
  Με αφορμή την χθεσινή συνεδρίαση του 
  Περιφερειακού Συμβουλίου
Δήλωση της 
βουλευτή  Φρ. 
Καρασαρλίδου 
σχετικά 
με το Τελωνείο 
στην Κουλούρα Γεωργία Μπατσαρά: 

«Δώστε μας τη δύναμη 
να κάνουμε τη Βέροια 
ΠΡΩΤεύουσα πόλη»

Παρουσίασε τους πρώτους 18 
του συνδυασμού της
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εκδήλωση 

της παράταξης 
Κουτσογιάννη 
στη Νάουσα

SPORT SPORT
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Σήμερα 
η κηδεία 

του Γιάννη 
Μιχαηλίδη

«Ακροδεξιά 
υστερία 
και οργή 
των ελίτ»

Του Δημήτρη
Τζανακόπουλου

Σελ. 14

Σελ.  5

Σελ.  3

Σελ.  3

Άνετη η ένατη συνεχόμενη 
νίκη της Βέροιας με 3-0 

επί του ΠΑΟ Κουφαλίων
Σελ. 10



Πρωταθλήτρια ΕΣΠΑ
για 5η συνεχόμενη χρονιά 

η Π.Κ.Μ.
  Με την ανακοίνωση των επίσημων στοιχείων 
που γνωστοποίησε η Γ. Γ. Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας αναδείχτηκε και πάλι πρώτη 
ανάμεσα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας σε 
απορρόφηση του ΕΣΠΑ, με συνολικές δαπάνες που 
έφτασαν τα 267, 9 εκατομμύρια ευρώ. Ζεστό χρήμα 
που ήρθε από ευρωπαικούς πόρους για εκπόνηση 
έργων και προγραμμάτων εργασίας. Σε μια περίοδο 
ανηφορική για την οικονομία, η απορρόφηση 
ευρωπαικών κονδυλίων θα πρέπει να είναι ο 
πρωταρχικός στόχος της αυτοδιοίκησης. Η σωστή 
οργάνωση και η εκπόνηση μελετών και υλοποίηση 
προγραμμάτων φέρνει χρηματοδότηση από πόρους 
που είναι διαθέσιμοι και δεν πρέπει να μείνουν 
ανεκμετάλλευτοι. Συνακόλουθα δημιουργούνται  
θέσεις εργασίας και «πέφτουν» φρέσκα χρήματα 
στην αγορά που τα έχει τόση ανάγκη. Επιτέλους 
μια θετική πρωτιά για την δημόσια διοίκηση, που 
πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για τις υπόλοιπες 
περιφέρειες και δήμους της χώρας. 
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Τα σκουπίδια που είναι στον δρόμο
τα μαζεύουμε εκείνα που βρίσκονται 

στα μυαλά, φοβόμαστε

‘’Εθελοντεςγιατηνκαθαριότητα’’Βέροια.

Η Ν.Δ. καλεί 
εκλογικούς 

αντιπροσώπους
Ημεγάλημάχηγιανααλλάξου-

με τηνΕλλάδα ξεκινάει, λέει στο
βιντεάκιτηςΝ.Δ.οπολιτικόςαρχη-
γός της Κυρ.Μητσοτάκηςκαλώ-
ντας τουςπολίτες ναμπουνστην
πρώτη γραμμή της νίκης, και να
γίνουνεκλογικοίαντιπρόσωποι.

Τοκάλεσμαλοιπόνξεκίνησε…
Μήπως να περιμένουμε και

τηνημερομηνίατωνεκλογών;

Τιμή και τύχη για έναν δάσκαλο
που τον λατρεύουν οι μαθητές του

Ήτανμιαμέρασυγκίνησηςκαιτιμήςγιατονημαθιώτηκαθηγητή(απότηνΚαστανιάΒέροιας)ΚώσταΦωτιάδη,η
προχθεσινήΚυριακή,σεμίαγεμάτηαίθουσαεκδηλώσεων,στηνΕύξεινοΛέσχηΘεσσαλονίκης,στηνεκδήλωσηπρος
τιμήτου,γιατηνπροσφοράτουστονποντιακόελληνισμόκαιστηνανάδειξηκαιαναγνώρισητηςΓενοκτονίαςτωνΠο-
ντίων.Μεταξύεπισήμωνκαιεκπροσώπωνφορέων,βρέθηκανκαιπολλοίφοιτητέςτουκαιμαθητέςτου,προκαλώντας
μεγάληκαιευχάριστηέκπληξηστοντιμώμενοκαθηγητή.ΔενυπάρχειμεγαλύτερηΤιμήγιαένανΔάσκαλο,απότονα
τονλατρεύουνοιΜαθητέςτου,γράφειστοχρονολόγιότουοβεροιώτηςπλαστικόςχειρουργόςΜιλτιάδηςΣαρηγιαννί-
δης,οοποίοςαγάπησετονμαρτυρικόΠόντοκαιένιωσεΠόντιος,εξαιτίαςτουκαθηγητήτου,Φιλόλογος,κάποτε,στο
ΕΠΛτηςΒέροιας,καιτώραΟμότιμουΚαθηγητήτουΑΠΘ,ΚωνσταντίνουΦωτιάδη.

(Στις φωτό αριστερά ο κ. Φωτιάδης παίρνει την πλακέτα από τον πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Θεσ/νίκης και δεξιά 
με τον αδερφό του Βασίλη, την κόρη του Κυριακή και τον μαθητή του, γιατρό, Μίλτο Σαρηγιαννίδη).

ΣτηΒέροιαηεπόμενησυνεδρίασητουΠεριφερειακού
Συμβουλίου,γιατην«ΑμάλθειαΑ.Ε.»

ΣτηΒέροιαθαγίνειτηνερ-
χόμενηΔευτέραησυνεδρίαση
τουΠεριφερειακούΣυμβουλί-
ουΚεντρικήςΜακεδονίαςμε-
τά απόπρόταση τουπεριφε-
ρειάρχηΑπόστολουΤζιτζικώ-
στα στη χθεσινή συνεδρίαση
τουΣώματοςπουπραγματο-
ποιήθηκεστηΘεσσαλονίκη.

Μάλιστα το  θέμα συζή-
τησης θα είναι η «Αμάλθεια
Α.Ε.» και καλεσμένοι θα εί-
ναιόλοιοιαρμόδιοιοιφορείς
τηςΗμαθίας.Γιατοπούκαιτο
πότε θα υπάρξει ενημέρωση
τιςεπόμενεημέρες.

Ένα εκπαιδευτικόπρόγραμμαπουστοχεύειστην ενη-
μέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών τωνΔημοτι-
κών Σχολείων σε σειράπροβλημάτωνπου αντιμετωπί-
ζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, κυρίωςστο θέμα της
ασφαλούςκίνησηςστηνπόληκαιτηςπροσβασιμότηταςσε
δημόσιουςχώρους, ξεκινάει σύντομασεσχολεία τηςΒέ-
ροιαςκαιστησυνέχειακαισεάλλασχολεία τηςΗμαθίας,
μετησυνεργασίατηςΔιεύθυνσηςΑ/θμιαςΕκπαίδευσηςΗ-
μαθίας,τουΚέντρουΜέριμναςΑΜΕΑΒέροιας(ΚΕΜΑΕΔ),
τουΔήμουΒέροιας και τουΤμήματοςΤροχαίαςΒέροιας.
Τοπρόγραμμα λέγεται«Ασφαλήςδρόμος γιαόλους»,
υποστηρίζεταιπαιδαγωγικάαπότο3οΠΕΚΕΣΚεντρ.Μα-
κεδονίας και θα υλοποιηθεί σε δύοφάσεις, όπως ενημε-
ρώνειοπροιστάμενοςτηςΑ/θμιαςΕκπαίδευσης,Διονύσης
Διαμαντόπουλος.

Στηνπρώτη φάση, στελέχη τηςΤροχαίας και ειδικοί
επιστήμονεςτουΚΕΜΑΕΔθαεπισκεφθούντασχολείαγια
τηνενημέρωσητωνμαθητώντηςΣΤ΄τάξηςσχετικάμετα
προβλήματαπου αντιμετωπίζουν ταΑΜΕΑστην κίνησή
τουςστηνπόλη.

Στη δεύτερηφάση, οι συμμετέχοντες μαθητές θα επι-
σκεφθούν τοΚΕΜΑΕΔστηΒέροιακαιβιωματικάθαυλο-
ποιήσουνδράσειςενσυναίσθησηςμεπαιδιάπουαντιμετω-
πίζουνπροβλήματακινητικά,όρασηςκαιακοής.

Στοτέλοςτουπρογράμματοςθαπραγματοποιηθεί,υπό
τηναιγίδατουΔήμου,ημερίδαμετησυμμετοχήεκπαιδευ-
τικών και μαθητώνόπουθαπαρουσιαστούν τααποτελέ-

σματατηςδράσης.
Πού στοχεύει το πρόγραμμα; Στην ευαισθητοποίηση

καιτηνενσυναίσθηση,ώστεναδημιουργηθείμιανέαγενιά
μαθητών,καιαυριανώνπολιτών,απαλλαγμένηαπόπρο-
καταλήψεις καιρατσιστικέςσυμπεριφορές.Μιαγενιάπου
θασέβεταιταΑΜΕΑ,θαταβοηθάκαιδενθαπαρακωλύει
τηνκίνησηκαιτηνπροσβασιμότητάτους!

Στησωστή κατεύθυνσηάραστοχεύει καιπεριμένουμε
μιακαλήσυνεργασίαμετοζητούμενοαποτέλεσμα!

Ευαισθητοποίηση,ενσυναίσθησηκαισεβασμός
σταάτομαμεειδικέςδεξιότητες



Στην κατάμεστη sala της Ελιάς, σε ιδιαίτερα  θερμό κλίμα στο ακρο-
ατήριο-καθήμενοι και όρθιοι- παρουσίασε το απόγευμα του Σαββάτου 
9 Φεβρουαρίου,τον συνδυασμό της «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα πόλη», η 
υποψήφια δήμαρχος Γεωργία Μπατσαρά, την οποία προλόγισε και 
παρουσίασε η Εύη Βαρακλή, μέλος της ΔΗΜ.ΤΟ Βέροιας της Ν.Δ. 
καλωσορίζοντας παράλληλα επίσημους καλεσμένους και κοινό. Την εκ-
δήλωση χαιρέτισαν με επιστολές τους, ο γ. γραμματέας Κ.Ο. της Ν.Δ. Κ. 
Τσιάρας, ο πρόεδρος της επιτροπής Τ.Α. Ν. Κακλαμάνης και ο γραμμα-
τέας Π.Ε. του κόμματος Λ. Αυγενάκης.

Στην ομιλία της, που ακολούθησε, η υποψήφια δήμαρχος έδωσε 
ιδιαίτερη έμφαση στο τρίπτυχο: καθαρή – ασφαλής – ευημερούσα πόλη, 
τονίζοντας ότι ο συνδυασμός της δεν θέλει να φέρει την επανάσταση 
αλλά την εξέλιξη, με βασική αρχή ο Δήμαρχος  να αντιμετωπίζει όλους  
τους  πολίτες με πνεύμα δικαίου και να στέκεται υπεράνω χρωμάτων και 
κομμάτων, κοινωνικών,  οικονομικών,  επαγγελματικών και φυλετικών 
διαφορών. «Η αναμέτρησή μας δεν είναι με το παρελθόν και τα προβλή-
ματα που αυτό συσσώρευσε, αλλά με τις λύσεις τους, τις προκλήσεις 
και τις απαιτήσεις του παρόντος και πάνω απ’ όλα του μέλλοντος. Δε  
μπορούμε όμως να εθελοτυφλούμε, να στεκόμαστε αδιάφοροι απένα-
ντι στην εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Βέροια κι 
ο δήμος μας συνολικά, την εποχή που οι συζητήσεις 
για την αστική ανάπτυξη γίνονται με βάση την ατζέντα 
του2030»,υπογράμμισε και αναφέρθηκε σε ημιτελή έρ-
γα της νυν δημοτικής Αρχής (Γέφυρα Κούσιου, Δρόμος 
Σέλι-άνω Σέλι, χώρος στάθμευσης στην κάτω Εληά, 
ασανσέρ, κυλιόμενες σκάλες, κολυμβητήριο κ.α. ) στο 
υποβαθμισμένο περιβάλλον, στα σκουπίδια, τις ακα-
θαρσίες, στα αδέσποτα στην απογοητευτική εικόνα της 
τσιμεντένιας Εληάς, στις  τουριστικές και διατηρητέες 
περιοχές της Βέροιας (Κυριώτισσα, Μπαρμπούτα, Βή-
μα Απ. Παύλου….) τις οποίες χαρακτήρισε μνημεία α-
διαφορίας και χείριστης εικόνας για τους τουρίστες, στα 
κοιμητήρια και σε γκρίζες πλατείες…

 Στη συνέχεια ανέπτυξε τα προτερήματα και πλε-
ονεκτήματα της Βέροιας και του Δήμου και πέρασε 
στα «πιστεύω» του συνδυασμού της  και στις πρώτες 
κινήσεις, ως Δημοτική Αρχή, όσον αφορά στη διαχείρι-
ση των ζωτικών προβλημάτων του Δήμου. «Η  Βέροια 
πρέπει να αποκτήσει το κύρος που ταιριάζει στην ιστο-
ρία της . Ν’ ανθίσουν  λουλούδια στους δρόμους και τις 
μικρές,  έστω, πλατείες,  στην Εληά, στο Δημαρχείο, 
στο Ρολόι.Το χρώμα ν’ αντικαταστήσει το γκρίζο.Να 
γίνει μια πόλη όμορφη, φιλική στον πολίτη, σύγχρονη, ευρωπαϊκή που 
θα πληροί δηλαδή τις τρεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις της Ε.Ε για τη δι-
αμόρφωση των πόλεων του μέλλοντος. Κι ο Δήμος μας να γίνει ισχυρός 
κι ανταγωνιστικός.Αυτά θα συμβούν με μία δημοτική αρχή που πιστεύει 
στην ανάπτυξη, στις θέσεις εργασίας, και όχι την επιδοματική πολιτική», 
πρόσθεσε. 

Στη συνέχεια αιτιολόγησε γιατί ο δήμος Βέροιας αξίζει καλύτερα, λέ-
γοντας:

Γιατί η Βέροια είναι από τις λίγες ελληνικές και όχι μόνο πόλεις με συ-
νεχή παρουσία στην ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

-Στους γεωγραφικούς χάρτες  η Ημαθία παρουσιάζεται αφαιρετικά, 
ως μια μεγάλη καρδιά. Και σ΄ αυτήν την καρδιά, τον πρωταγωνιστικό, 
τον πρωτεύοντα ρόλο, τον έχει η ΠΡΩΤεύουσα πόλη, η Βέροια! Η καρδιά 
της  Μακεδονίας μας, η καρδιά, της καρδιάς  της  Ελλάδας!

- Η Βέροια ενώνει. Από τη Βέροια ξεκινούν και στη Βέροια καταλή-
γουν όλοι οι δρόμοι για το δήμο μας και κατ΄ επέκταση ολόκληρη την 
Ημαθία, το σταυροδρόμι των οδικών αξόνων της Ελλάδας!

- το δήμο μας βρίσκεται το φράγμα του Αλιάκμονα που αρδεύει τον 
κάμπο μας και δίνει ζωή και πόρους στους κατοίκους του, και η γέφυρα 
που ενώνει την Ημαθία.

- Έργα τεράστιας σημασίας για το δήμο μας που οραματίστηκε και 
υλοποίησε ο εθνάρχης μας, Κων/νος Καραμανλής τη δεκαετία του 1950.

 - Στο δήμο μας αναπτύσσεται ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέ-
ας, βασικοί πυλώνες της τοπικής μας οικονομίας.

- Στο δήμο μας βρίσκεται η Βεργίνα, η τρανή απόδειξη της ελληνικό-
τητας της Μακεδονίας μας.

-Στο δήμο μας βρίσκεται ο προϊστορικός οικισμός της Νικομήδειας και 
θα μπορούσα να αναφέρω πλείστους άλλους λόγους.

Η δημοτική μας παράταξη είναι αποφασισμένη ν’ αλλάξει σελίδα στο 
δήμο Βέροιας και να τον οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη, την πρόοδο 
και την ευημερία. Αυτό θα το πετύχουμε με το ρεαλιστικό και  υλοποιήσι-
μο πρόγραμμα  μας».

Για το δυναμικό που συνθέτει τον συνδυασμό της, η κα Μπατσαρά 
είπε οτι αποτελείται από νέα, άφθαρτα, έντιμα άτομα, που διακρίνονται 
για την ποιότητα και την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους, και είναι 
καταξιωμένα και διακεκριμένα στον επαγγελματικό τους χώρο και στην 
κοινωνία και με κοινό παρανομαστή την  η αγάπη για τον τόπο και τους 
ανθρώπους του. 

Με βάση τα «πιστεύω» του συνδυασμού της η υποψήφια δήμαρχος 
μίλησε και για τις στοχεύσεις τους, που είναι:

- Εξοικονόμηση και αύξηση πόρων πέρα από το πρόγραμμα δη-
μοσίων επενδύσεων και τον τακτικό προϋπολογισμό και δημιουργία 
προϋποθέσεων ανάπτυξης με αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 
δήμου και όλων των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, με μια νέα 
λογική, στηρίζοντας ενεργά και αποφασιστικά, τις συμπράξεις δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα [ΣΔΙΤ] και αξιοποιώντας διαφορετικές πηγές χρημα-

τοδότησης όπως ευρωπαϊκά προγράμματα ή χρηματοπιστωτικούς διε-
θνείς  οργανισμούς που αντιμετωπίζουν την αυτοδιοίκηση με αυξημένο 
ενδιαφέρον.

- Φυσικό αέριο στη Βέροια …
 - Συνεργασία στο βαθμό που μπορεί να εμπλακεί ο δήμος στην προ-

ώθηση και υλοποίηση του τεράστιου και μεγαλόπνοου έργου της Ιεράς 
Μητροπόλεώς μας  και της Περιφέρειας «στα βήματα του Παύλου»

- Αξιοποίηση της ένταξης της πόλης στα δίκτυα «πόλεις με ποτάμια», 
«πόλεις με λίμνες»

- Διεκδίκηση απόκτησης του παλαιού δικαστικού Μεγάρου.
- Παραχώρηση για χρήση δημοτικών κτιρίων, και γενικά δημοτικής 

περιουσίας όπου υπάρχει δυνατότητα σε πολιτιστικούς συλλόγους και 
κοινωνικούς φορείς ώστε αυτά να αξιοποιούνται δημιουργικά και αποτε-
λεσματικά.

- Λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου.
- Αξιοποίηση επιτέλους  της «Αμάλθειας», στο βαθμό που εμπλέκεται 

ο δήμος .σε συνεργασία με τους άλλους εταίρους.
Τέλος Μακροπρόθεσμο πρόγραμμά μας είναι
- Αποπεράτωση των ημιτελών έργων στο μέτρο του δυνατού
- Σχεδιασμός και θεμελίωση νέων έργων
-  Δημιουργία χώρων αναψυχής για όλους τους πολίτες.
-  Αξιοποίηση των χώρων των στρατοπέδων που δε φιλοξενούν πρό-

σφυγες.
- Αξιοποίηση της κοίτης του Τριποτάμου  σ’ όλο της το μήκος και του 

φράγματος του Αλιάκμονα.
- Ανάδειξη του μνημείου που βρίσκεται στο φράγμα  εις μνήμην του 

εθνάρχη Καραμανλή καθώς και του τάφου που υπάρχει εκεί.
- Συντήρηση , αναπαλαίωση και ανάδειξη των διατηρητέων στις συ-

νοικίες της  Μπαρμπούτας και της  Κυριώτισσας.
- Κατασκευή έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρι-

σμού στις κοινότητες του δήμου που δεν υπάρχουν.
- Συνεργασία με την Π.Κ.Μ για την κατασκευή σύγχρονου οδικού δι-

κτύου που θα συνδέει τη Βέροια με τη Βεργίνα
Για το τέλος άφησε το μείζον πρόβλημα της πόλης, τα αδέσποτα, 

για τα οποία ο στόχος της παράταξης είναι η ολοκληρωμένη και αποτε-
λεσματική διαχείριση των αδέσποτων σε συνεργασία με τις φιλοζωικές 
οργανώσεις, τις κτηνιατρικές υπηρεσίες  και τους κοινωνικούς φορείς,  
με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  και αυστηρή εφαρμογή 
της νομοθεσίας, η οποία βέβαια πρέπει να εκσυγχρονιστεί, με παρεμβά-
σεις στην κεντρική εξουσία με προτάσεις – τροπολογίες  όπου κρίνουμε 
απαραίτητο ώστε να πάψουν τα αδέσποτα να είναι το μεγάλο πρόβλημα 
της πόλης, όπως τόνισε.

 «Το πρόβλημα αυτό δε λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη . Απαιτεί 
ευαισθησία και σωστό σχεδιασμό. Έχουμε να κάνουμε με ζωντανούς 
οργανισμούς και οφείλουμε να σεβαστούμε τις συνθήκες ευζωίας τους. 
Πάνω από όλα όμως απαιτείται φιλοζωϊκή παιδεία και κουλτούρα. Τα 
ζώα συντροφιάς δεν είναι παιχνίδια που τα προσφέρουμε ως δωράκι 
στα παιδιά μας ή και στον εαυτό μας και όταν τα βαρεθούμε τα πετάμε 

έξω από το σπίτι μας, ως ανεπιθύμητα».
Κλείνοντας, ζήτησε από τον κόσμο «να δώσει  δύναμη στην παράτα-

ξή της  να κερδίσει το στοίχημα, για να γίνει η  Βέροια, η Βασίλισσα του 
Βορρά, για να είναι η ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ, που θα έχει τον πρωτεύοντα, 
τον πρωταγωνιστικό  ρόλο σε έναν δήμο που αξίζει καλύτερα».

 Υποψήφιοι σύμβουλοι
Τέλος, η κα Μπατσαρά παρουσίασε και 18  υποψήφιους συμβού-

λους, τους/τις:
Γεροντίδη Σάκη , Δάσκαλο καράτε
Λιλιόπουλο Κώστα ,επιχειρηματία Αγρότη
Παπαδόπουλο Κλήμη, Δάσκαλο, Διευθυντή του 3ου δημοτικού
σχολείου Μακροχωρίου
Παρασκευά Κώστα, Στρατιωτικό
Πυρινό Δημήτρη, Δάσκαλο, Διευθυντή του δημ. σχολείου  Βεροίας
Σαββίδη Γιώργο, Νοσηλευτή
Σαμαρά Αντώνη, Καρδιοεπεμβατικός Γιατρός, του Νοσοκ. Βέροιας
Σοφιανίδη Μάνο, Δικηγόρο
Τριανταφυλλίδη Νίκο, Δικηγόρο
Αλεξίου Κατερίνα , υπάλληλο Ο.Α.Ε.Δ.
Δασκαλοπούλου Ελένη, υπάλληλο Ο.Α.Ε.Δ.
Καρατζιούλα  Κατερίνα, Ιδιωτική Υπάλληλο
Κασιάρα Ιουλία ,Επιχειρηματία
Μουρτζίλα Βασιλική, Συνταξιούχο Τραπεζικό Υπάλληλο
Μπάκου Αμαλία, Νοσηλεύτρια
Ορταντζόγλου Μιρέλα, Δικηγόρο
Τζήμα Συρμούλα, Δικηγόρο, Εκπαιδευτικός
Κελεσίδης Στάθης, ελεύθερος επαγγελματίας

Παρουσίες
Παρόντες, ήταν ο βουλευτής Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο αντιπε-

ριφερειάρχης Κώστας Καλαιτζίδης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νίκη 
Καρατζιούλα και Στάθης Σαρηγιαννίδης, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Πανα-
γιώτης Παλπάνας, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αλέξανδρος Καλαϊτζίδης, τα 
μέλη του Μητρώου Πολιτικών Στελεχών της Ν.Δ. Φώτης Κόβας, Φώτης 
Κουτσουπιάς και Ιφιγένεια Βλαχογιάννη, οι πρώην βουλευτές Μιχάλης 
Χαλκίδης (υποψήφιος δήμαρχος Αλεξάνδρειας) και Λάζαρος Τσαβδα-
ρίδης, ο πολιτευτής της Ν.Δ. Τάσος Μπαρτζώκας, ο πρώην νομάρχης 
Κώστας Καραπαναγιωτίδης,  ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Ομάδων 
Παραγωγών Χρήστος Γιαννακάκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένω-
σης  Κτηνοτρόφων Στέργιος Κύρτσος, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλ-
λόγου Ημαθίας Χρήστος Βοργιάδης, πρώην αντινομάρχες, δήμαρχοι, 
νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι,  στελέχη και μέλη της Ν.Δ., φίλοι 
και υποστηριχτές του συνδυασμού.
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Πρώτη ανοιχτή 
εκδήλωση της 

παράταξης Κουτσογιάννη 
στη Νάουσα

Η Δημοτική Παρά-
ταξη «Κοινός Τόπος 
Νάουσα» του Νίκου 
Κουτσογιάννη, διορ-
γανώνει την πρώτη 
ανο ιχτή εκδήλωση 
στο δρόμο προς τις 
Δημοτικές Εκλογές την 
Τετάρτη 13 Φεβρου-
αρίου, στις 7.00 μ.μ. 
Η εκδήλωση θα γίνει 
στο χώρο Πολιτισμού 
«Χρήστος Λαναράς» 
στην αίθουσα «Έρια». 

Γεωργία Μπατσαρά: «Δώστε μας τη δύναμη 
να κάνουμε τη Βέροια ΠΡΩΤεύουσα πόλη»

Παρουσίασε τους πρώτους 18 του συνδυασμού της
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ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ  -  COLD PURSUIT
Προβολές:   Πέμπτη 7/2 – Δευτέρα 11/2– 

Τρίτη 12/2 – Τετάρτη 13/2 στις 21.00
Παρασκευή 8/2– Σάββατο 9/2 – Κυριακή 

10/2 στις   19.30 και 21.45
Σενάριο : ΦΡΑΝΚ ΜΠΑΛΝΤΓΟΥΙΝ
Σκηνοθεσία: ΧΑΝΣ ΠΕΤΕΡ ΜΟΛΑΝΤ
Ηθοποιοί: ΛΙΑΜ ΝΙΣΟΝ, ΕΜΙ ΡΟΣΑΜ, ΛΟ-

ΡΑ ΝΤΕΡΝ, ΤΟΜ ΜΠΕΪΤΜΑΝ, ΤΖΟΝ ΝΤΟΜΑΝ 

 «Πολιορκία» του Βασίλη Τσικάρα  
Δευτέρα 11/2– Τρίτη 12/2 – Τετάρτη 13/2 

στις 20.30  Σενάριο / Σκηνοθεσία: Βασίλης 
Τσικάρας Ηθοποιοί: Δημήτρης Παπαδόπου-
λος, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Γιώργος Ζώης, 
Λευτέρης Δημηρόπουλος, Τατιάνα Μελίδου, 
Σοφία Μανωλάκου, Βασίλης Κανελλόπου-
λος, Αντώνης Σιώπκας, Μανώλης Σαββίδης, 
Γιώργος Χατζηθεοδώρου, Θανάσης Μπριά-
νας, Χριστίνα Λιόλιου, Γιάννης Περδίκης, 
Δημήτρης Δήμου, Δημήτρης Κατσιδονιώτης, 
Κώστας Λιόλιος, Αριστείδης Σιναπίδης, Δη-
μήτρης Κύρτσος, Σταύρος Καραγεωργιά-
δης, Στέργιος Κωνσταντζίκης, Βαγγέλης Μά-
γειρος, Γιώργος Τούλης, Σάκης Κολότσιος, 
Σταύρος Δουκουζγιάννης, Γιάννης Λαζαρί-
δης, Γιώργος Βαβούρας, Βασίλης Βεργι-
νάδης, Γιώργος Κολοζάκης, Ζωή Γιαννέτα, 
Βασίλης Τελίδης, Φώτης Λουριδάς, Γιάννης 
Μπάρλος, Δημήτρης Ανδρόνογλου, Φώτης 

Βερβίτας, 
Μ ά κ η ς 
Τάντσης , 
Σ τ α ύ ρ ο ς 
Β α φ ε ι ά -
δης,  Πα-
ναγιώτης 
Σαββίδης, 
Γ ι ώ ρ γ ο ς 
Σ ο υ μ ε λ ί -
δης, Χρι-
στίνα Καραγρηγορίου, Δανάη Πολυκάρπου, 
Βάσω Βλασσίου, Γιάννης Νικήτας, Βασίλης 
Κόκκαλης, Κώστας Ράλλης, Παυσανίας Θε-
οδωρακόπουλος, Σπύρος Κατσίρας, Σοφία 
Δούση, Βασίλης Κουκούτσης, Βασιλική Δαφ-
νά, Μιχάλης Αναγνώστου.

Η «Πολιορκία», βασίζεται σε αληθινά γε-
γονότα και δη στη μάχη της Μονής Δοβρά 
στη Βέροια, το Μάρτιο του 1822. Η ιστορία 
όμως επαναλαμβάνεται. Δύο αξιωματικοί του 
Ελληνικού στρατού στο οχυρό Ρούπελ, το 
Μάρτιο του 1941, έχουν να αντιμετωπίσουν 
τις ίδιες προκλήσεις λίγες μέρες πριν την 
επίθεση των Γερμανών. 

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»     7/2/19 - 13/2/19

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση
Ο Όμιλος Προστασίας Απόρου Παιδιού Βέροιας 

σας προσκαλεί στην αποκριάτικη εκδήλωση που θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, 
ώρα 7.00 μ.μ. στο κέντρο «Ελιά» στη Βέροια. Την 
εκδήλωση θα πλαισιώνει ζωντανή μουσική. Τιμή πρό-
σκλησης 15 ευρώ.

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ετήσιος χορός
 και κοπή βασιλόπιτας 

του ΚΑΠΗ Βέροιας
                  
ΤΟ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ Ν.Π. Κ.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟ-
ΡΟ– ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 
Πέμπτη 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ : 8:00 μμ  
Στην ΕΛΙΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 13 Ευρώ το άτομο

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ: Φαγητό – άφθονο 
ποτό – καλή  μουσική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΠΗ

Γενική Συνέλευση Λέσχης 
Καταδρομέων Ημαθίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Καταδρομέων Ημαθίας καλεί τα μέλη της Λέσχης σε 
τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στις 19:00 στην αίθουσα της Λέσχης 
Αξιωματικών Φρουράς Νάουσας με θέματα:

• Οικονομικός απολογισμός
• Ενημέρωση πεπραγμένων
• Αντικατάσταση 2 συμβούλων του Δ.Σ.
• Προγραμματισμός δράσεων 2019
• Προτάσεις
 Η παρουσία όλων των μελών είναι απολύτως επιβεβλημένη.
Με καταδρομικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Λυκοστράτης Θωμάς Λούκας Κωνσταντίνος

Stand Up Comedy Night με 
τον Δημήτρη Χριστοφορίδη

στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Βέροιας

Μια παράσταση  Stand Up Comedy 
Night παρουσιάζει ο Δημήτρης Χριστο-
φορίδης, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέ-
ροιας, την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 
2019, στις 9 το βράδυ. 

‘Ένας από τους καλύτερους stand 
up comedians της χώρας, διηγείται με 
το χαρακτηριστικό χιούμορ του-πασπα-
λισμένο με δόσεις αυτοσαρκασμού αλ-
λά και τρυφερότητας, καταστάσεις της 
δικής του ζωής που κάτι θυμίζουν από 
τη δική μας.

Μετά τις εξαιρετικά πετυχημένες δύο 
πρώτες δουλειές του, «Στα Βούτυρα» 
και «Lower με C» παρουσιάζει μια ώρα 
με αποκλειστικά καινούργιο νέο υλι-
κό και σας περιμένει, για να μοιραστεί 
τις σκέψεις του πάνω στα camping, το 
θυμό του, τους οδοντίατρους, την αλ-
λεργία στη γλουτένη και σε πολλά άλλα 
ενδιαφέροντα. 

Είσοδος 8 ευρώ, κρατήσεις θέσεων 
στο τηλ. 2331024494 και ώρες Δευτέρα και Τετάρτη: 08.00-20.00 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρα-
σκευή και Σάββατο 08.00-15.00

** Η Παράσταση περιέχει βωμολοχίες, όπως μεμέ, πιπί, νινί, κακά, σεχ, κτλ. 
Ως εκ τούτου, θεωρείται ακατάλληλη για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, ή γενικότερα κάθε 

ηλικίας.

Τη σπουδαία 
προσωπικότητα 
της Δανάης Στρα-
τηγοπούλου, της 
δυναμικής γυναί-
κας που χάραξε 
την εποχή της, ως 
τ ρ α γ ο υ δ ί σ τ ρ ι α , 
μουσικός, συγγρα-
φέας, ποιήτρια, 
μ ε τ α φ ρ ά σ τ ρ ι α , 
δημοσ ιογράφος 
κα ι  αγων ίστρ ια 
για την ελευθερία 
του λαού μας, θα 
έχουν την ευκαιρία 
να παρακολουθή-
σουν οι φίλοι του 
θεάτρου, σε μια 
παράσταση στην 
Νάουσα. 

 Η παράσταση θα παρουσιαστεί το Σάββατο 23 
Φεβρουαρίου, στις 8.30 μ.μ., στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
της Νάουσας.

 Το έργο δεν αποτελεί βιογραφία αλλά προβάλει 
ξεχωριστές πτυχές από την πολυκύμαντη ζωή της μονα-
δικής και ανεπανάληπτης Δανάης.

Οι συντελεστές της παράστασης:
Συγγραφέας: Γρηγόρης Χαλιακόπουλος
Σκηνοθεσία - εικαστική επιμέλεια: Κατερίνα Βαρδα-

καστάνη
Στο πιάνο: Νίκος Φυλακτός
Φωτισμοί: Παναγιώτης Μαζαράκης
***********
Επιμέλεια Κίνησης: Κάλλια Θεοδοσιάδη
Ήχος: Παναγιώτης Μαζαράκης
Φωτογραφία: Αιμίλιος Πέτρου
Styling: Αλέξανδρος Κουμιώτης
Αφίσα: Δήμητρα Μπουλούζου
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Γιάννα Ακριβού

Παραγωγή: ΕΚΣΤΑΝ
Ερμηνεία: Κατερίνα Βαρδακαστάνη

 Η παράσταση πραγματοποιείται με αφορμή τα 20 
χρόνια από την απονομή του παρασήμου “Orden – 
Libertador O΄ Higgins” της Δημοκρατίας της Χιλής στις 
7 Μαΐου 1998 στην Πρεσβεία της Χιλής, για την μεγάλη 
προσφορά της στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των 
δύο χωρών, της Ελλάδας και της Χιλής . «Οι δυο λαοί 
μοιάζουνε πολύ. Ο Νερούντα είχε πει. Δεν χρειάζεται να 
πω για την Ελλάδα. Αν πω για τη Χιλή το ίδιο είναι».

Το παράσημο αυτό απονέμεται σε διεθνείς προσω-
πικότητες που έχουν διακριθεί στον πολιτικό, καλλιτεχνι-
κό και ακαδημαϊκό χώρο.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕ-
ΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διάρκεια: 75 λεπτά
Γενική είσοδος 10 ευρώ, φοιτητές-άνεργοι 5 ευρώ

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου
Η «ΔΑΝΑΗ» στο Δημοτικό 

Θέατρο Νάουσας
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Σήμερα η κηδεία 
του Γιάννη Μιχαηλίδη

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, ο 
Γιάννης Μιχαηλίδης, ηλεκτρολόγος μηχανικός, διευθυντής στη 
ΔΕΗ, σε ηλικία 57 ετών.

Η είδηση του θανάτου του, έπεσε σαν κεραυνός, τόσο στο 
οικογενειακό του περιβάλλον, όσο και στην τοπική κοινωνία της 
Βέροιας. Με τη σύζυγό του  Φανή Κατσαμάκα, έχουν δύο γιους, 
γιατρούς στο επάγγελμα.

Για την κηδεία του θα γίνει σήμερα Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 
2019 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους του, ειλικρινή συλλυπητή-
ρια. 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Κάλεσμα μελών 
σε Γενική Συνέλευση

Καλούμε τα μέλη μας την Τρίτη 
12/2 στις 6.30 μ.μ. στο Δημαρχείο 
Αλεξάνδρειας σε έκτακτη γενική 
συνέλευση. Το Δ.Σ. θα ενημερώ-
σει τα μέλη του Συλλόγου για ό-
τι νεώτερο υπάρχει γύρω από τις 
φετινές κινητοποιήσεις καθώς και 
για αρκετά ζητήματα που έχουν 
να κάνουν με το επάγγελμά μας 
και για τα οποία υπάρχει ελλειπεί 
πληροφόρηση.

Για όλες τις αποφάσεις που θα 
ληφθούν θα αποφασίσουν τα μέ-
λη, οπότε η παρουσία όλων κρίνε-
ται απαραίτητη.

Με αφορμή την χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δήλωση της βουλευτή

 Φρ. Καρασαρλίδου σχετικά 
με το Τελωνείο στην Κουλούρα

Ενημερώθηκα ότι χθες Δευ-
τέρα στη συνεδρίαση του Περι-
φερειακού Συμβουλίου θα συζη-
τηθεί το θέμα δημιουργίας του 
Τελωνείου στην Κουλούρα, ένα 
θέμα για το οποίο έχω ιδιαιτέ-
ρως ασχοληθεί και έχει την ιστο-
ρία του από το έτος 2014.

Μετά από πολλές συναντή-
σεις και συσκέψεις με όλους 
τους αρμόδιους φορείς (Δήμο 
Βέροιας, Περιφερειακή Ενότητα 
Ημαθίας, Εμπορικό Επιμελητή-
ριο και άλλους) καταφέραμε να 
δημιουργήσουμε μια άλλη προ-
οπτική όταν με την τροπολογία 
που καταθέσαμε στις 19 Απριλί-
ου 2018 από κοινού με τους συ-
ναδέλφους βουλευτές Γεώργιο 
Ουρσουζίδη και Χρήστο Αντωνί-
ου και η οποία έγινε δεκτή (ΦΕΚ 
ΤΕΥΧΟΣ Α 84/15/5/2018, άρθρο 146), δίδεται η δυνατό-
τητα παραχώρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων εντός 
της Περιφερειακής αγοράς Κουλούρας, οι οποίες ανήκουν 
στην κυριότητα της «ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ Α.Ε.»,  άνευ ανταλλάγ-
ματος στο δημόσιο, προκειμένου εκεί να γίνει το Τελωνείο. 
Η σκέψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Δήμος Βέ-
ροιας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και Επιμελητήριο 
Ημαθίας) ήταν η χρηματοδότηση των έργων αποκατάστα-
σης του κτιρίου να γίνει από μετόχους και ιδιώτες.

Έκτοτε υπήρξε καθυστέρηση και ανακινήθηκε το θέμα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας τον Νοέμβριο του 2018. 
Κατόπιν ερωτήματος σχετικά με τους λόγους καθυστέρη-
σης, το οποίο απέστειλα στο αρμόδιο Υπουργείο Οικο-
νομικών έλαβα Ενημερωτικό Σημείωμα του Υπουργείου, 
που αναφερόταν στα τεχνικά ζητήματα και τις ενέργειες 

που έπρεπε να γίνουν 
από τους αρμόδιους 
φορείς, Δήμο Βέροιας 
και Περιφερειακή Ενό-
τητα Ημαθίας. Αμέσως, 
ήτοι στις 28-11-2019 
απέστειλα στον Δήμο 
Βέροιας την με αριθ-
μό πρωτ: 33378/28-
11-2018 επιστολή μου 
και στην Περιφερεια-
κή Ενότητα Ημαθίας 
την με αριθμό πρωτ: 
605972/2172/28-11-
2018 επιστολή μου, 
συνοδευόμενες με το 
ενημερωτικό σημείωμα 
του Υπουργείου προς 
γνώση τους.

Η συνεργασία με 
τον Δήμο Βέροιας και 

με την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας πέρα από οποια-
δήποτε «μικροπολιτική» προσέγγιση ήταν αγαστή, το ίδιο 
ελπίζω πως θα εξακολουθήσει να είναι και στο μέλλον. 
Το έργο αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τον τόπο, με 
αναπτυξιακές προοπτικές και χρειάζεται τη συνδρομή 
όλων μας, την σύμπραξη όλων μας προκειμένου να ολο-
κληρωθεί. 

Εύχομαι τα αποτελέσματα της συνεδρίασης να είναι 
εποικοδομητικά για την πορεία του έργου και βεβαίως θα 
είμαι πάντα παρούσα και στην διάθεση των εμπλεκόμε-
νων φορέων ώστε να συμβάλω στην γρήγορη και επιτυχή 
ολοκλήρωσή του.

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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζο-

νται, μπορούν να τα  προσφέρουν για το Γηροκομείο Βέ-
ροιας στο υπόγειο της  Δημοτικής Αγοράς  καθημερινά από 
11.00 έως 13.00.    Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας 
Tηλ.επικ. 6979 221680.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 12 Φε-

βρουαρίου 2019 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας 
ο Πρόδρομος Κων. Τσαμπουλα-
τίδης σε ηλικία 75 ετών.

Ο «Λ» εκφράζει στους οικείους 
του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 12 Φε-

βρουαρίου 2019 στις 10.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Αναστα-
σία Αναστ. Κωνσταντινίδου σε 
ηλικία 84 ετών.

Ο «Λ» εκφράζει στους οικείους 
και ιδιαιτέρως στην κόρη της Μα-
ρία που υπήρξε εργαζόμενη στο 
«Λαό» ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 12 Φε-

βρουαρίου 2019 στις 4.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Καλλιόπη 
Βασ. Γκανα σε ηλικία 95 ετών.

Ο «Λ» εκφράζει στους οικείους 
της ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Φεβρουαρίου 2019 στον Ιερό 
Ναό Υπαπαντής του Χριστού 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα και 
παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ.
 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 

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

Η σύζυγος,
Τα τέκνα, 

τα εγγόνια
οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

ντελεήμων:  
•Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. 

θα χοροστατήσει στον εσπερινό και στην πα-
ράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. 
Συμφερουπόλεως (στον υπό κατασκευή ναό 
του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στη 
Βέροια.

•Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 9:00 μ.μ. 
θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερου-
πόλεως στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας, επί τη εορτή των συνεργατών του 
Αποστόλου Παύλου Αγίων Ακύλα και Πρι-
σκίλλης. Θα συμμετάσχουν οι συνεργάτες του 
ποιμαντικού και πνευματικού έργου της Ιεράς 
Μητροπόλεώς μας. 

•Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίουστις 10:30 
π.μ. θα ομιλήσει στη Σύναξη Ιερέων στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

•Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίων Νεομαρτύρων Χαλάστρας, επί τη εορτή του Αγίου Ιωάννου του Κουλακιώ-
του.

•Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Σιατίστης θα 
λάβει μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο και στο τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυ-
νο του μακαριστού Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κυρού Παύλου.

•Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναρ-
γύρων Στενημάχου.

•Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 11:30 π.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο 
Βεροίας (πλησίον του Βήματος του Αποστόλου Παύλου) θα παραστεί και θα χαιρετίσει 
την εκδήλωση για την οικογένεια που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας.

•Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα ευλογήσει την Βασιλόπιτα και θα 
ομιλήσει στην σύναξη νέων ζευγαριών στο Αρχονταρίκι του Ιερού Ναού των Αγίων Α-
ποστόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων.

 ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ενημέρωση 
για 

Διεκδίκηση 
Χρεωστουμένων – 2 

Ανακοινώνεται ότι το Παράρτημά μας έχει συ-
γκεντρώσει προτάσεις αριθμού δικηγόρων που 
θα ασχοληθούν με τη δικαστική διεκδίκηση επι-
στροφής μειώσεων που μας έχουν παράνομα και 
αντισυνταγματικά επιβληθεί, με κύριο αντικείμενο 
τη διεκδίκηση των Δώρων (αναδρομικά-επανα-
χορήγηση) που είχαν μειωθεί και στη συνέχεια 
καταργηθεί, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ, 
όπως της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Οι αναλυτικές προσφορές των δικηγόρων βρί-
σκονται στη διάθεση των μελών μας, προκειμέ-
νου, όσοι επιθυμούν, να επιλέξουν συνήγορο για 
τη συνέχιση των διεκδικήσεών τους. 

Συνιστούμε στα Μέλη μας να επιλέξουν δικη-
γόρο και να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες, 
ΠΡΙΝ τα μέσα Μαρτίου, ώστε να προλάβουν ακέ-
ραιες τις διεκδικήσεις.

Το Δ.Σ.

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

μείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά: 
-Ανώνυμη Οικογένεια , για την δωρεά του ποσού των 

1.000 Ευρώ, εις μνήμη της αγαπημένης τους μητέρας. 
-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ι.Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική προ-

σφορά 13 Kgr Γαλεό,για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά ενός πλή-
ρους γεύματος,εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΣΤΟ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της 
Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά τον 
Ερυθρό Σταυρό Τμήμα  Βέροιας 
, για την επίσκεψη και κοπή της 
βασιλόπιτας τους  στο Γηροκομείο 
Βέροιας καθώς επίσης και για την 
ευγενική  προσφορά εδεσμάτων,-
γλυκών  και του ποσού των 150 Ε 
για οικονομική ενίσχυση.

Εκ της Δ/νσεως

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγα-

πητούς  Συγγενείς και Φίλους 
του Γηροκομείου Βέροιας, 
ότι οι ώρες επισκεπτηρί-

ου  για τους Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι από τις 

10.00-12.00 και 16.00-18.00.  
τηλ.επικοιν. 6979221680.  



Το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών Κέντρων Διασκέδασης & 
Ψυχαγωγίας Βέροιας, προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση 
την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 18.30 το απόγευμα στην αίθουσα του 
Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν:
 -Παρουσίαση του προγράμματος Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικό-

τητας του νέου ΕΣΠΑ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
παροχή υπηρεσιών εστίασης προκειμένου να αναβαθμίσουν το επί-
πεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

 -Ενημέρωση του Σωματείου για τα πνευματικά δικαιώματα, ΕΥΕΔ, 
ΑΕΠΙ και Αυτοδιαχείριση, τι προτείνει  το Σωματείο, πώς θα πρέπει να 
πράξουν οι καταστηματάρχες.

 Η παρουσία όλων κρί-
νεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

 Από το Δ.Σ. 

Σε διαδικτυακή «κόντρα» εξελίχθηκε η  
συνέντευξη του πρώην δημάρχου Μελίκης 
στην ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Αλεξάνδρειας, όπου, 
όπως αναφέρει το δημοσίευμα «ο  Κώστας 
Καρέλης πέρασε στην αντεπίθεση, μετά τα 
όσα του καταλόγισε ο Υποψήφιος Δήμαρχος 
Μιχάλης Χαλκίδης κατά την προεκλογική του 
Ομιλία την προηγούμενη Δευτέρα στη Μελί-
κη.

Συγκεκριμένα ο κ. Καρέλης σε συνέντευξη 
που παραχώρησε στη Επικαιρότητα και στην 
Περισκόπηση, θέλησε να δώσει τη δική του 
απάντηση στα όσα είπε ο κ. Χαλκίδης, περί 
ανεπάρκειας του ως Δήμαρχος.

Ο κ. Καρέλης πιάνοντας μια μία όλες τις 
κατηγορίες που ανάφερε ο κ. Χαλκίδης, ήταν 
ιδιαίτερα σκληρός στις απαντήσεις του και 
μάλιστα τον αποκάλεσε «κοινό ψεύτη».

Στην συνέχεια θέλοντας να καυτηριάσει 
τον τρόπο που ο κ. Χαλκίδης παρουσίασε τη 
δική του πορεία στην πολιτική, ο κ. Καρέλης 
τον χαρακτήρισε «πολιτικό Σούπερμαν», τονί-
ζοντας με νόημα πως ότι ο κ. Χαλκίδης θέλει 
να οικειοποιηθεί το ότι καλό έχει γίνει στον 
τόπο την περίοδο που ήταν στο προσκήνιο, 
χωρίς ωστόσο πότε να ευθύνεται για κάποιο 
λάθος ή κακό που συνέβη, «ε αυτό μόνο ένας 
πολιτικός σούπερμαν θα μπορούσε να το 
κάνει» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καρέλη»ς.

Μιχάλης Χαλκίδης: Τους καλώ σε 
δημόσια πολιτική αντιπαράθεση

Άμεση ήταν η αντίδραση του Μιχάλη Χαλ-
κίδη, ο οποίος σε απάντησή του αναφέρεται 
τόσο στον Κ. Καρέλη, όσο και σε δημοσίευμα 
του νυν δημάρχου Π. Γκυρίνη, καλώντας τους 

σε δημόσια πολιτική αντιπαρά-

θεση, τύπου ντιμπέιτ, 
εφ΄όλης της ύλης, τονί-
ζοντας τα εξής:

  « Σχετικά με τα ό-
σα ανέφερε ο πρώην 
Δήμαρχος Μελίκης Κώ-
στας Καρέλης σε διαδι-
κτυακή του συνέντευξη, 
έχω να δηλώσω τα ε-
ξής: Ουδέποτε υπέβα-
λα αίτημα ελέγχου των 
οικονομικών του Δήμου 
Μελίκης γραπτώς ή 
προφορικώς. Τελεία και 
παύλα. Δήλωσα στην 
ομιλία μου ότι αιτία του ελέγχου ήταν η μη 
σύνταξη ισολογισμών για διάστημα πέντε 
ετών, γεγονός που δεν δικαιολογείται με τί-
ποτε, εκτός της αβλεψίας υπηρεσιακών πα-
ραγόντων, που και αυτό ακόμη επισύρει την 
ευθύνη του επικεφαλής του Δήμου, που είναι 
φυσικά ο Δήμαρχος.

Σχετικά με τα όσα περίεργα και ακατανό-
ητα αναφέρει στην επιστολή του ο απερχό-
μενος Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης 
Γκυρίνης, έχω να παρατηρήσω τα εξής:

κ. Δήμαρχε με κατηγορείτε διότι ως βου-
λευτής του νομού φρόντισα οι αγρότες να 
αποζημιωθούν για υπαρκτές ζημίες της πε-
ριόδου εκείνης! Φαντάζομαι καταλαβαίνετε 
τον τραγέλαφο, να με κατηγορείτε για θετική 
συνεισφορά στην οικονομία 
των αγροτών του τόπου μας. 
Ξαναδείτε το...

Επειδή όμως ο δια του 
τύπου «διάλογος» είναι χρο-

νοβόρος και αναποτελεσματικός, έχω να προ-
τείνω το εξής απλό:

Επιλέξτε όποιο μέσο ενημέρωσης θέλετε 
εσείς .

Επιλέξτε όποιον δημοσιογράφο ή δημοσι-
ογράφους επιθυμείτε εσείς.

Επιλέξτε διάρκεια και ημερομηνία   
Είμαι στη διάθεσή σας για μια πολιτική 

αντιπαράθεση εφ΄όλης της ύλης.
Υπεκφυγή με οποιαδήποτε δικαιολογία 

φυσικά θα σημαίνει ένα εκ των δύο. Ή είστε 
ένοχος ή είστε ανεπαρκής.

Εν αναμονή
Μιχάλης Χαλκίδης 

Υποψήφιος Δήμαρχος
 Δήμου Αλεξάνδρειας».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του Τριαντάφυλλου και της Βασι-
λικής, το γένος Γκίνου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του 
Ιωάννη και της Ελένης, το γένος 

Τσίτσιου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Νάουσα, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέ-
ροιας.

Συνεδρίαση της Δημοτικής 
Επιτροπής Διαβούλευσης για 
την  Κυκλοφοριακή Μελέτη
Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβού-

λευσης θα γίνει στις 20-02-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
14:00 μ.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την 
γνωμοδότηση σχετικά με τα παραδοτέα της Α & Β Φάσης 
της Κυκλοφοριακής Μελέτης στα πλαίσια της «ΜΕΛΕΤΗΣΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επανα-
λαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα,  
οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Συνεδριάζει 
η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής
Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής θα γίνει στις 15-02-
2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 
με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

-Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018 
και εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμ-
βούλιο.

-Επιβολή ή μη διοικητικών μέτρων 
στην εταιρεία «Καραγιαννίδης Στ- Βαγε-
νάς Κ. Ο.Ε.»

-Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας Καφετέριας του Ιωάννη Μα-
τζιαρίδη στην οδό Παπάγου 4 Βέροια.

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπο-
ρούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμ-
ματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέ-
ματός του.

Σε ντιμπέιτ καλεί Καρέλη και Γκυρίνη 
ο Μιχάλης Χαλκίδης, μετά 

τις συνεντεύξεις και δηλώσεις τους

Σωματείο Ιδιοκτητών 
Καφετεριών Κέντρων Διασκέδασης

 & Ψυχαγωγίας Βέροιας

Πρόσκληση σε 
Γενική Συνέλευση



Μετά τα καθημερινά σχεδόν 
κρούσματα εξαπάτησης ηλικιω-
μένων, από επιτήδειους, με πρό-
σχημα ατυχήματα ή χρέη συγγε-
νικών τους προσώπων, η ΕΛ.ΑΣ 
με ανακοίνωσή της απευθύνε-
ται στους πολίτες με μια σειρά 
χρήσιμων συμβουλών και οδη-
γιών, για την προστασία τους, 
από τους δράστες που χρησι-
μοποιούν διάφορα τεχνάσματα 
και μεθόδους για να αποσπούν 
χρήματα.

Ειδικότερα η Γενική Περιφε-
ρειακή Αστυνομική Διεύθυνση 
Κεντρικής Μακεδονίας υπενθυ-
μίζει:

• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλα-
κτικοί όταν άγνωστοι προσπα-
θήσουν να σας πείσουν για την 
καταβολή χρηματικού ποσού, 
με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης 
συγγενικού - φιλικού προσώπου (π.χ., 
σύλληψη για θανατηφόρο τροχαίο α-
τύχημα ή νοσηλεία σε νοσοκομείο). 
Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και 
τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να 
μην ενδίδετε σε προτροπές για συνά-
ντηση (ραντεβού κ.λπ.).

• Σε περιπτώσεις που άγνωστοι 
επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού 
-συγγενικού σας προσώπου, να επιδι-
ώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε 
τηλεφωνικά με το γνωστό - συγγενι-

κό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση 
των όσων επικαλούνται. Η επικοινω-
νία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο 
και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας 
και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτο-
μο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

• Να μην πείθεστε εύκολα από ά-
τομα, τα οποία σας «πλησιάζουν» ως 
γνωστοί συγγενικών - φιλικών προ-
σώπων.

• Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνε-
τε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε 
χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνω-
στοί-συγγενείς σας.

• Να μην δέχεστε σε καμία περί-
πτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγή-
σουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ 
για ανάληψη χρηματικού ποσού.

• Επισημαίνεται ότι από τα νοσο-
κομεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες 
δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλ-
ληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή 
σε δημόσιους χώρους και να ζητούν 
από πολίτες την καταβολή χρημάτων 
για υπηρεσίες που παρέχουν.

• Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους 
τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποί-
ους πρέπει να επικοινωνήσετε σε πε-

ρίπτωση ανάγκης 
(Αστυνομία, Πυ-
ροσβεστική, Νο-
σοκομεία, στενοί 
συγγενείς κ.α.).

• Προσπαθή-
στε να συγκρατή-
σετε τα χαρακτη-
ριστικά των δρα-
στών, καθώς και 
τα οχήματα με τα 
οποία κινούνται 
(αριθμό κυκλο-
φορίας,  μάρκα 
οχήματος, χρώμα 
κ.λπ.), για να βο-
ηθήσετε το έργο 
των διωκτ ικών 
αρχών.

• Να ενημε-

ρώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, 
ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας 
απάτης σε βάρος σας. 

Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα συνή-
θης πρακτική των επιτήδειων είναι η 
εξαπάτηση με το πρόσχημα πρόκλη-
σης τροχαίου ατυχήματος.

Στις περιπτώσεις αυτές πραγμα-
τοποιούν αιφνιδιαστικές τηλεφωνικές 
κλήσεις κυρίως σε ηλικιωμένους, προ-
σποιούμενοι γιατρούς, δικηγόρους ή 
αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ψευ-
δώς ότι, στενό συγγενικό τους πρό-
σωπο (συνήθως παιδί τους) έχει προ-
καλέσει τροχαίο ατύχημα, με συνέπεια 
τον θανάσιμο ή βαρύτατο τραυματι-
σμό συνήθως ανήλικου παιδιού.

Προκειμένου να αποφευχθεί η φυ-
λάκιση του συγγενικού τους προσώ-
που και να απεμπλακεί από τις επι-
κείμενες ποινικές συνέπειες, απαιτούν 
την καταβολή σημαντικών χρηματικών 
ποσών, το ύψος των οποίων ποικίλ-
λει, προσαρμοζόμενα σε κάθε υπόθε-
ση ανάλογα με τη δεκτικότητα και την 
ευπιστία των θυμάτων.

Για να γίνουν πιο πειστικοί, συ-
νεργάτες τους παρεμβάλλονται στην 
τηλεφωνική επικοινωνία, αναλόγως 
του φύλου του συγγενικού τους προ-
σώπου, προσποιούμενοι αυτό, εκλι-
παρώντας για βοήθεια και ασκώντας 
αφόρητη ψυχολογική πίεση στα θύ-
ματα.

Στη συνέχεια και εφόσον τα θύ-
ματα έχουν πεισθεί, είτε εμφανίζονται 
στην οικία τους για την παραλαβή των 
χρημάτων, είτε δίνουν ραντεβού σε 
προκαθορισμένο από τους δράστες 
τόπο και χρόνο, πλησίον της οικίας.

Στα τροχαία ατυχήματα ακολου-
θούνται πάντα από τις αστυνομικές 
Αρχές οι νόμιμες και προβλεπόμενες 
ενέργειες, υπό την καθοδήγηση των 
κατά τόπους Εισαγγελικών Αρχών και 
σε καμία περίπτωση δεν υφίστανται 
παρέκκλιση από αυτές, με την κατα-
βολή χρηματικών ποσών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον 
τρόπο δράσης των υπόπτων και ειδι-
κότερες συμβουλές για την αποφυγή 
εξαπάτησης μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα της Ελληνικής Α-
στυνομίας στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 
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ΔΩΡΕΑΝ 
προγράμματα 

εκμάθησης
 Η/Υπολογιστών με 

δωρεάν πιστοποίηση 
για εργαζόμενους 

του ιδιωτικού τομέα 
Ξεκινάνε στη Βέροια προγράμματα κα-

τάρτισης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα 
με τίτλο: «Βασικές Δεξιότητες Η/Υ», διάρκει-
ας 50 ωρών.

Σκοπός των προγραμμάτων είναι οι εκ-
παιδευόμενοι να μάθουν και να πιστοποιη-
θούν για τη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπο-
λογιστή στην καθημερινή τους εργασία.

Τα προγράμματα οδηγούν δωρεάν στην 
απόκτηση Πιστοποιητικού, το οποίο ζητείται 
στους περισσότερους διαγωνισμούς του 
ΑΣΕΠ για την απόδειξη γνώσης χειρισμού 
Η/Υ.

 Μπορείτε να υποβάλετε  αίτηση συμ-
μετοχής στην  ιστοσελίδα του ΙΝΕ:  http://
www.inegsee.gr/aitisi.  

Αναλυτικές Πληροφορίες για το Πρό-
γραμμα δείτε εδώ:  http://bit.ly/2o3xoZW

Για πληροφορίες επίσης μπορείτε να 
απευθύνεστε στο Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 
Κ. Μακεδονίας, Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. 59100, 
Βέροια, τηλ.: 2331075673 & 2331024424, 
πρόσωπα επικοινωνίας: Μπαρμπαρούση 
Στέλλα, Φουτσιτζόγλου Κορνηλία.

ΕΣΠΑ - «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 

https://empedu.gov.gr/
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Υφάδι ετοιμάζεται για την Αποκριά

Αρχίσαμε σιγά-σιγά να ετοιμαζόμαστε και είμαστε έτοιμοι για την Αποκριά…..
Σε λίγες μέρες Τσικνοπέμπτη….. και στην τελική ευθεία…. για την Καθαρή Δευτέρα! 
Σας περιμένουμε στο σπιτάκι και στο μαγαζάκι μας!

Τα παιδιά από το Υφάδι!

Τι συμβουλεύει η Αστυνομία 
τους πολίτες για να μην 

πέφτουν θύματα εξαπάτησης



Από το  12ο Νηπιαγωγείο Βέροιας γνωστοποιείται η παρακάτω δράση τους:
  «Στα πλαίσια του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του WRO 

Hellas, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019, ο Περιφερειακός Διαγωνισμός Κεντρικής Μακεδο-
νίας, στο κολέγιο Ανατόλια, στη Θεσσαλονίκη.

    Τα νηπιαγωγεία συμμετείχαν για πρώτη φορά στην πιλοτική κατηγορία του δια-
γωνισμού. 

    Το 12ο νηπιαγωγείο Βέροιας συμμετείχε με μία ομάδα 6 νηπίων και τις νηπια-
γωγούς κ. Γιάγκογλου 
Δήμητρα και Τζήμα 
Αγορίτσα,  παρου -
σιάζοντας το πρό-
γραμμα «Μία βόλτα 
στην πόλη μου», που 
αφορούσε την ψηφι-
ακή περιήγηση στα 
μνημεία της Βέροιας 
(Δημόσια Βιβλιοθήκη, 
Παλαιά Μητρόπολη, 
Βήμα του Αποστόλου 
Παύλου, Μεντρεσέ 
Τζαμί και Βυζαντινό 
Μουσείο), αξιοποι-
ώντας τα εργαλεία 
και τις δυνατότητες 
της Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής και της 
επαυξημένης πραγ-
ματικότητας (πίστα, 
επιδαπέδιο ρομπότ, 
δημιουργία αλγόριθ-
μου).

    Οι κριτές στους 
οποίους παρουσία-
σαν το project δήλω-
σαν ενθουσιασμένοι 
από τον σχεδιασμό, 
την οργάνωση, τη 
μεθοδικότητα και την 
παρουσίαση. Τα νήπια 
διένειμαν στους θεα-
τές (γονείς και παιδιά 
από όλη την κεντρική 
Μακεδονία) έντυπο με 
τα μνημεία της πόλης 
που δημιούργησαν 
τα ίδια και τουριστικό 
οδηγό που μας χορή-
γησε ο Δήμος Βέροι-
ας.

   Με αφορμή τη 
φετινή καινοτομία πι-
στεύουμε και ευελπι-
στούμε ότι από την 
επόμενη σχολική χρο-
νιά τα νηπιαγωγεία 
θα συμμετέχουν στο 
διαγωνιστικό μέρος, 
καθώς αποτελούν την 
πρώτη και σημαντικό-
τερη βαθμίδα της εκ-
παίδευσης».
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ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Γενική 
Συνέλευση Μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟ-
ΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ , σας  καλεί στη Γενική  Συνέλευση  των 
μελών του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ, την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 
2019, ώρα 10.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ., στην αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου Μητροπόλεως, Βενιζέλου 29, με τα 
παρακάτω θέματα:

1.Απολογισμός-Λογοδοσία απερχομένου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

2.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου  Δ.Σ..
Επειδή δεν υπήρχε απαρτία στην 1η Γενική Συνέλευση, 

θα επαναληφθεί την επομένη Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 
2019, στον ίδιο τόπο , την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα.

Για το Δ.Σ. του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ
 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η Πρόεδρος
ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

Ο ΟΠΑΠ παρέδωσε, την Πέμπτη 
31 Ιανουαρίου 2019, ένα ακόμη σημα-
ντικό έργο στο παιδιατρικό νοσοκομείο 
«Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού». 
Πρόκειται για την ανακαινισμένη και 
πλήρως εκσυγχρονισμένη νοσηλευτι-
κή μονάδα του δευτέρου ορόφου της 
πτέρυγας Α’ και του χώρου υποδοχής 
της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Το 
νέο έργο, συνολικής έκτασης 700 τ.μ. 
και δυναμικότητας 24 κλινών, εντάσ-
σεται στο πλαίσιο της ανακαίνισης των 
δύο παιδιατρικών νοσοκομείων «Η Α-
γία Σοφία» και «Παναγιώτης και Αγλα-
ΐας Κυριακού», που υλοποιεί ο ΟΠΑΠ 
από το 2014. 

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ο-
ΠΑΠ, Καμίλ Ζίγκλερ, κατά την παρά-
δοση του έργου δήλωσε: «Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ιστορίας μας, έχουμε αποδείξει ότι 
δεν είμαστε απλώς ένας αρωγός της κοινω-
νίας. Είμαστε ένας υπεύθυνος και αξιόπιστος 
εταίρος της ελληνικής κοινωνίας για την επίτευ-
ξη κοινών στόχων και αναγνωρίζουμε πλήρως 
τη θετική αλλαγή που μπορούμε να φέρουμε. 
Όταν ξεκινήσαμε τη φιλόδοξη πρωτοβουλία μας για την ανα-
καίνιση των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της 
Ελλάδας, είχαμε έναν μακροπρόθεσμο στόχο, να υποστηρί-
ζουμε εμπράκτως τη νέα γενιά, που αποτελεί το πολυτιμό-
τερο περιουσιακό στοιχείο της χώρας. Τα σημερινά εγκαίνια 
της νέας νοσηλευτικής μονάδας στον δεύτερο όροφο του 
παιδιατρικού νοσοκομείου “Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού” 
είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για όλους εμάς στον ΟΠΑΠ. 
Φυσικά, η δουλειά όλων μας θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση 
και δέσμευση, προκειμένου να κάνουμε τη διαφορά στις ζωές 
χιλιάδων παιδιών». 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ, 
τόνισε: «Στον ΟΠΑΠ είμαστε πολύ υπερήφανοι που αποτε-
λούμε έναν σταθερό υποστηρικτή της νέας γενιάς της χώρας. 
Η ολοκληρωμένη στρατηγική μας για την εταιρική υπευθυνό-
τητα θέτει τον τομέα της υγείας στο επίκεντρο των προσπα-
θειών μας. Σήμερα, παραδίδουμε ακόμη μία πλήρως ανα-
καινισμένη νοσηλευτική μονάδα στο παιδιατρικό νοσοκομείο 
“Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού”, με τον αριθμό των ολο-
κληρωμένων έργων να ανέρχεται σε 23, μεταξύ των οποίων 
16 νοσηλευτικές μονάδες. Έχοντας υλοποιήσει πάνω από το 
52% του έργου, η μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία μας για την 
πλήρη ανακαίνιση των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νο-
σοκομείων της Ελλάδας έχει φτάσει πλέον σε ένα σημαντικό 
ορόσημο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι στον ΟΠΑΠ θα 
συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά για να διασφαλίσουμε την 
πρόσβαση των παιδιών στην Ελλάδα σε κορυφαίας ποιότη-
τας ιατρικές εγκαταστάσεις». 

Ο Κοινός Διοικητής των Διασυνδεόμενων Παιδιατρικών 
Νοσοκομείων, Εμμανουήλ Παπασάββας, δήλωσε: «Σή-
μερα είναι μία σημαντική ημέρα για το νοσοκομείο μας. Ο 
εκσυγχρονισμός της νοσηλευτικής μονάδας θα συμβάλλει 
σημαντικά στον τρόπο νοσηλείας των παιδιών στην κλινική. 
Τα ευχάριστα χρώματα και το ωραίο περιβάλλον επηρεάζουν 
πολύ την ψυχολογία των παιδιών και βοηθούν στην απο-
θεραπεία τους. Ευχαριστούμε τον ΟΠΑΠ για τη σημαντική 
πρωτοβουλία και τη συνέχιση του έργου της ανακαίνισης των 
δύο παιδιατρικών νοσοκομείων». 

Ο ΟΠΑΠ ξεκίνησε το έργο ανακαίνισης στα δύο παιδιατρι-
κά νοσοκομεία «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης και Αγλαΐα 
Κυριακού» τον Απρίλιο του 2014, στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Εταιρικής Υπευθυνότητάς του. Συνολικά, έως σήμερα 
έχουν παραδοθεί 23 έργα ανακαίνισης – μεταξύ των οποίων 
16 νοσηλευτικές μονάδες, συνολικής έκτασης 9.930 τ.μ. και 
δυναμικής 345 κλινών – που καλύπτουν το 52% και των δύο 
παιδιατρικών νοσοκομείων. Στις εργασίες περιλαμβάνονται η 
εγκατάσταση νέου ξενοδοχειακού και ιατρικού εξοπλισμού, ο 
εκσυγχρονισμός του ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού και όλες οι 
απαραίτητες διακοσμητικές παρεμβάσεις. 

Εταιρικό προφίλ
Ο Όμιλος ΟΠΑΠ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη λει-

τουργία και τη διαχείριση αριθμολαχείων, παιχνιδιών αθλητικού 
στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, 
στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων στην 
Ελλάδα και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο για την ενσωμά-
τωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στη 

δραστηριότητα του. 
Ο ΟΠΑΠ ιδρύθηκε το 1958, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο 

διανομής και η απόκτησή του το 2013 από τον Όμιλο Emma 
Delta Hellenic Holdings έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τη δια-
σφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της 
εταιρείας σε διεθνές επίπεδο.

Το χαρτοφυλάκιο του ΟΠΑΠ με τα επιτυχημένα και δημοφιλή 
εμπορικά παιχνίδια: ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤ-
ΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΣΚΡΑΤΣ, ΠΡΟΠΟ, EXTRA 5, SUPER 3 συμβάλλει 
στην ανάπτυξη της εταιρείας και αποτελεί πηγή μιας συνεχώς 
διευρυνόμενης κοινωνικής συνεισφοράς. Αυτή μεταφράζεται 
ετησίως σε ουσιαστικά έργα παρέμβασης με απτά αποτελέσματα  
για την κοινωνία, εξασφαλίζοντας στον ΟΠΑΠ μια ηγετική θέση 
μεταξύ των πρωταθλητών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην 
Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr 

Παραδόθηκε ακόμη ένα έργο 
από τον ΟΠΑΠ 

στο παιδιατρικό νοσοκομείο
 «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού»

Ανακαίνιση και πλήρης εκσυγχρονισμός της νοσηλευτικής μονάδας του δευτέρου 
ορόφου της πτέρυγας Α’ και του χώρου υποδοχής της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ, ο Κοινός Διοικητής 
των Διασυνδεόμενων Παιδιατρικών Νοσοκομείων Εμμανουήλ Παπα-
σάββας, ο Σάκης Ρουβάς ο οποίος συμμετέχει στην «Ομάδα Προσφο-
ράς ΟΠΑΠ», και ο Εκτελεστικός Πρόεδρος ΟΠΑΠ, Καμίλ Ζίγκλερ.

Η ανακαινισμένη νοσηλευτική μονάδα στο παιδιατρι-
κό νοσοκομείο «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού»

Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής συμμετείχε 
το 12ο Νηπιαγωγείο Βέροιας



Συνέχισε το σερί των 
επιτυχιών η ομάδα της 
Βέροιας με την 9η σερί 

νίκη της μετά και το 3-0 επί 
του ΠΑΟ Κουφαλίων. Η νίκη 
αυτή σε συνδυασμό και το 
0-0 του Άρη Παλαιοχωρίου 
εντός έδρας με τα Κύμινα της 
δίνει το δικαίωμα να φιγου-
ράρει πρώτη στην κορυφή 
της βαθμολογία έχοντας και 
ένα παιχνίδι λιγότερο ( 21/2) 
με τα Γιαννιτσά.

Καιενώδιανύσαμεκαιτην18ηαγω-
νιστικήτουπρωταθλήματοςηεικόναέχει
ξεκαθαρίσεισεμεγάλοποσοστόκαιμόνο
έναθαύμαθασταθείεμπόδιοστηνβασί-
λισσατουβοράνακόψειπρώτητονήμα
καιναανέβεικατηγορία.

Η εικόναπουπαρουσιάζει τον τελευ-
ταίο καιρό η ομάδα τηςΒέροιας δείχνει
οτι την αδικεί η κατηγορία στην οποία
αγωνίζεται και αυτό δεν κρίνεται μόνο
από το καλόποδόσφαιροπουπαίζει, τα
αποτελέσματαμετην9ησυνεχόμενηνίκη
,αλλάκαιοιδηλώσειςόλωντωναντιπά-
λωνπροπονητώνκαιπαραγόντων.

Φυσικάδενμπορείκανείςεφησυχάζει
καιόλοιμαζίενωμένοινασυνεχίσουντην
σκληρήδουλειάκαιναοδηγήσουνεκτου
ασφαλούςτηνβασίλισσαστονθρόνοτης

Κέρδισεδίκαιακαιάνετα
Χωρίς να φορτσάρει σε όλη την δι-

άρκεια τουπαιχνιδιού ηΒέροια έφθασε
εύκολασε μία ακόμη νίκη και έδειξε την
ανώτερηποιότηταστοπαιχνίδι τηςστην
ποιότητα τωνπαικτώνπου διαθέτει και
φυσικά το τελικόαποτέλεσμαήταναπό-
λυταδίκαιο.

Κράτησε την υπεροχή τουαγώνα και
στα δύο ημίχροναπέτυχεσε 30’  λεπτά
το2-0,στοα’ημίχρονοκαισεκαμίαπε-
ρίπτωσηδενκινδύνευσεη εστία τουΚο-
ντογουλίδη.

Στην επανάληψηη ίδια εικόναμε την
Βέροιαναχάνειτηνμίαευκαιρίαμετάτην
άλλημεμεγάλοάτυχοτονΣάκηΚανούλα
πουδενμπόρεσε νασκοράρει. Σεπολύ
καλή μέρα οσκόρερ των δύο τερμάτων
ΓιάννηςΤσικόπουλος, ενώ το άλλο γκολ
πέτυχεοαρχηγόςΑλέξηςΒεργώνηςπου
χειροκροτήθηκεαπότουςφιλάθλουςόταν

έγινεαλλαγήναπάρεικαιαυτόςκάποιες
ανάσες.

Εκείνος όμως που από παιχνίδι σε
παιχνίδι εντυπωσιάζει με την απόδοση
του είναι οΛάμπροςΤαίρης που απο-
κτήθηκεπρόσφατααπό τοΠαλαιοχώρι .
Φοβερόςπαίκτηςμεσωστέςκινήσειςστο
χώρο του κέντρουστηνπάσαακριβείας
στηνκάλυψηκενώνσεάμυνακαικέντρο
απορώπωςδεν τον εντόπισε κάποιαο-
μάδαμεγαλύτερηςκατηγορίας,γιατίείνια
παικταράς.

Γκολκαιφάσεις
Σταπρώτα λεπτά  ηΒέροια είχε μια

κεφαλιάτουΣάκηΚανούλαάουτενώστο
13’ταΚουφάλιαείχανμιακαλήστιγμήμε
πλασέ τουΑποστολίδη,πουαπόκρουσε
ο τερματοφύλακας της Βέροιας Κοντο-
γουλίδης.

Το1-0έγινεστο15’.ΟΣκαθαρούδης
έκανε τηνσέντρα και οΒεργώνηςαφού
στόπαρε την μπάλα με σουτ μέσα από
τηνπεριοχήέγραψετο1-0.

Στο 30’ ηΒέροια διπλασίασε τα γκολ
της.ΟΜπλέτσας έβγαλεπάσααπόαρι-
στεράγιατονΤσικόπουλο,οοποίοςαπό
το ύψος τουπέναλτι πλάσαρε εύστοχα
γράφονταςτο2-0!

Στο53’πολύμεγάληευκαιρίαγιατην
Βέροια , οΚυριακίδης έβγαλε τηνσυρτή
σέντρα από αριστερά, αλλά ο Κανού-
λαςστοδεύτεροδοκάριδενμπόρεσενα
σπρώξειτηνμπάλασταδίχτυα,χάνοντας
ένασίγουρογκολ!

Στο 62’  άλλη μια καλήφάση  με το
συρτόσουτ τουΣκαθαρούδη να φεύγει
λίγοάουτ.

Παρά το 2-0, η Βέροια συνέχισε να
απειλεί τον αντίπαλο. Στο 74’ σουτ του
Κυριακίδημέσααπότηνπεριοχήπέρασε
άουτ,στο79’οΜαργαρίτηςπαραλίγονα
στείλειτηνμπάλασταδίχτυατηςομάδας
του. Στο 84’ όμως μετά τις χαμένες ευ-
καιρίες ήρθε το 3-0. ΟΜπλέτσας ήταν
αυτόςπου έκανε  την σέντρα από αρι-
στεράκαιοΤσικόπουλοςμεδυνατόσουτ
έστειλε την μπάλαστα δίχτυαπου ήταν
τοδεύτεροδικότέρμα.

Απόπλευράς τωνΚουφαλίωνδεν εί-
χαμε ούτε μία καλή ευκαιρία( εκτός της
φάσηςστο13’λεπτό)χάριςστηνσωστή
αμυντικήτακτικήτωνπαικτώντηςΒέροι-
αςπου δεν άφησανπεριθώρια για κάτι
τέτοιο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Ο κ.Λεωνίδας που εί-

χε εύκολο έργο όπως και οι βοηθοί του
(Λεωνίδας, Σταφυλάς) του συνδέσμου
Τρικάλων

Συνθέσεις
ΒΕΡΟΙΑ: Κοντογουλίδης,Μουχάλης,

Κυριακίδης (83’Μυλωνάς),Μουρατίδης,
Μαραγκός,Ταϊρης,Βεργώνης (75’Λεφί-
δης),Μπλέτσας (87’ Καράμπελας), Κα-
νούλας,Σκαθαρούδης(65’Παπουτζίδης),
Τσικόπουλος.

ΚΟΥΦΑΛΙΑ: Κανδυλάπτης,Μπάλιος
(83’ Ζευκόπουλος,Μαργαρίτης, Χαριζά-
νης,Βλαχόπουλος,Τσακίρης(67’Λαζαρί-
δης),Ζαγναφέρης(87’Κατσιπίδης),Απο-
στολίδης,Συμεωνίδης (78’Αβραμίδης), ,
Γιαννουπλάκης,Χατζής,

Τααποτελέσματα
2οςόμιλος

Βέροια-ΠΑΟΚουφαλίων............. 3-0
ΆρηςΠαλ-ΟλυμπιακόςΚυμ........ 0-0
ΑλμωπόςΑριδ-ΜελιτέαςΜελ...... 3-0
Λαγκαδάς-ΑγροτικόςΑστ............ 0-2
Τρίγλια-Εδεσσαϊκός.................... 1-0
ΕρμήςΑμυντ-Γιαννιτσά............... 1-1
Μακεδονικός-ΝίκηΑγκαθιάς....... 2-3

Ηβαθμολογία
1)Βέροια..................................... 39
-ΆρηςΠαλαιοχωρίου................... 39
3)Αγκαθιά.................................... 36
4)ΠΟΤρίγλιας............................. 34
5)Εδεσσαικός............................. 30
6)Αγρ.Αστέρας........................... 28
-Αριδαία....................................... 28

8)Μακεδονικός............................ 24
9)ΑΣΓιαννιτσά............................ 23
10)Κύμινα................................... 17
11)Λαγκαδάς............................... 13
-Κουφάλια.................................... 13
13)Αμύνταιο.................................11
14)Μελιτέας.................................. 5
-ΒέροιακαιΓιαννιτσάέχουνέναναγώ-

ναλιγότερο.

Επόμενηαγωνιστική
Μελιτέας-Βέροια
Αγκαθιά-Τρίγλια
Κουφάλια-Κύμινα
Αγρ.Αστέρας-Παλαιοχώρι
Εδεσσαικός-Αριδαία
Γιαννιτσά-Λαγκαδάς
Μακεδονικός-Αμύνταιο

ΣάκηςΘεοδοσιάδης«ΗΒΕΡΟΙΑ
ήτανκαλύτερηκαιπέτυχεμίαακόμη

δίκαιηνίκη’…»
Σε αρκετά θερμό κλίμα όπως συνη-

θίζεται άλλωστεστιςσυνεντεύξεις τύπου
γιατουςεντόςέδραςαγώνεςτηςΒέροιας
ήτανοι δηλώσεις τωνδύοπροπονητών,
ενώυπήρχεκαιέναςακόμηλόγοςαφού
οιδύοτεχνικοίείνιαφίλοικαισυμπαίκτες
απόταπαλιά...

Ο Σάκης Θεοδοσιάδης και ο Ηλίας
ΣτογιάννηςήτανσυμπαίκτεςστηνΝάου-
σακαιστονΠαναιτωλικό.

Οιδηλώσεις
ΣΑΚΗΣΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ(Προπονητής

Βέροιας): «Αντεύχομαι στονΗλία προ-
σωπικά και στην ομάδα του καλήσυνέ-
χεια, καλό κουράγιο στο υπόλοιπο του
πρωταθλήματος.Είναιχαράμουπουτον
βλέπω. Υπήρξαμε συμπαίκτες σε δύο
ομάδες, τηΝάουσα και τονΠαναιτωλικό
και μετάαπό χρόνιασυναντιόμαστεσαν
συνάδελφοιπροπονητές.Ηλία καλήσυ-
νέχειασεότικιανκάνειςκαικαλήσταδιο-

δρομίασαννέοςπροπονητής.
Για τον αγώνα και την συνέχεια του

πρωταθλήματοςδήλωσε.
«Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιρι-

στές της ομάδος μας.Άλλη μια δίκαιη
νίκη.Θεωρώ ότι ανταποκριθήκαμε στις
απαιτήσεις τουπαιχνιδιού.Διαχειριστή-
καμεκαιταδύοημίχροναόπωςέπρεπε.
Δημιουργήσαμε πολλές προϋποθέσεις
και βάλαμε τις βάσεις από το πρώτο
ημίχρονο πετυχαίνοντας δύο γκολ. Θα
μπορούσαμε, αν στην τελική προσπά-
θειαείχαμεκαθαρόμυαλόγιαναέχουμε
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να
διευρύνουμε το σκορ. Να αυξήσουμε
την ψυχολογία και της ομάδας και των
παικτών ατομικά.Αλλά, όπως λέωπά-
ντα,ηουσίαείναιοιτρειςβαθμοίκαιόσο
βαίνουμεπρος το τέλος, αυτό είναι στο
μυαλόμας.

Όλαταπαιχνίδιαέχουντιςιδιαιτερότη-
τές τους και τις απαιτήσεις τους.Πολλές
φορές έναπαιχνίδι κρύβειπαγίδες, απέ-
ναντι σε έναν αντίπαλοπου δεν έχει να
χάσει κάτι. Ίσα ίσα έχει νέαπαιδιάπου
έχουνφιλοδοξία και κίνητρο να αποδεί-
ξουνπράγματα.Ταπαιδιάανταποκρίθη-
κανκαιπέτυχαντηνίκη.

Αυτόπουπροέχει για εμάς είναι να
ξεκουραστούμε.Μέσαστη βδομάδα δεν
έχουμευποχρεώσεις, κάποιοπαιχνίδι. Γι
αυτό είναι ευκαιρία να ανασυνταχθούμε
και ναπροετοιμαστούμε κατάλληλα γιατί
μας περιμένει η μεθεπόμενη βδομάδα
πουείναιαπαιτητική,με τρίακρίσιμακαι
σημαντικάπαιχνίδια τα οποίαπρέπει ε-
τοιμαστούμε για να τα διαχειριστούμε ό-
πωςκαιταπροηγούμενα».

ΚαλήσυνέχειαστονΠΑΟΚουφαλίων
καιτονΗλία.

ΗΛΙΑΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ (Προπονητής
ΠΑΟΚουφαλίων): «Το αποτέλεσμαπι-
στεύω ήταν δίκαιο γιατί η Βέροια ήταν
καλύτερη από εμάς. Εμείς δουλέψα-
με όλη τη βδομάδα για να πάρουμε
ένα αποτέλεσμα, όπως και σε όλα τα
παιχνίδια. Στην κατάσταση που είμα-
στεστοχεύουμεπάνταστουςτρειςβαθ-
μούς.Δεν μας βγήκε. Είχαμε αρκετές
αγωνιστικές ελλείψεις. Προσπαθήσαμε
με τα παιδιά που ήρθαν από πίσω να
στήσουμετηνομάδαέτσιόπωςέπρεπε
για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.
Δεντοκαταφέραμε.

ΗΒέροια,θεωρώότι,είναιμίααπότις
καλύτερες ομάδες γιατί είναι πολύ καλά
δουλεμένη ομάδα και απ΄ ότι γνωρίζω
τονφίλομου,τονΣάκη(Θεοδοσιάδη).Πι-
στεύωότιθαείναιηπρωταγωνίστριακαι
αυτήθαπάρει τοπρωτάθλημα.Εύχομαι
καλή επιτυχία, ναπετύχει τους στόχους
της και καλή επιτυχίαστονφίλομου τον
Σάκη».

CMYK
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CMYK

Άνετη η 9η συνεχόμενη νίκη της Βέροιας 3-0
τον ΠΑΟ Κουφαλίων
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Μεγάλη νίκη πέτυχε η ανδρική 
ομάδα του Φιλίππου Βέροι-
ας απέναντι στην πολύ καλή 

ομάδα του Ερμή Λαγκαδά με τελικό 
σκορ 65-58. Στο πρώτο δεκάλεπτο η 
ομάδα του Φιλίππου αν και βρέθηκε 
πίσω στο σκορ με 7-21 κατάφερε 
βρήκε ρυθμό και με καλή άμυνα μπό-
ρεσε και ισορρόπησε το παιχνίδι στο 
ημίχρονο (34-36).

Ηομάδα του Γκίμα ισοφάρισεστο 22′ σε 36-36
γιαπρώτηφοράστοπαιχνίδιμετά τις εύστοχεςβο-
λέςτουΒαγγέληΣισμάνησεφάουλπουκέρδισε.Οι
δυοομάδεςδείχνονταςμεγάλοπάθοςκαιδυναμικό-
τηταεναλλάσσοντανστοσκορμετουςγηπεδούχους
στο28′ναείναιμπροστάμε47-44.

Με τονπίνακα ναδείχνει 2.48”πριν το τέλος το
τρίποντο τουΕυθύμηΚοθρά έδωσεανάσα και δια-
φορά4πόντων (60-56), διαφοράη οποία διατηρή-
θηκεμέχριτέλουςμετελικόσκορ65-58.

Δεκάλεπτα:16-26,34-36,50-48,65-58
Διαιτητές:ΝτούραςκαιΖαχαριάδης
ΕρμήςΛαγκαδά(Αγγέλης):Μήνου13(3),Αλτίνης

7(1),Μάρουσιτς 9(1),Παπαπασχάλης,Νώτης 8(2)
,Παρίτσης9(1),Κωνσταντινίδης ,Πλιούκας2, Γκα-
μούρας10,Πιλκούδης,Χριστοδούλου,Καμπέρης

ΦίλιπποςΒέροιας (Γκίμας):Παπαδόπουλος, Σι-
σμάνης 13(1),Πονόπουλος,Βάλλιος 3(1),Τσιακλά-

γκανος8,Καβαργύρης,Κοθράς15(1),Παραπούρας
15(4),Σουτζόπουλος8,Καντάρκος3

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της17ηςαγωνιστικής:

ΦίλιπποςΒέροιας–ΕρμήςΛαγκαδά........65-58
Γέφυρα–Ανατόλια...................................68-76
Αγρίνιο–Χαλκηδόνα................................79-80
Φάρσαλα–ΈσπεροςΛαμίας...................69-52
Μαχητές-Πειραματικού–Στρατώνι...........72-65
ΝίκηΒόλου–ΦαίακαςΚέρκυρας............. 73-65
Μακεδονικός–ΊκαροιΣερρών.................71-68
ΧΑΝΘ–Ελευθερούπολη..........................65-72

ΗΒαθμολογία(Σε17αγώνες):
1.Ανατόλια..........................................33(16-1)
2.Ελευθερούπολη...............................29(12-5)
3.Αγρίνιο.............................................29(12-5)
4.ΦίλιπποςΒέροιας............................27(10-7)
5.ΕρμήςΛαγκαδά.................................26(9-8)
6.ΜαχητέςΠειραματικού.......................26(9-8)
7.ΧΑΝΘ................................................26(9-8)
8.ΝίκηΒόλου........................................25(8-9)
9.Χαλκηδόνα.........................................25(8-9)
10.Φάρσαλα.......................................24(7-10)
11.ΈσπεροςΛαμίας............................24(7-10)
12.Γέφυρα..........................................24(7-10)
13.ΦαίακαςΚέρκυρας........................24(7-10)
14.Στρατώνι........................................23(6-11)
15.ΊκαροιΣερρών...............................22(5-12)
16.Μακεδονικός..................................21(4-13)

Πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει
τηνπαραμονήτου-χωρίςδιαδικασία
πλέι άουτ- στην Handball Premier
βρίσκεται οΦίλιππος Βέροιας που
νίκησε26-24τονΑΕΣΧΠυλαίας.

ΟιΒεροιώτεςείχαντονέλεγχογια
μεγάλοδιάστημαστοπρώτοημίχρο-
νο και προηγήθηκαν 11-5 στο 20’,
αλλάηΠυλαίαισορρόπησεκαιέφερε
το ματς στα ίσια στο ημίχρονο (12-
12).Στοδεύτερομέροςοιγηπεδούχοι
ξαναπήραν… κεφάλι με 21-18 στο
45’,αλλάηομάδατηςΠυλαίαςγύρισε
τονματς (23-24)στο55’.Οιπαίκτες
τουΦιλίππου…μίλησανστοφινάλε,
μεανατροπήκαισερί3-0μετέρματα
τωνΤάσκοβιτς,Τσαμουρίδη,Κουκου-
τσίδη νίκησαν 26-24.Η νίκη… επισκιάστηκε από
τηνπαραίτησητουπροπονητήΕυθύμηΠιπελίδη,ο
οποίοςσύμφωναμεπληροφορίες ενημέρωσε τους
παίκτεςστααποδυτήριαμετά τοματς.Όπωςόλα
δείχνουνηπαραίτησηέχεινακάνειμετηνλειτουρ-
γίατηςομάδαςμετηνδιοίκησηνακαλείταιναβρει
λύσηστοσυγκεκριμένοθέμα,ώστεναμηνχρειαστεί
ναψάχνειεκνέουγιαπροπονητή.

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΕΣΧΠΥΛΑΙΑΣ26-24
Ταπεντάλεπτα:2-2,4-3,8-5,11-6,11-8,12-12

(ημχ.),15-14,18-16,20-18,22-20,23-24,26-24

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Πιπελίδης):Πόποβιτς,Τζίμπουλας,
Ταραμονλής,Παντελίδης1,Τάσκοβιτς8,Λιακόπου-
λος,Καλλιαρίδης,Τσαμουρίδης3,Τριανταφυλλίδης
3,Κωστακίδης,Αποστολίδης7,Κουκουτσίδης3,Δά-
σκαλος,Κορωνάς,Φιλόσογλου,Παπαδόπουλος1.

ΠΥΛΑΙΑ (Γούσιος): Ζαφείρης,Αντωνιάδης 1,
Ελέτα 3, Κουκμίσης 4,Μάτοβιτς 4, Γιαννακίδης,
Αποστολίδης,Ορφανουδάκης,Τσαναξίδης3,Ανα-
νιάδης,Μπάτζιος,Καλόμοιρος9,Πετρίδης,Καβου-
σανάκης,Παπαγεωργίου,Αλατσατιάνος.

Διαιτητές:Πατιός-Τσιάνας,Δίλεπτα:4-3,Πέναλ-
τι:2/3-3/4

ΜπάσκετΒ’Εθνικής
Σπουδαία νίκη του Φιλίππου 65-58 

τον Ερμή Λαγκαδά

Χάντμπολ Α1 Ανδρών

ΝίκησωτηρίαςγιατονΦίλιππο
26-24τηνΠυλαία

ΟΠΑΟΚ νίκησε τηΒέροια2017
με 37-18στηΜίκρα για την 10η α-
γωνιστικήτηςΑ1γυναικών,έκανετο
10Χ10 στοπρωτάθλημα και πλέον
έχειμπροστάτουτοντελικότουΚυ-
πέλλου στηνΆρτα, απέναντι στην
Αναγέννηση.Με τη διαφορά δυνα-
μικότητα ναφαίνεται από ταπρώτα
λεπτά,οΜίμηςΔημητρούλιαςέδωσε
χρόνοσυμμετοχήςσεόλεςτιςαθλή-
τριες του και το τελικό 37-18 ήρθε
φυσιολογικά. Πρώτη συμμετοχή για την Κονέσκι
τηςΒέροιαςμε2γκολ

Ταπεντάλεπτα:5-2,7-2,10-2,12-3,15-4,19-6
(ημχ),20-9,25-10,28-11,30-14,32-17,37-18.

ΠΑΟΚ(Δημητρούλιας):Παναγιωτίδου,Γκάτζιου
3,Ζυγούρα1,Φερφόλια1,Μπατζαρακούδη5,Νί-
κολιτς,Βαφειάδου,Κωστοπούλου6,Ευμορφίδου,

Ζίντεκ3,Καμποΐμ,Χατζηπαρασίδου12,Κρίτζαλη,
Σαμολαδά5,Αρβανίτη1,Ράτσικα.

Βέροια 2017:Τανάρογλου,Τσιομπάνου 7,Κο-
τζαχρήστου,Κονέσκι2,Στάμου,Βαφειάδου,Δελη-
σάββα 1,Ταϊρίδου,Τσιτλακίδου 1,Ανδρονικίδου,
Ματαρώνα3,Νταβίντοβιτς4.

Διαιτητές:Νάσκος–Βαγγελτζίκης.Δίλεπτα:2-6.
Πέναλτι:9/10–2/2

ΧάντμπολΑ1Γυναικών
ΠΑΟΚ - Βέροια 2017  37-18
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Ασταμάτητη η ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ, 
πέρασε με μεγάλο διπλό από 
τη Νέα Ευκαρπία κερδίζοντας 

με 3-2 τον Μακεδονικό! Η ομάδα του 
Σταύρου Κωστογλίδη πραγματοποί-
ησε μια από τις καλύτερες φετινές 
εμφανίσεις της και πήρε την σπουδαία 
νίκη με γκολ που πέτυχαν οι Γκελο-
σάνι (15’), Προβατίδης (28’) και Ζαρο-
γιάννης (82’ πέναλτι). Οι γηπεδούχοι 
ισοφάρισαν προσωρινά δύο φορές το 
σκορ, με τους Καρλόπουλο (20’) και 
Τσουκάνη (61).

ΤοσκοράνοιξεηΑΓΚΑΘΙΑστο15’ ότανοΠρο-
βατίδης έδωσεστον Γκελοσάνι και αυτόςπλάσαρε
εύστοχαγιατο0-1.

Στο 20’ ανατροπή του Καρλόπουλου από τον
ΚίτσαΕλ.,μετοπέναλτιναεκτελείεύστοχαοΚαρλό-
πουλοςγιατο1-1.

Στο28’οΓκελοσάνιέδωσεστονΠροβατίδη,αυ-
τός έπιασε τοσουτ, ο Γουμάγιας απέκρουσεασθε-

νώςμετημπάλαναπαίρνειπορείαπροςταδίχτυα.
ΟΓεωργιάδηςπροσπάθησεναδιώξει,όμως,βρήκε
αέρακαιημπάλακατέληξεστηνεστία(1-2)!!

 Στο 61’ μπαλιά τρύπα τουΚαρλόπουλου στον
Τσουκάνη,αυτόςμε ευθύβολοσουτ εντόςπεριοχής
έγραψετο2-2.

Στο73’ μεγάλη ευκαιρία για τονΜακεδονικό.Ο
Καμπεράι έβγαλε τονΤσουκάνησε θέση τετ-α-τετ,
όμως,οτελευταίοςνικήθηκεαπότονΤόλιο.

Στο82’ μαρκάρισμα τουΓαρύφαλλου εντόςπε-
ριοχής τουΜακεδονικούπάνωστονΣούκια, ο διαι-
τητής έδειξεπέναλτι και ο Ζαρογιάννης έγραψε το
τελικό2-3!

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Μπίλης): Γουμάγιας, Χατζη-
κωνσταντίνου (86’Μπαρντούσι), Γεωργιάδης (46’
Τριανταφυλλίδης),Τσουκάνης,Δήμου, Ζαφειρίδης,
Ποκόνγκ, Γαρύφαλλος, Καμπεράι, Καρλόπουλος,
Τράικος(46’Νικολαΐδης).

ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ (Κωστογλίδης):Τόλιος,Κασα-
πίδης,ΚίτσαςΕλ.,Λιόλιος,Ρογγότης,Ζαρογιάννης,
Γκελοσάνι(90’Γιαννόπουλος),Προβατίδης(41’Σού-
κιας),Τριανταφυλλίδης,Αβραμόπουλος (71’Μούδι-
ος),Χατζόπουλος.

Πηγή. kerkidasport.gr

Με νίκες συνέχισαν την πορεία 
τους οι τέσσερις από τις 
πέντε ομάδες που προπορεύ-

ονται στον βαθμολογικό πίνακα της 
Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας, με 
την μεγάλη έκπληξη να γίνεται στο 
γήπεδο του Ροδοχωρίου! Στην 18η 
αγωνιστική, ο ΓΑΣ Ροδοχωρίου που 
μέχρι τώρα απολάμβανε την μοναξιά 
της κορυφής, αναδείχθηκε ισόπαλος 
2-2 με την Επισκοπή, με τέρμα που 
δέχθηκε στις καθυστερήσεις του 
παιχνιδιού και έτσι απέκτησε συγκά-
τοικο στην πρώτη θέση τη Νάουσα 
που δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στη 
γειτονική Χαρίεσσα και επικράτησε 
με το επιβλητικό 4-0 εντός έδρας.

ΣπουδαίαδιπλάπέτυχανοΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
καιταΤρίκαλαμέσασεΑγ.ΜαρίνακαιΚοπανόα-
ντίστοιχα,ενώεκτόςέδραςνίκηπήρεκαιτοΠλατύ
πουπέρασεαπό τογήπεδο τουΝεοκάστρου επι-
κρατώνταςμε3-1τηςτυπικάγηπεδούχουΜελίκης.

Νίκηανάσαπέτυχαν,τέλος,οΠαλαιοχώριστην
έδρατηςΜαρίνας(0-2),τοΜακροχώριστογήπεδό
τουεπίτουΑχιλλέαΝ.με1-0καιτοΚλειδίπουεπι-
κράτησεμε1-0τηςουραγούΑγ.Βαρβάρας.

Α’ΕΠΣΗ-18ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μελίκη-Πλατύ:......................................... 1-3

Κλειδί-Αγ.Βαρβάρα:................................ 1-0
Νάουσα-Χαρίεσσα:.................................. 4-0
Ροδοχώρι-Επισκοπή:.............................. 2-2
Αγ.Μαρίνα-ΠΑΟΚΑλεξ.:......................... 0-2
Μαρίνα-Παλαιοχώρι:................................ 0-2
Μακροχώρι-ΑχιλλέαςΝ.:.......................... 1-0
Κοπανός-Τρίκαλα:................................... 0-2

ΗΒαθμολογία
Νάουσα....................................................... 46
Ροδοχώρι.................................................... 46
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας................................... 44
ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων..................... 40
ΑγροτικόςΑστέραςΠλατέος....................... 40
Κοπανός..................................................... 28
ΚεραυνόςΕπισκοπής................................. 25
Χαρίεσσα.................................................... 24
ΜέγαςΑλέξανδροςΑγίαςΜαρίνας............. 22
ΆρηςΠαλαιοχωρίου.................................... 20
Μακροχώρι................................................. 20
ΑχιλλέαςΝάουσας...................................... 17
ΑΟΜαρίνας................................................ 16
ΕθνικόςΚλειδίου......................................... 12
ΦίλιπποςΜελίκης......................................... 8
Αγρ.Αστ.ΑγίαςΒαρβάρας........................... 4

ΕπόμενηαγωνιστικήΣάββατο16/2/2019
ΑΓΡ.ΑΣΤ.Πλατέος-Αγρ.ΑστέραςΑγ.Βαρβάρας
ΑΕΧαρίεσσας-ΦίλιπποςΜελίκης
ΚεραυνόςΕπισκοπής-ΕθνικόςΚλειδίου
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑ
ΑρηςΠαλαιοχωρίου-ΓΑΣΡοδοχωρίου
ΑχιλλέαςΝ-Αγ.Μαρίνα
ΓΑΣΚοπανός-ΑΟΜαρίνας
Μ.Α.Τρικάλων-Μακροχώρι

Κυνηγάει με πείσμα την δεύτερη
θέση η Αγκαθιά 2-3 στον Μακεδονικό

Α’ΕΠΣΗμαθίας
Έχασε βαθμούς το Ροδοχώρι

Νίκες για Νάουσα, ΠΑΟΚ και Τρίκαλα

Με νίκη συνέχισε το πρωτά-
θλημα της Κ 14 η ΒΕΡΟΙΑ η 
οποία επικράτησε στο γήπε-

δο του Ταγαροχωρίου με 2-0 της 
συμπολίτισσάς της Ακαδημίας Βέροι-
ας. Σκόραραν για τους γηπεδούχους 
στο 15΄ο Αδαμίδης Α. και στο 34΄ο 
Φωτόπουλος.

ΒΕΡΟΙΑ:ΑδαμίδηςΘ.,Γιαγτζίδης,Συμπεθέρης,
Κυριακίδης,Κόττας,Νικόπουλος,Φωτόπουλος,Α-
δαμόπουλος,Λαφάρας,ΑδαμίδηςΑ.,Βασιλακάκης.
Έπαιξαν ακόμη οι: Κακαγιάννης,Λίβας, Στίμος,
Κετόγλου.

ΑΚΑΔΗΜΙΑΒ.: Γώγος,Κυριακίδης,Μπαρτζώ-
κας, ΓιοβανόπουλοςΠ.Χατζαρίδης,Τσουγγαρής,
ΧατζαρίδηςΔ.,Μουταφίδης, Γιούπης,Πουρλίδας,
Γιοβανόπουλος,Κοψίδας.Έπαιξανακόμηοι:Πα-
παδόπουλος,Σιαραψής,Τσανασίδης,Βασιλειάδης.

πηγή. kerkidasport.gr

Νίκη με 2-0 της Κ14 της ΒΕΡΟΙΑΣ 
επί της συμπολίτισσάς της Ακαδημίας

Παίζοντας συνετά καιώριμα, με
πλούσια προσόντα δεν δυσκολεύ-
τηκαν οι κορασίδες τουΠοσειδώνα
Βέροιας να πάρουν ακόμα μία ά-
νετη νίκη στοΔΑΚΔ. Βικέλας στο
Μακροχώρι με 3-0 σετ ,  από την
μαχητικήομάδατουΑρχέλαουΚατε-
ρίνης.Εμφανήςηανωτερότητα των
κοριτσιών τηςΒέροιας, δεν επέτρε-
ψεστοναντίπαλοσεκανένασημείο
τουπαιχνιδιούνασκεφτείοτιμπορεί
ναπάρεικάτιαπόαυτότοπαιχνίδι.

Πολλοί φίλαθλοι παρακολούθη-
σαν τον αγώνα και χειροκρότησαν
όλεςτιςαθλήτριες.

Τασετ25-13,25-15και25-22.
Ολατακορίτσιαπάλεψανκαιχάρηκανγιατηνίκη.

Ιδιαίτεραφάνηκαν οιΜαγαλιούΒέρα, ΣαράφηΜα-
ρία,ΜουρατίδουΓωγώκαιΤσιώτραΜαρία.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣΒΕΡΟΙΑΣ: (ΣΤΕΡΓΙΟΣΛΟΥΚΑΣ)

ΣαράφηΜαρία, ΤσιώτραΜαρία,Μαγαλιού Βέρα,
ΜπαντήΔιονυσία,ΜπέηΒασιλική,Μουρατίδου Γω-
γώ,ΤσιώτραΜαρία,ΔούρδαΕλευεθερία,Αγγελοπού-
λουΚατερίνα,ΜαραβελάκηΕλένη

Βόλει

ΕύκολατονΑρχέλαοοικορασίδες
τουΠοσειδώναμε3-0σετ
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Την ήττα γνώρισαν τόσο ο ΑΟΚ 
Βέροιας όσο και ο ΓΑΣ Μελί-
κης και μάλιστα εντός έδρας με 

αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα με 
υποβιβασμό στο τοπικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικάταφύλλααγώνος
ΑΟΚΒέροιας-ΔόξαΛευκάδας48-89
Διαιτητές:Παζώλης-Γκέκας
Δεκάλεπτα:13-21,29-49,41-72,48-89
ΑΟΚ Βέροιας (Κελεπούρης): Τρομπούκης 11,

Στοϊτσης5,Γκάνας1,Βλάχος,Μαυρίδης4,Ντουλα-
δέρης8,Κασαμπαλής6,Ιωαννίδης3(1),Καραθανά-
σης10(1),Χαραλαμπίδης.

ΔόξαΛευκάδας (Δημητριάδης): Νικολόπουλος
5(1),Αργυρός 11(3), Σφέτσης,Αναγνωστόπουλος
11, Τσιαβές 17(3), Βαγενάς 7, Γεωργάκης 10(2),
Μακρόπουλος3,Βλαχάκης6(2),Τριχόπουλος7(1),
Ζαμπάκης12(1),Κελλάριου.

ΓΑΣΜελίκη-ΠΑΣΓιάννινα41-85
Διαιτητές:Βασιλόπουλος-Κωνής
Δεκάλεπτα:12-25,27-48,35-70,41-85
ΓΑΣΜελίκη (Ασλανίδης):Λιόλιος 2,Μαυρίδης

Β. 13,Κυριακού,Λέφας12,Μαγαλιός2,Καρατζάς,

Σταυρουλάκης3(1),Κοτζαμπάσης3,Λαπατούρας4,
Ρογγότης2.

ΠAΣ Γιάννινα (Κωστόπουλος): Γεωργίου 18(2),
Πανάρας 14(3),Tσίρμπας 5, Kαραγκιολίδης 17(3),
MάντζιοςΔ. 17,Πανταζής6(2),Πιστιόλης4, Γιωτά-
κης4(1)

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της15ηςαγωνιστικής

ΑΟΚΒέροιας-ΔόξαΛευκάδας................... 48-89
ΑΟΚαλαμπάκας-ΝικόποληΠρς...............74-67
ΓΑΣΜελίκης-ΠΑΣΓιάννινα.......................41-85
ΑΓΣΙωαννίνων-ΕύαθλοςΠολυκ............... 51-47
ΤιτάνεςΠαλαμά-Μαντουλίδης................... 95-87
ΠρωτέαςΓρεβ-ΟλυμπιακόςΒόλ...............84-66
Ρεπό:ΙκαροιΤρικάλων

Ηβαθμολογία
1.ΠρωτέαςΓρεβενών..................................... 27
2.ΔόξαΛευκάδας.......................................... 26
3.ΠΑΣΓιάννινα............................................. 25
4.ΑΓΣΙωαννίνων.......................................... 25
5.ΤιτάνεςΠαλαμά......................................... 21
6.ΙκαροιΤρικάλων......................................... 20
7.Μαντουλίδης.............................................. 20
8.ΕύαθλοςΠολυκάστρου.............................. 20
9.ΟλυμπιακόςΒόλου.................................... 18
10.ΑΟΚαλαμπάκας...................................... 18
11.ΓΑΣΜελίκης............................................. 18
12.ΑΟΚΒέροιας........................................... 16
13.ΝικόποληΠρέβεζας................................. 16
*ΑΟΚ Βέροιας και Ικαροι Τρικάλων έχουν ένα

παιχνίδιλιγότερο.

Ηεπόμενηαγωνιστική(16η,17/2):
ΝικόποληΠρέβεζας-ΑΟΚΒέροιας
ΠΑΣΓιάννινα-ΑΟΚαλαμπάκας
ΕύαθλοςΠολυκάστρου-ΓΑΣΜελίκης
Μαντουλίδης-ΑΓΣΙωαννίνων
ΟλυμπιακόςΒόλου-ΤιτάνεςΠαλαμά
ΙκαροιΤρικάλων-ΠρωτέαςΓρεβενών
Ρεπό:ΔόξαΛευκάδας

Εντός έδρας ήττα με 21-25 
γνώρισε από το Πανόραμα ο 
Φίλιππος για την Α1 κατηγορία 

γυναικών του χαντ μπολ Οι γηπεδού-
χες  είχαν πολλά προβλήματα στην 
επίθεση με αποτέλεσμα να τις στοιχί-
σει σε μεγάλο βαθμό και να φύγουν 
ηττημένες από ένα παιχνίδι που θα 
μπορούσαν ακόμη να πάρουν και την 
νίκη.

Στο πρώτο μέρος, μετά από ένα αμφίρροπο
τέταρτο, οι φιλοξενούμενες εκμεταλλεύτηκαν την
δυστοκίατουΦιλίππουπουξεκίνησενευρικάγιαυ-
τόέγινανκαιτόσασοβαράλάθηκαιυπήρχεαυτήη
δυστοκίαστην επίθεσηκαιπήραν τον έλεγχο. Το
Πανόραμα από τηνπλευρά του, βρήκε τις «τρύ-
πες»στην άμυνα τουΦιλίππου τις εκμεταλεύτικε
καιμετέτρεψετο7-7σε7-11στο23’.ΤοΠανόραμα
κράτησετονέλεγχοκαιπήγεστααποδυτήριαμε
σκορ 10-13 .Έναπροβάδισμα αρκετά εύθραυστο
γιατηνσυνέχειατουβ’ημιχρόνου.

Στο β’ όμως ημίχρονο , τοΠανόραμα συντή-
ρησεστοπρώτοδεκάλεπτο έναπροβάδισμα τεσ-

σάρων γκολ.Μετά το 40’ οΦίλιππος βελτίωσε
τηνάμυνατουκαιμείωσε17-19στο46’καιέχασε
τέσσεριςφορέςτηνευκαιρίαναπλησιάσειστογκολ
(τέσσεριςφορέςλάθοςσεεκδήλωσηεπίθεσης).Το
Πανόραμα,μετάαπόμιασειράχαμένεςεπιθέσεις,
βρήκε τονδρόμοπρος ταδίχτυα καιστο50’ έκα-
νε το 17-20.ΟΦίλιππος έμεινε κοντά στοσκορ,
προσπάθησε να επιστρέψει στην διεκδίκηση του
ματς και μείωσεστο γκολαλλά τα λάθη τουστην
επίθεσηδεν του επέτρεψαν να κάνει την ανατρο-
πή.ΤοΠανόραμαπροηγήθηκεμε20-24στο60’και
κέρδισεμε21-25.

Διαιτητές:Μπουγιάκας,Καζαντζίδης
Πεντάλεπτα: 2-5, 6-5, 7-7, 7-10, 7-11, 10-13

(ημ),11-15,13-17,17-19,18-20,20-21,21-25
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: (Τσικίνας)Νάτσο 2,Κατσικαρώνη,

Εμμανουηλίδου 6,Καραμήτσου, Γιαννοπούλου 4,
Καραχαρίση4,Θεοδοσοπούλου, Σπυριδοπούλου,
Ζουμπουλίδου, Γεωργιάδου 1, Γαβριηλίδου,Θεο-
δοσοπούλουΣ.Νούσια1,Λούρη3.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ:(Χριστοδουλίδης)Καβαζοπούλου,
Ντάντιρα, Χαριτάκη,Αργυροπούλου 5, Ιωαννίδου
1, Χριστοδουλίδου, Καραβέλη 4,Αναστασιάδου,
Αμανατίδου4,Μεντεσίδου4,Κυρικλίδου6,Τσερέ-
πη,Σεβδίλη,Αλυγιζάκη,Χαρσανίδου,Κουλούρη1.

Δίλεπτες:3/2,Πέναλτι:3/3,2/2

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

Ηττήθηκανστηνέδραςτους
ΑΟΚΒέροιαςκαιΜελίκη

ΧάντμπολΑ1γυναικών

Ήττα για τον Φίλιππο 21- 25
από το Πανόραμα

Ο Αιγινιακός επικράτησε με 65-56 
της Αλεξάνδρειας στο Δημοτικό 
Αθλητικό Κέντρο Μελίκης, σε αγώνα 
τη 18η αγωνιστική της Α’ ΕΚΑΣΚΕΜ.

Μετηνίκη τηςαυτή,ηομάδατηςΠιερίαςανέ-
βηκεστηδεύτερηθέσητηςβαθμολογίαςκαιβλέπει
με καλύτερες αξιώσεις το πλασάρισμα της στην
τετράδα, ενώμετά τα σημερινά αποτελέσματα οι
«πράσινοι»τηςΗμαθίαςβρίσκονταιστην5ηθέση.

Όπως αναφέρει το katerinisport, οΑιγινιακός
μπήκεαποφασιστικάστοναγώνακιέχονταςυψηλά
ποσοστάστηνεπίθεσηκατάφερεναπροηγηθείμε
27-15στοτέλοςτουπρώτουδεκαλέπτου.

ΣτοδεύτεροδεκάλεπτοηΑλεξάνδρειαπροσπά-
θησε να ισορροπήσει αλλά το σκορ τουπρώτου
ημιχρόνου διαμορφώθηκε σε διψήφιο αριθμό και
συγκεκριμέναστο40-28.

Το τρίτοδεκάλεπτοήταν κακό επιθετικά, με τις
δύο ομάδες να δυσκολεύονται νασκοράρουν και
τουςπαίκτεςτουΗλίαΛοτζανιώτηναδιευρύνουντο
υπέρτουςπροβάδισμασε53-34.

Στο τέταρτοδεκάλεπτοηΑλεξάνδρειαήτανκα-
λύτερη,μείωσετηδιαφορά,ωστόσοδενκατάφερε
να επιστρέψεις τη διεκδίκηση της νίκης, με το τε-
λικό σκορ να διαμορφώνεται σε 65-56 υπέρ του
Αιγινιακού.

Δεκάλεπτα:15-27,28-40,34-53,56-65.
ΓΑΣΑλεξάνδρειας (Σιδηρόπουλος):Μπαλιάκας

6, Σιδηρόπουλος,Πουρλιοτόπουλος 5 (1), Γιοβα-
νόπουλος,Παντοφλίδης 18, Σιτσάνης 9,Παπαγε-
ρίδης, Καρκάρας 9 (1), Πρόιος, Καραγιάννης 3,
Χερκελετζής,Μπίσκας6.

ΑΟΚΑιγινιακός(Λοτζανιώτης):Πιπιλίκας4,Κα-

τσιάνος 19 (5),Αργυρόπουλος 17 (2), Κοιλιάς,
Βουλτσίδης15(3),Μελίδης5,Βουτσακόπουλος5,
Γιουμούκης,Κομπατσιάρης,Καλαβρινός.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
ΑετόςΚιλκίς–Βατανιακός.......................70-63
ΊκαροιΓιαν–Μ.ΑλέξανδροςΓιανν...........79-52
ΑΓΕΠιερίας–ΠιερικόςΑρχέλαος............90-91
ΓΑΣΑλεξάνδρειας–ΑΟΚΑιγινιακός........56-65
ΖαφειράκηςΝ–ΦΟΑριδαίας...................66-62
Εδεσσαϊκός–ΓΑΣΠΠάνθηρες..................59-83
Ρεπό:ΑετοίΒέροιας

ΗΒαθμολογία
1)ΦΟΑριδαίας............................................... 32
2)Αιγινιακός................................................... 29
3)ΑετοίΒέροιας............................................. 28
-ΊκαροιΓιαννιτσών......................................... 28
5)ΓΑΣΑλεξάνδρειας...................................... 28
6)ΑΓΕΠιερίας............................................... 26
7)Βατανιακός................................................ 25
8)Πάνθηρες.................................................. 24
9)Ζαφειράκης................................................ 23
10)Πιερικός/Αρχέλαος.................................. 23
11)ΑετόςΚιλκίς............................................. 22
12)Μ.ΑΓιαννιτσών........................................ 19
13)Εδεσσαικός............................................. 17

Επόμενηαγωνιστική(19η,16/2)
Βατανιακός/Σάρισα–ΊκαροιΓιαννιτσών
ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών–ΑΓΕΠιερίας
ΠιερικόςΑρχέλαος–ΓΑΣΑλεξάνδρειας
ΑΟΚΑιγινιακός–ΖαφειράκηςΝάουσας
ΓΑΣΠΠάνθηρες–ΑετόςΚιλκίς
ΑετοίΒέροιας–Εδεσσαϊκός
Ρεπό:ΦΟΑριδαίας

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Νέα ήττα της Αλεξάνδρειας 56-65

από το Αιγίνιο

Μεγάλη νίκη σημείωσε ο Ζαφει-
ράκης Νάουσας , παίζοντας 
καλό μπάσκετ, επικράτησε με 

66-62 της πρωτοπόρου Αριδαίας. Στο 
πρώτο ημίχρονο οι ομάδες ήταν κοντά  
στο σκορ. Στο τρίτο δεκάλεπτο ο 
Ζαφειράκης κυριάρχησε και δημιούρ-
γησε διαφορά 12 πόντων. Στο τελευ-

ταίο δεκάλεπτο, η Αριδαία προσπάθη-
σε να κάνει την ανατροπή, έκανε ένα 
σερί 11-19 αλλά δεν ήταν αρκετό για 
να πάρει τη νίκη στη Νάουσα.

Δεκάλεπτα:16-18,33-31,55-43,66-62
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ:Βάιγκαντ 5, Καπνάς 10,Μουρα-

τίδης10,Νικολαϊδης,Βαδόλας,Πράπας12,Τούφας
9, Σκουλαριώτης 9,Μώκας,Παυλίδης,Δίντσης 11,
Πουρλίδας

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’
ΜεγάληνίκητουΖαφειράκη66-62

τηνπρωτοπόροΑριδαία



Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Η αναβίωση, η διατήρηση και η 
διάδοση των στοιχείων που συνθέ-
τουν την πολιτιστική παράδοση του 
τόπου  αποτελούν ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά του κοινωνικού ιστού 
ο οποίος μέσω αυτών προβάλλει τις 
δυνατότητές του, ενώ προωθεί κάθε 

αναπτυξιακή προσπάθεια σε εθνικό, πνευματικό και οικονο-
μικό επίπεδο.

Ζωντανά κύτταρα που κατά παράδοση  ενεργοποιούν  
πολιτιστικά τις τοπικές κοινωνίες, παραμένουν οι Πολιτιστικοί 
Σύλλογοι οι οποίοι με την δραστηριότητά τους αναβιώνουν 
τις παραδόσεις, συσπειρώνουν τους νέους, αξιοποιούν την 
γνώση, προβάλουν τον ανεκτίμητο πολιτιστικό θησαυρό του 
τόπου και αποτελούν  τους καλύτερους πρεσβευτές στο γενι-
κότερο  πολιτιστικό γίγνεσθαι.

Πέραν όμως από το κατά παράδοση έργο που επιτελείται 
από τους αρμόδιους Πολιτιστικούς Συλλόγους, σημαντική 
προσφορά στην υπόθεση του Πολιτισμού έχουν και άλλοι φο-

ρείς,  με κυρίως επιστημονικό και επαγγελματικό αντικείμενο.   
Χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιου Φορέα αποτελεί η 

Ένωση Καθηγητών Γαλλικής Ημαθίας, η οποία πραγματοποί-
ησε και φέτος στην Βέροια με μεγάλη επιτυχία,  το καθιερω-
μένο πλέον  Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου.

Η Ένωση Καθηγητών Γαλλικής δεν παύει να ξαφνιάζει 
ευχάριστα το ημαθιώτικο κοινό με τις πολιτιστικές της πρωτο-
βουλίες, που δεν εξαντλούνται μόνο στο καταξιωμένο Φεστι-
βάλ Γαλλικού Κινηματογράφου, αλλά και σε διάφορες άλλες 
επιτυχημένες δραστηριότητες, σε συνεργασία με φορείς, 
πρόσωπα του πολιτισμού και επιχειρήσεις του τόπου. 

Το φετινό τριήμερο Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου 
πραγματοποιήθηκε στην Στέγη Γραμμάτων και  Τεχνών Βέ-
ροιας, σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας και 
την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. 

Προβλήθηκαν αξέχαστες κλασσικές ταινίες με διάσημους 
συντελεστές που έχουν αφήσει εποχή, αλλά και σύγχρονες 
που προσεγγίζουν με χιούμορ και ιδιαίτερη ευαισθησία τα ζη-
τήματα της σημερινής ευρωπαϊκής πραγματικότητας. 

Η πληρότητα της αίθουσας της Στέγης Γραμμάτων και 
Τεχνών σε όλες τις προβολές του Φεστιβάλ, δίνει και το μέτρο 
της αποδοχής, της αναγνώρισης και της επιβράβευσης του 
πολιτιστικού έργου της Ένωσης Καθηγητών Γαλλικής, από 
την τοπική κοινωνία.

Τα αυτονόητα συγχαρητήρια για το σύνολο των δρα-
στηριοτήτων, ανήκουν στη διοίκηση και τα μέλη της Ένω-
σης, που με ατέλειωτες ώρες ενασχόλησης, με έμπνευση  
και τεκμηριωμένη γνώση, προσφέρουν αυτό το θαυμα-
στό αποτέλεσμα.

Η υποστήριξη του έργου της Ένωσης από την τοπική 
κοινωνία είναι δεδομένη, όπως και από τους φορείς, τα 
πρόσωπα και τις επιχειρήσεις  που συμμετέχουν στις 
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται.    

 Στην εποχή της κρίσης όπου όλες οι σχετικές δραστη-
ριότητες εκ των πραγμάτων υποστρέφονται, η Ένωση 
Καθηγητών Γαλλικής αποτελεί μια ξεχωριστή νησίδα 
πολιτισμού που πρέπει να εμπνεύσει τους αρμόδιους 
πολιτειακούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς 
παράγοντες του τόπου, ώστε να υποστηριχθεί με κάθε 
δυνατό τρόπο.

Στην συνείδηση  όλων  πρέπει να παγιωθεί η αρχή 
ότι,  ο πολιτισμός αποτελεί ασφαλές ανάχωμα στην ηθι-
κή και οικονομική κρίση που διέρχεται ο τόπος, καθώς 
υπήρξε πάντα η ασπίδα απέναντι στις αλλότριες και φθο-
ροποιούς επιρροές.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ                                                                    
ΒΟΥΛΑΣ ΧΑΤΖΙΚΟΥ 10, 59131,ΒΕΡΟΙΑ                                                                       
HM/NIA : 11/2/2019
ΤΗΛ : 23310 74073
WWW.ERASMOSVERIAS.COM
EMAIL: erasmos.veria@gmail.com

Προκήρυξη θέσης 
Διοικητικού 

Υπαλλήλου από 
τον «Έρασμο» 
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμ-

βασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», στο πλαίσιο 
του έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας του χώρου προσω-
ρινής φιλοξενίας ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν 
άμεση ανάγκη του Κέντρου στήριξης οικογένειας του Συλλό-
γου Κοινωνικής Παρέμβασης ΕΡΑΣΜΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ 
5032845 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020», προκηρύσσει  μια (1) θέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου 5ωρης απασχόλησης, αορίστου χρόνου,  με την ειδικό-
τητα (υπευθύνου) Διοικητικού υπαλλήλου ηλικίας 28-50 ετών,  
που θα απασχοληθεί στη δομή του Συλλόγου, που εδρεύει στη 
Βέροια (Βούλας Χατζίκου 10). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής, σχετικής 

με το αντικείμενο (Λογιστικής και Διοίκησης επιχειρήσε-
ων-Management και Οικονομικών-Πολιτικών Επιστημών). 

2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Αγγλικής ορολο-
γίας στο αντικείμενο εργασίας του/της..

3. Προϋπηρεσία σε διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων .
4. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ. 
5. Καλή σωματική και ψυχική υγεία. 
6. Δίπλωμα οδήγησης. 
Θα ληφθούν υπόψη επί πλέον προσόντα όπως: 
Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία σε Μ.Κ.Ο. και 

ψυχοκοινωνικούς φορείς, που ασχολούνται με τις ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες, όπως ενδοοικογενειακή, εργασιακή βία, κα-
κοποίηση κ.λπ., ευχέρεια στην μελέτη, εκπόνηση, υλοποίηση 
και αξιολόγηση προγραμμάτων, που σχετίζονται με την λει-
τουργία της δομής και δυνατότητα διαχείρισης προγραμμάτων 
χρηματοδότησης. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος. 
3. Πιστοποιητικό γέννησης 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών. 
6. Απολυτήριο στρατού για τους άνδρες. 
7. Αποδεικτικά των επί πλέον παραπάνω προσόντων και 

συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν). 
Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα σχετικά έγγρα-

φα από τους ενδιαφερομένους  θα γίνεται  αυτοπροσώπως 
στην έδρα μας,  Βούλας Χατζίκου 10, 

Δευτέρα – Παρασκευή από 10.00π.μ. – 13.00π.μ.,
είτε απευθείας στο e-mail του Συλλόγου: erasmos.veria@

gmail.com,
Προθεσμίες υποβολής: 9 - 15 Φεβρουαρίου 2019 
ΤΗΛ : 23310 74073

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος   Φωστηροπούλου Γεωργία

«Ακροδεξιά υστερία 
και οργή των ελίτ»

Του Δημήτρη Τζανακόπουλου* 

Η μετατόπιση της σημερινής ηγεσίας 
της ΝΔ προς την ακροδεξιά είναι μια εδώ 
και καιρό συντελούμενη διαδικασία η οποία 
σχετίζεται με την εξάρτηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη από την ακροδεξιά ομάδα των 
Σαμαρά – Βορίδη – Γεωργιάδη. 

Η ΝΔ μεταλλάσσεται υπό αυτή την ιδι-
αίτερη συνθήκη σε ένα κόμμα – υβρίδιο 
που έχει προκύψει από τη διασταύρωση 
της πιο σκληρής νεοφιλελεύθερης ορθο-
δοξίας με την ακροδεξιά ιδεολογία και τον 
εθνικισμό. 

Αυτή η εξέλιξη φυσικά δεν είναι απο-
κλειστικά ελληνικό φαινόμενο καθώς πα-
ρατηρείται μια συντελούμενη ή ήδη συ-

ντελεσμένη πολιτική μετάλλαξη της δεξιάς σε αρκετούς κοινωνικούς σχηματισμούς με 
κύρια παραδείγματα την Αυστρία, την Ουγγαρία, την  Βραζιλία, όπου και εκεί βλέπουμε 
τις ακροδεξιές ιδεολογικές σταθερές να παντρεύονται με τα πιο σκληρά νεοφιλελεύθε-
ρα προγράμματα κοινωνικής ισοπέδωσης. 

Οι λόγοι αυτής της διασταύρωσης και του γεγονότος ότι οι εκ πρώτης όψεως ασύμ-
βατες αυτές πολιτικές παραδόσεις και ιδεολογίες αποδεικνύονται στην πράξη απολύ-
τως ταιριαστές και αλληλοσυμπληρούμενες σχετίζεται μάλλον με τον ρόλο που παίζει 
η έννοια της ισχύος και της ιεραρχίας στο εσωτερικό τους αλλά αυτό είναι ένα άλλο 
ζήτημα. 

Το βέβαιον είναι ότι η μετάλλαξη αυτή της Νέας Δημοκρατίας έχει παράξει συγκεκρι-
μένα και ορατά πλέον αποτελέσματα στην πολιτική της γραμμή με πιο πρόσφατο πα-
ράδειγμα τη στάση της στη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και με την περιθωριοποίη-
ση στελεχών της πάλαι ποτέ ηγεμονικής, μετριοπαθούς κεντροδεξιάς και φιλελεύθερης 
πτέρυγας της ΝΔ.

Την ίδια στιγμή όμως φαίνεται ότι και η ποιότητα του πολιτικού της λόγου έχει υπο-
στεί μια πρωτοφανή υποβάθμιση με τη διαμόρφωση μιας ρητορικής που βρίθει από 
οργισμένες αντιδράσεις στα όρια του παροξυσμού, από  χαρακτηρισμούς, απειλές, ύ-
βρεις και προσβολές ενώ την ίδια στιγμή υποδέχεται ευχαρίστως θεωρίες συνωμοσίας, 
παραδοξολογίες και παραπολιτικά σενάρια ως κεντρικά της στοιχεία. 

Ο νέος αυτός πολιτικός λόγος και το ύφος με το οποίο διατυπώνεται, παρά το γε-
γονός ότι αξιώνουν τη λαϊκότητα, δεν έχουν κανένα τέτοιο στοιχείο. Δεν εκφράζουν μια 
αυθεντική λαϊκή οργή ούτε συμπυκνώνουν κάποιο πάνδημο αίτημα πολιτικής ανατρο-
πής. 

Αντίθετα, αποτελούν κατασκευάσματα του επικοινωνιακού εργαστηρίου που παρά-
γει κακόγουστα και κακόηχα συνθήματα με μια επίφαση λαϊκότητας τα οποία τελικά δεν 
αποτυπώνουν τίποτα άλλο παρά τον νέο πολιτικό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας 
ως συμμαχίας της πολιτικής ελίτ με τμήματα του ακροδεξιού πολιτικού προσωπικού. 

Από τη μια μεριά οι ασυνάρτητες καταγγελίες, η διάδοση ψευδών ειδήσεων, τα 
σενάρια συνωμοσίας που βασίζονται σε απίθανους συνειρμούς επί πραγματικών γε-
γονότων χωρίς τεκμηρίωση, η αναπαράσταση του ελληνικού έθνους ως ταυτόχρονα 
περιούσιου αλλά και διωκόμενου από το εσωτερικό (προδότες – εθνομηδενιστές ) 
αλλά και από το εξωτερικό (μεγάλες δυνάμεις που επιβουλεύονται την Ελλάδα) είναι 
κεντρικά χαρακτηριστικά του ακροδεξιού λόγου που έχει υιοθετήσει πλέον στο σύνολό 
τους η Νέα Δημοκρατία. 

Από την άλλη μεριά οι ύβρεις και οι χαρακτηρισμοί, τα ξεσπάσματα οργής εναντίον 
κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών αλλά και κοινοβουλευτικών θεσμών αλλά και μια 
διαρκής προσπάθεια υποτίμησης της Αριστεράς αποτελούν σύμπτωμα του ιδιοκτησια-
κού συνδρόμου της «νέας Νέας Δημοκρατίας». 

Διότι αυτή η εξεζητημένη έκφραση οργής με καφενειακό λεξιλόγιο που πολλές φο-
ρές αφήνει άναυδο το ακροατήριο και προκαλεί πραγματική θλίψη για την κατάντια του 
πολιτικού λόγου του Προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πολλών στελεχών 
της (μόνο σε μια παρέμβαση προ ολίγων ημερών ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για εύ-
καμπτους βουλευτές και γυρολόγους, για ενοικίαση πρόθυμων κομπάρσων, χαρακτή-
ρισε τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου κομματικό υπάλληλο, ενώ μίλησε για πλειοψηφίες 
ευκαιρίας σε τιμές ευκαιρίας ) δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έκφραση της οργής της ελίτ 
διότι κάποιος, στην προκειμένη περίπτωση η Αριστερά, αμφισβήτησε την κυριότητά 
της επί των κρατικών θεσμών και άρχισε να ξηλώνει το δίκτυο εξουσίας που οικοδομή-
θηκε επί δεκαετίες στη χώρα. 

Η τάση αυτή, που μπορούσε κανείς να παρατηρήσει ήδη από το 2015, σήμερα φαί-
νεται να είναι η κυρίαρχη. Δείγματα αυτής της διολίσθησης υπήρχαν αλλά τα πράγματα 
πλέον έχουν ξεφύγει από κάθε όριο. Κάθε παρέμβαση των στελεχών της ΝΔ αλλά και 
αρκετών από τους αντιπολιτευόμενους δημοσιογράφους που λειτουργούν ως ηχεία 
αυτής της πολιτικής κακοφωνίας είναι χειρότερη από την προηγούμενη. 

Και νομίζω ότι η απάντηση στο ερώτημα για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η όξυνση 
σήμερα είναι κάτι περισσότερο από προφανής. Σχετίζεται φυσικά με το γεγονός ότι η 
ΝΔ έχει υποστεί αλλεπάλληλες πολιτικές και κοινοβουλευτικές ήττες. Από την κατάρ-
ρευση του αφηγήματος περί 4ου Μνημονίου, μέχρι τη διάψευση των προσδοκιών για 
πρόκληση πολιτικών εξελίξεων με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών και από την 
αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι την επιτυχημένη έξοδο στις αγορές, η ΝΔ έχει 
ηττηθεί σε όλα τα πεδία. 

Και πλέον φαίνεται να κατανοεί όσο και αν θέλει να το απωθεί ότι μια νέα ήττα της 
στις ερχόμενες εκλογές είναι ένα εξαιρετικά πιθανό – αν όχι το πιθανότερο -σενάριο. 
Και ως γνωστόν το σύμπτωμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η επιστροφή του απωθημέ-
νου. 

*Υπουργός Επικρατείας
Κυβερνητικός εκπρόσωπος

  Η παράδοση του γαλλικού 
κινηματογράφου στη Βέροια
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό11-2-2019 μέχρι17-2-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

12ο Ομαδικό Πρωτάθλημα Σκάκι
ΚΔ. Μακεδονίας 2019

Πραγματοποιήθηκε τηνΚυριακή 3Φεβρουα-
ρίου2019στηνπόλητηςΠτολεμαΐδας,το12οΟ-
μαδικόΠρωτάθλημαΣκάκιΚΔ.Μακεδονίας2019
που διοργάνωσαν οι σκακιστικοί σύλλογοιΠτο-
λεμαΐδαςΣ.Ο.Π.«Πτολεμαίος»,Σ.Α.Π.«Σκακιστά-
κος»καιΣ.Ο.Π.«ΔούρειοςΊππος»σεσυνεργασία
μετηνΕ.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ.Στουςαγώνεςσυμμετείχαν
τετραμελείς ομάδες μαθητώνΔημοτικών και Γυ-
μνασίων που προκρίθηκαν από τα αντίστοιχα
τοπικάσχολικάπρωταθλήματα των9 νομών της
ΚεντροδυτικήςΜακεδονίας.Οιαγώνεςπουαπο-
τελούσαντηνπροκριματικήφάσηγιαταΠανελλή-
νιαπρωταθλήματα, διεξήχθησανστο ξενοδοχείο
«Pantelidis»καισυμμετείχανσυνολικά21ομάδες
Δημοτικών και 9 Γυμνασίων-Λυκείων.Οαριθμός
των αγωνιζομένων έφτασε στους 137 μαθητές
και μαθήτριες, ενώ μαζί με τους γονείς, συνο-
δούς,προπονητές και διαιτητές οιπαριστάμενοι
ξεπέρασανσυνολικά τα250άτομα.Αναλυτικάοι
θέσειςπουκατέλαβαντασχολείακαιοιβαθμοί:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
1η5οΔΗΜΟΤΙΚΟΝΑΟΥΣΑΣΑ10,0
2η2οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΟΖΑΝΗΣA8,0
3η8οΔΗΜΟΤΙΚΟΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ8,0
4η11οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΟΖΑΝΗΣ7,0
5η1οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΡΥΑΣΒΡΥΣΗΣ7,0
6η2οΔΗΜΟΤΙΚΟΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ6,0

7η2οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΟΖΑΝΗΣΒ6,0
8η6οΔΗΜΟΤΙΚΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ6,0
9η2οΔΗΜΟΤΙΚΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΑ6,0
-1οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΑΤΕΡΙΝΗΣ6,0
11ηΔΗΜΟΤΙΚΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΝΑΟΥΣΑΣ5,0
-5οΔΗΜΟΤΙΚΟΝΑΟΥΣΑΣΒ5,0
13ηΔΗΜΟΤΙΚΟΠΑΤΡΙΔΑΣ5,0
14ηΔΗΜΟΤΙΚΟΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣΑ4,0
-11οΔΗΜΟΤΙΚΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ4,0
16η6οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΟΖΑΝΗΣΒ4,0
17η1οΔΗΜΟΤΙΚΟΓΡΕΒΕΝΩΝ3,0
18η3οΔΗΜΟΤΙΚΟΓΡΕΒΕΝΩΝ3,0
19ηΔΗΜΟΤΙΚΟΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣΒ3,0

20η10οΔΗΜΟΤΙΚΟΒΕΡΟΙΑΣ2,0
21η6οΔΗΜΟΤΙΚΟΚΟΖΑΝΗΣΑ2,0

ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ
1η1οΓΥΜΝΑΣΙΟΦΛΩΡΙΝΑΣ9,0
2η3οΓΥΜΝΑΣΙΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΑ7,0
3ηΓΥΜΝΑΣΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ7,0
4η2οΓΕΝΙΚΟΛΥΚΕΙΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ6,0
5η1οΓΥΜΝΑΣΙΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ6,0
6η3οΓΥΜΝΑΣΙΟΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ5,0
7η5οΓΥΜΝΑΣΙΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ5,0
8ηΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΙΟΒΕΡΟΙΑΣ3,0
9η3οΓΥΜΝΑΣΙΟΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΒ2,0

Τρίτη 12-2-2019
13:30-17:30 ΘΩΙ-

ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ8223310-67530

21:00 -08 :00  ΖΕ-
ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ& ΣΙΑ
Ο.Ε.  ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15
ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩ-
ΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-
62163

Φαρμακεία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

τοικία72τ,.μ.σεοικόπε-
δο800 τ.μ.στοΓιαννα-
χώριΝάουσας,μεκερα-
μοσκεπή,κουφώματαα-
λουμινίου,μεκαλοριφέρ.

Τιμήσυζητήσιμη.Τηλ.:
6971539751.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ2κατα-
στήματααπό24 τ.μ. το
καθένα,μεW.C.,συνεχό-
μενα,ανακαινισμένα,επί
τηςοδούΠίνδου.Τηλ.:
6948386833.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 320 τ.μ. στοΕργο-
χώρι,άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμο, περιφραγμέ-
νο. Τηλ.: 6936727365
και6972021312

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικό-
πεδο 310 τ.μ., εντός
σχεδίου, με συντελε-
στή δόμησης 0,8, χτί-
ζει 240 τ.μ., γωνιακό
κοντά στα Πολυκλα-
δικά, σε οικοδομμένο
σημείο.  Τηλ.:  6948
386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροοι-
κόπεδο14.500 τ.μ. επί

τηςπεριφερειακήςοδού
σε εξαιρετιή τιμή.Μό-
νοσοβαρέςπροτάσεις.
Ώρες επικοινωνίας:
09.00-14.00.Τηλ.:6945
122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙπιτσαρία
στο κέντρο τηςΒέροι-
ας με σταθερή πελα-
τεία. Μόνο σοβαρές
προτάσεις.Τηλ.: 6932
740996.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΠερίπτε-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ρωσ-
σοπροσφύγων 38, ε-
νοικιάζεται μεζονέτα
130τ.μ., ατομική θέρ-
μανση, τζάκι, αποθή-
κη, γκαράζ, ψησταριά
στηναυλή,μεθέα,χω-
ρίς κοινόχρηστα. Τηλ:
6977094350

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 60 τ.μ. στο
κέντρο της Βέροιας
(δωμάτιο,σαλόνι,κου-

ζίνα, W.C.), πλήρως
ανακαινισμένο, 4ος ό-
ροφοςρετιρέ,κεντρική
θέρμανση.Πληρ. τηλ.:
6945495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΩΝΧΩΡΩΝ

ΝΑΟΥΣΑ  ενοκιά-
ζονται επαγγελματικοί
χώροι,γραφεία,μεατο-
μικήθέρμανση.Πληρο-
φορίεςστο τηλ.: 23320
24784&6971779135.

ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζε-
ται κατάστημα100 τ.μ.,
μεμπαλκόνι180τ.μ.και
1οςόροφοςδιαμέρισμα
90 τ.μ.σεχωραφοοικό-
πεδο2.315τ.μ.,κεντρική
θέρμανση, ηλιόθερμο.
Τιμήλογική.Τηλ.: 6971
706894.

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

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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικόπω-

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

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

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

Πληρ.τηλ.:2331024939,
Κιν.:6973015833.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην
Ανοίξεως, έναντι πάρκου
Αγ.Αναργύρωνχώρος90

τ.μ. (ημιόροφος) κατάλλη-
λα διαμορφωμένος, γω-
νία, φωτεινός, με θέα το
πάρκο, πλήρως ανακαινι-

σμένος, αυτόνομη θέρ-
μανση, a/c, 1 δωμάτιο,
1 ενιαίος πολύ μεγάλος
χώρος, χωλ, μπάνιο,
κουζινα εξοπλισμένη,
μπαλκόνι περιμετρι-
κό (ελάχιστα κοινό-
χρηστα). Τηλ.: 6948
744632, 6976769046
(απόγευμα 18 .00-
20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο
με γνώσειςΛογιστικής
βιβλίων Γ΄ κατηγιρίας
Αγγλικών για γραφείο
Συν/σμού στηνπεριο-
χήτουΔιαβατού.Τηλ.:
23310 44445 & απο-
στολή βιογραφικών
στο: asifaist@otenet.
gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  αρτερ-

γάτης για τον φούρνο
«ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ» στη
Βέροια. Τηλ.:  6976
310431.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετρο-
συγκολλητής από την
εταιρία «Τζάκια-Φω-
τιάδης» στηνΠατρίδα.
Τηλ.: 6976 791774 &
2331072872.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

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

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

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

κωδ.23693ΑΓΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,Επιπλω-
μένοδιαμέρισμα70τ.μ.,κατασκευή2001,2
υ/δ,1οςόροφος,νεόδμητοκαιμεεξωτερικά
κουφώματακαινούργια,μεκαινούριοκλιματι-
στικόinverter,διαθέτεικαιόλεςτιςηλεκτρικές
συσκευέςκαθώςκαιμία ντουλάπα,σεπο-
λύκαλήγειτονιάκαιμεπολύλίγακοινόχρη-
στα,μίσθωμα240€.Θαείναι ελεύθεροαπό
1/03/2019.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρι-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12829Ενοικιάζεταισπάνιοδιαμ/μα
κομπλέεπιπλωμένο,πολύκοντάστηνΕληά
80 τ.μ.μικτάκαι73 τ.μ.καθ.σεκαλήκατά-
σταση,προσεγμένομε2δσκλμεκαινούργια
συνθετικάκουφώματακαι διπλά τζάμια , η
θέρμανσητουατομικήμεθερμοσυσωρευτές
και νυχτερινόρεύμα , και δύοκλιματιστικά
Buderusδιαθέτει αποθήκηκαι ηλιακόθερ-
μοσίφωνα  τιμή ευκαιρίαςμόνο280€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23201ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταικομπλέ
ανακαινισμένοδιαμέρισμα82τ.μ.,με2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα,μπάνιο,3οςόροφος,καλο-
διατηρημένοπράγματι , έχειαλουμινίουκου-
φώματαμεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,ατομική
θέρμανσημε4κλιματιστικά inverter,ηλιακό
θερμοσίφωνα, αποθήκη και με ηλεκτρικές
συσκευέςστηνκουζίνα,ενοίκιο250€.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/03/2019.Υπόδειξημόνοσε
σοβαρά ενδιαφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24394-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.
Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλόνικουζίναξεχωριστήκαι μπάνιο .Κα-
τασκευή του1978διαθέτειδεθέρμανσημε
ξυλόσομπα.ΚουφώματαΑλουμινίου,Ανοιχτό
Πάρκινγκ,Τιμή200€.

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

ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώμα-
τα,είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμία
όμορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητη
καιμεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλά
και μεδύοαποθήκες ,σεθέσηπεριοπής
σίγουρα,μεθωρακισμένηπόρτα , ενοίκιο
240€,.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3 υ/δ, πολυτελούς κατασκευής , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,ηλιακό
,BBQδορυφορικήκεραίακαιαποθήκη,έχει
μεγάλοκήπομεδένδρα,περιφραγμένο,σε
οικόπεδο800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνοστηναυλή  , τιμή350€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένησυνολικήςεπιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συνα-
γερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια
-Τιμή:280€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23418 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοεξαιρετικήςπροβολήςκαισυνολικής
επιφάνειας42τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό2Χώρους, .Είναι κατασκευασμένο
το1991καιδιαθέτειθέρμανσημεΚλιματισμό
,ΚουφώματαΣυνθετικά,καιΑνελκυστήρα -
Μίσθωμα220€.

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

είναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλάτζάμια ,
ενοίκιο130€.

κωδ.23135ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεταισεε-
ξαιρετικόσημείογραφείο120τ.μ.,με5χώ-
ρους , εξαιρετικής καισπάνιαςπροβολής ,
1ος  γωνιακό  , εξαιρετική ευκαιρίαμηνιαίο
μίσθωμαμόνο380€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένο το1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:900€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τηταισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειω-
ραίαβιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ: 23750 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας31 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1974και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:200€.

Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέ-
σηκατάαποκλειστικότητακατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίο ισόγειοχώροκαιμεπατάρι
-Τιμή:280€.

Κωδ: 24007 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητακατάστημασυνολικής
επιφάνειας78τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
ΧώροκαιWC.Διαθέτειπολύμεγάληβιτρίνα
και επιπλέον 45τ.μ.πατάρικαι102τ.μ.υ-
πόγειο,μίσθωμαεξαιρετικάχαμηλόστα310
€.ΑποκλειστικήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23839-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ κατάα-
ποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας125τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,και2WC.Είναικατα-
σκευασμένο το1989καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη-Πετρελαίου,ΚουφώματαΣυνθετι-

κά,Διπλάτζάμιακαιπροαύλιο-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:105078-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣενοικιά-

ζεταικατάαποκλειστικότηταΠάρκινγκσυνολι-
κήςεπιφάνειας13τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13574-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

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

Κωδ:13465-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΚέντροΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταανακαινισμένο
Διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας69τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατα-
σκευασμένο το1987καιδιαθέτειθέρμανση
Αυτόνομη -Πετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Πάρκινγκ,
Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14137ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙπωλείται

μονοκατοικίααποτελούμενηαπό3ορόφους
η τρίαοροφοδιαμερίσματαμε111 τ.μ. καθ.
τοκαθένακαισεοικόπεδο560 τ.μ.μεσ/δ
1,2,κατασκευή1985,τοκαθέναμε3υ/δκαι
2μπάνια , βλέπεισεανοιχτωσιά καιπρο-
σφέρεταισεπολύ καλή τιμή ,  έχει ηλιακό
θερμοσίφωνακαι ντουλάπεςπαντού , είναι
χωρίςανελκυστήρακαιμετρίαparking ,ένα
κλειστόκαιδύοανοιχτά διαθέτειμίαπολύ
μεγάληκοινόχρηστηαυλήγιαλαχανόκηπο ,
τιμήσυνολικάμόνο320.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαι διαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογα
συντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορ-
θολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρ-
μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκι
ήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,με
αποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικές
συσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσι-
ακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,με
δύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγματικής
ευκαιρίαςμόνο150.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13699ΒΕΡΓΙΝΑ,Ακίνητοπωλείται

επίτουδρόμουΒέροιας-Βεργίναςκαιαφορά
έκτασηαποτελούμενηαπόδύοαγροτεμάχιο
συνολικά15.000 τ.μ., καιμεδύοκτίσματα ,
αποθήκες μεγάλες χωρίς κολώνες.Τα κτί-
σματακαταλαμβάνουνσυνολικά1.180τ.μ. ,
τιμήπώλησηςκατόπιν εκτιμήσεωςόλαμαζί
60.000€.Πολύαξιόλογοακίνητοκαισε τιμή
πραγματικήςευκαιρίας.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14207-ΜητροπόλεωςΓραφείοσυ-

νολικήςεπιφάνειας23 τ.μ.στον2οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμε-
να,Ανελκυστήρα,A/C-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14153ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο30τ.μ.,
κατασκευή1996,2χώροι,2οςόροφος,ατο-
μικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκλιματιστι-
κά ,άριστοπεριβάλλονκαιγιααπαιτητικούς
αγοραστές,τιμή22.000€.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνται γραφειακοί χώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ14314-ΕπίτουΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ.

ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ,ΠωλείταιΚατάστημαισό-
γειο310τ.μ.σεοικόπεδοεξαιρετικήςπροβο-
λής9.631τ.μ.,κατασκευή2001,μεκαινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά τζάμια,
σεθέσηπεριοπής,σεπρονομιακήτοποθεσία
, μεανοιχτόπάρκινγκμεγάλο , εξαιρετικής
προβολήςακίνητο,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσειςκαισεκτήριομοναδικήςπροβολής ,
σεεμπορικόδρόμο ,μέσασεπρονομιούχο
οικόπεδο,ευκαιρίαμεγάληχωρίςαμφιβολία.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή1.100.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12931.ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,πωλείταιΕ-

λαιώναςσυνολικά11,5στρ.σεπλήρηπα-
ραγωγήγιαοικονομικούςλόγουςτιμήτελική
26.500€,συνολικά,εξαιρετικήευκαιρία.Μαζί
μεκοινόχρηστοαλλάδικότου είναισήμερα
στα20στρ.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13484 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοσυνολικής επιφάνειας
14.000τ.μ.με810δέντρα9ετώνροδάκινα
καινεκταρίνιασεπαλμέτα,μενερόκαιρεύμα,
αντιχαλαζιακόσύστημασεόλοτοκτήμα,βλέ-
πεισε2δρόμουςσεπολύκαλήτιμήόλομαζί
μόνο48.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο218

τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία ,ευκαιρίαγια
μεγάληυπεραξία, καταπληκτικό οικόπεδο,
σχεδόνχαρίζεται,σε τιμήπράγματιχαμηλή
μόνο10.000€.

Κωδ.14194Πανόραμαπωλείταιοικόπε-
δο320τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμοστημέση
περίπουκατάλληλογιαΒίλλα,βλέπειόλοτον
κάμπο,άκλειστοκυριολεκτικά,τιμή55.000€.

Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576 τ.μ.,πρόκειται για ένα εκπληκτικό γω-
νιακόοικόπεδο, ελαφρώς επικλινές καισε
εξαιρετικάσυμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ14156ΑΣΩΜΑΤΑ,Οικόπεδο780
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα ,
βλέπεισε δύοδρόμους , χωρίζεται καισε
δύοάρτιακαιοικοδομήσιμαοικόπεδα , τιμή
100.000€.

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικό-
πεδο802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρι-
κό,μεπολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,
προσφέρεταισε τιμήεκπληκτικάσυμφέρου-
σα,150.000€.

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ14147ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.880
τ.μ.,σεπρονομιούχοθέση , πρόκειται για
ένα γωνιακό και μεμεγάληφάτσαοικόπε-
δο ,εκπληκτικόαπόκάθεάποψητιμή ,όλο
120.000€,πωλείταικαιτομισόστις60.000€,

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

στηνοδόΗρακλέους,σεισόγειοαλλάκαισε
ημιυπόγειομετηλεχειριστήριο,υπάρχειάνετη
καιανεξάρτητηπρόσβαση,τιμή18.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ηγνωστήεταιρείαταχυμεταφορών«SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνοραντεβούγιαεπικοινωνία:6937226565



ΗΕΤΑΙΡΙΑ TSIFLI-
DIS SECURITY ζητάει
πιστοποιημένο και α-
δειοδοτημένο προσω-
πικός ασφαλείας για
μόνιμηεργασίαόπωςε-
πίσηςκαιμίακοπέλαγια
ημιαπασχόληση.Πληρο-
φορίεςστα γραφεια της
εταιρίας μαςΘεσσαλο-
νίκης 45 και αποστολή
βιογραφικώνστοe-mail:
sales@securitytsiflidis.
gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμάγειραςμε
πτυχίο καιπροϋπηρεσία
καικοπέλαγιαλάντζα.Τηλ.:
2331070846&ωρες5.00
μ.μ.-8.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
Delivery και κοπέλα για
τύλιγμαστοψητοπωλείο
ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφο-
ρίες κ. Γιώργος - 6984
472747.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ30τ.μ.μεντουλάπα170€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένολουξ190€
ANOIΞΕΩΣ38τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένολουξ
220€
ΕΛΗΑ40τ.μ.16ετώνεπιπλωμένοκαλό200€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλόμεθέα200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ45τ.μ.μεατομικόλέβητα170€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.επιπλωμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένοκαλό180€
ΕΛΗΑ65τ.μ.12ετίαςμετζάκι&κλειστόγκαράζ260€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επι-
πλωμένη220€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ80τ.μ.καλόμεθέα150€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.λουξεπιπλωμένο280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ90τ.μ.10ετίαςμετζάκι&θέα300€
ΚΤΕΛ90τ.μ.ανακαινισμένομεατομικόλέβητα240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.καλόμεθέα&ντουλάπες300€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ90τ.μ.12ετίαςεπιπλωμένοκαλό340€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ95 τ.μ.12ετίαςμεατομικόλέβητα,θέα,
πάρκινγκ360€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.διαμπερέςμεθέα220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.πολύκαλό300€
ΚΤΕΛ110τ.μ.επιπλωμένο280€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ110τ.μ.μεατομικόλέβητα,τζάκι,θέα350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες260€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ140τ.μ.10ετίαςλουξ,θέα500€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200τ.μ.μονοκατοικίαεπιπλωμένητζάκιθέα
300€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ250τ.μ.βίλαυπερλουξ550€

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ2ΔΣ-Κπάρκιγκ,αποθηκηκαινουριο70000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριομε3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ
120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ
85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ–Μονοκατοικια+οικ.500τ.μ24800€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑΗμιτελεςδιαμερισμα68τ.μ17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ1Δ-Σ-Καποθ.Α.ΘανωγειοΛΟΥΞ250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.270€
Π.ΜΕΛΑ4ΔΣΚμεθερμοπομπους300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκατω1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δ-ΣΚανωγειοκαλο160€
ΠΙΕΡΙΩΝΛΟΥΞπροσοψης1ΔΣΚWC,ΑΘκαιΑιρκοντ.
200€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ1ΣΔ-Σ-Κανακαινισμενο200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικάχα-
μηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτε-
σιανο13000€
ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€

ΜΕΛΙΚΗπαραγωγικοκτημα7000τ.μμεβανεςπεριοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο14.400στρστηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενε-
ρο12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€
ΝΗΣΙΗμαθιας7350τ.μχερσομεβανες,2000τοστρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο1οςμεασανσερ22
000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό25ως1500
τ.μαπό50εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλησι-
ονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣεισογειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημαεξαιρετικηθεση60+60υπογειο
1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπρο-
τασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια
550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος50
τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, 

ΠΡΟΣ    ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Από την εταιρίαVOULISCHEMICALS ζητείται
νεαρόςάντραςγιαεργασίαπουναγνωρίζειάπταιστα
μιαξένηγλώσσα(εκτόςΑγγλικών).

Αποστολήβιογραφικώνμεπρόσφατηφωτογρα-
φίαστοinfo@voulis.com.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙκρεοπώληςγιαεργαστήριο
κρεάτων.Πληροφορίεςκ.Γιώργος6984
472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑζητεί24ωρηεργασία,ωςεσω-

τερική, γιαφροντίδαηλικιωμένων.Τηλ.:
6993678697.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπεριποίηση
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα,
καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες.Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήμα-

ταΑρμονίου&Ακορντεόν για αρχάρι-
ους και προχωρημένους. Τηλ.: 6946
364695&2331021842.

ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδακτικήεμπειρίακαι
εξειδίκευσηστις μαθησιακες δυσκολίες
καθώςκαι κάτοχοςάδειαςδιδασκαλίας
αγγλικώνπαραδίδει μαθήματασεπαι-
διάδημοτικούκαιγυμνασίου.Τμέςπο-
λύπροσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980
973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙιδιαίτεραμαθήματα
σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπόκαθηγητήπτυ-
χιούχοΜαθηματικούΑΠΘ σε φιλικές
τιμές.Τηλ.επικοινωνίας:6906471253.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙHONDASIVICC,μπλέ

χρώμασεκαλήκατάστασηκαιπολύκα-
λή τιμή.Τηλ: 6974544844 και 23310-
25476

ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTAYARIS 1.300
κ.ε.,μοντέλο2007,αυτόματο,μεταχύ-
ητες,30.500χιλιόμετρα,σεκαλήκατά-

σταση,μαύρο.Τηλ.:2331302490.
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτη-
τικό δωμάτιο λευκό με στρώμα,
πλυντήριο ρούχων 45άρι, διπλή
ντουλάπα, καναπέςπου
γίνεται διπλό κρεβάτι,
γραφείο με λευκό τζάμι
αμμοβολή και συρταριέ-
ραγραφείου.Τηλ.:6978
335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβά-
τι μονό με το στρώ-
μα. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα

γραφειου,σαλόνιSATOμπλε,4καρέκλες,τραπέ-
ζι, τραπεζάκι, τραπέζι πτυσσόμενο συσκέψεων,
ντουλάπαμεκλειδαριά(κερασί),ντουλάπα-ράφια
(μελί), καναπέδες, όλα σε άριστη κατάσταση.
Τηλ.:2331021210,Κιν.:6978004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

Από την κατασκευαστική εταιρίαΜΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣζητείταιηλεκτρολόγοςμηχανικόςΤΕΙ,μεγνώσειςΗ/Υ,
autocadκαιΑγγλικά.Τηλ.:6936805052&2331093440κ.
Ραφαηλίδου.Αποστολήβιογραφικώνστο:info@matsalas.gr.



Πανελλαδική πρωτιά  για πέμπτη συνεχή χρονιά κατέγραψε και το 2018 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην απορρόφηση 
του ΕΣΠΑ.

Κατά την παρέμβασή του στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας ανακοίνωσε τα επίσημα στοιχεία που γνωστοποίησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα οποία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναδείχτηκε και πάλι πρώτη ανάμεσα 
σε όλες τις περιφέρειες της χώρας σε απορρόφηση του ΕΣΠΑ, με συνολικές δαπάνες που έφτασαν τα 267, 9 εκατομμύρια ευρώ. 

«Αυτοί είναι πόροι που κατευθύνονται στην πραγματική οικονομία της περιοχής. Είναι έργα σε όλους τους τομείς που δημιουρ-
γούν θέσεις εργασίας και είναι χρήσιμα και αναγκαία, καθώς βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Εργα που δίνουν την ευ-
καιρία σε όλους να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας», σημείωσε στην παρέμβασή του ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόσθεσε δε με νόημα: «Εμείς μιλάμε με πραγματικούς αριθμούς, που δείχνουν τα πραγματικά γεγονότα».

Ακόμη στην παρέμβασή του ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις, καλώντας την 
Κυβέρνηση  και το Υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης να λάβουν υπόψη 
τους τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. 
«Καλώ την κυβέρνηση να αναλογι-
στεί τις ευθύνες της σε σχέση με τον 
πρωτογενή τομέα και τις πολιτικές 
που οδηγούν σε μαρασμό την αγρο-
τική οικονομία. Την καλώ να ξεκινήσει άμεσα έναν ανοικτό και 
ειλικρινή διάλογο με τους αγρότες της χώρας», σημείωσε ο κ. 
Τζιτζικώστας, προαναγγέλλοντας τη διοργάνωση σύσκεψης με 
του εκπροσώπους των αγροτών που θα πραγματοποιηθεί στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τις επόμενες ημέρες.

P Αστροναύτες 
για μόνιμη εγκατάστα-
ση στη Σελήνη ζητά 
η ΝΑΣΑ. Ήταν να μην 
αρχίσει κι ο Παπάς να 
ασχολείται με τα δια-
στημικά...

P Νέες θέσεις ερ-
γασίας, φουλ φουλ τάιμ 
αυτή τη φορά.

 
P Προσλαμβά-

νεσαι, πας ταξιδάκι, 
πληρώνεσαι και χάνεις 
70% του βάρους.

 
P Τέτοιες δίαιτες 

κάποιοι διαιτολόγοι ούτε 
με το τηλεσκόπιο.

 
P Λιγότερη βαρύτητα, όλη η γεύση!
 
P Φαντάσου να αρχίζουν οι αποστολές κι από 

Δευτέρα.
 
P Διότι εμείς κάνουμε δίαιτες με ευχολόγια. 

Άλλη όμως η δουλειά του αστροναύτη, κι άλλη 
του καντηλανάφτη.

 
P Άκουσα θόρυβο χθες αργά τη νύχτα, σηκώ-

θηκα να δω τι ήταν, τίποτα. Μετά έφαγα δύο κομμά-
τια παστίτσιο. Τέτοιου είδους περιπέτειες, πάντα μου 
προκαλούν πείνα.

 
P Ω ρε τι χαμός έχει να γίνει αν στη Σελή-

νη διασφαλίζεται και το απόρρητο των τηλεφωνι-
κών συνδιαλέξεων.

 
P Αν υποψιαστώ ότι θα επεκταθεί και εκεί το 

δίκτυο της Κοσμοτέ…
 
P Οι ρομαντικοί έχουν επιλογή. Οικόπεδα 

με δόσεις στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης.

P Όπου ελπίζουμε να υπάρχει δίκτυο Νόβα-
σπορτς. Δεν χάνεται φέτος αυτός ο ΠΑΟΚ.

 
P Στα επίγεια. Ο Ντάνος του Survivor κυ-

κλοφορεί το πρώτο του βιβλίο. Επιτέλους. Από 

τον Παπαδιαμάντη είχε να βγάλει συγγραφέα η 
Σκιάθος.

 
P Ο άλλος παντρεύτηκε και χώρισε τρεις φο-

ρές, αλλά την ερωμένη δεν την άλλαξε ποτέ. Αν αυτό 
δεν είναι αληθινή αγάπη τότε τι είναι;

 
P Η κουμπάρα έκανε λίφτινγκ στο πρό-

σωπο και τώρα είναι μόνιμα σαν να τη χτυπά 
κόντρα δυνατός αέρας.

 
P Από τότε που με πάντρεψε, άλλωστε, είχαν 

αρχίσει τα μποφόρ.
 
P O Ερντογάν ανακοίνωσε ότι πληρώνει 

700 χιλ. ευρώ το κεφάλι για τους στρατιωτικούς, 
κι ο Αλέξης βρήκε τη συνάντηση εποικοδομητι-
κή. Ίσως προβληματιστεί αν Ερντογάν αυξήσει 
το ΦΠΑ στην Κάρπαθο.

 
P Και:
 Μια γυναίκα πηγαίνει τη δεκαεξάχρονη κόρη της 

στον γιατρό.

-Λοιπόν κυρία μου, ποιο είναι το πρόβλημα;
-Η κόρη μου η Καιτούλα. Έχει αρχίσει να παίρνει 

βάρος και το πρωί έχει αναγούλες.
Ο γιατρός εξετάζει την Καιτούλα και μετά γυρίζει 

στη μητέρα της και λέει:
-Δεν ξέρω πώς να σας το πω κυρία μου, αλλά η 

Καιτούλα σας είναι έγκυος. Περίπου τριών μηνών θα 
έλεγα.

Η μητέρα απορεί:
-Έγκυος; Δεν είναι δυνατόν! Η κόρη μου δεν βρέ-

θηκε ποτέ μόνη της με άντρα! Έτσι δεν είναι κούκλα 
μου;

-Έτσι μαμά! Ούτε με φίλησε άντρας ποτέ!
Ο γιατρός γυρνάει προς το παράθυρο και μένει 

εκεί κοιτάζοντας έξω. Μετά από πέντε λεπτά η μητέ-
ρα ρωτάει:

-Συμβαίνει κάτι γιατρέ;
-Όχι! Απλώς την τελευταία φορά που έγινε κάτι 

ανάλογο, ένα αστέρι φάνηκε στην Ανατολή και από 
κει ήρθαν τρεις σοφοί μάγοι. Ε, αυτή τη φορά δεν το 
χάνω με τίποτα!

K.Π.

www.laosnews.gr20 ΤΡΙΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019  

CMYK

Α. Τζιτζικώστας: «Για πέμπτη συνεχή χρονιά 
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

πρώτη σε απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ»
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