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Απαραίτητος ο... αποχιονισμός των 
Κοιμητηρίων ενόψει και της γιορτής τους!

Την πίτα του ΚΕΜΑΕΔ 
έκοψε χθες ο Μητροπολίτης

«Έφυγε» ξαφνικά 
στις αγαπημένες του 

πίστες στο Σέλι, 
ο Γιώργος Φιλιππίδης
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Χάντμπολ Α1 Ανδρών
Νίκη 20-22 

του Φιλίππου στη ΧΑΝΘ

Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου

        Συλλαλητήριο στο κέντρο   
                      της Βέροιας για 
                     τη Μακεδονία

Γιορτές 
στο Σέλι

Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Ψήφισμα για τη 
«Συμφωνία των Πρεσπών»
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Τον συνδυασμό του 
«ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ» για τον 

Δήμο Αλεξάνδρειας  
παρουσίασε ο 

Αργύρης ΠανταζόπουλοςΗ Βασιλόπιτα 
του «Γηροκομείου»
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Ξεκινά ο πολιτικός 
τζερτζελές…λάβετε θέσεις 

μην χάσετε το θέαμα!
  Ξεκινά σήμερα η συζήτηση στην Βουλή για την παροχή 
ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Θα ολοκληρωθεί 
την Τετάρτη το βράδυ με την ψηφοφορία, μια ημέρα 
λιγότερο από το τριήμερο που δίδει δυνατότητα το 
Σύνταγμα, κατόπιν επιθυμίας της κυβέρνησης. Και 
ήδη άρχισαν οι υπολογισμοί, οι προσθαφαιρέσεις για 
το αν «βγαίνουν» τα κουκιά στον Αλέξη. Διαγραφές και 
μεταγραφές στα «σκαριά», που ούτε στο ποδόσφαιρο 
δεν βλέπουμε μια που είναι και Ιανουάριος! Και τι 
περιμένει κανείς από την συζήτηση στη Βουλή; Ξύλινα 
πανταχόθεν λογύδρια, πολλές φορές πεζοδρομιακού 
επιπέδου, χωρίς  επιχειρήματα που δεν πείθουν 
κανέναν και στο τέλος αυτό που μετράει είναι τα 
πολιτικά deals για να επιτευχτεί το 151 ή όχι. Φυσικά 
όλα υπενδεδυμένα με τον συνταγματικό μανδύα, το 
ανώτατο πολιτειακό κείμενο που το ταλαιπωρούν και 
καμιά φορά το ευτελίζουν οι κομματικοπολιτικές 
σκοπιμότητες. Το κακό σε αυτήν την χώρα είναι ότι 
από τότε που ξεχάσαμε το ηθικό και υπολογίζουμε 
μόνο το νόμιμο και σε κάποιες περιπτώσεις το απλά 
νομότυπο, βράσε ρύζι… Κατά τ’άλλα απολαμβάνουμε 
τον πολιτικό τζερτζελέ, τις αντεγκλήσεις και τις κορώνες 
που θα διαδραματιστούν επί προσωπικού και μη, 
στη Βουλή. Ρηχά πολιτικά νερά, τους υφάλους τους 
βλέπουμε, αλλά δυστυχώς πέφτουμε επάνω συνειδητά 
χωρίς καμία αντίδραση…
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Παύλου του Θηβαίου, Ιωάννου Καλυβίτου

Όνειρικό ταξίδι
στη… Χώρα των θαυμάτων!

ΑπότηνερχόμενηΠαρασκευήξεκινούν,στοφουλ,οιπαρα-
στάσειςτηςΠαιδικήςΣκηνήςτουΔΗΠΕΘΕΒέροιας,στηΣτέγη
με την«Αλίκηστηχώρατωνθαυμάτων»σεδιασκευή-σκηνο-
θεσίατουΔημήτρηΑδάμη.ΤηνΚυριακήδόθηκεμίαπαράστα-
σηγιαεκπαιδευτικούςκαιεκπροσώπουςτουΤύπου,παρουσία
και του σκηνοθέτηπου μίλησε για τηνπροσέγγισή του στο
κείμενοτουΚάρολΛιούϊς.

Μέσααπό έναάκρωςσουρεαλιστικόπαραμύθι, ταπαιδιά
παίρνουν από τηνπαράστασηπολλαπλάμηνύματα, μαζί με
τηναισθητικήτωνσκηνικών,τωνκοστουμιώνκαιτηςμουσικής
πουανταποκρίνεταιστηνεποχήκαιστονχωροχρόνοτωνφα-
νταστικώνηρώων.

ΣυνταξιδιώτεςτηςΑλίκηςστηχώρατωνθαυμάτων,θαείναι
εκατοντάδεςμαθητέςδημοτικώνσχολείωντηςΗμαθίαςσεκα-
θημερινέςπαραστάσειςμέχριτοτέλοςΜαρτίου.

Απαραίτητος ο… αποχιονισμός των κοιμητηρίων,
εν’ όψει και της γιορτής τους!

ΤουΑγίουΑθανασίουτηνερχόμενηΠαρασκευή18ΙανουαρίουκαιπανηγυρίζειστηΒέροιαοομώνυμοςιερόςναός,
στακοιμητήριατηςπόλης.

Πώς,όμως,θακατέβειοκόσμοςστηγιορτήτου,ότανοδρόμοςκαιταδιαδρομάκια,είναιγεμάταχιόνι;
Μήπως,εντόςτωνημερώνθαπρέπειναπροβλεφθείοκαθαρισμόςτωννεκροταφείων;
Ήδηοιγυναίκεςπουεπισκέπτονταικαθημερινάτουςνεκρούςτους,έχουνπρόβλημαπρόσβασης,όπωςέχουνήδη

επισημάνει,μετηλεφωνήματαστοΛαό…

ΈπεσεδέντροστοπροαύλιοτουΑγ.Αντωνίου,
απότονχιονιά

Θύμα της κακοκαι-
ρίας και του χιονιά, έ-
πεσε κυριολεκτικά, ένα
μεγάλο δέντρο, στην
αυλήτουιερούναούΑ-
γίουΑντωνίουΒέροιας.
Τοδέντροδενάντεξεέ-
σπασε και σωριάστηκε
στοχώμα…

Η αρμόδια υπηρε-
σία τουΔήμου Βέροι-
ας, επιλήφθηκε άμεσα
και ο κορμός τουαπο-
μακρύνθηκε από την
αυλή της εκκλησίας,
η οποία πανηγυρίζει
μεθαύριο Πέμπτη, εν’
όψει της γιορτής του
ΠολιούχουτηςΒέροιας
ΑγίουΑντωνίου.

«Εξαφανίστηκαν»(;)τααπαγορευτικάστάθμευσης
στηνπλατείατουΣελίου!

Αναφερθήκαμε προ-
σφάτωςστο θέμα τηςπα-
ράνομηςστάθμευσηςστην
πλατεία του Σελίου κατά
τις ημέρες των εορτών, ό-
ταν το ελεύθεροπαρκινγκ
μόλις λίγα μέτρα από την
πλατεία ήταν άδειο και
τα αυτοκίνητα παράνομα
σταθμευμένα επάνωστον
δρόμο και γύρω από την
πλατεία.Δυστυχώςόχιμό-
νοδενσυνετίστηκεκανείς,
αλλά ακόμη και κάποια
επιπλέον απαγορευτικά
σήματαπου τοποθέτησαν
κάτοικοι του χωριού στην
πλατεία καιπουδιευκόλυ-
νανκαι τοέργο τουαποχιονισμού,«εξαφανίστηκαν» τοΣάββατο5 Ιανουαρίου,σύμφωναμεανάρτησηστο fbμόνιμου
κατοίκου του χωριού!!!Η εικόνα τοπροηγούμενοΣάββατοστηνπλατεία, δυστυχώςστα ίδια χάλια.Εντελώςάδειο το
πάρκινγκπουείχεκαθαριστείαπότοχιόνικαιοδρόμοςγεμάτοςπαράνομασταθμευμέναοχήματα.Ηαδυναμίααστυνό-
μευσηςλόγωτηςαπόστασηςκαιτωνσυνθηκών,μάλλονδιευκολύνεικάποιουςνασυμπεριφέρονταιόπωςτουςβολεύει…
Κατάτ’άλλαθέλουμενααναπτυχθούμετουριστικά!
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Τον συνδυασμό του «ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ» 
για τον Δήμο Αλεξάνδρειας  

παρουσίασε ο Αργύρης Πανταζόπουλος
Την ιδρυτική διακήρυξη του ψηφοδελτίου του παρουσίασε την Κυριακή, ο υποψήφιος Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Αργύρης Πανταζόπουλος.
Ο κ. Πανταζόπουλος αφού καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους, στη συνέχεια αποκάλυψε το όνομα του Συνδυασμού του, που είναι «ΔΥΝΑ-

ΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ» δηλώνοντας»αδέσμευτος και ακομμάτιστος με μοναδικό γνώμονα το καλό του τόπου».
Ο Υποψήφιος Δήμαρχος παρουσίασε τις θέσεις, τους στόχους και τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θέλει να πορευτεί ο ίδιος και οι συνερ-

γάτες του, στην περίπτωση που αυτός θα είναι ο αυριανός Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, ενώ άσκησε αυστηρή κριτική στη σημερινή διοίκηση,
Μεταξύ άλλων ο κ. Πανταζόπουλος παρουσίασε τα βασικά στοιχεία, πάνω στα οποία θα πορευτεί αυτός και ο συνδυασμός καθώς επίσης και βασικές 

«απαράβατες» Αρχές, όπως:
-  Ενότητα όλων των πολιτών, χωρίς κομματικές αποχρώσεις, με το Δήμο να απευθύνεται σ’ όλους του Δημότες και Δημότισσες.
-    Διαχείριση των χρημάτων του Δήμου με απόλυτη διαφάνεια και διαύγεια, κάτι που όπως είπε χαρακτηριστικά είναι μια «αυστηρά προσωπική….» 

δέσμευση του ίδιου.
- Πάγωμα όλων των τελών του Δήμου σε πρώτη φάση και αμέσως μετά και αφού πρώτα προηγηθούν όλες οι απαραίτητες μελέτες, σταδιακή μείωση 

τους. Μάλιστα τόνισε ότι θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σ’ αυτόν τον τομέα, κυρίως σ’ ότι αφορά στις ευπαθείς ομάδες.
- - Ενεργή συμμετοχή, στο μέτρο του επιτρεπτού όλων των Δημοτών, των «ενεργών Δημοτών».
 - Σεβασμός σ’ όλους του Δημότες και Δημότισσες, αφήνοντας στην άκρη κάθε κομματικό ή οποιονδήποτε άλλο διαχωρισμό.
 -   Άσκηση εξουσίας με συλλογικότητα.
 «Δεν είμαστε αυτόκλητοι σωτήρες του τόπου. Είμαστε όμως αυτοί που θα αγωνιστούμε και θα παλέψουμε για την καθημερινότητα και  για ότι καλύτε-

ρο για τον τόπο μας και για τους συμπολίτες μας», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ Πανταζόπουλος.

Στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης 22 Ιανουαρίου 
2019 θα γίνει η μεγάλη συγκέντρωση - συλλαλητήριο 
στο κέντρο της Βέροιας, μπροστά από το Δημαρ-
χείο της πόλης, μετά από απόφαση που έλαβαν  οι 
πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς της Ημαθίας κατά 
τη συνάντησή τους, το απόγευμα της Κυριακής 13 
Ιανουαρίου στα γραφεία του πολιτιστικού συλλόγου 
Πατρίδας.

 Πέρα από την κινητοποίηση σε επίπεδο Ημαθί-
ας, θα υπάρξει κινητοποίηση για μαζική μετάβαση 
στην Αθήνα, στις 20 Ιανουαρίου 2019, όπου θα 
πραγματοποιηθεί το μεγάλο συλλαλητήριο στην πλ. 
Συντάγματος.

Στη συνάντηση της Κυριακής, που πραγματοποι-
ήθηκε παραβρέθηκε και ο ανεξάρτητος ευρωβουλευ-
τής Νότης Μαριάς, ο οποίος βρισκόταν στην Ημαθία 
από νωρίς, καθώς παραβρέθηκε σε εκδήλωση στη 
Νάουσα, και αναφέρθηκε στο θέμα της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, επιχειρηματολογώντας υπέρ της ά-
ποψης ότι είναι επιζήμια για την χώρα. 

Σήμερα συνέντευξη Τύπου
 Για το αποτέλεσμα της σύσκεψης αναμένεται να 

δοθεί και συνέντευξη Τύπου αύριο Τρίτη (15/1), ενώ 
παράλληλα τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής 
που ορίστηκε θα κάνουν επαφές με φορείς της Ημα-
θίας για όσο το δυνατόν μαζικότερη συμμετοχή. 

Επιστολή στους Βουλευτές

Η Οργανωτική Επιτροπή των πολιτιστικών συλ-
λόγων – σωματείων- κοιν. φορέων Ημαθίας για τη 
Μακεδονία, απευθύνεται με επιστολή της, στους 
βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μεταφέρο-
ντας για μια φορά ακόμα τις αρνητικές εκτιμήσεις  
τους και την αντίθεσή τους για τη συμφωνία των 
Πρεσπών.

 Στην επιστολή τους  αναφέρουν συγκεκριμένα 
τα εξής:

«Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές.
Η Συμφωνία 
Πρώτον, δεν λύνει το ζήτημα της ονομασίας των 

Σκοπίων. Πόσο μάλλον, δεν το λύνει την ονομασία 
έναντι όλων erga omnes.

Ενώ προβλέπει ότι το κράτος θα ονομάζεται «Βό-
ρεια Μακεδονία», εν τούτοις

    Η ιθαγένεια θα είναι σκέτο «μακεδονική» (αφο-
ρά σε όλους τους πολίτες της χώρας). Η ιθαγένεια 
δημιουργεί ταυτότητα, άρα αναγνωρίζει εθνότητα. 
Θα μπορούσε κανείς να το αμφισβητήσει (έστω και 
χωρίς να πείθει εντελώς) μόνο εάν η ιθαγένεια ήταν 
απλώς «κάτοικος της Βορείου Μακεδονίας»

    Η γλώσσα θα ονομάζεται σκέτο «μακεδονική»
    Τα διεθνή σύμβολα θα είναι MK και MKD, δηλα-

δή σκέτο «Μακεδονία»
    Τα εμπορεύματά τους θα είναι σκέτο «μακε-

δονικά». Όσα ελληνικά προϊόντα χρησιμοποιούν 
σήμερα την ίδια ονομασία προέλευσης, θα πρέπει 
να κάνουν αίτηση για να το διατηρήσουν εάν εγκριθεί 

από κοινή εμπορική επιτροπή.
    Το επίθετο «μακεδονικός/η/ο» όσον 

αφορά σε πρόσωπα, αντικείμενα, αφηρη-
μένες έννοιες, θα μονοπωλείται από τα Σκό-
πια, δεδομένου ότι αυτοί θα το έχουν στο 
όνομα του κράτους.

    Παραμένει στο άρθρο 36 του Συντάγ-
ματος των Σκοπίων μετά τις τροποποιήσεις 
που έκαναν ή προτίθενται να κάνουν η α-
ναφορά σε «μακεδονικό κράτος» χωρίς τον 
προσδιορισμό «βόρειο».

    Η ασυμμετρία ότι για εκείνους το «Μα-
κεδονία» θα είναι μέρος ονόματος μίας πο-
λιτικής οντότητας με διεθνή εκπροσώπηση, 
υποκείμενο στο διεθνές δίκαιο και τις διε-
θνείς σχέσεις, ενώ για την Ελλάδα θα είναι 
–στην καλύτερη περίπτωση- όνομα μίας 
εσωτερικής περιφέρειας, άρα μόνο εσωτε-
ρικής χρήσης, παράγει όλες τις παραπάνω 
προβληματικές επιφυλάξεις, με αποτέλε-
σμα όχι απλώς να μην λύνει το Μακεδονι-
κό ζήτημα, αλλά να το διαιωνίζει και να το 
δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο, εις βάρος 
μάλιστα των εθνικών μας συμφερόντων.

Δεύτερον, θέτει τις βάσεις για αναγνώ-
ριση «μακεδονικής μειονότητας» στην Μα-
κεδονία

    Η πρώτη «Στέγη Μακεδονικού Πολιτισμού» 
των υποτιθέμενων «εθνικά Μακεδόνων» ιδρύθηκε 
στην Φλώρινα τον Ιανουάριο του 1990, δηλαδή 21 
ολόκληρους μήνες ΠΡΙΝ τον Σεπτέμβριο του 1991 
όταν η ΠΓΔΜ αποσχίστηκε από την Γιουγκοσλαβία 
και αιτήθηκε διεθνούς αναγνώρισης. Δεν είναι και-
νούργιο, ούτε πρόκειται να σταματήσει.

    Η υποτιθέμενη επιτυχία της Συμφωνίας ήταν το 
άρθρο 7 όπου διαχωρίζεται η έννοια της Μακεδονί-
ας. Κανείς δεν διάβασε προσεκτικά την παράγραφο 
5 που λέει τα εξής: «Τίποτα στην παρούσα Συμφω-
νία δεν αποσκοπεί στο να υποτιμήσει καθ’ οιονδήπο-
τε τρόπο, ή να αλλοιώσει ή να επηρεάσει τη χρήση 
από τους πολίτες εκάστου Μέρους.». Δηλαδή δεν 
μπορεί η Ελλάδα να επηρεάσει την χρήση του όρου 
«Μακεδονία» από τους Σκοπιανούς.

    Μετά τις πρόσφατες Συνταγματικές τροποποιή-
σεις στα Σκόπια στο άρθρο 36 παραμένει η αναφορά 
σε «Μακεδόνες», που δεν είναι πολίτες της χώρας, 
αλλά «κατοικούν στο εξωτερικό». Η αναφορά σ’ αυ-
τούς, ως σκέτο «Μακεδόνες» αφ’ ενός αναγνωρίζει 
«εθνότητα Μακεδόνων», η οποία χρήζει φροντίδας 
και προστασίας από το «μακεδονικό κράτος» (είναι 
το ίδιο άρθρο με αυτό που αυτή η έκφραση παραμέ-
νει αναλλοίωτη, αφ’ ετέρου εγγυάται τα δικαιώματα 
όσων «εκδιώχθηκαν ή κυνηγήθηκαν από μακεδονι-
κούς εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες». Ο μοναδι-
κός τέτοιος αγώνας, σύμφωνα με το σκεπτικό τους, 
ήταν ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος. Θέτει λοιπόν 
η Συμφωνία τις βάσεις πίεσης προς την Ελλάδα να 
παύσει να «εκδιώκει» τους «εθνικά Μακεδόνες» στο 
έδαφός της, δηλαδή όσους σλαβόφωνους ζουν στην 

Ελλάδα.
    Μετά τις πρόσφατες Συνταγματικές τροποποιή-

σεις στα Σκόπια, στο Προοίμιο παραμένει η αναφορά 
στην διακήρυξη της ΑΣΝΟΜ το 1944 (Αντιφασιστική 
Διάσκεψη για την Εθνική Απελευθέρωση της Μακε-
δονίας). Στην διακήρυξη αυτή προβλέπεται ρητά ο 
στόχος «Ένωσης των Μακεδόνων της Ελλάδας, της 
Βουλγαρίας και της «Μακεδονίας» σε ένα κράτος».

    Η έμμεση, αλλά σαφής, αναγνώριση «μακεδο-
νικής εθνικής συνείδησης» γίνεται από την Ελλάδα 
για πρώτη φορά στην Ιστορία:

    σε χάρτη κανενός περιηγητή του 19ου αιώνα 
δεν αναφέρονται «εθνικά Μακεδόνες»,

    σε καμία Οθωμανική απογραφή δεν αναφέρο-
νται «εθνικά Μακεδόνες»,

    στην απογραφή του 1921 στην Γιουγκοσλαβία 
δεν αναφέρθηκε κανένας «Μακεδόνας» και καμία 
χρήση «μακεδονικής γλώσσας»,

    Έλληνας υπουργός εξωτερικών αναγνώρισε 
τους Σλαβόφωνους της Μακεδονίας ως «βουλγα-
ρική μειονότητα» στο Πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ 
το 1924. Το Πρωτόκολλο δεν κυρώθηκε από το 
ελληνικό Κοινοβούλιο το 1925, άρα δεν εγκρίθηκε η 
αναγνώριση.

    Έλληνας υπουργός εξωτερικών αναγνώρισε 
τους Σλαβόφωνους της Μακεδονίας ως «σερβική 
μειονότητα» το 1926. Η συμφωνία της κυβέρνησης 
Θ. Παγκάλου δεν κυρώθηκε από το ελληνικό Κοινο-
βούλιο το 1927, άρα δεν εγκρίθηκε η αναγνώριση.

    Ερώτημα για αναγνώρισή τους ως «μακεδονι-
κή εθνότητα» δεν έθεσε ποτέ κανείς νωρίτερα, διότι 
δεν υφίσταται τέτοια εθνότητα.

    Με τη Συμφωνία των Πρεσπών γίνεται έμμεση 
αναγνώριση όσων απέμειναν στην Ελλάδα μετά τον 

πόλεμο ως «εθνικά Μακεδόνες». Απομένει η απόρρι-
ψη κύρωσης της συμφωνίας αυτής από το ελληνικό 
Κοινοβούλιο για τρίτη φορά.

Τρίτον, δεν είναι απλώς μία «συμφωνία για το 
όνομα» (άρθρο 1), αλλά μία πολύ γενικότερη συμ-
φωνία κατά την οποία η Ελλάδα παραχωρεί την 
εμπειρία και τεχνογνωσία της σε όλα τα πεδία της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Δείτε τα άρθρα 9-18.

Πρόκειται για μία εθνικά απαράδεκτη Συμφωνία, 
η οποία υπονομεύει ευθέως τα συμφέροντα των 
Ελλήνων, η οποία επιβραβεύει και ενθαρρύνει έναν 
επιθετικό εθνικισμό εναντίον μας. Ο αλυτρωτισμός 
είναι δομικό στοιχείο του κράτους αυτού. Δεν νοείται 
χωρίς αλυτρωτισμό.

Αν αυτοί είναι Μακεδόνες, τότε εμείς τι είμαστε;
Είστε οι εκπρόσωποι των Ελλήνων στο εθνικό 

Κοινοβούλιο. Η κοινοβουλευτική αυτή περίοδος είναι 
ένας κρίκος μίας μακράς αλυσίδας των πολιτικών 
εκπροσώπων του ελληνισμού. Δεν έχετε το δικαίω-
μα ούτε να αγνοείτε αυτήν την παράμετρο καταδι-
κάζοντας άπαξ και δια παντός τις επόμενες γενιές 
σε μερική απώλεια της ιστορικής τους μνήμης και 
ταυτότητας, ούτε να αγνοείτε την ξεκάθαρη βούληση 
του ελληνικού λαού, ο οποίος την περσινή χρονιά 
πραγματοποίησε 140 συλλαλητήρια στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό διαδηλώνοντας την αντίθεσή του.

Πράξετε τα δέοντα και αρνηθείτε να κυρώσετε 
την Συμφωνία σε όποιο κόμμα και αν ανήκετε. (του 
Ανδρέα Σταλίδη)

Με τιμή 
Οι πολιτιστικοί σύλλογοι – σωματεία – 

κοινωνικοί φορείς και Μ.Μ.Ε. Νομού Ημαθίας»

Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου

Συλλαλητήριο στο κέντρο της Βέροιας για τη Μακεδονία
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SPIDER-MAN: ΜΕΣΑ ΣΤΟ Α-
ΡΑΧΝΟ-ΣΥΜΠΑΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές: μόνο Παρασκευή 
11/1 – Σάββατο 12/1 – Κυριακή 
13/1 στις 17.00  μεταγλωττισμένη 
στα Ελληνικά

Σκηνοθεσία: ΜΠΟΜΠ ΠΕΡΣΙ-
ΤΣΕΤΙ Σενάριο: ΦΙΛ ΛΟΡΝΤ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 
ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕ-
ΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ, ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ , ΝΕ-
ΣΤΩΡ ΚΟΨΙΔΑΣ, ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑ-
ΚΡΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΝΕΛΑΣ

Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ       (Μεταγλ.)
Προβολές:  Παρασκευή 11/1 – Σάββατο 12/1 – 

Κυριακή 13/1 στις 17.30  μεταγλωττισμένη στα Ελ-
ληνικά Σκηνοθεσία: ΡΟΜΠ ΜΑΡΣΑΛ

Σενάριο: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΜΑΓΚΙ
Ηθοποιοί: ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ, ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ, ΤΖΟΥΛΙ 

ΓΟΥΟΛΤΕΡΣ, ΕΜΙΛΙ ΜΟΡΤΙΜΕΡ, ΕΜΙΛΙ ΜΠΛΑΝΤ, 
ΑΝΤΖΕΛΑ ΛΑΝΣΜΠΕΡΙ, ΝΤΙΚ ΒΑΝ ΝΤΑΪΚ, ΜΠΕΝ 
ΓΟΥΙΣΟ, ΛΙΝ-ΜΑΝΟΥΕΛ ΜΙΡΑΝΤΑ 

THE BACHELOR 3
Προβολές:   καθημερινά στις 20.00
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
Σενάριο: ΙΣΙΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΠΙΜΕ-

ΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΕΙΔΑΣ
Ηθοποιοί: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΡΟΒΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙ-

ΜΙΤΣΕΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΙ-
ΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΙΣΚΑ-
ΔΟΥΡΑΚΗΣ, ΤΑΣΟΣ ΠΑΛΑΝΤΖΙΔΗΣ , ΒΙΚΥ ΚΑΒΟΥ-

ΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΟΥΦΑΚΟΥ, ΤΟΝΙ ΣΦΗΝΟΣ, ΜΕΛΕ-
ΤΗΣ ΗΛΙΑΣ , ΚΟΝΙ ΜΕΤΑΞΑ, ΤΖΕΡΟΜ ΚΑΛΟΥΤΑ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ, ΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, 
ΚΟΡΤΝΕΪ ΠΑΡΚΕΡ, ΗΣΑΪΑΣ ΜΑΤΙΑΜΠΑ

ESCAPE ROOM
Προβολές:   Καθημερινά στις  21.30   
Σκηνοθεσία: ΑΝΤΑΜ ΡΟΜΠΙΤΕΛ
Σενάριο: ΜΠΡΑΓΚΙ ΣΟΥΤ & ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΝΙΚ
Ηθοποιοί: ΛΟΓΚΑΝ ΜΙΛΕΡ, ΑΝΤΑΜ ΡΟΜΠΙΤΕΛ, 

ΤΕΪΛΟΡ ΡΑΣΕΛ, ΝΤΕΜΠΟΡΑ ΑΝ ΓΟΛ, ΤΑΪΛΕΡ ΛΑ-
ΜΠΙΝ, ΝΙΚ ΝΤΟΝΤΑΝΙ

ΤΟ ΒΑΠΟΡΑΚΙ  (THE MULE) του Κλιντ Ίστγουντ
Προβολές: καθημερινά στις 19.00   
Σκηνοθεσία: Κλιντ Ίστγουντ Σενάριο: Νικ Σενκ
Ηθοποιοί: Κλιντ Ίστγουντ, Μπράντλεϊ Κούπερ, 

Λόρενς Φίσμπερν, Μάικλ Πένια, Νταϊάν Γουίστ, Άντι 
Γκαρσία, Άλισον Ίστγουντ, Τάισα Φαρμίγκα, Ιγκνά-
σιο Σερίτσι 

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

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     10/1/19 - 16/1/19

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών κόβει πίτα
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Νεφροπαθών Νομού Ημαθίας σας καλεί στην κοπή πίτα - χορό που θα γίνει στο 

κέντρο Γκαντίδη στον Αγ. Γεώργιο Βέροιας στις 27/01/2019 ΩΡΑ  12:00 . 
Καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου να παρευρεθούν μαζί με τους συνοδούς και φίλους τους. Για τα μέλη 

του Συλλόγου η είσοδος είναι δωρεάν. Συνοδοί, φίλοι και συγγενείς η είσοδος είναι 12 ευρώ και για τα παιδιά 
6 ευρώ που θα πάρουν μερίδα.

Θα υπάρχει πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό.
Το Δ.Σ

Η Βασιλόπιτα του «Γηροκομείου»
Σε μια ζεστή -κυριολεκτικά και μετα-

φορικά- ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε 
το μεσημέρι της Κυριακής (13/1) η καθιε-
ρωμένη κοπή της βασιλόπιτας στο Γηρο-
κομείο Βέροιας.

Στην τελετή, στην οποία πρωτοστάτη-
σε ο Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελε-
ήμονας, τίμησαν με την παρουσία τους 
και παρέστησαν ο Δήμαρχος Βέροιας 
Κώστας Βοργιαζίδης, ο βουλευτής Από-
στολος Βεσυρόπουλος, ο αντιδήμαρχος 
Στέλιος Ασλάνογλου, η σύμβουλος της 
Αντιπεριφέρειας Νίκη Καρατζιούλα, ο Δ/
ντής της Σχολής Μετ/σης της Αστυνομίας 
κ. Διον. Κούγκας, καθώς και εκπρόσω-
ποι της Μεραρχίας και της Αστυνομίας. 
Παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι του 
Επιμελητηρίου Ημαθίας, του Λυκείου Ελ-
ληνίδων Βέροιας, η Πρόεδρος της Φιλο-
πτώχου Δεσπ. Τελάλογλου, εκπρόσωποι 
πολλών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Καρκι-
νοάθων-Έρασμος), καθώς και εκπρόσωποι του Εμπορι-
κού και επιχειρηματικού κόσμου της Βέροιας, ο μεγάλος 
δωρητής Αντώνης Κρετσοβάλης και πολλοί συμπολίτες 
μας.

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Μητροπολίτης αναφέρ-
θηκε στο θεάρεστο έργο που επιτελεί το Γηροκομείο, 
συνεχάρη για μία ακόμη φορά τα μέλη των διοικήσεων 
και τους εργαζομένους. Τέλος παρέδωσε στην πρόεδρο 
του Αδελφάτου το ποσό των 5.000 ευρώ.

Ακολούθησε σύντομος απολογισμός του έργου του 
Γηροκομείου από την πρόεδρο του Αδελφάτου κ. Δόξα 
Χατζηευστρατιάδου-Μούρτζιου η οποία επεσήμανε ιδι-
αίτερα την τελευταία δωρεά, ανώνυμης συμπολίτισσάς 
μας, δωρεά με την οποία ανακαινίσθηκαν η κουζίνα και 
άλλοι βοηθητικοί χώροι του ιδρύματος. Ευχαρίστησε ιδι-
αίτερα τον αντιδήμαρχο Βασ. Παπαδόπουλο και τον π. 
Π. Χαλκιά για τον οποίο ανέφερε πως «το Γηροκομείο 
ρέει στο αίμα του».! Η πρόεδρος επίσης τόνισε πως 
«ό,τι προσφέρεται στο Γηροκομείο πιάνει τόπο. Τίποτε 
δεν πετιέται. Υπάρχει αλληλεγγύη και με άλλα ιδρύματα της πόλης».

Τέλος αναφέρθηκε στην υπεράνθρωπη προσφορά και προσπάθεια 
του προσωπικού το οποίο και συνεχάρη.

Χαιρετισμό έκανε και η Πρόεδρος του Γηροκομείου Μαίρη Κάτσιου 
η οποία χαρακτήρισε το Γηροκομείο «Στολίδι της Βέροιας» που όλοι θα 
πρέπει να προσπαθήσομε να το διατηρήσουμε όπως είναι.

Ακολούθως τα μέλη του Συμβουλίου δεξιώθηκαν τους παραβρεθέ-

ντες με βεροιώτικα και όχι μόνο εδέσματα.
Για την ιστορία της εκδήλωσης αξίζει να αναφερθεί ότι το «φλουρί» 

της βασιλόπιτας «έπεσε» στον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα.
Μάκης Δημητράκης



Ανοίγει σήμερα Τρίτη, το μεσημέρι, η συζήτηση 
στην Ολομέλεια της Βουλής επί της προτάσεως του 
πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης 
στην κυβέρνηση, μετά την παραίτηση του Πάνου 
Καμμένου και την αποχώρηση των ΑΝ.ΕΛ από την 
κυβέρνηση, το πρωί της Κυριακής 13 Ιανουαρίου..

Η έναρξη της συζήτησης προσδιορίστηκε τελικά 
στις 12 το μεσημέρι αντί για τις 10 το πρωί, μετά από 
αίτημα του προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων 
Πάνου Καμμένου, προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί 
η τελετή παράδοσης - παραλαβής στο υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας.

Η διαδικασία για την ψήφο εμπιστοσύνης, απο-
φασίστηκε ομόφωνα, να γίνει σε τέσσερεις κύκλους.

Την συζήτηση θα ανοίξει ο πρωθυπουργός, Αλέ-
ξης Τσίπρας, θα συνεχιστεί με τους πολιτικούς αρχη-
γούς και θα κλείσει με αντίστοιχη σειρά, τα μεσάνυ-
χτα της Τετάρτης. Τον λόγο θα πάρουν κατά σειρά οι 
κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων, καθώς 
και βουλευτές, 5 από τον ΣΥΡΙΖΑ, τρεις από τη ΝΔ 
και ένας από κάθε κόμμα.

Ορκίστηκε ο νέος υπουργός Άμυνας
Εν τω μεταξύ, ορκίστηκε το απόγευμα της Δευ-

τέρας ο νέος υπουργός Άμυνας, Ευάγγελος Απο-
στολάκης, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας 
Προκόπη Παυλόπουλου και του πρωθυπουργού 
Αλέξη Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο.Ο νέος υπουρ-
γός Εθνικής Αμυνας αναμένεται να αναλάβει και 
επισήμως τα καθήκοντά του σήμερα, κατά την τελετή 
παράδοσης – παραλαβής του χαρτοφυλακίου από 
τον Πάνο Καμμένο.

Εκτός Κ.Ο. ΑΝΕΛ Κουντουρά και Κόκκαλης
Μετά τη διαγραφή της υπουργού Τουρισμού Έ-

λενας Κουντουρά, ήρθε και αυτή του υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη, μετα τις δη-
λώσεις τους ότι θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης 
στην κυβέρνηση..

Ωστόσο, ο κ. Καμμένος δεν διαγράφει τους Κώ-
στα Ζουράρι και Θανάση Παπαχριστόπουλο που 
επίσης στηρίζουν την κυβέρνηση, διότι δεν θέλει να 

χάσει τα προνόμια του κοινοβουλευτικού 
κόμματος

Στους 145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θεω-
ρείται βέβαιο ότι θα προστεθούν 4 βουλευ-
τές των ΑΝΕΛ (Παπαχριστόπουλος, Κόκ-
καλης, Ζουράρις και  Κουντουρά) που φαί-
νεται ότι έχουν πάρει κι εκείνοι «διαζύγιο» 
από τον Πάνο Καμμένο καθώς και η Κατε-
ρίνα Παπακώστα και  ο Σπύρος Δανέλλης 
που φαίνεται πως είναι ο 151ος βουλευτής 
που χρειάζεται ο Αλέξης Τσίπρας.

ΝΔ: «Σκηνοθετημένο» το πολιτικό 
διαζύγιο της συγκυβέρνησης 

«Το θλιβερό δίδυμο Τσίπρα – Καμμέ-
νου παρουσίασε, σε εθνική μετάδοση, το 
σκηνοθετημένο “διαζύγιό” του: Μία παρά-
σταση που αποβλέπει στην κύρωση της 
Συμφωνίας των Πρεσπών, την παραμονή 
του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και την διατή-
ρηση του κ. Καμμένου και των βουλευτών 
του για λίγο ακόμη στις καρέκλες τους», 
τονίζει με μια σκληρή ανακοίνωση η Νέα 
Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της.

Η Πειραιώς προσθέτει: «Γι΄αυτό, άλλωστε και ο κ. 
Καμμένος δανείζει δύο βουλευτές του στον κ. Τσίπρα 
ώστε να του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, χωρίς να 
τους διαγράψει από την ΚΟ των ΑΝΕΛ».

Και ολοκληρώνει: «Η αυλαία αυτής της κακόγου-
στης και επιζήμιας παράστασης πρέπει να πέσει. 
Στην επικείμενη ψήφο εμπιστοσύνης όποιος βουλευ-
τής στηρίξει τον κ. Τσίπρα, αναλαμβάνει την ευθύνη 
του απέναντι στην Ιστορία».

ΚΙΝΑΛ: Ο Καμμένος φεύγει,
 οι Καμμένοι των Πρεσπών 

αναλαμβάνουν
Με σκληρή δήλωση σχολίασε 

η Φώφη Γεννηματά την αποχώρη-
ση του Πάνου Καμμένου από την 
κυβέρνηση τονίζοντας χαρακτηρι-
στικά: «Ο Καμμένος φεύγει, αλλά 

οι Καμμένοι των Πρεσπών αναλαμβάνουν» και ζητώ-
ντας άμεσα εκλογές.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής δήλωσε συ-
γκεκριμένα:

«Η πατρίδα μας δεν αντέχει άλλο τους αλληλο-
εκβιασμούς και την φαρσοκωμωδία που σκηνοθετή-
θηκε από τους κυρίους Τσίπρα και Καμμένο. Τυπικά 
διαλύθηκε ο συνεταιρισμός που έκανε μεγάλη ζημιά 
στη Χώρα.

Ο Καμμένος φεύ-
γει, αλλά οι Καμμένοι 
των Πρεσπών ανα-
λαμβάνουν…

Τυχόν Κυβερνητική 
συνέχεια με υπολείμ-
ματα και γυρολόγους 
της πολιτικής, ακόμα 
και αν εξασφαλίσει 
την τυπική ψήφο ε-
μπιστοσύνης, μόνο 
σε νέα αδιέξοδα θα ο-
δηγήσει. Δεν υπάρχει 
λαϊκή και ουσιαστική 
εμπιστοσύνη στον κ. 
Τσίπρα και στον ετε-
ρόκλητο Κυβερνητικό 
θίασό του. Εκλογές 
τώρα».

Τα ΠΟΤΑΜΙ δεν 
δίνει ψήφο εμπιστο-

σύνης
«Το Ποτάμι που ποτέ δεν κρύφτηκε, έχει από και-

ρό ξεκαθαρίσει: δεν δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον 
κ. Τσίπρα», ξεκαθαρίζει ο Σταύρος Θεοδωράκης μετά 
το διαζύγιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Η ανάρτηση του κ. Θεοδωράκη συνεχίζει ως 
εξής: «Οι ιδεοληψίες, η αναποτελεσματικότητα, ο λα-
ϊκισμός, το κομματικό κράτος δεν μπορεί να επιβρα-
βεύονται. Τα υπόλοιπα από το βήμα της Βουλής.»
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ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Στις 21 Ιανουαρίου 

μετατίθεται η κοπή της πίτας
Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η«ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ»της 

Φιλοπτώχου  Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, μετατίθεται από τη Δευτέρα 
14-1-2019 , την επόμενη Δευτέρα  21-1-2019, στις 5.00΄το απόγευμα στον 
ίδιο χώρο, τη Λέσχη Αξιωματικών Βέροιας.

Περιηγητική Λέσχη Βέροια

Κοπή βασιλόπιτας
Καλούμε τα μέλη και τους φίλους της Λέσχης στην κοπή της βασιλόπιτας που θα 

γίνει την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 1.00 το μεσημέρι στην πιτσαρία «ΠΑΠΑ-
ΓΑΛΟΣ» στην περιοχή Ελιάς. Η συμμετοχή κατά άτομο είναι 10,00 ευρώ και περιλαμβά-
νει πλήρες γεύμα, κρεατικό, σαλάτα, ούζο.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή ή περνώντας από τα γραφεία της Λέσχης Ανοίξεως 90 
ή τηλεφωνείστε στο 23310 25654.

Η Λέσχη είναι ανοιχτή Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 10.30 π.μ.-12.30 μ.μ.

Το Δ.Σ.

Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό μετά την 
αποχώρηση των ΑΝΕΛ και του Π. Καμμένου…
Σήμερα στη βουλή η συζήτηση για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση

Συλλυπητήρια της Επιτροπής 
Διοίκησης του Ε.Χ.Κ.Σελίου

Η επιτροπή διοίκησης του Εθνικού χιονοδρομικού κέντρου Σελίου εκφράζει τα 
βαθιά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του  Γιώργου Φιλιππίδη, λάτρη της χιο-
νοδρομίας και του χιονοδρομικού κέντρου που έφυγε από την ζωή το Σαββάτου 12 
Ιανουαρίου 2019.

«Έφυγε» ξαφνικά στις αγαπημένες του πίστες 
στο Σέλι, ο Γιώργος Φιλιππίδης

Το Σάββατο 12 Ιανουαρίου στις 12.15 το μεσημέρι, ο παλαίμαχος χιονοδρόμος 
Γιώργος Φιλιππίδης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών, επάνω στις 
πίστες του χιονοδρομικού στο Σέλι. Συγκεκριμένα μόλις πήρε το πιατάκι του αναβα-
τήρα(άγκυρα) για να πάει στην κορυφή να κάνει σκι, έπεσε μετά από 50 μέτρα  περί-
που (3ος πυλώνας). Έτρεξε σε βοήθεια αμέσως ο γιατρος του ΕΧΚ Σελίου, ο οποίος 
διαπίστωσε ότι δεν είχε σφυγμούς και  κατέβαλε προσπάθειες ανάνηψης του  επί μία 
περίπου ώρα, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να τον επαναφέρει στην ζωή.  Αργότερα έ-
φθασε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και έγινε η τελική διαπίστωση του θανάτου, που 
πιθανολογείται από παθολογικά αίτια.

Ο Γιώργος Φιλιππίδης για πολλά χρόνια διατηρούσε πρατήριο καυσίμων στην οδό 
Βενιζέλου απέναντι από την Υπαπαντή(πλατεία Κόρακα).

Ήταν μέλος του ΣΧΟ Βέροιας και μετειχε τακτικά σε αγώνες σκι παλαιμάχων. Η 
κηδεία του έγινε την Κυριακή στις 11.30  το πρωί από  τον Ι.Ν. Υπαπαντής του Χρι-
στού στη Βέροια.

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του
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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 ενίσχυ-
ση 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

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Πέμπτη 17 

Ιανουαρίου 2019 
πανηγυρίζει ο Ι-
ερός Ναός Οσίου 
Αντωνίου του Βε-
ροιέως.

Οι ιερές ακο-
λουθίες θα τελε-
σθούν ως εξής:

Τετάρτη 16 Ια-
νουαρίου 2019

6.00 μ.μ. Έλευ-
σις Ιεράς Εικόνος 
της Παναγίας «Γραμμουστιανής» - εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας 
- και εν συνεχεία Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός

11.00 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019
7.00 π.μ. Ορθρος, Αρχιερατικόν Συλλείτουργον, Λιτανεία
5.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκλησις

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Φέρεται είς γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών 

ότι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019
Πανηγυρίζει ο ιερός κοιμητηριακός ναός πό-

λεως Βεροίας, το πρόγραμμα των ιερών ακολου-
θιών θα έχει ως εξείς:

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου ώρα 18:00
Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός & 

Αρτοκλασία
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου ωρα 07:00
Όρθρος και Πανηγυρικό Συλλείτουργο
Ώρα 17:00 Μεθέορτος Εσπερινός, Παράκληση 

Αγίου Αθανασίου και Κτητορικό Μνημόσυνο
*Κατά  Τη Διάρκεια Των Ιερών Ακολουθιών Θα 

Τεθεί Προς Προσκύνηση Απότμημα Ιερού Λειψά-
νου Του Αγίου Αθανασίου Του Μεγάλου. ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων:     

Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 
στις 12 το μεσημέρι θα ευλο-
γήσει την βασιλόπιτα στο Πυ-
ροσβεστικό Σώμα Ναούσης.

Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου το 
απόγευμα θα μεταφέρει την 
Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σου-
μελά στον Ιερό Ναό Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος Καλα-
μαριάς.

Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 
στις 6:00 μ.μ. στον προαύλιο 
χώρο του Ιερού Ναού Αγίου 
Αντωνίου του Νέου Πολιούχου 
Βεροίας θα υποδεχτεί την θαυ-
ματουργό εικόνα της Παναγίας 
«Γραμμουστιανής» από την 
Ιερά Μητρόπολη Καστορίας. 
Στην συνέχεια θα συμμετάσχει 
στον Πολυαρχιερατικό Εσπε-
ρινό με την παρουσία των Σε-
βασμιωτάτων Μητροπολιτών 
Καστορίας κ. Σεραφείμ, Στα-
γών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Πραχο-
βεάνουλ κ. Τιμοθέου (Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου θα λάβει μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλλεί-
τουργο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου 
Βεροίας και στην Ιερά Λιτανεία. 

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 20 Ια-

νουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Στεφάνου Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού και θεί-
ου

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΟΡΔ.

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 20 Ια-
νουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Σπυρίδωνα Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυ-
αγαπημένου μας συζύγου, πατέ-
ρα, παππού και θείου

ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΣΤ. 
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια,

Τα ανίψια 
Οι λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 13 Ια-

νουαρίου 2019 στις 12.00 από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας ο Δημήτριος Χαρ. 
Μπόζογλου σε ηλικία 69 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕ:Α

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 13 Ια-

νουαρίου 2019 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ε-
λένης στο Διαβατό Ημαθίας η Μα-
ριορίτσα Τόπη  σε ηλικία 78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 14 Ι-

ανουαρίου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
Ραχιάς ο Ιωάννης Γεωρ. Ηλιάδης 
σε ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 13 Ι-

ανουαρίου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Μητροπόλεως 
Βέροιας η Στεργιανή Ιωαν. Τσια-
μήτρου σε ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ



Στη χθεσινή συνεδρίαση του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας εγκρίθηκε με αυξημένη 
πλειοψηφία η πρόταση ψηφίσμα-
τος που κατέθεσε η περιφερειακή 
παράταξη της διοίκησης της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
«Αλληλεγγύη» για τη «Συμφωνία 
των Πρεσπών», με πρωτοβουλία 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα.

Το ψήφισμα του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
είναι το εξής:

 
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο 

Κεντρικής Μακεδονίας στη σημερι-
νή πρώτη συνεδρίασή του, ημέρα 
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, μετά 
την κύρωση της “Συμφωνίας των 
Πρεσπών” από τη Βουλή των Σκο-
πίων, με απόφασή του εκφράζει 
την έντονη αντίθεσή του στην επι-
κίνδυνη και εθνικά επιζήμια “Συμ-
φωνία των Πρεσπών”.

Καλεί τα πολιτικά κόμματα και 
κάθε Βουλευτή ξεχωριστά να κατα-
ψηφίσει τη “συμφωνία” αυτή, οπότε 
κι αν έρθει στη Βουλή των Ελλήνων 
προς κύρωση.

Το λόγο για ένα τόσο σημαντικό 
εθνικό ζήτημα θα πρέπει να έχει ο 
ελληνικός λαός.

Η ιστορικότητα, η 
ελληνικότητα και η μο-
ναδικότητα της Μακε-
δονίας είναι αδιαπραγ-
μάτευτη σήμερα και 
στο μέλλον».
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφό-

τητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστεί για την ευγενική τους προσφορά:
1) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη των 

γονέων της.
2) Την κ. Μούρτζιου Ελένη για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνή-

μη Ελένης και Γεωργίου Μούρτζιου, Νικολάου και Μαίρης –Ζωής.
3) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της 

μητέρας του.
4) Ανώνυμη οικογένεια, για ένα γεύμα στη μνήμη της μητέρας 

τους Μαρίκας, με τη συμπλήρωση πέντε ετών από το θάνατό της.
5) Τον κ. Άγγελο Βουτσά για τα τέσσερα δεκαπεντάκιλα σακιά 

ρύζι.
6) Ανώνυμο κύριο για τα είκοσι γιαουρτάκια, τις μπανάνες και τα 

μήλα.
7) Τον κ. Μπάκανο για τα δύο τσουβαλάκια πατάτες.
8) Ανώνυμη κυρία για το ένα κοτόπουλο, τα μακαρόνια και τις 

μαρμελάδες.
9) Ανώνυμο κύριο για το ένα τσουβάλι κρεμμύδια.
10) Ανώνυμη κυρία για το λάδι και το κριθαράκι.

Δικογραφία για 
εξιχνίαση κλοπής

Από το Τμήμα Ασφάλει-
ας Βέροιας σχηματίσθηκε 
δικογραφία σε βάρος δύο 
γυναικών ηλικίας 34 και 41 
ετών και ενός 37χρονου, ό-
λοι τους ημεδαποί, καθώς 
όπως προέκυψε από την έ-
ρευνα, στις 13 Ιανουαρίου  

το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, η 34χρο-
νη πλησίασε ηλικιωμένο και με τη μέθοδο της 
απασχόλησης αφαίρεσε από την κατοχή του το 
πορτοφόλι του.

 Στη συνέχεια διέφυγε μαζί με τους συνερ-
γούς της που την ανέμεναν σε όχημα. 

ΑΔΑ: 9Β5ΨΟΞ7Μ-ΞΤΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 76/2018
Νέος Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός 

για τη μίσθωση κτιρίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
ΕΟΠΥΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ στη ΒΕΡΟΙΑ

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκηρύσσει Νέο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγω-
νισμό Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Ημαθίας στη Βέροια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 
715/79, που θα διενεργηθεί στις 07/02/2019 ημέρα Πέμπτη και ώ-
ρα από 10.00 έως 11.00 π.μ., στα γραφεία της παραπάνω ΠΕ.ΔΙ., 
οδός Κωτονίου 8, ΤΚ: 59132 στη Βέροια.

Το προς μίσθωση ακίνητο θα έχει ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΩΦΕΛΙΜΗ επι-
φάνεια, από 269 μ2 έως 399 μ2, από τα οποία 149 μ2 έως 224 
μ2 προορίζονται για εργασία και θα είναι σε χώρους κύριας χρήσης. 
Οι υπόλοιποι χώροι, από 120 μ2 έως 176 μ2, προορίζονται για 
αποθήκευση και αρχεία και μπορεί να βρίσκονται σε οποιοδήποτε 
χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης, σε υπέργειο ή υπόγειο όροφο. 
Προαιρετική η διάθεση μέχρι 4 θέσεων στάθμευσης.

Όλοι οι χώροι πρέπει να είναι νόμιμοι, ή να δηλωθούν νόμιμα 
για εξαίρεση από την κατεδάφιση.

Το ακίνητο θα βρίσκεται μέσα στα όρια του Δήμου Βέροιας 
εντός ή πλησίον της ευρύτερης κεντρικής ζώνης Βέροιας: ΑΝΟΙ-
ΞΕΩΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ), ΠΛ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ (ΩΡΟ-
ΛΟΓΙΟΥ), Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, 
ΔΟΞΗΣ, ΠΙΕΡΙΩΝ.

Η διάρκεια μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) έτη.
Οι προσφορές θα κατατεθούν εγγράφως από τους ιδιοκτήτες 

ή αντιπρόσωπό τους, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, την 
ανωτέρω ημέρα και ώρα, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα 
πρωτοκολληθούν στην ΠΕ.ΔΙ. Ημαθίας, το αργότερο μέχρι την προ-
ηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Αναλυτική Διακήρυξη με τους όρους του διαγωνισμού αναρ-
τήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (http://www.eopyy.gov.gr) και 
αντίτυπά της χορηγούνται από τα Γραφεία της ΠΕ.ΔΙ Ημαθίας ή την 
Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π,Υ.Υ. (Απ. Παύλου 12, Μαρούσι).

Πληροφορίες στα τηλ.: 23310.78181 & 188 (Βέροια) και 
210.81.10.987 & 888 (Αθήνα).

Τα έξοδα Δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνουν τον εκμι-
σθωτή που θα επιλεγεί.

Μαρούσι, 19/11/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

α.α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πρόσκληση στην κοπή πίτας

 
Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, εύχεται κα-

λή χρονιά και προσκαλεί  όλους τους εθελοντές του Δήμου Αλεξάνδρειας (εθελοντές 
Αιμοδότες, εθελοντές καθηγητές Κοινωνικού Φροντιστηρίου, εθελοντές Ερυθρού 
Σταυρού και ομάδα εθελοντών Δήμου Αλεξάνδρειας) την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου στις 
17:00 στο Tailor - Gastronomy Bar (Βετσοπούλου 31), για την κοπή της Πρωτοχρο-
νιάτικης Βασιλόπιτας.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα, και θα αποτελέσει μεγάλη μας χαρά να 
συναντηθούμε ξανά, παλαιά και νέα μέλη, ώστε να ανταλλάξουμε ευχές για το νέο έ-
τος απολαμβάνοντας τον καφέ μας (προσφορά του καταστήματος) σ’ ένα όμορφο και 
φιλικό περιβάλλον.

Το Δ.Σ

Στα εξωτερικά ιατρεία 
του Νοσοκομείου Βέροιας 

ο γυναικολόγος 
Χαράλαμπος Κόλβατζης

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείο Ημαθίας, ανακοινώνεται ότι, 
από 29-01-2019 ημέρα Τρίτη, θα συμμετέχει στο πρόγραμμα ολοήμερης λειτουργίας 
του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Βεροίας) ο Μαιευτήρας- Γυναικολόγος 
Χαράλαμπος Κόλβατζης, επικουρικός ιατρός, Επιμελητής Β΄  στο   Μαιευτικό - Γυναι-
κολογικό Εξωτερικό  Ιατρείο του Χειρουργικού Τομέα.  

Το Ιατρείο θα λειτουργεί με ραντεβού κάθε Τρίτη  από τις 15:00 – 18:00 μ.μ  κατό-
πιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ. 23313 51400.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, καλείτε στο Γραφείο Πληροφοριών του Γενικού, 
στο τηλέφωνο: 23313 351210  

Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας 

Ψήφισμα για τη 
«Συμφωνία των Πρεσπών»



Σε πολύ ζεστή ατμό-
σφαιρα και παρουσία με-
λών, εργαζομένων, εθε-
λοντών, χορηγών, φίλων 
και εκπροσώπων των 
αρχών, πραγματοποιήθη-
κε η καθιερωμένη κοπή 
πίτας του Κέντρου Μέρι-
μνας ΑμΕΑ δ. Βέροιας το 
μεσημέρι της Δευτέρας 14 
Ιανουαρίου .

Η πρόεδρος του Φι-
λανθρωπικού μη Κερ-
δοσκοπικού Συλλόγου 
Φίλων Κέντρου Μέριμνας 
ΑμΕΑ δ. Βέροιας, Μελίνα 
Δαμιανίδου, μαζί με άλλα 
μέλη υποδέχθηκαν τους 
καλεσμένους στον φιλό-
ξενο χώρο της Μέριμνας 
και αντάλλαξαν ευχές για 
το νέο έτος. Τη βασιλόπι-
τα ευλόγησε και έκοψε ο 
Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων, που στη συνέχεια, απευθύνοντας πατρικούς χαιρετισμούς και ευχές, συνεχάρη το επιτελείο των εργαζομένων για την 
άσκηση των καθηκόντων τους, σημειώνοντας παράλληλα πως η προσφορά τους εκτιμάται ιδιαίτερα από την τοπική κοινωνία.

Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης προσέφερε στην κα. Μελίνα Δαμιανίδου το ποσό των 1500 ευρώ για τις ανάγκες του ιδρύματος ως έκ-
φραση σεβασμού και αγάπης, ‘’στα παιδιά της καρδιάς μας’’ όπως χαρακτηριστικά είπε.

‘’Είμαστε και θα είμαστε όλοι κοντά σ’ αυτό το τόσο σημαντικό έργο, κοντά στο Κέντρο Μέριμνας’’, διαβεβαίωσαν με τη σειρά τους ο 
Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης και η Περιφερειακή Σύμβουλος Νίκη Καρατζιούλα.

Ακολούθησε μπουφές και μοίρασμα της βασιλόπιτας, με το Νίκο να αναδεικνύεται ο τυχερός της ημέρας μαζί με τη φυσικοθεραπεύ-
τρια της Μέριμνας, κα. Κατερίνα Καραμελίδου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, ο Δήμαρχος Βέροιας Κώστας 
Βοργιαζίδης, η Περιφερειακή Σύμβουλος Νίκη Καρατζιούλα, οι Αντιδήμαρχοι Θεόφιλος Κορωνάς και Βασίλης Λυκοστράτης, ο πρόεδρος 
του ΚΑΠΑ δ. Βέροιας Στέργιος Διαμάντης, ο πρόεδρος και δ/ντής της ΔΕΥΑΒ Γιώργος Ορφανίδης και Θωμάς Αχτσής αντίστοιχα, η Δημοτική Σύμβουλος Θωμαή Στιόκα, ο Δ/ντής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Διονύσης Διαμαντό-
πουλος, ο Τάσος Γιάγκογλου ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ημαθίας, η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Βέροιας-Ημαθίας Μαρίνα Ψωμιάδου, εκ μέρους του Συλλόγου Κοινωνικής ‘’ΈΡΑΣΜΟΣ’’ η κα. Κατερίνα 
Μαυρίδου, εκπρόσωπος της 1ης Μ.Π., ο πρώην διοικητής της Α.Δ. Ημαθίας Βασίλης Κρομμύδας, η πρώην Δήμαρχος Βέροιας Χαρούλα Ουσουλτζόγλου, οι επιχειρηματίες χορηγοί Γκασνάκης Αντώνης και Αλεξίου Σάββας 
και οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με την παράταξη του Κώστα Βοργιαζίδη, Αλεξάνδρα Ανανιάδου, Έλενα Μυτιλέκα και Αλέξανδρος Τσαχουρίδης, όπως και η Ολυμπία Σουγιουλτζή, υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος 
Ημαθίας.

M.
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Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 
αποτελεί  έναν νέο κύκλο συμβουλευ-
τικής και συνεργασίας ομάδων γονέων 
και ειδικών επιστημόνων του συλλόγου 
πάνω σε καίρια ζητήματα που αφο-
ρούν στο παιδί, το σχολείο, την οικογέ-

νεια αλλά και ειδικότερης θεματολογίας και προβληματικής γύρω 
από το διαδίκτυο, την αναπηρία, τις εξαρτήσεις, την επικοινωνία 
ζεύγους και οικογένειας, το πένθος, τις φοβίες, την ταυτότητα, το 
μπούλινγκ (bullying) κτλ. 

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

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

 Ο «Έρασμος» εγκαινιάζει τη νέα του αυτή δράση, εναρμονι-
ζόμενος πάντοτε με το πνεύμα ίδρυσης και λειτουργίας του που 
είναι ο αγώνας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε μονά-
δας ή κοινωνικής ομάδας. 

Δηλώσεις συμμετοχής γονέων έως και την 25/1/2019 
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00 
στο τηλ.. 693 67 82200 
Emai: erasmos.veria@gmail.com
Website: erasmosverias.com

Ανοιχτή πρόσκληση δηλώσεων δωρεάν συμμετοχής 
στη Σχολή Γονέων του «Εράσμου»

Πρόσκληση του 
ΣΟΦΨΥ στην κοπή 

της Βασιλόπιτας
  Το Δ.Σ. του ΣΟΦΨΥ Ημα-

θίας σας προσκαλεί στην κο-
πή της Βασιλόπιτας για τη νέα 
χρονιά, που θα γίνει το Σάβ-
βατο 19 Ιανουαρίου και ώρα 
6.00΄ το απόγευμα, στο καφέ 
«foyer» του Κοι.Σ.Π.Ε «ΔΕ-
ΣΜΟΣ», στο ισόγειο της Αντω-
νιάδειας Στέγης Γραμμάτων & 
Τεχνών Δήμου Βέροιας. Η πα-
ρουσία σας θα μας τιμήσει.

Ο Πρόεδρος                                                                 
Γιώργος Σαλιάγκας

Την πίτα του ΚΕΜΑΕΔ έκοψε χθες ο Μητροπολίτης
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ΑΔΑ : Ψ7ΗΑ7ΛΛ-761
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 18PROC004216683 2018-12-18
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Ταχ. Δ/νση :  Στρωμνίτσης 53 
542 10  Θεσσαλονίκη Fax: 2313-331.115 
Πληροφορίες: Α.Φουτζιτζή 
Τηλέφωνο: 2313-331.175 
Ε-mai l: A.Foutzitzi@pkm.gov.gr 

Θεσσαλονίκη,   11   Δεκεμβρίου  2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019»

1. Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. 
Όλγας 198, 541 10 Θες/νίκη, (NUTS: EL52).

2. Πάροχος Πληροφοριών: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, 
Στρωμνίτσης 53, 542 10, Θεσσαλονίκη, τηλ : 2313331175, 
fax:2313331115, e-mail: dte@pkm.gov.gr, Αρμόδιος: κα. Α.Φουτζι-
τζή

3. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στο www.
promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr).

4. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΟΤΑ Β’ βαθμού. 
5. Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών που αφορούν 

σε προστασία όχθης με τοπική ανακατασκευή – συμπλήρωση 
λιθορριπής, καθαρισμό από φερτά υλικά  στη νέα και παλαιά κοίτη 
του ποταμού, ενίσχυση των υπερβλητών αναχωμάτων και αποκα-
τάσταση βατότητας οδού επί της στέψης του κυρίου και υπερβλη-
τού αναχώματος, στον ποταμό Αλιάκμονα, στην περιοχή κατάντη 
του φράγματος Ασωμάτων και μέχρι την διααταύρωση με την ΠΑ-
ΘΕ, στα όρια των νομών Ημαθίας και Πιερίας  (NUTS: EL521, EL55  
και CPV:45246410-0).

6. Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  
(αρ. ενάρ. 2018ΕΠ50800000 της ΣΑΕΠ 508).

7. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 
1.320.967,71 € μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ.

8. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
9. Η συνολική προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 18 

μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
10. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι εγ-

γεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.
ΔΙ. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, εφόσον ανήκουν 
στην ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΞΗ και άνω ή ενώσεις οικονομικών φορέων στην 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΞΗ και άνω καθώς επίσης ημεδαποί διαγωνιζόμενοι 
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. ή αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι 
καλύπτουν την οικονομική – χρηματοοικονομική επάρκεια και την 
τεχνική – επαγγελματική ικανότητα της παραπάνω τάξης.

11. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται οι ενδιαφερόμενοι για 
τους οποίους συντρέχουν οι λόγοι του άρ. 73 του ν.4412/16.

12. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 26.419 ,00€ και με διάρκεια ισχύος 
τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημε-
ρομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρ-
χεται σε 9 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

13. Ανάθεση βάσει ανοικτής διαδικασίας.
14. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή).

15. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την ΤΡΙΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ισχύουν 
τουλάχιστον μέχρι την 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2019.

16. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την ΔΕΥ-
ΤΕΡΑ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019  στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων ΠΚΜ σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

17. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συ-
νοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

18. Οι προσφορές θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά.
19. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά ενώ-

πιον της ΑΕΠΠ:
• σε περίπτωση πράξης εντός δέκα (10) ημέρες από την κοινο-

ποίηση της προσβαλλόμενη πράξης με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλε-
ομοιοτυπία στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή σε δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενη πράξης με 
άλλα μέσα επικοινωνίας στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,

• σε περίπτωση παράλειψης σε δεκαπέντε (15) ημέρες  από την 
επομένη ημέρα της συντέλεσης της προσβαλλόμενης.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Ετήσιος χορός 
του Πολιτιστικού 

Συλλόγου  
Αγίας Βαρβάρας  

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας  διοργανώνει τον 
Ετήσιο χειμερινό χορό του στις 19 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 
8:30μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΣΕΙΡΙΟΣ» στο Μακροχώ-
ρι, Ημαθίας..

Τιμή εισόδου: ενήλικες 15€ , παιδιά 7€  (πλήρες μενού και 
απεριόριστο ποτό)... 

Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου  στη Νάουσα
Ενημερωτική εκδήλωση 
για την ανακύκλωση του 

οικιακού τηγανέλαιου
Αύριο Τετάρτη 16 Ιανουαρίου στις 7.30 μ.μ. στον Πολυ-

χώρο Πολιτισμού Χρήστος Λαναράς (αίθουσα ΒΕΤΛΑΝΣ) 
ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας και η Εταιρία «Πράσινο 
Λάδι Α.Ε.», διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση για την 
παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης 
οικιακού τηγανέλαιου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης από εκπρόσωπο της 
εταιρίας διαχείρισης, πρόκειται να παρουσιαστεί η δράση 
ανακύκλωσης του οικιακού τηγανέλαιου σε συνεργασία με 
τα σχολεία του Δήμου Νάουσας, καθώς επίσης και τα οφέλη 
της δράσης για το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο.Η 
είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους τους δημότες.

Συνεδριάζει την Παρασκευή
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα γίνει την Παρασκευή 18-01-2019, στις 13:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ για την Τροποποίηση του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων  Κοινόχρηστων Χώρων.
Επιβολή ή μη διοικητικών μέτρων στην εταιρεία «Καραγιαννίδης Στ- Βαγενάς Κ. Ο.Ε.»
Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καφετέριας του Ιωάννη Ματζιαρίδη στην οδό Παπάγου 4 Βέροια.
Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καφετέριας - Μπαρ της εταιρείας «ΒΛΑΝΤΗΣ ΑΛ. - ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΦΡ. - ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε.»  

(POETRY) στην Προφ. Ηλία 11 Βέροια.
Διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης Καφετέριας - Μπαρ της Αγγελίδου Ευανθίας  (Άρωμα) στην Προφ. Ηλία 3 Βέροια.
Διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πλήρους γεύματος της Οικονομάκου Μαρίας (Αγορά) στην Ιππο-

κράτους & Κάππου 6 Βέροια.
Διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πλήρους γεύματος της Τσιαμούρη Μαρίας (Καμάρες) στην Κάππου 

4 Βέροια. Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτη-
σης του θέματός του.

« ΚΑΙ ΣΥ 
ΤΕΚΝΟ 

ΒΡΟΥΤΕ!»
   Έτσι αναφώνησε με πόνο καρδιάς  στην Ελληνική 

γλώσσα  ο  Ίούλιος Καίσαρ τον Μάρτιο του  44π.χ,  όταν 
είδε μέσα στο Θέατρο  όπου συνεδρίαζε η Συγκλητος, να 
ορμά εναντίον του μαζί με άλλους συνωμότες  ο Μάρκος 
Βρούτος, τον οποίο θεωρούσε καρπό, από την  σκανδαλώδη 
και φλογερή ερωτική σχέση  που είχε με την μητέρα του Σερ-
βιλία  κατά το διάστημα της σύλληψής του, τον οποίο  είχε 
συγχωρήσει στο παρελθόν ,όταν είχε συνταχθεί εναντίον του 
κατά τον εμφύλιο πόλεμο πού είχε  με τον Πομπήιο, μάλιστα 
τον είχε διορίσει σε μεγάλο αξίωμα..  παραβλέποντας ένεκα 
αγάπης, την σιβυλλική του συμπεριφορά.

 Δυστυχώς και περιέργως το ίδιο σκηνικό, για να μην πω 
εφιαλτικό σενάριο, επαναλαμβάνεται κατά κόρο στις ημέρες 
μας απροκάλυπτα και  προκλητικά όσο ποτέ! Και μας εξωθεί  
βάναυσα να αναφωνήσουμε γοερά και σπαρακτικά  «Και συ 
τέκνο Κατερίνα !»Εσύ, που σε γαλούχησε και σε ανέδειξε 
η επάρατη Δεξιά φέρεσαι έτσι; Δεν θα ήταν προτιμότερο να 
σιωπήσεις;  Έτσι ανταποδίδεις την πολιτική σου ανέλιξη και 
την καθιέρωσή σου ως εξαιρετική πολιτικός καριέρας;  Γιατί 
Κατερίνα προδίδεις με τις δηλώσεις σου τον Ευεργέτη σου 
αλλά και την Μακεδονία μας η οποία σε τίμησε με την αγάπη 
της ; Μήπως ο σύζυγός σου  ανώτατος αξιωματικός δεν είναι 
από την Μακεδονία και μάλιστα από την καρδιά της;  Τελικά 
είναι αναφαίρετο  Δικαίωμά σου να αποχωρείς από κάποιον 
πολιτικό χώρο και να εντάσσεσαι σε  κάποιον άλλον, άσχετα 
εάν κάτι τέτοιο  πονά και πληγώνει τους ψηφοφόρους σου  
αλλά θεωρώ και θα υπεραμύνομαι μέχρι εσχάτων σαν Μα-
κεδόνας Πολίτης, ότι δεν επιτρέπεται  και  είναι βεβήλωση να 
περιφρονείς τις φωνές χιλιάδων εκατοντάδων Μακεδόνων 
και άλλων Ελλήνων που πονούν ιδιαίτερα για το  Μοναχικό 
αυτό κομμάτι του Ιστού της,  που τα πάνδεινα έχει υποστεί  
κατά τους διαχρονικούς της αγώνες για την λευτεριά. Ωστό-
σο  θα ήταν  συνετό εκ μέρους του Γράφοντα αλλά και  των 
ψηφοφόρων σου ,να μην κάνουν σκέψεις περί συναλλαγών 
και άλλων ταπεινών ενεργειών καθόσον δεν έχει ΔΡΟΜΟ-
ΛΟΓΗΘΕΙ εκ μέρους της πολιτικού, οιαδήποτε κίνηση και 
ενέργεια που θα μας έβαζε στον πειρασμό αυτό αλλά να αρ-
κεστούν στην σιωπή και την σωφροσύνη μέχρι την τελευταία 
σκηνή του έργου. Εύχομαι  και εγώ προσωπικά και ευελπι-
στώ, έστω την ύστατη στιγμή να καταψηφίσετε την συμφω-
νία των Πρεσπών ,άσχετα με την ψήφο εμπιστοσύνης και να 
φανείτε γνήσια Πειραιώτισσα ,αντάξια των προσδοκιών της 
πλειοψηφίας των Μακεδόνων και Ελλήνων Πολιτών .Τέλος 
να  μη ξεχνάτε όπως δήλωσε και ο αποχωρών Πρόεδρος 
των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος  «ο ΘΕΟΣ συγχωρεί  αλλά ο 
λαός τιμωρεί …» 

Γουγουλέφας  Ε.

ΕΛΜΕ Ημαθίας:  
Καταδικάζουμε το άγριο 
χτύπημα της κυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στους 
διαδηλωτές εκπαιδευτικούς!

Από την ΕΛ-
ΜΕ Ημαθίας α-
νακοινώνονται 
τα εξής:

« Η  Ε Λ Μ Ε 
Ημαθίας καταδι-
κάζει την άγρια 
καταστολή και τη 
βροχή χημικών 
κα ι  κροτ ίδων 
στους διαδηλω-
τές από τα ΜΑΤ, 
στη μαζική συ-
γκέντρωση των 
εκπαιδευτικών  
το μεσημέρι Πα-
ρασκευής (11-1-
19) έξω από το 
Μέγαρο Μαξί-
μου, που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό στο κεφάλι της συναδέλφισσας και 
μέλους του ΔΣ της ΔΟΕ  Δριμάλας Θεοδώρας, του εκπαιδευτικού και βουλευτή του 
ΚΚΕ Γιάννη Δελή και ενός φοιτητή από την Φιλοσοφική σχολή.

Οι  σημερινές κινητοποιήσεις ήταν η καλύτερη απάντηση σε μια ανάλγητη κυβερ-
νητική πολιτική που θέλει να ρίξει τις ζωές χιλιάδων συναδέλφων στον Καιάδα και να 
τους βάλει στην αρένα του αλληλοφαγωμού, αντί να υλοποιήσει το αίτημα για τη μο-
νιμοποίηση όλων των συναδέλφων αναπληρωτών, με στόχο την ικανοποίηση όλων 
των αναγκών της εκπαίδευσης. 

 Οι εκπαιδευτικοί  δίνουν με την αγωνιστική τους στάση απάντηση στις προκλη-
τικές διακηρύξεις του  Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου ότι «όλοι οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να δουν το εαυτό τους» στην προκήρυξη που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Με 
άλλα λόγια να δουν τον εαυτό τους αδιόριστο, απολυμένο, ταπεινωμένο και χωρίς 
δικαιώματα; 

Αν νομίζει αυτή η κυβέρνηση - με χρήση της τρομοκρατίας, του εμπαιγμού και της 
εκλογικής εξαπάτησης – ότι θα ξεμπερδέψει με τη μάχη αυτή χιλιάδων συναδέλφων 
για το δικαίωμα στη ζωή και στην αξιοπρεπή εργασία, είναι βαθιά γελασμένη. 

 
Ζητούμε μαζικούς μόνιμους διορισμούς ΟΛΩΝ των αναπληρωτών για την κάλυψη  

των πραγματικών αναγκών της εκπαίδευσης που σήμερα υπολογίζονται σε πάνω 
από 25000. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους! 

Συνεχίζουμε τον αγώνα, για την απόσυρση του νομοσχεδίου!»
--Το περιστατικό  καταδικάζει με ανακοίνωσή της και η Πανελλαδική Γραμματεία 

Εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ



Αήττητη παρέμεινε για μία 
ακόμη αγωνιστική η ΝΙΚΗ 
ΑΓΚΑΘΙΑΣ, η οποία αναδεί-

χθηκε ισόπαλη 2-2 με τον πρωτοπόρο 
Άρη Παλαιοχωρίου και μπήκε με το 
δεξί στο νέο έτος. Μέσα σε έναν πολύ 
βαρύ αγωνιστικό χώρο, οι δύο ομάδες 
έπαιξαν αρκετά καλό ποδόσφαιρο και 
αποζημίωσαν τους 300 περίπου φιλά-
θλους που αψήφησαν το ψύχος και 
βρέθηκαν στις κερκίδες του γηπέδου 
της Αγκαθιάς.

ΗομάδατουΣταύρουΚωστογλίδη,πουείχετρία
νέαπρόσωπαστηναρχική ενδεκάδαμε τουςνεοα-
ποκτηθέντεςΖαρογιάννη,Κασαπίδη καιΠροβατίδη,
μπήκεπολύδυνατάστοματςκαιευτύχησεναπροη-
γηθείπολύνωρίςμε2-0.

Στη συνέχεια,ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι αντέ-
δρασανκαικατάφεραναρχικάναμειώσουντοσκορ
σταμέσα τουπρώτουμέρους και στην επανάληψη
ναφτάσουνστηνισοφάριση.

Μόλιςστο7ολεπτόοιγηπεδούχοιπήρανκεφάλι
στο σκορ, όταν ο Ζαρογιάννης εκτέλεσε φάουλ, η
μπάλαβρήκεστο τείχος καιστην επαναφορά κατέ-
ληξεστονΛιόλιο,οοποίοςμεδυνατόσουτλίγοέξω
απότηνπεριοχήτηνέστειλεσταδίχτυαγιατο1-0!

ΤρίαλεπτάαργότεραοιΑγκαθιώτεςδιπλασίασαν
τα τέρματά τους, με τονΖαρογιάννη να βρίσκει με

ωραία μπροστινή μπαλιά τον Γκελοσάνι, ο οποίος
πλάσαρε ιδανικάτονΓιώτααπότούψοςτηςπεριο-
χής γράφοντας το2-0μέσασε έξαλλουςπανηγυρι-
σμούς.

Στησυνέχειαοιφιλοξενούμενοιανέλαβανταηνία
τουαγώνακαιστο18’κέρδισανπέναλτισεανατρο-
πήτουΣιμόνιαπότονΚασαπίδη,τοοποίοεκτέλεσε
εύστοχαοΙγνατίδηςμειώνονταςσε2-1γιατοΠαλαι-
οχώρι.

Τοτελικό2-2διαμόρφωσεστο59’οΣιμόνι,όταν
μεωραίαατομικήπροσπάθειαπέρασεόποιονβρήκε
μπροστάτουκαιπλάσαρειδανικάτονΤόλιο!

Στησυνέχειαοιδύοομάδεςπροσπάθησανγιατο
νικητήριογκολ,είχανκάποιεςκαλέςευκαιρίες,χωρίς
ωστόσονακαταφέρουννατιςεκμεταλλευτούν,μετο
2-2ναπαραμένειέωςτοφινάλε.

Διαιτητής του αγώνα ήταν οΘεοδωρόπουλος
απότηνΦλώριναμεβοηθούςτουςΔούμτσηκαιΠά-
νουτουίδιουσυνδέσμου.

ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ:Τόλιος,Λιόλιος,Ρογγότης,Γιαν-
νόπουλος (68’ Σούκιας), Ζαρογιάννης (80’Τριαντα-
φυλλίδης),Αβραμόπουλος, Γιαζιτζόγλου,Χατζόπου-
λος(87’Πατσιαβούρας),Γκελοσάνι,Κασαπίδης(46’
λ.τ.ΚίτσαςΛ.),Προβατίδης.

ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ: Γιώτας,
Τσιντογιάννης,Καραμπάς,Ταϊρης,Α-
ποστολάς, Μπάμπουρας, Κεφαλάς
(78’Αλωπούδης),Δημητρακόπουλος
(68’ Κωττάκης), Ιγνατίδης, Μανιός
(82’Σκέμπι),Σιμόνι.
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Σθεναρή αντίσταση πρόβαλε 
στη Νέα Ιωνία ο Φίλιππος 
αλλά δεν ήταν αρκετό για να 

πάρει τη νίκη. Οι πρωταθλήτριες 
διατήρησαν τον έλεγχο, δεν άφησαν 
στις Βεροιώτισσες να μπουν στην 
διεκδίκηση του ματς και κέρδισαν με 
22-19.

Στοπρώτομέρος η ομάδα του ΓιώργουΤσικί-
νααν καιστάθηκε καλάαμυντικά, δεν είχε λύσεις
στοσκοράρισμακαιβρέθηκεναχάνειμε11-6στο
ημίχρονο.Ενώταπράγματαέδειχνανότιθαεξελι-
χθούνσεπαράστασηγιαέναρόλο,οΦίλιπποςα-
νέκαμψεστηνδεύτερομέρος.Δενάφησετιςγηπε-
δούχεςναμεγαλώσουντηνδιαφοράτους,μείωσε
στατρίατέρματακαιδιατηρήθηκεκοντάστοσκορ
αλλάδεν κατάφερε κάτιπαραπάνω.ΗΝέα Ιωνία
δεν του επέτρεψε ναπλησιάσειπερισσότερο και
νααπειλήσεικαιπήρετοματς.

Ταπεντάλεπτα:3-1,3-1,4-2,6-3,8-5,11-6(η-
μχ.),13-7,14-11,16-13,18-14,20-16,22-19

Ν. ΙΩΝΙΑ (Ναϊσίδου-Σαμαράς):Μ.Κεπεσίδου,
Μανιά,Φράγκου,Παπανικολάου1,Κερλίδη,Καρέ-
λα 3,Μακρή,Καραμάνου,Ν.Κεπεσίδου,Χρυσή,
Διακογιάννη,Κοντοστεργίου,Άντριτσουκ2,Κόβιτς
2,Χρονοπούλου9,Στουγιαννίδου5.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Τσικίνας): Νάκο 1, Κατσικαρόνη,

Εμμανουηλίδου 2, Γιαννοπούλου, Καραμητσου,
Ανθίτση1,Καραχαρίση7,Θεοδοσοπούλου,Σπυρι-
δοπούλου, Ζουμπουλίδου, Γαβριηλίδου, Γεωργιά-
δου3,ΘεοδοσοπούλουΣ.,Νούσια5,Λουρή.

HΓυναικείαομάδαχαντμπολτουΦιλίππου
έκοψετηνπίταγιατο2019

ΤηνΠρωτοχρονιάτικηπίτα για το 2019 έκοψε
χθες βράδυ η γυναικεία ομάδαστοφιλόξενο και
ζεστόχώροτουχορηγού-υποστηρικτήByRaki!

Μέσα σε ένα όμορφο και οικογενειακό κλίμα
οιπαίκτριες, οιπροπονητές και τα μέλη της διοι-
κούσας επιτροπής αντάλλαξαν ευχές για τη νέα
χρονιά!

ΤυχερήτηςβραδιάςηΡέαΛούρηηοποίακέρ-
δισε τοφλουρί το οποίο συνοδεύτηκε και με ένα
δώροαπότηΔιοικούσαΕπιτροπή!

Η βραδιά είχε κι άλλες όμορφες στιγμές ό-
μως με τις ευχες, για την ονομαστικη των Γιαν-
νηΘεοδοσοπουλου και ΓιαννηΣισμανιδη (Ioanis
Sismanidis) δια των αρχηγων ΧριστίναςΑνθί-
τση(XristinaAnthitsi) και Ραφαελας Καραχαριση
οι οποίες συνοδεύτηκαν με τα δώρα της ομάδας
στουςδύοανθρώπουςπουβρίσκονταιδίπλαστην
ομάδακαιλύνουνκάθεζήτημα!

Για το τέλος αυτής της όμορφης βραδιάς η ο-
μάδα επιφύλασσε μια έκπληξηστηΡαφαέλαΚα-
ραχαρισηηοποίασήμεραέχει ταγενέθλια της τα
οποία γιόρτασε με την απαραίτητη τούρτα και τις
ευχέςόλων.

Μιαομάδα...μιαοικογένεια!!!

ΨυχωμένηηΑΓΚΑΘΙΑ2-2μετον
πρωτοπόροΆρηΠαλαιοχωρίου

Προηγήθηκε με 2-0

ΧάντμπολΑ1γυναικών
Ήττα για τον ΦΙΛΙΠΠΟ Βέροιας 

22-19 στην Ν. Ιωνία
HΓυναικείαομάδαχαντμπολτουΦιλίππου

έκοψετηνπίταγιατο2019



Δύο υπερπολύτιμους βαθμούς 
πήρε ο Φίλιππος Βέροιας στη 
Θεσσαλονίκη επικρατώντας 

της ΧΑΝΘ με 20-22. Ο αγώνας ήταν 
ντέρμπι από το πρώτο λεπτό, με εναλ-
λαγές στο σκοράρισμα, νεκρά διαστή-
ματα εκατέρωθεν, πολύ πάθος, αλλά 
και ένταση. Η κόρνα της λήξης βρήκε 
τους παίκτες του Ευθύμη Πιπελίδη να 
πανηγυρίζουν για το διπλό, και τους 
ανθρώπους της ΧΑΝθ να διαμαρτύρο-
νται, κυρίως για μία φάση τρία λεπτά 
πριν το φινάλε.

ΣτοπρώτομέροςηΧΑΝΘ ξεκίνησεπολύ καλύ-
τερακαιπροηγήθηκεμε5-2στοπρώτοδεκάλεπτο.
και με 7-5στο 17′. Εκεί οι γηπεδούχοι υπέστησαν
μπλακάουτ.ΟΦίλιπποςμετονΚορωνάναανεβάζει
κατακόρυφα τηναπόδοσή τουστην εστίακαι καλές
επιλογέςστηνεπίθεση,έτρεξεένασερί0-7καιπρο-
ηγήθηκεμε7-12στο29′.

ΗΧΑΝΘσκόραρεγιατελευταίαφοράστοπρώτο
μέρος λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε και μεί-
ωσε σε 8-12.Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τους
παίκτες του ΚώσταΤούτση να μπαίνουν και πάλι
καλύτεραστοπαιχνίδικαινα ισοφαρίζουνσε12-12.
Με τον αγώνα να πηγαίνει γκολ γκολ (15-15 στο
43′ 17-17στο53′), όλα κρίθηκανστα τελευταία λε-
πτά.Ένα γκολ τουΚουκουτσίδη και έναστουΣτιβ
Παπαδόπουλου σε συνδυασμό με αποκρούσεις

του Καλλιαρίδη έδωσαν
προβάδισμα δύο τερμά-
των στοΦίλιππο (17-19
στο 55′). Ο Βαρδάκας
μείωσεστο55:40,αλλάο
ΤάσοςΤσαμουρίδης που
μπήκεστοματςπαρά τις
ενοχλήσειςστοναστράγα-
λο , σκόραρε ένα κρίσιμο
γκολ κάνοντας το 18-20
στο 56:00. Ο Βαρδάκας
μείωσε σε 19-20 στο
56:55, στηφάσηπου δι-
αμαρτύρεται η ΧΑΝθ. Ο
Φίλιππος εκμεταλλευτηκέ
τηνυπεραριθμίασκόραρε
ακόμη δύο γκολ με τους
Παντελίδη και Τσαμουρί-
δη,έκανετο19-22καιστο
τέλος απλώς οΒασιάδης

διαμόρφωσετοτελικόσκορ.
Μελανό σημείο του ματς ήταν ο τραυματισμός

τουΣταύρουΡεμπελάκουστοδεύτερομέρος,μετις
πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ρήξηπρόσθιου
χιαστού.

Στα αξιοσημείωτα ηπαρουσία του Σέρβου τερ-
ματοφύλακαΠόποβιτς στησύνθεση τουΦιλίππου,
παρόλοπουδενπήρεχρόνοσυμμετοχής.Απότους
νικητές τοβάροςστην επίθεσησήκωσεοΚωστακί-
δηςμε 6 γκολ, ενώ για τηΧΑΝΘοιΠαπαβασίλης,
ΒασιάδηςκαιΒαρδάκαςσκόραραντα17απότα20
γκολ.

Ταπεντάλεπτα:3-1,5-2,5-5,7-6,7-10,8-12(η-
μχ),11-12,13-14,15-15,16-16,17-19,20-22.

ΧΑΝΘ(Τούτσης):Τσαμήτρος,Μουρατίδης,Μηλό-
πουλος,Τσιρογιάννης2,Ρεμπελάκος,Παπαβασίλης
6, Βασιάδης 5,Αγαθόνικος, Τζίνεβης, Στίγγας 1,
Σαρηγιαννίδης,Βαρδάκας6,Τσόγιας,Τσαγκαράκης,
Αρβανιτίδης

Φίλιππος Βέροιας (Πιπελίδης): Πόποβιτς, Τζί-
μπουλας,Ταραμονλής,Παντελίδης3,Λιακόπουλος,
Καλλιαρίδης, Τσαμουρίδης 2, Τριανταφυλλίδης 3,
Κωστακίδης6,Αποστολίδης3,Κουκουτσίδης2,Δά-
σκαλος2,Κορωνάς,Φιλόσογλου,Παπαδόπουλος1,
Τζωρτζίνης.

Διαιτητές:Πατιός–Τσιάνας.Δίλεπτα:2-1.Πέναλ-
τι:3/4–1/1

ΔηλώσειςΕυθύμηΠιπελίδη.«Μπήκαμεμετοδεξί
το2019αλλάέχουμεΓολγοθάμπροστάμας

«Σχολιάζοντας τη νίκη τουΦιλίππουστηνΘεσ-
σαλονίκηεπίτηςΧΑΝΘ,οτεχνικόςτηςΒεροιώτικης
ομάδαςδήλωσεστοE-handball.gr:

«Ήρθαμε ναπαίξουμε ένα ντέρμπι.Εί-
χαμεμεγάλοσεβασμόγιατηΧΑΝΘ.Όταν
κλείσαμε τοπρώτομέροςμεπροβάδισμα
τεσσάρων τερμάτων, είπα σταπαιδιά ότι
αυτό δενσημαίνει τίποτα και ότι ηΧΑΝΘ
θααντιδράσει.Μας ισοφάρισαν,πέρασαν
μπροστά και πιστεύω ότι πέρα από την
προσπάθειατωνγηπεδούχωνμέτρησεκαι
ο... ίλιγγοςπου μας έπιασε από τοπρο-
βάδισμαπου είχαμεπάρει. Στα τελευταία
λεπτά ισορροπήσαμε,δείξαμεότιήμασταν
καλογυμνασμένοι και έτοιμοι για το θετικό
αποτέλεσμα.

Μπήκαμεμενίκηστο2019καιμπροστά
μας έχουμε ένανΓολγοθά.Ανθέλουμε να
λεγόμαστεσοβαροίπρέπει νασυνειδητο-
ποιήσουμε ότι αυτή η νίκηπρέπει ναμας
δώσει μόνο έναυσμα και όχι έπαρση για
τη συνέχεια τουπρωταθλήματος», είπε ο
προπονητής τουΦιλίππουΒέροιας και α-
ναφέρθηκεστοναθλητήτηςΧΑΝΘ,Σταύρο
Ρεμπελάκο, που τραυματίστηκε κατά τη
διάρκεια του αγώνα και σύμφωνα με τις
πρώτες εκτιμήσειςυπέστηρήξηπρόσθιου
χιαστού:«Μέσααπότηνκαρδιάμουθέλω
να ευχηθώπεραστικά και γρήγορη ανάρ-
ρωσηστον Σταύρο. Ελπίζω να μην είναι
τόσοσοβαρήηζημιάπουέπαθε.Είναιένα
παιδίπου ανδρώθηκε στοΦίλιππο,προ-
έρχεταιαπότασπλάχνατουσυλλόγουκαι
είναιεξαιρετικόςχαρακτήρας».

Με νίκη ξεκίνησε την νέα χρο-
νιά η ανδρική ομάδα του 
Φιλίππου Βέροιας που αντιμε-

τώπισε εκτός έδρας την Κ.Σ Γέφυρα 
με σκορ 68-71. Από το πρώτο δεκά-
λεπτο η ομάδα του Δημήτρη Γκίμα 
παρουσίασε μια πολύ καλή εικόνα. 
Προηγήθηκε στο 10’ με 13-16 και στο 
20΄με 32-36.

Στην επανάληψη η ομάδα της Βέροιας με ένα
ξέσπασμαπήρε διαφορά +18πόντων (35-52) και
έκλεισετοτρίτοδεκάλεπτομε47-60.Στηντελευταία
περίοδοτουπαιχνιδιούοιγηπεδούχοιανέβασαντην
απόδοσητους,εκμεταλλεύτηκαντηνχαλάρωσητων
παικτών τουΦιλίππου και ροκάνισαν την διαφορά.
Στα τελευταία δευτερόλεπτα και ενώ το σκορ ήταν
68-71οιφιλοξενούμενοι ευστόχησανσεσουτ τριών
πόντωντοοποίοόμωςήτανεκπρόθεσμο.

Επόμενοπαιχνίδι για την ομάδα τηςΒέροια της
Τετάρτη16/1/2019μετουςΊκαρουςΣερρών.

Διαιτητές:ΠαπαγεωργίουκαιΕκίζογλου
Δεκάλεπτα:13-16,32-36,47-60,68-71
ΚΣΓέφυρας(Αλμπάνης):Πουλιανίτης,Καραγιαν-

νάκης,Ψευτόγκας, Καταβαίνης,Αποστολίδης, Ζιά-
κας,Κουτουξίδης,Σιώμος,Ευσταθιάδης,Κοτσάνος,
Παπαδόπουλος

ΦίλιπποςΒέροιας (Γκίμας –Μπλατσιώτης):Πα-
παδόπουλος,Κοθράς,Σισμάνης,Βάλλιος,Τσιακλα-
γκάνος, Παραπουρας, Σουτζόπουλος, Καντάρκος,
Καβαργύρης.

ΔηλώσειςΔημήτρηΓκίμα
 ΟΔημήτρης Γκίμας μετά ο τέλος του αγώνα

ΚΣ Γέφυρας –ΦίλιπποςΒέροιας και το νικηφόρο
αποτέλεσμαγιατηνομάδατουδήλωσεστο
filipposbc.gr:

“Θαπρέπει πρώτα να ευχαριστήσουμε
την ομάδα της Γέφυρας για την άριστηφι-
λοξενία

νασυγχαρούμε επίσης την αντίπαληο-
μάδα και τον κόουτς για το εξαιρετικόπαι-
χνίδιπουέγινε.

Για την ομάδα μας ήταν μια σημαντική
και δίκαιη νίκη.Σίγουραδεν είχαμε τον κα-
λύτερο δυνατό ρυθμόάλλααυτό είναι κάτι
αναμενόμενομετάαπόμια τέτοιαδιακοπή.
Πολλά συγχαρητήρια όμως αξίζουν και οι
έντεκαπαίκτεςμας  γιατί στάθηκαν γιαμια
ακόμηφοράσανομάδαοέναςδίπλαστον
άλλο.

Σαναδέλφιαοέναςδίπλαστονάλλοσε
καλέςκαικακέςαποφάσεις. Θαπρέπεινα
σταθούμεόμωςσταλάθηκακήςαυτοσυγκέ-
ντρωσηςπουκάναμεσανομάδαστοτέλος,
μεταξύαυτώνκιένασημαντικόδικόμου,και
ναμην τα επαναλάβουμε.Προς γνώσηκαι
συμμόρφωσηλοιπόναυτά.

Χρόνος για ξεκούραση δεν υπάρχει α-
φούτηνΤετάρτηέχουμεέναπολύδύσκολο
καικρίσιμοπαιχνίδιστηνέδραμαςαπέναντι
στηνπολύδυνατήομάδατωνΊκαρωνΣερ-
ρώνόπουχρειαζόμαστε τηνπαρουσία των
πιστώνμαςφίλων.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της13ηςαγωνιστικής:

ΈσπεροςΛαμ–ΦαίακαςΚέρκ.................69-63
ΧΑΝΘ–Αγρίνιο........................................ 68-80
Γέφυρα–ΦίλιπποςΒέροιας.....................68-71
ΊκαροιΣερρών–Στρατώνι........................ 67-77
Ελευθερούπολη–Φάρσαλα......................83-69
Ανατόλια–Μαχητές-Πειραμ.....................76-71
ΕρμήςΛαγκαδά–ΝίκηΒόλου...................79-73
Χαλκηδόνα-Μακεδονικός........................ 68-48

ΗΒαθμολογία(Σε13αγώνες):
1.Ανατόλια..........................................25(12-1)
2.Αγρίνιο.............................................24(11-2)
3.Ελευθερούπολη............................... 20(8-4)*
4.ΕρμήςΛαγκαδά.................................20(7-6)
5.Μαχητές-Πειραματικού..................... 20(7-5)*
6.ΧΑΝΘ.............................................. 19(7-5)*
7.ΦίλιπποςΒέροιας..............................19(7-5)
8.ΝίκηΒόλου........................................19(6-7)
9.ΈσπεροςΛαμίας................................19(6-7)
10.Χαλκηδόνα.......................................18(5-8)
11.Γέφυρα.............................................18(5-8)
12.ΦαίακαςΚέρκυρας..........................18(5-8)
13.Στρατώνι..........................................17(4-9)
14.Φάρσαλα....................................... 17(5-7)*
15.ΊκαροιΣερρών............................... 16(4-8)*
16.Μακεδονικός..................................15(2-11)
*Έχουνέναναγώναλιγότερο

Ηεπόμενηαγωνιστική(14η,20/1)
ΦίλιπποςΒέροιας–ΧΑΝΘ
Γέφυρα–ΊκαροιΣερρών
Αγρίνιο–Ελευθερούπολη
Φάρσαλα–Ανατόλια
Μαχητές-Πειραματικού–ΕρμήςΛαγκαδά
ΝίκηΒόλου–Χαλκηδόνα
Μακεδονικός–ΈσπεροςΛαμίας
ΦαίακαςΚέρκυρας-Στρατώνι

CMYK
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ΧάντμπολΑ1Ανδρών

Νίκη 20-22 του Φίλιππου
στην ΧΑΝΘ

ΔηλώσειςEυθ.Πιπελίδη

Μπάσκετ β’ εθνική

Σπουδαίαεκτόςέδραςνίκη
τουΦιλίππου68-71στηνΓέφυρα
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Σε ντέρμπι εξελίχθηκε η αναμέ-
τρηση Βέροια 2017- ΓΑΣ Καμα-
τερού παρά την βαθμολογική 

διαφορά των δύο ομάδων. Στο φινάλε 
η γηπεδούχος ομάδα κατάφερε και 
πήρε τη νίκη με 19-17, έχοντας πρώτη 
σκόρερ την Τσιομπάνου (8 γκολ) και 
συνεχίζει να βρίσκεται στην 4η θέση 
της κατηγορίας. Ίσως και η διακοπή 
του πρωταθλήματος να επηρέασε την 
ομάδα αλλά σημασία έχει οτι πήρε την 
νίκη και όλοι αισιοδοξούν οτι η συνέ-
χεια θα είνια καλύτερη.

ΒΕΡΟΙΑ2017-ΓΑΣΚΑΜΑΤΕΡΟΥ19-17
Ταπεντάλεπτα:3-2,4-3,5-5,5-7,6-9,9-9(ημχ.),

11-10,13-12,16-15,18-16,19-17,19-17

ΒΕΡΟΙΑ (Μακρίδου):Ταμάρογλου,
Τσιομπάνου 8, Κοτζαχρήστου 1, Στά-
μου,Βαφειάδου,Δελησάββα,Καλμου-
κίδου 1,Ταϊρίδου,Ανδρόνικου,Ματα-
ρώνα3,Νταβίντοβιτς4,Τσιτλακίδου2

ΚΑΜΑΤΕΡΟ (Σκιορδιάνος):Τσικνά-
κη,Παπαδοπούλου, δαμάσκου 3,Λι-
βάρνα,Ζένελι6,Φακίνου,Αλιφιέρη1,
Βασιλοπούλου,Τσιούλου,Βασιλείου6,
Χριστοπούλου,Σπυροπούλου1,Ψαρ-
ρή,Καραχάλιου

Διαιτητές: Τέμης-ΓιάννουΔίλεπτα:
3-0Πέναλτι:4/5-3/6

ΜετάτηνΤσιτλακίδουδύοακόμη
μεταγραφές«βόμβα»ετοιμάζειη

Διοίκησητηςομάδας
Την τελευταία μέρα των μεταγρα-

φών στο χαντ μπολ η Βέροια 2017
ενισχύθηκε με την έμπειρη παίκτρια
τουΠΑΟΚΑθανασίαΤσιτλακίδου και

μάλιστα το Σάββατο στοπαιχνίδι με το Καματερό
πέτυχεκαι2γκολ.Μάλισταοπρόεδροςκ.Χασιώτης
ευχαρίστησε τονΠΑΟΚγια τηνσυναίνεσηστηνμε-
ταγραφήτηςπαίκτριας.

ΌμωςοιμεταγραφικέςκινήσειςτηςΔιοίκησηςδεν
σταματάνε εδώαφούοπρόεδρος τουΣυλλόγου κ.
ΓιάννηςΧασιώτης με ταξίδι «αστραπή»στο εξωτε-
ρικόεξασφάλισετηνμεταγραφήδυοπεριφερειακών
παικτριώνπου θα κάνουν την διαφοράαφούαυτή
τηνπερίοδοείνιακαιδιεθνείςμεταχρώματατηςχώ-
ραςτους!!Ταονόματατωνδύοπαικτριώνείνιαστην
διάθεσημαςαλλάθαανακοινωθούνεπίσημααπότο
Δ.Σμόλις ολοκληρωθούν τασχετικάσυμβόλαια και
εγκριθούν οι μεταγραφέςΗ δομή και η οργάνωση
τηςΒέροιας2017θααλλάξειάρδηνκαιπλέονθαγί-
νειμίαχαντμπολικήδύναμηόχιμόνογιατηνΒέροια
αλλάκαιτοΕλληνικόγυναικείοπρωτάθλημα

Ήδηηδιοίκησηπροχώρησεκαισεσυμφωνίαμε
τηνΕΡΤκαιπολύσύντομαθαμεταδίδονταιπαιχνίδια
τηςΒέροιας2017απότηνΕΡΤ3.

«Λαχτά-
ρησαν» 
στον 

Αετό Βέροιας στο 
προχθεσινό αγώνα 
για το πρωτάθλημα 
της ΕΚΑΣΚΕΜ Α’ 
στην πρώτη αγω-
νιστική του 2019. 
Μπορεί το σκορ 
του αγώνα μέχρι 
το τρίτο δεκάλεπτο 
(61-38) να έδινε 
έναν τυπικό χαρα-
κτήρα στο ματς, 
ωστόσο το νεανικό 
σύνολο του Θανάση 
Τοπούζη απέδειξε 
πως κανέναν παι-
χνίδι δεν τελειώνει 
αν δεν ακουστεί η 
τελευταία κόρνα της 
γραμματείας.

Με επιμέρους σκορ 21-
2(!), εννιά εύστοχα τρίποντα
και ουκ ολίγες εξαιρετικές ά-
μυνες, έδωσανπιο δραματι-
κό χαρακτήραστα τελευταία
λεπτά του ματς, με αποτέλεσμα η «ψαλίδα» να
κλείσειστο+4καισυγκεκριμέναστο63-59.

Στο διάστημα αυτό, οιΑετοί είχαν 0/15 σουτ
εντόςπαιδιάς και 2/8 βολές, στατιστικάπου δεν
μαςέχουνσυνηθίσειστους19περίπουμήνεςπου
αγωνίζονταισταπαρκέτηςΕΚΑΣΚΕΜ.

Ωστόσο,στο μεγαλύτεροδιάστημα τουαγώνα
(περίπου32λεπτά),θύμισαντονπαλιόκαλότους
εαυτό, παίρνοντας σημαντική διαφοράστο σκορ
και με πολύ καλές επιλογές, δεν άφησανπολλά
περιθώριαστοσυγκρότηματουΘανάσηΤοπούζη.

Ταδεκάλεπτα:26-13,45-23,61-38,63-59
ΑΕΤΟΙΒ.: Τσιμτσιρίδης 2, ΠαπαδόπουλοςΔ.

13 (3), Γκεκόπουλος 9,Πάππου 6, Χρυσάφης 7
(1),Γαβριηλίδης,Βλαχάκης5,Χατζηχαρίσης3(1),
Ιατρού1,Ιωσηφίδης17(3)

ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ:Σκρέτας5(1),Τζιοβά-
ρας4,Κουπάντσης6(2),Λαγαμτζής2,Τσαϊτουρί-
δης,Ζησόπουλος18 (5),Φανούλης3,Καλλιφατί-
δης21(4)

*ΕπόμενοματςγιατηνομάδατουΝτάνηΤυρια-
κίδη, τοΣάββατο19/1σταΓιαννιτσά,μεαντίπαλο

τοντοπικόΜέγαΑλέξανδρο.

ΟιΑετοίΒέροιαςέκοψαν
τηνπρωτοχρονιάτικηπίτα

Πραγματοποιήθηκε τοΣάββατο (12/1) αμέσως
μετά τοναγώναμε τονΠιερικό/Αρχέλαο, η κοπή
τηςπρωτοχρονιάτικηςπίταςτωνΑετώνΒέροιας.

Στομεζεδοπωλείο «ΣτάσουΜύγδαλα» καιπα-
ρουσία σύσσωμης της διοίκησης, του τεχνικού
επιτελείου (απουσίαζελόγωεπαγγελματικώνυπο-
χρεώσεωνοΓιάννηςΤζιουμάκης)καιτωναθλητών
του ανδρικού τμήματος, αποτέλεσε μιαςπρώτης
τάξεως ευκαιρία για μερικές στιγμές χαλάρωσης,
μέσασεπολύκαλόκλίμα.

Ο τυχερός τηςβραδιάς ήταν οΚωστής Γκεκό-
πουλος, ο οποίοςπαρέλαβεμια δωροεπιταγή για
αγοράαθλητικούυλικούαλλάκαιέναπλήρεςσέρ-
βις αυτοκινήτουπροσφορά τουαντιπροέδρου της
ομάδας,ΑντώνηΦωτιάδη.

Θαακολουθήσειηκοπήτηςβασιλόπιταςγιατα
τμήματαυποδομής,σεμέρακαιώραπουθαανα-
κοινωθείσύντομα.

Χάντμπολ Α1 γυναικών

ΔύσκολααλλάδίκαιαηΒέροια2017
κέρδισετοΚαματερό19-17

Μετά την Τσιτλακίδου δύο ακόμη μεταγραφές 
«βόμβα» ετοιμάζει η Διοίκηση της ομάδας

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Τα εύκολα δύσκολα έκαναν οι Αετοί 

Βέροιας νίκησαν στο τέλος 63-59
Πρωτοχρονιάτικηπίτα

Πέρασαννικηφόρα
απότηνΚομοτηνήμε0-3οιγυναίκες

τηςΑγ.Βαρβάρας

Με νίκη έκλεισε τις υποχρεώσεις της για τον α γύρο η γυναικεία ομάδα του 
Αγροτικού Αστέρα Αγίας Βαρβάρας. Στον εξ αναβολής αγώνα νίκησε στο 
Κόσμιο την Κομοτηνή με το καθαρό 0-3 και διατηρεί την πρωτιά στον 1ο 

όμιλο της Β Εθνικής.

ΔύογκολπέτυχεηΚιουταχιαληκαιέναηΠαπαδόπουλου.Ντεμπούτοκαιγιαταδύονέααποκτήματααπό
τηνΑΕΛ.ΗΝέστοραστοτέρμαωςβασικήκαιηΚολτσηστηνεπίθεσηωςαλλαγή,έδειξαν,ειδικάηπρώτη,
ότιθαβοηθήσουνσημαντικάστηνπροσπάθειαγιαάνοδοστηνΑΕθνική.

Ησύνθεση τηςΑγ.Βαρβάρας:Νέστορα,Στριμπα,Φειμ,Δρενοβιαδου,Τσεχελιδου, Γκαραγκονουλη,Κι-
ουταχιαλη,Μπαξεβανου,Παπαδόπουλου,Καλοψικακη,Σιδηρόπουλου.Έπαιξαν επίσηςΚολτση,Τσιοχαρη,
Δεληγιαννιδου,Τσουκα. *Στην κοπή τηςβασιλόπιτας τυχερήηΜαρίαΣτριμπα, ενώκαι ο μεγάλος λαχνος
(2ημεροστοΜπανσκογια2άτομα,προσφοράτουγραφείουταξιδιων
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Το Σάββατο το βράδυ μετά από 
πολλά χρόνια πραγματοποιή-
θηκε ο ετήσιος χορός του στί-

βου της Βέροιας..Στην διάρκεια της 
εκδήλωσης έγιναν οι τιμητικές βρα-
βεύσεις στους αθλητές της Βέροιας οι 
οποίοι διακρίθηκαν εντός και εκτός 
συνόρων της Χώρας μας.. Ανάμεσα 
σε αυτές όμως,έγινε και μία ξεχωρι-
στή βράβευση...

ΑυτήστονπροπονητήΜηνάΚυριάκο...καιαυτή
τηνφορά η βράβευση ήταν μεπρωτοβουλία της
πρωταθλήτριας μας ΣοφίαςΥφαντίδου αλλά και

των άλλων αθλητών/τριων΄ που είχαν και έχουν
προπονητήτονκ.Μηνά.

Παρόντεςήτανοιπαλιοίκαινέοιτουαθλητές...
Οπότεηβράβευσηδενμπορούσεπαράναγίνει

απόόλουςαυτούς τουςαθλητέςμε τους οποίους
ξεκίνησεναγίνετεοπροπονητήςτωνεπιτυχιώνκαι
συνεχίζειναγίνετετατελευταία40χρόνια..

Coach αυτό είναι το λιγότεροπου μπορούμε
να κάνουμε για νασε ευχαριστήσουμε...είπανμε
έναστόμαοιαθλητέςπουτονπεριτριγύριζανστην
διάρκειατηςαπονομήςτηςειδικήςπλακέτας(κορ-
νίζας)συνοδείαλουλουδιών.

Μία όμορφηβραδιάπου νομίζωμόνο οι φίλοι
του Στίβου μπορούν να προσφέρουν γιατί είνια
όλοι αγόρια και κορίτσια ευαίσθητεςψυχές.!! και
καλοίχαρακτήρες.

Τους διακεκριμένους αθλητές του 
2018 βράβευσε σε ειδική εκδή-
λωση στην Βέροια στην Στέγη 

Γραμμάτων  η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κεντρικής 
Μακεδονίας. Στην εκδήλωση παραβρέ-
θηκαν και χαιρέτησαν, η βουλευτής 
Φρόσω Καρασαρλίδου, ο πρόεδρος 
ΚΑΠΑ Βέροιας Στέργιος Διαμάντης 
(ο οποίος τιμήθηκε από την ΕΑΣ), 
η πρώην βουλευτής και υποψήφια 
δήμαρχος Γεωργία Μπατσαρά και ο 
πρώην βουλευτής Κώστας Γιοβανό-
πουλος.

ΑπότονΦίλιπποτιμήθηκανοι:
ΚώσταςΚουτσούκης (2οςΠανελληνιονίκης στα

400μ)
Κώστας Σταμέλος(3οςΠανελληνιονίκης στα 50

χιλ.βάδην)
Βαλεντίνος Γουλάρας (1οςΠανελληνιονίκηςστα

110μ)
ΆνθιμοςΚελεπούρης (1οςΠανελληνιονίκηςστα

10χιλ.βάδην)
ΤάσοςΣτάμος (3οςΠανελληνιονίκηςστα 10 χιλ

βάδην)
ΕλένηΙωαννίδου(2ηΠανελληνιονίκηςστα800μ)
ΓιαννούλαΜελιοπούλου(3ηΠαννεληνιονίκηςστο

ύψος)
ΑθηνάΚαραγεώργου(3ηΠανελληνιονίκηςστα3

χιλ.βάδην)
Δήμητρα Γκαλίτσιου (3η Πανελληνιονίκης στο

ακόντιο)
ΑπότηΓΕΝάουσαςτιμήθηκαν:
ΚαϊσίδουΣοφία(1ηΠανελληνιονίκηςστηΣφαιρο-

βολίακαιστηΔισκοβολία)
Εξηντάρας Γιώργος (2οςΠανελληνιονίκης στο

ΆλμασεΎψος)
ΛογδανίδηςΚων/νος (2οςΠανελληνιονίκης στο

Δέκαθλο)
Λίγγου Ευδοξία (2η Πανελληνιονίκης στα

400εμπ..)
Λογδανίδου Ίλζε (3ηΠανελληνιονίκηςΚλειστού

ΣτίβουστοΆλμασεΜήκος)

Τιμήθηκε ο Κυριάκος Μηνάς
στην γιορτή του Στίβου

ΗΕΑΣΣΕΓΑΣΚ.Μακεδονίαςτίμησε
τουςαθλητέςπουδιακρίθηκαν-
ΠοιοιτιμήθηκαναπόΦίλιππο

καιΓΕΝάουσας

Ανακοινώθηκε από την 
ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, η λίστα 
των αθλητών και αθλη-

τριών, σε ατομικά και ομαδικά 
αγωνίσματα,  που εντάσσονται 
στη λίστα του Εθνικού Σχεδι-
ασμού για το 2019. Η λίστα 
περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες 
(Α’ - Β’ και κατηγορία Στήριξης) 
και οι αθλητές εντάσσονται 
σύμφωνα με τα κριτήρια που 
έχει θεσπίσει η Ομοσπονδία. 

Στηλίστακαιφέτοςβρίσκεταιοαθλητής
μαςΠετράκηςΚωνσταντίνος, στο άθλημα
τηςΧιονοσανίδας (ParaSnowboard), ο ο-
ποίοςσύμφωναμετιςπερσινέςδιακρίσεις
του,εντάχθηκεστηνΒ’Κατηγορία.

Για την ιστορία,αναφέρουμεότι είναι η
4ησυνεχόμενηχρονιάπουτο«ΕνΣώματι
Υγιεί» ‘εχειαθλητήστονΕθνικόΣχεδιασμό
τηςΕθνικήςΑθλητικήςΟμοσπονδίαςΑμεΑ.

Στον Εθνικό Σχεδιασμό της ΕΑΟΜ-
ΑμεΑ για το 2019 ο Κώστας Πετράκης

του «Εν Σώματι Υγιεί»

Με τέσσερα μετάλλια επέστρε-
ψε από το Lake Placid της 
Αμερικής η αποστολή της 

Νάουσας (με αθλητές του ΕΟΣ) που 
συμμετείχε στην παγκόσμια γιορτή της 
χιονοδρομίας Πόλεων που για αθλητές 
13 έως 15 ετών, σε αγωνίσματα των 
Δρόμων Αντοχής και Αλπικού Σκι.

Ήταν4μέρεςαγώνωνπουπροάγουν τοναντα-
γωνισμό,αλλάκαιτησυνεργασία,τηνσυναδέλφωση
και το fair play μεταξύπαιδιών 13-15 ετών και το
αποτέλεσμαήταν4μετάλλιαγιατηνομάδατηςΝά-
ουσας!

1 χάλκινο ο ΓιώργοςΑναστασιάδης στο cross
country,στοατομικόσπριντ.

1χρυσόηΜάραΤσιάρκαστοcrosscountry,στο
ομαδικόσπριντμεμικτήςεθνικότηταςομάδα.

1 χάλκινο η
Νίκη Λυμπερο-
πούλουστοαλπι-
κό,στοπαράλλη-
λοσλάλομμε μι-
κτής εθνικότητας
ομάδα.

1 χάλκινο η
Άννα Γκακούδη
στο αλπικό, στο
ski cross με μι-
κτής εθνικότητας
ομάδα.

«Ως αρχηγός
της αποστολής
δέχθηκα εκατο-
ντάδες μηνύματα
συγχαρητηρίων
και θαυμασμού
για το αγωνιστι-
κό επίπεδο της
ομάδαςμας εδώ,

αλλά και απόσυμπολίτεςμαςσταμέσακοινωνικής
δικτύωσηςκαισαςευχαριστούμεόλους!!

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τονΔήμαρχο Κο Νίκο
ΚουτσουγιάννηκαιτοναντιδήμαρχοΚοΣτέλιοΔάγγα
για την στήριξηπου μαςπαρείχαν!Μαςπροκαλεί
θλίψη επίσης,πουσυμπολίτες μαςπου έχουνπε-
ράσειαπότουςχιονοδρομικούστίβους,καικατά τα
άλλα λαλίστατοι σταμέσα κοιν. δικτύωσης, δεν κα-
τάφερανναξεπεράσουνταιδιοτελήτουςκίνητρακαι
ναεπιβραβεύσουνόληαυτήτηνπροσπάθειατωνμι-
κρώναθλητών.Συγχαρητήριασεόλαταπαιδιά!!!»»
δήλωσεοπροπονητήςΑναστασιάδηςΝικόλαος

Οι αθλητές τουΕΟΣΝάουσαςπουσυμμετείχαν
στηναποστολήήτανοιΓιώργοςΑναστασιάδης,Μά-
ραΤσιάρκαΟλγαΜπιτέρναΕύαΜπράβου,ΝίκηΛυ-
μπεροπούλου,ΆνναΓκαγκούδηκαιΜαρίταΜούλια.

Οιπροπονητές τωνομάδωνήτανοιΘωμαήΛε-
φούσηκαιΝίκοςΑναστασιάδης.

Αρχηγός τηςαποστολήςοΑντιδήμαρχοςαθλητι-
σμούΣτέλιοςΔάγγας

Με4μετάλλιαεπέστρεψεαπό
τηνΑμερικήηομάδαχιονοδρομίας

τηςΝάουσας
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Ευχαριστήριο του 
Γηροκομείου Βέροιας

 Τα Δ.Σ. του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας 
και της Μ.Φ.Η. ``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,οι 
Τρόφιμοι , η Διεύθυνση και το Προσωπικό του Γη-
ροκομείου Βέροιας,ευχαριστούν από καρδιάς τόσο 
τον Σεβασμιώτατο που είναι πάντοτε και με περισσή 
παρρησία,ηθικός και υλικός συμπαραστάτης του Γη-
ροκομείου μας,όσο και όλους  που με την ευαισθη-
σία και την ανθρωπιά τους, στηρίζουν το Γηροκομείο 
Βέροιας.

  Επίσης στην κοπή της βασιλόπιτας παρευρέθη-
σαν ο Δήμαρχος Βέροιας κ.Βοργιαζίδης Κων/νος, ο 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ.Στέργιος Ασλάνογλου, 
ο βουλευτής Ημαθίας κ.Βεζυρόπουλος Απόστολος,η 
Περιφερειακή Σύμβουλος κ.Νίκη Καρατζιούλα ,ο Δι-
οικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης της Αστυνομίας 
κ.Διονύσης Κούγκας ,ο εκπρόσωπος της Αστυνομι-
κής Δ/νσης, η εκπρόσωπος του Στρατηγού-Διοικητή  
1ης Μερ.Πεζικού ,τα μέλη της Διοίκησης του Επιμε-
λητηρίου Ημαθίας κ.Στέφανος Αποστολίδης και κ.Τά-
σος Γιάγκογλου,η υποψήφια Δήμαρχος κ.Γεωργία 
Μπατσαρά,η υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος 
κ.Ολυμπία Σουγιουλτζή,ο πρόεδρος της Venus κ.Α-
ντώνης Μαρκοβίτης,η Πρόεδρος του``Μονογράμμα-
τος``κ.Αλέκα Ανανιάδου-Βαφείδου,οι Δωρητές του 
Γηροκομείου κ.Αντώνης Κρετσόβαλης και κ.Χρυσού-
λα Χαρίση-Σαβα`ί`δου , Πρόεδροι και εκπρόσωποι 
τοπικών φορέων του Συλλόγου Κοιν.Παρέμβασης 
``Ο Έρασμος``,Συλλόγου Καρκινοπαθών Ν.Ημαθί-
ας,Όμιλου Προστασίας Απόρων Παιδιών και του Φι-
λοπτώχου Αδελφότης Κυριών Βέροιας καθώς επίσης 
φίλοι και συνδρομητές του Γηροκομείου Βέροιας.

Εκ της Δ/νσεως 

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

θερμά:   
-Την κ.Χρυσούλα Σαβα`ί`δου-Χαρίση,για την ευγενική προσφορά βασιλόπιτας ,για 

την εκδήλωση της κοπής της βασιλόπιτας του Γηροκομείου Βέροιας.
-Την κ.Ματούλα Παπαδοπούλου,για την ευγενική προσφορά σε ατομικά  τσουρεκά-

κια.
-Το Ζαχαροπλαστείο ΦΙΝΟΣ κ.Κων/νου Μίνδη,για την ευγενική προσφορά 2 τούρ-

τες.
-Το Ζαχαροπλαστείο ΕΛΙΖΕ,για την ευγενική προσφορά γλυκισμάτων.
-Τον κ.Ταξιάρχη Παπαδόπουλο,για την χορηγία χρηματικού ποσού για το προσωπι-

κό του Γηροκομείου Βέροιας.
-Την παρέα κ.Βαρβάρας Λιονταρά,για την προσφορά χρηματικού ποσού στους νο-

σηλευτές και βοηθητικό προσωπικό του Γηροκομείου Βέροιας.
-Τις κ.κ.Κατερίνα Μαραντίδου,Έλσα Μαρκάκη και Έλλη Δημοπούλου,για την ευγενι-

κή προσφορά τροφίμων και εδεσμάτων.  
-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού των 100 Ε,για οικονομική ενίσχυση στο 

Γηροκομείο Βέροιας.
-Το Γυμνάσιο Αγγελοχωρίου Ημαθίας,για την δωρεά του ποσού των 100 Ε,εις μνή-

μη της συναδέλφου τους Ελένης Σαβαντίδου.
-Τον κ.Τσαλέρα Μιχαήλ,για την δωρεά του ποσού των 50 Ε,εις μνήμη Μωρα`ι`το-

πούλου Χρυσούλας.
-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού των 100 Ε,για οικονομική ενίσχυση στο 

Γηροκομείο Βέροιας.
-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού των 20 Ε,για οικονομική ενίσχυση στο 

Γηροκομείο Βέροιας.  
-Το Ζαχαροπλαστείο ``ΚΡΙΝΟΣ``,για την ευγενική προσφορά σιροπιαστών γλυκών.
-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ι.Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική προσφορά 10 Kgr Γαλεό,για τις 

ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.  
-Την Εταιρεία Κρεάτων Υιοί Γεωργίου Γαλλίκα,για την ευγενική προσφορά κρεά-

των,για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
-Την κ.Κουτόβα Μαρία,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος.  
-Την Οικογένεια Φώτη Τσοτουλίδη,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύ-

ματος,εις μνήμη του πατέρα τους Φώτη Τσοτουλίδη.
-Την Οικογένεια Χρήστου Τσιπρόπουλου,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους 

γεύματος,εις μνήμη Χρήστου Τσιπρόπουλου.
                             Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας .  

Την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου
Η «Σίρλεϋ Βαλεντάιν» με την Μπέσυ Μάλφα 

στη Στέγη, για 2 παραστάσεις
Ο Αλέξανδρος Ρήγας παρουσιάζει την γλυκόπικρη κωμωδία - μονόλογο του Willy Russell, «Σίρλεϋ Βαλεντάιν»,  την Τετάρτη 

23 Ιανουαρίου, στη Βέροια, στην  Αντωνιάδειο Στέγη, για 2 παραστάσεις, με τη Μπέσυ Μάλφα στον ομώνυμο ρόλο.
Η Βρετανίδα Σίρλεϋ είναι μια γυναίκα λίγο μετά τα 50, μάνα δύο παιδιών που έχουν τη δική τους πλέον ζωή και σύζυγος ενός 

άνδρα που η σχέση τους χάθηκε κάπου στην πορεία των χρόνων. Μόνη της «συντροφιά», σαν φανταστικός φίλος θα λέγαμε,  
ο τοίχος της κουζίνας της. Μέχρι τη μέρα που μία ασήμαντη αφορμή την ξυπνάει και αποφασίζει να ξαναβρεί τον εαυτό της, να 
ξανανιώσει ζωντανή! Ένα ταξίδι στην Ελλάδα, ένα τραπεζάκι μπροστά στη θάλασσα, ένα αγιόκλημα και μια... αναπάντεχη γνω-
ριμία, θα συνθέσουν το σκηνικό της δικής της επανάστασης απέναντι σε όσα την καταπίεζαν.

Πόσο όμως θα κρατήσει αυτή η επανάσταση; Θα καταφέρει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με το μέσα της και τους 
δικούς της ανθρώπους;  Και τελικά, υπάρχει δεύτερη ευκαιρία στη ζωή; Ένα έργο γεμάτο συναίσθημα,  γέλιο, συγκίνηση και 
απρόοπτα... ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ: Π. ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, 23310-78100 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ “ΕΠΙΚΑΙΡΟ”: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 29, 23310-24612 RAINTICKET 6946126051 & ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ VIVA.GR  
ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: Απογευματινή 18.00 και Βραδινή : 21.00 ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ  ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 12€  Γενική Είσοδος: 

15€ ΑμΕΑ ΔΩΡΕΑΝ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Μετάφραση - Σκηνοθεσία:     Αλέξανδρος Ρήγας Κοστούμια/Ενδυματολόγος:  Ελένη 
Μπλέτσα Μουσική:Alter Ego Φωτογραφίες: Χρήστος Κοτσιρέας

Γίνε εθελοντής νοσηλευτής
Α ν  θ έ λ ε ι ς  

να βοηθήσεις 
το συνάνθρω-
πό σου και δεν 
γνωρίζεις τον 
τρόπο, γίνε ε-
θελοντής του 
Τομέα Νοσηλευ-
τικής του Ελλη-
νικού Ερυθρού 
Σταυρού.

Έλα κι εσύ 
σ τ η ν  ε ν ε ρ γ ό 
δράση και βοή-
θησε!

Χιλιάδες ε-
θελοντές μας, 
αποδεικνύουν 
καθημερινά ότι 
υπάρχει απάντηση στη μοναξιά, στον πόνο, στην ασθέ-
νεια. Όσο υπάρχει θέληση!

Όσο υπάρχει αγάπη! 
Όσο υπάρχουν άνθρωποι! 
Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε με το 

Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Βέροιας .
Διεύθυνση: Βενιζέλου 29
Τηλέφωνο: 2331062426   μετά τις 7/01/2019
e- mail: veriadep@yahoo.com
                                                                     Το Δ.Σ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανακοίνωση
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Η-

μαθίας αποφάσισε την τέλεση μνημόσυνου υπέρ αναπαύ-
σεως των ψυχών των μελών του Συνδέσμου που έφυγαν 
για πάντα από κοντά μας.

Το μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου στη Βέροια.

Η παρουσία όλων μας στο μνημόσυνο θα είναι τιμή και 
σεβασμός στη μνήμη των.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Συνδέσμου 
Πάροδος Βερμίου 3  Βέροια.

ΟΠΕΚΑ: Από 18 
έως 25 Ιανουαρίου το 
διατροφικό επίδομα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ το δι-
ατροφικό επίδομα θα πληρωθεί  από  τις 18 έως 25 
Ιανουαρίου.

Όσοι είναι νέοι νεφροπαθείς στο Νόμο Ημαθίας θα 
πρέπει να απευθύνονται στην Κα Πανάγου στα  γρα-
φεία του ΟΠΕΚΑ  που βρίσκονται στα παλιά σφαγεία. 

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι : 2331353834.      

Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου
Η Γιώτα Νέγκα με «Φύλλο Ανδρικό» 

στο Χώρο Τεχνών Βέροιας
Μετά από 60 παραστάσεις και 30.000 θεατές, 

η Γιώτα Νέγκα δίνει ξανά ζωή στην παράσταση – 
πρόταση, «Φύλλο Ανδρικό», που παρουσιάζεται 
και στη Βέροια, στο  Χώρο Τεχνών την Παρα-
σκευή 25 Ιανουαρίου στις 9.00 μ.μ.

Το « Φύλλο Ανδρικό  2» έρχεται με νέα ενορ-
χηστρωτική ματιά και ερμηνευτικές εκπλήξεις να 
επαναφέρει την περιπλάνηση της Γιώτας Νέγκα 
σε έναν ανδρικό ρεπερτοριακό δρόμο, τον οποίο 
η ίδια, ως γνήσιο θηλυκό, τολμά να προσεγγίσει 
βάζοντας την προσωπική της υπογραφή.

 Οι ανδρικές φωνές που τη μεγάλωσαν αλλά 
και εκείνες με τις οποίες μοιράστηκε τα ίδια βιώ-
ματα, οι ιστορίες πίσω από τραγούδια που ενώ-
θηκαν με τις δικές της ιστορίες, ο Ξυλούρης μαζί 
με τον Δεληβoριά και ο Μπιθικώτσης δίπλα στον 
Μητροπάνο δημιουργούν έναν γυναικείο μονό-
λογο μέσα από λόγια που ηχούν ανδρικά στη 
συλλογική μνήμη. Η προσωπική της δισκογρα-
φία και τα νέα της τραγούδια, σε στίχους του Νί-
κου Μωραΐτη και μουσική του Νίκου Μερτζάνου, 
εντάσσονται σε αυτό το ατμοσφαιρικό σύμπαν 
και ενώνονται, έχοντας ως κοινό παρονομαστή 
τον πυρήνα του προσωπικού βιώματος. 

Η Γιώτα Νέγκα για δεύτερη σεζόν βάζει στον 

εαυτό της τη μεγάλη πρόκληση που τη θέλει 
πρωταγωνίστρια σε ένα έργο που φτιάχτηκε με 
ανδρικούς όρους, να αποδεικνύει ότι το συναί-
σθημα δεν έχει φύλο ή καταγωγή, παρά μόνο 
αλήθεια.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Νίκος Κατσίκης – μπουζούκι
Βασίλης Κετεντζόγλου – κιθάρα
Dasho Kurti – ακορντεόν
Αλέξανδρος Τράμπας - μπάσο
Ηχοληψία: Βασίλης Μιχαηλίδης, 
Επιμέλεια προγράμματος: Μαργαρίτα Μυτι-

ληναίου
Οργάνωση παραγωγής: STRAY MUSIC
Δημόσιες Σχέσεις Επικοινωνία : Νανά Καρα-

γιαννίδου
Τιμές εισιτηρίων: 
Προπώληση 13€
Ταμείο 15€
Π ρ ο π ώ λ η σ η :  Χ Ω Ρ Ο Σ  Τ Ε Χ Ν Ω Ν 

(2331078100), ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ , 
ΚΑΦΕ ΜΠΡΙΚΙ , ΟΥΖΕΡΙ «ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ» 

Και στο VIVA.GR



Η ΑΓΕ Πιερίας 
επικράτησε 
με 75-59 

της Αλεξάνδρειας 
στο Β’ Δημοτικό 
Αθλητικό Κέντρο 
Κατερίνης και την 
υποχρέωσε στην 
πρώτη της ήττα 
στο φετινό πρωτά-
θλημα.

Σεέναναγώναστονοποίο
η φιλοξενούμενη ομάδα είχε
πολύ χαμηλάποσοστά στην
επίθεση,ηΑΓΕΠιερίαςκατά-
φερεναπάρεισημαντικόπροβάδισμαστοτέλοςτου
δεύτερουδεκαλέπτουκαινατοδιατηρήσει(μεαυξο-
μειώσειςστηδιαφορά)μέχριτηντελευταίακόρνατης
γραμματείας.

ΗομάδατηςΗμαθίαςεπιχείρησετηναντεπίθεση
τηςστο τρίτοδεκάλεπτο,όμωςοι γηπεδούχοι είχαν
τιςλύσεις(αμυντικάκαιεπιθετικά)μεαποτέλεσμανα
φτάσουνσεμιασπουδαίανίκη,πουαλλάζειτιςισορ-
ροπίεςστηνκορυφήτηςβαθμολογίας.

Όπως αναφέρει το katerinisport, τοπρώτο δε-
κάλεπτο ήταν αμφίρροπο, με τηνΑΓΕΠιερίας να
εκμεταλλεύεται την αστοχία τηςΑλεξάνδρειας, η
οποία έμεινε για 4’ 22” χωρίς εύστοχηπροσπάθεια
εντόςπεδιάς και ναπροηγείται με 11-6 4’ 44”πριν
την ολοκλήρωση τουπρώτου δεκαλέπτου.HΑλε-
ξάνδρεια αντέδρασε, μείωσε σε 11-10 (2’ 12”), με
τηγηπεδούχοναπροηγείταιμε13-12στοτέλοςτης
πρώτηςπεριόδου.

Στο δεύτεροδεκάλεπτο, η ομάδα τηςΚατερίνης
κατάφερε ναβελτιώσει τηναποτελεσματικότητά της

στην επίθεση, κρατώντας ταυτόχρονα τηνΑλεξάν-
δρειασε χαμηλόσκορ, γεγονόςπου της έδωσε το
προβάδισμαμε26-18ταμισάτηςπεριόδου.Ηδια-
φοράέφτασεσεδιψήφιοεπίπεδο(30-20)2’54”πριν
την ολοκλήρωση τουπρώτου ημιχρόνου, η οποία
βρήκετηνΑΓΕΠιερίαςμπροστάστοσκορμε35-22.

Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου ηΑλεξάν-
δρειαεμφανίστηκεβελτιωμένηκαιμεένασερί επτά
πόντωνμείωσεσε38-336’20”πριντηνολοκλήρω-
σητουτρίτουδεκαλέπτου.Ηαπάντησητωνπαικτών
του ΓιώργουΧρυσανθόπουλου ήταν άμεση, καθώς
έτρεξανένασερίεπτάπόντωνανεβάζονταςτοπρο-
βάδισμάτουςστουςδώδεκασταεπόμεναδύολεπτά
και μπήκεστο τέταρτο δεκάλεπτοπροηγούμενημε
52-36.

Η εικόνα τουαγώναδενάλλαξεούτεστα τελευ-
ταία δέκα λεπτά του αγώνα, με τους παίκτες της
γηπεδούχουναελέγχουντοναγώνακαιναφτάνουν
στηνίκημετοτελικό75-59.

Δεκάλεπτα:13-12,35-22,52-36,75-59.
ΑΓΕΠιερίας (Χρυσανθόπουλος):Παπάς,Μωυ-

σίδης19 (3),Χαρισσόπουλος10 (1),Μέλιος2,Πο-

ζναχίδης,Βαφόπουλος16 (1),Βουλγαράκης11 (3),
Καρυώτης,Κουρκούτας13,Ζαπαντιώτης,Αδαμίδης,
Βαϊτσόπουλος.

ΓΑΣΑλεξάνδρειας(Σιδηρόπουλος):Μπαλιάκας4,
Αβραμίδης2,Σιδηρόπουλος9(1),Πουρλιοτόπουλος
4,Νταμτσόπουλος2,Παντοφλίδης4,Σιτσάνης9(1),
Παπαγερίδης,Καρκάρας4,Πρόιος 5,Μπίσκας 10,
Καραγιάννης6.

Γιατη14ηαγωνιστικήτηςΑ’ΕΚΑΣΚΕΜση-
μειώθηκανταεξήςαποτελέσματα:

ΑετοίΒέροιας–ΠιερικόςΑρχέλαος....... 63-59
Εδεσσαϊκός–Αιγινιακός........................ 50-80
ΑετόςΚιλκίς–Αριδαία........................... 67-83
ΑΓΕΠιερίας–Αλεξάνδρεια.................... 75-59
Πάνθηρες–ΜΑλέξανδροςΓιαν............ 74-63
ΊκαροιΓιαν–ΖαφειράκηςΝ................... 76-50

Βαθμολογία
Αλεξάνδρεια................................................ 23
Αριδαία....................................................... 23
ΑετοίΒέροιας.............................................. 22
ΑΓΕΠιερίας................................................ 22
Αιγινιακός.................................................... 20
ΊκαροιΓιαννιτσών....................................... 19
Βατανιακός................................................. 17
Πάνθηρες.................................................... 17
ΖαφειράκηςΝάουσας................................. 17
Πιερικός...................................................... 15
ΑετόςΚιλκίς................................................ 14
ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών................... 13
Εδεσσαϊκός................................................. 12

Ηεπόμενηαγωνιστική
ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών–ΑετοίΒέροιας
Αιγινιακός–ΑετόςΚιλκίς
Αριδαία–ΊκαροιΓιαννιτσών
Βατανιακός–Πάνθηρες
Πιερικός–Εδεσσαϊκός
ΖαφειράκηςΝάουσας–ΑΓΕΠιερίας

Τρίτη 15-1-2019
13:30-17:30 ΚΟΥΡ-

ΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝ-
ΔΟΥ15ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥ
ΓΩΝΙΑ23310-65931

21:00-08:00 ΜΑΣΟΥ-
ΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ1823310-23132

15ΤΡΙΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

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

Ιανουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό14-1-2019 μέχρι20-1-
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 ΤηλέφωναΦαρμακεία

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’

ΠρώτηήτταγιατηνΑλεξάνδρεια
στηνΑΓΕΠιερίας75-59
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 κατα-
στήματα από 24 τ.μ. το
καθένα,μεW.C.,συνεχό-
μενα, ανακαινισμένα, επί
της οδού Πίνδου. Τηλ.:
6948386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρι-
σμα 80 τ.μ. στη Σκύδρα,
στον 1ο όροφο, κοντά
στοκέντρο,πλήρωςανα-
καινισμένο,70.000ευρώ.
Τηλ.:6951831687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
στον Προμηθέα κατοικία
1ου και άνω ορόφου με
2ΔΣΚWC από 40.000

έως 50.000 ευρώ. Τηλ.
επ ι κο ι νων ί α ς :  6 9 45
122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
310 τ.μ., εντός σχεδίου,
με συντελεστή δόμησης
0,8, χτίζει 240 τ.μ., γωνι-
ακό κοντά σταΠολυκλα-
δικά,σεοικοδομμένοση-
μείο.Τηλ.:6948386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροοικό-
πεδο 14.500 τ.μ. επί της
περιφερειακής οδού σε
εξαιρετιή τιμή.Μόνο σο-
βαρέςπροτάσεις.Ώρεςε-
πικοινωνίας:09.00-14.00.

Τηλ.:6945122583.
ΝΗΣΙΗΜΑΘΙΑΣ οικό-

πεδο 1 στρέμμα σε κε-
ντρικόδρόμοπωλείταισε
τιμήευκαιρίας.Τηλ.:6973
658037.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμά-
χιο 5 στρ. στην περιοχή
Άμμου-Αγ.  Βαρβάρας
με λωτούς «τσίρο» σε
παραγωγή με πομώνα.
Τηλ.:6987610180.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-
οικόπεδο στην περιοχή
«Φούρνοι» Ασωμάτων
4.370 τ.μ.,  περιφραγ-
μένο, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, κτίζει 200 τ.μ.,
επίπεδο, με εξαιρετική
θέα στονΑλιάκμονα, με

ελιές, στις 50.000 ευρώ.
Τηλ.:6944561244.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιτσαρία
στο κέντρο της Βέροι-
ας με σταθερή πελα-
τε ία .  Μόνο  σοβαρές
προτάσεις. Τηλ.: 6932
740996.

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

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  ε λ λ η -
νικό ρεστοράν στο Ρέ-
γκεσμπουργκ, περιοχή
Βαυαρίας Γερμανίας,

σε λειτουργία 36 χρόνια
με σταθερήπελατεία και
το ίδιο αφεντικό. Τηλ.:
004994011339 από 9.30
π.μ. - 2.00 μ.μ. & 4.00
μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ  επιχε ίρη-
ση  κερδοφόρα  λόγω
σύνταξης σε καλή τμή.
Κάθε έλεγχος δεκτός.
ΜεσιτικόΣΤΟΧΟΣ.Τηλ.:
23310 68080 & 6973

735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα2οςόροφος,
πλήρως ανακαινισμένη.
Τηλ.:6988985663.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ι -

αμέρισμα καινούργιο με
3ΔΣΚΑΘ με γκαράζ και
αποθήκη στην περιο-
χή Ωρολογίου, 350 ευρ-
πω. Euromesitiki 6945
122583.

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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικόπω-

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

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

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

Πληρ.τηλ.:2331024939,
Κιν.:6973015833.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα 60 τ.μ. στο κέντρο της
Βέροιας (δωμάτιο, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.), πλήρως α-
νακαινισμένο, 4ος όροφος
ρετιρέ, κεντρική θέρμανση.

Πληρ.τηλ.:6945495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελ-

ματική στέγη, εμβαδού
45 τ .μ. ,  αποτελούμενη
από 2 χώρους, πλήρως
ανακαινισμένους (δίπλα
σταΑστικά), 1ος όροφος.
Τηλ.:2331060632&6946
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για
επαγγελματ ική στέγη
στην Ανοίξεως, έναντι
πάρκουΑγ.Αναργύρων
χώρος 90 τ.μ. (ημιόρο-
φος) κατάλληλαδιαμορ-
φωμένος, γωνία, φωτει-
νός, με θέα το πάρκο,
πλήρως ανακαιν ισμέ-
νος, αυτόνομη θέρμαν-
ση, a/c, 1 δωμάτιο, 1
ενιαίος πολύ μεγάλος
χώρος,  χωλ,  μπάνιο,
κουζινα εξοπλισμένη,
μπαλκόνι περιμετρικό
(ελάχιστα κοινόχρηστα).
Τηλ . :  6948  744632 ,
6976769046(απόγευμα
18.00-20.00).

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

Κωδ.105752ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75 τ.μ., κατασκευή77,1υ/δ,1οςόροφος,
πρόκειταιγιαμέτριακατασκευήμεξύλινακου-
φώματακαιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
ενεργειακήςκλάσηςΕ ,έχεικουζίναανεξάρ-
τητηκαιμεγάλη,είναιχωρίςανελκυστήρακαι
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,ενοίκιο170€,
ελάχιστακοινόχρηστα.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778 ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

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

Κωδ.23159ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ενοι-
κιάζεται καινούργιαμονοκατοικία120 τ.μ.,
μεμεγάληαυλή ,σεεξαιρετικήκατάσταση ,
πρόκειταιγιακατασκευή2006,με3υ/δ,με-
γάλησαλονοκουζίνα1οςόροφος,διαθέτει
επιπλέονμίαμεγάληαποθήκηκαιένακλει-
στόγκαράζ,έχειδικότουκήπομεγάλοόπου
μπορεί νααναπτυχθεί και λαχανόκηπος ,
σίγουραεπιμελημένηςκατασκευής,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιείναιέτοιμη
βαμμένη,τοδεενοίκιοτης300€.Διαθέσιμο
από1/12/2018.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένη
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το1998καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο, ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Απο-
θήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,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
Kωδ.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ,ενοικιάζε-

ταιμεγάληκαιφθηνήυπόγειααποθήκη150
τ.μ.,κατασκευή1986.Μπαίνεικαιαυτ/τομέσα
,ενοίκιομόνο100€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένο το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23002 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείομεγάληςπροβολής ,συνολικήςεπι-
φάνειας33 τ.μ.1οςορ. Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1970και
ανακαινίστηκετο1997.ΔιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,ΔιπλάτζάμιαενοίκιοΤιμή:160€.

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

Κωδ:22993 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχι
μόνο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.

Είναι κατασκευασμένο το1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

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

Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειο
κατάστημα τοοποίοαποτελείται από έναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Δι-
πλάτζάμια.Ενοίκιο170€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ: 22955 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια -Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από1Χώρο
μεδικό τουWC .Είναι κατασκευασμένο το
1970 -Μίσθωμα τα300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ.22944ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Κατάστημα180
τ.μ.,ισόγειοκαιμε180τ.μ.υπόγειο,γωνιακό,
σπάνιοκατάστημα,εξαιρετικήςπροβολήςκαι
μεπολύμεγάληβιτρίνα,ευρίσκεταισεμονα-
δικόσημείοκαιπροσφέρεταισε τιμήπραγ-
ματικήςευκαιρίας ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
ενοίκιο500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-

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

Κωδ:13584-ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟΠΩΛΕΙΤΑΙ
ένανεόδμητοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνει-
ας125τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό
3Υπνοδωμάτια, Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένο το2010και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστηθέαστονκάμπο,τακουφώματα
τουσυνθετικάκαιηπόρτατουθωρακισμένη,
έχει ανελκυστήραυδραυλικό καιπάρκινγκ
πυλωτής,μίαμεγάληαποθήκη,Τζάκι,Σίτες
καιΔιπλάτζάμια-Τιμή:158.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:13713 -ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο καιWC.Είναι κατασκευασμένη το
1960 και διαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πε-
τρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,
Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
ηοποίααποτελείταιαπό ένα ισόγειο κατά-
στημα210τ.μ., 1ο και 2ο όροφοαπόδυο
διαμερίσματατων150τ.μ.οκάθεόροφος,τα
οποίαβρίσκονταισεοικόπεδο744τ.μ., είναι

κατασκευή1992,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεπολύωραίοκήπο ,οιχώροι τουλει-
τουργικοί,σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπερές,
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.,σε
πολύκαλήτιμήμόνοόλομαζίμόνο120.000€
,Αποκλειστικήδιάθεση και υπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13507ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Αποθήκη473

τ.μ.,κατασκευή1985,ισόγεια,μεπολύάνετη
πρόσβαση,κέντροαπόκεντρο,σεπολύκαλή
τιμή,αποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή
100.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ ,Επαγγελματική
στέγηκατάλληληκαιγιαφροντιστήριομεπλή-
ρηεξοπλισμόκαιμεάδεια ενεργή 95 τ.μ.,
καθ.  και105 τ.μ.μικτάκατασκευή1971,4
χώροι ,2οςόροφος,ανακαινισμένοεκβά-
θρων,σεπολύκαλήκατάστασημεκαινούργια
συνθετικάκουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,οι
χώροι τουλειτουργικοίκαιηθέρμανσηανε-
ξάρτητη,ηπρόσβασητουάνετη,μεθωρα-
κισμένηπόρτακαιμεδύοWC , εξαιρετικής
προβολήςκαισε κεντρικότατοσημείο, τιμή
ευκαιρίας ,μόνο53.000€,Υπόδειξημόνοσε
σοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

ισόγειοκατάστημα28τ.μ.,με28τ.μ.πατάρι
καιμεπολύμεγάλουπόγειο84τ.μ.μεεσωτε-
ρικόασανσέρ,κατασκευήapos;72,διατίθεται
προςπώληση ,με εγγυημένηαπόδοση,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , τιμή ευκαιρίας
σίγουρα,μόνο32.00€.

Κωδ.13804ΓΗΠΕΔΟ,Κατάστημα65τ.μ.,
ισόγειομε35τ.μ.υπόγειο,διατίθεταισετιμή
ευκαιρίας ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.116008Πωλείταιαγροτεμάχιοάδειο

κοντάστασφαγείατηςΒέροιαςμε6.937τ.μ.
καιάλλα3στρ.κατεχόμενοδηλ.συνολικά10
στρ.στην τιμή των21000€ τελική .σπάνια
ευκαιρία .ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€. .Αποκλειστι-

κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13571ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Οικόπεδο170

τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεμοναδικήθέαστον
κάμπο ,άρτιοκαιοικοδομήσιμομεσ/δ0,8 ,
τιμήευκαιρίαςμόνο35.000€.

Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο το οποίο
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας,
15.000€.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ., εντόςσχεδίουπόλης ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη, ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
50.000€.

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδο584τ.μ., εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8
ελαφρώςεπικλινές,πάνωσεκεντρικόδρόμο
καιμενότιοπροσανατολισμό ,σπάνιοοικό-
πεδοσίγουρα,τιμήαπό70.000€τώραμόνο
42.000€.

κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070
τ.μ.,εκπληκτικόοικόπεδο,ευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία,σε τιμήπροσφοράςμόνο57.000€
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105140ΔΕΗ,Πωλείταιπάρκινγκ

ισόγειομεανεξάρτητηγκαραζόπορτα15τ.μ.,
μεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση,μόνο7.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της

ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκει-
ται για έναμοναδικόακίνητο, εξολοκλήρου
ανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,έναμπάνιοπολυ-
τελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ευρί-
σκεταισεπολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετους
χώρους , με θωρακισμένηπόρτα εισόδου
καιαποτελεί ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, τιμή:
98.000€.Ιδανικόακίνητογιακάποιονπουα-
ναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρδιάτηςπόλης.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,
πωλείταιμίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονο-
κατοικίασυνολικήςεπιφάνειας94τ.μ.ισόγεια.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκου-
ζίνακαιΜπάνιο .Είναι κατασκευασμένη το
1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέ-
λαιοκαιξυλολέβητα,Ανοιχτωσιά,Κουφώματα
Συνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Τζάκι,A/C,
Διπλάτζάμια,Ηλιακόθερμοσίφωνα,Μπαλκό-
νια15τ.μ.-Τιμή:80.000€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
στην οδόΑγ. Πατα-
πίου 10 στη Βέροια
κατάστημα εμβαδού
100 τ.μ., με ημιυπό-
γειο χώρο εμβαδού
30 τ.μ., κατάλληλο
για επαγγελματική
χρήση (τέως Γυμνα-
στήριο). Πληρ. τηλ.:
23310 24939, κιν.:
6973015833.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΑριστούχοςπτυχιούχοςτουΤμήματοςΜουσικήςΕπιστή-
μης&ΤέχνηςτουΠανεπιστημίουΜακεδονίας,μεειδίκευση
στη μονωδία, διδάσκει τραγούδι.Διδάσκονται όλα τα είδη
ελληνικούκαιξένουρεπερτορίου(έντεχνο,λαϊκό,ποπ,ροκ,
μιούζικαλ,κλασσικόκ.ά.).Προαιρετικάδιδάσκεταικιθάρακαι
πιάνο για τηνσυνοδεία του τραγουδιού.Προετοιμασία για
εισαγωγήσε μουσικέςσχολές.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.: 6980
202881.

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ηγνωστήεταιρείαταχυμεταφορών«SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνοραντεβούγιαεπικοινωνία:6937226565



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙμάγειραςμεπτυ-
χίοκαιπροϋπηρεσίακαικοπέλα
γιαλάντζα.Τηλ.:2331070846&
ωρες5.00μ.μ.-8.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
Delivery και κοπέλα για
τύλιγμα στο ψητοπωλείο
ΓΙΑΝΝΗΣ.Πληροφορίες κ.
Γιώργος-6984472747.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ τα-
χυμεταφορών «SPEEDEX
COURIERΒέροιας» ζητάμε
δύο(2)άτομαγιαεργασίαμε
δίπλωμααυτοκινήτουκαιμηχα-
νής.Πληροφορίεςσταγραφεία
μαςΘεσσαλονίκης45κύριος
ΤσιφλίδηςΣ.Χαράλαμπος.Τηλ.
επικοινωνίας:6937226565.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ28τ.μ.LUXανακαινισμένο&επιπλωμένο19.000€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.20ετίαςκαλό16.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό27.000€

ΡΟΛΟΪ70τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ευκαιρία15.500€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ90τ.μ.ανακαινισμένοκαλό38.000€
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.θέακαλό50.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110 τ.μ. καλόανακαινισμένοντουλάπες
80.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.ευκαιρία27.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. 10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ170τ.μ.μεζονέτα58.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180 τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ75τ.μ.καλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΓΗΠΕΔΟ100τ.μ.καλό320€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ220τ.μ.ισόγειο+220τ.μ.υπόγειοκαλό
1.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο

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.

ΕΜΠΕΙΡΗ  νοση-
λεύτρια ζητά εργασία
σε ιατρείο τηςΒέροιας
ή τηςΝάουσας.Πληρ.
τηλ.:6970123208.

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,αποθηκηκαινουριο75000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ45τ.μ20ετιαςεπαγ.στεγη40000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.69000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογ.75τ.μχρήζειανακαιν.20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ΔΚWCομορφο,επιπλωμενο160€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριομε3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θθέα350€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟμεθεα,Α.Θ.Κοπλαμ,Πορταασφ.2ΔΣΚ350€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκατω1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚΘερμ/τες,θεακουκλι270€
ΠΑΠΑΚΙΑ3ΔΣΚ+ΠΑΡΚΙΓΚκαινουριο350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δ-ΣΚανωγειοκαλο160€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαν-
νη,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.μχρηζειανακΙατρειο60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο1οςμεασανσερ22000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό25ως1500
τ.μαπό50εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλησι-
ονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣεισογειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημαεξαιρετικηθεση60+60υπογειο1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος50
τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ηεταιρείαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςεσπεριδο-
ειδώνΗΡΑ ΕΠΕζητάειάντρεςκαιγυναίκεςάνωτων18
ετώνγιαεργασίαωςεργάτες.Αιτήσειςσταγραφείατης
εταιρίας καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 9:00π.μ
έωςτις2:00μ.μ.Τηλέφωνοεπικοινωνίας2331093066–
6974020056.

Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδιαφερομένων:
1.Αστυνομικήταυτότητα(φωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(φωτοτυπίαεκκαθαριστικούτηςεφορίας)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαβιβλιαρίουυγείας)
4.Α.Μ.Κ.Α.(φωτοτυπία)
5.Φωτοτυπίαπιστοποιητικούυγείαςεργαζομένωνσε

εργοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος.
6.ΒιβλιάριοκαταθέσεωνΤράπεζας.
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας.
Διαβατήριο.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςγραφείουπλήρουςα-
πασχόλησης.Άριστηγνώσηλογιστικής(βιβλίαΓ΄
κατηγορίας),αγγλικών,Η/Υ(ERP,Excel,Word).
Αποστολήβιογραφικών:fakutsio@otenet.gr,τηλέ-
φωνοεπικοινωνίας2331071803.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ  «TSIFLIDIS
SECURITY»ζητούνταιφύλακεςμεάδεια ερ-
γασίαςκαιπιστοποίησηγαιμόνιμη εργασία.
Τηλ.επικοινωνίας:6937226565.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκρεοπώληςγιαεργαστήριοκρεάτων.
Πληροφορίεςκ.Γιώργος6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα καλοσυνάτη, πολύ

φτωχιά, πεπειραμένη, με άριστες συστά-
σεις,ζητάδουλειάγιαφύλαξηηλικιωμένων,
γιακαθαριότηταμαγαζιώνκαισκάλεςοικο-
δομών.Τηλ.:6972410205.

ΚΥΡΙΑζητεί24ωρηεργασία,ωςεσωτερική,
γιαφροντίδαηλικιωμένων.Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπεριποίηση γε-
ρόντων,γιαπρωίήγιααπόγευμα,καθαριό-
τητασπιτιών,γραφείων,σκάλες.Τηλ.:6946
479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και ε-

ξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες κα-
θώς και κάτοχοςάδειας διδασκαλίαςαγγλι-
κώνπαραδίδει μαθήματα σεπαιδιά δημο-
τικού και γυμνασίου.Τμέςπολύπροσιτές.
Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙιδιαίτεραμαθήματαστα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή πτυχιούχο
ΜαθηματικούΑΠΘσεφιλικέςτιμές.Τηλ.επι-
κοινωνίας:6906471253.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTAYARIS 1.300 κ.ε.,

μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύητες,
30.500χιλιόμετρα,σεκαλήκατάσταση,μαύ-
ρο.Τηλ.:2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτητικόδωμάτιο

λευκόμεστρώμα,πλυντήριορούχων45άρι,
διπλή ντουλάπα, καναπέςπου γίνεται διπλό

κρεβάτι,γραφείομελευκότζάμιαμμοβολήκαι
συρταριέραγραφείου.Τηλ.:6978335129.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπι-
πλα γραφειου, σαλόνι
SATO μπλε, 4 καρέ-
κλες, τραπέζι, τραπεζά-
κι, τραπέζιπτυσσόμενο
συσκέψεων, ντουλάπα
με κλειδαριά (κερασί),
ντουλάπα-ράφια (μελί),
καναπέδες, όλασεάρι-
στη κατάσταση. Τηλ.:
2331021210,Κιν.:6978
004183.

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.στοκέντρο74 τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,
έχει2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης
40.000ευρώ.
-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.71Πωλαίτειαχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000
ευρώ.

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
-ΜΕΓΑΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ:Πωλείταικετρικότατο

διόροφοκατάστημα,70τ.μ.μεμεγάληπρό-
σοψη,ΜΟΝΟ75.000ευρώ.

-ΣΧΕΔΟΝΤΖΑΜΠΑ:Διαμέρισμα60τ.μ.με
2ΔΣΚWC,διαμπερές,πλήρωςανακαινισμέ-
νο,μεακριβάυλικά,33.000ευρώ.

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

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απόγνωστήεταιρείαμεταφορώνζητείταιλογίστριαμε

άριστη γνώσηυπολογιστικώνπρογραμμάτων και απο-
θήκηςεμπορευμάτωνγιαμόνιμηεργασία,θαπροτιμηθεί
εμπειρία.Βιογραφικόμεραντεβούστοτηλ.6937226565.

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.
ζητάπροσωπικό για τις ανάγκες
της μονάδας παραγωγής της,
που βρίσκεται στο 5ο χλμ.Αλε-
ξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Συγκεκριμέναζητούνται:
•Εργάτες και εργάτριες για το

τμήμαπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό(γεωπόνους,χημικούς,τεχνο-

λόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους).
Οιενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενεςμπορούννακαταθέ-

τουναιτήσειςστην έδρα της επιχείρησης,στο5ο χλμ.Αλε-
ξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόαπλήφωτογρα-
φίαμεγέθουςταυτότητας.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



Αφωνοι έμειναν οι πάντες, μετά την ανακοίνωση 
που εξέδωσε η Ryanair, σύμφωνα με την οποία δι-
ακόπτει από τον Απρίλιο την αεροπορική σύνδεση 
Θεσσαλονίκης – Αθήνας!

Η κίνηση αυτή προκαλεί ΣΟΚ, όπως είναι αναμε-
νόμενο, αφού τα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη 
εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες επιβάτες, ενώ το 
μονοπώλιο που δημιουργείται έπειτα από αυτή την 
κίνηση είναι φυσιολογικό να επιφέρει τα ανάλογα 
προβλήματα.

Αναλυτικά η ανακοί-
νωση: 

Ενημερώνουμε το ε-
πιβατικό κοινό, πως από 
την 1η Απριλίου 2019 
διακόπτεται η σύνδεση 
Θεσσαλονίκη-Αθήνα και 
αντίστροφα. Η τελευταία 
πτήση θα πραγματοποι-
ηθεί από την Θεσσαλο-
νίκη προς την Αθήνα την 
31η Μαρτίου 2019 με 
ώρα αναχώρησης 20:05 
κα ι  αρ ιθμό πτήσης 
FR8969. Η πώληση των 
εισιτηρίων έχει διακοπεί. 
Ευχαριστούμε πολύ για 
την εμπιστοσύνη που 
μας δείχνετε.
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CMYK

P Μια καθημε-
ρινή ιστορία που α-
λιεύσαμε από το δι-
αδίκτυο, αναδημο-
σιεύουμε σήμερα. 
Ίσως επειδή απο-
τυπώνει τον κόσμο 
μέσα στον οποίον 
ζούμε…

P (Τα σημερινά 
πολιτικά σχόλια στα 
σκίτσα.)

P Έχουμε και 
λέμε λοιπόν:

P Χθες όλη νύ-
χτα χιόνιζε. Και σήμε-
ρα εγώ:

 
P 8:00 Έφτια-

ξα χιονάνθρωπο.
 
P 8:10 Ήρθε 

η γειτόνισσα φεμινίστρια και με ρώτησε γιατί δεν 
έφτιαξα και μια χιονογυναίκα.

 
P 8:15 Έφτιαξα και γυναίκα από χιόνι.
 
P 8:17 Ο άλλος γείτονας παραπονέθηκε 

πως η χιονογυναίκα έχει πολύ μεγάλα στήθη και 
προβάλει λάθος πρότυπο.

 
P 8:20 Γκέι-ζευγάρι από απέναντι φώνα-

ζαν πως οι χιονάνθρωποι θα έπρεπε να είναι 
δυο άνδρες διότι νιώθουν μειονεκτικά.

 

P 8:22 Τρανσέξουαλ που μένει στο τέλος 
του δρόμου, με ρώτησε γιατί δεν έφτιαξα δυο χιο-
νοσώματα με αφαιρούμενα μέλη.

 
P 8:25 Οι βίγκαν από άλλο τέλος του 

δρόμου είπαν πως το καρότο είναι η διατροφή 
τους και δεν επιτρέπουν να χρησιμοποιείται 
σαν μέρος του χιονάνθρωπου.

 
P 8:28 Μαύροι με αποκαλούν ρατσιστή διό-

τι ο χιονάνθρωπος είναι λευκός.
 
P 8:31 Ο μουσουλμάνος από απέναντι 

απαιτεί να καλύψω την χιονογυναίκα με σε-
ντόνι.

 
P 8:40 Ήρθε αστυνομία και είπαν πως κά-

ποιος ένιωσε προσβεβλημένος και με κατήγγειλε.
 
P 8:42 Ήρθε πάλι η φεμινίστρια και 

απαίτησε να αφαιρέσω την σκούπα από τη 
χιονογυναίκα, διότι συμβολίζει την αστική οι-
κογενειακή της σκλαβιά.

 
P 8:43 Ήρθε ο πρόεδρος του συλλόγου για 

την ισότητα και με απείλησε με μηνύσεις.
 
P 8:45 Με δείχνουν σε όλες τις τοπικές 

ειδήσεις όπου με ρώτησαν αν ξέρω διαφορά 
μεταξύ χιονανθρώπου και χιονογυναίκας. Α-
πάντησα «Χιονόμπαλες». Με αποκαλούν «κα-
ταραμένο φασίστα και σεξιστή».

 
P 9:00 Είμαι πρώτη είδηση σε όλα τα κα-

νάλια σαν τρομοκράτης, ρατσιστής, ομοφοβικός, 
εγκληματίας και με κατηγορούν για δημιουργία 

επικίνδυνων καταστάσεων με αφορμή την κακο-
καιρία.

 
P 9:10 Με ανακρίνουν για να ανακαλύ-

ψουν αν λειτουργούσα μόνος μου η αν έχω 
συνεργάτες. Κοινωνικοί λειτουργοί πήραν τα 
παιδιά μου.

 
P 9:29 Στον δρόμο περνάει όχλος με πυρ-

σούς από εκείνους που έχω προσβάλλει. Απαι-
τούν τον αποκεφαλισμό μου.

 
P 9.30 Αποφάσισα να μην ξανακάνω 

χιονάνθρωπο.
 
P Και:
 Ρωτάει ο δάσκαλος τον Τοτό:
-Η μητέρα σου αγοράζει ένα πουκάμισο προς 

50 ευρώ, μια φούστα προς 40 ευρώ, ένα καπέλο 
προς 30 ευρώ και ένα ζευγάρι παπούτσια προς 
90 ευρώ. Πες μου Τοτέ, τι κάνουν όλα αυτά;

-Όλα αυτά κύριε, κάνουν τον μπαμπά μου 
θηρίο!

Κ.Π.

Η Ryanair 
διακόπτει τη 

σύνδεση 
Θεσσαλονίκης – 

Αθήνας!
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