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Να κατακτήσουμε κάποια 
στιγμή…τα αυτονόητα!

   Η ανακοίνωση της 3ης ΥΠΕ για ενέργειες 
σε συνεργασία με τη διοίκηση του Νοσοκομείου 
να λειτουργήσει μετά από 10 χρόνια αξονικός 
τομογράφος στη Νάουσα μας εκπλήσσει συγχρόνως 
θετικά και αρνητικά. Είναι σίγουρα στα συν 
το γεγονός ότι συνεργάζονται όλοι οι αρμόδιοι 
φορείς για την πρόσληψη προσωπικού και την 
στελέχωση του αξονικού, σε συνεργασία επίσης 
με την προμηθεύτρια εταιρία για την εκπαίδευση, 
προκειμένου επιτέλους να υπάρξει αξονικός στη 
Νάουσα. Και ερχόμαστε σε αυτό το επιτέλους…
Πέρασαν τόσα χρόνια, ξοδεύτηκαν τόσα χρήματα για 
άλλους σκοπούς και ένα από τα βασικά διαγνωστικά 
μηχανήματα, όπως ο αξονικός τομογράφος ήταν 
πολυτέλεια τόσα χρόνια για την ευρύτερη περιοχή 
της Νάουσας. Εκεί που με αγωνία περιμένουν 
και με χαρά θα υποδεχθούν οι πολίτες αυτήν την 
κατάκτηση…, αποτέλεσμα μεγάλων προσπαθειάνω, 
πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων τα 
τελευταία χρόνια, κι ας ήταν αυτονόητη! 
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Βλασίου ιερομ., Θεοδώρας Αυγούστης

Στο Σέλι και πάλι για διήμερο,
ο Κώστας Καραμανλής

ΣτοΣέλιπέρασετοΠαρασκευοσαββατοκύριακοοπρώην
πρωθυπουργόςΚώσταςΚαραμανλήςμαζίμετησύζυγότου,
ΝατάσαΠαζαΐτηκαιχάρηκανγιαμιαφοράακόμητογραφικό
ορεινόχωριότηςΒέροιας.Τοζεύγοςέμεινεσεξενοδοχείοτου
Σελίου, έφαγανστις ταβέρνες τηςπεριοχήςκαιαπόλαυσαν
διακριτικάτιςομορφιέςτουβουνούμεβόλτεςστιςχιονισμένες
γειτονιές,παρέαμεφίλους τους.Πέρασανεπίσηςκαιαπό το
κτήριο-μουσείοτουΠολιτιστικούΤουριστικούΣυλλόγουΣελίου,
και αναχώρησαν τηνΚυριακή.Εννοείται ότι φωτογραφήθηκε
με κατοίκους και επισκέπτες και μεταξύαυτών, όπως είδαμε
στησελίδατουστοfb,καιμετονδημοτικόσύμβουλοΒέροιας,
ΚαλλίστρατοΓρηγοριάδη. Συχνός επισκέπτης τουΣελίουο
Καραμανλής και όπωςμαθαίνουμε τουαρέσει τόσοπολύ το
Σέλι,πουκάποιαστιγμήθαήθελεναπερνάειπολύχρόνοεκεί!

Ο 23χρονος Αλέξανδρος 
Αλαγκιοζίδης,

νέος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ 
Ημαθίας

ΤηνΚυριακή9Φεβρουαρίου,ηαρμόδιαγιατιςΕκλογέςΑνά-
δειξηςΠροέδρωνΝομαρχιακώνΕπιτροπώνκαιΔημοτικώνΤοπι-
κώνΟργανώσεων τηςΟΝΝΕΔΚεντρικήΕφορευτικήΕπιτροπή
συνεδρίασεκαιεξέτασετιςυποβληθείσεςγιαταανωτέρωόργανα
υποψηφιότητεςκαιστησυνέχειαανακήρυξετουςπροέδρουςτων
αντίστοιχωνΝομαρχιακώνΕπιτροπώντηςΟΝΝΕΔ.ΓιατηνΗμα-
θία,ανακηρύχθηκεπρόεδροςΑλέξανδροςΑλαγκιοζίδης,23ετών,
πρόεδροςτωνμηχανικώνπεριβάλλοντοςπαν.Πατρώνκαιγραμ-
ματέαςτηςΔΑΠΝΔΦΚΑΓΡΙΝΙΟΥτατελευταία2χρόνια.Οίδιος
ευχαρίστησεαπόκαρδιάςτιςΗμαθιώτισεςκαιτουςΗμαθιώτεςγια
τηνομόφωνηστήριξητουςκαιτηνανάδειξητουωςπρόεδροςτης
ΟΝΝΕΔΗμαθίας.«Συνειδητοποιημένος πλήρως για την ευθύνη 
της θέσης μου και τις υποχρεώσεις που την διέπουν, υπόσχομαι 
να αναδείξω τις θέσεις και τις απόψεις της οργάνωσης μας στον 
Νομό και να κάνουμε την ΟΝΝΕΔ Ημαθίας, σε συνεργασία με 
τα μέλη των τοπικών οργανώσεων μας πρωταγωνιστή. Στόχος 
είναι η ΟΝΝΕΔ να σταθεί αρωγός και πρωτοπόρος στην ανα-
γέννηση της Ελλάδας με τον πρωθυπουργό όλων των Ελλήνων 
Κυριάκος Μητσοτάκης όπως οραματίζεται ο πρόεδρος μας Pavlos 
Marinakis»,αναφέρειστηνπρώτητουεπίσημηδήλωση.

Ευχόμαστεκαλήθητεία!

ToστούντιοτουΑΚΟΥ99.6γέμισε
απόεκκολαπτόμενουςραδιοφωνικούςπαραγωγούς

Μαθητέςτου1ουΓυμνασίουΒέροιας,συνοδευόμενοιαπότηνΝίναΡάμουκαθηγήτριαμουσικήςκαιτηνΠολύμνια
Ανδρεάδουμαθηματικό,βρέθηκανζωντανάστοστούντιοτουΑΚΟΥ99.6καιστηνεκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ.Αφορμή
τηςεπίσκεψήςτουςησυμμετοχήτουςωςμέλητηςομάδαςEuropeanSchoolRadio,ενόςευρωπαϊκούπρογράμματος
πουδίνεικίνητραναδημιουργηθούνεντόςτωνσχολείωνδιαδικτυακοίραδιοφωνικοίσταθμοίμετηνσυμμετοχήτωνπαι-
διώνστονρόλοτωνπαραγωγών.Ταπαιδιάμίλησανμεενθουσιασμόγιατηνδράση,τιςπροσωπικέςτουςεκπομπές(μου-
σικές,λόγου), ενώέδειξαννααπολαμβάνουν τηνσυμμετοχή τουςστηνροή τηςζωντανήςεκπομπήςστονΑΚΟΥ99.6.
Ακόμηκαιότανέκλεισανταμικρόφωνασυνέχισανναρωτούνακόμηκαιγιατεχνικάθέματα,ενώακολούθησεξενάγηση
στην…μαγείατουΡαδιοφώνου!

ΚυκλοφοριακέςΡυθμίσειςσήμερακαιαύριο
επίτηςοδούΑγίουΔημητρίου

Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμί-
σεις ισχύουν σήμερα και αύριο επί της
οδούΑγίουΔημητρίου,Καστανιάςκαιτης
παρόδου Κοντογεωργάκη στην Βέροια,
για  τηνπρόληψητροχαίωνατυχημάτων,
κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών
ανέγερσηςκατοικίας,

Από τις  08:30 έως τις 14:30, προ-
βλέπεται απαγόρευση της κυκλοφορίας,
παντόςείδουςοχημάτων,στηνοδόΑγίου
Δημητρίου, από τηνσυμβολή τηςμε την
οδόΑνοίξεωςέωςτηνσυμβολήτηςμετην
οδόΚαστανιάς,στηνπάροδοΚοντογεωρ-
γάκη, από την συμβολή της με την οδό
Κοντογεωργάκη έως τηνσυμβολή τηςμε
την οδόΑγίουΔημητρίου, στην οδόΈλ-
ληςαπότηνσυμβολήτηςμετηνοδόΑγ.
ΔημητρίουέωςτηνσυμβολήτηςμετηνοδόΚαμαριωτίσσης,στορεύμαπορείαςαπότηνοδόΑγ.Δημητρίουπροςτηνοδό
ΚαμαριωτίσσηςκαιστηνοδόΚαμαριωτίσσηςαπότηνσυμβολήτηςμετηνοδόΈλληςέωςτηνσυμβολήτηςμετηνοδό
Καστανιάς.Κατάτηδιάρκειατωνανωτέρωκυκλοφοριακώνρυθμίσεων,ηκυκλοφορίατωνοχημάτωνθαπραγματοποιεί-
ταιαπόπαρακείμενεςοδούς.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί Ιρλανδικών Γεφυρών
σε Μακροχώρι και  Ταγαροχώρι 

ΕπίσηςηΔιεύθυνσηΑστυνομίαςαπαγορεύειτηνκυκλοφορία,παντόςείδουςοχημάτωνστηνΙρλανδικήΓέφυρα
τηςΔημοτικήςΟδούΛαζοχωρίου–Μακροχωρίου,περιοχήΜακροχωρίου,πλησίονεργοστασίου«VENUS»καιστην
ΙρλανδικήΓέφυραπεριοχήςτηςΔημοτικήςΟδούΠ.Λυκογιάννης-Ν.Λυκογιάννης,περιοχήΤαγαροχωρίου.

Ηαπόφασηισχύειαπόσήμεραέωςτηναποκατάστασητηςοδού,ταδεοριζόμενααπόαυτήμέτραισχύουναπό
τηντοποθέτησητωνσχετικώνπινακίδωνσήμανσης.
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Η 3η ΥΠΕ για τον αξονικό τομογράφο Νάουσας: Τοποθετήθηκε, 
αδειοδοτήθηκε και στελεχώνεται το Ακτινολογικό

Από την διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Γενικού Νο-
σοκομείου Ημαθίας, γνωστοποιείται ότι, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για 
τη λειτουργία του αξονικού τομογράφου στη Νάουσα και προκειμένου να μην 
υπάρχει παραπληροφόρηση των πολιτών της Ημαθίας, ενημερώνουν ότι: 

• Η τοποθέτηση του αξονικού τομογράφου έχει ολοκληρωθεί και ο περιβάλ-
λον χώρος πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές, ενώ έχει περαιωθεί και η 
διαδικασία αδειοδότησης. 

• Η στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος τόσο με ιατρούς, όσο και με 
χειριστές, που θα εξασφαλίζουν την πλήρη και εύρυθμη λειτουργία του αξο-
νικού τομογράφου, γίνεται με τη συμμετοχή όλων των ειδικών  ιατρών του 
Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας και χειριστών που βρίσκονται στη διάθεση της 
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας. 

• Επιπλέον, εντός της εβδομάδας προκηρύσσεται τρίτη θέση Ακτινολόγου, 
ενώ  ξεκινά άμεσα από την προμηθεύτρια εταιρεία η εκπαίδευση του προσω-
πικού για τη λειτουργία του αξονικού τομογράφου. 

Ο συντονισμένος προγραμματισμός του Υπουργείου Υγείας, της 3ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας και της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, 
θα επιτρέψει στους πολίτες της Νάουσας να έχουν πολύ σύντομα πρόσβαση 
σε μία τόσο σημαντική υπηρεσία υγείας, για πρώτη φορά μετά από μια δεκα-
ετία.

«Κοινό μέτωπο» κατοχύρωσης του γύρου, 
ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης 

Φωτεινή Αραμπατζή: Αίσιο τέλος στις διαφωνίες χρόνων για την πιστοποίηση του ελληνικού Γύρου στην  Ευρωπαϊκή Ένωση … 
Μετά από διαφωνίες χρόνων «έδωσαν σήμερα τα χέρια» στο κάλεσμα της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Φωτεινής 

Αραμπατζή, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για την από κοινού κατάθεση φακέλου  πιστοποίησης του Γύρου στην  Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ελληνική Βιομηχανία Κρέατος, Ομοσπονδία Χοιροτρόφων Ελλάδος και Εθνική Διεπαγγελματική Κρέατος, ασπάστηκαν την πρόταση της 

Υφυπουργού  να προχωρήσουν  τελικά ενωμένοι και να διεκδικήσουν σθεναρά το μείζον- την κατοχύρωση του Γύρου ως Προϊόντος Γεωγρα-
φικής Ένδειξης (ΠΓΕ)- και όχι το έλασσον- την αναγνώριση δηλαδή του Γύρου ως  Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ)-, που 
ήταν η τελευταία λύση ύστερα από τη χρόνια ασυνεννοησία των εμπλεκομένων. 

Ασυνεννοησία και διαφωνίες, που είχαν ωθήσει πριν ένα χρόνο τον  Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ), 
να υποβάλει μεμονωμένα φάκελο κατοχύρωσης του Γύρου ως ΕΠΙΠ (αρ. πρωτ. 183/12468/22-01-2019) ως ελάχιστη προστασία, έναντι του 
σφετερισμού του προϊόντος από αθέμιτες, διεθνείς πρακτικές, προκαλώντας τις ενστάσεις τόσο της ΕΔΟΚ όσο και της Ομοσπονδίας Χοιρο-
τρόφων.

Τελικά και με την παρουσία  του Προέδρου του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Σέρκο Χαρουτουνιάν, βρέθηκε η «χρυσή τομή» και προέταξαν όλοι το 
κοινό καλό, στην ανάγκη η Χώρα να βαδίζει συντεταγμένα και με Εθνική Στρατηγική για τα προϊόντα της, διασφαλίζοντας την προέλευση, τη 

φήμη και την προστιθέμενη αξία τους.
Στη συνάντηση αποφασίστηκε να επανακατατεθεί ο φάκελος διεκδίκησης ως Προ-

ϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), με ορίζοντα τα τέλη Μαρτίου και η Υφυπουργός 
ζήτησε τη συνδρομή όλων για την πληρότητα και αρτιότητά του, υποσχόμενη την 
αμέριστη συμπαράσταση τόσο των υπηρεσιακών του Υπουργείου όσο βεβαίως και 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών 
Επεξεργασίας Κρέατος, κ. Εμμανουήλ Δομαζάκης, ο Αντιπρόεδρος, κ. Στέλιος Σκαρίμπας, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, κ. Γιώργος Οικονόμου, ο Πρόεδρος της Νέας 
Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος, κ. Γιάννης Μπούρας, ο Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, κ. Λευτέρης Γίτσας και αρ-
μόδιοι Υπηρεσιακοί Παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Αμέσως μετά τη συνάντηση η κ. Αραμπατζή δήλωσε:
«Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη σημερινή τους απόφαση να εγκαταλείψουν διαφωνίες και μεμονωμένες στρατηγικές 

και να διεκδικήσουμε με αποφασιστικότητα και ομοψυχία μια σημαντική κατοχύρωση για ένα προϊόν σήμα-κατατεθέν. Ο στόχος να κατοχυρώσουμε ότι ο  Γύρος έχει 
συγκεκριμένη χώρα προέλευσης και παραγωγής και αυτή είναι μόνον η  Ελλάδα, μας δυναμώνει απέναντι στις δυσκολίες, που θα βρεθούν, μετά από τόσα χρόνια 
απουσίας διεκδίκησης. Η απόφαση ήταν η αρχή ενός απαιτητικού αγώνα, που όλοι, Πολιτική Ηγεσία, βιομηχανία, παραγωγοί και κτηνοτρόφοι θα δώσουμε ενωμένοι».

Έκοψε πίτα η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας
Σε εορταστικό κλίμα πραγματο-

ποιήθηκε την Κυριακή 09-02-2020 
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βα-
σιλόπιτας για το προσωπικό του 
Επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας Ημαθίας στον πολυχώρο 
εκδηλώσεων «Άρωμα Πόλης» στη 
Βέροια. Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, 
ο Αστυνομικός Διευθυντής Διονύ-
σιος Κούγκας καλωσόρισε όλους 
τους παρευρισκόμενους, ευχήθη-
κε για μια καλή και δημιουργική 
χρονιά με υγεία, δύναμη και αι-
σιοδοξία και ευχαρίστησε όλο το 
προσωπικό του Επιτελείου για τη 
μέχρι σήμερα αγαστή συνεργασία 
τους, η οποία θα συνεχιστεί για 
τουλάχιστον ένα ακόμη έτος αφού 
ο κ. 

Κούγκας παραμένει και τη νέα 
χρονιά στην ίδια θέση ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας. Ο Αστυνομικός Διευθυντής επεσήμανε ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών η Ελληνική Αστυνομία καταβάλλει καθημερινά κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να διαφυλάξει την ασφάλεια των πολιτών και διαβεβαίωσε όλους τους Αστυνομικούς και παρευρισκόμενους πολίτες του χώρου ότι η Ελληνική Αστυνομία θα είναι πάντα στο πλευρό τους και η πόρτα 
του γραφείου του θα είναι πάντα ανοιχτή για όλους. Στη συνέχεια έκοψε την βασιλόπιτα όπου τυχερός αναδείχθηκε ο ίδιος ο Αστυνομικός Διευθυντής Διονύσιος Κούγκας κερδίζοντας το φλουρί, καθώς και σε επίπεδο γραφεί-
ων το προσωπικό του Γραφείου Διαχείρισης.

Η εορταστική ημέρα όμως έκρυβε και άλλες εκπλήξεις όπου σε προσφερόμενα δώρα τυχερή ήταν η Αρχιφύλακας Χριστίνα Θεοδωρίδου. Επίσης άλλα δύο (2) άτομα κέρδισαν ύστερα από κλήρωση ένα πολυήμερο ταξίδι 
στο εξωτερικό προσφορά του ιδιοκτήτη του χώρου κ. Απόστολου Εμμανουηλίδη.
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Ε Ν Ω Μ Ε -
ΝΕΣ  ΠΑΤΟΥ-
ΣΕΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)

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

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

Σενάριο: 
ΡΑΪΝΧΑΡΤ ΚΛΟΥΣ

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ   (Συνεχίζει για 7η και τελευταία 

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

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

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

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

Προβολές:  Καθημερινά στις 21.30

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

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

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

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

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     6/2/20 - 12/2/20

Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στην Αλεξάνδρεια
“Οι τρεις ευχές”, ένα μουσικοθεατρικό 
παραμύθι με τους “Θεατρομπόμπιρες” 

Η θεατρική ομάδα “Θεατρομπόμπι-
ρες” και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προ-
στασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δή-
μου Αλεξάνδρειας σας προσκαλούν να 
συμμετέχετε σε μια πράξη αγάπης και 
αλληλεγγύης.

Οι “Θεατρομπόμπιρες” θα παρουσιά-
σουν το μουσικοθεατρικό παραμύθι “Οι 
Τρεις Ευχές”, το Σάββατο 15 Φεβρουαρί-
ου 2020 στην Αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημαρχείου Αλεξάνδρειας, στις 6 μ.μ.

Αντί χρηματικής συνεισφοράς θα συ-
γκεντρωθούν τρόφιμα για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Το ‘’ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ’’, 
αφιερωμένο στα κατοικίδια παρουσιάζεται 

στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, συνεχίζοντας με συ-

νέπεια τις φιλοζωικές και φιλαναγνωστικές της δράσεις, 
παρουσιάζει το τεύχος 117-118 του περιοδικού ‘’ΕΝΤΕΥ-
ΚΤΗΡΙΟ’’, αφιερωμένο στα κατοικίδια. Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020 στις 
20:00, στο ‘’Υπόγειο της Μνήμης’’, στο Βυζαντινό Μου-
σείο Βέροιας.

Γάτες, σκυλάκια και άλλα κατοικίδια, στο γραφείο, στην 
πολυθρόνα, στις σελίδες των βιβλίων. Φιλόζωοι συγγραφείς 
και αναγνώστες που χαίρονται την συντροφιά των μικρών 
μας φίλων συγκεντρώνονται σε ένα από τα λιγοστά πια λο-
γοτεχνικά περιοδικά που από το 1987 διευθύνει με περισσή 
ευγένεια, καλαισθησία και γνώση ο Γιώργος Κορδομενίδης.

Τον εκδότη και το περιοδικό θα παρουσιάσουν στο 
κοινό ο δικηγόρος-συγγραφέας Γιώργος Λιόλιος και ο ποιη-
τής-κριτικός Θανάσης Μαρκόπουλος.

Βεροιώτικα και Λαογραφικά

Ο Άγιος Βλάσιος
Του Μάκη Δημητράκη

Ο Άγιος Βλάσιος 
που τιμάται σήμερα 
(11/2) στη Βέροια έζη-
σε στον Πόντο και γρή-
γορα ανήλθε τα «σκα-
λιά» της Ιεροσύνης και 
χειροτονήθηκε Επί-
σκοπος Σεβάστειας 
(Αρμενίας). Σπούδασε 
ιατρική και πάντα πρόσφερε τις επιστημονικές του γνώσεις αφιλοκερδώς. Τον συνέλαβαν κατά τους διωγμούς 
«επί αυτοκράτορα» Λικίνιου και αφού υπέστη αποτρόπαια βασανιστήρια αποκεφαλίσθηκε το 316 μ.Χ.

Εκτός του Αγ. Βλασίου του επισκόπου Σεβάστειας, η Εκκλησίας μας, τιμά στις 3/2 τον Αγ. Βλάσιο τον γνω-
στό ως βουκόλο που καταγόταν από την Καισάρεια της Καππαδοκίας που ήταν κτηνοτρόφος γι’ αυτό και σε 
ορισμένα μέρη της πατρίδας μας θεωρείται προστάτης των κτηνοτρόφων αφού τους προστατεύει, όπως πι-
στεύουν, από αρπακτικά ζώα (λύκους, τσακάλια, αλεπούδες).

Ο ναός του Αγ. Βλασίου στη Βέροια κτίσθηκε στις αρχές του 14ου αιώνα και βρίσκεται στην ενορία της Κυρι-
ώτισσας (οδός Περδίκα). Όπως γράφει ο καθηγητής-ερευνητής Θωμάς Γαβριηλίδης εξωτερικά ο ναός μοιάζει 
σαν ένα φτωχικό βεργιώτικο σπιτάκι από πουρόπετρα και στα χρόνια της τουρκοκρατίας οι περίοικοι αναγκά-
σθηκαν «να κάνουν παραλλαγή» για να μη «μπαίνουν στο μάτι» των φανατικών μουσουλμάνων.

Όπως γράφει ο βυζαντινολόγος Θανάσης Παπαζώτος ο ναός αρχικά ήταν μονόχωρος και ξυλόστεγος. 
Κατά τον 16ο αιώνα άλλαξε ριζικά, ενώ ανακαινίσθηκε και κατά τον 18ο αιώνα. Σήμερα μοιάζει με παράξενου 
σχήματος τρίκλιτη βασιλική με ενσωματωμένο πρόναο.

Οι τοιχογραφίες είναι του 14ου αιώνα και αποδίδονται στον μεγάλο ζωγράφο Γεώργιο Καλλιέργη, αγιογρά-
φο και της Εκκλησίας του Χριστού (Μητροπόλεως και Κοντογεωργάκη). Ανάμεσα στις τοιχογραφίες εντυπωσι-
άζει η Κοίμηση της Θεοτόκου, ο Ευαγγελισμός, η γιγαντιαία προσωπογραφία σε προτομή του τιμώμενου Αγ. 
Βλασίου καθώς και άλλες τοιχογραφίες ολόσωμων Αγίων.

Τέλος άξια αναφοράς είναι η Μονή Αγ. Βλασίου στα Τρίκαλα της Κορινθίας. Λειτουργεί ως γυναικεία Μονή 
και το καθολικό της διαθέτει εντυπωσιακό τέμπλο.



Λύση στο αδιέξοδο πολλών επιχειρήσεων ανά την Επικράτεια που 
αδυνατούν να ολοκληρώσουν το επενδυτικό πρόγραμμα στο οποίο 
εντάχθηκαν και βρίσκονται υπό τη δαμόκλειο σπάθη της επιστροφής 
και μάλιστα εντόκως των χρηματοδοτούμενων ποσών που έχουν ήδη 
λάβει, ζητά ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας 
κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Με σχετική Ερώτηση που κατέθεσε προς τα αρμόδια Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, ο κ. Τσαβδαρίδης ση-
μειώνει ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις μένουν δέσμιες σε μία αδιέξοδη 
κατάσταση. Αφού παίρνουν ετήσιες παρατάσεις υλοποίησης χωρίς 
πραγματικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της επένδυσης καθώς αποδε-
δειγμένα από τη φορολογική τους εικόνα έχουν είτε αρνητικό κύκλο 
εργασιών είτε κύκλο εργασιών μη ικανό να τις καταστήσει βιώσιμες 
είτε έχουν τεθεί σε αδράνεια.

Ως εκ τούτου, ο Βουλευτής Ημαθίας υπογραμμίζει ότι μία λειτουρ-
γική λύση είναι απαραίτητη καθώς πλήττεται το θετικό επενδυτικό 
κλίμα από την υφιστάμενη μετέωρη κατάσταση που διαιωνίζει αντί 
να αντιμετωπίζει το πρόβλημα και ρωτά τι προτίθετε να πράξει το Υ-
πουργείο ώστε να διευθετηθούν οι προαναφερόμενες προβληματικές 
περιπτώσεις.

Στο Αζερμπαϊτζάν ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης
 Ως μέλος της αντιπροσωπείας παρατηρητών από τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αυριανές βουλευτικές εκλογές στο Αζερ-
μπαϊτζάν συμμετέχει ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής 
Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης μαζί με τις Βουλευτίνες της ΝΔ κ.κ. 
Κατερίνα Μονογυιού και Στέλλα Μπίζιου.

Όπως δήλωσε ο κ. Τσαβδαρίδης, κατά την άφιξή του στο Μπακού, 
«η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων της Ευρώπης και ιδιαίτερα 
της χώρας μας με το Αζερμπαϊτζάν αποτελεί έναν στόχο που αξίζει να 
υλοποιηθεί καθώς σύμφωνα και με πρόσφατα συμπεράσματα σχετι-
κών συνεδρίων, η χαμηλή ροή των εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα 
στις δυο χώρες δεν αντανακλά το εξαιρετικό επίπεδο των πολιτικών 
σχέσεων. Το Αζερμπαϊτζάν αποτελεί μία δυνητικά σημαντική αγορά 
για τη χώρα μας κυρίως στον τομέα των φαρμάκων, των πρώτων 
υλών και της αγροδιατροφής.»
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Οι Επαγγελματίες
 και Βιοτέχνες Βέροιας 

κόβουν πίτα
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Βέροιας 

κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτας της την Κυριακή 16 Φε-
βρουαρίου στη 1.00 το μεσημέρι, στο κέντρο « ΑΡΩΜΑ 
ΠΟΛΗΣ» (πριν την στροφή για νοσοκομείο).   

Eυχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά, τον κ. Απόστολο Θυμιόπουλο, 

οινοπαραγωγό με έδρα τον Τρίλοφο Ημαθίας, (βραβείο 
παραγωγής οίνου 2019, θεωρείται αναμορφωτής του 
ελληνικού κρασιού - ξινόμαυρο «γη και ουρανός»), για τη 
δωρεά φορητού υπολογιστή και ενός φορητού ηχείου - ε-
νισχυτή, στο Νηπιαγωγείο Τριλόφου.

Τα παιδιά και οι γονείς του Νηπιαγωγείου
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

του Δημ. Σχολείου και Νηπιαγωγείου 
κ. Ηλίας Πραπαβέσης,

 η νηπιαγωγός Ελένη Πετρομελίδου

Ερώτηση Τσαβδαρίδη για το οικονομικό 
αδιέξοδο των επιχειρήσεων 

που αδυνατούν να ολοκληρώσουν το 
επενδυτικό πρόγραμμα που εντάχθηκαν

ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας:
Η σύμπραξη Δημόσιου
-Ιδιωτικού τομέα οδηγεί 
στην ιδιωτικοποίηση της 
Δημόσιας Περίθαλψης 

Με αφορμή την συζήτηση που γίνεται για την μετατροπή νο-
σοκομείων σε ΝΠΙΔ, προτάσσοντας σαν πανάκεια  την σύμπραξη 
Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα [ΣΔΙΤ], δηλώνουμε ότι η Κυβέρνηση δεν 
στοχεύει στην ενδυνάμωση του ΕΣΥ και στην ποιοτικότερη φροντίδα 
των πολιτών αλλά η πολιτική της  αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο 
πολιτικό σχέδιο για να διευκολυνθεί η διείσδυση Ασφαλιστικών εται-
ρειών στα Νοσοκομεία με στόχο την επιθετική ιδιωτικοποίηση της 
Δημόσιας Περίθαλψης και την ανατροπή αυτού που γνωρίσαμε σαν 
ΕΣΥ  μετά το 1980.

Η αλλαγή του νομικού καθεστώτος ενός Νοσοκομείου από ΝΠΔΔ 
σε ΝΠΙΔ οδηγεί σε κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απα-
σχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών, στην συμμετοχή των ιδιω-
τών επενδυτών[μέσω  των ΣΔΙΤ] στην Διοίκηση των Νοσοκομείων 
και στην ολική επαναφορά στο προ ΕΣΥ καθεστώς στην Υγεία που 
ευνοεί όσους μπορούν να πληρώσουν και αφήνει χωρίς αξιοπρεπή 
φροντίδα τους οικονομικά αδύναμους, τους ανασφάλιστους και τις 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Προειδοποιούμε το Υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση ότι αυτή 
η κοινωνική οπισθοδρόμηση δεν θα περάσει και θα βρει απέναντί 
της το σύνολο των Προοδευτικών δυνάμεων, τους ανθρώπους της 
δημόσιας περίθαλψης τους ασθενείς και τις τοπικές κοινωνίες.

Ν.Ε  ΣΥΡΙΖΑ   ΗΜΑΘΙΑΣ -ΤΜΗΜΑ  ΥΓΕΙΑΣ
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ΚΗΔΕΙΕΣ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 11 

Φεβρουαρίου 2020 στις 11.00 
π.μ.  από τον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου - Κουκουλι 
Ιωαννίνων ο  Ιωάννης Δημ. Βα-
κάμης σε ηλικία 87 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οι-
κείους του ειλικρινή συλλυπητή-
ρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 11 
Φεβρουαρίου 2020 στις 11.00 
π.μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Δη-
μητρίου Πολυδενδρίου Ημαθίας ο  
Αθανάσιος Δημ. Γιαννακας σε 
ηλικία 52 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή  9 Φε-
βρουαρίου 2020 στις 12.00 π.μ.  
από τον Ιερό Ναό Μητροπόλεως 
Βέροιας ο  Γεώργιος Καλπακί-
δης σε ηλικία 58 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 10 
Φεβρουαρίου 2020 στις 3.00 μ.μ.  
από τον Ιερό Ναό Παναγίας στο 
Σβορώνο Κατερίνης η Μαρία 
Ντελιανίδου σε ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

Κηδεύτηκε την Κυριακή  9 Φε-
βρουαρίου 2020 στις 11.30 π.μ.  
από τον Ιερό Ναό Υπαπαντή του 
Κυρίου Βέροιας η Σύρμω Χον-
δροματίδου σε ηλικία 94 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 10 
Φεβρουαρίου 2020 στις 16.00 
μ.μ.  από τον Ιερό Ναό Κοίμησης 
της Θεοτόκου Επισκοπής Ημαθί-
ας ο  Φίλιππος Τραγιόπουλος 
σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Κηδεύεται την Τετάρτη 12 Φε-
βρουαρίου 2020 στις 11.00 π.μ.  
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Πανα-
γιώτης Θεμ. Ξανθόπουλος σε 
ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 στις 
13.30 μ.μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στον 
Πλάτανο Ημαθίας η Ελισσάβετ Καρακίτσιου σε ηλικία 
88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 στις 
11.00 π.μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας ο Αθανάσιος Μπαντούρας σε ηλικία 68 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 Φεβρουα-

ρίου 2020 στον Ιερό Ναό Μητρόπολης 
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού 
και θείου

ΜΙΧΑΗΛ
ΝΤΕΛΛΑ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

ΑΓΡΥΠΝΙΑ  
 ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

9.00 Μ.Μ.
ΑΓΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΧΙΩ

Σχολή Γονέων
Τὴν Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸ Πνευ-

ματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ὁμιλητής στή Σχολή 
Γονέων θὰ εἶναι ὁ Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής κ. Ἀντώνιος Τσιτ-
λακίδης μέ θέμα: «Παιδική ἡλικία καί συναισθηματική ἰσορροπία».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
 ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             

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

-Ανώνυμες Κυρίες,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύ-
ματος , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Το Ζαχαροπλαστείο ``ΕΛΥΖΕ``,για την ευγενική προσφορά γλυ-
κισμάτων και τσουρεκιών , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική προσφο-
ρά 9 Kgr Γαλεό,για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά στους Ηλικιωμένους 
60 γιαουρτάκια,εις μνήμη της μητέρας της.

Εκ της Δ/νσεως

Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας, συγκαλεί τα μέλη του σε Ε-

κλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 
16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.30΄π.μ. στον ημιόροφο της 
πιτσαρίας «PAPAGALO» στη Βέροια.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Παρουσίαση πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 

2017-2019, συζήτηση και έγκρισή τους.
3. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2019, συζή-

τηση και έγκρισή του. 
4. Παρουσίαση Εκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής, συζήτηση 

και έγκρισή της.
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
6. Διενέργεια εκλογών για ανάδειξη Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επι-

τροπής, εκπροσώπων Συλλόγου σε ΠΟΣΟΨΥ και ΕΣΑΜΕΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι για υποψηφιότητα στα όργανα του Συλ-

λόγου μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητάς 
τους μέχρι και τις 14/2/2020 στα γραφεία του Συλλόγου ή στο 
email του.

Παρακαλούμε για την οικονομική τακτοποίηση των μελών.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγ-

ματοποιηθεί στις 23/2/2020, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με 
την ίδια ημερήσια διάταξη.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος       Η Γ. Γραμματέας

Γιώργος Σαλιάγκας       Μαρία Ντέντου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ <<Η ΑΓΑΠΗ>>

Πρόσκληση σε αιμοδοσία
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας σας προσκαλεί 

στην τακτική Αιμοδοσία του Συλλόγου την Κυριακή 23-2-2020 στα γραφεία 
του Συλλόγου στη Νέα Νικομήδεια από τις 9:00π.μ. έως τις 13:μ.μ.

Παράλληλα με την Αιμοδοσία στον ίδιο χώρο στις 10:30 θα πραγματο-
ποιηθεί η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Δίνουμε αίμα γιατί μας περισσεύει ΑΓΑΠΗ! 

Με τιμή το Δ.Σ.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπι-

κός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας 
Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας  
ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό κ. Από-
στολο Βεσυρόπουλο για την εύστοχη και 
ουσιαστική βοήθεια του σε λειτουργικά 
θέματα του Κέντρου μας.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να ει-
σπράττουμε άμμεσα και με ευαισθησία, 
στήριξη και αγάπη.

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου
 και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:
Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις υπηρεσίες 
υποβοήθησης αυτόνομης διαβίωσης 

και ασφαλούς γήρανσης Ηλικιωμένων
Πληροφορίες για την υπηρεσία: Η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί το έργο με τίτλο: 
«Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Α-
σφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων» που δημιουργεί 
μια κεντρική υπηρεσία υποστήριξης ηλικιωμένων 
που χρειάζονται φροντίδα και παρακολούθηση (η-
λικιωμένοι που ζουν μόνοι τους ή/και μακριά από 
δομές υγείας & φροντίδας, είναι χρόνια πάσχοντες).

Λειτουργεί γι’ αυτό το σκοπό σε 24ωρη βάση 
Τηλεφωνικό Κέντρο διαχείρισης κλήσεων με κα-
τάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό από κοινωνι-
κούς λειτουργούς και ψυχολόγους, που έχει άμεση 
πρόσβαση στο αρχείο κάθε ηλικιωμένου και αντα-
ποκρίνεται τηλεφωνικά στις κλήσεις ανάγκης του 
ηλικιωμένου. Στην περίπτωση που ο ηλικιωμένος 
αντιμετωπίζει πρόβλημα η 24ωρη υπηρεσία στέλνει 
αμέσως για βοήθεια, όποιον απαιτείται (κάποιον 
εθελοντή γείτονα, μέλος της οικογένειάς του, ασθε-
νοφόρο, την Άμεση Δράση, την Πυροσβεστική.)

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την 24ωρη παρακο-
λούθηση των ηλικιωμένων μέσω ειδικών συσκευών (συσκευές κατ’ 
οίκον παρακολούθησης με ανίχνευση πτώσης & κουμπί πανικού, 
συσκευές παρακολούθησης και εντοπισμού θέσης εκτός σπιτιού) 
οι οποίες δίνονται και εγκαθίστανται στον ηλικιωμένο.

Είναι μια κοινωνική υπηρεσία τηλεφροντίδας που στοχεύει στην 
υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης στο σπίτι τους, ατόμων που 
κινδυνεύουν λόγω ηλικίας, προβλημάτων υγείας ή κοινωνικής α-
πομόνωσης, προσφέροντας εξατομικευμένη προσοχή που μπορεί 
να βελτιώσει τις συνθήκες ασφαλείας, να μειώσει το αίσθημα της 
μοναξιάς στην καθημερινή ζωή, να ενισχύσει την ανεξαρτησία, να 
ανιχνεύσει και να αποτρέψει επικίνδυνες καταστάσεις.

Αιτήσεις  Συμμετοχής 
Η υπηρεσία αφορά την εξυπηρέτηση 3.000 συνολικά πολιτών 

στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τρία έτη. Δικαίωμα υ-
ποβολής αίτησης έχουν όσοι έχουν ηλικία 60 ετών και άνω.

Οι ενδιαφερόμενοι για να γίνουν λήπτες της υπηρεσίας θα πρέ-
πει να ολοκληρώσουν τα παρακάτω βήματα:

1. Να κατεβάσουν το απαιτούμενα έντυπα πατώντας στους πα-
ρακάτω συνδέσμους:

α) Η «Αίτηση Συμμετοχής – Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» σε 
μορφή pdf

β) H «Υπεύθυνη Δήλωση» σε μορφή pdf
2. Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν εντός της οριζόμενης 

προθεσμίας την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη «Αίτηση συμμε-
τοχής – Δήλωσης» συνοδευόμενη από την εκτυπωμένη και υπογε-
γραμμένη «Υπεύθυνη Δήλωση» στη Διεύθυνση Υγείας της Περιφε-
ρειακής Ενότητας στην οποία κατοικεί ή στη Διεύθυνση Υγείας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα δικαιολογητικά μπορούν 
να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ή 
με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στον Δήμο κατοικίας τους ή 
στις Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων τους.

3. Να υποβάλλουν με όμοιο τρόπο τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά. Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μαζί με τις 
αιτήσεις ή σε μεταγενέστερο χρόνο πάντα όμως εντός της καθορι-
ζόμενης προθεσμίας.

4. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι που υποστηρίζονται από τις 
κοινωνικές δομές των Δήμων μπορούν να δώσουν την αίτηση τους 
και το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων στους εργαζομένους 
των κοινωνικών δομών που τους εξυπηρετούν

 Στο Δήμο Αλεξάνδρειας υποβάλλονται αιτήσεις στις εξής κοινω-
νικές υπηρεσίες:

• ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ , Πλατεία Σιδηροδρομικού 
Σταθμού, ώρες λειτουργίας 08:00πμ-14:00μμ, τηλ.επικ: 23330-

26743
• Κατά τόπους ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ώρες επικοινωνίας 

07:00 πμ – 08:00 πμ και 13:00 μ.μ-14:30 μμ
• ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΛΕΞAΝΔΡΕΙΑΣ τηλ. επικ: 23330-

51038
• ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ τηλ. επικ: 23313-

51824
• ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΛΑΤΕΟΣ τηλ. επικ: 23330-81204
• ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕΛΙΚΗΣ τηλ. επικ: 23310-52225
• ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ-

ΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
• ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ, Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, ώρες επι-
κοινωνίας 8:00 πμ – 14:00 μμ, τηλ. επικ.: 23330-53071 & 72

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ, Πλατεία Παπαντωνίου, ώρες επι-
κοινωνίας 8:00 πμ – 14:00 μμ, τηλ. επικ.: 23330-23114

• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑ ώρες επικοινωνίας 12:00 πμ – 14:00 μμ, τηλ. επικ.: 
23333-50035, 23333-50021

Ενημερώσεις – Διευκρινήσεις
1. Ενημερώσεις και διευκρινήσεις που αφορούν τη διαδι-

κασία υποβολής αιτήσεων θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Αλεξάνδρειας

2. Πληροφορίες και ενημερώσεις για την υπηρεσία είναι 
διαθέσιμες και στη διεύθυνση http://www.clickzois.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλόπτωχου Αδελφό-

τητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφο-
ρά: 

1) Την οικογένεια Νικολάου Καλλιγά για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, 
στη μνήμη της πολυαγαπημένης φίλης τους Ευφροσύνης Μεγαλονί-
δη αντί στεφάνου.

2) Την  κ. Παπαδοπούλου Σοφία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ στη 
μνήμη προσφιλών νεκρών.

3) Ανώνυμη φίλη  για τη δωρεά των 40 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του 
συσσιτίου.

4) Τον κ. Πολυνίκη Σίμο για τα έξι κοτόπουλα, πελτέ, ρύζι, κριθα-
ράκι, μακαρόνια, φασόλια ρεβίθια.

5) Ανώνυμη κυρία για τα είκοσι κιλά φασόλια.
6) Την κ. Μαρία για τα τρία κιλά κιμά.
7) Ανώνυμο κύριο για τα δώδεκα γάλατα εβαπορέ.
8) Ανώνυμη κυρία για το αλεύρι, ζάχαρη, ρύζι, μακαρόνια, κριθα-

ράκι.
9) Ανώνυμη κυρία για ένα πλήρες γεύμα στη μνήμη προσφιλών 

νεκρών.
10) Ανώνυμο κύριο για τα δέκα λίτρα λάδι, τρία κιλά ρύζι, κριθα-

ράκι, ζάχαρη.

Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου
«Το Δέντρο της Αγάπης»

 του Γ. Θ. Κασαπίδη
 παρουσιάζεται στη Βέροια

Οι Εκδόσεις Πηγή παρουσιάζουν το  νέο 
βιβλίο του Γιώργου Θ. Κασαπίδη, με τίτλο 
‘’Το Δέντρο της Αγάπης’’, στη Βέροια, την 
Κυριακή  16 Φεβρουαρίου στις 6.00 μ.μ. στο 
καφε «Εκτός χάρτη»

Για το βιβλίο εκτός από τον Ναουσαίο 
συγγραφέα θα μιλήσουν η Κατερίνα Μπό-

σκου (καθηγήτρια 
Αγγλικής Φιλολογί-
ας) και ο Δημήτρης 
Μουρατίδης. Θα 
προηγηθεί Performance Art από την Κατερίνα 
Αναστασίου (εικαστικό) και τον Θάνο Μανιόπουλο 
(εκπαιδευτικό).

Επίσης θα γίνει ανάγνωση του παραμυθιού 
από την Κατερίνα Μπόσκου και τον συγγραφέα.

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Πρόσκληση συμμετοχής 
στη δεύτερη θεματική

 διαβούλευση του Σχεδίου 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

 
 Ο Δήμος Αλε-

ξάνδρειας απευθύ-
νει πρόσκληση συμ-
μετοχής στη «Δεύ-
τερη (2η) Θεματική 
Διαβούλευση του 
Σχεδίου Βιώσιμης Α-
στικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ) της Αλεξάν-
δρειας».

Η διαβούλευση 
θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δημαρχείου, την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020, στις 17:00.

Ο Δήμος μας, συμπορευόμενος με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές κατευ-
θύνσεις για την βιώσιμη κινητικότητα, προωθεί την υλοποίηση του τοπικού 
ΣΒΑΚ, το οποίο θα θέσει τις βασικές κατευθύνσεις, πάνω στις οποίες θα 
αναπτυχθεί το σύστημα μετακινήσεων της πόλης τα επόμενα χρόνια.

Μέσω του ΣΒΑΚ, επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός συστήματος που θα 
συμβάλλει στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής, θέτοντας σε προτεραιό-
τητα την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) 
έναντι της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό, ο άνθρωπος 
και οι καθημερινές του ανάγκες για καλή ποιότητα ζωής, τοποθετούνται στο 
επίκεντρο και από την άλλη μπαίνει ένα εμπόδιο στην ολοένα αυξανόμενη 
χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ, ο Δήμος επιχειρεί να διαμορφώσει το 
πλαίσιο πάνω στο οποίο η πόλη θα υλοποιήσει παρεμβάσεις και επενδύσεις 
για την ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας. Στο πλαίσιο 
της 2ης Θεματικής Διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του δι-
κτύου εμπλεκομένων φορέων της τοπικής κοινωνίας προκειμένου:

•  Να παρουσιαστούν τα κυριότερα συμπεράσματα της 1ης Θεματικής 
Διαβούλευσης

• Να παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας 
διερεύνησης επιλογών κινητικότητας

• Να ενημερωθεί και να συν-διαμορφώσει τα προτεινόμενα μελλοντικά 
σενάρια κινητικότητας



Το χάντμπολ στο χιόνι και κο-
ντά στα άτομα με ειδικές δεξιό-
τητες.

Στα πλαίσια της πρότυπης 
δράσης του Δήμου της ηρωικής 
πόλης της Νάουσας», την Κυρια-
κή 9/2/2020 στο Χιονοδρομικό 
Κέντρο «3 – 5 Πηγάδια» πραγ-
ματοποιήθηκε η πρότυπη δράση 
γνωριμίας Ατόμων με Αναπηρία 
με το χιόνι «know the snow».

Η ΕΑΠ ΟΧΕ ήταν εκεί διαμορ-
φώνοντας ένα γήπεδο χάντμπολ 
στο χιόνι και δίνοντας την ευκαι-
ρία σε άτομα με ειδικές δεξιότη-
τες να γνωρίσουν και να παίξουν 
χαντμπολ.

Περισσότερα από 100 άτομα με αναπηρία, 
συμμετείχαν διασκέδασαν και έζησαν νέες εμπει-
ρίες παρουσία της Υφυπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνας Μιχαηλίδου και 
του δημάρχου της Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα.  

Ευχαριστίες για την 
 γνωριμία ΑμεΑ με το χιόνι 

Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, ύστερα από 
πρόσκληση του Δ.Νάουσας, πραγματοποιήθηκαν 
δράσεις στο Χιονοδρομικό Κέντρο «3-5 Πηγά-
δια». Οι δράσεις αφορούσαν την γνωριμία των 
ΑμεΑ με το χιόνι και την χιονοδρομία. Στις δράσεις 
συμμετείχαν δομές ΑμεΑ από όλο τον Ν. Ημαθίας. 

Τα παιδιά μας με την βοήθεια των ακούραστων ε-
θελοντών είχαν τη δυνατότητα να κάνουν έλκηθρο 
και βόλτες με snow mobile, να παίξουν διάφορα 
παιχνίδια στο χιόνι, να γνωρίσουν το άθλημα του 
σκι και να απολαύσουν στο τέλος των δράσεων 
από τον μπουφέ, ζεστά ροφήματα και διάφορα 
εδέσματα. 

Ευχαριστούμε το Δ. Νάουσας για την αξιέπαι-
νη πρωτοβουλία, καθώς και όλους τους συντελε-
στές και εθελοντές που έδωσαν την δυνατότητα 
στα παιδιά μας να αθληθούν, να διασκεδάσουν σε 
ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Συγχαρητήρια σε 
όλους και ελπίζουμε πως θα συνεχίσουν να πραγ-
ματοποιούνται τέτοιες δράσεις. 

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ

Σε ζεστό, οικογενειακό κλί-
μα πραγματοποιήθηκε η κοπή 
της πίτας του διδακτικού προ-
σωπικού των 8 φροντιστηρίων 
Λέξις που λειτουργούν στη Βέ-
ροια εδώ και 27 χρόνια. Πα-
ρουσία των δύο διευθυντών, 
του κου Καλλιγά Γεράσιμου και 
του κου Ανδρεάδη Γιώργου οι 
καθηγητές και όλο το προσωπι-
κό των φροντιστηρίων έκοψαν 
την καθιερωμένη πίτα και ευ-
χήθηκαν ακόμη μια χρονιά με 
προσωπική και επαγγελματική 
επιτυχία. Στη συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε ο κος Καλ-
λιγάς αναφέρθηκε στην πορεία 
των φροντιστηρίων όλα αυτά 
τα χρόνια, ενώ δεν παρέλειψε 
να ενημερώσει τους καθηγητές 
για τις καινοτόμες δράσεις στον 
τομέα των Readers, όπως προ-
ετοιμάζονται από τον εκδοτικό 
οίκο των Λέξις, Super Course. 
Τυχερός της συνάντησης, που 
κέρδισε το φλουρί, ο καθηγητής 
αγγλικών κος Μουρατίδης Τά-
κης, που διδάσκει στα φροντι-
στήρια Λέξις από το 1996!
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H Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας έκοψε πίτα

Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου έγινε η  καθιερωμένη κοπή πίτας  στην Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας παρουσία 
της η Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας Φρόσως Καρασαρλίδου και του Γραμματέα της Ν.Ε Τάσου  Κωστόπουλου. 
Από την κεντρική επιτροπή ανασυγκρότησης συμμετείχαν οι Αντωνίου Χρήστος. και Τόλκας Άγγελος ενώ το 
παρόν έδωσαν πολλά μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία.

Κυκλοφόρησε 
το νέο βιβλίο των 

Δ. Στυλιανίδη, Θ. Σω-
τηρόπουλου, Α. Σιμώ-
νη και Δ. Αλμαλιώτη 
«Η συμβολή της Δι-
ατροφής στην υγεία 
των ανθρώπων», από 
τις εκδόσεις «ΑΓΡΟ-
Τύπος α.ε.».

Το βιβλίο διατίθε-
ται από το βιβλιοπω-
λείο «Ηλιοτρόπιο» της Βέροιας.

«know the snow» στα 3–5 Πηγάδια 
για άτομα με αναπηρίες

Για 28η χρονιά τα κέντρα 
ξένων γλωσσών ΛΕΞΙΣ 
κόβουν την πίτα τους

Με απόλυτη επιτυχία 
η ημερίδα για την Ακουστική 

και την ορθοφωνία
Με απόλυτη επιτυχία 

πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο το πρωί, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, η προαναγγελ-
θείσα ημερίδα με θέμα «Α-
κουστική και ορθοφωνία». 
Την οργάνωση της εκδήλω-
σης είχε η αντιδημαρχεία 
Παιδείας του Δήμου Βέροιας 
σε συνεργασία με τις διευ-
θύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης.

Τους συμμετέχοντες κα-
λωσόρισε η αντιδήμαρχος κ. 
Συρμούλα Τζήμα η οποία α-
ναφέρθηκε στο σκεπτικό της 
οργάνωσης αλλά και στην 
παρουσίαση της εισηγήτριας 
του θέματος, της συμπολί-
τισσάς μας καθηγήτριας της 
μουσικής-σοπράνο και διευ-
θύντριας χορωδιών κ. Ελένης 
Αναγνώστου, η οποία καθή-
λωσε για περισσότερες από 
τρεις ώρες τους συμμετέχο-
ντες με τις γνώσεις της αλλά 
και την ευφράδειά της.

Η κ. Αναγνώστου αναφέρ-
θηκε μεταξύ άλλων στην τε-
χνική της αναπνοής, της δια-
φραγματικής αναπνοής και τα 
θετικά αποτελέσματά της, την 
ορθοφωνία, την ορθή χρήση 
των χειλέων, την ακουστική 
αλλά και σε άλλα σχετικά θέ-
ματα και τεχνικές.

Τις εργασίες της ημερίδας 
παρακολούθησαν εκπαιδευτι-
κοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, 
δικηγόροι, γιατροί, ιεροψάλτες, χορωδοί και γενικά 
άτομα που στην καθημερινότητά τους χρησιμοποιούν 
τον λόγο.

Χαρακτηριστικό της εκδήλωσης αλλά και της επι-
τυχίας ήταν και η συμμετοχή του κοινού τόσο με σχε-

τικές ερωτήσεις, αλλά κυρίως με την καθοδηγούμενη 
συμμετοχή του σε ασκήσεις ορθοφωνίας.

Τυχεροί όσοι κατόρθωσαν να παρακολουθήσουν 
τις εργασίες της ημερίδας στην οποία, στο τέλος, ε-
πιδόθηκαν και αναμνηστικές βεβαιώσεις συμμετοχής.

Μάκης Δημητράκης



  Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοή-
γησης στο Διαδίκτυο (Safer Internet Day) σήμερα Τρίτη 
11 Φεβρουαρίου 2020, ο Δήμος Βέροιας και η Αντιδημαρ-
χία Παιδείας διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα:

 «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προστάτεψε τα βήμα-
τά σου στο Διαδίκτυο».

Η αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών, σχετιζόμενη 
με το διαδίκτυο είναι ένα φαινόμενο που αντιμετωπί-
ζουν συχνά οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Παράλληλα, 
οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο είναι 
πολλοί και άγνωστοι τις περισσότερες φορές στους νέους 
χρήστες. Το διαδίκτυο, ωστόσο, αποτελεί ένα χρήσιμο 
εργαλείο στα χέρια των παιδιών μας. Τα ερωτήματα γο-
νιών και εκπαιδευτικών σχετικά με το πώς μπορούμε να 
συνδυάσουμε τις ωφέλειες με την ορθή διαχείριση απο-
φεύγοντας τις κακοτοπιές και τι ακριβώς συμβαίνει στην 
ψυχοσύνθεση των παιδιών και των εφήβων θα απαντη-
θούν στην ημερίδα. 

Η ημερίδα θα απευθύνεται σε γονείς, παιδιά, εκπαι-
δευτικούς και σε όσους/ες αγαπούν και νοιάζονται για τα 
παιδιά. 

Ομιλητές:
• Τζήμα Συρμούλα , Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δικηγό-

ρος-  
( Χαιρετισμός) 
• Χαιρετισμοί Εκπροσώπων των Φορέων- -Υποστηρι-

χτών της δράσης
• Παπαπροδρόμου Γεώργιος, Υποστράτηγος ε.α. 

ΕΛ.ΑΣ - Πρώην Δ/ντής Δ/νσης  Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος, Ειδικός σε θέματα σε θέματα διαδικτύου και 
ασφαλούς πλοήγησης 

« Ο Κυβερνοχώρος, ένα νέο περιβάλλον με τις προ-
κλήσεις του»

• Νταφούλης Βάιος - Παιδοψυχίατρος-Ψυχοθεραπευ-
τής, Δ/ντής Παιδιοψυχιατρικής κλινικής του Ιπποκράτειου 
Νοσοκομείου Θεσ/νίκης: 

 « Παιδιά και Έφηβοι στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. 
Παθογένεια και σύγχρονες προκλήσεις»

Η ημερίδα πραγματοποιείται με την υπο-
στήριξη των : Δ/ΝΣΕΩΝ Π.Ε. και Δ.Ε. ΗΜΑ-
ΘΙΑΣ, του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ, του  3ΟY ΠΕΚΕΣ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, του 
ΚΕΣΥ ΗΜΑΘΙΑΣ, της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ-
ΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, του ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ, της ΚΕΠΑ και της «ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» Π.Ε.Η-

ΜΑΘΙΑΣ
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αντωνιάδειο 

Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών στη Βέροια, το Σάββατο 15 
Φεβρουαρίου 2020 από τις 10.30΄ έως τις 13.00΄.

(Πληροφορίες: Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Τζήμα Συρ-
μούλα: 2331350511)
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 
και ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

ΤΟ Κ.Α.Π.Η ΤΟΥ  Ν.Π.ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΣΚΑ-
ΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ –ΚΟΠΗ ΒΑΣΙ-
ΛΟΠΙΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.00μμ  ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 15 EYΡΩ TO ATOMO ΣTHN TIMH 
ΠΕΡΙΛAMBANETAI

ΦΑΓΗΤΟ- ΠΟΤΟ-  ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΠΗ

Αποκριάτικη 
εκδήλωση 
του Ομίλου 
Προστασίας 

Παιδιού

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

Ημερίδα για την 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, 
το Σάββατο στη «Στέγη»

 «Τα παιδιά της Άνοιξης» 
στο οινοποιείο VAENI

Την Παρασκευή 7 Φε-
βρουαρίου 2020 μια ομά-
δα ωφελούμενων από το 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα παιδιά 
της Άνοιξης» βρέθηκαν 
στο οινοποιείο VAENI 
στην Νάουσα με σκοπό 
να ενημερωθούν για την 
διαδικασία παραγωγής 
κρασιού. Στον χώρο μας 
υποδέχτηκε ο κ.Βαγγέλης, 
ο οποίος ήταν ο ξεναγός. 
Αρχικά, οι ωφελούμενοι 
ξεναγήθηκαν στο οινο-
ποιείο, όπου υπήρχαν οι 
δεξαμενές κρασιού και 
περιηγήθηκαν γύρω από 
αυτές, ενώ ταυτόχρονα ο 
ξεναγός έδινε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενό τους και την χρήση τους. Στην συνέχεια, 
τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο χώρο του εμφιαλωτηρίου. Εκεί έμαθαν  πως γίνεται η εμφιάλωση του 
κρασιού, αφού είναι έτοιμο και τοποθετείται στα ειδικά μπουκάλια του συνεταιρισμού. 

Στο τέλος, ο κ.Βαγγέλης τους  οδήγησε στο κελάρι με τα κρασιά, που βρίσκεται στο υπόγειο 
του χώρου. Στο μέρος αυτό τους ενημέρωσε ότι γίνεται η παλαίωση του κόκκινου κρασιού και 
έδωσε πληροφορίες για αυτήν την διαδικασία. Αφού ολοκληρώθηκε η ξενάγηση οι ωφελούμενοι 
απήλαυσαν ζεστά ροφήματα στο καφέ του χωριού Στενήμαχου, που βρίσκεται πολύ κοντά στο 
οινοποιείο.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου



Για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι 
η ΒΕΡΟΙΑ δεν κατάφερε να φτά-
σει στη νίκη, χάνοντας κι άλλο 

έδαφος στη μάχη της ανόδου! αφού 
έμεινε τέσσερις βαθμούς πίσω από 
την 2η προνομιούχο θέση. Η Βέροια  
στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της 
Football League, γνώρισε την ήττα 
στην Αθήνα με 1-0 από το Αιγάλεω, 
με τέρμα που πέτυχε στις καθυστε-
ρήσεις του αγώνα ο Τσιλιγγίρης με 
πέναλτι (το αμφισβήτησαν έντονα οι 
Βεροιώτες)

Όμωςδεν είνια ηπρώτηφοράφέτοςπουηβα-
σίλισσα του βορά αδικείται από την διαιτησία.Δεν
μπορείνασφυρίζουντηνΒέροιακαινατηνσφάζουν
διαιτητές από τηνΑνατολική καιΔυτικήΑττική,παί-
ζοντας με ομάδες τουΛεκανοπεδίου, διαιτητές από
τηνΛέσβο ‘η τηνΧ’ίοπουδεντουςξέρεικανείςκαι
κάνουντο«αγροτικότους»ΦτάνειπιαηΒέροιαδεν
θέλειτηνβοήθειακανενός,απλάδενθέλειόμωςνα
τηναδικούν

Αλλάτηνμεγάληευθύνηγιατηνπορείατηςομά-
δας.στιςτελευταίεςκυρίωςαγωνιστικέςφέρουνευ-
θύνηκατάπρώτολόγοοιπαίκτεςκαιστηνσυνέχεια
η τεχνική ηγεσία.Ο τύπος και οι φίλαθλοι πολλές
φορέςκτύπησαντοκαμπανάκι.Ηομάδαμετέτοιες
εμφανίσεις δεν μπορεί ναπάρει αποτελέσματα και
απότηνποιόαδύνατηομάδαΕίνιακρίμακαιάδικο
οι Χρήστος και ΓιώργοςΜπίκας και τα άλλα μέλη
τουΔΣ. ναβρίσκονται κοντάστουςπαίκτεςνα τους
στηρίζουν ηθικά καιφυσικά χωρίς καμία οικονομική
εκκρεμότητα και ναπίνουν κάθεΚυριακή τοπικρό
ποτήρι. Εμείςπιστεύουμε οτιπράγματι δεν χάθηκε
τίποταακόμη(παίζουνστηνΒέροιακαιΤρίκαλακαιΙ-
ωνικός)αλλάθαμπορέσειηΒέροιανατουςκερδίσει.
Όμωςαπόκοντάμίαανάσατηνακολουθούνακόμη
5ομάδεςπουθέλουννα εκμεταλλευτούνπιθανήά-
νοδοπερισσότερωνομάδωνστηνSL2

ΗΒέροιαέδειξεδύοπρόσωπα
Αγωνιστικά, ηΒΕΡΟΙΑπαρουσίασε δύο διαφο-

ρετικάπρόσωπαστο ματς. Στο α’  ημίχρονο ήταν

κακή και αρκέστηκε μόνο σε μια
ανούσιακατοχήτηςμπάλας,χωρίς
ναδημιουργήσεικάποιαεπικίνδυνη
κατάστασηστααντίπαλακαρέ.

Στηνεπανάληψηη«Βασίλισσα»
μπήκε καλύτερα στο γήπεδο και
έγινεπιοαπειλητικήγιατηναντίπα-
ληεστία.

Στο52έχασετηνπρώτημεγάλη
ευκαιρία όταν ο Πασάς βρέθηκε
μόνος απέναντι στον Σικαλιά, με-
τά απόμπαλιά τουΠέντα, αλλά ο
τερματοφύλακαςτουΑιγάλεωαπό-
κρουσεσωτήριασεκόρνερ!

Δέκα λεπτά αργότερα νέα δι-
πλή ευκαιρία για τηΒΕΡΟΙΑ,όταν
αρχικά το σουτ του Πόζογλου α-
ποκρούστηκεαπότουςαμυντικούς
τουΑιγάλεω και στησυνέχεια νέο
σουτ-πλασέτουΠαυλίδηβρήκεκαι
πάλι σεσώματααντιπάλων, με τη
μπάλανααπομακρύνεται!

ΟιΒεροιώτεςσυνέχισαν ναπι-
έζουνκαιστο72’οΒεργώνηςβρέ-
θηκεσεθέσηεκτέλεσηςμέσαστην
περιοχή, αλλά καιπάλι οΣικαλιάς
είπε«όχι»!

Δύο λεπτάμετά οΠαυλίδης με
ατομικήπροσπάθεια μπήκεωραία

στηνπεριοχήτουΑιγάλεωαλλάπρόλαβεαντίπαλος
αμυντικός και έβαλε την κόντρα, με τοσουτ να χά-
νει την δύναμή του και να καταλήγει στα χέρια του
Σικαλιά!

Στατελευταίαλεπτάη«Βασίλισσα»βγήκεμαζικά
στηνεπίθεσηγιατονικητήριογκολκαιτοπλήρωσε,
μιαςκαιοιγηπεδούχοικέρδισανπέναλτιπέναλτιστο
92’ σε μαρκάρισμα τουΤσιλιγγίρηαπό τονΠολύζο,
το οποίο αμφισβήτησαν έντονα οιΒεροιώτες ζητώ-
νταςεπιθετικόφάουλ.

ΟδιαιτητήςαπότηνΑνατολικήΑττικήδενάλλαξε
γνώμη,με τονΤσιλιγγίρηναεκτελεί τηνεσχάτη των
ποινώνκαιναστέλνει τημπάλασταδίχτυα,χαρίζο-
νταςτηνπολύτιμηνίκηστηνομάδατου!

Με λάθηήτανη διαιτησία τωνΒλάχου,Καραθα-
νάσηκαιΓουρνιά.

ΑΙΓΑΛΕΩ(Θ.Γράφας):Σικαλιάς,Στάθης,Σπυρό-
πουλος(36’λ.τ.Ιωαννίδης),Συριόπουλος,Γκότοβος,
Λάμπρου, Γουερέ (70’Μακρυγιάννης),Μαχαίρας,
Σταματάκης,Καλλέργης (90’Τσαφταρίδης),Τσιλιγκί-
ρης.

ΒΕΡΟΙΑ (Κ. Γεωργιάδης): Βοσνιάδης, Γεωργιά-
δης, Μπλέτσας, Μαραγκός, Μανιώτης, Πολύζος,
Βεργώνης, Παυλίδης (83’ Κανούλας), Πόζογλου,
Πέντα(79’Καραγιάννης),Πασάς.

Τααποτελέσματα
Αιγάλεω–Βέροια.......................................1-0
Διαγόρας–Ιάλυσος......................................3-1
Θεσπρωτός–Καβάλα.................................. 1-0

ΟλυμπιακόςΒόλου–Καλαμάτα...................2-1
Ιεράπετρα–Τριγλία...................................... 3-0
Ιωνικός–ΝίκηΒόλου................................... 2-0
Τρίκαλα–Ασπρόπυργος.............................. 1-0

Βαθμολογία
1Τρίκαλα........................................................ 39
2Ιωνικός........................................................ 34
3Βέροια........................................................ 30
4ΟλυμπιακόςΒ............................................. 30
5Ιεράπετρα................................................... 30
6Διαγόρας..................................................... 29
7Καβάλα....................................................... 29
8ΝίκηΒόλου................................................. 29
9Θεσπρωτός................................................ 21
10Αιγάλεω.................................................... 21
11Ασπρόπυργος........................................... 20
12ΙάλυσοςΡόδου......................................... 17
13Καλαμάτα.................................................. 15
14Τρίγλια...................................................... 14

Επόμενηαγωνιστική
ΝΠΣΒέροια-ΑΟΤρίκαλα
Ιωνικός-Αιγάλεω
ΝίκηΒόλου-Διαγόρας
Ασπρόπυργος-Θεσπρωτός
Ιαλυσός-ΟλυμπιακόςΒόλου
ΑΟΚαβάλας-ΟΦΙεράπετρας
Καλαμάτα-ΑΟΤρίγλιας

Γεωργιάδης:«Δενχάθηκετίποτα»
ΘωμάςΓράφας:«ΜεγάληομάδαηΒΕΡΟΙΑ,

θακερδίσειτηνάνοδο»
«Τίποταδεντέλειωσε.Έχειακόμαδρόμοτοπρω-

τάθλημα...». Σ’ αυτήν την άποψη συμφώνησαν οι
προπονητές τωνδύοομάδωνμετά τηναναμέτρηση
τηςΒΕΡΟΙΑΣστοΑιγάλεω.

Συγκεκριμένα οι δύοπροπονητές δήλωσαν  τα
εξής:

ΚΩΣΤΑΣΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ(ΠροπονητήςΒΕΡΟΙΑΣ):
Θέλαμενααντιδράσουμεμετάτα τρίαανεπιτυχή

αποτελέσματα απέναντι σε μια ομάδαπου είχε και
αυτήτοδικότηςκίνητρο.Οαγωνιστικόςχώροςήταν
πολύ κακός. Θέλαμε να «πατήσουμε» στην καλή
παρουσία τουδευτέρουημιχρόνουτωνπροηγούμε-
νωναγώνων, όπουη ομάδα κυριάρχησε.Φτάσαμε
στοσημείο ναδημιουργήσουμε ευκαιρίες, αλλάδεν
καταφέραμε ναπετύχουμε ένα τέρμα.Αντίθετα δε-
χθήκαμεέναπέναλτιπουέγινεγκολγιανατελειώσει
τοπαιχνίδισεβάροςμας.Δενθέλωνακάνωκαμία
αναφοράστον διαιτητή. Εμείς κοιτάμε μόνο την ο-
μάδαμας.Πρέπεινακοιτάξουμετηνεπόμενημέρα.
Είμαστε τέσσερις βαθμούςπίσωαπό την δεύτερη
θέση της ανόδου, αλλά υπάρχουνπολλάπαιχνίδια
ακόμη.Όλες οι ομάδες έχουν δύσκολους αγώνες.
Δενπρέπεινααπογοητευόμαστεγιατίηομάδαείχε,
τουλάχιστον, μια καλήπαρουσία  και με ταπαιδιά
πουήρθανπιοποιοτική.Δενυπάρχειάλλοςτρόπος,
παράνασκύψουμετοκεφάλικαιναπροχωρήσουμε.

ΘΩΜΑΣΓΡΑΦΑΣ(ΠροπονητήςΑιγάλεω):
Αγωνιστικάκάναμεμιαμεγάληνίκη,απέναντισε

μιαπολύκαλήομάδα,όπωςείναιηΒΕΡΟΙΑ.Θεωρώ
ότιηΒΕΡΟΙΑδικαίωςβρίσκεταιστιςπρώτεςβαθμο-
λογικέςθέσεις.

Τοπαιχνίδι παίχθηκε στην τακτική και εμείς τα-
κτικάήμαστανάριστοι.ΗομάδατηςΒΕΡΟΙΑΣείναι
μεγάλη, όπως είναι και τοΑιγάλεω και δεν είναι γι
αυτέςτιςκατηγορίες.Τοπρωτάθλημαέχειδρόμοκαι
πιστεύωότι ηΒΕΡΟΙΑθα είναιαυτήπουθακερδί-
σει την άνοδο.Όμως θαπαιχθούνπολλάαπό τον
αγώναμε ταΤρίκαλα.ΕάνηΒΕΡΟΙΑδεν κερδίσει,
θα δυσκολέψει την κατάσταση.Αντίθετα θα έχει το
προβάδισμαγια τηνάνοδο.Γιαεμάςόλαταπαιχνί-
δια είναι ντέρμπι.Με τη νίκημας επί τηςΒΕΡΟΙΑΣ
δενέχει τελειώσει τίποτα.Δενπετάμεστασύννεφα.
Είμαστεπροσγειωμένοι...
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ΈμεινεπίσωηΒέροιαμετάτηνήτταμεπέναλτι
στιςκαθυστερήσειςστοΑιγάλεω

K. Γεωργιάδης: «Δεν χάθηκε τίποτα» - Θ. Γράφας: «Μεγάλη ομάδα η ΒΕΡΟΙΑ, θα κερδίσει την άνοδο»
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Δεν μπόρεσε να αντισταθεί ο 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ μπρος στη ν ανω-
τερότητα του Ολυμπιακού και 

φυσιολογικά γνώρισε την συντριβή, 
μέσα στον Πειραιά με 39-16. Οι ερυ-
θρόλευκοι ήταν μπροστά καθ’ όλη τη 
διάρκεια του παιχνιδιού και διαμόρ-
φωσαν το τελικό 39-16 και με 23 γκολ 
διαφορά. Οι παίκτες του Ολυμπιακού 
παρουσιάστηκαν συγκεντρωμένοι σε 
έναν αγώνα που παρακολουθούσε 
ο νέος προπονητής, Νέναντ Κλιάιτς. 
Αμέσως από το πρώτο μέρος ο Ολυ-
μπιακός πήρε μία σημαντική διαφορά, 
η οποία σιγά σιγά κλιμακώθηκε και 
έφτασε τα 15 τέρματα στο τέλος του 
πρώτου ημιχρόνου (19-4).

Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι δεν άφησαν

περιθώριαστονΦίλιπποκαιάνοιξαντηνψαλίδατης
διαφοράς έωςκαι 23 γκολστα τελευταία λεπτά του
αγώνα.

ΠρώτοςσκόρεργιατηνικήτριαομάδαοΤζηράς
με7γκολ,οοποίοςαπέδειξεότιβρίσκεταισεκαλή
φόρμαμετάτοντραυματισμότου.Απότουςφιλοξε-
νούμενους οιΝικολαΐδης,Καραγκιοζόπουλος,Βαρ-
δάκας,Τζίνεβης,Παπαδόπουλος καιΠαπαγιάννης
σημείωσαν2γκολέκαστος.

ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή–ΦίλιπποςΒέ-
ροιας39-16

Πεντάλεπτα: 2-1, 6-2, 8-2, 12-2, 17-3, 19-4 (η-
μχ.),22-5,26-8,30-10,32-11,35-15,39-16

Ολυμπιακός:Σπίκιτς,Τζηράς7,Καραμπουρνιώ-
της2,Λέμος5,Τερλέτσκι,Καραμασιώτης1,Τζέριτς,
Κανδύλας1,Μπάγιος2,Όστοϊτς3,Δεληχρήστος3,
Τσιλιμπάρης,Αραπακόπουλος3,Μιχαηλίδης2,Τσί-
λης5,Καρβάτσκι5

ΦίλιπποςΒέροιας:Παντελίδης 1,Νικολαΐδης 2,
Καραγκιοζόπουλος2,Βαρδάκας2,Λυκοστράτης 1,
Μηλόπουλος,Τζίνεβης 2,Καλλιαρίδης 1,Πιστόλας
1,Φιλόσογλου,Παπαδόπουλος2,Παπαγιάννης2

Διαιτητές:Αβράμης-Χρόνης.Δίλεπτα:4–2,Πέ-
ναλτι:2/3–2/3

Στο Φιλίπ-
πειο 
γυμνα-

στήριο της 
Βέροιας, μπρο-
στά σε 700 
θεατές, ο ΠΑΟΚ 
επιβεβαίωσε 
απόλυτα τον 
τίτλο του φαβο-
ρί απέναντι στη 
νεανική ομάδα 
της Νέας Ιωνίας 
και ουσιαστικά 
απέδειξε ότι στη διεκδίκηση των τίτ-
λων δεν έχει αντίπαλο. Με μέταλλο 
νικητή, σαφώς μεγαλύτερη ποιότητα 
και απόλυτη προσήλωση στο στόχο, 
έφτασε χωρίς προβλήματα στο τελι-
κό 27-19 και πήρε τον πρώτο τίτλο 
της χρονιάς.

ΟΠΑΟΚήτανπιοπαραγωγικόςστο ξεκίνημα
τηςαναμέτρησης καιπροηγήθηκεμε 5-3στο13’,
μετηνΤέγιαΦερφόλιανακάνεισπουδαίαδουλειά
σεάμυνακαιεπίθεσηκαιτηνΕμμανουέλαΤσικνά-
κηναξεσηκώνειτοκοινόμεμίαεκπληκτικήδιπλή
επέμβασησεπέναλτικαισουταπόριμπάουνττης
ΝικολίναςΚεπεσίδου.

ΟΠΑΟΚ είχεσε καλήμέρα και τηνΜπρούνα
Καμποιμ,πουστο εικοσάλεπτομετρούσε ήδη έξι
αποκρούσεις,ενώμεδύογκολτηςΖυγούραξέφυ-
γε γιαπρώτηφοράμε τρία γκολ (8-5)στο19:50.
ΜίαδεύτερηαπόκρουσητηςΤσικνάκησεπέναλτι,
αυτή τηφορά τηςΒασιλείου, έδωσεπερισσότερη
ώθηση στην ομάδα τηςΘεσσαλονίκης, που με
τέρματα τωνΜούρνου και Γκάτζιου έκανε το10-5
στο 22:00 και ανάγκασε τονΜενέλαοΔανήλο να
πάρειτοπρώτοτουτάιμάουτ.Στοπρώτοπεντάλε-
πτοτουδεύτερουμέρουςοΠΑΟΚαξιοποίησετους
διαδρόμουςπουέβρισκεκαιέκανετο16-8,ενώη

ΝέαΙωνίασυνέχισετααβίασταλάθη.Στο43’καιμε
τοσκορστο19-10ήταν εμφανέςότι τουπόλοιπο
του αγώνα είχε απλά διαδικαστικό χαρακτήρα με
ερωτηματικόστηντελικήδιαφορά.

Ο δείκτης έφτασε το +11 στο 49’ (23-12), ο
ΠΑΟΚ έριξε τους ρυθμούς του και η Νέα Ιωνία
κατάφερεναψαλιδίσειτηδιαφοράμεένασερί5-0
καιηκόρνατηςλήξηςβρήκετονΠΑΟΚναπανη-
γυρίζει για το τελικό27-19και τον τρίτοδιαδοχικό
τίτλοτου.

ΗΜπρούναΚαμποϊμ στην εστία με 13 επεμ-
βάσεις καιποσοστόάνω του40%, ηΖυγούρα, η
ΓκάτζιουκαιηΦερφόλιαήταντακορυφαίαπρόσω-
πατουτελικού,ενώοΔημήτρηςΠελεκίδηςκέρδισε
τονπρώτοτουτίτλοωςheadcoach.

ΠΑΟΚMATECO-ΟΦΝΙΩΝΙΑΣ27-19
Ταπεντάλεπτα: 1-0, 4-2, 6-5, 8-5, 12-5, 12-6

(ημχ.),17-10,20-11,21-11,23-13,23-16,27-19
ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Νούσια, Χατζηπαρασίδου

5,Μεντεσίδου,Γκάτζιου11,Ζυγούρα3,Κρίτζαλη,
ΝτεΟλιβέιρα,Σαμολαδά,Μούρνου2,Φερφόλια4,
Τσικνάκη,Νίκολιτς1,Βαφειάδου1,Παναγιωτίδου,
Κωστοπούλου,Ματαρώνα.

ΟΦΝΙΩΝΙΑΣ(Δανήλος):Μ.Κεπεσίδου,Μανιά,
Φράγκου2,Καραμάνου2,Κολλύρη,Καρέλα,Μα-
κρή,Αργυροπούλου,Ντιμτσούδη,Ν.Κεπεσίδου4,
Βασιλείου,Ζενέλι1,Νταβέφσκα4,Χριστοπούλου,
Ζηνωνίδου6,Χρυσοκέντη.

Διαιτητές:Πατιός-Τσιάνας,Δίλεπτα:4-3,Πέναλ-
τι:4/6-1/3

Χάντμπολ
Καλύτερος ο Ολυμπιακός κέρδισε 

εύκολα τον Φίλιππο 39-16

ΝίκησεοΠΑΟΚτηΝέαΙωνία
με27-19,στέφθηκεΚυπελλούχος
ΕλλάδοςΓυναικώνστηΒέροια

καιπανηγύρισετοντρίτοδιαδοχικό
τίτλοτου

O διεθνής βεροιώτης διαιτητές 
Μιχάλης Τζαφερόπουλος σφύριξε 
τον αγώνα ματς Μετς- Εσμπιέργκ, 
που προβλήθηκε από 8 κανάλια

Εκπροσώπηση
για το ελληνικό χά-
ντμπολ σε υψηλό
επίπεδο, καθώς, οι
διεθνείς διαιτητές
Μιχάλης Τζαφερό-
πουλος καιΑνδρέας
Μπέτμαν, διηύθυ-
ναν τον αγώνα για
το Τσάμπιονς Λιγκ
Γυναικών ανάμεσα
στηνΜετςκαιτηνΕ-
σμπιεργκ, στην Γαλ-
λία.Τοπολύ κρίσιμο

ματς,μετιςδύοομάδεςναέχουνφιλόδοξηπαρουσίαστονΌμιλοό-
πουμετέχουν,παρακολούθησαν4.800θεατές,στοκατάμεστογήπεδο
στηνπόληΜετς.Μάλιστα,ηαναμέτρησημεταδόθηκεαπευθείαςαπό
8τηλεοπτικούςσταθμούς,σεΓαλλία,Δανία,Κόσοβο,Τσεχία,Σουηδία,
Νορβηγίαακριβώςλόγω τηςσημασίας της και η ελληνικήπαρουσία
προβλήθηκεπαντού.Απόαυτούςτουςσταθμούς,οι4είναιδορυφο-
ρικοίκαιεκπέμπουνσεπλατφόρμεςσεόλοτονκόσμο.Οιδύοομάδες
αναδείχθηκανισόπαλες31-31(ημίχρονο15-15)καιισοβαθμούνμαζί
μετηνΡοστόφστηνπρώτηθέσητουΑ΄ΟμίλουστοΤσάμπιονςΛιγκ
ενώαπομένουνακόμα τρεις αγωνιστικέςώστε να ολοκληρωθούνοι
αγώνεςτουΟμίλου.
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Εντός έδρας ήττα για τους Αετούς 
Βέροιας (η πέμπτη σε επτά 
ματς), που σημείωσαν μόλις 60 

πόντους κόντρα στην ομάδα της Ανα-
γέννησης Καρδίτσας και παραμένουν 
στη 10η θέση της βαθμολογίας. Τα 
παιχνίδια στο ΔΑΚ “Βικέλας” είναι 
η…αχίλλειος πτέρνα των “ασπρόμαυ-
ρων”, που δεν μπορούν να εκμεταλ-
λευτούν την έδρα τους και μοιραία 
παραμένουν στις παρυφές της γραμ-
μής του υποβιβασμού. Το παιχνίδι 
δεν αντέχει σε κριτική για την ομάδα 
της Ημαθίας, που από την αρχή έχασε 
την επαφή με το σκορ και δέχτηκε 
πολλούς και συνεχόμενους πόντους, 
με αποτέλεσμα η διαφορά να φτάσει 
πολύ γρήγορα σε διψήφιο αριθμό 
πόντων.

Κάθεεπιθετικήπροσπάθειατωνγηπεδούχωναντι-
μετωπιζόταναπόπιεστικήάμυνα,πουέπαιξεσημαντι-
κόρόλοστηροήτουαγώνακαισεσυνδυασμόμετη
μεγάληευστοχίααπόπλευράςΑναγέννησης(χαρακτη-
ριστικόότισημείωσε15τρίποντα),επήλθεφυσιολογικά
τοτελικό88-60.ΠρώτοςσκόρερτωνΑετώνήτανοΚώ-
σταςΜαραπίδης,πουσημείωσε12πόντουςκαι τον
ακολούθησεοΒασίληςΑναστασιάδηςμεέξι.Επόμενο
παιχνίδιγιατηνομάδατηςΗμαθίας,τηνΚυριακή23/2
σταΤρίκαλαμετονπρωτοπόροΑίολο.

Δεκάλεπτα:11-19,24-40,45-66,60-88
Διαιτητές:ΤζιοπάνοςΓ.,Βασιλόπουλος
ΑετοίΒέροιας(Γεωργιάδης):Τρομπούκης2,Ανα-

στασιάδης8(1),Σιδηρόπουλος6(2),Γιαννουζάκος2,
Γκεκόπουλος 4, Γαβριηλίδης,Κουσιάντζας 6, Σταυ-
ρουλάκης5,Μαραπίδης12(2),Αλευρίδης6,Ιωσηφί-
δης6,Γκανάς3(1).

ΑναγέννησηΚαρδίτσας (Κρομμύδας):Μπιρνά-
ρας 5(1),Ψυχογιός 7(2), Πανταζής 5(1), Γεωργα-
ντζάς17(4),Δίκαρος6,Κοβάτσεβ8(2),Τσέλιος9(1),
Ντούρλιας2,Αργύρης11(3),Αντωνίου9(1),Καλλιά-
ρας9,Νότος

ΕύκοληνίκητηςΜελίκης90-65
τουςΤιτάνεςΠαλαμά

ΑΣΜελίκης-ΤιτάνεςΠαλαμά90-65

Δεκάλεπτα:24-17,50-34,70-46,90-65
Διαιτητές:Φούντζληας-Κουκουλεκίδης
ΓΑΣΜελίκης (Ασλανίδης):Λιόλιος 35(5),Μαυ-

ρίδης 2, Στοϊτσης 10(2), Σαζακλίδης 2,Πεϊμανίδης
3(1), Ρογγότης, Εσερπόγλου,Λαπατούρας 19,Λέ-
φας4,Ημερίδης15(1),Παπαδόπουλος.

Τιτάνες Παλαμά (Γκουγκουτούδης): Γκογκίδης
16(2),Φαλάγγας 2,Τσατάλας 14(2), Σφακιανός 7,
Ξένος11(3),Φαλιάκης,Μακρής11(3),Σκουφεζής4.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της16ηςαγωνιστικής

ΙκαροιΤρικάλων-ΟλυμπιακόςΒόλου...... 100-63
ΓΑΣΜελίκης-ΤιτάνεςΠαλαμά................... 90-65
ΑΓΣΙ-ΣΚΙωάννινα..................................... 98-70
ΝίκηΒόλου-ΦαίακαςΚέρκυρας................ 89-58
ΑριστοτέληςΦλώρινας-ΑίολοςΤρικάλων. 50-65
ΑετοίΒέροιας-ΑναγέννησηΚαρδίτσας..... 60-88
Ρεπό:ΦΟΑριδαίας

Ηβαθμολογία
1.ΑίολοςΤρικάλων..............................28(13-2)
2.ΝίκηΒόλου......................................28(13-2)
3.ΙκαροιΤρικάλων...............................25(10-5)
4.ΣΚΙωάννινα.....................................25(10-5)
5.ΓΑΣΜελίκης......................................24(9-6)
6.ΑναγέννησηΚαρδίτσας......................24(9-6)
7.ΑΓΣΙωαννίνων.................................. 22(7-8)
8.ΤιτάνεςΠαλαμά.................................21(6-9)
9.ΟλυμπιακόςΒόλου............................20(6-8)
10.ΑετοίΒέροιας...................................20(6-8)
11.ΦΟΑριδαίας..................................18(4-10)
12.ΑριστοτέληςΦλώρινας..................18(3-12)
13.ΦαίακαςΚέρκυρας........................ 14(0-14)
*ΦΟΑριδαίας,ΑετοίΒέροιαςκαιΟλυμπιακόςΒό-

λουέκαναντορεπότους.
**ΟΦαίακαςΚέρκυραςέχειέναμηδενισμό.

Ηεπόμενηαγωνιστική(17η,23/2)
ΟλυμπιακόςΒόλου-ΓΑΣΜελίκης
ΤιτάνεςΠαλαμά-ΑΓΣΙωαννίνων
ΣΚΙωάννινα-ΝίκηΒόλου
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΑριστοτέληςΦλώρινας
ΑίολοςΤρικάλων-ΑετοίΒέροιας
ΦΟΑριδαίας-ΙκαροιΤρικάλων
Ρεπό:ΑναγέννησηΚαρδίτσας

Με εντός έδρας νίκες προχώ-
ρησαν στην  22η αγωνιστική, 
οι δύο ομάδες που προπο-

ρεύονται στον βαθμολογικό πίνακα 
της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας. 
Ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας επικράτησε 
δύσκολα με 1-0 του Παλαιοχωρίου, 
ενώ η Νάουσα πιο εύκολα με 6-0 της 
ΑΕΠ Βέροιας. Στο ντέρμπι της ημέ-
ρας, η Αγία Μαρίνα επιβλήθηκε με 
1-0 του Ροδοχωρίου  και το «έπια-
σε» στην τρίτη θέση της βαθμολο-
γίας, ενώ το Πλατύ ακολουθεί κατά 
πόδας μετά το σημαντικό διπλό που 
πέτυχε στον Σταυρό (0-1).

   Από εκεί και πέρα, σπουδαίες νίκες στην
προσπάθεια για την παραμονή στην κατηγορία
πέτυχανηΧαρίεσσα (3-2στονΤριπόταμο),ηΜε-
λίκη (3-2 τονΑχιλλέαΝ.) και ηΚουλούρα (1-0 το
Μακροχώρι),ενώοΚοπανόςαισθάνεταιπλέονπιο
άνετοςμετάτο2-0επίτουΟλυμπιακούΝάουσας.

*ΣτηνφωτοείναιτογκολτηςΑγ.Μαρίναςπου
ακυρώθηκεστα τελευταία λεπτά τουα’ ημιχρόνου
γιαφάουλστοντερματοφύλακατουΡοδοχωριου.

Α’ΕΠΣΗ-22ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τριπόταμος-Χαρίεσσα............................. 2-3
Αγ.Μαρίνα-Ροδοχώρι.............................. 1-0
Νάουσα-ΑΕΠΒέροιας............................. 6-0

ΘύελλαΣταυρού-Πλατύ.......................... 0-1
ΠΑΟΚΑλεξ.-Παλαιοχώρι......................... 1-0
ΠΑΟΚΚουλούρας-Μακροχώρι............... 1-0
Μελίκη-ΑχιλλέαςΝ................................... 3-2
Κοπανός-ΟλυμπιακόςΝ.......................... 2-0

Ηβαθμολογία
1Π.Α.Ο.Κ.Αλεξ........................................... 60
2ΦΑΣΝάουσα........................................... 55
3Αγ.Μαρίνα............................................... 51
4Ροδοχώρι................................................. 51
5Πλατύ....................................................... 48
6ΑχιλλέαςΝ............................................... 34
7Μακροχώρι.............................................. 31
8Κοπανός.................................................. 31
9ΦίλιπποςΜελίκης................................... 26
10Χαρίεσσα............................................... 25
11Σταυρός................................................. 23
12Παλαιοχώρι............................................ 21
13ΠΑΟΚΚουλούρας................................ 21
14Τριπόταμος............................................ 13
15Α.Ε.Π.Βέροιας......................................... 6
16ΟλυμπιακόςΝ......................................... 5

Σάββατο15Φεβρουάριος,202015:30
ΑχιλλέαςΝ.-Π.Α.Ο.Κ.Αλεξ.
Α.Ε.Π.Βέροιας-Τριπόταμος
Κοπανός-Κουλούρα
Πλατύ-Αγ.Μαρίνα
ΟλυμπιακόςΝ.-Μελίκη
Παλαιοχώρι-Νάουσα
Χαρίεσσα-Ροδοχώρι
Μακροχώρι-Σταυρός
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Γ’ Εθνική Μπάσκετ
“Αχίλλειοςπτέρνα”ταεντόςέδρας
παιχνίδιαγιατουςΑετούς,νέαήττα

60-88απότηνΚαρδίτσα
Εύκολη νίκη της Μελίκης 90-65 τους Τιτάνες Παλαμά

Α’ΕΠΣΗμαθίας
Με νίκες προχώρησαν ΠΑΟΚ

και Νάουσα, ήττα για το Ροδοχώρι

Τον βαθμό της ισοπαλίας πήραν οΜΕΓΑΣΑ-
ΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ και η ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ,
στα δύσκολαπαιχνίδια που έδωσαν  για την 23η
αγωνιστική τουδευτέρουομίλου της Γ’Εθνικής κα-
τηγορίας.

Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΣΓΙΑΝΝΙΤΣΑ0-0
Οι«πράσινοι»έμεινανστο0-0εντόςέδραςμετον

ΑΣ Γιαννιτσά, έχοντας τις ευκαιρίες για ναπάρουν
ακόμα και τη νίκη, ενώδιαμαρτύρονται και για ένα
πέναλτιπουδεντουςδόθηκεστο16ολεπτό!

ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (Πρίντζιος):
Αργυρόπουλος,Ατανάσοφ, Βλάχος, Χατζόπουλος,
Σωτηράκης (60’ Κιρκιλιανίδης),Μπαντής,Αβραμό-
πουλος, Παρσόπουλος (90’Ματράκας), Ντος Σά-
ντος,Χαλβατζής(75’Αναδολού),Λίτσι.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Μαβίδης):Τόλιος,
Γιαλαμούδης, Γκαρακλίδης,Τόσιος, Ξανθόπουλος,
Μουρίκι, Χατζής, Σούκιας (87’Ταουσάνης), Καπρέ-
τσος,Στεφανίδης,Ευθυμιάδης(82’Συμεωνίδης).

ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ-ΑΓΚΑΘΙΑ0-0
Ένανπολύτιμοβαθμόπήρανοι«ασπρόμαυροι»

τηςΗμαθίαςστηνδυνατήέδρατουΕδεσσαϊκού,παί-
ζονταςμεέξυπνητακτική.

ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ (Πεχλιβάνης): Βασιλειάδης, Κα-
σαπίδης (32’Μαυρόπουλος), Κιόρτσης, Πούπης,
Αβραμίδης,πασσαλής,Καρατζάογλου,Τούφας,Πα-
πουτσίδης (46’Μανιός),Τσολακίδης (81’Μυλωνάς),
Καραδήμος(58’Μεταξάς).

ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ (Κωστογλίδης): Γιώτας, Πα-
νταζής, Τσιότρας, Τσιούχας, Ράδης,Μούδιος (84’
Ευθυμίου), Γουνόπουλος, Ρανδζής,Μπατσαράς,
Ανδριόπουλος,Λαμπίρης.

Γ’ΕΘΝΙΚΗ(2οςόμιλος)-23ηαγωνιστική
Κυριακή9Φεβρουαρίου2020(15:00)

Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΣΓιαννιτσά............ 0-0
Εδεσσαϊκός-ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ..................... 0-0
Ν.Καλλικράτεια-ΠΑΣΦλώρινα................... 0-2
ΑγροτικόςΑστέρας-ΘερμαϊκόςΘέρμης...... 1-0
ΘύελλαΣαρακηνών-Μεσοποταμία............. 3-0
Μακεδονικός-ΠοσειδώνΜηχανιώνας......... 0-0
ΑΟΣειρήνα-ΆρηςΠαλαιοχωρίου.................... -

πηγή kerkidasport.gr 

Γ’ Εθνική
ΤονβαθμότηςισοπαλίαςπήρανοΜ.

ΑλέξανδροςΤρικάλωνκαιηΝίκηΑγκαθιάς
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Τα κορίτσια του Χρήστου Καλύβα 
πέτυχαν μια πολύ μεγάλη νίκη 
έπειτα από ένα συναρπαστικό 

παιχνίδι στο γήπεδο της Αγίας Βαρ-
βάρας, με δύο ανατροπές, πέναλτι, 
πλούσιο θέαμα και έκαναν το απόλυτο 
9 στα 9!

Συγκεκριμένα, ηΚαστοριά μπήκε από την αρχή
πολύ δυνατά, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για
γκολκαι τελικά τοπέτυχεστο11′με τηνΠαπαγερί-
δου (1-0), όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασανάμεσα
και ένα λεπτό αργότερα έφεραν τοπαιχνίδι στα…
ίσια με τηνΜπαξεβάνου (1-1).ΟΑγροτικόςΑστέ-
ρας ανέβασεστροφές και στα τελευταία λεπτά του
πρώτουημιχρόνου(41′)ανέτρεψετοειςβάρουςτου
σκορμετηνΤσαγκαλίδου(2-1).

ΣταπρώταλεπτάτηςεπανάληψηςηΚαστοριάέ-
λεγξετοπαιχνίδι,βγήκεμπροστάψάχνονταςτογκολ
της ισοφάρισης καιστο65′ ηΜπασούρηανετράπη
μέσαστηνπεριοχήκαιοδιαιτητήςτηςαναμέτρησης
έδειξε τοσημείο τηςάσπρηςβούλας,απότοοποίο

και εκτέλεσε εύστοχα η ίδιαπαίκτριαφέρνοντας γι
ακόμημιαφοράισορροπίαστοματς(2-2)!

Απόεκείκαιμετάτοπαιχνίδιήτανμοιρασμένο,με
αρκετέςευκαιρίεςκαιαπότιςδύοπλευρές,όμωςη
ΝικόλΤζίαραέδωσετηλύσηστηνομάδατηςκαιπέ-
τυχετο«χρυσό»γκολτηςνίκηςστο73΄μεεξαιρετικό
σουτέξωαπότηνμεγάληπεριοχή.

Έτσι,ηομάδατηςΚαστοριάς,όχιμόνοδιεύρυνε
τοαήττητοσερί του και το 9στα9, αλλά…ξέφυγε
κατά5βαθμούςαπότουςδιώκτεςτουκαικατέκτησε
τονάτυποτίτλοτουπρωταθλητήχειμώνα!

Συνθέσεις
ΑγροτικόςΑστέραςΑγίας Βαρβάρας: (Αντώνης

Παπατζίκοςπροπονητής) Αργυροπούλου,Τσεχελί-
δου(67’Μαργαρίτη),ΤσαγκαλίδουΦ.(56’Δρενοβιά-
δου),ΤσαγκαλίδουΑ.,Στρίμπα,Ευστρατίου,Μουρα-
τίδου,Σιδηροπούλου,Κιουτάχιαλη,Καλοψυκάκη(72’
Ντούσκα),Μπαξεβάνου

ΓΠ0Καστοριάς(ΧρήστοςΚαλύβαςπροπονητής):
Δημητριάδου, Μάρκου,  Μπασούρη,  Τάσιου(88’
Τσιούκρα),Σιδοπούλου,Μουρτσέκα,Τζιάρα,Καιδα-
τζή,Φασίδου,Παπαγερίδου(82’Κυζιράκη),Γκόγκου.

Με νίκη συνέχισε την φετινή 
του πορεία ο Ζαφειράκης 
Νάουσας. Το Σάββατο επι-

κράτησε του Κιλκίς στη Νάουσα με 
30-22 και παρέμεινε στην κορυφή 
υοθ βαθμολογικού πίνακα. Μετά το 
πρώτο αναγνωριστικό τέταρτο, ο 
Ζαφειράκης πήρε το πάνω χέρι και 
δημιούργησε ένα προβάδισμα στο 
σκορ, που διευρύνθηκε στο δεύτερο 
ημίχρονο.

Ταπεντάλεπτα: 4-4, 7-5, 10-8, 14-10, 15-11,

16-12 (ημχ.) 18-14, 21-14, 23-15, 26-18, 28-19,
30-22

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝΑΟΥΣΑΣ (ΧρήστοςΔεληχρή-
στος): Χατζηγεωργίου 7,Μπιλιούρης 1,Λένος,
Διδασκάλου2,Εμμανουηλίδης1,Τζουβάρας,Πε-
τρίδης 3,Κρέσης,Χατζηαγαπίου1,Οικονόμου3,
Ατσίμοβιτς 5,Μπουμπουλέντρας,Δεληχρήστος,
Βλάχος5,Κουρουμλίδης2,Τσαγκέρας.

ΓΑΣΚΙΛΚΙΣ (ΧάρηςΔενδράκης): Γρηγοριάδης,
Τοκατζόγλου 4, Πετρίδης,Φαχουρίδης Σ. 2, Βα-
φειάδης,Βιολιτζής,ΜαυρόπουλοςΑ. 4, Σακαλής,
Μανουσαρίδης,Μαυρόπουλος Χ. 3, Χοτζούδης,
ΦαχουρίδηςΠ.3, Ιλερής5,ΦαχουρίδηςΑ.1,Φυ-
τανίδης.

Δαιτητές:Πήτας-Τέμης,Δίλεπτα:2-5,

ΜεγάληνίκητηςΚαστοριάς2-3
στηνΑγίαΒαρβάρα!

Μεγάλο… βήμα προς τον τίτλο

ΧαντμπολΑ2
Κέρδισε ο Ζαφειράκης Νάουσας 

30-22 τον ΓΑΣ Κιλκίς

Προθήκη-βιτρίνατοποθέτησανμεπρωτοβουλία
τουςοιπαλαίμαχοιαθλητές  χάντμπολ τουΖαφει-
ράκηΝάουσας,στονχώροτουκυλικείουστοκλει-
στόγυμναστήριοτηςΝάουσας.

Στην προθήκη, υπάρχουν φωτογραφίες του
τμήματος χάντμπολ από τότε που ξεκίνησε τα
πρώτα του βήματα στηΝάουσα, παλιές εμφανί-
σεις,μπάλες,μετάλλιακαιπροσωπικάαντικείμενα
τωνπαλαιμάχων , μεγάληςσυναισθηματικής (και
όχιμόνο)αξίαςπουαναδεικνύουνμετονκαλύτερο
τρόπο τηνπορεία του ιστορικούσυλλόγουστοά-
θληματηςχειροσφαίρισης.

Δίπλααπότηνπροθήκη-βιτρίνα,τοποθετήθηκε
ηφωτογραφίατουαείμνηστουΔάνηΞανθόπουλου,
πρώτου έφορου του τμήματος χάντμπολ τουΖα-

φειράκη, ενός ανθρώπου
με όραμα,πουαποτέλεσε
πυλώναανάπτυξης για το
άθλημαστηνπόλη.

Σκέψητωνπαλαιμάχων
αθλητών είναι ηπροσπά-
θεια συλλογής υλικού να
συνεχιστεί και να επεκτα-
θείηπροβολήτου,καθώς
είναι αδύνατο να χωρέσει
η λαμπρήπανελληνίως ι-
στορία του τμήματος χά-
ντμπολ του Ζαφειράκη σε
μιαπροθήκη.Ευχήςέργον
θαήτανμιαπιοοργανωμέ-
νηπροσπάθειαμε«μπρο-
στάρη» τον σύλλογο, σε
συνέχεια της λαμπρής

πρωτοβουλίαςτουέγινε.
ΤοΔ.Σ. τουΕ.Γ.Σ.Ν. «Ζαφειράκης,ως ένδειξη

ευχαριστίαςκαι επαίνουγια τηνπροσπάθειαανα-
κοίνωσεταακόλουθα:

“ΤοΔ.Σ. του «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ»Νάουσαςσυγχαί-
ρει τουςΠαλαίμαχουςαθλητές τουΧάντμπολ των
Ανδρώνγιατηνπρωτοβουλίατουςνασυγκεντρώ-
σουν και να εκθέσουν σε μόνιμηπροθήκη στην
είσοδο του Κλειστού Γυμναστηρίου προσωπικά
αναμνηστικάαντικείμενααπότηνεποχήπουαγω-
νίζοντανγια τονσύλλογο.Πρόθεση τηςΔιοίκησης
είναιναεπεκταθείαυτήηκίνησησεόλατατμήμα-
τατουσυλλόγου,“γιαναθυμούνταιοιπαλιοίκαινα
μαθαίνουνοινεώτεροι”.

Προθήκη-Βιτρίνα από τους 
Παλαίμαχους Χάντμπολ του Ζαφειράκη 

Νάουσας

Άλλη μια άνετη νίκη πρόσθεσε 
στο ενεργητικό του ο ΑΟΚ 
Βέροιας  αφού επικράτησε 

εύκολα του Βατανιακού στην Κατερίνη 
με 50-75 φτάνοντας στις 15 νίκες σε 
ισάριθμα ματς.

Αγωνιστικά, οΑΟΚΒέροιας από τοπρώτο δε-
κάλεπτο ξέφυγεστοσκορ καισυντήρησεσεόλο το
πρώτομέροςμιαδιαφοράμεδιψήφιανούμερα..Οι
Βεροιώτες διατήρησαν τον έλεγχο και στο δεύτερο

μέρος και στο τελευταίο δεκάλεπτο εκτόξευσαν την
διαφοράτουςπάνωαπότους20πόντους.

Διαιτητές:ΤαρενίδηςΣτ.–Γρηγοριάδης.
Δεκάλεπτα:9-18,23-36,39-49,50-75.
ΑΟΚΒατανιακόςΣάρισα (Πόσιος): Κοτσίμπελης

2,Γαζέτης3(1),Λάλλας,Βαρβούτης12,Μεσκούρης
4,Πόσιος2,Γιαμούζης3(1),Αμανατίδης2,Ακερμα-
νίδης2,Γαλανός,Μπίσμπας12(1),Τσαϊτουρίδης8
(2).

ΑΟΚ Βέροιας (Τριχόπουλος): Ουσουλτσόγλου
10,Καραθανάσης11(1),Γκίτκος3(1),Ασλανίδης2,
Αβραμίδης4, Ιωαννίδης2,Κασαμπαλής21,Τριχό-
πουλος5,Χρήστου,Χαραλαμπίδης17(1).

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’
ΕύκολακέρδισεοΑΟΚΒέροιας

50-75τονΒατανιακόστηνΚατερίνη



Η παράσταση που προκάλεσε αί-
σθηση την προηγούμενη θεατρική 
σαιζόν επιστρέφει ανανεωμένη για 
δεύτερη χρονιά, κι έρχεται στη Βέροια 
στις 11 Φεβρουαρίου, στις 9.00 μ.μ.  
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών. Ο Αντώνης Λουδάρος 
υπογράφει τη σκηνοθεσία  στο βρα-
βευμένο αριστούργημα του Ίνγκμαρ 
Μπέργκμαν «Σκηνές από έναν γά-
μο».

Τον Γιόχαν ερμηνέυει ο Αντώνης 
Λουδάρος

και την Μαριάννα η Παυλίνα Χα-
ρέλα.

Λίγα λόγια για το έργο
Ένα ζευγάρι, μια ιστορία είκοσι 

χρόνων. Υπάρχει άραγε η τέλεια σχέ-
ση; Ο Γιόχαν και Μαριάννα είναι –
φαινομενικά τουλάχιστον- το τέλειο 
ζευγάρι. Κι όμως μια ματιά, μια παύ-
ση, μια μισοτελειωμένη φράση, μια 
αδιόρατη κίνηση ίσως μαρτυρούν ένα 
χάσμα. Τι θα συμβεί όταν αυτό το χά-
σμα έρθει στο φως;

Η κλασική ταινία του Μπέργκμαν 
“Σκηνές από έναν γάμο” έχει τιμηθεί 
με βραβείο καλύτερης ταινίας στις 
Χρυσές Σφαίρες, με βραβεία καλύ-
τερης ταινίας και σεναρίου από την 
Εθνική Ένωση Κριτικών των ΗΠΑ (NSFC) και χάρισε στην Λιβ 
Ούλμαν πολλά βραβεία και υποψηφιότητες για την ερμηνεία 
της. Το έργο παρουσιάζεται σε συνεργασία με τον Ατζέντη 
Josef Weinberger Limited, Λονδίνο, για λογαριασμό του Ιδρύ-

ματος Ingmar Bergman.
Συντελεστές
Π ρ ω τ ό τ υ π ο  κ ε ί μ ε ν ο : 

Ingmar Bergman
Μετάφραση- Διασκευή : Α-

ντώνης Λουδάρος 
Σκηνοθεσία: Αντώνης Λου-

δάρος
Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου
Κοστούμια: Κατερίνα Κα-

πεζάνου
Μουσική: Γιώργος Τζιαφέτ-

τας
Στίχοι: Αίσωνας Χαρατσά-

ρης
Ερμηνεία τραγουδιού πα-

ράστασης: Εύη Σιαμαντά
Κινησιολογία: Ελένη Χρυ-

σομάλλη
Φωτισμοί: Ανέστης Ατακτί-

δης
Βοηθός σκηνοθέτη: Τάσος 

Κοντόγιωργας
Γραφιστικά: Αριστοτέλης 

Σομπότης
Φωτογραφία αφίσας: Α-

ντρέας Σφυρίδης
Βοηθός Οργάνωσης Παρα-

γωγής: Κρίτωνας Ζαχαριάδης 
Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέ-

σεις: Κατερίνα Νικολάου
Παραγωγή: Καλλιτεχνική Εταιρία Θεάτρου
Το έργο είναι ακατάλληλο για ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Εισιτήρια

13 ευρώ, 10 ευρώ μειωμένο (ανέργων, μαθητών, φοιτη-
τών, άνω των 65, ΑμεΑ, πολυτέκνων)

Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις και συλλόγους
Προπώληση
Χώρος τεχνών Δήμου Βέροιας, 3ος όροφος , Γραμματεία 

τηλ 2331078100
Καφέ Μπρίκι, Μητροπόλεως 46, τηλ 2331020201
Πληροφορίες-Κρατήσεις
2310842509, 6934115555
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Στηρίξτε τον αγώνα
 του «Έρασμου»

 για μια 
κοινωνία χωρίς βία!

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

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

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

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

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

Αποκριάτικο πάρτι της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

Για  άλλη μια 
χρονιά το αποκρι-
άτικο παιδικό πάρ-
τι για τους μικρούς 
φίλους της Λέσχης  
θα  πραγματοποι-
ηθεί  το Σάββατο 
22  Φεβρουαρίου 
2020  στο Πνευ-
ματικό Πολιτιστικό 
Κέντρο της Ευξεί-
νου Λέσχης Βέροι-
ας στο Πανόραμα.

 Όλα  τα  
μικρά παιδιά ντυ-
μένα και βαμμένα 
μασκαράδες θα  
ξεφαντώσουν χο-
ρεύοντας σε ρυθ-
μούς αποκριάτι-
κους και παίζοντας 
πληθώρα παιχνι-
διών, υπό την καθοδήγηση των μελών του τμήματος Νέων 
της Λέσχης. Πιερότοι, μασκαράδες, μπαλαρίνες, βασίλισσες 
και ιππότες, μάγισσες με σκουπόξυλα, πειρατές, χανούμισ-
σες και ότι άλλο αστείο και παραμυθένιο περνάει  από  το 
μυαλό  σας   θα  το  βάλετε  και  σας  περιμένουμε στην πιο 
κεφάτη γιορτή της χρονιάς.

Βέβαια  περιττό  να  σας  πούμε  ότι  ο  πλούσιος  μπου-
φές  με  κεράσματα  και  ποτά  κάθε  είδους  θα  είναι  στη  
διάθεση  σας  για  να  γλυκαίνει  μικρούς  και  μεγάλους.

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος    Η Γραμματέας

Τουμπουλίδης Νικόλαος    Toγκουσίδου  Ευαγγελία

Ετήσιος χορός 
και κοπή πίτας του ΠΟΞ

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

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

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

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

Αποτελέσματα Τελικού 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος 

Μπριτζ ζευγών 2020
Ο τελικός του Πανελ-

ληνίου Πρωταθλήματος 
Μπριτζ ζευγών  διεξήχθη 
στην Αθήνα 7-9 Φεβρουα-
ρίου 2020

- Στην κατηγορία 1-11 
οι Κούγκας Μ. & Καϊσερ-
λής Χ. κατέκτησαν την 3η 
θέση

- Στην κατηγορία 1-9 οι Τριανταφυλλίδης Ν. & Αγγελής Β. την  6η 
θέση

- Στην κατηγορία 1-6 οι Γαλιάτσος Ι. & Κοντού Χ. 14η θέση.
Στην ίδια κατηγορία τη 2η θέση κατέκτησε ένας Βεροιώτης, από τον 

όμιλο ΤΑΜΠΛΟΤΕΘ Τενεκετζίδης Α. με τον συμπαίκτη του Πατσαλή Γ. 
από τον ΟΑΜΘ.

«ΑΣΦΑΛΩΣ… ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»
 
Εκδήλωση με θέμα «ΑΣΦΑΛΩΣ… ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» 

συνδιοργανώνουν το 7ο Νηπιαγωγείο Νάουσας και 
το 12ο Νηπιαγωγείο Βέροιας  την ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΦΕ-
ΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 στον Πολυχώρο Πολιτισμού Χρ. 
Λαναρά « ΒΕΤΛΑΝΣ» στις 5.30 μ.μ. 

Θα μιλήσουν Αξιωματικοί  της Δίωξης Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος  Β. Ελλάδος για την ασφαλή πλοήγη-
ση στο διαδίκτυο

Σήμερα Τρίτη
 «Σκηνές από έναν Γάμο»

 του I. Βergman σε σκηνοθεσία 
Αντώνη Λουδάρου, στη Στέγη



Τρίτη 11-2-2020
13:30-17:30 ΠΑ-

ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟ-
ΛΕΩΣ3823310-29551

21:00-08:00ΠΑΠΑ-
ΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑΤΟΥ27-
ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
23310-23360
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Φεβρουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό10-2-2020 μέχρι16-2-
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

Συνέχειαστο νικηφόροσερί του έδωσεοΦίλιπ-
πος Βέροιας, που επικράτησε του Ερμογένη στη
Ξάνθημε1-3, και έκανε το14/14στοπρωτάθλημα
τηςΑ’2χωρίςβαθμολογικέςαπώλειες.

Στοπρώτοσετ οι δύο ομάδες μπήκαν μαζί, και
μέχρι τα μέσα τουπήγαιναν χέρι-χέρι στοσκορ.Η
κομβικήστιγμή τουσετ ήτανστο 18-17, όταν και ο
Τερζόγλου από την γραμμή του σερβίς πίεσε την
υποδοχή τουΦιλίππου,παίρνοντας 4 άσσους, και
οδηγώντας την ομάδα τουστο 1-0, το οποίο ήρθε
με25-20.

ΟΣωκράτηςΤζιουμάκας ανακάτεψε την... τρά-
πουλα, βάζονταςστοπαιχνίδι τονΣτέλιοΤζιουμάκα
αντίτουΣτεφανίδη.ΟΑινείαςΤζελάτιανέλαβεεπιθε-
τικάτηνομάδατηςΒέροιας,ηοποίαχωρίςναδεχθεί
μεγάληπίεσηαπό τους γηπεδούχους ισοφάρισεσε
1-1με16-25.

Στο3οσετοΕρμογένηςβρήκεκαιπάλιταπατή-
ματάτου,καιπροηγήθηκεμε11-9,αλλάηομάδατου
ΣωκράτηΤζιουμάκαπάτησε τοπόδι στο γκάζι και
έκανετο1-2με17-25.

Το τέταρτοσετ ήταν και αυτό τυπική διαδικασία
γιατουςπρωτοπόρους,οιοποίοιείχαντοπάνωχέρι
από τις αρχές του, και ξεφεύγονταςσταδιακά κατά-
φεραννακάνουντο16-25καιπαράλληλατο1-3,το
οποίοτουςέδωσεακόμηέναροζφύλλοαγώνατην
φετινήαγωνιστικήσεζόν.

Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης ο δι-
αγώνιος τουΦιλίππουΒέροιας,ΑινείαςΤζελάτι, ο
οποίοςπέτυχε17πόντουςμε65%αποτελεσματικό-
τηταστηνεπίθεση,1άσσοαλλάκαι1μπλοκ.

ΕρμογένηςΞάνθης (Παρασκευόπουλος): Σκαρ-
λατίδης,Ανδρεάδης,Νιακόπουλος,Βογιατζής, Ζου-
γρής,Χατζίδης,Τερζόγλου,Παυλίδης,Λαντζουράκης,
Μετγιαζής,Αρμπυρός,Τσούλιας, Τσαπάρης, Γκαϊ-
τατζής

Φίλιππος Βέροιας (Τζιουμάκας): Τζελάτι 17
(15/19, 1 άσσος, 1 μπλοκ), Παπαδημητρίου 13

(13/19),Στεφανίδης2(2/5),Στίγγας9(2/4,7μπλοκ),
Ντίνας 9 (5/9, 4 μπλοκ), Τζιουμάκας 13 (13/21),
Ηλίας 1 (1/1), Ιωαννίδης 2 (2/3),Μπουτόπουλος
(λ), Μιχελάκης (λ), Παπάζογλου, Καρασαρλίδης,
Ρεμπούτσιας

Α2ανδρών-Β’όμιλος-14ηαγωνιστική
Σάββατο8Φεβρουαρίου

Αριστοτέλης-Άρης....................................... 3-0
Χ.Α.Ν.Θ.-Μακεδονικός............................... 1-3
ΠήγασοςΠολίχνης-Σ.Φ.Κ.Πιερικός........... 2-3
Α.Ε.Ν.Πανοράματος-Α.Σ.Άθλος................ 3-0
Α.Σ.Ερμογένης-Α.Π.Σ.Φίλιππος............... 1-3
Κομοτηνή-Σ.Π.Α.Καρδίτσας...................... 3-2

Ηβαθμολογία
1)ΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας............................. 42
2)ΜΓΣΑΕΚομοτηνής.................................... 30

3)ΑΣΆθλοςΟρεστιάδος............................... 23
4)ΣΦΚΠιερικός............................................ 23
5)ΑΣΆρης..................................................... 22
6)ΦΕΣΑριστοτέλης...................................... 21
7)ΑΣΜακεδονικός........................................ 19
8)ΠήγασοςΠολίχνης.................................... 18
9)ΑΣΕρμογένης........................................... 17
10)ΧΑΝΘ...................................................... 12
11)ΣΠΑΚαρδίτσας.........................................11
12)ΑΕΝΠανοράματος...................................11

Ηεπόμενηαγωνιστική15η
15/16/2/2020

ΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας-ΑΕΝΠανοράματος
ΑΣΜακεδονικός-ΦΕΣΑριστοτέλης
ΑΣΆρης-ΣΠΑΚαρδίτσας
ΣΦΚΠιερικός-ΧΑΝΘ
ΆθλοςΟρεστιάδας-ΠήγασοςΠολίχνης
ΑΣΕρμογένης-ΜΓΣΑΕΚομοτηνής

Α2 Βόλει

ΚέρδισεστηνΞάνθητονΑΣΕρμογένη
οΦίλιπποςμε1-3σετ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, κο-

ντάσταΣχολεία,πωλεί-
ται διαμέρισμαπερίπου
90 τ.μ., 3ΔΣΚWC, 1ος
όρ.,  υπερυψωμένος,
θέση πάρκιγκ, διαμπε-

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

ΣΤΑΥΡΟΣ πωλείται
διόροφη μονοκατοικία
περίπου 175 τ.μ., το
πάνω κατοικήσιμο και
το ισόγειο αποθήκες,
σεοικόπεδο1,5στρέμ-
μα, θερμοκήπιο, αμπε-
λώνας, περιφραγμένο,
3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987
473349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικία κοντάστο7οΔη-
μοτικό, 75 τ.μ., μευπό-
γειο 75 τ.μ. και οικόπε-
δο 200 τ.μ., 48.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

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

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

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ,  με-
γάλη ευκαιρία πωλείται
οικόπεδο2στρέμματα,
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
μενερό,ρεύμα,σεπο-

λύωραία θέση. Τιμή
ΜΟΝΟ30.000 ευρώ.
Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 1.085 τ.μ. στη
Βεργίνα, έναντι πα-
ραδοσιακού ξενώνα,
πλησίον Γυμνασίου
Βεργίνας.Τηλ.: 6974
792021.

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

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  σ το

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μη-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

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

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

ΝΑΟΥΣΑπωλεί-
ται το παλαιότερο
καφεκοπτείο στο
κέντρο της πόλης,
λόγω συνταξιοδό-
τησης. Τηλ.: 6997
026390.
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κέντρο τουΔιαβατού οικό-
πεδο 205 τ.μ., αξία 7.000
ευρώ.Τηλ.:6942067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμεσυ-
μπύρηναροδάκινα (Άνδρος
και Έβερτ) 9 στρέμματα
στοΠΑΛΙΟΣΚΥΛΙΤΣΙ.Τηλ.:
6972237102.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙπεριίτερο,στηνπλα-
τεία Καπετανίδη λόγω συ-
νταξιοδότησης. Τηλ.: 6972
670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ πα-
ραδοσιακές τουριστικές
κατοικίες στην π. Ελαφί-
να για χειμερινή και θε-
ρινή περίοδο. Τηλ.: 6972
314717, E-mai l :  in fo@
mousonmelathron.gr.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, στο στε-
νό της Λέσχης Αξιωμα-
τικών, ενοικιάζεται studio
επιπλωμένο, 1ος όροφος.
Τηλ.:6949408554&6948
726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  επ ι -
πλωμένη μεζονέτα με 4Δ-
ΣΚ, αυτόνομη θέρμανση,
γκαράζ,αποθήκη.Νεόδμη-
τη με θέα, περιοχή Καλλι-

θέας,500ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki/

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 2, ενοικιά-
ζεταιδιαμέρισμα45τ.μ.,η-
μιόροφος.Τιμή 150  ευρώ.
Τηλ.:2331022063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο
διαμέρισμα 76 τ.μ., πραγ-
ματικός λουλουδότοπος
με κλιματισμό, καλοριφέρ,
πάρκ ιγκ ,  χωρ ίς  κο ινό -
χρηστα, Γρεβενών 11 και
Ερμού γωνία. Τηλ.: 6949
215864.

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.

ΠΙΕΡΙΩΝ 32, ενοικιάζε-
ται κατάστημα 32 τ.μ., με
πατάρι περίπου 15 τ.μ., με
W.C.Τηλ.:6979464235.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-
γελματικός χώρος επί της
Βενιζέλου 7 στη Βέροια,
καθαρού εμβαδού 42 τ.μ.,
στον2οόροφο.Περιλαμβά-
νει3χώρουςκαιW.C.Τηλ.:
2331021106.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος
50 τ.μ., πλήρως ανακαινι-
σμένος, 1ος όρ., γωνιακό,
δίπλασταΑστικά.Τηλ.:6946
740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι
γραφείου με γνώσεις Η/Υ
και επιπλέον άτομα για την
παραγωγή ιδιωτικής εται-
ρίας. Τηλ.: 6974 312313,
6974814606.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

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

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

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

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

πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος ,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλησίον

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΑ.Σ.Βέροιας“VENUSGROWERS”
Ενδιαφέρεταιγιατηνπρόσληψητεχνικών

τωνπαρακάτωειδικοτήτωνγιααπασχόληση
τουςστα εργοστάσιαΑλεξάνδρειας καιΒέ-
ροιας:
1)ΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγός Μηχανικός

εγκαταστάσεων2ηςειδικότητας
2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικός εγκαταστάσε-

ων4ηςειδικότητας-Θερμαστής
3)ΑρχιτεχνίτηςήΕγκαταστάτηςΗλεκτρο-

λόγοςΑ΄Ειδικότητας

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

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

τερικό141ή147

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

στηνοδόΣταδίου,τιμή210.000,00ευρώταδύο
μαζί.

ΓΚΑΡΑΖ τέσσερακλειστά,στούψοςτωνκα-
ταστημάτων, στην οδόΦωκίωνος 13 και δύο
στηνοδόΚαζαντζάκηστονΠρομηθέα

Υπόγειο 83 τ.μ.Φωκίωνος 13 τιμή 5.000,00
ευρώ.

Τηλ.:6944644220.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ σεφ, ψή-
στης και σερβιτόρος για
γνωστό ψητοπωλείο της
Βέροιας. Τηλ.:  23310

25178,ώρες11.00π.μ.έως
13.00μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για θερινή
περίοδο πλανόδιοι μικρο-

πωλητές με ημερήσιες α-
ποδοχές από 80,00 έως
100,00 ευρώ.Απαραίτητο
να έχει μεταφορικό μέσο.
Τηλ.:6945003564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  βοηθός
κομμωτηρίου για πλήρη
απασχόληση, χωρίς υ-
ποχρεώσεις, έχοντας τις
βασικές γνώσεις κομμω-
τικής. Τηλ. επικοινωνίας:
6974648212.

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

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  ε ρ γ ά -
της για εμπορία κρεά-
των. Πληρ. τηλ.: 23320
42608.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ζητά να προσλά-
βει 2 άτομα, ένανοδηγό
μεδίπλωμαΓ΄κατηγορί-
ας και έναν αποθηκάριο
έως 45 ετών. Πληροφο-
ρίεςστο6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  για Γερ-
μανία κυρία χωρίς οικο-
γενειακές υποχρεώσεις
για εργασία σε ελληνικό
εστιατόριο. ΜΙσθός, α-
σφάλεια,διαμονή.Πληρ.
τηλ.:6972816816.

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι  ο δ η -
γός-πωλητής σε εμπορι-
κή επιχείρηση.Απαραί-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας
380€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.Τζακι
επιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση
250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚανωγειοκαλο250

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο
Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/
κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσιανο
13000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.,βιο-
μηχανίαπαραγωγήςειδών
διατροφήςμε έδρα τηνΑ-
λεξάνδρειαΗμαθίας, ζητά
εποχικόπροσωπικόγιατις
ανάγκεςτουτμήματοςπα-
ραγωγής.Οιενδιαφερόμε-
νοι / ενδιαφερόμενεςμπο-

ρούννακαταθέτουναίτησηστηνέδρατηςεπιχείρησης,
στο5ο χλμ.Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτηση
θαπρέπει νασυνοδεύεταιαπόφωτοτυπία ταυτότητας
ήδιαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



τηταπροσόντα:ΚάτοχοςδιπλώματοςΓ΄
κατηγορίας, Π.Ε.Ι. και κάρτα ηλεκτρονι-
κού ταχογράφου, έως 38 ετών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: vbotzori@otenet.gr και
στοΦαξ:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςναγνωρίζειμι-
σθοδοσίακατάπροτίμησητουπρογράμ-
ματος Epsilon γιαΛογιστικό Γραφείο.
Τηλ.:2331076870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη

φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων
για24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΚΥΡΙΑ  ζητεί  εργασία για φύλα-
ξη μικρών παιδιών. Πληρ. τηλ.: 6973
680844.

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περιοχήΑιγιάλειας,

ποσότητα 120 κιλά, τιμή 4,00 ευρώ το
κιλόπουβγήκε24-12-2019.Πληρ.τηλ.:
6993546941κοςΠαναγιώτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τραπεζα-
ρίας ξύλινες καφέ120 ευρώ,1 καταψύ-
κτηςDELONGHI 150 ευρώ, 1 μπαούλο
ψυγειοκαταψύκτηςDELONGHI καινούρ-
γιο250ευρώ,1τραπέζισαλονιούμαύο
49ευρώ.Τηλ.:6930388884.

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

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4,1800κυβικά,μο-
ντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμε-
τρα,μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςχωρίςυποχρεώσεις

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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



Μέσα σε κλίμα χαράς, ενθουσιασμού  και συγκίνησης πραγματο-
ποιήθηκε την Κυριακή  (09/02/2020) στο Χιονοδρομικό Κέντρο «3 – 5 
Πηγάδια» η πρότυπη δράση  γνωριμίας Ατόμων με Αναπηρία με το χιόνι 
«know the snow», που διοργάνωσε ο Δήμος Νάουσας με πρωτοβουλία 
του Δημάρχου κ. Νικόλα Καρανικόλα στην οποία παραβρέθηκε η Υφυ-
πουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόμνα Μιχαηλίδου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι  στην πρότυπη δράση  «know the snow» 
έδωσαν το «παρών» περισσότερα από 100 άτομα με αναπηρία από 
δομές της Ημαθίας,  που είχαν την ευκαιρία  να συμμετάσχουν  σε α-
θλητικές δραστηριότητες  στο χιόνι, να κάνουν έλκηθρο και βόλτες με 
snow mobile, πεζοπορία με ορειβατικά μπαστούνια, να δοκιμάσουν το 
άθλημα του σκι, να φτιάξουν χιονάνθρωπους και να διασκεδάσουν με 
πρωτότυπα  παιχνίδια, μουσικές και χορευτικές εκπλήξεις από τον πο-
λιτιστικό σύλλογο “Body Control”.

Ο Δήμαρχος Νάουσας, Νικόλας Καρανικόλας  καλωσορίζοντας την 
Υφυπουργό Εργασίας κ. Δόμνα Μιχαηλίδου και  τους συμμετέχοντες, 
μεταξύ άλλων,  τόνισε  ότι η πιλοτική αυτή πρωτοβουλία σηματοδοτεί 
την αφετηρία για περαιτέρω ανάλογες  ενέργειες του δήμου: ‘‘Έχουμε  
την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο χιονοδρομικό κέντρο της Νάου-
σας ‘’3 – 5 Πηγάδια’’ όλα αυτά τα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους 
από τις δομές Ατόμων με Αναπηρία της Ημαθίας για να  δώσουμε  την 
ευκαιρία σε ευάλωτες ομάδες  συμπολιτών μας και στις οικογένειές 
τους να απολαύσουν το χιόνι, την χιονοδρομία και τις ομορφιές  που 
προσφέρει το βουνό μας. Ευχαριστούμε από καρδιάς την Υφυπουργό 
Εργασίας κ. Δόμνα Μιχαηλίδου για την θερμή ανταπόκρισή  της, στην 
πρόσκλησή μας, να βρίσκεται σήμερα κοντά μας και  να στηρίξει την 
πρότυπη αυτή δράση και  τις προσπάθειες που ξεκινάμε στον Δήμο Νά-
ουσας, να δημιουργήσουμε προσβάσιμους και φιλικούς χώρους,  όπως 
είναι το Χιονοδρομικό Κέντρο 3 – 5 Πηγάδια, το δημοτικό κολυμβητήριο 
αλλά και δημόσια κτίρια και δομές για τα Άτομα με Αναπηρία.  Όλοι μαζί 
στέλνουμε σήμερα από τη Νάουσα το ηχηρό μήνυμα των ίσων ευκαιρι-
ών για όλους». 

Από την πλευρά της η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων κ. Δόμνα Μιχαηλίδου εξήρε την προσπάθεια του Δήμου Νάου-
σας για την σημαντική αυτή πρωτοβουλία επισημαίνοντας τα εξής: 

«Συγχαρητήρια στη δημοτική αρχή του Δήμου Νάουσας και τον δή-
μαρχο κ. Καρανικόλα για την πρωτοβουλία “know the snow”, μια πρω-
τοβουλία γνωριμίας εφήβων και νέων με αναπηρία με το χιόνι. Ενθαρ-

ρύνουμε κάθε δράση που συμβάλει στην εξοικείωση συμπολιτών μας 
με αναπηρίες με τις ομορφιές της φύσης και του βουνού. Εργαζόμαστε, 
ώστε η δράση αυτή να αποτελέσει την αφετηρία για μελλοντικές συνερ-
γασίες και συμπράξεις για ενίσχυση της πρόσβα-
σης ευάλωτων ομάδων σε ακόμα περισσότερες 
δραστηριότητες αθλητικές και άλλες».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, επίσης, ο  Δι-
ευθυντής του γραφείου της Υφυπουργού κ. Κων-
σταντίνος Ατσαλάκης – Γλούμης, ο  εργοθερα-
πευτής και υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας  Περιφέρειας Ατ-
τικής κ. Βαγγέλης Σλάμκας, οι αντιδήμαρχοι κ. 
Παύλος Αδαμίδης, κ. Βασίλης Τζουβάρας και 
κ. Γιώργος Τριανταφύλλου, ο πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Γιαννούλης, 
η πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης κ. Στέλλα Αρα-
μπατζή, ο πρόεδρος της Κοινότητας Νάουσας 
κ. Κώστας Χατζηστυλλής, ο δημοτικός σύμβου-
λος κ. Άρης Τόσιος, ο Διοικητής της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας Ημαθίας κ. Νικόλαος Παλαμού-
της, ο πρόεδρος του ΕΟΣ Νάουσας κ. Νικόλαος 
Βελής,  εθελοντές και πλήθος κόσμου.  

Στην πρότυπη δράση συμμετείχαν  παιδιά, 
έφηβοι και νέοι ΑμεΑ από το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ του 
δήμου Νάουσας, το Ειδικό Σχολείο Νάουσας, 
το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νάουσας και το «ΥΦΑΔΙ», ενώ 
από τη Βέροια συμμετείχαν το μικτό Κέντρο Δι-
ημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχό-
λησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα Παιδιά της 
Άνοιξης», ο Σύλλογος Μέριμνας Ατόμων με 
Αυτισμό (Μ.Α.μΑ.), το Ενιαίο Ειδικό Γυμνάσιο 
και Λύκειο Ημαθίας και το Αθλητικό Σωματείο 
Ατόμων με Αναπηρία Ημαθίας «Αιγές».

Επισημαίνεται ότι οι δράσεις και οι αθλητικές 
δραστηριότητες στα παιδιά με αναπηρία πραγ-
ματοποιήθηκαν υπό την καθοδήγηση προπονη-
τών του ΕΟΣ Νάουσας, καθηγητών φυσικής 

αγωγής, γυμναστών και εκπαιδευτικών ειδικών σχολείων και 
εθελοντών, καθώς και του Αθλητικού Σωματείου ΑμεΑ Βέροιας  «Εν 
Σώματι Υγιεί».
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P Σύμφωνα με 
έρευνα, το 67% των 
Ελλήνων δεν έχει 
ούτε 1.000 ευρώ 
στην άκρη. Τελικά 
τσάμπα λεφτά δίνου-
με στις έρευνες…

 
P Χρειαζόταν 

δηλαδή έρευνα για 
τα αυτονόητα;

P Σαν να παί-
ζεις κρυφτό, φυλάς 
με ανοικτά μάτια και 
(φτου και) βγαίνεις 
στο 15.

 
P Να ξέρετε, αυτές οι έρευνες για τις τραπεζι-

κές καταθέσεις γίνονται με απευθείας αναθέσεις.
 
P Τα δε κίνητρα των εντολοδόχων των ερευνη-

τών, ερευνώνται.
 
P Χιλιάρικο πάντως μαζεμένο ο μέσος Έλ-

ληνας έχει να δει λογικά από τον καιρό που ήταν 
σε δραχμές.

 
P Τα δε πεντακοσάρικα σε ευρώ αποσύρθηκαν 

νωρίς, διότι όλοι τα έδιναν για προίκα.
 
P Ταινία μυθοπλασίας από τη Νότια Κορέα 

πήρε το βραβείο Όσκαρ. Στη Βόρεια Κορέα παίρ-
νει βραβείο η πραγματικότητα.

 
P Άντε να έλθει πάλι η άνοιξη, να πάω πάλι γυ-

μναστήριο και να είμαι πάλι αυτός με τη μεγαλύτερη 
κοιλιά.

 
P Ναι ντε! Κοιλιά με κιλά πάνε πακέτο.
 
P Πλησιάζει η μέρα του αγίου Βαλεντίνου, και μ’ 

αυτό το μάστερ σεφ κάθε μέρα, εμείς αντί για γλύκες 

και καρδούλες σχεδιάζουμε γλυκάδια 
και συκωταριές.

 
P Διότι ο έρωτας όχι απλώς 

περνάει από το στομάχι. Εκεί μέ-
νει.

 
P Να συμπέσει ο Βαλεντίνος με 

την Τσικνοπέμπτη μια φορά και τι 
στον κόσμο!

 
P Κι έχεις και αυτούς τους Κινέ-

ζους να μαγειρεύουν σωρηδόν πο-
ντίκια, νυχτερίδες και μυρμηγκο-
φάγους, κι απορούν πώς κολλάνε 
κορονοϊούς.

 
P Κόλλησε μωρέ κανείς ιό τρώγο-

ντας κοκορέτσι, σούβλες, συκωταριές 
και μυαλά σοτέ; Ποτέ!

 
P Αστυνομικός έλεγχος. Ο 

παππούς τύφλα.
-Πόσο ήπιατε κύριε;
-Ένα ρακί!
-Τι ένα ρακί; Εσύ δεν μπορείς 

να σταθείς όρθιος…
-Ένα ρακί. Εκτός τα κερασμένα!
 
P Και:
 O Γιωρίκας μάζεψε λεφτά και ήθελε να αγοράσει 

καινούργιο αυτοκίνητο. Θεώρησε σκόπιμο να πάρει 
και τη γνώμη του Κωστίκα γι’ αυτό πήγε και τον ρώ-
τησε:

-Τι αμάξι λες να πάρω, ρε φίλε;
-Να πάρεις BMW M3 λέω εγώ, γιατί είναι τόσο 

γρήγορο που αν ξεκινήσεις από τη Θεσσαλονίκη 

στις 6, θα είσαι στο Κιλκίς στις 6.30!
Συναντιούνται μετά από λίγο καιρό και ο Κωστί-

κας ρωτάει:
-Γιωρίκα, τι αμάξι πήρες τελικά;
-Ένα Hyundai accent!
-Γιατί ρε δεν πήρες αυτό που είπα;
-Ρε Κωστίκα, και τι να κάνω από τις 6.30 στο 

Κιλκίς;
K.Π.

Παρουσία της Υφυπουργού Εργασίας κ. Δόμνας Μιχαηλίδου
Στιγμές χαράς και συγκίνησης για περισσότερα από 100 άτομα  
με αναπηρία στη δράση «know the snow του Δήμου Νάουσας


	11_2_20fbig
	110220g
	11_2_20fbig
	110220g
	11_2_20fbig
	110220g
	11_2_20fbig

