάμεις, οι “ασπρόμαυροι”
επέβαλαντονρυθμότουςκαιέφτασανάνεταστο7ο
φετινόροζφύλλο.

ΕπόμενοπαιχνίδιτηνΚυριακή15/3στηνΉπειρο
μετονΣΚΙωάννινα,πουφιγουράρειστηντρίτηθέση
τηςβαθμολογίας.

ΠρώτοςσκόρερτηςομάδαςήτανοΚώσταςΚου-
σιάντζας,πουσημείωσε 16 και ακολούθησε οΚω-
στήςΓκεκόπουλος,πουπέτυχε13.

Ταδεκάλεπτα:18-11,44-19,68-36,79-52
Αετοί Βέροιας (Γεωργιάδης) : Τρομπούκης 6,

Αναστασιάδης4 (1),Σιδηρόπουλος8 (2),Γκανάς8
(2),Γκεκόπουλος13,Γαβριηλίδης3(1),Μαραπίδης
2,Ζησιός,Σταυρουλάκης3 (1),Κουσιάντζας16,Α-
λευρίδης4,Ιωσηφίδης12(1)

Φαίακας Κέρκυρας (Αυγερινός) : Τσιτσές 16,
Βάγιας 12,Φουσέκης 7 (1),Θεόδωτος,Αυγερινός
17(3)

ΓΑΣ Μελίκης-ΦΟ Αριδαίας 86-73
Δεκάλεπτα:33-21,50-34,69-52,86-73
Διαιτητές:Δέλλας,Κωνσταντινέλης
ΓΑΣΜελίκης(Ασλανίδης):Λιόλιος27(5),Στοϊτσης

23(3),Ντόβας,Μαγαλιός 2,Πεϊμανίδης 3(1), Ρογ-
γότης 2,Εσερπόγλου,Παπαδόπουλος 2,Λέφας 1,
Ημερίδης26(1).

ΦΟΑριδαίας (Τζιβάνης):Κανονίδης,Θωμαϊδης,
Πέτκος11(3),Πετρούδης4,Στρέπκος,Πάντης,Πο-
νόπουλος, Γεωργάκης 10, Μακρόπουλος 29(4),
Παουλεάνου15(1),Κληντσάρης2.

Αναλυτικάτααποτελέσματ
της18ηςαγωνιστικής:

ΑΓΣΙωαννίνων-ΟλυμπιακόςΒόλου..........88-63
ΝίκηΒόλου-ΤιτάνεςΠαλαμά.....................85-61
ΑριστοτέληςΦλώρινας-ΣΚΙωάννινα........63-70
ΑετοίΒέροιας-ΦαίακαςΚέρκυρας............79-52
ΑναγέννησηΚαρδίτσας-ΑίολοςΤρικάλων63-79
ΓΑΣΜελίκης-ΦΟΑριδαίας........................86-73
Ρεπό:ΙκαροιΤρικάλων

Ηβαθμολογία:
1.ΑίολοςΤρικάλων........................................ 32
2.ΝίκηΒόλου................................................ 31
3.ΣΚΙωάννινα............................................... 29
4.ΓΑΣΜελίκης.............................................. 28
5.ΙκαροιΤρικάλων......................................... 27
6.ΑναγέννησηΚαρδίτσας.............................. 25
7.ΑΓΣΙωαννίνων.......................................... 25
8.ΤιτάνεςΠαλαμά......................................... 24
9.ΑετοίΒέροιας............................................. 23
10.ΟλυμπιακόςΒόλου.................................. 22
11.ΑριστοτέληςΦλώρινας............................ 21
12.ΦΟΑριδαίας........................................... 20
13.ΦαίακαςΚέρκυρας.................................. 16
*ΙκαροιΤρικάλων,ΑναγέννησηΚαρδίτσας,ΦΟ

Αριδαίας,ΑετοίΒέροιαςκαιΟλυμπιακόςΒόλουέκα-
ναντορεπότους.

**ΟΦαίακαςΚέρκυραςέχειέναμηδενισμό.

Ηεπόμενηαγωνιστική(19η,15/3):
ΟλυμπιακόςΒόλου-ΝίκηΒόλου
ΤιτάνεςΠαλαμά-ΑριστοτέληςΦλώρινας
ΣΚΙωάννινα-ΑετοίΒέροιας
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΑναγέννησηΚαρδίτσας
ΦΟΑριδαίας-ΑΓΣΙωαννίνων
ΙκαροιΤρικάλων-ΓΑΣΜελίκης
Ρεπό:ΑίολοςΤρικάλων

Τον βαθμό 
της ισοπα-
λίας πήρε 

ο Μέγας Αλέξαν-
δρος Τρικάλων 
στο εντός έδρας 
παιχνίδι για την 
27η αγωνιστική, 
κόντρα στον 
δυνατό Εδεσσαϊ-
κό (0-0), συνεχί-
ζοντας να ελπίζει 
βάσιμα στην 
παραμονή του 
στην Γ’ Εθνική 
κατηγορία. Οι 
«πράσινοι» αδικούνται από το τελικό 
αποτέλεσμα μιας και ήταν ανώτεροι, 
είχαν περισσότερες ευκαιρίες, ενώ 
διαμαρτύρονται και για ένα πέναλτι 
που δεν τους δόθηκε.

ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ(Πρίντζιος):
Αργυρόπουλος,Ατανάσοφ (90’Παντής), Βλάχος,
Πέικος,Τσιρίδης, Σωτηράκης (77’ Κιρκιλιανίδης),
Αβραμόπουλος, Ντος Σάντος (70’ Χαλβατζής),
Παρσόπουλος(75’Πίκος),Λίτσι.

ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ (Πεχλιβάνης): Βασιλειάδης,Κα-
σαπίδης,Κιόρτσης,Μωυσίδης,Παπουτζίδης,Τού-
φας, Πασσαλής,Μανιός,Μεταξάς (80’ Πέικος),
Καραδήμος(85’Αβραμίδης),Χαραβιτίδης.

Σημαντική εκτός έδρας επιτυχία για τη Νίκη
Αγκαθιάς, η οποίαπέρασε με σκορ 1-0 από την
Φλώρινα, με γκολ τουΑνδριόπουλουστο18ο λε-
πτόκαιδείχνειότιέχειακόμα...σφυγμό!

Μάλιστα, η νίκη τηςΑΓΚΑΘΙΑΣπαίρνει μεγα-
λύτερες διαστάσεις, καθώςαπό το 20’ έπαιζε με
παίκτηλιγότερολόγωαποβολήςτουΜούδιου!

ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ (Γλούφτσης): Ηλιόπουλος,
Πανταζίδης, Γιαγκουλίδης, Γκαράτζιας, Γιώσης,
Μπατμάς,Μητρεβόλης,Χατζητιμοθέου (46’ Γεωρ-
γιάδης), Ρωμαίος Ιορδ., Τσώτσος,Μάρκου (64’
Σοβισλής).

ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ(Σαμαράς):Γιώτας,Τσιούχας,
Τσιότρας,Λαμπίρης,Λίπε,Ανδριόπουλος,Μπα-
τσαράς,Ευθυμίου (70’Βασιλείου), Γουνόπουλος,
Ρανδζής,Μούδιος.

πηγή. Kerkidasport.gr

Γ’ Εθνική Μπάσκετ

Επιστροφήστιςεπιτυχίεςγια
τουςΑετούςΒέροιαςνίκησαν

τηνΚέρκυρα79-52

Γ’Εθνική
Ισοπαλία -0 με Εδεσσαϊκό

τα ΤΡΙΚΑΛΑ
Νίκησε0-1στηΦλώριναηΑΓΚΑΘΙΑ

ΠραγματοποιήθηκετηνΚυριακή8/3στηνπόλη
τηςΚατερίνηςοΗμιμαραθώνιος ‘’Katerini run’’και
τα 5χλμΟΣύλλογος δρομέωνΒέροιας έδωσε το
αγωνιστικόπαρόντουμε24δρομείςστα21.1χλμ
μιαδρομέαστα5χλμ.

ΑναλυτικάτααποτελέσματατουΣ.Δ.ΒΕΡΟΙ-
ΑΣαπότονΗμιμαραθωνιο.

24.ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣΑΝΤΩΝΗΣ1:27:51
39.ΛΥΠΙΡΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ1:29:37
76.ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥΘΕΟΔΩΡΟΣ1:35:03
88. LΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Sports training-

Karagiannis1:36:22
92. ΠΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Sports training-

Karagiannis1:36:48
107.ΞΗΡΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ1:38:10
122. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Sports training-

Karagiannis1:39:55
128. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Sports

training-Karagiannis1:40:43

159.ΠΥΛΩΡΙΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ1:44:33
193.ΟΡΦΑΝΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ1:47:32
192.ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ1:47:34
248. ΣΑΜΑΡΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣSports training-

Karagiannis1:52:13
261.ΤΖΗΚΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ1:53:41
280.ΧΑΣΙΟΥΡΑΣΓΙΑΝΝΗΣ1:54:27
315.ΜΠΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ1:57:28
325.ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣΓΙΩΡΓΟΣ1:58:43
344.ΜΟΥΣΕΝΑΣΓΡΗΓΟΡΗΣ2:00:03
361.ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣ2:01:56
362.ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣΑΝΤΩΝΗΣ2:01:56
337.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣΚΩΣΤΑΣ2:04:27
386.ΜΠΑΝΤΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ2:04:44
400ΜΑΡΤΙΝΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ2:06:28
409.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥΝΙΚΗ2:08:28
437.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥΑΝΝΑ2:10:23
Στα 5χλμ η ΙΩΑΝΝΑΦΩΤΙΑΔΟΥ κατατάχτηκε

155ημεεπίδοση30:23

Αποτελέσματατηςομάδαςτου
ΣυλλόγουΔρομέωνΒέροιαςαπότον

Ημιμαραθώνιο‘’Katerinirun’’

ΑπότηνΒέροιαθαπεράσειηΟλυμπιακήΦλόγα
(ΟλυμπιακήΛαμπαδηδρομίαΤόκυο2020, 6ημέρα)
τηνΤρίτη17Μαρτίου.Τοπέρασμαθαγίνειμεσημέ-
ρι, χωρίςστάσηστηνΒέροια.ΗΟλυμπιακήΦλόγα
θα κατευθυνθεί στην Βεργίνα. Στους Βασιλικούς
Τάφουςστις14.43θαγίνειστονβωμόητελετήαφής
καιαμέσωςμετάθασυνεχίσειτοταξίδιτηςπροςτο
Κλειδί.

ΗΟλυμπιακήΦλόγα θα μπει στην Βέροια α-
πό την οδόΒενιζέλου και στηνσυνέχεια θα κατευ-

θυνθεί από την οδό Ελιάς
στην οδόΠιερίων και στην
συνέχειαθαπάρειτονδρό-
μοπρος τηνΒεργίνα. Στην
Βέροια, λαμπαδηδρόμοι ο-
ρίσθηκαν οι διακεκριμένοι
αθλητές ΣοφίαΥφαντίδου,
με Ολυμπιακό ρεκόρ στο
ακόντιο(56.96μ.) του επτά-
θλουστοΛονδίνο,Βασιλική
Πανετσίδουπρωταθλήτρια
καράτε,  και Παντελής Κα-
φές ποδοσφαιριστής συμ-
μετείχεστηνκατάκτησητου
EYRO 2004 στην Πορτο-
γαλία.  Στην Βεργίνα, τον
βωμόθαανάψει οΚώστας

Τσαρτσαρήςπαγκόσμιοςπρωταθλητήςστομπάσκετ
μετηνΕθνικήΕλλάδας.

ΟΈλληνας πρόεδρος της λαμπαδηδρομίας κ.
ΘανάσηςΒασιλειάδης  φαίνεται πως δεν γνωρίζει
η το παραβλέπει ότι από την Βέροια κατάγεται ο
ΔημήτριοςΒικέλαςπουμαζί με τον ΓάλλοΠιερ ντε
ΚουμπερτεναναβίωσαντουςΟλυμπιακούςαγώνες
του1896καιθαέπρεπενατιμήσουνόλοιτηνμνήμη
του.

Στην Βεργίνα θα ανάψει η Ολυμπιακή 
φλόγα στον δρόμο για το Τόκιο
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Η ορειβασία στο βουνό είναι ένα ταξίδι που
ενθαρρύνειτομυαλόναπεριπλανηθεί,νασυλλογι-
στεί,ναεπαναφορτιστεί.Μαςυποδέχθηκεηαπε-
ραντοσύνητουτοπίουκαιηυγρασίατουδάσους.

Κάτωαπόένασυννεφιασμένοουρανόαφήσα-
μεπίσωμαςτηνΒέροια,πουαναφέρεταιαπότον
ΘουκιδίδηκαιτονΣτράβωνα.

Πουκάθεφοράσεκάθεγυρισμόμετάαπόκάθε
εξόρμησητηνκακολογώωςτσιμεντένιαπόλη.

Γνώρισεάνθησηόλεςτιςπεριόδουςτηςιστορί-
ας.Καταστράφηκεπολλέςφορές από επιδρομές
κατακτητών,σεισμούςκαιπυρκαγιές.

ΟΘουκιδίδηςαναφέρειότιοιΑθηναίοιτο432
π.Χ. στην  εκστρατεία τουςπρος την Χαλκιδική
προσπάθησαν να την κυριεύσουν,  χωρίς όμως
επιτυχία.Σύμφωναμετηνμακεδονικήμυθολογία,
ηΒέροιαήτανκόρητουήρωαΒέρητοςκαιαδελφή
τηςΜίεζαςκαιτουΌλγανου.

Είναιμιααπότιςελάχιστεςμακεδονικέςπόλεις
μεσυνεχήκατοίκησηστηνίδιαθέσημετοίδιοόνο-
μααπότηναρχαιότητα,απότον6οαιώναπ.Χ.μέ-
χρικαισήμερα.ΟιπρώτοικάτοικοιήτανοιΒρύγες.

Έθνοςθρακικό,μετονομάσθηκανΦρύγες,όταν
μετανάστευσαν στηνΑσία. Εκτοπίσθηκαν από
τουςΜακεδόνες και ηΒέροια  έγινεΜακεδονική
από τον 9ο π.Χ. αιώνα, μέχρι το 168π.Χ. όταν
κατακτήθηκεαπότουςΡωμαίους.

Σημαντική εποχή για τηΒέροια είναι η εποχή
της δυναστείας τωνΑντιγονιδών (294- 168π.Χ.)
πουδιαρκείμέχριτηνεποχήτηςΡωμαιοκρατίας.

ΠαραδόθηκεστουςΡωμαίουςτο168π.Χ.,λεη-
λατήθηκε, αποστρατικοποιήθηκε και η αριστοκρα-
τίατηςεξορίστηκεστηνΡώμη.

Δέχεται επιδρομές  και καταλήψειςαπόδιάφο-
ρουςκατακτητές.

Γότθους,Ούννους, Βούλγαρους, Γέτες, Σλά-
βους, Σαρακηνούς, Νορμανδούς, Σέρβους  και
τουςΟθωμανούςτο1448-1449.

Στα χρόνια τηςΟθωμανικής κατοχής κυριαρ-
χούν η καταπίεση, τοπαιδομάζωμα, οφόβος, οι
βασανισμοί,οιεκτελέσεις.

Γύρωστον 17οαιώνααναπτύσσεται το εμπό-
ριοκαιηβιοτεχνίατηςυφαντικής.Τηνίδιαπερίοδο
το1650,   ιδρύεται το ελληνικόσχολείοπουθεω-
ρείταιαπόταπαλιότερα.

ΤατελευταίαχρόνιατηςΤουρκοκρατίαςηπόλη
αντιμετωπίζει Βουλγάρικη και Ρουμάνικη προ-
παγάνδα. Για να αντισταθούνστηνπροπαγάνδα,
οργανώνονται και ιδρύουν την ΄΄ Εθνική άμυνα΄΄
συμμετέχουνενεργάστονμακεδονικόαγώνα.

Ηαπελευθέρωση  της έγινε από τον ελληνικό
στρατόστις16Οκτωβρίου1912.Ανεβαίνουμετις
στροφέςτουδρόμου,δρόμοςπνιγμένοςστηνκυρι-
ολεξίααπόπυκνάδάσηοξιάς.Σελίγοξεπροβάλλει
μπροστάμαςσαναπόταινίατοΞηρολίβαδο.

Τοχωριόκτισμένοσεπλαγιάπερικυκλωμένοα-
πόαιώνιαδάσηπεύκουσευψόμετρο1220μέτρων
μαςυποδέχεταιήρεμοκαιήσυχομέσαστηνπρω-
ινήκαταχνιά.Ήτανμεγάλοκαιξακουστόχωριό.

Σε γνωστά έγγραφα του ιεροδικείου της Βέ-
ροιας μνημονεύεταιπολλέςφορέςαπό τα χρόνια
1640-1641καιύστερα.

Καταστράφηκεστα1795απόληστές,οι κάτοι-
κοι τουσκορπίστηκανσεάλλαμέρη, ιδιαίτερατης
Μακεδονίας.Αναφέρεταισεδημοτικάτραγούδια,ό-
πωςσεέναπουεξιστορείεκστρατείατουΝικοτσά-
ρα.Ξανακτίστηκε μετάτο1805,ήταντσιφλίκιτου
περίφημουΑλήΠασάΤεπελενλή,τωνΙωαννίνων.

Γύρωστα1880–1890είχε100καλύβες,βρύ-
σες,πηγέςκαιμπάρα(λίμνη),ηοποίαυπάρχεικαι

σήμερα.Το χάνι εξυπηρετούσε 100 άλογα.Ήταν
σταθμόςχωροφυλακήςκαιτελωνείου.

Αφήνουμε τααυτοκίνητα, προετοιμασίαγιαα-
νάβαση.Ηπεριπλάνησημαςσήμεραστιςπλαγιές
τουΒερμίου  μαςοδηγεί πίσωστον χρόνοστην
εποχήπουτοΞηρολίβαδοήτανσταυροδρόμι κα-
ραβανιών.Ηφύσηείναιεδώαφιερώστετηςλίγο
χρόνογιαναακούσετετηφωνήτηςόλεςτιςώρες
τηςημέρας.Σήμεραηορειβατικήμαςομάδααπο-
τελείταιαπό7φίλουςορειβάτες.

Ηανάβασηαρχίζει από τηνβουνοπλαγιάπου
είναιακριβώςαπέναντιμας,απόταπρώτασπίτια
του χωριού όπωςανεβαίνεις ερχόμενος από την
Βέροια.Μπήκαμεσεδασικόδρόμο,σελίγοπήρα-
μεπορεία αριστεράανεβαίνουμε διασχίζουμε την
μικρή κοιλάδα με την αραιή  χαμηλή βλάστηση,
τριγύρωοξιέςσταχρώματατουΧειμώνα.

Γρήγοραβρεθήκαμεσεδάσοςπυκνόκαιδασω-
μένο.Σελίγο τομονοπάτιανηφορίζεισεμιαήπια
ανάβαση μέσα από δάσος βελανιδιάς και οξιάς,
απόλυτη ησυχία.Αφουγκράζομαι την ησυχία του
δάσους,οιαισθήσειςμουχαλαρές.

Αφήνομαι για μερικά λεπτά τηςώραςστην η-
ρεμίατουδάσους. Τομονοπάτισυνεχίζειναανη-
φορίζει ευχάριστα στην αγκαλιά της γοητευτικής
φύσης.Μόνοι εμείςσεαυτό τονατελείωτο καμβά
πλημμυρισμένο από τα χρώματα του πρωινού,
συνεχίζουμε τηνπεριπλάνησημαςκαι τηνπορεία
μας.Στιςγύρωβουνοπλαγιέςζουνκαιαναπνέουν
ζώακαιπουλιάτουδάσους.

Ζαρκάδια, αγριογούρουνα, λαγοί, αλεπούδες,
λύκοι,ασβοί,σκίουροι,δενδροκούναβα.

Πέρδικες,φάσες, αγριοπερίστερα, τσίχλες, γε-
ράκια,ξεφτέριακαικουκουβάγιες.

Ανεβαίνουμε,  ορειβατούμε τώρα σε πυκνή
δασωμένηπλαγιά.Μετά από μια σαραντάλεπτη
ανάβασηβγήκαμεσεπλάτωμα, καιρός κατά δια-
στήματαμεήλιοαλλάκαισυννεφιασμένος,πήραμε
πορείαανατολικά.

Βρεθήκαμε στην βουνοκορφή, μπροστά μας
τεράστιες ανεμογεννήτριες, σε ένααιολικόπάρκο
που ίσως δώσουνφθηνότερη καιπιο οικολογική
ενέργειαστιςεπιχειρήσειςκαιτανοικοκυριάμας.

Έναελαφρύαεράκιναμαςσυνοδεύεικαιμετην
συννεφιάπίσωμαςσυνεχίζουμετηνπορείαμας.

Τώραορειβατούμεσε γυμνό τοπίο.Κατηφορί-
ζουμε το μονοπάτι μέχρι ναπάρουμε ανηφορική
πορείαστηνκορυφογραμμήπουθαμαςοδηγήσει
στην κορυφή Ιμπιλί. Φθάσαμε όλα τριγύρωμα-
γικά, από εδώψηλάπόσο μικρός φαίνεσαι; Συ-
νεχίζουμε για τον οικισμό τηςΑγίαςΠαρασκευής.
Επιστροφή……Ηεπιστροφήμαςγίνεταιαπόάλλη
διαδρομή,απόδασικόδρόμοπουοδηγείστοΞη-
ρολίβαδο.Τώραορειβατούμεσεκοιλάδαανάμεσα
απόδυοπανύψηλεςβουνοκορφές.Πήραμεπορεία
βόρεια,μπήκαμεκαιπάλισεδάσοςαπόπανύψη-
λεςοξιέςμελίγοχιόνιστιςάκρεςτουμονοπατιού.

Τώρα το μονοπάτι μας ξεναγεί μέσααπό ένα
μικρορέμαχαμένοσεχιλιάδεςεκατοντάδεςπεσμέ-
ναφύλλα.Τοτοπίοείναιεκπληκτικό,ορειβατούμε
κατεβαίνονταςμέσααπό έναδάσοςσαγηνευτικής
ομορφιάς. Φωνές του δάσους και ψίθυροι μας
καθοδηγούν.Σήμεραθαυμάσαμεαπόκοντάτηγο-
ητείατηςφύσης,χαρήκαμετιςκατάφυτεςπλαγιές
του βουνού και εξερευνήσαμε τις ομορφιές  του
ΞηρολίβαδουκαιτουΒερμίου.

Αποχαιρετάμε το βουνόπου  μας χάρισε και
σήμεραπανέμορφεςεικόνεςχειμωνιάτικες.

Τσιαμούρας Νικόλαος

Κυριακή 8 Μαρτίου 202. Με τους 
Ορειβάτες Βέροια στο Ιμπιλί του Βερμίου 

κορυφή 1665μ

Ένα ακόμη γεμάτο Σαββατοκύ-
ριακο πλούσιο σε παιχνίδια με 
γκολ φάσεις που δείχνει την 

δουλειά που γίνεται στα τμήματα υπο-
δομής του ΝΠΣ Βέροια 2019, αφού η 
διοίκηση από την πρώτη στιγμή έδειξε 
μεγάλο ενδιαφέρον να ετοιμάσει από 
την πηγή τα ταλέντα και τους παίκτες 
που θα επανδρώσουν  σε λίγα χρόνια 
την μεγάλη ομάδα. 

Αναλυτικάόλαταπαιχνίδιακατάκατηγορία
Α΄ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ:5–0Ντέλ-

λας(2),Λούρης,Γατουρτζίδης,Περηφανόπουλος

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣΟΜΑΔΩΝ
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:
Ζάχος ,Μπιγκάνος (Γατουρτζίδης) , Παντζαρ-

τζίδης (Λούρης),Αργυρίου,Μαντώς ,Πίτος,Περι-
φανόπουλος, Κερμανίδης (Σοφιανίδης) , Ντέλλας,
Νύρλας,Σαρακατσιάνος(Γιαμαλίδης).

ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ:
Τσακέρι ,Μπιτόπουλος,Κώττας ,Αργυρόπουλος,

Περτσιούνης ,Τασιόπουλος ,Παπαστεργίου ,Μιχα-
ηλίδης (Γιαννούλας ) ,Υγρόπουλος (Τζήμας) ,Κου-
κουσίτσας,Μανωλόπουλος.

Διαιτητές:ΔιαιτητήςτουαγώναήτανοκΜαλού-
ταςμεβοηθούςτουςκΧριστοδούλουΓκαιΓκόγκα

FOOTBALLLEAGUEΝέων
ΠΣΒΕΡΟΙΑΚ17
Ακόμαμία νίκηπρόσθεσεστοπρωτάθλημα της

Football LeagueΝέων η ομάδα τηςΒΕΡΟΙΑΣ και
σκαρφάλωσεστην2η θέση τουΒαθμολογικούπί-
νακα.

ΠαράτηνμέτριαεμφάνισηηομάδαΚ17τηςΒΕ-
ΡΟΙΑΣεπικράτησεμε2-1τηςαντίστοιχηςτωνΤρικά-
λων,μετοα΄ημίχρονοναλήγειισόπαλο1-1.

Τα δυο γκολ τηςΒέροιας σημείωσεστο 17’ και
στο72’οΒασίλτσης.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣΟΜΑΔΩΝ
ΠΣΒΕΡΟΙΑΚ17
Ιατρόπουλος (32’ λτΑδαμίδης), Καρασαρίδης,

Παπαθεοδώρου,Μελιόπουλος,Παπαϊωάννου,Τερ-
μιτζόγλου (45’Καραγιάννης),Μαργαρίτης (65’Λου-
τζανιώτης),Χαβιαρόπουλος (65’Χατζηβασιλειάδης),
Τσέας,Βασίλτσης,ΦωτόπουλοςΣ(82’Περόγλου).

ΠΑΕΑΟΤρίκαλαΚ17
Τσιρογιάννης,Μαντάς,Τεντολούρης,Κακούσιος,

Καμέας,Σκαρλέας,Γραμματικός,Ροκκάς,Αποστολά-
κης,Τσιόβολος,Βάλλας.

ΠΣΒΕΡΟΙΑΚ16
Σημαντική ισοπαλία 1-1 πείρε  στο φινάλε της

κανονικήςπεριόδου τουπρωταθλήματος  η ομάδα
στην κατηγορίαΚ16 των τμημάτων υποδομών του
ΠΣ ΒΕΡΟΙΑ απέναντι στην 2η της βαθμολογίας
ομάδα τωνΤηλέμαχωνΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, που τις
εξασφάλισε την 4η θέσηστην βαθμολογία και την
πρόκρισηστηνΑ΄φάσητωνplay-off.Οαγώναςδι-
εξήχθηγια την18ηαγωνιστική τουπρωταθλήματος
στογήπεδοτηςΚουλούρας.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣΟΜΑΔΩΝ

ΠΣΒΕΡΟΙΑΚ16
Ματελόπουλος (Λίβας) ,

Κυριακίδης , Καραγιάννης ,
Τσανακσίδης ,Τσουλτσίδης ,
Γαλόπουλος , Τσιγγενόπου-
λος , Παναγιωτίδης , Παπα-
νικολάου (Νικολόπουλος) ,
Σερεμέτας (Τσιφινδάρης) ,Α-
μπρικίδης.

ΤΗΛΕΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΙΑΣ

Παντελή ,Μπραιναλτης ,
Ιωσιφίδης (Μεντεμετζόγλου) ,
Ευθυμιάδης , Σταυριανίδης ,
Κοτρίδης , Κουτσούκης ,Δα-
νιηλίδης ,Κονκέζος Γ,Λιανός
(Γκιουλέκας),ΚονκέζοςΚ

ΤΑΓΚΟΛ
Τα γκολ της Βέροιας ση-

μείωσαν οι  Σερεμέτας (2) ,
Τσουλτσιδης,Καραγιαννης,Μαντζουρανης,Παπα-
νικολάου,Γαλόπουλος,Τσιφινδάρης.

Διαιτητής:ΠιπερίδηςΠαναγιώτης

ΠΣΒΕΡΟΙΑΚ14
Οριστικάκρίθηκεηκατάκτησητηςπρώτηςθέσης

του2ουομίλου,γιατην1ηομάδατουΠΣΒέροιας,
στηνκατηγορίαΚ14καθώςεπιβλήθηκεμεσκορ3-1
τηςδεύτερηςομάδαςστονόμιλοΑΕΤΟΛαζοχωρίου
Οαγώναςδιεξήχθηστο γήπεδο τουΤαγαροχωρίου
για την17ηαγωνιστική τουπρωταθλήματος.Οιφι-
λοξενούμενοι αιφνιδίασαν με τέρμαστην αρχή του
αγώνα αλλά στη συνέχεια η παίκτες της Βέροιας
αφούισοφάρισαντοσκορμεαπευθείαςεκτέλεσησε
φάουλέξωαπότηνπεριοχήτουΑΕΤΟΥ,κατάφεραν
νασημειώσουνάλλα2 τέρματααπόατομικέςπρο-
σπάθειεςκαιναπάρουντηννίκη.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣΟΜΑΔΩΝ
ΠΣΒΕΡΟΙΑ(1)
Διαμαντόπουλος ,  Καφτηράνης ,Δούκας (Τσί-

ουχας) , Αναστασόπουλος , Στίμος , Νικόπουλος
(Σιγγούνας),Καρίδας(Χατζηπάντος),Κετόγλου,Βα-
σιλακάκης (Λαφάρας) , Βήτος (Τούφας) ,Αδαμίδης
(Αδαμόπουλος)

ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ
Στολτίδης , Σαχπατζίδης , Σπυριδωνίδης ,Μπά-

μπαλος,Σιδηρόπουλος,ΠαναγιωτίδηςΓ,Παναγιω-
τίδηςΣ,Ζιώγας(Κακαβέλας),Μουττάρης,Τσάνι,
Σολάκογλου(Δολδούρης).

ΤΑΓΚΟΛ
ΓιατηνΒέροια:Βασιλακάκης,Λαφάρας,Χατζη-

πάντος.
ΓιατονΑΕΤΟΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ:Μουττάρης
Διαιτητής:ΜπακάληςΘεόδωρος

ΠΣΒΕΡΟΙΑΚ14(2)
Νίκημε ευρύσκορ  για την2ηομάδαστηνκα-

τηγορία  Κ14 των τμημάτων υποδομών του ΠΣ
ΒΕΡΟΙΑκαθώςεπιβλήθηκεεκτόςέδραςτηςομάδας
τουΑΤΛΑΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥσε αγώναπουδιεξήχθη
στογήπεδοτουΖερβοχωρίουμεσκόρ1-8.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣΟΜΑΔΩΝ
ΠΣΒΕΡΟΙΑ(2)
Μπόσινας (Δημητρίου) , Πατάκης (Μόκρης ) ,

Μπρανιώτης , Βράνας (Βλάχος) , Τσιούγγαρης ,
Αχλιώπας (Κόρο) , Γιαγτζίδης (Τσουλτσίδης,) ,Με-
λιόπουλος (Καρασσαβίδης),Αβετίδης (Βασιλείου) ,
Δάρλας,Καρασαρίδης

ΑΤΛΑΣΖΕΡΒΟΧΟΡΙΟΥ
Πολύζος , Σαράντης ,Μπρίτσκος ,Φωτιάδης ,

Παντζαρτζίδης,Δερματόπουλος,ΜήτρουΓ,Τηλκε-
ρίδης,Παραστατίδης,ΜήτρουΣ

ΤΑΓΚΟΛ
ΓιατηνΒέροια: Δάρλας(3),Καρασαριδης(2),

Καρασαββίδης,Αβετιδης,Βλάχος
ΓιατονΑΤΛΑΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ:Μήτρου
Διαιτητής:ΜουρατίδηςΚων.νος

ΠΣΒΕΡΟΙΑΚ12-Κ10-Κ8
Άλλημίαημέραποδοσφαιρικώνκαιόχιμόνοσυ-

γκινήσεωνχάρισανοιομάδεςτωντμημάτωνυποδο-
μήςτουΠΣΒέροιαςσυνεχίζονταςτιςποδοσφαιρικές
τουςδραστηριότητεςτοΣάββατο7/3/2020φιλοξενώ-
νταςστιςεγκαταστάσειςτηςΚουλούραςτααντίστοι-
χατμήματααπότουςΤηλέμαχουςΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.

ΑποτελέσματαΑγώνωνΤμημάτων
υποδομήςτουΝΠΣΒΕΡΟΙΑ



Τρίτη 7-3-2020
13:30-17:30ΛΕ-

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ
21 (κοντά στο ΙΚΑ)
23310-74374

21:00-08:00ΜΑ-
ΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙ-
ΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ18
23310-23132
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Μάρτιος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό9-3-2020 μέχρι15-3-
2020 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Μέτρα και για τις αθλητικές 
αναμετρήσεις πήρε η κυβέρ-
νηση μετά την έξαρση του 

κοροναϊού. Ο κοροναϊός εξαπλώ-
νεται και στην Ελλάδα και όπως 
συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές 
και μη χώρες άπαντες είναι σε 
κατάσταση συναγερμού. Μετά τα 
αυξανόμενα κρούσματα, η ελληνι-
κή κυβέρνηση ανακοίνωσε δέσμη 
έκτακτων μέτρων προκειμένου να 
προστατευθεί το δημόσιο σύνολο 
από την εξάπλωση της νόσου.

Σύμφωναμεταόσαανακοίνωσεοεκπρόσω-
πος του υπουργείου και καθηγητήςΛοιμωξιολο-
γίαςΣωτήρηςΤσιόδραςπάρθηκαν οιπαρακάτω
αποφάσεις:-Διεξαγωγήόλων τωναθλητικών εκ-
δηλώσεωνκεκλεισμένωντωνθυρών,γιατιςεπό-
μενες2εβδομάδες.

Ποιαπαιχνίδιαεπηρεάζονται
Σεότιαφοράτοαθλητικόκομμάτι,οι2εβδο-

μάδες χωρίς θεατέςαφορούνόλες τις αθλητικές
δραστηριότητες,ακόμακαιευρωπαϊκάπαιχνίδια.

Δεθαυπάρχεικόσμοςμεταξύάλλων:
Στις 2πρώτες αγωνιστικές τωνπλέι οφ της

SuperLeague
ΣτοΟλυμπιακός-Γουλβς τηνΠέμπτη (12/3)

γιατοEuropaLeague
ΣτοΟλυμπιακός–ΡεάλΜαδρίτης τηνΠαρα-

σκευή(20/3)γιατηνEuroleague
Επιπλέονχωρίςκόσμοθαδιεξαχθούνπαιχνί-

διατόσογιατηνBasketLeagueόσοκαιταπρω-
ταθλήματατηςSuperLeague2,FootballLeague
καιΓ’Εθνικής.

Να σημειωθεί επίσης πως αναβλήθηκε το

Final 4 βόλεϊ ανδρώνστηΣύροπου ήτανπρο-
γραμματισμένογιατις13-14Μαρτίου.

Αναλυτικάτασημαντικότερααθλητικάγεγονό-
ταπουθαδιεξαχθούνχωρίςθεατές:

Ποδόσφαιρο
Πέμπτη 12 Μαρτίου: Ολυμπιακός-Γουλβς

(22:00)
Σάββατο14Μαρτίου:Άρης-ΟΦΗ(19:30)
Κυριακή 15 Μαρτίου: ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

(19:30)
Κυριακή 15 Μαρτίου: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

(19:30)
Σάββατο 21Μαρτίου: Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

(19:30)
Κυριακή22Μαρτίου:ΟΦΗ-ΑΕΚ(17:15)
Κυριακή 22 Μαρτίου: Ολυμπιακός-Άρης

(19:30)

Μπάσκετ
Τετάρτη11Μαρτίου:Περιστέρι-ΧάποελΙερου-

σαλήμ(21:30)
Τρίτη17Μαρτίου:Προμηθέας-ΤόφαςΜπούρ-

σα(21:00)
Πέμπτη 20Μαρτίου:Ολυμπιακός-ΡεάλΜα-

δρίτης(21:30)
Σάββατο14-Κυριακή15Μαρτίου:21ηαγωνι-

στικήBasketLeague
Σάββατο21-Κυριακή22Μαρτίου:22ηαγωνι-

στικήBasketLeague

Χάντμπολ
Τετάρτη18Μαρτίου:ΑΕΚ-Ολυμπιακός
ΑΕΚ-ΔιομήδηςΆργους(τελικόςΚυπέλλου)

Κοροναϊός:Αυτάείναιτααθλητικάγεγονότα
πουθαγίνουνχωρίςθεατές
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-
μα63τ.μ.μεπατάρικαι

υπόγειο στη Βέροια, ο-
δόςΤρύφωνος 3. Τηλ.:
6944024468.

ΣΤΑΥΡΟΣ πωλείται
διόροφη μονοκατοικία
περίπου 175 τ.μ., το

πάνω κατοικήσιμο και
το ισόγειο αποθήκες,
σεοικόπεδο1,5στρέμ-
μα, θερμοκήπιο, αμπε-
λώνας, περιφραγμένο,
3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987
473349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-
κατοικία κοντά στο 7ο
Δημοτικό, 75 τ.μ., με υ-
πόγειο 75 τ.μ. και οικό-
πεδο 200 τ.μ., 48.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑπω-
λείται μονοκατοικία 80
τ.μ. σε οικόπεδο 1000
τ.μ.,μεθέατοποτάμι,και
ταδύομαζίήμεμονωμέ-
να.Τηλ.:6981058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλεί-
ται μονοκατοικία δύο

διαμερίσματα από 70
τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ.
1ος όρ., με εξωτερική
σκάλα,σεοικόπεδο595
τ.μ., πάνωστον κεντρι-
κόδρόμο,10λεπτάαπό
τη Βέροια, δίπλα από
τονΑγ. Γεώργιο. Τιμή
85.000 ευρώ, συζητήσι-
μη. Τηλ.: 2310 864983
&6941422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτική θέα, α-
νακαιν ισμένο, χωρίς
ασανσέρ, ατομική θέρ-
μανση, κουφώματα ε-
νεργε ιακά ,  μπαλκό-
νια γύρω-γύρω. Τιμή
45.000ευρώ,συζητήσι-
μη.Τηλ.:6992769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο
250 έως 1000 τ.μ. για
αντιπαροχή στην πόλη
τηςΒέροιας, εκτός απο
Εργατικέςκατοικίες.Τηλ.:
6945122583.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,μεγάλη
ευκαιρίαπωλείταιοικόπε-
δο2στρέμματα,άρτιοκαι
οικοδομήσιμο, με νερό,
ρεύμα, σε πολύ ωραία
θέση.ΤιμήΜΟΝΟ30.000
ευρώ.Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
1.085 τ.μ. στηΒεργίνα,
έναντιπαραδοσιακού ξε-
νώνα,πλησίονΓυμνασί-
ουΒεργίνας.Τηλ.: 6974
792021.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικό-
πεδο στη Μέση Βέ-
ροιας, 6 στρέμματα,
τ ιμή 130.000 ευρώ

(συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  σ το
κέντρο τουΔιαβατού
οικόπεδο205τ.μ.,α-
ξία5.500ευρώ.Τηλ.:
6942067283.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,
στηνπλατείαΚαπετανί-
δηλόγωσυνταξιοδότη-
σης.Τηλ.:6972670817.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
πάρκιγκ, πάροδος
Καρατάσου, περι-
οχή Αστικά, κοντά
στο  6ο  Δημοτ ικό
Σχολείο. Τηλ.: 6995
589356.

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.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ζητειται ο-
δηγός με γνώσεις πληροφορικής έως 30
ετών. Εργασία σταθερή, 5νθήμερη, συ-
νεχές ωράριο, βασικός μισθός.Δίπλω-
μα Γ΄ κατηγορίας θα αξιολογηθεί ιδιαιτέ-
ρως.Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
kritikesdianomestypouver@gmail.com.
Πληρ.στο τηλ.2331071670,ώρες11.00-
13.00.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΖΗΤΩ  γ ια ενοικ ίαση
γκαρσονιέρα40τ.μ.έως50
τ.μ. στηΒέροια, χωρίς έπι-
πλα.Τηλ.: 6939 581580 κ.
Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Παστέρ
8, ρετιρέ, γκαρσονιέρα 1Δ-
ΧΛΚ, πλήρως επιπλωμένη
(κρεβάτι, καναπές, ντουλά-
πα, σαλονάκι κενρική θέρ-
μανση και κλιματιστικό,TV,
ηλεκτρική κουζίνα, ψυγείο,
λουτρό κομπλέ).  Πληρ.
τηλ.: 6973015833 (08.00-
13.00και17.00-20.00).

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 29, πε-
ριοχήΒυζαντινόΜουσείο, ε-
νοικιάζεταιγκαρσονιέρα,1ος
όροφος,σεάριστηκατάστα-
ση, μερικώς εξοπλισμένο,
ντουλάπα, κεντρικήθέρμαν-
ση.Τηλ.:6930930776.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επ ι -
πλωμένη  με ζονέ τα  μ ε
4ΔΣΚ ,  αυ τόνομη  θέρ -
μανση ,  γ καράζ ,  απο -
θήκη. Νεόδμητη με θέα,
περιοχή Καλλιθέας, 500
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύ-

χωροι χώροι για γραφεία,
φροντιστήριο, ή εργαστήριο
και υπηρεσίες. Είναι ανα-
καινισμένοι, 2WC και λο-
γικό ενοίκιο.Αριστοτέλους
18. Τηλ. 23310 23140 &
6949087741.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

σονιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές,κατασκευή75,σε
ημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,άψογα
συντηρημένη,επιμελημένηςκατασκευής,ατομι-
κήθέρμανσημεθερμοπομπούςκαικλιματιστικό
,ενοίκιομόνο140€.

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,ενοίκιο240€.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.24103ΕΛΗΑ,επίτηςΕληάςενοικιά-
ζεταιδιαμέρισμα80τ.μ.,κατασκευή1976,2υ/δ
,σαλόνι,μεκαινούργιακουζίνα,2οςόροφος,
ανακαινισμένομερικώς,σεκαλήκατάσταση,σε
οικοδομήπολυτελούςκατασκευής,καινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,διαθέτει
,κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί,
μεανελκυστήρακαινούργιο,260€,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεταιδιαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιόρο-

φος ,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
, είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμία
όμορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητη
καιμεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλά
καιμεδύοαποθήκες,σεθέσηπεριοπήςσί-
γουρα,μεθωρακισμένηπόρτα,ενοίκιο250€,.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδι-
αθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,ΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,A/C,Διπλάτζάμια,
Σκαλιάεισόδου,Ανοιχτωσιά-Τιμή:170€.

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

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:170€.

Κωδ:106179-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙα-
νακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας55
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1972και
ανακαινίστηκετο2019.ΔιαθέτειθέρμανσηΚλι-
ματισμός,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλου-
μινίου,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,A/C,
Διπλάτζάμια,Μπαλκόνια5τ.μ.-Τιμή:230€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο150€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22955-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπι-
φάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο1975
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλά
τζάμια-Τιμή:300€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας110
τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρομεδικότου
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970-Μίσθωμα
τα300€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:22849-ΣτονΚόμβοτηςΒέροιαςΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητοΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας600τ.μ.Ισόγειοσεοικόπεδο4στρ.
σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΘέ-

σηστάθμευσηςσεανοιχτήπυλωτήοικοδομής,
μεπολύκαλήκαιάνετηπρόσβαση,για1αυτοκί-
νητο,τιμήμόνο40€.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδωμάτια,Σα-
λονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι-
νούργια,έχειανελκυστήρα,πάρκινγκπυλωτής
καιμίααποθήκημέσα.Διαθέτειεπίσηςκαιηλια-
κόθερμοσίφωνα-Τιμή:53.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141 -ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενοαπό
έναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαιτρία
καταστήματα72και24και24  τ.μ.περίπου
ισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμή
όλαμαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.καθαρό,1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζί-
να,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1995καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη
μεσόμπα,ΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια,
ΑνελκυστήρακαιθέσηστάθμευσηςστηνΠυλωτή
,έχειεπίσηςκαιΗλιακόθερμοσίφωνα.προσφέ-
ρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο52.000€.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόροφη

οικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
3Υπνοδωμάτια,ΣαλονοκουζίνακαιδύοΜπά-
νια.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου,έχειΑπεριό-
ριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ
μεγάλομετηλεχειριστήριο κλειστό ,μεγάλο
κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι. Διαθέτειηλιακό
θερμοσίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύο
πολύμεγάλεςβεράντες-Τιμή:πολύπροσιτή
από150.000€τώραμόνο120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106395-ΚαστανιάΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικήςεπι-
φάνειας42τ.μ.Ισόγειο.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο
1970καιδιαθέτειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Ξύλινα,Πάρκινγκ,Κήπο,Ανοιχτωσιά,Μπαλκό-
νια10τ.μ.-Τιμή:12.000€

Κωδ.12825ΠωλείταιδιατηρητέαΜονοκα-
τοικία85τ.μ.,στοκέντροτηςπόλης,ηοποία
καιχρήζειεπισκευώνκατασκευή1953,2υ/δ,
Ισόγεια,σεοικόπεδο160τ.μ.σεπολύκαλό
σημείο,τιμήμόνο28.000€.

Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο2001
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,έχει
απεριόριστηΘέα,τακουφώματααλουμινίουκαι
μίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι,BBQ,καιηλ.
Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ105042ΓΡΑΦΕΙΟ,πωλείταιπλησίον

Πλ.ΩρολογίουεπίτηςΚεντρικήςμε40τ.μ.,1ος
ορ.,δύοχώροι,σεκαλήκατάστασηπροσφέ-
ρεταισε τιμήπροσφοράςστα12000€.Απο-

κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22842Πωλείταιγραφειακόςχώρος
κομπλέανακαινισμένοςστηνΠλ.Ωρολογίουμε
50τ.μ.2χώροι,1οςορ.φωτεινός,κατάλληλος
γιακάθεχρήσηκαιμεπολύλογικότίμηματις
40.000€.

Κωδ:116070ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-
νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙεπαγγελματικήστέγησυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρό-
κειταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλήρου
ανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπότρεις
γραφειακούςχώρους,έναμπάνιοπολυτελείας
καθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακά τζάμια
τεσσάρωνεποχών,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,ατομικήθέρ-
μανσηφυσικούαερίου,θωρακισμένηπόρτα
εισόδουκαιαποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
τιμή:92.000€.Ιδανικόακίνητογιακάποιονπου
αναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρδιάτηςπόλης.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

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:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα.Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.και
υπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

σηκαφενείουηοποίαβρίσκεταισελειτουργία,
μαζίμετονεξοπλισμόκομπλέκαιτοπελατολό-
γιο.Δίνεταισεχαμηλήτιμήμόνο12.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002ΣτοδρόμογιαΤρίλοφοπωλεί-

ταιακίνητοσπάνιοεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαφοράέκτασηαπό8.000τ.μ.,τιμήπώλη-
σης40.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14023ΣΤΟΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο
7.5χιλ.κοντάπωλείταιχωραφοοικόπεδο14.100
τ.μ.,απότονκεντρικόδρόμοτρίτοσεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμήαπό140.000€,τώραμόνο
70.000€πραγματικάμισοτιμής,τιμήέκπληξη,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382

τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,πρό-
κειταιγιαγωνιακόοικόπεδοτοοποίοπροσφέ-
ρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας,15.000€.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο40.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
σεπολύκεντρικόσημείοπάνωστονκεντρικό
δρόμογωνιακόπωλείταιένασπάνιοωραιότατο
οικόπεδογωνιακό617τ.μ.,καταπληκτικόαπό
κάθεάποψη,εντόςσχεδίουπόλεωςμεσ/δ0,8
καιτιμήστα20.000€μόνο.

κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070τ.μ.,
εκπληκτικόοικόπεδο,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σετιμήπροσφοράςμόνο57.000€Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13730-ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑστηΡά-
χηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
1350τ.μ.εντόςζώνηςάρτιοκαιοικοδομήσιμο
πολύκοντάσταΓήπεδαΤιμήμόνο15.000€.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπεδο
εντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά ,
κατατμείταικαισεδύοοικόπεδαάρτιακαιοι-
κοδομήσιμα , εκπληκτικόπραγματικάκαισε
άριστοσημείο ,αλλάκαισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,μόνο35.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λοκουζίνα,έναμπάνιοπολυτελείαςκαθώςκαι
αποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,μεθωρακι-
σμένηπόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,τιμή:92.000€.Ιδανικόακίνητο
γιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστην
καρδιάτηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΑΠΟΙΔΙΩΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 180 τ.μ., με υπόγειο 170 τ.μ.,

στηνοδόΣταδίου.
ΓΚΑΡΑΖ τέσσερα (4)κλειστά,στηνοδόΦω-

κίωνος13καιδύο(2)στηνοδόΚαζαντζάκηστον
Προμηθέαστούψοςτωνκαταστημάτων.

ΥΠΟΓΕΙΟ 83 τ.μ. στην οδόΦωκίωνος 13,
Προμηθέας,τιμή5.000,00ευρώ.

Τηλ.:6944644220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΓεωπόνοςΦυτικήςΠαραγωγής
Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΆριστηγμώσηΑγγλικών
-ΠολύκαλήγνώσηΗ/ΥκαιOffice
-Δίπλωμαοδήγησης
-Άνεσηεπικοινωνίας,ομαδικότητα,αντίληψη,κατανόηση
ΈδρατηςεταιρίαςστηΒέροια.
Οιυποψήφιοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότους

σημείωμαστην ηλεκτρονική δ/νση:sidiropoulosfert@
gmail.com.

Χημικούς ή
τ εχνολόγους
τροφίμων και
μηχανοτεχνίτες
ζητά για πρό-
σληψηηΑΛΜΗ
ΑΒΕΕ

-  Η  ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. ζητά
ΧΗΜΙΚΟΥΣ (Α-
ΕΙ) ή ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΟΥΣ ΤΡΟ-

ΦΙΜΩΝ(ΤΕΙ)ήΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣΓΕΩΠΟΝΟΥΣ (ΤΕΙ) για
θέσεις στονποιοτικό έλεγχο ή έλεγχο γραμμώνπαρα-
γωγής του εργοστασίου της (5ο χλμΑλεξάνδρειαςΚρύ-
ας-Βρύσης,Αλεξάνδρεια).

Απαιτούμεναπροσόντα:καλήγνώσηΗ/Υ,καλήγνώση
Αγγλικής,ανάλογηεμπειρία.ΕπιπλέονγνώσηΓερμανικής
γλώσσας θα εκτιμηθεί.Αποστολήπλήρους βιογραφικού
έως13/03/2020

- Επίσης, ζητούνται μηχανοτεχνίτες - χειριστές μη-
χανημάτωνσυσκευασίας τροφίμων.Θασυνεκτιμηθούν:
προηγούμενηαντίστοιχηεμπειρία,μηχανολογικέςκαιηλε-
κτρολογικέςγνώσεις,χειρισμόςηλεκτρονικούυπολογιστή,
αγγλικήςγλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-
ταθέτουν αίτηση (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπία
ταυτότηταςήδιαβατηρίου)καιβιογραφικόστηνέδρατης
επιχείρησης,στο5οχλμΑλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

ήσταπαρακάτω:e-mail:info@almifoods.gr
fax:2333027806



ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιά-
ζεται επαγγελματικός χώ-
ρος 50 τ.μ., πλήρωςανα-
καινισμένος, 1ος όρ., γω-
νιακό, δίπλα σταΑστικά.

Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγός τα-

ξί, Μηχανικός αυτοκινήτων,
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων,
από επιχείρησηστηΒέροια
γιαπλήρηαπασχόληση. Ικα-
νοποιητικηαμοιβή.Τηλ. επι-
κοινωνίας: 2331071553&
2331062900.Ώρες επικοι-
νωνίας::9:00με18:00.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΣκυροδέμα-
τος«ΠΥΡΑΜΙΣΑΤΕ» ζητά
οδηγούςμπετονιέρας,οδη-
γούςεπικαθήμενουκαιχει-
ριστέςαντλίαςσκυροδέμα-
τος.Τηλ.: 6948 549279&
2332043050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος
για εργαστήριο επεξεργα-
σίας κρεάτων, καθώς και
οδηγός με επαγγελματι-
κόδίπλωμα.Πληρ. 23320
42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
σέρβιςσεκαφέ-μπαρ.Πλη-
ροφορίες:6980760244.

ΕΤΑΙΡΙΑμεέδρατηΒέ-
ροιαπουδραστηριοποιείται
στοχώροτηςενοικίασηςκαι
εγκατάστασηςσκαλωσιών,
αναζητάάμεσατεχνίτεςγια
εργασία.Γιαπερισσότερες
πληροφορίεςοιενδιαφερό-
μενοιμπορούννα επικοι-
νωνούνστοτηλέφωνο6947
071526.

ZHTOYNTAI από την
εταιρίαLoukidisPack,νέοι
για τη στελέχωσηπαρα-
γωγής.Τηλ.:2331041794.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ανδρόγυνο
για Γερμανία, περιοχή Ντί-
σελντορφ,γιακουζίνα,μελίγες
γνώσεις Γερμανικών.Παρέ-

χεται ασφάλιση.Τηλ.: 23310
43537,πρωινέςώρεςαπό9
π.μ.έως11π.μ.καιαπόγευμα
6μ.μ.έως9μ.μ.

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
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ92τ.μμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ90000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΑΓΟΡΑ90τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.70000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
AΝΟΙΞΩΣΜονοκατοικια100τ.μμεοικ.85000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,μεθερμ/
τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.Τζακι
επιπλωμενη500€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο1οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330€
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ90τ.μ2ΔΣΚηλιακος,κόπλαμ.Α.Θ.,αποθ.ελευθερο
από31/3300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.απόπαρα-
λια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΚΑΛΗΠΑΝΑΓΙΑ8στρ.μεκαστανιες,μεαγροικια,αρδευομενες500€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ450τ.μαρτιοοικοδομησομο1650μετρα
απόθαλασσα15000€

ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσιανο
13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
VAENIκοντάδυοχερσακτηματα8κ5στρ.αρδευομεναμε1400€
αναστρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτοσοβαρες
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€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ38τ.μΔίχωρο,καταλληλογιαΙατρειο–Τεχνικο
Γραφειο25000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα100€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟσοβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγος με εμπειρ ία
στις βιομηχανικές ε-
γκαταστάσεις. E-mail:
tsiapanitis@yahoo.gr.
Τηλ.:6974908278.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής ή πωλήτρια έως
35 ετών με προϋπηρεσία. Τηλ.: 6932
627614&info@coverjeans.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου με
γνώσειςΗ/Υκαιεπιπλέονάτομαγιατην
παραγωγήιδιωτικήςεταιρίας.Τηλ.:6974
312313,6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σεφ, ψήστης και σερβιτό-
ρος για γνωστόψητοπωλείο της Βέροι-
ας. Τηλ.: 23310 25170,ώρες 9.00π.μ.
έως12.00μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία κυρία χωρίς
οικογενειακές υποχρεώσεις για εργασία
σε ελληνικό εστιατόριο.ΜΙσθός, ασφά-
λεια,διαμονή.Πληρ.τηλ.:6972816816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσίακατάπροτίμησητουπρογράμ-
ματος Epsilon γιαΛογιστικό Γραφείο.
Τηλ.:2331076870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη

φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων
για24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη μι-
κρώνπαιδιών.Πληρ.τηλ.:6973680844.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφο-
ρείωνμεπολυετή εμπειρίακαιχειριστής
γερανών, με όλα τα επαγγελματικά δι-
πλώματα και Π.Ε.Ι. και πτυχίοΜηχανι-
κούΑυτοκινήτων ζητάανάλογη εργασία.
Τηλ.6909403655.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ6καρέκλεςτραπεζαρίας

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό
γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και
τρειςπολυθρόνες σε άριστη κατάσταση.
Τηλ.επικοινωνίας:6973827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4,1800κυβικά,μο-

ντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμε-
τρα,μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριοςχωρίςυποχρεώσεις

ζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβαρήσχέ-
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

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
125μ2 1οςόροφος 4Δ-
ΣΚΧΛΚWCΑΠδιαμπερές
110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
90μ23οςόροφος2ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΠθ.σταθ.ατ.λέβη-
τας82.000€
3)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣ-
ΚΤΛΚ48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
68μ2 2οςόροφοςλούξ
τζάκιατ,θερμ.αποθήκηθ.
σταθμ.65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
85μ2 4ος2ΔΣΚΧΛΚατ.
θερμ.κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοι-
κία90μ2  εντόςοικοπέ-
δου800μ2σούπερλούξ

80.000€
7)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
70μ21οςόροφοςκέντρο
30.000€
8)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
100μ23οςόροφοςκέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο
κτίσμα εντός οικοπέδου
900μ240.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
287μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
110μ2κέντρο75.000€
12)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Κατάστη-
μα118μ2κέντρο (νοικια-
σμένο)140.000€
13)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
409μ2Γιοτζαλίκια

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
ζάντεςαλουμινίου205x55x16σεάρι-
στηκατάσταση.Τιμήευκαιρίαςλόγω
αλλαγής Ι.Χ.Τηλ.: 6945 495566 κ.
Βασίλης.

ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ:
Καθαρίζω παλιά σπίτια, υπόγεια,
αποθήκες, αγοράζωπαντός είδους
παλιά αντικείμενα, ποδήλατα, μη-
χανάκια κ.λπ. Επίσης αγοράζω και
παραδοσιακές στολές. Τηλ.: 6971
678756κ.Παύλος.
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P Την περασμένη Κυ-
ριακή ήταν παγκόσμια ημέ-
ρα ‘σκασμός εσύ Αντωνάκη 
μου’…

 
P Το πρωί συννεφιά, 

μετά ήλιο, μετά βροχή, μετά 
πάλι συννεφιά, μετά βροχή 
ξανά. Παγκόσμια μέρα της 
γυναίκας όνομα και πράμα!

 
P Σε αδιαθεσία ή και σε 

κλιμακτήριο.
 
P Είδα τις προάλλες ξα-

νά το ‘η δε γυνή να φοβείται 
τον άντρα’ και διαπίστωσα 
ότι μπροστά στην πραγματικότητα, ο Αντωνά-
κης είναι γατάκι.

 
P Από δυσμάς, κορωναϊός. Από νότο, το 

ίδιο, από βορρά ομοίως. Σχήμα οξύμωρο να μην 
υπάρχει κίνδυνος εξ ανατολών.

 
P Ο καλύτερος τόπος να ζεις με κορωναϊό 

είναι η Τουρκία. Και να κολλήσεις και να πεθά-
νεις, δεν θα το μάθει ποτέ κανείς.

 
P Τι είπε η στρουθοκάμηλος στον Ερντογάν: 

Respect!
 

P Να δείτε που φέτος ο Ερντογάν θα είναι 
υποψήφιος-φαβορί για το Νόμπελ Ιατρικής.

 
P Ο καθένας στον τομέα του παιδιά. Εγώ για 

παράδειγμα είμαι καλός στον ύπνο.
 
P Αποφεύγετε τα χαρτονομίσματα, λέει ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα ποια;
 
P Δεν χρειάζεται ρε, σ’ αυτή τη ζωή μάς απο-

φεύγουν αυτά.
 
P Ενώ τα κέρματα ας πούμε, είναι στο 

απυρόβλητο.
 

P Να ξέρετε, οι κάρτες πληρωμών είναι μέ-
τρο πρόληψης κατά των ιών, παλιών και νέων. Η 
διεθνής κοινότητα αποκτά αντανακλαστικά.

 
P Ένα είναι σίγουρο. Ότι αν μας πουν ότι 

ο κορωναϊός μεταδίδεται με το σεξ, τότε μπο-
ρούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι.

 
P Και:
 Παντρεύεται ένας ναυτικός μία αγνή κοπέλα 

και την πρώτη νύχτα τον ρωτάει:
«Άντρα μου, τι είναι αυτό ανάμεσα στα πόδια 

σου;»
«Το βλέπεις αυτό; Αυτό είναι μοναδικό στον 

κόσμο» της λέει αυτός με την ελπίδα να μην ανα-

ζητήσει για δεύτερο όταν θα λείπει στα ταξίδια.
Σε 1 μήνα μπαρκάρει ο ναυτικός και επιστρέφει 

στο σπίτι του 12 μήνες μετά.
«Βρε άντρα μου» του λέει αυτή «γιατί μου εί-

πες πως είναι μοναδικό αυτό που έχεις αφού εγώ 
έμαθα πως έχουν όλοι οι άντρες στο χωριό…»

Αυτός, μην έχοντας τι να πει που αποκαλύφθη-
κε το ψέμα του, της λέει:

«Βρε χαζούλα, αυτά που έχουν αυτοί, εγώ τους 
τα έφερα από τα ταξίδια μου»!

Κι εκείνη:
«Καλά ρε άντρα, δεν ήξερες κι εσύ να πάρεις 

το μεγαλύτερο, μόνο πήγες και το έδωσες στον 
Μανόλη τον μανάβη;»

K.Π.

Περαιτέρω αύξηση των κρου-
σμάτων στην πατρίδας μας, 
ακόμα και κρουσμάτων που 
δεν προέρχονται από ήδη 

γνωστές πηγές μετάδοσης, θα πρέπει 
να αναμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, 
όπως ανέφερε στη σημερινή ενημέρωσή 
του προς τους ιατρικούς συντάκτες, ο 
εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για 
τον κοροναϊό, λοιμωξιολόγος, Σωτήρης 
Τσιόδρας.

Ο κ. Τσιόδρας ανακοίνωσε 11 νέα 
κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό 
αριθμό των κρουσμάτων στη χώρα μας 
στα 84.

Πρόκειται για 81 Έλληνες και 3 ξένους 
υπηκόους. Τα 56 κρούσματα σχετίζο-
νται με τους προσκυνητές στους Αγίους 
Τόπους, 47 ήταν ταξιδιώτες και άλλοι 9 
επαφές των ταξιδιωτών αυτών.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσιόδρας, 27 άτο-
μα νοσηλεύονται, ένας εκ των οποίων με 
σοβαρή πνευμονία στο πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο της Πάτρας. Σε απομόνωση 
στο σπίτι τους, σε καλή κατάσταση, πα-
ρακολουθούνται 57 άλλα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα.

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός, ότι 
ο κ. Τσιόδρας, για πρώτη φορά, ανα-
φέρθηκε σε 4 κρούσματα που δεν έχουν 
κανένα ιστορικό έκθεσης, δηλαδή πιο 
απλά, δεν σχετίζονται με τα μέχρι τώρα ε-
πιβεβαιωμένα κρούσματα και δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί η πηγή μετάδοσης του 
ιού σε αυτούς.

Γίνεται ιχνηλάτηση επαφών τους η 
οποία είναι σε εξέλιξη.

Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας 
από την πλευρά του, τόνισε σε αυστηρό 
ύφος, ότι είναι υποχρέωση και καθήκον 
όλων να προστατεύσουμε τις ευπαθείς 
ομάδες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν 
χωράει ανευθυνότητα, και ζήτησε όσοι 
έχουν συμπτώματα γρίπης να παραμεί-
νουν στο σπίτι τους και υπευθυνότητα 
από όλους για τον περιορισμό της δια-
σποράς, η οποία θα πλήξει περισσότερο 
τις ευπαθείς ομάδες.

Από τις ευπαθείς ομάδες ο υπουργός 
Υγείας ζήτησε να μένουν στο σπίτι τους 

και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
Τέλος, ο υπουργός Υγείας είπε ότι οι 

επόμενοι δύο μήνες θα είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμοι και γι΄ αυτό θα πρέπει όλοι να 
αναλάβουμε τις ευθύνες μας.

Ο κ. Τσιόδρας συμπλήρωσε επίσης, 
ότι η επιτροπή εισηγήθηκε νέα μέτρα 
για τον περιορισμό της επιδημίας στην 
κοινότητα.

Έδωσε έμφαση στις ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού, και μίλησε ουσιαστι-
κά για ανθρώπους άνω των 70 ετών, 
με χρόνια καρδιαγγειακά, αναπνευστικά 
προβλήματα, ασθενείς με σακχαρώδη 
διαβήτη αλλά και όσους υποφέρουν από 
χρόνιες καταστάσεις ανοσοκαταστολής. 
Ο κ. Τσιόδρας μίλησε για ακόμα μία φο-
ρά για τήρηση των κανόνων υγιεινής σε 
συναθροίσεις άνω των 50 ατόμων, ανα-
φέροντας το παράδειγμα των δημοτικών 
συμβουλίων, ενώ είπε ότι ματαιώνονται 
όλες οι εκδηλώσεις άνω των 1.000 ατό-
μων και ο ημιμαραθώνιος της Αθήνας.

 Αναστέλλονται οι πτήσεις 
από Ελλάδα προς Β. Ιταλία

Αναστέλλονται όλες οι πτήσεις από 
και προς τη Βόρεια Ιταλία από όλα τα ελ-
ληνικά αεροδρόμια και όλες τις αεροπο-
ρικές εταιρείες, από σήμερα 9 Μαρτίου 
έως τις 23 Μαρτίου 2020, όπως ανακοί-
νωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωσή «η ΥΠΑ δίνοντας 
προτεραιότητα στην ασφάλεια των ε-
πιβατών και των πτήσεων και εναρμο-
νισμένη με τις οδηγίες του υπουργείου 
Υγείας και του ΕΟΔΥ, προχωρά ως μέτρο 
πρόληψης κατά του COVID19 στην προ-
σωρινή αναστολή όλων των πτήσεων 
από και προς τη Βόρεια Ιταλία.

Η σχετική NOTAM ισχύει από χθες 9 
Μαρτίου 2020 έως τις 23 Μαρτίου 2020 
και αφορά όλα τα αεροδρόμια της Βόρει-
ας Ιταλίας και συγκεκριμένα τις περιοχές 
(Emilia Romagna, Piedmont, Lombardy 
και Veneto)».

Σημειώνεται ότι η αναστολή πτήσεων 
ισχύει για όλα τα αεροδρόμια της Ελλά-
δας και όλες τις αεροπορικές εταιρίες.

Οι τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφο-
ρά την οργανωμένη, μαζική απόπειρα 
παράνομης εισόδου σε ευρωπαϊκό 
έδαφος, ατόμων από το τουρκικό έ-
δαφος και οι συνέπειες του νέου κο-
ροναϊού στην δημόσια υγεία και στην 
οικονομία, αποτέλεσαν βασικά θέματα 
της συνάντησης που είχε πριν από 
λίγη ώρα ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης, με την καγκελάριο 
‘Αγγελα Μέρκελ, στο περιθώριο του 
Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φό-
ρουμ που πραγματοποιείται σήμερα 
στο Βερολίνο.

   Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε 
την κ. Μέρκελ για τις κινήσεις της τουρκικής πλευράς, τονίζο-
ντας την άμεση και έμμεση εμπλοκή τουρκικών αρχών στην 
δημιουργία και συνέχιση της μαζικής αυτής απόπειρας παραβί-
ασης των ευρωπαϊκών συνόρων, αλλά και την επιβάρυνση της 
κατάστασης από την επίσης οργανωμένη επιχείρηση διασπο-
ράς ψευδών ειδήσεων.

   Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 
αναφέρθηκε στις εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιό-
τητας, με στρατιωτικό όχημα της Τουρκίας, που έχει χρηματο-
δοτηθεί από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επιχειρεί 
να κατεδαφίσει τον φράχτη που προστατεύει τα ελληνικά και 
ευρωπαϊκά σύνορα στην περιοχή του Έβρου.

   Από την πλευρά της, η καγκελάριος επισήμανε ότι η Κοινή 
Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του Μαρτίου 2016, δεν αφορά μόνο τα 
χρήματα που λαμβάνει η Τουρκία από την Ευρώπη, αλλά και 
τον σεβασμό των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. 
Τόνισε μάλιστα, ότι το θέμα του προσφυγικού-μεταναστευτικού 
αφορά την ίδια την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 
ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με εποικοδομητικό τρόπο το 
χρονικό διάστημα έως και την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής 
της 26ης Μαρτίου, αρχής γενομένης από την αποκλιμάκωση 
των προκλητικών ενεργειών από πλευράς της Τουρκίας και 
συζήτησαν την ανάγκη βελτιώσεων στην συμφωνία Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Ενδεικτικά, έγινε αναφορά σε κοινές 
περιπολίες της ακτοφυλακής με την Frontex, όχι μόνο στα ελ-
ληνικά, αλλά και στα τουρκικά χωρικά ύδατα, προκειμένου να 
ελεγχθούν καλύτερα οι ροές, καθώς και στην πραγματοποίηση 
επιστροφών από την Ελλάδα στην Τουρκία όχι μόνο από τα 
νησιά του Αιγαίου αλλά και από την ενδοχώρα.

   Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορο-
ναϊού τόσο για τη Δημόσια Υγεία όσο και για στην Οικονομία, ο 
πρωθυπουργός σημείωσε ότι το 2020 εξαιτίας του κοροναϊού 
η οικονομική δραστηριότητα θα επηρεαστεί σε ευρωπαϊκό 
αλλά και παγκόσμιο επίπεδο και συμπλήρωσε ότι είναι ευ-
θύνη των ηγετών να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
προστασία του πληθυσμού και ιδίως των ευάλωτων ομάδων. 
Επειδή η επιδημία και τα μέτρα αυτά έχουν οικονομικό κόστος 
απαιτείται συντονισμένη δράση και το κόστος της λήψης των 

δημοσιονομικών μέτρων δεν θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη στους στόχους 
των πρωτογενών πλεονασμάτων των 
κρατών-μελών, υποστήριξε ο κ. Μητσο-
τάκης, ενώ η κ. Μέρκελ παραδέχθηκε 
ότι η αντιμετώπιση αυτών των δαπανών 
θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε επί-
πεδο ΕΕ.

   Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμη 
για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο και ο πρωθυπουργός σημείωσε 
την ανάγκη να υπάρξουν επαρκείς πό-
ροι από τον κοινοτικό προϋπολογισμό 
για την χρηματοδότηση τόσο των πα-

ραδοσιακών πολιτικών της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής όσο και για τις νέες προκλήσεις της Κλιματικής αλλα-
γής και της αντιμετώπισης του προσφυγικού - μεταναστευτικού 
προβλήματος.

   Όσον αφορά, τέλος, τις εργασίες του Ελληνο-Γερμανικού 
Οικονομικού Φόρουμ, οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στην ενίσχυ-
ση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας των δύο χω-
ρών, αλλά και στην επέκτασή της σε νέους, δυναμικούς τομείς, 
όπως η πράσινη ενέργεια, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ), η φαρμακευτική τεχνολογία και η αγροτική οικονομία. Ο 
κ. Μητσοτάκης παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης για τη 
μετάβαση της χώρας σε καθαρές μορφές ενέργειας, το οποίο 
φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο έλξης επενδυτών, καθώς και να 
δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας με στόχο την παραγωγι-
κή ακμή και την τοπική ευημερία της περιφέρειας.

ΣΥΡΙΖΑ: Μόνο ευχολόγια…
«Δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης φεύγει από τη συνάντηση με 

τη Γερμανίδα Καγκελάριο, έχοντας αποκομίσει μόνο ευχολόγια 
και αυτονόητες λεκτικές καταδίκες για τον τουρκικό εκβιασμό και 
την εργαλειοποίηση προσφύγων και μεταναστών από τον Ρ. Τ. 
Ερντογάν», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, για τη συ-
νάντηση του πρωθυπουργού με την Άγγελα Μέρκελ.

Και συνεχίζει:
«Διεθνοποίηση του τουρκικού εκβιασμού δεν είναι μόνο ενη-

μέρωση αλλά και διεκδίκηση προκειμένου η Ευρώπη και ειδικά 
η Γερμανία να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ο Πρωθυπουργός 
δυστυχώς δεν φαίνεται να διεκδίκησε τίποτα».

Συγκεκριμένα εγκαλεί τον Πρωθυπουργό ότι δεν πήρε «ούτε 
μισή αναφορά σε έκτακτη Σύνοδο και κυρώσεις στην Τουρκία», 
«ούτε μισή αναφορά στην ανάγκη διαμοιρασμού των βαρών και 
νέου προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων στην Ευρώ-
πη όπως το 2016. Επανέφερε μόνο το προ μηνών αίτημα για 
μετεγκατάσταση ασυνόδευτων προσφυγόπουλων και μάλιστα 
εθελοντικά», «ούτε μισή αναφορά στην ανάγκη για επανεγκα-
ταστάσεις προσφύγων από την Τουρκία στην Ευρώπη, ώστε να 
έχουν κίνητρα να μείνουν εκεί».

«Η λύση στους εκβιασμούς Ερντογάν και την προσφυγική 
κρίση δεν μπορεί να είναι μόνο λεκτική αλληλεγγύη και μετατρο-
πή της Ελλάδας σε αποθήκη ψυχών», καταλήγει η ανακοίνωση 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Μεταναστευτικό και κοροναϊός στην ατζέντα 
της συνάντησης Μητσοτάκη - Μέρκελ

Στα 84 ανέβηκαν χθες τα 
κρούσματα στην Ελλάδα 

 Β. Κικίλιας: Να αναλάβουμε όλοι  τις ευθύνες μας
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