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Το νόημα της αριστείας…
Όλο και περισσότερα ονόματα πολιτών, χορηγών, ε-

θελοντών, μαθητών, αθλητών προστίθενται κάθε χρόνο 
στον κατάλογο του Δήμου Βέροιας για την καθιερωμένη 
εκδήλωση, απονομής εύφημης μνείας και τιμητικών 
διακρίσεων. Φέτος, ίσως να ήταν η πιο μακροσκελής 
λίστα.

Από τη μία, είναι πραγματικά τιμή για την πόλη να 
έχει αυτόν τον μεγάλο αριθμό διακριθέντων. Από την 
άλλη όμως, μήπως χάνει το νόημά της η αριστεία, ανά-
μεσα σε εκατοντάδες ονόματα που αγγίζουν φέτος και 
τα 300; Πέρα από την πολύωρη τελετή, ίσως θα πρέπει 
ο Δήμος να επανεξετάσει το θέμα και στο οργανωτικό 
του μέρος και να προσδώσει ένα νέο νόημα` στις τιμη-
τικές διακρίσεις, χωρίς να σημαίνει βέβαια αυτό, ότι δεν 
είναι άξιοι συγχαρητηρίων οι κόποι και οι αγώνες των 
διακριθέντων!
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«Εύφημοςμνεία»

Δύο ήταν οι πολίτες που έλαβαν «εύφημο μνεία» από τον 
Δήμο Βέροιας στη χθεσινή τελετή στο Χώρο Τεχνών. Ο Αντώ-
νηςΤσαπάρας για τη δωρεά προς τον Δήμο ενός αγάλματος 
«Κόρη της Βέροιας» από την ιδιωτική του συλλογή και η υπάλ-
ληλος καθαριότητας του Δήμου ΑθηνάΜανούσου για την ευ-
γενική της πράξη να παραδώσει άμεσα στον ιδιοκτήτη του, ένα 
τσαντάκι με χρήματα και πολύτιμα έγγραφα που εντόπισε κατά 
τη διάρκεια της υπηρεσίας της.

Παράδειγμα προς μίμηση και οι δύο!

Για την εξυπηρέτηση και ασφά-
λεια του κοινού, κατά τη διεξαγωγή 
της παρέλασης της 16ης Οκτωβρί-
ου, καθώς και της τέλεσης δοξο-
λογίας στον Παλαιό Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου Βέροιας και της κατάθεσης 
στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων 
στην Πλατεία Ρακτιβάν, η Διεύθυν-
ση Αστυνομίας αποφάσισε για αύ-
ριο Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, από τις 
06:00 έως 13:00, την απαγόρευση 
της κυκλοφορίας, της στάσης και 
στάθμευσης όλων των οχημάτων, 
όπου αυτή επιτρέπεται, στις παρα-
κάτω οδούς : Περικλέους, από την 
συμβολή της με την οδό Μητροπό-
λεως έως τη συμβολή της με την 
οδό Κεντρικής, Αντωνίου Καμάρα, 
από τη συμβολή της με την οδό 
Περικλέους έως τη συμβολή της με 
την οδό Τρύφωνος. 

Επίσης την απαγόρευση της κυκλοφορίας πάσης 
φύσεως οχημάτων, από τις 10:00 έως 14:00, στις παρα-
κάτω οδούς : 

- Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό 
Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Μάρκου Μπό-
τσαρη,

- Εληάς, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλε-
ως έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως,

-Ανοίξεως, από τη συμβολή της με την οδό Κουντου-
ριώτου έως τη συμβολή της με την οδό Καρακωστή,

- Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Μητρο-
πόλεως έως τη συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου,

-Κεντρικής, από τη συμβολή της με την οδό Μεγάλου 
Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό 10ης Με-
ραρχίας,

- Θεμιστοκλέους, από τη συμβολή της με την οδό 
Κεντρικής έως τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως, 
• Τρύφωνος, από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής 
έως τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως,

- Ελευθερίας, από τη συμβολή της με την οδό Μητρο-

πόλεως έως τη συμβολή της με την οδό Γοργοποτάμου,
- Πατριάρχου Ιωακείμ, από τη συμβολή της με την 

οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την οδό Αγ-
γέλων,

- Αγίου Δημητρίου, από τη συμβολή της με την οδό 
Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως. 

 Και τέλος, την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, από τις 
08:00 έως 14:00, στις οδούς :

-Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό 
Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Μάρκου Μπό-
τσαρη, 

-Εληάς, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλε-
ως έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως,

- 10ης Μεραρχίας, από τη συμβολή της με την οδό 
Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής, 

--Αγίου Δημητρίου, από τη συμβολή της με την οδό 
Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την οδό Έλλης. 

 Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες απαγό-
ρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγε-
ται μέσω παρακαμπτηρίων οδών, με μέριμνα και φροντί-
δα του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας.

Οδηγοί προσοχή: Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας 
αύριο για τα Ελευθέρια της Βέροιας

Έναςαπολογισμός
μεθετικόπρόσημο

Έναν μακροσκελή απολογισμό για τα πεπραγμένα 
του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, επί της προεδρίας του (2014-
2019) έκανε ο κ.ΝίκοςΜαροκεφαλίδης λίγες ημέρες 
μετά την παράδοση της σκυτάλης στη νέα πρόεδρο κ. 
ΓεωργίαΜπατσαρά.

Εξαιρετικά ευγνώμων, δηλώνει ο κ. Μαυροκεφαλί-
δης, και πλήρως εμπειριών από το ταξίδι του σε δρό-
μους τους θεάτρου, το οποίο υπηρέτησε με ευθύνη, 
πολύ δουλειά και αγάπη. Το πρόσημο του αποτελέ-
σματος αυτής της δουλειάς, καταγράφεται θετικά και 
ευχαριστεί όλους τους συνταξιδιώτες του σ’ αυτήν την 
πορεία.

Κλείνοντας τον αναλυτικό απολογισμό του (βλέπε 
σχετική ανάρτηση στο laosnews.gr) εύχεται στη νέα 
διοίκηση να έχουν πάντα και μόνο επιτυχίες!

Σε ρυθμούς κουκλοθέατρου και παντομίμας
η Βέροια και οι Κοινότητες

Στον κόσμο του κουκλοθέατρου και της παντομίμας βρίσκεται αυτές τις μέρες η Βέροια, στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Φεστιβάλ που διοργανώνει για 4η χρονιά η ΚΕΠΑ. Ήδη από το ξεκίνημα, την περασμένη Παρασκευή, μικροί και 
μεγάλοι πήραν τις πρώτες γεύσεις της μαγείας, τόσο στις αίθουσες της Στέγης και του Χώρου Τεχνών, όσο και στην 
Πλατεία της Εληάς, κάτω από το ζεστό φθινοπωρινό ήλιο της περασμένης Κυριακής. Με ενθουσιασμό συμμετέχουν, 
κυρίως τα παιδιά, στις δράσεις οι οποίες συνεχίζονται με πρωινές παραστάσεις, για μαθητές σχολείων αλλά και οικογε-
νειακό κοινό τα απογεύματα.

Σήμερα Τρίτη 15 Οκτωβρίου στις 10.00 π.μ. και 12.00 μ. στη Στέγη θα παρουσιαστεί ο «σπόρος» μια παράσταση 
(Αργετνινή-Ισπανία) με κούκλες και αντικείμενα και την Πέμπτη κουκλοθέατρο με τα πόδια και μαγειρική στις μύτες των 
ποδιών!
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Πέμπτη 24 και Παρασκευή 25 Οκτωβρίου
Επιπλέον μαστογραφίες 

στο Ακτινολογικό 
Εργαστήριο 

του Κ.Υ. Βέροιας

Στο Ακτινολογικό Εργαστήριο του Κ.Υ. Βέροιας θα διενεργηθούν επιπλέον μαστο-
γραφίες την Πέμπτη 24 και Παρασκευή 25 Οκτωβρίου στα πλαίσια της ενημερωτι-
κής εκστρατείας κατά του καρκίνου του μαστού.

Προϋποθέσεις για τον προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο: 
α) Ηλικίες γυναικών από 40 έως 70 ετών
β) Να μην έχει γίνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες
γ) Να μην έχουν ιστορικό καρκίνου μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο 

μαστό
δ) Η γυναίκα να μην είναι σε έμμηνο ρύση (περίοδο), από 3 ημέρες πριν έως 5 

ημέρες μετά
Ο προγραμματισμός για όσες γυναίκες ενδιαφέρονται να κάνουν τον προληπτι-

κό έλεγχο του μαστού, θα γίνει κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα του Κ.Υ. Βέροιας 
2331022332 – 2331024661 – 2331021863 εσωτ. 102 (Ακτινολογικό Εργαστήριο) 
και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

Με την παραπάνω δράση τονίζουμε την ανάγκη πρόληψης και έγκαιρης διάγνω-
σης του καρκίνου του μαστού, δίνοντας στο ευρύτερο γυναικείο κοινό τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε απαραίτητες εξετάσεις, στέλνοντας το μήνυμα του ετήσιου ελέγχου 
και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.

Εξιχνίαση κλοπής πορτοφολιού
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 37χρο-

νης, 30χρονης και ανήλικης, όλες τους ημεδαπές, διότι όπως προέκυψε από την 
έρευνα, ενεργώντας από κοινού την 24η Σεπτεμβρίου 2019 σε περιοχή της Ημαθίας, 
παραβίασαν σταθμευμένο φορτηγό σπάζοντας το παράθυρό του και αφαίρεσαν ένα 
πορτοφόλι με το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ.

Σύλληψη για κλοπή χρημάτων 
Συνελήφθη στις 11 Οκτωβρίου 2019 το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του 

Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, 42χρονος ημεδαπός, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, νωρίτε-
ρα την ίδια ημέρα διέρρηξε γραφεία και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 127 ευρώ. Στην κατοχή του 
βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των κλεμμένων χρημάτων, καθώς και ένα κλεμμένο μοτοποδήλατο, τα 
οποία και κατασχέθηκαν.

Συνάντηση  
Καρανικόλα - Καλαϊτζίδη 
για θέματα της Νάουσας

Συνάντηση εργασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ημαθίας κ. Κώστα Καλα-
ϊτζίδη είχε χθες Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, στην Βέροια ο Δήμαρχος Νάουσας, Νικόλας 
Καρανικόλας. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα μείζονα  θέματα που αφορούν  στον Δήμο 
Νάουσας καθώς και οι δυνατοί τρόποι επίλυσής τους,  στο πλαίσιο της αγαστής συ-
νεργασίας τους. 

Την  107η Επέτειο Απελευθέρωσής της από τον τουρκικό 
ζυγό, γιορτάζει η  πόλης της Αλεξάνδρειας  την Παρασκευή 
18 Οκτωβρίου σύμφωνα με το παρακάτω το πρόγραμμα 
εκδηλώσεων:

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου
Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημόσιων και Δημοτι-

κών Καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών, με μέριμνα των 
αρμοδίων, καθώς και των οικιών της πόλης της Αλεξάνδρειας 
από την ανατολή του ηλίου της 17ης Οκτωβρίου μέχρι τη δύ-
ση της 18ης Οκτωβρίου.

 Παρασκευή 18-10-2019
Ώρα 07:30: Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των 

εκκλησιών.
Ώρα 08:00: Επίσημη έπαρση της Σημαίας στο χώρο του 

Ηρώου της πόλης της Αλεξάνδρειας , παρουσία διμοιρίας 
οπλιτών μέριμνας Κ.Ε.Α.Σ.

Ώρα 10:00: Πέρας προσέλευσης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Αλεξάνδρειας επισήμων.

Aπόδοση τιμών στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλε-
ξάνδρειας από τη Φιλαρμονική και από Διμοιρία της Κ.Ε.Α.Σ

Ώρα 10:15: – Επίσημη Δοξολογία & Εκφώνηση του πανη-
γυρικού της ημέρας από τον κ. Γιάννη Μοσχόπουλο, Δικηγό-
ρο, Ιστορικό.

Ώρα 11:15 : Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφά-
νων στο Ηρώο της Αλεξάνδρειας από τους:

• Δήμαρχο Αλεξάνδρειας
• Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης
• Εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων
• Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
• Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας
• Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Ημαθίας ή αντικαταστάτη 

του
• Διοικητή Κέντρου Εκπαίδευσης Αεροπορίας Στρατού 

Αλεξάνδρειας
• Διοικητή Αστυνομικού τμήματος Αλεξάνδρειας
• Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας

• Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου για την Εθνική Αντίστα-
ση

• Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας
• Προέδρους Αναπηρικών Οργανώσεων
• Οργανώσεις, Συλλόγους, Σωματεία & λοιπούς φορείς
Σιγή ενός λεπτού – Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.
Ώρα 12.00: Παρέλαση
Παρέλαση προ των πολιτών και των Επισήμων επί της ο-

δού Βετσοπούλου, μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο, των 
μαθητών και μαθητριών των σχολείων, συλλόγων κλπ., με τις 
σημαίες τους, καθώς και Διμοιρίας Στρατού της Κ.Ε.Α.Σ.

Στην παρέλαση θα λάβουν μέρος κατά σειρά :
• Φιλαρμονική του Δήμου • Ο έχων το Γενικό Πρόσταγμα 

(Καθηγητής Φυσικής Αγωγής) • Ειδικό Σχολείο • Δημοτικά 
Σχολεία (1ο – 2ο – 3ο – 4ο – 5ο – 6ο – 7ο ) • Γυμνάσια (1ο 
– 2ο ) • Λύκεια (1ο – 2ο ) • ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ • Πολιτιστικοί Σύλ-
λογοι της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας • Αθλητικοί Σύλ-
λογοι της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας • Σώμα Ελλήνων 
Προσκόπων Αλεξάνδρειας • Διμοιρία στρατιωτών της Σ.Α.Σ

Εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση 
της Νάουσας στις 17 Οκτωβρίου

Εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της Νάουσας από τον Τουρκικό ζυγό διοργανώνει,  την Πέμπτη 17 Οκτωβρί-
ου 2019, ο Δήμος Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ώρα 08:00 Εωθινό από τη Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας. Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες.
Ώρα 08:00 Έπαρση της Σημαίας στο Ηρώο της πόλης.
Ώρα 10:30 Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Απόδοση τιμών από 

την Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας και τον Στρατό. Πριν τη Δοξολογία θα τελεστεί μνημόσυνο των ευεργετών του 
Δήμου.

Ώρα 11:15 Καφές στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Νάουσας.
Ώρα 11:30 Επιμνημόσυνη δέηση. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον εκπαιδευτικό του 1ου 

Λυκείου Νάουσας κ. Αχιλλέα Νικόπουλο. Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης. 
Ώρα 20:00 Υποστολή της σημαίας από τμήμα του Στρατού.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, ώρα 20:00: Επετειακή μουσική συναυλία με τη Φιλαρ-

μονική Εταιρεία Νάουσας «Παραδοσιακές και Σύγχρονες Ελληνικές Μελωδίες».
• Σάββατο 19 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, ώρα 20:00: 8ο Φεστιβάλ Χορωδιών Νάουσας «Άγ-

γελμα Ελευθερίας» σε συνδιοργάνωση με του Μουσικό Σωματείο «Ωδείο Ναούσης». Συμμετέχουν οι χορωδίες: 
“Vocal” Φωνητικό Σύνολο Πάτρας, Μικτή Χορωδία Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας, Χορωδία Συλλόγου Μουσικών Εκπαι-
δευτικών Αν. Μακεδονίας-Θράκης Αλεξανδρούπολης, Σύλλογος Κερκυραίων & φίλων της Κέρκυρας Θεσσαλίας 
«Νικόλαος Μάντζαρος» - Κερκυραϊκή Χορωδία Λάρισας, Μικτή Χορωδία & Μαντολινάτα Μουσικού Σωματείου «Ω-
δείο Ναούσης».

• Κυριακή 20 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, ώρα 20:00: «Από τον κινηματογράφο στο musical». 
Συναυλία με το Οργανικό Σύνολο «Art Various» και το Φωνητικό Σύνολο «Voices». Συμμετέχει το τμήμα μπαλέτου 
mediate της Εστίας Μουσών.

Το πρόγραμμα εορτασμού 
της Επετείου Απελευθέρωσης 

της Αλεξάνδρειας
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Ομάδα ελεύθερης συζήτησης και έκφρασης 
για την 3η ηλικία, από τον «Έρασμο»

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»  συνεχίζοντας να εγκαινιάζει 
δράσεις κοινωνικής δικτύωσης και ευαισθητοποίησης προχωρά στη δημιουργία «Ο-
μάδας ελεύθερης συζήτησης και έκφρασης για την 3η ηλικία», με ποικίλη θεματολογία 
βιωματικού χαρακτήρα και με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους ηλικιωμένους συντο-
πίτες μας που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν, από την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, 
στις 11.00π.μ. και κάθε Τετάρτη για 10 συναντήσεις συνολικά στα νέα μας γρα-
φεία, Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια. 

Με τη νέα του δράση ο «Έρασμος» τιμά την 3η ηλικία, κοινωνώντας με τα ιδι-
αίτερα προβλήματα και τις αγωνίες της, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί αστείρευτο 

κεφάλαιο σοφίας και άντλησης εμπειρίας, κεφάλαιο γνώσης προς αξιοποίηση και πηγή συνειδητοποίησης ότι 
η ζωή δεν ήλθε μόνη, αλλά κάποιοι την έφεραν και μας την παρέδωσαν, ως μια σκυτάλη ευθύνης, αγάπης, 
προσφοράς και συνέπειας προς τις επόμενες γενιές. Η ομάδα φιλοδοξεί να εμπνεύσει την αισιοδοξία και την 
αγωνιστικότητα για μια δυναμική παρουσία των ηλικιωμένων στην καθημερινότητα τους  με το σύνθημα: «Το 
να γερνά το σώμα είναι αναπόφευκτο. Το να γερνά η ψυχή, όχι»! 

Δηλώσεις συμμετοχής Δευτέρα – Παρασκευή, 
9.00π.μ. – 14.00 π.μ. στα γραφεία μας, Μ. Αλεξάνδρου 17. Τηλ. 23310 74073 
email: erasmos.veria@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
 του ΣΟΦΨΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Με την πραγματοποίηση της βραδιάς για την 

παραδοσιακή – σμυρναίικη μουσική την Παρα-
σκευή 11/10 στο Κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ», ολοκληρώ-
θηκαν οι εκδηλώσεις του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας για την 
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2019.

  Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί:
- Τον Δήμο Βέροιας για τη συνδιοργάνωση της 

εκδήλωσης της Πέμπτης 10/10
- Τον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας για την ευγενική 

χορηγία στη μνήμη του Ιατρού Ορέστη Σιδηρό-
πουλου

- Τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών «λέξις» για 
την ευγενική χορηγία τους

- Τα μέλη και τους εθελοντές του Συλλόγου
  Για τη μουσική βραδιά ευχαριστεί:
- Το Κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ»
- Τη Βάσω Βασιλειάδου και τους συνεργάτες 

της
- Τον Κώστα Καραπαναγιωτίδη , τον Αντώνη 

Καλατή και τον Γιώργο Καραπαναγιωτίδη

- Τους χορευτές του Συλλόγου Μικρασιατών 
Ημαθίας

  Για την παρουσία τους ευχαριστεί τους :
- Δήμαρχο Βέροιας κ. Κώστα Βοργιαζίδη
-  Βουλευτή Ημαθίας κ. Αν. Μπαρτζώκα
-  Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Στ. Μουρτζίλα
- Διοικητή της Ι Μεραρχίας Πεζικού «ΣΜΥΡΝΗ» 

Υποστράτηγο κ. Σάββα Κολοκούρη
- Διευθυντή Αστυνομίας Ημαθίας κ. Διον. Κού-

γκα
- Αντιδημάρχους Βέροιας κ. Β. Παπαδόπουλο 

και Αλ. Τσαχουρίδη
- Δημ. Συμβούλους Βέροιας κ. Θ. Θεοδωρίδη 

και Ι. Τσαναξίδη
Τα Δ.Σ. και εκπροσώπους των :
- Συλλόγου Μικρασιατών Ημαθίας
- Συλλόγου Καρκινοπαθών «ΑΓ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»
- Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑ-

ΣΜΟΣ»
- «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ»
- ΛΕΦΕΔ Βέροιας
- Α.Σ. «ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ»
και όλους που μας τίμησαν με την παρουσία 

τους.
 Το Δ.Σ.

Από το Κοινωνικό Φροντιστήριο της 
Μητρόπολης ζητούνται εθελοντές καθηγητές
 
Από το Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας (Κοινωνικό Φροντιστήριο) της Ιεράς  

Μητροπόλεώς  μας, του οποίου σκοπός είναι η δωρεάν ενισχυτική - φροντιστηρια-
κή  διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ζητούνται 
καθηγητές για την διδασκαλία μαθηματικών, φυσικής, χημείας καί αρχαίων που θα 
μπορούσαν να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους για την κάλυψη των αυξημέ-
νων φετινών αναγκών.  

Για περισσότερες πληροφορίες (Δευτέρα – Παρασκευή 8:30 - 13:30) στα Γραφεία 
της Ιεράς Μητροπόλεως (Μητροπόλεως 30) και στο τηλ. 2331022270 (εσωτ. 8).

4η εκδήλωση παραδοσιακής 
παραγωγής τσίπουρου 

στην  Αγία Βαρβάρα
Ο πρόεδρος και τα μέλη του 

Δ.Σ. του Πολιτιστικός Σύλλογος 
Αγίας Βαρβάρας, προσκαλούν 
το κοινό, την Κυριακή 20 Ο-
κτωμβριού 2019 στην 4η Εκδή-
λωση Παραδοσιακής Παραγω-
γής Τσίπουρο Αγίας Βαρβάρας 
στην πλατεία της Αγίας Βαρβά-
ρας, στις 12:00μ.μ. ... 

Θα συμμετέχουν τα χορευ-
τικά : 

1) Λαογραφικός Εκπολιτι-
στικός Σύλλογος ‘’Ο ΑΜΑΡΑ-
ΝΤΟΣ’’, 

2) Πολιτιστικός σύλλογος 
Κουφαλίων «Μακεδονία» και

3) τα παιδικά και εφηβικά 
τμήματα του συλλόγου μας.. 

Μουσική θα μας παίξουν: 
Η Ορχήστρα του Πέτρος Κα-

ρατζόβαλης.
Φυσικά δεν θα λείπει μουσι-

κή, μεζέδες και ΆΦΘΟΝΟ Τσί-
πουρο ....

Ραντεβού στις 20 Οκτώβρη 
στη πλατεία της Αγίας Βαρβά-
ρας Ημαθίας..

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ !!!

ΣΟΝ ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΤΑΙΝΙΑ: 
ΦΑΡΜΑΓΕΔΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:   Πέμπτη 10/1 
- Παρασκευή 11/10 – Σάββα-
το 12/10 – Κυριακή 13/10 στις  
17.30

Σκηνοθεσία: ΓΟΥΙΛ ΜΠΕ-
ΤΣΕΡ

Σενάριο:ΤΖΟΝ ΜΠΡΑΟΥΝ & 
ΜΑΡΚ ΜΠΑΡΤΟΝ

JOKER (ΧΡΥΣΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΒΕΝΕΤΙΑΣ)

Προβολές:   Πέμπτη 10/10 – Δευτέρα 14/10 
–Τρίτη 15/10 - Τετάρτη 16/10 στις 21.00

Παρασκευή 11/10 – Σάββατο 12/10 – Κυρια-
κή 13/10στις 19.00 και 21.30

Σκηνοθεσία: Τοντ Φίλιπς και σενάριο: Τοντ 
Φίλιπς και Σκοτ Ρίβερ

Πρωταγωνιστούν: Χοακίν Φίνιξ, Ρόμπερτ 
Ντε Νίρο, Ζάζι Μπιτζ, Φράνσις Κόνροϊ, Μαρκ 
Μάρον, Μπιλ Καμπ, Γκλέν Φλέσλερ, Σι Γουί-
γκαμ, Μπρετ Κάλεν, Ντάγκλας Χοτζ και Τζος 
Πάις

ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ  - ADULTS IN 
THE ROOM

(Η νέα ταινία του Κ.ΓΑΒΡΑ Βασισμένη στο 
βιβλίο του Γιάνη ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ)

Προβολές:   Πέμπτη 10/10 – Δευτέρα 14/10 
–Τρίτη 15/10 - Τετάρτη 16/10 στις 21.00 Πα-
ρασκευή 11/10 – Σάββατο 12/10 – Κυριακή 
13/10στις 19.00 και 21.30

Σκηνοθεσία/ Σενάριο: Κ Ω Σ ΤΑ Σ  ΓΑ -
ΒΡΑΣ Ηθοποιοί: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΓΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΛΗΣ, 
ΟΥΛΡΙΧ ΤΟΥΚΟΥΡ, ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ, ΘΕΜΗΣ ΠΑΝΟΥ, ΒΑΛΕ-
ΡΙΑ ΓΚΟΛΙΝΟ, ΟΡΕΛΙΕΝ ΡΕΚΟΥΑΝ, ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ, ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑΚΗΣ, 
ΝΤΑΝ ΣΟΥΡΜΑΝΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΡΛΟΟΥ, 
ΖΟΣΙΑΝ ΠΙΝΣΟΝ, ΚΟΡΝΙΛΙΟΥΣ ΟΜΠΟΝΙΑ, 
ΒΕΝΣΑΝ ΝΕΜΕΤ, ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΑΚΟΥΑΡΟΛΙ, 
ΤΖΟΡΤΖ ΛΕΝΤΣ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου 
ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://
www.cinestar.gr http://www.facebook.com/
cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Την Παρασκευή στο ΣΤΑΡ

Ρουμπελστίλτσκιν
Το Μικρό Θέατρο Λάρισας , κλείνοντας αισίως τα  10 

χρόνια συνεπής παρουσίας στον χώρο του ποιοτικού παιδι-
κού θεάτρου ,παρουσιάζει για 9η χρονιά στην πόλη μας, μια 
παιδική παράσταση που θα μιλήσει στην καρδιά των μικρών 
μας αλλά και στις μνήμες των μεγαλύτερων φίλων μας.

Ρουμπελστιλτσκιν
Ένα παραμύθι των αδελφών Γκριμ σχεδόν 4000 ετών 

που ακόμα και σήμερα όμως μπορεί να διδάξει τον σύγχρο-
νο άνθρωπο πόσο πολύ μπορεί να κοστίσει στη ζωή του 
η απληστία. Όταν κάποιος απαιτεί να αποκτήσει όσα δεν 
μπορεί να έχει ή όσα έχασε λόγω σπατάλης, τότε έρχεται η 
στιγμή που η ανταπόδοση θα είναι μεγαλύτερη από οτιδή-
ποτε μπορεί να φανταστεί.  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Παίζουν και χορεύουν οι ηθοποιοί:
ΑΡΗΣ ΠΛΙΟΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ,
 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ , ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
Κείμενο - Σκηνοθεσία : 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ                      
 Σκηνογραφία : ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΛΦΙΕΡΗ
Κοστούμια : ΤΕΤΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ                                           
Σχεδιασμός Φωτισμών : ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ
Γραφιστικά : ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ                              
Ειδικές Κατασκευές : ΣΑΚΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δημόσιες Σχέσεις : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                
Τεχνικός Σκηνής : ΣΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
Μουσική Επιμέλεια : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ               Ζωγραφική : ΜΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                          
Παραγωγή : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑ                               Διάρκεια : 80 λεπτά (με ένα Διάλειμμα 10 λεπτών)    
Κρατήσεις – Πληροφορίες : 6974797109                         Προπώληση: 8€          Ταμείο Θεάτρου: 10 €              
Μετάφραση : ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΡ – ΒΕΡΟΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  - ώρες 16.30 & 18.30
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΑΡ – τηλ 23310 22373 
Προπώληση 8€ - Ταμείο 10€ - INFO - 6974797109   VIVA.GR

ΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ



Μέτρα ταχείας ενίσχυσης του εισοδήματος των παραγωγών επιτραπέζιων ροδακίνων αλλά και θωράκιση 
των παραγωγών της εν λόγω καλλιέργειας από τις διαρκώς εντεινόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 
ζητά με σχετική Ερώτησή του από τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης, 
Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ,  υπογραμμίζοντας ότι , η φετινή χρονιά προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολη για τους 
παραγωγούς, παρά τις ανάσες που έδωσε η νέα Κυβέρνηση στα εισοδήματα του συνόλου των ελλήνων 
πολιτών. Καθώς η μέση τιμή του επιτραπέζιου ροδακίνου κυμάνθηκε στα 20 – 22 λεπτά το κιλό, χαμηλή σε 
σχέση με το κόστος καλλιέργειας, ενώ λόγω της χαλαζόπτωσης, πολλές ποσότητες επιτραπέζιων ροδάκινων 
οδηγήθηκαν προς χυμοποίηση με τιμές 8-10 λεπτά το κιλό. 

Αναλυτικά, στην Ερώτηση ο κ. Τσαβδαρίδης αναφέρει:
 «Κύριε Υπουργέ,
Ιδιαίτερα δύσκολη προβλέπεται η φετινή χρονιά για τους παραγωγούς επιτραπέζιου ροδακίνου, παρά τις 

ανάσες που έδωσε η νέα Κυβέρνηση στα εισοδήματα του συνόλου των ελλήνων πολιτών.
Η απώλεια εισοδήματος από τις ζημίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαλαζοπτώσεις), σε συνδυ-

ασμό με τα χαμηλά επίπεδα στις τιμές του προϊόντος, τα χειρότερα εδώ και 3 χρόνια,  έχουν ως συνέπεια τη 
συρρίκνωση των αγροτικών εισοδημάτων σε μία περιοχή ήδη επιβαρυμένη από τις συνέπειες του ρωσικού 
εμπάργκο και προσφάτως των νέων δασμών που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο βιομη-
χανικό ροδάκινο. 

Πιο αναλυτικά, όπως δηλώνουν παραγωγοί αλλά και στελέχη συνεταιρισμών της ευρύτερης περιοχής, η 
μέση τιμή του επιτραπέζιου ροδακίνου κυμάνθηκε στα 20 – 22 λεπτά το κιλό, χαμηλή σε σχέση με το κόστος 
καλλιέργειας, ενώ λόγω της χαλαζόπτωσης, πολλές ποσότητες επιτραπέζιων ροδάκινων οδηγήθηκαν προς 
χυμοποίηση με τιμές 8-10 λεπτά το κιλό αλλά και τουλάχιστον το 50% της παραγωγής ήταν δεύτερης ποιότη-
τας. 

Ως  εκ τούτου, αναδύεται ως σημαντική προτεραιότητα ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συγκεκριμένων μέ-
τρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αγορά επιτραπέζιου ροδάκινου. 

Όπως:
Η εισοδηματική ενίσχυση όλων των παραγωγών που καλλιεργούν επιτραπέζια ροδάκινα για την απώλεια 

εισοδήματος λόγω των χαμηλών 
τιμών πώλησης καθώς η πλειοψη-
φία των αγροτών εξαρτούν σχεδόν 
αποκλειστικά το εισόδημά τους από 
τη Γεωργία και οι αποζημιώσεις του 
ΕΛΓΑ, όταν αυτές δίνονται, δεν α-

ντισταθμίζουν τις οικονομικές απώλειες που 
αυτοί υφίστανται.

Ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλ-
λιεργειών επιτραπέζιων ροδάκινων κατά τα 
πρότυπα  της Ισπανίας (20.000 στρέμμα-
τα επιτραπέζια ροδάκινα με 500 ευρώ ανά 
στρέμμα ενίσχυση στον παραγωγό) με στό-
χο τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και 
τον εξορθολογισμό των εισοδημάτων

Ένα πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής ε-
πιτραπέζιου ροδάκινου με δυνατότητα χυ-
μοποίησης μέσω Ομάδων Παραγωγών, 
χρηματοδοτούμενο με κοινοτικούς πόρους, 
που αφενός θα αποσυμφόριζε κάθε έτος τις 
μεγάλες παραγόμενες ποσότητες, συμβάλ-
λοντας παράλληλα στην υγιεινή διατροφή 
των πολιτών

Η άμεση αλλαγή του Κανονισμού του ΕΛ-
ΓΑ έτσι ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτόν 
και οι ζημιές λόγω της κλιματικής αλλαγής, 
καθώς σύμφωνα και με σχετική έκθεση της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για 
την Αλλαγή του Κλίματος, φαίνεται ότι η Γε-
ωργία της Μεσογείου και κατ’ επέκταση και 
της Ελλάδας, επηρεάζεται περισσότερο από 
την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, προκαλώ-
ντας πάνω από 30% απώλειες καλλιεργειών κάθε χρόνο.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
Ποια μέτρα ταχείας ενίσχυσης του εισοδήματος των παραγωγών επιτραπέζιων ροδακίνων προτίθεστε να 

λάβετε και με ποιον τρόπο σχεδιάζετε την θωράκιση των παραγωγών της εν λόγω καλλιέργειας από τις διαρ-
κώς εντεινόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής;»
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους 

όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο θάνατο του πολυαγα-
πημένου μας συζύγου και πατέρα ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΙΑΠΗ.

Η οικογένεια
*Η οικογένεια δεν θα δεχθεί επισκέψεις ΜέλλωνΓάμος

Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 
άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:

Ο ΛΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βα-
σιλείου και της Χρυσάνθης, το γένος 
Τάνη, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στον Αγ. Γεώργιο Ημαθίας και 
η ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΜΑΡΙΑ του Αστερίου 
και της Ελισσάβετ, το γένος Μπίτη, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 

πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΣΕΡΕΦΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Βασιλείου και της Παρασκευής, 
το γένος Φουρκιώτου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΤΣΙΒΑΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του 
Ιωάννη και της Λεμονιάς, το γένος 
Σάρδη, που γεννήθηκε στη Βέροια 

και κατοικεί στην Πατρίδα Βέροιας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Υπαπαντής του Χριστού Πατρίδας.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: SOS για τους 
παραγωγούς επιτραπέζιου ροδακίνου

-Ερώτηση του Βουλευτή Ημαθίας της  ΝΔ , προς τον  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Βορίδη
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 20 Οκτω-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Απ. 
Πέτρου και Παύλου Μητρόπολη 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού

ΑΔΑΜΟΥ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗ 
(ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ)

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 δισέγγονα
  Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στο ζαχαροπλαστείο «Σερεμέτα»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 20 Ο-

κτωβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Παλατί-
σια Ημαθίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μου συζύγου

ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ 
ΔΑΛΛΑ

(Συν/χου δικηγόρου)

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

 Η σύζυγος, 
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 20 Ο-

κτωβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Α-
γίων Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, αδελφού και θεί-
ου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚ. 
ΓΚΡΕΖΙΟΥ

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 αδέλφια, Τα ανήψια
  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα της «Ελιάς»

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 Την Τρίτη 15 Ο-
κτωβρίου στις 10:30 
π.μ. θα παραστεί 
κα ι  θα ομιλήσει 
στην Ιερατική Σύ-
ναξη στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο 
Βεροίας.

 Την Τρίτη 15 Ο-
κτωβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον εσπερινό 
και στην παράκλη-
ση του Αγίου Λουκά 
του ιατρού αρχιεπ. 
Σ υ μ φ ε ρ ο υ π όλ ε -
ως (στον υπό κα-
τασκευή ναό του) 
στην Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Δοβρά στην 
Βέροια.

 Την Τρίτη 15 Ο-
κτωβρίου στις 8:00 
μ.μ. θα παραστεί 
στην κεντρική εκδή-
λωση του Δήμου Βεροίας για την Απελευθέρωση της πόλεως στον Χώρο 
Τεχνών Βεροίας.

 Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας, 
επί τη εορτή πάντων των εν Βεροία Αγίων. Στο τέλος της θείας Λειτουργίας 
θα τελέσει δοξολογία για τα Ελευθέρια της πόλεως και στη συνέχεια θα 
τελέσει επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο Πεσόντων στην Πλατεία Ρακτιβάν 
(Ωρολογίου). Στις 11:45 π.μ. θα παραστεί στα αποκαλυπτήρια της προτο-
μής του Μακαριστού Μητροπολίτου Βεροίας κυρού Παύλου Γιαννικόπου-
λου στον αύλειο χώρο του Μητροπολιτικού Μεγάρου Βεροίας.

 Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης και θα τελέσει δοξο-
λογία για τα Ελευθέρια της πόλεως. 

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας και θα τελέσει 
δοξολογία για τα Ελευθέρια της πόλεως.

ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αδελφάτου Γηροκομείου 

Βέροιας , σας προσκαλεί την Κυριακή  20 Οκτωβρίου 
2019 και ώρα 11:30 π.μ. , στον χώρο εκδηλώσεων του 
Γηροκομείου Βέροιας , ενημερωτική ομιλία για την Τρίτη 
Ηλικία , με θέμα : ``Στο Λυκόφως της Ζωής``, από την κ. 
Κώστα Βασιλική Νευρολόγος – Ψυχίατρος , Ομότιμη Καθη-
γήτρια  του Α.Π.Θ. .

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα . 
Μετα  τιμης     

Η προεδρος του Δ.Σ. 
Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου Ευδοξία                     

Εκδήλωση προς τιμήν του Μητροπολίτη από τον 
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Βέροιας

Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βέροιας δι-
οργανώνει εκδήλωση για να τιμήσει τον Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα για τις ανεκτίμητες υπηρεσίες και την προ-
σφορά του στον Ε.Ε.Σ. κατά την 25η θητεία του, ως πρόεδρος του Περιφε-
ρειακού Τμήματος Βέροιας.

Η εκδήλωση θα γίνει το επόμενο Σάββατο 19 Οκτωβρίου στις 7.00 μ.μ. 
στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ 
Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίας 

Παρασκευής Βέροιας και ώρα 9.00-12.30 μ.μ. θα τελεσθεί 
Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγίου Ενδόξου και Ευαγγε-
λιστού Λουκά.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 14 Ο-

κτωβρίου σε ηλικία μόλις 23 ετών 
ο Κωνσταντίνος Ρίστας από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σταυρού 
Ημαθίας.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικεί-
ους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Κυριακή 13 Οκτω-

βρίου 2019 στις 11.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροιας ο 
Ευάγγελος Γεωρ. Λιάπης σε ηλικία 
65 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 12 Ο-

κτωβρίου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
Βέροιας η Ευφροσύνη Ιωαν. 
Καραλιόλιου, σε ηλικία 85 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τετάρτη 9 Ο-

κτωβρίου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως 
Αγίου Νεκταρίου Βέροιας ο Γε-
ώργιος Βασ. Ρηγόπουλος, σε 
ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 15 

Οκτωβρίου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνί-
ου Βέροιας ο Γεράσιμος Αριστ. 
Παυλάτος, σε ηλικία 94 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ



Γράφει ο Αναστάσιος Βασιάδης
 
H  αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (Βρε-

τανία)  από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστότερη 
γενικώς ως Brexit,  που αποφασίστηκε  με το δημο-
ψήφισμα  που  διενεργήθηκε  στις 23 Ιουνίου 2016, 
προκάλεσε μια σειρά αντιδράσεων σε ολόκληρη την 
Διεθνή Κοινότητα και κύρια στην Ευρώπη.

 Το διάστημα  που ακολούθησε  και ενώ το Ηνω-
μένο Βασίλειο εξακολουθεί να μετέχει της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη 
συνεχείς διαπραγματεύσεις, με σκοπό το Brexit να 
πραγματοποιηθεί κατόπιν συμφωνίας για ζητήματα 
γενικής πολιτικής και ειδικότερα  για τα ευαίσθητα 
κοινωνικά θέματα.

 Η διακηρυχθείσα  πρόθεση της  Βρετανικής  
Κυβέρνησης  να προχωρήσει  σε ορισμένο χρόνο, 
στην έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία (no deal  Brexit), 
αναζωπύρωσε  τις ανησυχίες τις διεθνούς κοινής 
γνώμης για τις συνέπειες αυτής της εξέλιξης.  

 Σε αυτήν την εισήγηση ειδικότερη αναφορά 
γίνεται για τις συνέπειες του no deal Brexit στην 
Ιατρική Έρευνα, στην κοινωνική ασφάλιση και στην 
επαγγελματική προοπτική  των Ελλήνων  Ιατρών 
που παρέχουν τις υπηρεσίες τους  στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.

 
BREXIT ΚΑΙ  ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 
Χρηματοδότηση 
 
Το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζεται γενικώς ως 

ο σημαντικότερος χρηματοδότης  στην ιατρική έρευ-
να, συμμετέχοντας  περίπου στο 25 τοις 100 των 
καλύτερων θεραπειών που χορηγούνται  με ιατρικές 
συνταγές. 

Ειδικότερα το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει με 
σημαντικό ποσοστό  στη χρηματοδότηση της Ιατρι-
κής Έρευνας από προγράμματα χρηματοδότησης 
της ΕΕ, όπως τα  προγράμματα Υγείας  «Ορίζοντας 
2020» και «Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρ-
μακα».

 
Κλινικές δοκιμές 
 
Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει με σημαντικό 

ποσοστό χρηματοδότησης  στη διεξαγωγή κλινικών 
δοκιμών και ιατρικών ερευνών, επιχορηγώντας 
περίπου 1.500 δοκιμές που πραγματοποιούνται και 
σε άλλες  χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ 
αυτών και η Ελλάδα. Οι περισσότερες από αυτές 
τις δοκιμές θα εξακολουθούν να εμφανίζονται σε 
όλη την διάρκεια του 2019, δηλαδή όσο δεν ολο-
κληρώνεται το No Deal Brexit.

Επισημαίνεται ότι  για τις μελέτες σπάνιων α-
σθενειών, που απαιτείται διεθνής συνεργασία   δε-
δομένου ότι δεν υπάρχουν αρκετοί ασθενείς μόνο 
σε μία χώρα, η χρηματοδοτική συμμετοχή του Ηνω-
μένου Βασιλείου είναι καταλυτική.

 
Πρόσβαση σε νέες θεραπείες
  
Στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργεί επαρκής Ρυθ-

μιστική Υπηρεσία που ελέγχει και ρυθμίζει τα φάρ-
μακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα υγειονομι-
κής περίθαλψης. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο ωστόσο συμμετέχει χρη-
ματοδοτικά σε σημαντικό ποσοστό, για την λειτουρ-
γία του   Πανευρωπαϊκού  Συστήματος  Συνεργα-
σίας για τον Ελεγχο και την Έγκριση Φαρμάκων, 
καθώς  και για την κατοχύρωση της ασφάλειας τους 
μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. 
Αυτό σημαίνει  ότι ένα φάρμακο μπορεί να λάβει 
άδεια για ολόκληρη την Ευρώπη. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την χρηματοδοτι-
κή συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου ελέγχει, 
εγκρίνει και πιστοποιεί  τα νέα ιατροτεχνολογι-
κά προϊόντα μέσω του Συστήματος Σήμανσης 
Conformité Européene (CE) το οποίο επιβεβαιώνει 
ότι οι ιατροτεχνολογικές συσκευές  συμμορφώνο-
νται με τα Πρότυπα Υγείας και Ασφάλειας. 

 Τόσο το Πανευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου και 
Έγκρισης Φαρμάκων όσο και το Σύστημα Σήμαν-
σης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων διασφαλίζουν 
την αποτελεσματικότητα των θεραπειών για τους 
ασθενείς.

 
Συνέπειες του no deal Brexit για τους ασθε-

νείς
 
Η άτακτη έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση σηματοδοτεί την 
διακοπή της χρηματοδοτικής συμμετοχής 

στις ως άνω περιγραφείσες  ευρωπαικές δραστηρι-
ότητες για την Υγεία. 

Η αναμενόμενη επομένως  μείωση της χρηματο-
δότησης  αυτών των δραστηριοτήτων,  θα επιφέρει 
ανυπολόγιστα μεγάλες καθυστερήσεις με αρνητικές 
επιπτώσεις για την εξέλιξη και το μέλλον της καινο-
τομίας και της προόδου. 

Χωρίς τις έγκαιρες διαδικασίες ελέγχου και έ-
γκρισης των νέων φαρμάκων μεγάλης κλίμακας 
καθώς και του  καινοτόμου  ιατροτεχνολογικού εξο-
πλισμού, η αναμενόμενη βραδύτητα  πρόσβασης 
των ασθενών σε νέες θεραπείες θα λάβει αρνητικά 
επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, με ότι αυτό συνε-
πάγεται. 

Ιδιαίτερης  σημασίας είναι και το γεγονός ότι ση-
μαντικός αριθμός Ιατρών και άλλων επιστημόνων 
που δραστηριοποιούνται  στις σχετικές δραστηριό-
τητες έρευνας, θα αποχωρήσουν από αυτές λόγω 
της αναμενόμενης υποχρηματοδότησης συνεπεία 
του άτακτου Brexit.

BREXIT ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ως γνωστόν οι πολίτες των χωρών της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης που ταξιδεύουν εντός των ευρύτερων 
ορίων της, καλύπτονται ασφαλιστικά για περιπτώ-
σεις που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη, με την 
χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Υγείας.

Είναι αναμενόμενο ότι με το άτακτο Brexit, θα 
διακοπεί μεταξύ άλλων και η ασφαλιστική κάλυψη, 
πράγμα το οποίο προκαλεί έντονο  προβληματισμό 
για τις ανάγκες  ιατρικής φροντίδας στους  Βρετα-
νούς πολίτες που επισκέπτονται άλλες χώρες της 
Ευρωπαικής Ένωσης και την ασφαλιστική κάλυψη 
των λοιπών Ευρωπαίων που ταξιδεύουν στο Ηνω-
μένο Βασίλειο. 

Ήδη όσο  οι διαπραγματεύσεις για το Brexit δεν 
έχουν διακοπεί τελεσίδικα, η βρετανική κυβέρνηση 
στα πλαίσια του δικού της προβληματισμού για 
την ασφάλεια των πολιτών της, έχει απευθύνει 
πρόταση στις υπόλοιπες χώρες της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να δέχονται έως το τέλος του 2020 τις Ευ-
ρωπαϊκές Κάρτες Υγείας των πολιτών της.

Προφανώς αυτή η πρόταση για να τελεσφορήσει 
θα απαιτηθούν διμερείς κρατικές συμφωνίες, με ότι 
προβλέπεται νομικά για την ισχύ τους.

Ειδικότερα για το ασφαλιστικό ζήτημα οι επιπτώ-
σεις του Brexit επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την 
Ελλάδα, καθώς χιλιάδες Έλληνες επισκέπτονται κά-
θε χρόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ εξαιρετικά με-
γάλος είναι και ο αριθμός των Βρετανών τουριστών 
που επισκέπτονται ετησίως την χώρα μας.

 
BREXIT  ΚΑΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ  ΙΑΤΡΟΙ 
 ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Με στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν  πρόσφατα 
από την Βουλή των Κοινοτήτων και ανακοινώθηκαν 

από το γραφείο Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων  της ελ-
ληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο, 
στο  Εθνικό Σύστημα Υγείας  του 
Ηνωμένου Βασιλείου απασχο-
λούνται  2000 περίπου Έλληνες 
Ιατροί, αριθμός που υπερδιπλα-
σιάστηκε από το 2009, οπότε 
και η Ελλάδα εισήλθε στην μνη-
μονιακή εποχή. 

Καταγράφηκε ωστόσο  ανα-

κοπή αυτής της ανοδικής τάσης μετά το αποτέλε-
σμα του δημοψηφίσματος  για το Brexit. 

Ήδη οι Έλληνες Ιατροί που παρέχουν τις υπη-
ρεσίες τους  στο Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσονται 
στη δεύτερη θέση  μεταξύ των συναδέλφων τους 
που προέρχονται από άλλες χώρες μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

Η πλειοψηφία των Ιατρών που προέρχονται 
από την Ελλάδα  και περιλαμβάνονται στις  ηλικίες 
30-39 ετών, εντάσσονται  στο  NHS του U.G. ως 
Specialty Registrars  τίτλος που αντιστοιχεί  στους  
Επιμελητές Β΄ του ελληνικού ΕΣΥ .   

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι εκτός από 
τους Ιατρούς, στο Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου 
Βασιλείου απασχολείται και σημαντικός αριθμός  
Ελλήνων  εργαζομένων ως νοσηλευτικό και επαγ-
γελματικό κλινικό προσωπικό, προσωπικό κλινικής 
υποστήριξης και προσωπικό υποστήριξης υποδο-
μών.

 
Το θέμα των επιπτώσεων για την Υγεία και της 

απασχόλησης των μη Βρετανών Ιατρών στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, μεταξύ 
των οποίων και οι Έλληνες, απετέλεσε σημαντικό 
μέρος των διαπραγματεύσεων  για το συντεταγμένο 
Brexit  που βρίσκονταν  σε εξέλιξη.

 
 Η πρόσφατη ανακοίνωση της Βρετανικής Κυ-

βέρνησης για επικείμενη  άτακτη αποχώρηση του 
U.K. από την Ευρωπαϊκή  Ένωση (no deal Brexit), 
αναζωπύρωσε  την ανασφάλεια  για όλα τα ζητήμα-
τα και ιδιαίτερα  τις επιπτώσεις στην Υγεία  και την 
επαγγελματική υπόσταση των Ελλήνων Ιατρών στο 
Ηνωμένο Βασίλειo.

ΣΤΟΧΟΙ  ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
Παρά το γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει συγκροτήσει 

ομάδα εργασίας για την καταγραφή των επιπτώ-
σεων από την συντεταγμένη ή άτακτη αποχώρη-
ση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση,  η διαχείριση του Brexit αποτελεί ευθύνη 
ανώτατου πολιτικού επιπέδου, ενώπιον της Ευρω-
παικής Ένωσης και της Διεθνούς Κοινότητας.

 Διαπραγματευτικοί στόχοι για την  αιτούμενη  
συντεταγμένη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην άλλων πρέπει να 
είναι και τα σημαντικά θέματα Υγείας, που συνοψί-
ζονται ως εξής: 

Διατήρηση της χρηματοδοτικής συμμετοχής του 
Ηνωμένου Βασιλείου στην έρευνα για την βελτίωση 
της ιατρικής φροντίδας των ασθενών και την δυνα-
τότητα πρόσβασης τους στα καινοτόμα φάρμακα 
και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Διασφάλιση  της ασφαλιστικής προστασίας υγεί-
ας, όλων των Ευρωπαίων πολιτών που επισκέπτο-
νται το Ηνωμένο Βασίλειο και των Βρετανών που 
ταξιδεύουν στις  άλλες χώρες όπως η Ελλάδα.

Κατοχύρωση  της απασχόλησης  των μη Βρε-
τανών Ευρωπαίων Ιατρών και ιδίως των Ελλήνων 
που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας (NHS) του Ηνωμένου Βασιλείου.

 
Αποτελεί εύλογη πεποίθηση ότι τα ως άνω ζητή-

ματα μπορούν να διασφαλιστούν στα πλαίσια της 
συνέχισης των διαπραγματεύσεων για  επίτευξη 
συμφωνίας,  ώστε το Brexit να συντελεστεί συντε-
ταγμέ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
Ο Συνεταιρισμός Διαχείρισης Συνιδιοκτησίας Ξηρολιβά-

δου ανακοινώνει και προσκαλεί όλα τα μέλη του να συμ-
μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη μελών Δ.Σ που θα 
διεξαχθούν την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 στο γραφείο 
του Συνεταιρισμού, στη Βέροια, επί της οδού Λουτρού αριθ. 
1, 2ος όροφος και κατά τις ώρες 10:00 π.μ-14:00 μ.μ.

Όσα από τα τακτοποιημένα-εγγεγραμμένα στο Μητρώο 
του Συνεταιρισμού μέλη επιθυμούν να δηλώσουν υποψη-
φιότητα στις επικείμενες εκλογές οφείλουν να δηλώσουν 
την πρόθεση τους έως και την 25η Οκτωβρίου 2019 εγ-
γράφως προς τους α) Ασημίνα Χαριστού του Δημητρίου 
(τηλ. 6972789765) και β) Γεώργιο Γεωργίου του Δημητρίου 
(τηλ.697304440) αναγράφοντας τα πλήρη προσωπικά τους 
στοιχεία. Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιό-
τητας έχουν τα μέλη που έχουν πλήρη συνεταιρική μερίδα, 
δηλ. δικαίωμα επί δασικής, μη δασικής (χορτολιβαδικής) 
έκτασης και δικαίωμα επί αγροτεμαχίου. Δικαίωμα συμ-
μετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν τα εγγεγραμμέ-
να-τακτοποιημένα μέλη στο Νέο Μητρώο, καθώς και όσοι 
μπορούν αποδείξουν δικαίωμα διαδοχής εκ των αρχικών 
μεριδούχων. Κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας απαραί-
τητη θα είναι η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή οποιου-
δήποτε άλλο εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητα του 
εκάστοτε προσώπου.

Για τον Συνεταιρισμό
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Το brexit και οι επιπτώσεις του στην ιατρική έρευνα, 
την κοινωνική ασφάλιση και τoυς  

Έλληνες ιατρούς στο Ηνωμένο Βασίλειο



8 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Πολίτες, εθελοντές, μαθητές και αθλητές
Στη χθεσινή τελετή του Δήμου Βέροι-

ας στο Χώρο Τεχνών διακρίθηκαν:
Απονομή  ευφήμου μνείας:
-Στον Τσαπάρα Αντώνιο, για τη δω-

ρεά προς το Δήμο Βέροιας ενός αγάλμα-
τος «Κόρη της Βέροιας» από την ιδιωτι-
κή του συλλογή

-Στην Μανούσου Αθηνά, υπάλληλο 
στο Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Βέ-
ροιας, για την ευγενική πράξη να παρα-
δώσει άμεσα στον ιδιοκτήτη του, τσα-
ντάκι με χρήματα και πολύτιμα έγγραφα 
το οποίο εντόπισε κατά τη διάρκεια της 
υπηρεσίας της

-Στους Χορηγούς του Κοινωνικού
 Παντοπωλείου 
του Δήμου Βέροιας: 
ΠΟΔΟΣΦΑΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΒΕΡΟΙΑ» 
ΜΠΙΚΑΣ Α.Ε. 
ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΥΙΟΙ Γ. ΓΑΛΙΚΑ Ο.Ε. 
ΕΛΑΙΣ – UNILEVER - ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ 
MAGIC MISSION 
4ο Π.Υ. του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
 ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΥΝΟΥ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Σ. ΚΑΝΔΥΛΑΣ Α.Ε. 
ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ
ΑΙΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ/ΔΑΝΑΤΣΑΣ 
ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
MR. TONY 
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – 
ΝΑΟΥΣΑ 
ΚΟΡΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΥΛΑΣ
ΑΓΡΟΤΥΠ Ε.Π.Ε. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΜΥΛΟΙ
 ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΟΙΚΟΜΙΔΗ 

-ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
Για την παροχή δωρεάν διδασκαλίας σε οικο-

νομικά αδύναμους μαθητές κατά το σχολικό έτος 
2018-2019

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΑΖΗ  ΗΛΙΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΛΗ  ΚΑΛΟΥΔΑ 
ΚΟΥΪΚΟΓΛΟΥ  ΑΘΗΝΑ 
ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΛΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΟΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΤΙΑΚΑ  ΕΙΡΗΝΗ 
ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΟΖΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ  ΕΛΠΙΔΑ 
ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΑΡΙΑ 
ΧΗΜΙΚΟΙ
ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΡΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΆΠΑΡΗ ΑΣΗΜΩ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΙΡΑ 
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΗΡΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕΤΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΒΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΡΙΓΓΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
-Στους Εθελοντές του Δημοτικού Ιατρείου 
Βέροιας 

Για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας 
και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού (ανασφάλιστους , απόρους, οικονομι-
κούς  μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες) κατά την 
χρονική περίοδο  από  τον Οκτώβριο του 2018 έως 
τον Σεπτέμβριο του 2019.

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ
ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ
ΓΙΑΠΟΥΤΖΗ ΑΓΑΘΗ
ΚΟΛΒΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ    
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ
ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ
ΚΑΠΡΑΡΑ ΑΘΗΝΑ  
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΤΣΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ
ΒΕΛΛΙΟΥ ΕΥΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
ΜΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΚΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ
ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΗ  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΓΩΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΖΩΗ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ
ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΞΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΤΣΙΡΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΠΕΚΑ ΧΡΥΣΑ
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΚΥΒΕΛΗ
ΩΡΛ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΥΔΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στις βραβεύσεις 

που αφορούν διακρίσεις αθλητικών σωματείων και 
αθλητών

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «ΑΙΓΕΣ»
-Τουλίκας Νικόλαος 2η Θέση στα 10 χλμ & 2η 

Θέση στα 5 χλμ στο πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 
ΟΠΑΠ ΑμΕΑ 2019

-Καφές Θεόδωρος 1η  Θέση στη Σφαιροβολία 
στο πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΟΠΑΠ ΑμΕΑ 
2019

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ»

-Πετράκης Κωνσταντίνος 7η Θέση στην κα-
τηγορία SBX στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Para 
Snowboard

-Καραγιάννης Θωμάς-Αριστοτέλης 1η Θέση στο 
Ατομικό Ανδρών και στο Διπλό Μικτό και  2η Θέση 
στο Διπλό Ανδρών στο πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Para Badminton 2019 και 3η Θέση στο ομαδικό 
ανδρών στο πανελλήνιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης Para Table Tennis 2019

-Κοντονής Κωνσταντίνος  1η Θέση στον Ακοντι-
σμό και 2η Θέση στη Δισκοβολία στο πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Στίβου ΟΠΑΠ ΑμΕΑ 2019

-Ζόννι Στέφανος 2η Θέση & 3η Θέση στο Ατομικό 
και Ομαδικό Ανδρών στο πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Para Table Tennis 2019

-Χαρακλιάς Παντελής-Δημήτριος 2η Θέση & 3η 
Θέση στο Ομαδικό και Ατομικό Ανδρών Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Para 
Table Tennis 2019

-Τσιάμης Θεολόγος 3η Θέση στο Ομαδικό Αν-
δρών Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντι-
σφαίρισης Para Table Tennis 2019

-Αντωνιάδου Φωτεινή 2η Θέση στο Ατομικό Γυ-
ναικών Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντι-
σφαίρισης Para Table Tennis 2019

-Γαλανούδης Ελισσαίος  1η Θέση στη Δισκοβολία 
και την 2η  Θέση στον Ακοντισμό Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα Στίβου ΟΠΑΠ ΑμΕΑ 2019

-Γουρλομάτης Παναγιώτης 2η Θέση στα 100μ και 
στα 400μ Ανδρών πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 
ΟΠΑΠ ΑμΕΑ 2019

Προπονητές: Φερφέλης Κωνσταντίνος, Αλμπανί-
δης Κωνσταντίνος, Καραϊωσήφ Αλέξανδρος

ΑΠΣ ΦΕΡΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
1Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
 ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 
• Αγερίδης Στρατής
• Βασιλειάδης Κώστας
• Ζαμάνης Παναγιώτης
• Καμπάς Γιάννης
• Καλογέρι Ένι
• Κερλίδης Δημήτρης
• Μαρκάκης Κώστας
• Μαρκάκης Νίκος
• Μπαλτζής Άγγελος
• Μυλωνάς Παναγιώτης
• Στεφανόπουλος Άγγελος
• Σιοκιούρογλου Ευτύχης
• Τζορτζίνης Αλέξανδρος
• Τόσκας Ιορδάνης
• Τσάγκαρος Γιάννης
• Ταπαντζής Χρήστος
• Χατζηπαναγιωτίδης Μάνος
Προπονητές: Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, 
Χατζηπαρασίδης Τάσος 
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
2Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ HANDBALL ΠΑΙΔΩΝ
• Γκιλιόπουλος Θεόδωρος 
• Ελευθεριάδης Παναγιώτης
• Εμμανουηλίδης Στυλιανός
• Ζαμάνης Πέτρος
• Καραγιοβάνης Χαράλαμπος
• Κατράνας Απόστολος
• Καρανάτσιος Αντώνιος
• Κουζούπης Ανδρέα Άνθιμος
• Λυκοστράτης Γρηγόριος-Νικόλαος
• Μουπασιρίδης Θεμιστοκλής
• Μπισιρόπουλος Γιώργος
• Νιώπας Αχιλλέας

• Παπαγιάννης Χρήστος
• Πετρομελίδης Ιωακείμ
• Στανκίδης Κωνσταντίνος
• Χουδαβερδόγλου Κωνσταντίνος
• Τζωρτζίνης Νικόλαος
• Στεφανόπουλος Αλέξανδρος-Δημήτριος
Προπονητής: Σαράφης Κύρος

2Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
 HANDBALL
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’
• Αρχάγγελου Μαρκέλλα 
• Αφεντουλίδου Κατερίνα-Ελένη
• Βακαλφώτη Αντιγόνη
• Βήτου Αθανασία
• Γιαννοπούλου Παναγιώτα
• Δημητρίου Ειρήνη
• Μπινιόλα Ευαγγελία
• Παπά Εμμανουέλα 
• Παπάζογλου Ερωφίλλη 
• Παπαθεοχαρίδου Σταυρούλα
• Πιπελίδου Αντωνία
• Σαρηγιαννίδου Μαριλένα 
• Σιαραψή Αναστασία
• Στανκίδου Θωμαή
• Τάκη Μαίρη
• Τσουφλίδου Βασιλική
• Ζαχαριάδου Χριστίνα
Προπονήτρια: Μουταφίδου Ρένα
HIP-HOP (ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
2Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΣΤΗΝ ΑΡΙΖΟΝΑ 
ΤΩΝ Η.Π.Α. 
• Παπανώτα Δήμητρα
•  Πινακούδη Ροδόπη
• Τσαλουκίδου Όλγα
• Σπανού Ελένη
• Εμμανουήλ Ελένη
• Ζουμπουλίδου Ευγενία
• Πανίδου Σοφία
• Πατσιαβούρα Μερόπη
• Μπόσμαλη Ιωάννα
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
Κιάτση Αικατερίνη 2η θέση στο σχοινί & 3η θέση 

στην κορδέλα Πανελ. Πρωτ. Νεανίδων
Μηχαηλίδου Ελευθερία 2η θέση στο σχοινί Πα-

νελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων 
Ντόκα Ελένη 3η θέση στο σχοινί Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Κορασίδων
Ελμασλάρι Μαρίλια 2η θέση στο χωρίς όργανο 

Πανελλ. Πρωτάθλημα Παγκορασίδων
Προπονήτριες: Μωυσιάδου Αικατερίνη, Μιχαήλ 

Γκέρμαν, Παυλίδου Μαρία, Χαβιαροπούλου Αργυρώ
ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
ΓΙΑ ΤΗΝ 2Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟ-

ΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ  ΤΗΝ 3Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΤΙΣ: 

• Παπαχαραλάμπους Όρε Αντωνία
• Καμπουρίδου Ευγενία
• Βοργιατζίδου Ελένη-Στυλιανή
ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡ-

ΡΟΠΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΙΚΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ 1Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΤΟΥΣ:

• Ντάγια Μιχαέλα
• Σαλασίδη Χαράλαμπο
ΓΙΑ ΤΗΝ 2Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡ-

ΡΟΠΙΑΣ ΣΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙ-
ΑΣ, ΤΗΝ 3Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ 2Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΤΙΣ: 

• Παλάσκα Μαρία
• ΚαλαΪτζή Σταυρούλα-Παρασκευή
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που έλαβαν τιμητικές διακρίσεις

Προπονήτρια: Παπαδοπούλου Έλσα
 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
(ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
 2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8-10 ΧΡΟΝΩΝ
• Γεροντίδου Κέλλυ
• Γεωργιάδου Στυλιανή
• Καπετανάκη Ελισάβετ
• Δαμιανίδου Ελενα
• Γρηγοριάδου Αικατερίνη
• Κιάτση Χρύσα
• Μαλογιάννη Αικατερίνη
• Λουκίδου Ράνια
• Μπαρμπαρούση Αθηνά
• Νταλιμπίρα Μαρία 
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
 2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
10-12 ΧΡΟΝΩΝ
• Ιωάννου Γαλήνη
• Παπαζλή Θωμαή
• Παπαζλή Δέσποινα
• Σαρηγιαννίδου Μαριλένα
• Τσιαπράζη Αικατερίνη
• Τραπεζανλίδου Ελισάβετ
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
 2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
12-14 ΧΡΟΝΩΝ
• Κατσικάρη Σοφία
• Κριαρά Ελπίδα
• Μπουζίκα Παναγιώτα
• Νικόλτση Έλλη
• Παπαζλή Σταυρούλα
• Φασίδου Ξένια
• Αφένδρα Ευαγγελία
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
 2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
• Γερακοπούλου Αικατερίνη
• Εμμανουήλ Ελένη
• Ζουμπουλίδου Ευγενία
• Παπανώτα Δήμητρα
• Πινακούδη Ροδόπη
• Τζίμπουλα Δέσποινα
• Καγκελίδου Νίνα-Κωνσταντίνα
• Τσόγκα Καλιθέα
• Χαβιαροπούλου Αργυρώ
Προπονήτριες: Μωυσιάδου Αικατερίνη, 
Χαβιαροπούλου Αργυρώ, Παυλίδου Μαρία
 ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ (ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
3η ΘΕΣΗ ΣΤΟ 12Ο  ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ SALONICA OPEN 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΒΥ
• Κότσιφα Μαρία
• Κοτσιόφτη Ανθή
•  Κοτσιόφτη Κυριακή
• Ζησιοπούλου Αθανασία
• Μαυροπούλου Αγγελική
• Καρατζιά Μιχαέλα
• Κουτσογιάννη Αικατερίνη
• Πουτακίδου Ελεάνα
• Γερομιχαλού Μαρίσα
• Τραπενζαλίδου Σμαράγδα
• Πολυχρωνίου Ιόλη
• Ορφανίδου Άννα-Βαρβάρα
• Στρατή Κάτια
• Πετρίδου Αθανασία
• Μιχαήλ Αικατερίνη
• Στεφανίδου Παναγιώτα
 3η ΘΕΣΗ ΣΤΟ 12Ο  ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ SALONICA OPEN 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ JUVENILE
• Μπαρμπαρούση Αθηνά
• Γεωργιάδου Στέλλα
• Καπετανάκη Ελισάβετ
• Ηλιάδου Ελένη
• Γεροντίδου Κέλλυ
• Κιάτση Χρύσα
• Δαμιανίδου Έλενα
• Νταλμπίρα Μαρία
• Τουλίκα Δέσποινα
• Μαυρίδου Χρυσούλα
• Ζαμάνη Μαρία
• Γρηγοριάδου Αικατερίνη
• Πίπου Αρχοντούλα
• Γερουλίδου Πηνελόπη
• Κότσιφα Μαρία
• Ανδρέου Άννα
• Παπαζλή Θωμαή
• Παπαζλή Δέσποινα
• Λουκίδου Ράνια
• Δημητριάδου Αλίκη
• Ιωάννου Γαλήνη
• Σούλι Αλέσια
• Μαλογιάννη Αικατερίνη
3η ΘΕΣΗ ΣΤΟ 12Ο  ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ SALONICA OPEN 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ JUNIOR 
• Κατσικάρη Σοφία
• Γεωργιάδου Νίκη
• Παπαποστόλου Μαρία
• Μπουζίκα Παναγιώτα
• Γεωργιάδου Στέλλα
• Χαλατζιούκα Μελίνα
• Στογιάννου Βασιλική
• Αναστασίου Εμμανουέλα
• Χονδραντώνη Μαρία-Ειρήνη
• Σαββίδου Μελίνα
• Χρισοστομίδου Μαρία
• Σαρίογλου Δανάη
• Φασίδου Ξένια
• Ντακλή Ιωάννα
• Τσερκέζη Χριστίνα
• Τραπεζανλίδου Ελισάβετ
1η ΘΕΣΗ ΣΤΟ 12Ο  ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
 ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ SALONICA OPEN 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ JUNIOR’S SOLO  
• Γεωργιάδου Στέλλα
2η ΘΕΣΗ ΣΤΟ 12Ο  ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
 ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ SALONICA OPEN 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ JUVENILE’S SOLO  
• Μπαρμπαρούση Αθηνά
• Καπετανάκη Ελισάβετ
ΣΤΙΒΟΣ (ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ)
• Στάμο Αναστάσιο 2η θέση στα 20.000μ. Βάδην 

Νέων-Ανδρών και 2η θέση στα 10.000μ. Βάδην Ε-
φήβων 

• Κελεπούρη Άνθιμο 3η θέση στα 10.000μ. Εφή-
βων και 8η θέση στα 5.000μ. Βάδην στην Ολυμπιά-
δα Παίδων

• Ζησιό Θανάση 2η θέση στα 80μ.και 3η θέση στο 
Ύψος Παμπαίδων

• Αθανασάκη Παναγιώτη 1η θέση στα 600μ. Πα-
μπαίδων

• Τζίμα Αγγελική 3η θέση στα 3.000μ. Βάδην Πα-
γκορασίδων

ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΣΤΙΒΟΣ)
• Υφαντίδου Σοφία 5η θέση στο Ευρωπαϊκό Κύ-

πελλο Ομάδων στον Ακοντισμό και 1η θέση στον 

Ακοντισμό Γυναικών
• Τζιμογιάννη Ολυμπία 2η θέση στο Έπαθλο Νέ-

ων Γυναικών
• Μποχώρη Δήμητρα 2η θέση στα 20.000μ. Βά-

δην Νέων Γυναικών
• Ιωαννίδου Ελένη 12η θέση στα 800μ. στην Ολυ-

μπιάδα Κορασίδων
• Πασχούλα Αμαλία-Άννα 3η θέση στα 80μ. Πα-

γκορασίδων
• Μπαρμπαρούση Ηλία 2η θέση στα 3000μ. Βάδην 
• Κελεπούρη Μιχάλη 3η θέση στα 10.000μ. Βά-

δην στο Παν/νιο Σχολικό Πρωτάθλημα 
Α.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
2Η ΘΕΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  
ΝΕΑΝΙΔΩΝ
• Βρανά Ελισάβετ
• Μίλη Μαρία – Ελένη
• Ζούγιου Ελένη
• Παυλίδου Φωτεινή
• Χουδαβερδόγλου Μαρία
1Η ΘΕΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
• Τσιαπανίτη Ευθαλία
• Σιαφαρίκα Μαρία
• Τσικερδάνου Ελευθερία
• Πρελορέντζου Βασιλική
• Παπαδοπούλου Ναταλία
1Η ΘΕΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
• Κρεμλίδου Φωτεινή
Προπονήτρια: Μαργαρίτα Ατανάσοβα 
ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (VERIA DANCE FESTIVAL)
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΟΜΑΔΙΚΟ 7-8 ΕΤΩΝ 
• ΒΑΪΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
• ΓΑΛΑΝΗ ΧΙΟΝΙΑ
• ΖΕΡΝΟΥ-ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΣΕΜΙΝΑ
•  ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
• ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ
• ΠΕΡΙΣΙΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
• ΣΕΡΕΜΕΤΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ
• ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΘΗ
• ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
 ΟΜΑΔΙΚΟ 8-10 ΕΤΩΝ 
• ΤΣΟΥΛΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
• ΠΕΛΤΕΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
• ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
• ΧΕΙΜΩΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
• ΚΩΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
• ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ

• ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ 
• ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
• ΜΙΚΑΗ ΑΝΝΑ 
• ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
• ΓΑΡΓΑΛΑ ΕΛΕΝΗ 
• ΓΚΑΒΑΝΑ ΝΙΚΗ 
• ΓΚΑΛΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
• ΔΟΜΠΡΗ ΖΩΗ 
• ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ 
• ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΙΑΝΑ 
• ΖΟΥΜΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΜΑΔΙΚΟ 10-12 ΕΤΩΝ 
ΑΓΓΕΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΓΟΥΡΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΧΑΤΖΗΛΕΥΤΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΑΒΑΡΓΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΖΙΩΓΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΜΑΔΙΚΟ 14-16 ΕΤΩΝ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΛΥΔΙΑ
ΚΑΡΑΦΟΛΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΝΙΚΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΡΑΚΙΤΖΗ ΗΡΩ
ΧΩΜΑΤΑ ΕΒΙΤΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΑΝΔΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΡΟΓΚΑΒΑ ΜΑΡΙΑ
Δασκάλα: Λενικάκη Μαυρέτα
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Γ.Α.Σ. “ΕΡΜΗΣ” 
• Ντιβανίδης Αναστάσιος  3η  Θέση Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης (Μονό και διπλό κατη-
γορία Ε2)

• Λαζαρίδου Ελένη 1η  Θέση Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Αντισφαίρισης (Μονό και Διπλό κατηγορία Ε2) 
και 2η  Θέση στα Masters

• Σιδηροπούλου Μαριαλίνα 1η  Θέση στο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης (Διπλό κατηγορία 
Ε2)

ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
• Παπαϊωάννου Γρηγόρης 1η  Θέση σε τριεθνές 

τουρνουά κάτω των 10 ετών
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ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ 

• Μανωλοπούλου Άνθια  1η  Θέση στο Πανελλα-
δικό Πρωτάθλημα Ε2  Αντισφαίρισης (Διπλό Κορι-
τσιών  κατηγ. μέχρι 12 ετών)

Α.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
• Φύκατας Μιχαήλ 3η  Θέση στα 400μ. Μικτή-Α-

τομική Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφή-
βων-Νεανίδων 2019

• Αντωνιάδου Φανή 5η  Θέση στα 100μ. Ελεύ-
θερο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφή-
βων-Νεανίδων 2019

• Αντωνιάδου Ελένη 2η  Θέση στα 50μ. Ύπτιο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Παμπαίδων 
-Παγκορασίδων 2019

• Βασιλειάδου Πολυξένη 5η  Θέση στα 200μ. 
Πρόσθιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Πα-
μπαίδων -Παγκορασίδων  2019

• Φύκατας Γεώργιος 1η  Θέση στα 200μ. Ύπτιο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Παίδων-Κο-
ρασίδων 2019

• Μπαρμπαρούσης Γεώργιος 2η  Θέση στα 400μ. 
Μ.Α. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Παί-
δων-Κορασίδων 2019

• Αντωνιάδης Θεόδωρος 2η  Θέση στα 50μ. και 
100μ. Ύπτιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης 
Παίδων-Κορασίδων 2019

Προπονητής: Θεοδωρίδης Χρήστος
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ 
• Γιαννουλάκης Χρήστος  του συλλόγου ΒΕΡ  2η 

θέση στο αγώνισμα 1,5km Ελεύθερο στην κατηγορία 
Παμπαίδων Κύπελλο Ελλάδος Δρόμου Αντοχής της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων

• Νταούφα Νικήτα Αθλητή του Σ.Χ.Ο. Βέροιας 
2η θέση στο αγώνισμα CC CROSS στην κατηγορία 
Παμπαίδων και 3η θέση στο αγώνισμα 1,5km Ελεύ-
θερο στην κατηγορία Παμπαίδων Κύπελλο Ελλάδος 
Δρόμου Αντοχής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμε-
ρινών Αθλημάτων

ΠΑΝΗΜΑΘΪΑΚΟΣ Α.Σ. ΚΑΡΑΤΕ 
• Κανελλίδης Τηλέμαχος Χάλκινο Μετάλλιο 

ΚUMITE Ανδρών 67kg
• Βίκυ Πανετσίδου Χάλκινο Μετάλλιο ΚUMITE 

Γυναικών 68kg
• Μπαλτζή Ιωάννα Χρυσό Μετάλλιο κατηγορία 

U21
• Τσαγκερά Σοφία Χάλκινο Μετάλλιο ΚΑΤΑ Νεα-

νίδων
• Μπαλτζή Μαργαρίτα Χάλκινο Μετάλλιο ΚΑΤΑ 

Νέων Γυναικών
• Εμμανουηλίδης Γεώργιος Χάλκινο Μετάλλιο 

ΚUMITE Νέων Ανδρών
Προπονητές: Πανετσίδης Νικόλαος, Πανετσίδης 

Ανδρέα, Χασιώτου Ειρήνη
Γ.Α.Σ. ΔΙΑΣ ΚΑΡΑΤΕ 
• Κωνσταντή Δημητριάδου Ζωή-Μαρία 1η Θέση 

στην Αυτοάμυνα Παγκόσμιο Φεστιβάλ Πολεμικών 
Τεχνών 2019

• Γκέλος Ιωάννης 1η Θέση στη Μάχη Χαμηλών 
Λακτισμάτων Παγκόσμιο Φεστιβάλ Πολεμικών Τε-
χνών 2019

• Γκάνη Τζιβέσι 1η Θέση στη Μάχη Χαμηλών Λα-
κτισμάτων Παγκόσμιο Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών 
2019

• Τσαντίλας Εμμανουήλ 1η Θέση στη Μάχη Χαμη-
λών Λακτισμάτων Παγκόσμιο Φεστιβάλ Πολεμικών 

Τεχνών 2019
• Τσαντίλας Στέφανος 1η Θέση στη Μάχη Χαμη-

λών Λακτισμάτων Παγκόσμιο Φεστιβάλ Πολεμικών 
Τεχνών 2019

Προπονητής: Γεροντίδης Αθανάσιος 
Α.Σ. “ΡΩΜΙΟΣ” ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ 
Πελέκης Φώτης 1η Θέση Πανελλήνιο Πρωτάθλη-

μα ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ
Ιγνατιάδου Μαρία 3η Θέση στο Πανελλήνιο Πρω-

τάθλημα ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ
Ιωσηφίδης Γιώργος 3η Θέση στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ
Μπέλλας Γιώργος 3η Θέση στο Πανελλήνιο Πρω-

τάθλημα ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
 ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
-4ο ΓΕΛ Βέροιας 
• Θώμογλου Σάββας 2η  Θέση στα 200μ. Πρό-

σθιο στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νέων και 5η Θέση 
στα 200μ. Πρόσθιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Κολύμβησης Εφήβων 

• Κελεπούρης Μιχαήλ 3η Θέση στο Πανελλήνιο 
Σχολικό Πρωτάθλημα Βάδην 10000μ.

• Καφετζής Πέτρος 1η Θέση στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Παγκρατίου

-1ο ΓΕΛ Βέροιας 
• Βασιλειάδου Ειρήνη 2η  Θέση στην κορδέ-

λα Ρυθμικής Γυμναστικής στο Πανελλήνιο Σχολικό 
Πρωτάθλημα

• Φύκατας Μιχαήλ για τον Πανελλήνιο Σχολικό 
Αγώνα Κολύμβησης 

-2ο ΓΕΛ Βέροιας 
• Χωματά Ελισάβετ 2η Θέση στο στεφάνι σε Πα-

νελλήνιους Αγώνες Ρυθμικής Γυμναστικής
• Μπαρμπαρούσης Γεώργιος  1η Θέση στα 200μ. 

ύπτιο σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες κολύμβη-
σης

• Αντωνιάδου Φανή-Στυλιανή 1η Θέση στα 50μ. 
ελεύθερο και 3η θέση στα 100μ. ελεύθερο σε Πανελ-
λήνιους Αγώνες κολύμβησης 

• Αντωνιάδης Θεόδωρος 2η Θέση στα 100μ. 
ύπτιο σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Κολύμ-
βησης

-Μουσικό Σχολείο Βέροιας 
• Μπέτσια Ελένη 1η Θέση Πλατύ Σπαθί Νότιο 

Στυλ στο 20ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΓΟΥΣΟΥ 
ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ

• Κωστόπουλος Ιάσων 1η Θέση στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ

• Παπαδόπουλος Χρήστος 1η Θέση στον Πανελ-
λήνιο Αγώνες Καράτε 

Βραβεύσεις μαθητών
Μαθητές που διακρίθηκαν στις φετινές Πανελλα-

δικές Εξετάσεις και συγκεκριμένα στους τρεις πρώ-
τους σε κατάταξη μαθητές ανά τομέα κατεύθυνσης 
στο σχολείο τους. 

Βραβεύσεις των μαθητών που διακρίθηκαν σε 
σχολικούς και μαθητικούς διαγωνισμούς. 

-1ο ΓΕΛ Βέροιας 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
• ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩ-

ΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α.Π.Θ.
•ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ -  ΝΟΜΙΚΗ 

Α.Π.Θ.

• ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΕ-
ΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ.ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
• ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ Ε-

ΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΟΑΜΥΝΑΣ
• ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ  - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

ΠΑΤΡΑΣ 
• ΦΟΥΡΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΣΟ - ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑ-

ΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΕΤΙΚΗΣ ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟ-

ΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. 
• ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟ-

ΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ –ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• ΚΑΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙ-
ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

-2ο ΓΕΛ Βέροιας 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
• ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΝΟΜΙΚΗ Α.Π.Θ.
• ΚΥΡΙΑΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  -ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-

ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ  

• ΣΑΛΤΣΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ - ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡ-
ΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
• ΣΤΟΪΚΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
• ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙ-

ΚΗ Α.Π.Θ
• ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΤΜΗ-

ΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙ-

ΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ

• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΤΜΗΜΑ Ε-
ΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ

• ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΗΛΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥ-
ΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΕΣ

-3ο ΓΕΛ Βέροιας 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
• ΤΖΙΜΑΡΑΚΑ ΕΛΕΝΗ  - ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
• ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ  - ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
• ΜΠΙΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙ-

ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. 
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
• ΚΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Π.Θ.
• ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕ-

ΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

• ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΤΩΝ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
• ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  - ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
• ΤΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
• ΝΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  - ΤΜΗΜΑ ΧΗ-

ΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΚΑΜΠΙΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑ-

ΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥ-

ΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΕΙΘ
• ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ.
• ΠΑΛΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
-4ο ΓΕΛ Βέροιας 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
• ΓΑΛΙΤΙΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  - ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥ-

ΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 
• ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ
• ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟ-

ΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

& ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΕΙ-Θ
• ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  - ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑ-

ΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
• ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  - ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟ-

ΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΕΙ-Θ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
• ΣΤΑΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
• ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΒΙΟ-

ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

• ΔΟΥΛΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΤΩΝ ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ

-5ο ΓΕΛ Βέροιας 
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
• ΧΟΡΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ - ΤΜΗΜΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

• ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑ-
ΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. 

• ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
• ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΟΜΙΚΗ Α.Π.Θ.
• ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΜΗΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

• ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  - ΟΙΚΟΝΟΜΙ-

ΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
• ΜΠΑΖΤΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙ-

ΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ
-ΓΕΛ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
• ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

Α.Π.Θ.
• ΓΩΓΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
• ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
• ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  - ΤΜΗΜΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
• ΜΗΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ  - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙ-

ΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.ΣΗ-
ΤΕΙΑ

Πολίτες, εθελοντές, μαθητές και αθλητές
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• ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ(Σ.Μ.Υ)

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-

ΚΗΣ  Α.Π.Θ
• ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ  - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ-ΜΗΝΑΣ  - ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝ.ΙΟΝΙΟΥ

-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ  
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
• ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑ Α.Π.Θ
• ΒΡΑΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝ.
ΣΕΡΡΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
• ΤΣΑΚΕΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ  -ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙ-

ΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  -ΤΜΗΜΑ ΛΟ-

ΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ

-ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• ΟΒΕΖΙΚ ΕΛΕΝΗ  -ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ

• ΠΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  -ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  -ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
• ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ  -ΤΜΗ-

ΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  -ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑ-

ΝΕΠ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ  -ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
Α.Π.Θ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
• ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  - ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟ-

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

• ΧΟΧΛΙΟΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• ΓΡΙΑΤΣΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -   ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΔΙ.ΠΑ.Ε ΚΑΒΑΛΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΕΡ-
ΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

• ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΧΡΗΣΤΟ  - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
& ΔΙΚΤΎΩΝ 

• ΑΜΠΡΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥ-
ΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

• ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ/ 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

• ΚΟΥΙΜΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  - ΤΜΗΜΑ ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• ΤΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  - ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

• ΣΑΝΤΗΚΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  -ΤΜΗΜΑ  ΜΗ-

ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

• ΓΚΑΛΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   -ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ.ΔΥΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• ΛΥΜΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  -ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.ΙΟΝΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

• ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  -ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
Δ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ

• ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  - ΤΜΗΜΑ ΦΥ-
ΣΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ

• ΤΣΙΝΑΦΟΡΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΤΜΗΜΑ ΨΗ-
ΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.
ΙΟΝΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
• ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ  - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕ-

ΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
• ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ ΗΛΙΑΝΑ  - ΣΧΟΛΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙ-

ΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟ-

ΦΙΜΩΝ 
• ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ-

ΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

• ΜΠΟΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑ-
ΛΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗΣ 

• ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΑ Α.Π.Θ.
• ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΓΕΩΠΟΝΙΑ 

Α.Π.Θ
• ΔΟΥΪΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΠΑΝ.ΘΕΣ-

ΣΑΛΙΑΣ
-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ  
• ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-

ΚΗΣ Α.Π.Θ.
• ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ  ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-

ΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ
• ΤΣΙΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ  ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
-ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΡΟΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟ-

ΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ  

• ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ  - ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙ-
ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

• ΣΑΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙ-
ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
• ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙ-

ΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
• ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
• ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  - ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙ-

ΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
• ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΩΗ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
• ΠΑΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙ-

ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ

-ΓΕΛ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
• ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙ-

ΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ
• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩ-

ΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑ-
ΛΙΑΣ

• ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΤΜΗΜΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥ-

ΛΑΚΩΝ
• ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ  - ΤΜΗΜΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΣΕΡΡΕΣ

• ΒΑΪΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ-ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

-Στο 12ο Νηπιαγωγείο Βέροιας για το  1ο  
Βραβείο στον Πανελλήνιο Μαθητικό διαγωνισμό

«Κάν’το ν’ακουστεί 2019» ,στην κατηγορία <<Ρα-
διοφωνικό μήνυμα>>

Το 1ο  Βραβείο στον 3ο Πανελλήνιο διαγωνισμό
για τον Ποντιακό Ελληνισμό «Μνήμες. Όνειρα, 

Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον», και για τον Έπαινο 
στον 3ο Πανελλήνιο διαγωνισμό

για τον Ποντιακό Ελληνισμό «Μνήμες. Όνειρα, 
Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον», για τη διάσωση και 
αξιοποίηση ιστορικών τεκμηρίων και προφορικών 
μαρτυριών, στην κατηγορία <<Ταινίες>>

Αγγελή Αγνή
Αλλιού Ματέο (ALLIU MATEO)
Αναστασόπουλος Βασίλειος
Αποστολίδης Κωνσταντίνος
Αρσενάς Μιχαήλ
Βέρρος Αντώνιος
Βέρρος Παναγιώτης
Βούλγαρη Αικατερίνη
Γερομιχαλού Ιωάννα
Γεροντίδης Χρήστος
Γκάλαβου Μαρία
Γκελίρη Ιωάννα
Γκουτζιούδης Δημήτριος
Ζαμπελάκης Νικόλαος- Γρηγόριος
Ζέρβα Δήμητρα Ραφαέλα
Καϊσίδης Αντώνιος
Καμπά Σοφία
Καντιμοίρης Εμμανουήλ
Καρατζόγλου Χρήστος
Καραφυλλίδου Θωμαή
Καρυτόπουλος Αθανάσιος
Κόγιας Νικόλαος
Κοντοκώστα Χριστίνα

Κουπίδου Κοραλία
Κουτσαμπασοπούλου Χαρίκλεια
Ματουλοπούλου Ιφιγένεια
Μελιοπούλου Ιωάννα
Μιστιλίδου Ελένη
Μουρατίδου Χριστίνα
Μουταφίδης Νικόλαος
Μπατσίλα Ελένη
Νάκα Λυδία
Νιώπας Νικόλαος
Ντόκας Βασίλειος
Ξυλαπετσίδου Πετρούλα
Οικονομίδου Μαγδαληνή
Πολιανίδης Βασίλειος
Προβίδης Αναστάσιος
Σαλτσίδη Κασσάνδρα
Σαμανίδου Νικολέτα
Σανόπουλος Πέτρος Γεράσιμος
Σκούφιας Παύλος Μάριος
Στύκας Γρηγόριος
Τζιμογιάννη Μαρία
Τσανακλίδης Ιωάννης
Τσαρτσαρή Αντωνία
Τσαφή Παναγιώτα
Χαρισόπουλος Γεώργιος
Χατζηγαβριήλ Κωνσταντίνος
Χύκα Γιασεμίνα (Hyka Jasemina)
-ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 
• Φωτιάδου Ευτυχία 2η Θέση Στο Πανελλήνιο 
Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους ‘’ΑΦΙΣΑ’’  
-ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Για το 2ο Silver Βραβείο στον Πανελλήνιο
 Διαγωνισμό Education Leaders Awards στους
• Παπαγιάννη Αλίκη  
• Δημάκα Αλέξανδρο  
• Δημάκα Δημήτριο
• Δημόπουλο Αργύριο  
• Ιωσηφίδου Άννα  
• Καλφόπουλο Εύφημο-Μερκούριο
• Μπαντή Αλεξάνδρα  
• Γεωργίου Νάγια  
-1Ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Για τον 79ο Διαγωνισμό «Θαλή» στους 
• Αμβροσιάδη Αλέξη  
• Γκαλτσίδη Γεώργιο  
• Παντελίδου Σοφία  
-Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό 
Γυμνάσιο-Λύκειο 
Για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 
για τον Έλεγχο του Καπνίσματος στους
• Αντωνοπούλου Νικολέτα 
• Σαράφη Δημήτρη 
• Μπουζινόπουλο Ευαστάθιο 
• Σιδηρόπουλο Βλαδίμηρο 

που έλαβαν τιμητικές διακρίσεις



Δύσκολα κέρδισε η 
Βέροια παρουσία 
πάνω από 1000 

φιλάθλους την σκληρή 
και επικίνδυνη ομάδα της 
Τρίγλιας με 2-1 και βρί-
σκεται πλέον στην πρώτη 
θέση της βαθμολογίας. Το 
παιχνίδι σίγουρα κράτησε 
σε ενδιαφέρον τον κόσμο 
αφού οι γηπεδούχοι μπο-
ρεί να προηγήθηκαν γρή-
γορα στο σκορ μόλις στο 
3’ λεπτό με τον άτυχο Νίκο 
Ζούρκο που λόγο τραυμα-
τισμού έγινε αναγκαστική 
αλλαγή στο 7’ μόλις λεπτό 
κάτι που έκανε πολύ 
δύσκολη την κατάσταση 
στο κέντρο για την ομάδα 
της Βέροιας. Μην ξεχνάμε 
οτι από την ομάδα απου-
σίαζαν ακόμη δυο βασικά 
στελέχη της μεσαίας γραμ-
μής ο τιμωρημένος Πέντα 
και ο Αλέξης Βεργώνης . 
Έτσι υπήρχε μεγάλη πίεση 
από τους αντιπάλους που 
επιζητούσαν την ισοφά-
ριση.

Τελικά το α’ ημίχρονο τελείωσε 
1-0 αλλά η ομάδα της Χαλκιδικής 
κτύπησε «καμπανάκι» δύο φορές 
χωρίς όμως να φθάσει στην ισο-
φάριση 

Στο β’ ημίχρονο η Βέροια ξε-
κίνησε πολύ καλά και προσπά-
θησε να πετύχει ένα γκολ και να 
κλειδώσει το παιχνίδι. όμως όσο 
περνούσε ο χρόνος οι φιλοξενού-
μενοι  πίεζαν για την ισοφάριση 
που ήρθε τελικά στο 73’ λεπτό 
από σέντρα φάουλ του Εππα και 
κεφαλιά του Παπαδημητρίου που 
έπιασε στον ύπνο όλη την άμυνα 
της Βέροιας 

Όμως οι παίκτες της Βέροιας 
έχοντας και την συμπαράσταση 
των φιλάθλων κατόρθωσαν χάρις 
στην σέντρα ακριβείας του Σκα-
θαρούδη ο Κανούλας με καρφωτή 
κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα 
δίκτυα της Τρίγλιας για να γίνει το 

τελικό 2-1.
Όμως από λάθος πάσα του 

Πολύζου οι παίκτες της Τρίγλιας 
έφυγαν στην αντεπίθεση με τον 
Ζορμπά να χάνει μοναδική ευκαι-
ρία από πολύ κοντά για το 2-2 με 
την λήξη του αγώνα .

Ηομάδα«παίζει
μετηνφωτιά»

Σίγουρα το τελικό αποτέλεσμα 
ικανοποιούσε τον κόσμο αφού η 
ομαδα ξεπέρασε έναν πολύ ισχυ-
ρό αντίπαλο και φιγουράρει στην 
κορυφή της Βαθμολογίας.

Τα πράγματα όμως είνια τελεί-
ως διαφορετικά και οι παίκτες που 
φοράνε φέτος την βαριά φανέλα 
της Βέροιας πρέπει να καταλά-
βουν οτι ΟΛΕΣ οι ομάδες θα κα-
ταβάλουν τα δυνατά τους για να 
πάρουν βαθμό ‘ η βαθμούς  από 
την βασίλισσα του βορά 

Πρέπει να είνια ποιό προσεκτι-
κοί και περισσότερο αγωνιστικοί 
αν θέλουν να πετύχουν τον στόχο 
.

Εκτός από τις βασικές απου-
σίες η ομάδα δεν είχε σε καλή 
μέρα και αρκετούς άλλους παίκτες 
όπως ο τερματοφύλακας Βοσνιά-
δης που δεν ήταν σταθερός σε 
αρκετές φάσεις ο Αλμπέρτο Σιμόνι 
αλλά και ο σκόρερ των δύο τερ-
μάτων με τον Ολυμπιακό Βόλου 
Γιάννης Πασάς .

Από τους διακριθέντες της Βέ-
ροιας ο Λάμπρος Ταίρης παρότι 
απουσίαζε πολύ καιρό έδωσε και 
την ψυχή του στον αγώνα . 

Θα συμφωνήσουμε και εμείς 
οτι σημασία έχει η νίκη και οι τρείς 
βαθμοί  ..αλλά οι φίλαθλοι πέρα-
σαν ώρες αγωνίας μέχρι να φτά-
σει στην νίκη. 

Άλλωστε το πρωτάθλημα είνια 
μόλις στην 3η αγωνιστική και η 
Βέροια έχει πολλά περιθώρια να 
βελτιωθεί ώστε να μην δίνει το 
δικαίωμα ... στους αντιπάλους να 
πιστέψουν οτι θα πάρουν θετικό 
αποτέλεσμα μέσα στην Βέροια .

Συνεχίζεται η αρνητική διαιτη-
σία και από τον Αρτινό κ. Αθανα-
σίου που αδίκησε την Βέροια σε 
πολλά φάουλ και κάρτες , και στο 
τέλος αποδοκιμάστηκε από τους 

φιλάθλους.
Συνθέσεις των ομάδων 
ΒΕΡΟΙΑ: Βοσνιάδης, Μουχά-

λης, Πεταυράκης, Στάμου, Μαρα-
γκός, Ταΐρης, Ζούρκος Ν. (7’ λ.τ. 
Χατζάρας), Μπλέτσας (74’ Σκα-
θαρούδης), Πασάς (63’ Πολύζος), 
Κανούλας, Σιμόνι.

ΤΡΙΓΛΙΑ: Βούρας, Ζώτος, Κου-
ρέλας, Σγουρής (90’ Κεχαγιάς), 
Μιλκούδης, Σαρβανίδης (72’ Σαρ-
βανίδης), Ευθυμιάδης (78’ Μενι-
κάλι), Έππας, Ζορμπάς, Μαντζί-
ρης, Λεμονής.

Δηλώσεις
Θεοδοσιάδη-Γεωργιάδη
πότηνίκητηςΒΕΡΟΙΑΣ

επίτηςΤρίγλιας
Οι τρεις βαθμοί που μπήκαν 

στο …σακούλι και η προσπάθεια 
των παικτών του ήταν το χαρα-
κτηριστικό στοιχείο της ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ στον αγώνα της με τον ΠΟ 
Τρίγλιας, για τον προπονητής της 
Σάκη Θεοδοσιάδη.

Από την άλλη, ο προπονητής 
της Τρίγλιας και παλαιός ποδο-
σφαιριστής της «βασίλισσας» 
του βορρά Κώστας Γεωργιάδης 
θεώρησε τη ΒΕΡΟΙΑ ως φαβορί 
για την άνοδο, αλλά από την συ-
γκεκριμένη αναμέτρηση η ομάδα 
του αδικείται από το τελικό απο-
τέλεσμα.

Αναλυτικά οι δύο προπονητές 
δήλωσαν τα εξής:

ΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ (Προ-
πονητής ΒΕΡΟΙΑΣ): Κατ΄ αρχάς 
εκ μέρος όλου του ποδοσφαιρι-
κού τμήματος μεταφέρω τα θερ-
μά μας περαστικά (τραυματίστη-
κε στο γόνατο) στον Αλέξανδρο 
Τσεμπερίδη, ένα παιδί που έχει 
την δικιά του διαδρομή στο ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο. Ευχόμαστε 
γρήγορη ανάρρωση. Ξέρουμε ότι 
η ομάδα του βρίσκεται κοντά του, 
τον στηρίζει για να επανέλθει όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα.

Συγχαρητήρια στους ποδο-
σφαιριστές της ομάδας μας για 
την τεράστια προσπάθεια που 
έκαναν σήμερα. Ένα παιχνίδι δύ-
σκολο, μετά το νικηφόρο παιχνίδι 
και μεγάλη προσπάθεια απένα-
ντι στον Ολυμπιακό Βόλου και με 
παίκτη λιγότερο.

Η ξέραμε ότι σήμερα είχαμε να 
αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα, 
με συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. 
Ξεκινήσαμε με τις καλύτερες προ-
ϋποθέσεις καθώς προηγηθήκαμε 
στο 1ο λεπτό, στην πρώτη επί-
θεση. Στο πρώτο ημίχρονο ελέγ-
χαμε το ρυθμό του παιχνιδιού, 
δημιουργήσαμε προϋποθέσεις 
και γνωρίζαμε ότι όσο θα περάσει 
η ώρα, ο αντίπαλος, βασικά στο 
δεύτερο ημίχρονο, ο αντίπαλος 
θα ρισκάρει περισσότερο, θα δη-

μιουργήσει, με δυνατά σημεία την 
καλή κυκλοφορία και την κινητικό-
τητα σαν ομάδα.

Δημιούργησε κάποιες κατα-
στάσεις, αλλά θεωρώ ότι εμείς 
είχαμε στο 1-0 μια κλασική φά-
ση με τον Χαντζάρα, αν η τελική 
του πάσα ήταν καλύτερη για τον 
Μπλέτσα και γινόταν το 2-0 , ίσως 
το παιχνίδι να ήταν διαφορετικό.

Αυτό που κρατάω εγώ είναι 
η αντίδραση της ομάδας όταν ι-
σοφαριστήκαμε, έβγαλε σθένος, 
προσωπικότητα και κατορθώσαμε 
και πήραμε μια πολύ σημαντική 
νίκη που πιστεύω ότι τα παιδιά με 
την προσπάθεια που έκαναν και 
την κατάθεση ψυχής μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο, την αξίζανε. 
Τρεις βαθμοί στο σακούλι μας… 
Από αύριο στην δουλειά μας, θα 
οργανωθούμε για το εκτός έδρας 
δύσκολο παιχνίδι που έχουμε α-
πέναντι στην Καβάλα.     

Να ευχηθώ στον Κώστα Γε-
ωργιάδη και στην ομάδα καλό υ-
πόλοιπο. Εμείς συνεχίζουμε την 
προσπάθειά μας,. Όλα τα παιχνί-
δια είναι δύσκολα, όλοι οι αντί-
παλοι θέλουν να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις ενός τέτοιου παι-
χνιδιού και απέναντι σε μια τέτοια 
ομάδα. Εμείς το μόνο που έχουμε 
να κάνουμε είναι να δυναμώνουμε 
μέσα από αυτά τα παιχνίδια και 
φυσικά στο ποδόσφαιρο το απο-
τέλεσμα είναι αυτό που μετράει 
και εμείς ματώνουμε και πασχί-
ζουμε για το αποτέλεσμα. Επίσης 
ένα άλλο στοιχείο που η ομάδα δι-
αχειρίστηκε, ήταν οι τραυματισμοί. 
Πολύ γρήγορα ο Νίκος Ζούρκος 
χρειάστηκε να γίνει αλλαγή και πι-
στεύω ότι τα παιδιά που μπήκαν 
βοήθησαν στη νίκη».

Απαντώντας σε ερώτηση για 
το αν είναι ευχαριστημένος από 
την επιθετική δημιουργία της ο-
μάδας, ο Σάκης Θεοδοσιάδης α-
πάντησε:

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι 
δεν παίζουμε μόνοι μας και πά-
νω απ΄ όλα να το καταλάβει ο κό-
σμος. Εδώ ξεκινάει μια προσπά-
θεια και δεν δικαιολογία για να υ-
περασπίσω την ομάδα ή τους πο-
δοσφαιριστές μας. Η ομάδα έχει 
ένα συγκεκριμένο στόχο. Η ομάδα 
δεν παίζει μόνη της. Υπάρχουν 
και αντίπαλοι και καλοί μάλιστα 
και καλοί προπονητές. Η ομάδα 
προσπαθεί.

Από κει και πέρα εμείς πρέπει 
να δημιουργήσουμε τις προϋπο-
θέσεις. Πρέπει να είμαστε αυτοί 
που πρέπει για να μπορέσουμε 
να οδηγήσουμε την ομάδα στη 
νίκη. Θεωρώ ότι σήμερα τα παιδιά 
αυτό που έπρεπε να κάνουν απέ-
ναντι σε μια καλή ομάδα, το κάνα-
νε. Όπως το κάνανε με το Βόλο, 

όπως και με τον Διαγόρα. Ιδιαίτε-
ρα με τον Διαγόρα υπήρχε ακό-
μα μεγαλύτερη συσπείρωση στο 
αμυντικό κομμάτι και όταν είσαι 
πρέπει να δημιουργείς, είναι πιο 
δύσκολο από το να αμύνεσαι».  

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Προ-
πονητής Τρίγλιας): «Ήταν μια 
δύσκολη βδομάδα για εμάς, γιατί 
στην τελευταία προπόνηση της 
Παρασκευής είχαμε μια πολύ άτυ-
χη στιγμή ενός παιδιού, ο οποίος 
είναι για μένα από τους φυσικούς 
ηγέτες αυτής της ομάδας, ο Α-
λέξης ο Τσεμπερίδης. Έτσι το α-
γωνιστικό έρχεται σε δεύτερη και 
τρίτη μοίρα. Μας ενδιαφέρει πάνω 
απ΄ όλα η υγεία των ποδοσφαιρι-
στών. Είναι πολύ άσχημο να βιώ-
νει μια ομάδα και ένας ποδοσφαι-
ριστής τέτοιους τραυματισμούς. 
Του εύχομαι, όπως και όλο το α-
γωνιστικό τμήμα, να γίνει καλά και 
να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο, 
γιατί είναι ένα παιδί με ήθος και 
το αγωνιστικό του προφίλ είναι 
εξαιρετικό.

Γνωρίζαμε ότι είχαμε να αντι-
μετωπίσουμε μια ομάδα η οποία 
πέρα από την ιστορία της, είναι 
και ένα από τα φαβορί του τίτλου. 
Μια ομάδα που είμαστε γνώριμοι 
και από την περσινή χρονιά και 
από το φιλικό του καλοκαιριού.  
Υπήρχε και ένα ενδιαφέρον και 
στο τακτικό κομμάτι, το πώς μια 
ομάδα που γνωρίζει τα τακτικά 
στοιχεία, να εξουδετερώσει την 
άλλη.

Όταν δέχεσαι ένα γκολ στο 
πρώτο λεπτό του αγώνα, χρει-
άζεται χρόνο και ιδιαίτερα εκτός 
έδρας, για να μπορέσεις να ξανα-
βρείς την συγκέντρωσή σου και 
να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις 
του δύσκολου αγώνα. Ένα πρώτο 
ημίχρονο που δεν φτάσαμε στα 
δικά μας τα στάνταρ. Θεωρώ πως 
χωρίς η ΒΕΡΟΙΑ να γίνεται πάρα 
πολύ απειλητικοί, δεν ήμασταν η 
ομάδα αυτή που θέλουμε να είναι 
κυρίαρχη, που όπως ήμασταν στα 
τρία προηγούμενα παιχνίδια, σε 
πρωτάθλημα και κύπελλο.

Ένα δεύτερο ημίχρονο το ο-
ποίο αλλάζει κατά πολύ. Θεωρώ 
ότι υπάρχει μόνο μία ομάδα στον 

αγωνιστικό χώρο. Μέχρι να πε-
τύχουμε την ισοφάριση, είχαμε 
πολλές προϋποθέσεις και φάσεις 
απέναντι σε μια συμπαγή ομάδα, 
όπως είναι η ομάδα της ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ, που ξέρει να αμύνεται πάρα 
πολύ καλά.

Σταματήσαμε την οποιαδή-
ποτε υποψία για κόντρα επίθεση 
που ήταν κλειδί, με τη ΒΕΡΟΙΑ 
να πλαγιοκοπεί και να φέρνει την 
μπάλα στην περιοχή, από την ο-
ποία πληγωθήκαμε στο δεύτερο 
γκολ και ενώ ελέγχαμε το παιχνίδι. 
Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, 
δεν παίχθηκε πολύ ποδόσφαιρο, 
ήταν αργό με την ανοχή του διαι-
τητή. Ωστόσο είχαμε μια τεράστια 
ευκαιρία στο τέλος να ισοφαρί-
σουμε στο πλασέ του Ζορμπά.

Δεν μπορώ να μην είμαι ικανο-
ποιημένος από τους ποδοσφαιρι-
στές και την τεράστια προσπάθεια 
που έκαναν. Η εμφάνιση του δευ-
τέρου ημιχρόνου ήταν η καλύτερη 
εμφάνιση. Όμως δεν μου αρέσει 
να τελειώνει ένα παιχνίδι και δεν 
παίρνουμε τίποτα εκτός έδρας. 
Να ακούς συγχαρητήρια για την 
ομάδα και να παίρνει βαθμούς. 
Όχι μόνο τα συγχαρητήρια… Να 
διορθώσουμε λάθη και λεπτομέ-
ρειες οι οποίες μπορεί να είναι 
σημαντικές για να αποκτήσουμε 
βαθμούς.

Γνωρίζεται τους δεσμούς και 
τα συναισθήματά μου για τη ΒΕ-
ΡΟΙΑ. Ευχαριστώ για την φιλο-
ξενία και συγχαρητήρια την φι-
λοξενία. Να ευχηθώ να πετύχει 
τον στόχο της. Ως μια μικρή πα-
ρένθεση θέλω να πω πως σήμε-
ρα έχουμε τρεις επαγγελματικές 
κατηγορίες και ουσιαστικά να λει-
τουργούν οι δύο. Έχουμε πετάξει 
την πιο πάνω κατηγορία και δεν 
γίνεται καμιά αναφορά. Έχει πε-
θάνει αυτήν την στιγμή με ομάδες 
που έχουν χρεωθεί και με ποδο-
σφαιριστές που αυτήν την στιγμή 
είναι αδρανείς, με προπονητές 
που δεν ξέρουν πως θα προπο-
νήσουν τους παίκτες. Πρέπει να 
το κοιτάξουμε αυτό το πρόβλημα. 
Μπορεί να μην αγγίζει αυτήν την 
στιγμή εμάς, αλλά να αγγίζει κά-
ποιους από εμάς στο μέλλον».
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Την πρώτη του 
νίκη στο πρω-
τάθλημα της 

Α2 κατηγορίας πέτυ-
χε η ανδρική ομάδα 
του Φιλίππου Βέροι-
ας που αντιμετώπισε 
στο Δ.Α.Κ “Δημήτριος 
Βικέλας” την ομάδας 
της Ελευθερούπολης. 
Η ομάδα του Δημή-
τρη Γκίμα αν και 
βρέθηκε να χάνει στο 
10′ με 11-21 κατάφε-
ρε στην συνέχεια να 
ισορροπήσει το παι-
χνίδι και να κοιτάξει 
τους φιλοξενούμε-
νους στα μάτια.

Στο 16′ η ομάδα της Βέροιας κατάφερε να μειώ-
σει σε 24-28 ενώ στο 18′ ο Ελευθεριάδης μείωσε σε 
26-28 και λίγο αργότερα ο ίδιος ισοφάρισε σε 28-28. 
Ο Καντάρκος έβαλε την ομάδα του Φιλίππου και πά-
λι μπροστά με 30-28.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο το παιχνίδι ήταν πολύ δυ-
νατό και σκληρό σε ορισμένες φάσεις. Η ομάδα της 
Βέροιας κατάφερε να πάρει μια μικρή διαφορά στο 
τελευταίο δίλεπτο. Οι φιλοξενούμενοι με σουτ τριών 
πόντων πλησίασαν και προσπάθησαν με συνεχό-
μενα φάουλ στους γηποεδούχους να καλύψουν την 
διαφορά. Όμως Κοθράς και Ελευθεριάδης εύστοχοι 
στις βολές κράτησαν την διαφορά και πήραν την 
νίκη με 73-69.

Διαιτητές : Παγώνης – Σιμητόπουλος – Κοϊμτζό-
γλου

Δεκάλεπτα : 11-21, 32-27, 43-46, 73-69

Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας – Μπλατσιώτης) : Φι-
λιππόπουλος, Τσούκας 2, Βάλλιος, Τσιακλαγκανος 
3, Φυλάκης, Κοθράς 19, Παραπούρας 3, Καντάρκος 
12, Ελευθεριάδης 26, Σουτζόπουλος 5, Ντρεκάλο-
βιτς 3, Τσεσμετζίδης

Ελευθερούπολη (Παπαδόπουλος): Μανοΐλοβιτς 
16, Γοργόνης 13, Τσούτσος 4, Γκέλιος, Μοτσενίγος 
18, Καραγιώργος, Σταμπουλής 2, Καμπουρίδης 9, 
Μπένας 6, Δεληγεώργης 1

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της2ηςαγωνιστικής:

Παγκράτι – Ανατόλια  .................................70-67
Ψυχικό – Καρδίτσα  ...................................62-71
Δάφνη Δαφνίου – Αγρίνιο  .........................73-80
Τρίτων – Διαγόρας Δρυοπιδέων ...............  70-78
Χαρίλαος Τρικούπης – Ολυμπιακός  .........83-72
Φίλιππος Βέροιας – Ελευθερούπολη  .......73-69
Οίαξ Ναυπλίου – Απόλλων Πάτρας ..........  68-75
Κόροιβος – Αμύντας 75-71

ΗΒαθμολογία(Σε2αγώνες)
1. Απόλλων Πάτρας ................................. 4 (2-0)
 ...........................................................................
2. Αγρίνιο  .................................................4 (2-0)
3. Καρδίτσα ..............................................4 (2-0)
4. Διαγόρας Δρυοπιδέων  .........................4 (2-0)
5. Χαρίλαος Τρικούπης ............................ 4 (2-0)
 ...........................................................................
6. Οίαξ Ναυπλίου  ....................................3 (1-1)
7. Κόροιβος  .............................................3 (1-1)
8. Ανατόλια ...............................................3 (1-1)
9. Παγκράτι  ..............................................3 (1-1)
10. Φίλιππος Βέροιας  ..............................3 (1-1)
 ...........................................................................
11. Ελευθερούπολη  .................................2 (0-2)
12. Δάφνη Δαφνίου ...................................2 (0-2)
13.  Τρίτων ...............................................2 (0-2)
14. Αμύντας  .............................................2 (0-2)
 ...........................................................................
15. Ψυχικό ............................................... 2 (0-2)
16. Ολυμπιακός .....................................  -3 (1-1)

ΗΕπόμενηαγωνιστική(3η,19/10)
Ανατόλια – Ψυχικό 

Καρδίτσα – Δάφνη Δαφνίου 
Αγρίνιο – Τρίτων 
Διαγόρας Δρυοπιδέων – Χαρίλαος Τρικούπης 
Ολυμπιακός – Φίλιππος Βέροιας 
Ελευθερούπολη – Οίαξ Ναυπλίου 
Απόλλων Πάτρας – Αμύντας 
Κόροιβος – Παγκράτι

ΔημήτρηςΓκίμας:“Έχουμεπεριθώριανα
παίξουμεακόμηκαλύτερα”

Μετά το τέλος του αγώνα Φίλιππος Βέροιας – ΓΣ 
Ελευθερούπολη οι δυο προπονητές Γκίμας – Παπα-
δόπουλος έκαναν δηλώσεις στους δημοσιογράφους 
για το παιχνίδι. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητού του Φι-
λίππου Βέροιας 

 Δημήτρης Γκίμας : “Καταρχάς να δώσεις πολλά 
συγχαρητήρια στον κόουτς και στην ομάδα της Ε-
λευθερούπολης. Η σημερινή νίκη για εμάς είναι πολύ 
σημαντική. Μια νίκη που δεν θα μπορέσουν να την 
κάνουν πολλοί 

. Την ομάδα της Ελευθερούπολης την γνωρίζω 
και μπορώ να πω ότι έχω πολύ μεγάλο σεβασμό και 
στον τρόπο που παίζει η ομάδα και στους παίκτες. 
Προετοιμαστήκαμε όλη την προηγούμενη βδομάδα. 
Ήταν η πρώτη εβδομάδα που ήμασταν όλοι μαζί δη-
λαδή. Έχουμε περιθώρια να παίξουμε ακόμη καλύ-
τερα, ο Ελευθεριάδης είναι δεύτερη εβδομάδα μαζί 
μας, ο Ντρεκαλοβιτς 10 ημέρες. Τα παιδιά σιγά σιγά 
αρχίζουν να καταλαβαίνουν περισσότερο το παιχνίδι 
μας και τον τρόπο που θέλουμε να παίξουμε. απο-
κτούν ρόλους. Αυτό θέλει το χρόνο. Σήμερα ήμασταν 
αρκετά καλοί στην άμυνα όπως το δείχνει και το 
σκορ. Ήμασταν πάρα πολύ λογικοί στις επιθέσεις 
μας και δεν παρασυρθήκαμε σε παιχνίδι τριών πό-
ντων. Αυτή η νίκη δεν λέει κάτι. Είναι η πρώτη νίκη 
της χρονιάς. Απ’ όλους ζήτησα υπομονή και πάλι θα 
ζητήσω υπομονή από τον κόσμο και όχι χαρές. Σή-
μερα ο κόσμος ήταν πάρα πολύ καλός μας βοήθησε 
πάρα πολύ θα πω και πάλι αυτό που με αυτό θα 
κοιμάμαι και με αυτό θα ξυπνάω. Καμία επιτυχία δεν 
είναι μόνιμη και καμιά αποτυχία δεν είναι μοιραία. 
Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες μου”
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CMYK

Μπάσκετ Α2
ΦίλιπποςΒέροιας–Ελευθερούπολη

(73-69)

Μπροστά σε 150 περίπου 
θεατές, που τίμησαν με 
την παρουσία τους τη νεο-

φώτιστη ομάδα, οι “ασπρόμαυροι” 
έδωσαν σκληρή μάχη για το ροζ 
φύλλο και στο τέλος τα κατάφεραν. 
Έχοντας το προβάδισμα καθ όλη τη 
διάρκεια του αγώνα και παίζοντας 
(κατά διαστήματα) πολύ καλό μπά-
σκετ, η ομάδα της Ημαθίας εκμεταλ-
λεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τον 
παράγοντα έδρα και ξεκίνησε ιδανι-
κά τη φετινή σεζόν στον 3ο όμιλο 
της Γ Εθνικής.

Με τη νέα ασπρόμαυρη φανέλα που σχολιά-
στηκε άκρως θετικά από τον φίλαθλο κόσμο και 
κόντρα σε μια ομάδα που ενισχύθηκε σημαντικά 
στην περίοδο των μεταγραφών, οι Αετοί έπαιξαν 
με δύναμη και πάθος, με αποτέλεσμα στο τέλος να 
δικαιωθούν.

Στο πρώτο δεκάλεπτο, η εικόνα του αγώνα 
ήταν όπως αναμενόταν, με τις δύο ομάδες να 
συμβαδίζουν στο σκορ. Στο δεύτερο όμως, οι “α-
σπρόμαυροι” βρήκαν πιο σωστές λύσεις επιθετικά 
και προηγήθηκαν των αντιπάλων με οκτώ πόντους 

διαφορά.
Στο τρίτο δεκάλεπτο, η ομάδα της Φλώρινας 

βελτίωσε σημαντικά την άμυνα της και ανάγκασε 
τους γηπεδούχους σε αρκετά λάθη, ωστόσο το 
προβάδισμα παρέμεινε σε Βεροιώτικα χέρια και 
συγκεκριμένα με σκορ 55-52.

Η άμυνα του τελευταίου δεκαλέπτου αλλά και 
οι συνετές επιθετικές επιλογές, συνετέλεσαν ώστε 
οι Αετοί να φτάσουν στο τέλος στη νίκη με σκορ 
70-62, που είναι και η πρώτη στην ιστορία τους σε 
εθνική κατηγορία.

Πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων ήταν ο Κώ-
στας Μαραπίδης, που έφτασε τους 16 με δύο 
τρίποντα, ενώ ο Κώστας Κουσιάντζας ακολούθησε 
στο σκοράρισμα πετυχαίνοντας 15, έχοντας μάλι-
στα διψήφιο αριθμών ριμπάουντ.

Για τον Αριστοτέλη, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τσι-
άμης με 14 και ακολούθησε ο Σαββίδης με 12.

Δεκάλεπτα: 15-12, 38-32, 55-52, 70-62
Διαιτητές: Αγραφιώτης Γρ.-Βασιλόπουλος
Αετοί Βέροιας (Τυριακίδης): Τρομπούκης, Ανα-

στασιάδης 4(1), Σιδηρόπουλος 6(1), Γιαννουζάκος 
5(1), Κουσιάντζας 15, Σταυρουλάκης 3, Μαραπί-
δης 16(2), Αλευρίδης 8, Ιωσηφίδης 7 (1), Γκανάς 
6(2).

Αριστοτέλης Φλώρινας (Χαλκιάς): Τσιώγκας 
8(2), Τσιάμης 14 (3), Παπαγρηγορίου 4, Γκόνος 
8(1), Γκουτζιομήτρος 7 (1), Μαυρίδης 2, Σαββίδης 
12 (2), Βίτκας, Παπούλιας 7(1),

ΜπάσκετΓ’Εθνική
Αετοί Βέροιας-Αριστοτέλης Φλώρινας 

70-62

Άρχισανοιπροπονήσειςτωνηλικιακών
τμημάτωντηςΒέροιας2017

Οι προπονήσεις των ηλικιακών τμημάτων της Βέροιας 2017 ξεκίνησαν.
Το τμήμα μινι Α’ Β’ Γ’ Δ’ Δημοτικού με προπονητρια και γυμναστρια την διεθνή παίκτρια και παικτρια 

της Βέροιας 2017 Αθηνα Βασιλειαδου τηλ.6947542499

Πρόγραμμα προπονήσεων
ΔΕΥΤΕΡΑ 14:00 - 15:00(2ο Γυμνάσιο Βέροια), ΤΡΙΤΗ 17:30 - 18:45( 2ο Γυμνάσιο ΒΕΡΟΙΑ), ΠΕΜΠΤΗ 

18:45 - 20:00 (2ο Γυμνάσιο Βέροια), ΚΥΡΙΑΚΗ 10:30 - 12:00(ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ)
Το τμημα των παγκορασιδων Ε’ ΣΤ’ Δημοτικού και Α’ Β’ Γυμνασίου με την προπονητρια και γυμναστρια 

την πολλών χρόνων Διεθνή και πρωταθλήτρια χαντμπολ Βουλα Ψωμιαδου
τηλ.6944611204

Προγραμμα προπονήσεων:
ΤΡΙΤΗ 17:15 - 18:30 ΕΑΚ, ΤΕΤΑΡΤΗ 14:00 - 15:30 ΕΑΚ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14:00 - 15:30 ΕΑΚ
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Την πρώτη της νίκη στο φετινό 
πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής 
πέτυχε η ΑΓΚΑΘΙΑ, η οποία 

συνέτριψε εκτός έδρας με 5-1 την Σει-
ρήνα Γρεβενών. Η ομάδα του Σταύρου 
Κωστογλίδη ήταν ανώτερη σε όλη τη 
διάρκεια του αγώνα και έφτασε στην 
άνετη επικράτηση με δύο τέρματα στο 
πρώτο μέρος και τρία στην επανάληψη.

Το 1-0 έκανε στο 19’ ο Καραγιάννης με σουτ, ενώ 
δύο λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου ο 
Λαμπίρης διπλασίασε τα τέρματα των «ασπρόμαυ-
ρων».

Στις αρχές τις επανάληψης (50’) ο Καραγιάννης 
έγραψε το 0-3, ενώ στο 66’ ο ίδιος παίκτης έκανε 
τέσσερα τα τέρματα της ομάδας του, πετυχαίνοντας 
χατ-τρικ.

Στο 80’ ο Ντόλιας μείωσε σε 1-4 για τους γηπε-
δούχους, με τον Μισιούδη να σημειώνει το τελικό 1-5 
στο 90’.

ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ (Τόλης): Μπακιρτζής, Λιούρας, 
Πετκανάς, Παπαδόπουλος, Ζολώτας (60’ Σιδέρης), 
Αποστόλου (65’ Κουτσαλιάρης), Φουρλατάρας, Α-
σλανίδης, Μπιζιώτας, Φετσάνης (85’ Παπαξάνθης), 
Τριμίντζιος (50’ Ντόλιας).

ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ (Κωστογλίδης): Γιώτας, Κίτσας 
(62’ Βλαχάβας), Μπατσαράς, Ράδης, Τσιούχας (75’ 
Μισιούδης), Ανδριόπουλος (57’ Πανταζής), Χατζηα-
θανασίου, Τσιότρας, Μούδιος (50’ Λίπε), Λαμπίρης, 
Καραγιάννης.

Γ’Εθνική
Ξέσπασε στην Σειρήνα Γρεβενών
η Αγκαθιά κερδίζοντας με 1-5

Με νίκες 
προχώ-
ρησαν 

και στην  6η 
αγωνιστική, οι 
πρωτοπόροι της 
Α’ κατηγορίας 
της ΕΠΣ Ημαθί-
ας. Ο ΠΑΟΚ Αλε-
ξάνδρειας επι-
κράτησε εντός 
έδρας με 4-0 της 
ΑΕΠ Βέροιας και 
παρέμεινε στην 
κορυφή έχοντας 
συγκάτοικο το 
Ροδοχώρι, που 
πέρασε «δια 
πυρός και σιδή-
ρου» από την δύσκολη έδρα του 
Σταυρού επικρατώντας στο φινάλε 
με 1-0 της τοπικής ομάδας.

Στην δεύτερη θέση διατηρήθηκαν Νάουσα και 
Αγία Μαρίνα, μετά τις εύκολες εντός έδρας νίκες 
τους επί του Τριποτάμου (6-1) και της Χαρίεσσας 
(3-0) αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν το Πλατύ που 
πέρασε με το ευρύ 4-1 από την Κουλούρα και λίγο 
πιο κάτω ο Κοπανός που επικράτησε με 2-1 του 
Αχιλλέα Νάουσας.

Τέλος, σημαντικά διπλά πέτυχαν το Μακροχώρι 
(3-0 τον Ολυμπιακό Ν.) και το Παλαιοχώρι (1-0 τη 
Μελίκη).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αγ. Μαρίνα – Χαρίεσσα  ............................. 3-0
Νάουσα – Τριπόταμος  ............................... 6-1
Σταυρός – Ροδοχώρι  ................................. 0-1
ΠΑΟΚ Αλεξ. – ΑΕΠ Βέροιας  ...................... 4-0
Κουλούρα – Πλατύ ..................................... 1-4
Μελίκη – Παλαιοχώρι  ................................. 0-1
Ολυμπιακός Ν. – Μακροχώρι  .................... 0-3
Κοπανός – Αχιλλέας Ν.  .............................. 2-1

Βαθμολογία
1) ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας  ............................... 18
- ΓΑΣ Ροδοχωρίου  ...................................... 18
3) ΦΑΣ Νάουσα  .......................................... 15
-Αγ. Μαρίνα  ................................................ 15
5) Αγρ. Αστέρας Πλατέως  ........................... 13
6) ΓΑΣ Κοπανού  ......................................... 12
7) Αχιλλέας Νάουσας  .................................. 10
8) Μακροχώρι  ............................................... 8
9) Άρης Παλαιοχωρίου  .................................. 7
10) ΠΑΟΚ Κουλούρας  .................................. 6
11) Θύελλα Σταυρού  ..................................... 6
12) ΑΕ Χαρίεσσας  ........................................ 6
13)Αστέρας Τριποτάμου  ............................... 4
14) Φίλιππος Μελίκης  ................................... 3
15) ΑΕΠ Βέροιας  .......................................... 0
16) Ολυμπιακός Ν.  ....................................... 0

ΕπόμενηαγωνιστικήΣάββατο19/1016.00μ.μ
Άρης Παλαιοχωρίου - ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας 
ΓΑΣ Ροδοχωρίου - Αγ. Μαρίνα 
Μακροχώρι-  ΠΑΟΚ Κουλούρας
ΑΕΠ Βέροιας - ΦΑΣ Νάουσα 
Αχιλλέας Ν. -Φίλιππος Μελίκης 
Χαρίεσσας- Αστέρας Τριποτάμου
Αγρ. Αστέρας Πλατέως - Θύελλα Σταυρού 
Ολυμπιακός Ν.- Θύελλα Σταυρού

ΕΠΣ Ημαθίας Α’ 

Συνεχίζουν«μαζί»ΠΑΟΚΑλεξ.
καιΡοδοχώρι

Με τα παιχνίδια  της 3ης αγω-
νιστικής συνεχίστηκε την 
Κυριακή (13/10) το πρωτάθλη-

μα ποδοσφαίρου της Β’ κατηγορίας 
της ΕΠΣ Ημαθίας. Στον πρώτο όμιλο 
το ντέρμπι του Διαβατού με την Ακα-
δημία Τρικάλων τελείωσε με λευκή 
ισοπαλία, ενώ στον δεύτερο ο Άχθος 
Αρούρης πέτυχε σπουδαίο διπλό 
επί της μέχρι πρότινος πρωτοπόρου 
Ραχιάς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:
1ος όμιλος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ν. Νικομήδεια – Παλατίτσια  ......................... 3-3
Λουτρός – Καψόχωρα  ................................. 0-1
Σχοινάς – Καμποχώρι  .................................. 2-1
Διαβατός – Ακαδ. Τρικάλων  ......................... 0-0
Λιανοβέργι – Κυψέλη  ................................... 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Διαβατός  .......................................................7
2 Ακαδ. Τρικάλων  ............................................7
3 Σχοινάς  .........................................................6

4 Καψόχωρα  ....................................................6
5 Ν. Νικομήδεια  ...............................................4
6 Παλατίτσια  ....................................................4
7 Λουτρός  ........................................................3
8 Καμποχώρι  ...................................................3
9 Λιανοβέργι  ....................................................3
10 Κυψέλη  .......................................................0

2ος όμιλος
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πατρίδα – Μαρίνα  ........................................ 2-0
Επισκοπή – Ζερβοχώρι  ............................... 2-4
Λευκάδια – Αγ. Γεώργιος  ............................. 0-4
Αγ. Βαρβάρα – Δόξα Νάουσας  .................... 2-0
Ραχιά – Άχθος Αρούρης  .............................. 0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Ζερβοχώρι  ....................................................7
2 Άχθος Αρούρης  .............................................7
3 Πατρίδα  ........................................................7
4 Αγ. Βαρβάρα  .................................................6
5 Ραχιά  ............................................................6
6 Μαρίνα  ..........................................................4
7 Επισκοπή  .....................................................3
8 Αγ. Γεώργιος  .................................................3
9 Λευκάδια  .......................................................0
10 Δόξα Νάουσας  ............................................0

πηγή. kerkidasport.gr

Β’ΕΠΣΗμαθίας
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής 

και οι βαθμολογίες

Την Παρασκευή 11 και το Σάβ-
βατο 12 Οκτωβρίου στους 
ορεινούς αγώνες του Παρα-

νεστίου Δράμας ‘’Virgin Forest trail 
2019’’ συμμετείχαν 4 δρομείς του 
Συλλόγου δρομέων Βέροιας.

Στον αγώνα των 46χλμ P.P. με συνολική υ-
ψομετρική 1930μ., 4 δρομείς του Συλλόγου δρο-
μέων Βέροιας, όλοι της προπονητικής ομάδας 
Sportstraining- Karagiannis κατάφεραν να τερ-
ματίσουν αποκομίζοντας μία ακόμη εμπειρία από 
αγώνες βουνού.

14ος ΜΑΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Sportstraining- 
Karagiannis 5:21:41

48ος ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ Sportstraining- 
Karagiannis 6:33:11

61ος ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Sportstraining- 
Karagiannis 6:45:34

87ος ΤΖΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Sportstraining- 
Karagiannis 7:27:33

Συμμετείχαν συνολικά 150 δρομείς.
Ε ν α ς  α κ ό μ η  δ ρ ο μ έ α ς  τ η ς  ο μ ά δ α ς 

Sportstraining- Karagiannis από την Θεσσαλονίκη 
ο  ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ολοκλήρωσε τον ορεινό 
άθλο υπεραπόστασης 165χλμ και συνολικής υψο-
μετρικής 6888μ και κατατάχτηκε 33ος με επίδοση 
34:50:16.

Τον αγώνα αυτόν των 165χλμ δασικής διαδρο-
μής ξεκίνησαν 84 δρομείς και αναμένεται να ολο-
κληρώσουν την προσπάθεια τους όχι παραπάνω 
από 60.

Συγχαρητήρια στους σε δρομείς που καταφέρ-
νουν να ξεπερνούν συνεχώς τα όρια τους μέσα 
από το τρέξιμο υποδεικνύοντας ότι όλοι μπορούν.

ΑποτελέσματατωνδρομέωντουΣ.Δ.Βέροιας
καιτηςπροπονητικήςομάδαςSportstraining-
Karagiannisαποτο‘’VirginForesttrail2019’
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ
 † ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης 

καὶΚαμπανίας ΠΡΟΣ
τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶτὸν εὐσεβῆ λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

  Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
 
Ἡμέρα χαρμόσυνη ἡ σημερινή ἡμέρα τῶν ἐλευθερίων 

τῆς πόλεώς μας καί τῆς ἐπαρχίας μας, τήν ὁποία δικαί-
ως τιμοῦμε καί πανηγυρίζουμε καί φέτος, ὅπως καί κάθε 
χρόνο.

Συγχρόνως ὅμως ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι καί ἡμέρα μνήμης 
καί εὐγνωμοσύνης, πρωτίστως πρός τόν Θεό, μέ τή βοή-
θεια τοῦ ὁποίου ἀγωνίσθηκαν οἱ πατέρες μαςἐναντίονμιᾶς 
αὐτοκρατορίας καί κατόρθωσαν νά ἐπιτύχουν τό ἀκα-
τόρθωτο. Κατόρθωσαν νά μᾶς χαρίσουν τήν ἐλευθερία 
καί τήν ἔνταξή μας στόν κορμό τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους.
Κατόρθωσαν ὅμως πρίν ἀπό αὐτό μέ ἄπειρες θυσίες καί 
ἀμέτρητους κόπους καί προσπάθειες νά διατηρήσουν τήν 
ἑλληνική ταυτότητα καί τήν ὀρθόδοξη πίστη. 

Δέν ἦταν εὔκολο νά ὑπομείνουν οἱ πατέρες μας τίς πι-
έσεις, τίς διώξεις, τούς ἀναγκαστικούς ἐξισλαμισμούς, τά 
μαρτύρια καί ὅλα ὅσα ὑπέφεραν γιά πεντακόσια σχεδόν 
χρόνια ἀπό τόν ἀλλόθρησκο δυνάστη. Δέν ἦταν εὔκολο 
νά ἀντέξουν καί νά κρατήσουν ζωντανή τή γλώσσα καί τίς 
παραδόσεις μά πιό πολύ τήν πίστη στόν Θεό καί τόν σύν-
δεσμο μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

 Δέν ἦταν εὔκολο. Ἀλλά στηρίχθηκαν στήν πίστη τους 
στόν Θεό, στηρίχθηκαν στήν πίστη τους στούς ἁγίους, καί μέ τή δική τους δύναμη καί τή δική τους 
βοήθεια κράτησαν ἀναμμένη τή φλόγα τῆς ἀγάπης καί στόν Χριστό καί στήν πατρίδα.

Γι᾽ αὐτό καί ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη στόν Θεό πού «ἔβαλε», ὅπως ἔλεγε ὁ μεγάλος ἥρωας τῆς 
ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, «τήν ὑπογραφή του» καί γιά τή δική μας ἐλευθε-
ρία, καί γιά τήν ἐλευθερία τῆς Μακεδονίας μας, «καί δέν τήν πῆρε πίσω».

Ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί στούς ἁγίους προστάτες τῆς ἡρωικῆς καί 
αἱματοβαμμένης αὐτῆς γῆς, πού στήριζαν τούς πατέρες μας καί μεσίτευαν στόν Θεό γιά τήν ἐπιτυχῆ 
ἔκβαση τοῦ δίκαιου ἀγώνα τους γιά τήν ἐλευθερία μας.

Ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη στούς ἁγίους νεομάρτυρες, πού μέ τό αἷμα τους πότισαν τό δένδρο τῆς 
ἐλευθερίας καί κραταίωσαν τήν πίστη καί τήν Ἐκκλησία μας.

Ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη σέ ὅλους ἐκείνους πού ἀγωνίσθηκαν μέ κάθε τρόπο γιά τήν ἐλευθερία 
μας, πολεμώντας καί θυσιάζοντας τή ζωή τους στά πεδία τῶν μαχῶν, ἀλλά καί στηρίζοντας μέ ὅλες 
τους τίς δυνάμεις τόν ἑλληνικό στρατό μας καί τούς ἀγῶνες του.

Ὀφείλουμε ὅμως καί κάτι ἀκόμη, κάτι πού ἀποτελεῖ ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς εὐγνωμοσύνης μας 
πρός ὅλους ἐκείνους στούς ὁποίους χρωστοῦμε τήν ἐλευθερία μας καί τούς ὁποίους τιμοῦμε σήμερα. 
Ὀφείλουμε νά μιμηθοῦμε τό παράδειγμά τους. Τό παράδειγμα τῆς θυσίας τους. Τό παράδειγμα τῆς 
πίστεώς τους. Τό παράδειγμα τῆς ἀγάπης τους γιά τήν πατρίδα.

Καί εἶναι χρέος μας νά τούς μιμηθοῦμε, γιατί μόνο μέ τήν πίστη στόν Θεό καί τήν ἀγάπη στήν 
πατρίδα, μόνο μέ τή διάθεση νά κάνουμε καί κάποιες θυσίες, ὅταν αὐτό ἀπαιτεῖται, γιά τό κοινό καλό, 
μποροῦμε νά φανοῦμε ἀντάξιοι τοῦ μεγάλου δώρου τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας πού μᾶς 
χάρισαν οἱ πατέρες μας. 

Μόνο μέ τήν πίστη στόν Θεό καί τήν ἀγάπη στήν πατρίδα μποροῦμε νά διατηρήσουμε αὐτόν τόν 
αἱματοβαμμένο τόπο, πού πολλοί ἐποφθαλμιοῦν καί ἐπιδιώκουν νά σφετερισθοῦν, ἐλεύθερο γιά πά-
ντα καί ἑλληνικό. 

Μόνο μέ τήν πίστη στόν Θεό καί τήν ἀγάπη στήν πατρίδα μποροῦμε νά διατηρήσουμε σέ ἕναν πε-
ριβάλλον ἀνταγωνιστικό, σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποία ἡ παγκοσμιοποίηση ἐξελίσσεται μέ ταχύτατους 
ρυθμούς, τήν ἐθνική καί θρησκευτική μας ἰδιοπροσωπία, μποροῦμε νά διατηρήσουμε τήν ἑλληνική 
μας ταυτότητα, τήν ἱστορία καί τή γλώσσα μας, τήν πίστη καί τήν προσήλωσή μας στόν Θεό καί τήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ὅποια θυσία καί ἄν ἀπαιτηθεῖ.

Εἶναι χρέος μας αὐτό, ἀδελφοί μου, καί εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιά νά ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη 
καί τήν τιμή μας πρός ὅλους ὅσους θυσιάσθηκαν γιά τήν ἐλευθερία μας καί γιά νά συνεχίσουμε νά 
ζοῦμε μέ τή βοήθεια καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ σέ μία ἐλεύθερη πατρίδα.

Εἶναι χρέος μας! Ἄς τό κάνουμε καθημερινά πράξη στή ζωή μας.
 Διάπυρος πρός τόν ἐλευθερώσαντα ἡμᾶς Θεόν εὐχέτης

ὉΜητροπολίτης
 † ὉΒεροίας, Ναούσης καὶΚαμπανίας Παντελεήμων

Συλλυπητήριο
Την βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Βαγγέλη Λιάπη 

εκφράζει η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας που με ανακοίνωσή της απο-
χαιρετά τον «ξεχωριστό σύντροφο και αγωνιστή της Αριστεράς».

Με βαθιά θλίψη οι φίλοι και οι φίλες, οι σύντροφοι και οι συ-
ντρόφισσες από την Βέροια και από τη Νομαρχιακή Επιτροπή 
ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας, αποχαιρετάμε έναν ξεχωριστό σύντροφο, 
αγωνιστή της ζωής , τον Βαγγέλη Λιάπη, που έφυγε, τόσο απρό-
σμενα. 

Ο Βαγγέλης υπήρξε όλη του την ζωή ένας αγωνιστής της Αρι-
στεράς, συνεπής και ευγενικός, αξιοπρεπής, πάντα παρών, ένας άνθρωπος που πάντα έδινε και δεν 
ζήτησε ποτέ τίποτα.

 Θα μας συντροφεύει πάντα η αγωνία  στο βλέμμα του για την πορεία της Αριστεράς και  η χωρίς 
καμιά σκοπιμότητα κριτική του διάθεση.

Στην οικογένειά του, την αγάπη μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια.

                                                                    Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ευχαριστήριο
Οι εκπαιδευ-

τικοί και η Διευ-
θύντρια του 1ου 
Δημοτικού Σχο-
λε ίου Βέροιας 
εκφράζουμε την 
ε υ γ ν ω μ ο σ ύ ν η 
μας προς τον κ. 
Δημητράκη Θω-
μά, συνταξιούχο 
εκπαιδευτικό – 
Διευθυντή του 
Σχολείου μας, 
που  ευγεν ι κά 
προθυμοποιήθη-
κε να μιλήσει για 
τον Μακεδονικό 
Αγώνα και την Ε-
πέτειο Απελευθέ-
ρωσης της πόλης Βέροιας, την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019. Οι ανεκτίμητες πληροφορίες του 
πλούτισαν το ιστορικό πεδίο μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σας ευχαριστούμε θερμά!

Απονομή μεταλλίων σε αθλητές  
που διακρίθηκαν στον 3ο

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΔΡΟΜΟ ΑΝΤΟΧΗΣ
-Ν. Καρανικόλας : «Ο Δήμος Νάουσας θα στηρίξει 

πάντα ανάλογες αθλητικές δραστηριότητες»
Στην τελετή απο-

νομής  μεταλλίων σε 
αθλητές  που διακρί-
θηκαν  στον «3ο ΑΡΙ-
ΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΔΡΟΜΟ 
ΑΝΤΟΧΗΣ» παραβρέ-
θηκε  την Κυριακή 13 
Οκτωβρίου, ο Δήμαρ-
χος Νάουσας Νικόλας 
Καρανικόλας. 

Σε σύντομο χαιρε-
τισμό που απηύθυνε 
ο κ. Καρανικόλας  συ-
νεχάρη τους αθλητές,  
κάθε ηλικίας, που συμ-
μετείχαν στον αγώνα 
δρόμου, καθώς και όλους όσοι συνέβαλλαν στην άρτια και επιτυχή διοργάνωση, επισημαίνοντας πως 
«ο Δήμος Νάουσας θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό όλων των συλλόγων και θα στηρίξει ανάλογες 
αθλητικές δραστηριότητες». 

Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Σχολής Αριστοτέλους, 
εκτός από τον Δήμαρχο, απένειμαν επίσης μετάλλια  ο  Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητι-
σμού  Γιώργος Τριανταφύλου, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων, Δώρα Μπαλτατζίδου, η κ. Αφροδίτη Λαναρά, κόρη του ευεργέτη της Νάουσας Χρήστου Λα-
ναρά, δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη της Κοινότητας Νάουσας, εκπρόσωποι της Αστυνομίας, αθλητικών 
συλλόγων, σωματείων κ.ά. 

Υπενθυμίζεται ότι τον «3ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΔΡΟΜΟ ΑΝΤΟΧΗΣ»  αποστάσεων 26 και 5 χλμ., συν-
διοργάνωσαν  η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, ο Σύνδεσμος 
Βετεράνων Αθλητών Στίβου Νάουσας και η Γ.Ε. Νάουσας με την τεχνική υποστήριξη της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων. 

Συνάντηση γνωριμίας του Δημάρχου Νάουσας 
με την Αφροδίτη Λαναρά

Σ υ ν ά ν τ η σ η 
γνωρ ιμ ίας  με 
την κ. Αφροδίτη 
Λαναρά, κόρη 
του μεγάλου ευ-
εργέτη της Νά-
ουσας Χρήστου 
Λαναρά ,  ε ί χε 
την Κυριακή 13 
Οκτωβρίου,  ο 
Δήμαρχος Νάου-
σας κ. Νικόλας 
Καρανικόλας.

Στη συνάντη-
ση, στην οποία 
ήταν παρούσα 
και η Αντιδήμαρ-
χος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, κ. Δώρα Μπαλτατζίδου, συζητή-
θηκαν τρέχοντα θέματα του Δήμου Νάουσας. 



Το σχολείο Abidin Pak Pakmaya Anadolu 
Lisesi στο Αδραμύττιο (Edremit) της Τουρ-
κίας επισκέφθηκε το 5ο ΓΕΛ Βέροιας από 
Δευτέρα 30/09/2019 έως την Παρασκευή 
04/10/2019, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Erasmus+ KA2 με θέμα καινοτόμες πρακτι-
κές διδασκαλίας.

Αυτή είναι η τρίτη ανταλλαγή μαθητών 
αυτού του προγράμματος στο οποίο συμ-
μετέχουν το 5ο ΓΕ.Λ. Βέροιας και τα εξής 
σχολεία: το Waldorfschule από την πόλη 
Hamm της Γερμανίας, το Colegiul Technic 
«Alexandru Domsa»  

από την πόλη Alba Iulia της Ρουμανίας, 
το Szkoła Podstawowanr 14 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi από την πόλη Inowroclaw 
της Πολωνίας και το Sargada Familia από 
την πόλη Elda της Ισπανίας. Έχουν προη-
γηθεί οι μετακινήσεις στο Hamm της Γερμα-
νίας και στο Inowroclaw της Πολωνίας.

Η ελληνική αποστολή αποτελούνταν α-
πό τους καθηγητές Καραλή Δημήτριο και 
Πασχούλα Κωνσταντίνο,  τους μαθητές Κα-
πράρα Στέργιο, Ορφανίδη Δημήτρη και τις 
μαθήτριες Αυτζίδου Αναστασία - Ραφαέλλα, 
Μποβάκη Αγγελική και Σουμελίδου Ελευ-
θερία.

Την πρώτη μέρα, Δευτέρα 30/9, ο Δ/ντής 
του σχολείου καλωσόρισε την αποστολή 
του 5ου ΓΕ.Λ.  μαζί με τις άλλες αποστολές 
των συνεργαζόμενων σχολείων και  στη 
συνέχεια παρακολούθησαν τη ζεστή τελετή 
υποδοχής που προετοίμασαν οι Τούρκοι 
μαθητές με  κεράσματα, τραγούδια και χο-
ρευτικά. Στη συνέχεια οι μαθητές των απο-
στολών παρουσίασαν τη χώρα, την πόλη 
και το σχολείο, από τα οποία προέρχονταν.

Τη δεύτερη μέρα, Τρίτη 01/10, οι μαθητές αρχικά παρακολού-
θησαν ένα σεμινάριο ψηφιακής δημοσιογραφίας και συμμετείχαν 
σε εργαστήριο για εργαλεία και εφαρμογές WEB2. Στη συνέχεια, 
είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν, με την καθοδήγηση ειδικού 
συνεργάτη του Τουρκικού σχολείου, ρομπότ που αφού τα προ-
γραμμάτισαν, διαγωνίσθηκαν σε αγώνες ακρίβειας και ταχύτητας. 
Η μέρα έκλεισε με ένα εργαστήριο Ebru Art, που χαλάρωσε μαθη-
τές αλλά και καθηγητές.

Την τρίτη μέρα, Τετάρτη 02/10, πραγματοποιήθηκε ημερήσια 
εκδρομή στην πόλη της Προύσας (Bursa)  όπου  αρχικά όλοι οι 
μαθητές και καθηγητές επισκέφθηκαν το Μουσείο Επιστημών 
(Bursa Science and Technology Center), που εντυπωσίασε με 
τα διαδραστικά εκθεματά του και στη συνέχεια μετέβησαν στο 
κέντρο της πόλης. Εκεί είχαν την ευκαιρία να δουν το Μεγάλο Τέ-
μενος της Προύσας, να περπατήσουν στην τεράστια αγορά

(παζάρι) και να αφουγκραστούν τους ρυθμούς της ανατολής.
Tην τέταρτη μέρα, Πέμπτη 03/10, πραγματοποιήθηκε ημερή-

σια εκδρομή στο Αϊβαλί, τις αρχαίες Κυδωνίες (Ayvalik) και στο 
Μοσχονήσι (Cunda), χώρους με έντονη ελληνική παρουσία, όπου 
όλοι θαύμασαν την φυσική ομορφιά και απόλαυσαν μια ζεστή 
σχεδόν καλοκαιρινή μέρα.

Την τελευταία μέρα, Παρασκευή 04/10, οι αποστολές όλων 

των χωρών συναντήθηκαν στο σχολείο, όπου όλοι οι μαθητές 
έλαβαν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες και παράλληλα πραγ-
ματοποιήθηκαν μαθήματα από τους καθηγητές των ξένων χωρών 
σε μαθητές του Τουρκικού σχολείου. Οι καθηγητές του 5ου ΓΕ.Λ. 
παρουσίασαν την Ελλάδα και στη συνέχεια έδειξαν παραδοσι-
ακές στολές και τραγούδια  της Βέροιας  που ενθουσίασαν τους 
Τούρκους μαθητές.

Το Σάββατο 05/10 ήρθε η δύσκολη ώρα του αποχαιρετισμού  
και η αποστολή επέστρεψε στην Βέροια  γεμάτη με νέες εμπειρίες 
και γνώσεις.

Θα πρέπει να τονιστεί η θερμή υποδοχή και φιλοξενία που α-
πόλαυσαν οι αποστολές από τις τουρκικές οικογένειες και ιδιαίτε-
ρα η ελληνική αποστολή. Δράσεις σαν αυτές δίνουν τη δυνατότη-
τα στους μαθητές να συλλέγουν μοναδικές εμπειρίες, να βιώνουν 
την πολυπολιτισμικότητα και να αντιλαμβάνονται στην πράξη τη 
χρησιμότητα της εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και εθνικός φορέας για την Ελλάδα είναι το Ι.Κ.Υ.
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Ευχαριστήριο 
του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης  «Έρασμος»

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης  «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά, 
για την ανιδιοτελή και σταθερή προσφορά ειδών κάλυψης αναγκών του 
έργου μας, καθ’ όλη τη διάρκεια του ετήσιου κύκλου, τους παρακάτω επι-
χειρηματίες που επέδειξαν αυξημένη κοινωνική ευαισθησία και απέδειξαν 
εμπράκτως με τη στάση τους ότι η παρουσία τους στην τοπική αγορά της 
Βέροιας, δεν εξαντλείται αποκλειστικά και μόνο στην εμπορική δραστηριό-
τητα αλλά αποτελεί και σημαντικό στήριγμα των ευάλωτων ομάδων. 

Αναλυτικότερα ευχαριστούμε:
- Τη Σουλτάνα – Μαρία Φωτοπούλου, και το βιβλιοπωλείο – κατάστημα 

χαρτικών, ειδών σχεδίου & γραφικής ύλης, «Φωτόδεντρο».
-  Το υποκατάστημα Λιανικού Εμπορίου Κουβερτών «Markakis 

Homestyle».
- Το αρτοποιείο – εργαστήριο αρτοσκευασμάτων & και ζαχαροπλαστικής 

«Φούρνος Κόγια». 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ του ΣΟΦΨΥ
  Το Δ.Σ., τα μέλη και οι φίλοι του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας εκ-

φράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και 
τους οικείους του αγαπημένου μας Κώστα Ρίστα.

  Αγαπημένε μας Κώστα, αγαπημένε μας «καπετάνιε», να 
έχεις ένα όμορφο ταξίδι στην ησυχία της ψυχής σου και σ΄αυτά 
που ονειρευόσουν πάντα.

  Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, θα είσαι πάντα στην καρδιά 
μας!

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Σαλιάγκας

Με Αγιασμό ξεκίνησε η νέα περίοδος 
στην Θρακική Εστία Βεροίας

Την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκε η έναρξη των χορευτικών 
τμημάτων της Θρακικής Εστίας Βεροίας, για την περίοδο 2019-2020, με 
Αγιασμό που τέλεσε ο Πρωτοσύγκελος, της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας – 
Ναούσης και Καμπανίας,  Πανοσιολογιότατος π. Αθηναγόρας.

Στον Αγιασμό παρέστησαν  παιδιά του χορευτικού, μέλη μας και φίλοι.
Ακολούθησε μικρή δεξίωση και στην συνέχεια χορός για όλους τους πα-

ρευρισκόμενους, ενώ το  Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά όλους όσοι παραβρέθηκαν 
στον Αγιασμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ:
Κάθε Κυριακή   : Παιδικά χορευτικά  ΩΡΑ  19:00 έως 20:30 
Κάθε Κυριακή   : Τμήματα ενηλίκων   ΩΡΑ  20:30 έως 21:30
Κάθε Δευτέρα  : Τμήματα ενηλίκων αρχαρίων και προχωρημένων
ΩΡΑ  20:30 έως 21:45
Κάθε Τετάρτη   : Τμήματα ενηλίκων   ΩΡΑ  20:30 έως 21:30

Επίσκεψη του 5ου ΓΕΛ Βέροιας 
στο Αδραμύττιο (Edremit) της Τουρκίας 

με το πρόγραμμα  Erasmus+ KA2
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 Με πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου, που κατέ-
κλυσε τον χώρο της παλαιάς Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
της Νάουσας , πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 
Κυριακής 13 Οκτωβρίου η παρουσίαση του βιβλίου 
του Στέργιου Σπυρ. Αποστόλου με τίτλο: 

«Στέργιος Φετλής. Ο πρώτος εκλεγμένος Δήμαρ-
χος της Νάουσας μετά την απελευθέρωσή της από το 
Γερμανικό ζυγό. (περίοδος: 10/9/1944 με 12/2/1945)» 
(Εκδόσεις: «Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ)

Μεταξύ των παρευρισκομένων ο πρώην δήμαρ-
χος Τ. Καραμπατζός και οι δημοτικοί σύμβουλοι της 
Λαϊκής Συσπείρωσης: Θ. Τσουκαλάς, Λ. Λακηνάνος 
και Α. Χατζηιωαννίδης. Τον συντονισμός της εκδή-
λωσης είχε ο Πρόεδρος του Συλλόγου δρ. Γιώργος 
Μάλλιος.

Από την πλευρά της η δρ. Ιστορίας της Εκπαίδευ-
σης Αντωνία Χαρίση μιλώντας για το βιβλίο τόνισε: 
«Αν δει κανείς το βιβλίο, θα μπορούσε να το θεωρήσει, λόγω 
του μικρού του μεγέθους, ως ένα εγχειρίδιο. Δηλαδή, ένα βι-
βλίο μικρού μεγέθους, που εκθέτει με οργανωμένο τρόπο τις 
βασικές αρχές ενός γνωστικού αντικειμένου. Και ποιο θα μπο-
ρούσε να είναι το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω πονήμα-
τος; Θα μου επιτρέψετε, καθ’ υπερβολή, να θεωρήσω  ως γνω-
στικό αντικείμενό του, την τοπική ιστορία και ειδικότερα, την 
ιστορία της περιόδου της ΕΑΜοκρατίας, τόσο στην περιοχή της 
Νάουσας, όσο και στην Ελλάδα γενικότερα, καθώς η εστίασή 
του αφορά στη χρονική περίοδο από τις 8 Σεπτεμβρίου 1944 
που απελευθερώνεται η πόλη της Νάουσας έως και τις 12 Φε-
βρουαρίου 1945, που υπογράφεται η Συμφωνία της Βάρκιζας.

Είναι ένα βιβλίο πυκνογραμμένο, στις σελίδες του οποίου 
έχουν διευθετηθεί από μέρους του εκδότη αλλά και του συγ-
γραφέα, με την ίδια πυκνότητα γεγονότα και νοήματα. Θεσμικά 
όργανα όπως αυτά της Λαϊκής Αυτοδιοίκησης, της Λαϊκής 
Δικαιοσύνης, της λαϊκής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, τα 
οποία σχετίζονται με το ιδεολογικό υπόβαθρο και τη φιλοσοφία 
της αντίληψης του κυρίαρχου λαού από τον οποίο πηγάζει 
κάθε εξουσία, παρουσιάζονται αρκετά διεξοδικά, με σκοπό να 
μεταφέρουν τον αναγνώστη στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα 
της εποχής. Να τον κάνουν κοινωνό του οράματος των ανθρώ-
πων, απλών πολιτών ή στελεχών, που συγκρότησαν το ΕΑΜ 
και συντάχθηκαν με αυτό, την προσδοκία για λαϊκή κυριαρχία 
όλων αυτών που για τέσσερα χρόνια πολέμησαν τους Γερμα-
νούς κατακτητές αλλά και τους ντόπιους συνεργάτες τους μέσα 
από τις τάξεις του ΕΛΑΣ… Κλείνοντας την παρουσίασή μου 
αυτή, θα ήθελα να επισημάνω την στιβαρότητα του λόγου του 
συγγραφέα και τη διαφαινόμενη άριστη γνώση της περιρρέου-
σας ατμόσφαιρας και των διαδραματιζόμενων στην πόλη σε 
κρίσιμες στιγμές της. Η παρουσίαση της μακροϊστορίας της Ελ-
λάδας αλλά και της μικροϊστορίας της περιοχής της Νάουσας, 
εστιασμένη στην εποχή της ΕΑΜοκρατίας,  γίνεται με άνεση 
η οποία οφείλεται τόσο στην ευρυμάθεια και ιστορική γνώση 
που ο ίδιος ο συγγραφέας κατέχει, όσο και στα προσωπικά του 
βιώματα.»

Από την πλευρά του δημοσιογράφος- συγγραφέας και 
εκδότης του βιβλίου Αλέκος Χατζηκώστας, στάθηκε αρχικά με 
βάση την συγκυρία στην ανάγκη καταδίκης της επέμβασης 
στη Συρία και αλληλεγγύης στους λαούς της, ενώ αναφέρθηκε 
στο πώς δημιουργήθηκε η ιδέα της έκδοσης του συγκεκρι-
μένου βιβλίου. Αναφερόμενος στη χρησιμότητα του τόνισε 
ότι γράφει την «αλήθεια για μία συκοφαντημένη περίοδο από 
τους κατοπινά νικητές του Εμφυλίου, ενώ είναι μία περίοδος 
αναδημιουργίας από την οποία μπορούν να βγουν χρήσιμα 
διδάγματα», ενώ αναφερόμενος στην υπάρχουσα τότε κοινω-
νική-πολιτική κατάσταση σημείωσε τον ξεχωριστό ρόλο του 

λαϊκού παράγοντας 
με επικεφαλής το Ε-
ΑΜ-ΕΛΑΣ που ψυχή 
και κύριος αιμοδότης 

και σε τοπικό επίπεδο ήταν το ΚΚΕ. Επίσης πρότεινε η δημο-
τική αρχή να καθιέρωση- όπως και στη Βέροια- της ημέρας  
(10/9/1944) απελευθέρωσης της πόλης από του Γερμανούς 
καθώς και να συμπεριλάβει το όνομα του Σ. Φετλή στα ονόμα-
τα των δημάρχων της πόλης.

Τέλος ο συγγραφέας Στέργιος Σπυρ. Αποστόλου σημείωσε: 
«Με τη σειρά μου, αναφερόμενος  στην ύλη του βιβλίου που 
παρουσιάζεται, θέλω να υπογραμμίσω ότι η επιδίωξη  της κα-
ταστροφής των αρχείων της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης, από 
τις πρώτες Ελληνικές μεταπολεμικές κυβερνήσεις, ήταν σκόπι-
μη. Σκόπιμη, επίσης, είναι και η συστηματική αποσιώπηση και 
διαστρέβλωση των γεγονότων αυτής της ένδοξης σελίδας της 
Ελληνικής ιστορίας, την οποία, κάποιοι, προσπαθούν να καλύ-
ψουν με τα σκοτεινά πέπλα της λήθης. Η καταστροφή αυτών 
των αρχείων, μαζί με άλλα αίτια, συνέτειναν ώστε, η ΕΑΜική 
Εθνική Αντίσταση, μετά από 74 χρόνια, να καταστεί για τις 
νεότερες γενιές μια αμυδρή εικόνα από το παρελθόν. Στα αρ-
χεία που καταστράφηκαν τον Μάρτιο του 1945 από επιδρομή 
παρακρατικών στο κτίριο του παλιού Δημαρχείου της Νάουσας 
είναι και τα αρχεία της Λαϊκής Αυτοδιοίκησης. Μεταξύ αυτών, 
περιλαμβάνονται τα ψηφοδέλτια και οι ονομαστικές καταστά-
σεις των πολιτών που ψήφισαν στις εκλογές της 12ης Σεπτεμ-
βρίου 1944. Ευτυχώς, η εφημερίδα «ΛΑΪΚΗ ΦΩΝΗ» της 27ης 
Σεπτεμβρίου 1944, με δημοσίευμά της, μας πληροφορεί για 
τις δημοτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στη Νάουσα την 12η 
Σεπτεμβρίου 1944, την εκλογική διαδικασία που ακολουθήθη-
κε και την εκλογή του Στέργιου Φετλή ως αιρετού Δημάρχου 
της πόλης. Ενωρίτερα, στις αρχές Δεκεμβρίου του 1942, από 
ΕΑΜικούς αγωνιστές είχε συνταχθεί το αρχικό σχέδιο με τους 
κανόνες της Λαϊκής Αυτοδιοίκησης και της Λαϊκής Δικαιοσύνης 
με την κωδική ονομασία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»… Κλείνω την ομιλία 
μου με δύο επισημάνσεις:

-- Η πρώτη είναι ότι, από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου, μέχρι και τις τελευταίες δημοτικές εκλογές του 2019, 
δηλαδή, 74 ολόκληρα χρόνια, κανένας αιρετός Δήμαρχος της 
Νάουσας δεν εισηγήθηκε και κανένα αιρετό Δημοτικό Συμβού-
λιο της Νάουσας δεν καθιέρωσε την 10η Σεπτεμβρίου 1944, 
ως τοπική επέτειο εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλης 
από τον Γερμανικό ζυγό.

-- Η δεύτερη είναι ότι, από τους ίδιους δημάρχους και τα 
ίδια Δημοτικά Συμβούλια, ουδέποτε συμπεριελήφθη μεταξύ των 
αιρετών Δημάρχων της  Νάουσας ο Στέργιος Φετλής, παρά το 
γεγονός ότι εξελέγη κατόπιν εκλογών, που διενεργήθηκαν με 
τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 55/12-8-1944 Πράξης του Κώδικα 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Π.Ε.Ε.Α., της νόμιμης Κυβέρνησης 
του Βουνού, η οποία συμμετείχε στην κυβέρνηση του Καΐρου 
υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου».

Μετά το τέλος των ομιλιών υπήρχαν παρεμβάσεις από τον 
Θ. Τσουκαλά, τον εγγονό του Σ. Φετλή, καθώς και τον γιο του 
φωτογράφου που φωτογράφισε σκηνές-Χ. Μητσιάνη- από την 
απελευθέρωση της πόλης ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερήσια 
εκδρομή Ιωάννινα

Η λέσχη μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 
20 Οκτωβρίου 2019. Ώρα αναχώρησης το πρωί στις 8 από την 
Πλατεία Εληάς, λίγο αργότερα Πλατεια Ωρολογίου και Προμηθέα. 
Άφιξη στο μοναστήρι Ντουραχάνης δίπλα στη λίμνη Βεγορίτιδα. 
Επίσκεψη και καφέ στο χωριό Λιγκιάδες.

 Δίωρη παραμονή στο μόλο. Φαγητό με μουσικό πρόγραμμα 
και χορό όλοι μαζί. Καφέ στην πανοραμικά θέα του Φρούντζου.

 Επιστροφή στη Βέροια 8 το βράδυ. Δηλώσεις συμμετοχής 
στα γραφεία μας Ανοίξεως 90, κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 
ώρες 10-12. Τηλ.: 23310 25654, κινητό: 6976 953683.

Το Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Βέροια,  11/10/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ                                          Αριθ. Πρωτ. 4381
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ Δ/νση : Θ. Ζωγιοπούλου 5   Ταχ. Κωδ. : 59132                                                                        
Πληροφ :Α.ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Τηλ : 2331022178 Fax : 2331022478    

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας , ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για 

Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Βέροιας,  για την περίοδο 2019-2020, σε συνερ-
γασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού  και Αθλητισμού  , 
ύστερα από το  αρ. ΦΕΚ Β΄  3200/Β΄/21-08-2019  περί έγκρισης πρόσληψης Π.Φ.Α. του Δήμου 
Βέροιας, θα προσλάβει δώδεκα  (12) καθηγητές/τριες  Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση.  

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη δέκα  (10) καθηγητών/τριών  Φυσικής Αγωγής για τα Γενικά προγράμ-

ματα και δύο (2) καθηγητών/ τριών  Φυσικής Αγωγής για τα Ειδικά προγράμματα, με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) 
μηνών, με ωριαία αποζημίωση, χρηματοδοτούμενη από την ΓΓΑ  και από  τον προϋπολο-
γισμό του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, 

Για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2019-2020, 
προκηρύσσουμε  τις παρακάτω ειδικότητες:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότη-
ση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας , στο ΦΙΛΙΠΕΙΟ δημοτικό γυμναστήριο,  από 08.00-
14.00 στην ακόλουθη διεύθυνση: 16ης Οκτωβρίου 5Α ΤΚ 59132 Βέροια, απευθύνοντάς την 
στον Προϊστάμενο του Αθλητικού τμήματος (τηλ. Επικοινωνίας: 2331022178 - 2331026435) 
εντός προθεσμίας (10) ημερών  η οποία  αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσί-
ευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες δηλ. από 15/10/2019 εως 26/10/2019.

Ακριβόπουλος Λεωνίδας
Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Παρουσιάστηκε από τους Φίλους Ιστορικού Αρχείου της Νάουσας 
Μεγάλο το ενδιαφέρον του κοινού 
για το  βιβλίο «Στέργιος Φετλής- 
Ο πρώτος εκλεγμένος Δήμαρχος 

της Νάουσας μετά την απελευθέρωσή της»
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

Εξαήμερη εκδρομή,
από 8 έως 13 Νοεμβρίου, 

 στη Βιέννη
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. 

Ημαθίας αποφάσισε να πραγματοποιήσει εξαήμερη 
εκδρομή, από Παρασκευή 8 Νοεμβρίου έως Τετάρτη 
13 Νοεμβρίου 2019 στη Βιέννη.

Επειδή τα ξενοδοχεία δίνουν μικρή ΟΨΙΟΝ, γι’ αυ-
τό παρακαλείστε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα.

Δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο του Συνδέσμου, 
τηλέφωνο 23310 60278 και στα μέλη του Δ.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες και πρόγραμμα της 
εκδρομής στο γραφείο του Συνδέσμου.

  Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηρο-
κομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:  

-Τους κ.Κοντονή Σάκη και κ.Ποτουρίδου Ανθούλα,για 
την ευγενική προσφορά μίας συσκευής Υγραερίου,εις 
μνήμη των γονέων τους.

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

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την ευ-
γενική προσφορά 10 Kgr Γαλεού , για τις ανάγκες του 
Γηροκομείου Βέροιας.                                                                             

                             Εκ της Δ/νσεως                                             

ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ ΤΗΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

  Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Βεροίας, Ναούσης & Καμπανί-
ας, διοργανώνει ρεσιτάλ Πιάνου με 
την σπουδάστρια Χρυσή Δεληχρή-
στου τάξη κ. Μαρίας Πέτκου, που 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
20 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 8 μ. 
μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Ωδείου στη Νάουσα.

  Στην εκδήλωση θα ακουστούν 
έργα Bach, Beethoven, Moscheles 
και Chopin.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Κάλεσμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Δήμου Νάουσας για συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάουσας απευθύνει έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας (ιδιώτες, καταστηματάρχες, επιχειρή-
σεις, σχολεία, συλλόγους) να συνεισφέρουν ενεργά στη συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας (ζυμαρικά, όσπρια, αλεύρι, λάδι, ζάχαρη, γάλα, 
κονσέρβες κ.α.) για συμπολίτες μας που στερούνται βασικών ειδών διατροφής.

ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η αντιμετώπιση και καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας.
ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΓΝΩΜΟΝΑ: την Κοινωνική αλληλεγγύη & Κοινωνική προσφορά σε όσους συμπολίτες μας έχουν πραγματική ανάγκη.
Προσφέροντας:  μία ανάσα ανακούφισης στην ζωή τους, αποτρέποντας  τον  κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού  λόγω της εξασθενημέ-

νης βιωσιμότητας τους.
Η συγκέντρωση τροφίμων θα πραγματοποιείται:
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο – Δήμου Νάουσας, στην οδό κτίριο Λόγγου Τουρπάλη    (πρώην Πανεπιστήμιο), καθημερινά από Δευτέρα έως 

Παρασκευή και ώρες 8 π. μ.- 4μ. μ.
Τηλέφωνo επικοινωνίας: 23320 29936 Email: KoinonikoPantopoleio.naousa1@gmail.com
Αξίζει να σημειωθεί  ότι σε τρία καταστήματα της Νάουσας (Σκλαβενίτης –Μασούτης & Γαλαξίας)  έχουν τοποθετηθεί καλάθια του Κοινωνι-

κού Παντοπωλείου μας, για την συγκέντρωση  βασικών αγαθών (μακράς διάρκειας).
Επίσης στο κατάστημα Σκλαβενίτης Νάουσας, διατίθενται δώρο επιταγές (5ευρώ, 15ευρώ, 20ευρώ, 50ευρώ) για κάθε κοινωνική προσφο-

ρά του πολίτη.
Κάθε προσφορά γίνεται αποδεκτή και έχει σημαντική αξία για κάθε συνδημότη μας.

P Θέλω μια κα-
τάθλιψη από αυτή 
που έχουν οι πλού-
σιοι: να έχω άπειρα 
λεφτά, αλλά να μην 
βρίσκω νόημα σε ό-
λο αυτό…

 
P Άβυσσος η 

ψυχή του ανθρώπου. 
Ειδικά αν επικρατεί 
άβυσσος και στην 
τσέπη του.

 
P Φανταστείτε ότι επί ΠΑΣΟΚ τις Παρασκευές πηγαίναμε 

τριήμερο στο Μιλάνο. Τώρα το πολύ για καμιά μπουγάτσα 
στου Αργύρη.

 
P Αυτό που όλοι ξέρουν τη λύση στα οικονομικά ε; Ή έχουν 

δίκιο ή λάθος άνθρωποι ασχολούνται με την οικονομία.
 
P Κάτι σαν: στο μαιευτήριο, ο δυνάμει πατέρας φωνάζει 

στον γιατρό: «Άνοιξε κάνα παράθυρο, από πού θα μπει ο πε-
λαργός;»

 
P «Είσαι και γιατρός πανάθεμά σε»! (Θα μπορούσε να προ-

σθέσει…)
 
P Είπα στην αγάπη την περασμένη Παρασκευή ότι θέλω 

το Σαββατοκύριακο να μας μείνει αξέχαστο. Έφτιαξε παστίτσιο.
 
P Πάντα μού μένουν αξέχαστα τα διήμερα με παστίτσιο. Ε-

πειδή χορταίνω από το πολύ φαΐ και δεν έχω χώρο για ακόμη ένα 
κομμάτι.

 
P Τώρα που θυμήθηκα το πρήξιμο. Μ’ αυτό το θέμα των 

ψήφων του εξωτερικού, γιατί 
μας πρήζεται εμάς του εσω-
τερικού;

 
P Επιτέλους, είναι κομμάτι από το δελτίο των διεθνών ειδήσε-

ων. Γιατί το βάζετε στην αρχή του δελτίου;
 
P Προσωπικά συμφωνώ με Μητσοτάκη. Ναι, να ψηφίζουν 

και οι Έλληνες του εξωτερικού. Γιατί πάντα να μετανιώνουμε 
μόνο εμείς;

 
P Διότι η πιο ιερή μορφή θεωρίας είναι η πράξη, όπως έλεγε ο 

Καζαντζάκης.
 
P Άκουσα στις ειδήσεις ότι αυξήθηκαν οι επιδόσεις των 

Ελλήνων στο σεξ μετά τις εκλογές. Αυτά τα κανάλια ε; Σκέτη 
παραπληροφόρηση.

 
P Να δούμε τι άλλο θα βρουν να πουν για να μας πείσουν ότι 

έπρεπε να πέσει η αριστερά.
 
P Η απάντηση της εβδομάδας: Τι θα ήταν ο κόσμος χωρίς 

γιαγιάδες; Πεινασμένος και ματιασμένος!

 
P Στο δελτίο διεθνών ειδήσεων. Τουρκία… α λα Πάριος. Σαν 

τρελό φορτηγό, με σπασμένα τα φρένα.
 
P Κι απόψε από γινάτι, δεν θα πάρω χάπι, δεν θα κοιμη-

θώ…
 
P Και:
 Μπαίνει ένα ζευγάρι στο εστιατόριο και φωνάζει τον σερβιτόρο 

για να παραγγείλει. Ο άντρας ζητάει μια μερίδα αγριογούρουνο και 
η γυναίκα μια μακαρονάδα. Το πιάτο της γυναίκας φτάνει πρώτο και 
ξεκινάει να τρώει. Ο άντρας περίμενε αρκετή ώρα κι ενώ η σύζυγός 
του είχε τελειώσει, εκείνος δεν είχε ακόμα το δικό του φαγητό. Έτσι 
φωνάζει τον σερβιτόρο και του λέει:

«Μα… πού είναι αυτό το αγριογούρουνο, θα περιμένω πολύ 
ακόμα;»

Και του απαντάει ο σερβιτόρος:
«Δυστυχώς κύριε, μας τελείωσε το αγριογούρουνο. Αυτή τη 

στιγμή αγριεύουμε ένα άλλο γουρούνι που έχουμε και σας σερβί-
ρουμε!»

Κ.Π.



Τρίτη 15-10-2019
13:30-17:30 ΖΕΡΗΣ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΙ-
ΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ 
ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-
62163

21:00-08:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κάτω 
από τα αστικά) 23310-23023
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Οκτώβριος 2019
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 

το διά στη μα α πό 14-10-2019 μέχρι 20-10-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το 
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη 
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:

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, 12:30 13:45, 

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
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, Διόδια Μαλγάρων

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

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

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  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
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

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

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . .2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών . . . . .

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . .2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . . .2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . .23333 50144
Γραφείο Προσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .23333 50142

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Με το καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε 
τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα ο 
ΓΑΣ Μελίκης, που όντας καταιγιστικός στην 
Κέρκυρα επιβλήθηκε του τοπικού Φαίακα με 
84-49. Για τους φιλοξενούμενους που από 
το ημίχρονο είχαν βάλει τις βάσεις (31-49) 
για μια εύκολη νίκη στην πρεμιέρα, από 25 
πόντους σημείωσαν οι Λιόλιος, Πεϊμανίδης 
ενώ 18 και 12 πρόσθεσαν ο Λαπατούρας και 
ο Ημερίδης αντίστοιχα. Για τους ηττημένους, 
διψήφιοι ήταν μόνο ο  Αυγερινός (13) και ο 
Παπαγκίκας (12).

Δεκάλεπτα: 12-23, 31-49, 41-74, 49-84
Διαιτητές: Μαντήλας-Κάνης
Φαίακας Κέρκυρας (Τσάμης): Στεμπάρι, 

Δρακίδης 14, Τσιτσές 1, Σάγιας 2, Γουστέ-
ρης 2, Παπαγκίκας 12(2), Αυγερινός 13(3), 
Μικρομάνης 2, Αγιους, Βάγιας, Τσάμης 3.

ΓΑΣ Μελίκης (Ασλανίδης): Λιόλιος 25(2), 
Μαυρίδης 14(2), Στοϊτσης 8, Πεϊμανίδης 
25(1), Ρογγότης 2, Καποδίστριας, Αντωνό-

πουλος, Εσερπόγλου, Λαπατούρας 18(1), 
Ασπροπούλης, Λέφας 1, Ημερίδης 12.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της1ηςαγωνιστικής:

Τιτάνες Παλαμά-ΦΟ Αριδαίας 64-46
Ιωάννινα-Ικαροι Τρικάλων 91-83
Φαίακας Κέρκυρας-ΓΑΣ Μελίκης 49-85
Αίολος Τρικάλων-ΑΓΣ Ιωαννίνων 69-55
Αναγέννηση Καρδίτσας-Νίκη Βόλου 72-74
Αετοί Βέροιας-Αριστοτέλης Φλώρινας 70-62
Ρεπό: Ολυμπιακός Βόλου

Ηεπόμενηαγωνιστική(2η,20/10):
ΦΟ Αριδαίας-Ολυμπιακός Βόλου
Ικαροι Τρικάλων-Τιτάνες Παλαμά
ΓΑΣ Μελίκης-ΣΚ Ιωάννινα
ΑΓΣ Ιωαννίνων-Φαίακας Κέρκυρας
Νίκη Βόλου-Αίολος Τρικάλων
Αριστοτέλης Φλώρ-Αναγέννηση Καρδ
Ρεπό: Αετοί Βέροιας

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

Σπουδαίαεκτόςέδραςνίκη
τουΓΑΣΜελίκης49-84
στηνΚέρκυρατονΦαίακα

Επιτυχημένος... 
και καλοκαιρινός 
ο ‘Αριστοτέλειος’ 
δρόμος αντοχής

Με πολλές συμμετοχές και κάτω 
από ιδανικές καιρικές συνθήκες 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή ο 

‘Αριστοτέλειος δρόμος αντοχής’ του δήμου 
Νάουσας και της Π.Ε. Ημαθίας. 

Στην τελετή απονομής βρέθηκε ο δήμαρχος Νικόλας 
Καρανικόλας. Σε σύντομο χαιρετισμό του συνεχάρη τους 
αθλητές καθώς και όλους όσοι συνέβαλλαν στην άρτια και 
επιτυχή διοργάνωση, επισημαίνοντας πως «ο δήμος Νάου-
σας θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό όλων των συλλόγων 
και θα στηρίξει ανάλογες αθλητικές δραστηριότητες».

Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Πολι-
τιστικό Κέντρο της Σχολής Αριστοτέλους, εκτός από τον δή-
μαρχο, απένειμαν επίσης μετάλλια οι αντιδήμαρχοι Γιώργος 
Τριανταφύλου και Δώρα Μπαλτατζίδου, η Αφροδίτη Λαναρά, 
κόρη του ευεργέτη της Νάουσας, Χρήστου Λαναρά, δημοτι-
κοί σύμβουλοι, μέλη της Κοινότητας Νάουσας, εκπρόσωποι 
της Αστυνομίας, αθλητικών συλλόγων, σωματείων κ.ά.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ήΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο, 
στην πλατεία Καπετα-
νίδη λόγω συνταξιο-
δότησης. Τηλ.: 6972 
670817.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 80 τ.μ., 3ος όρο-
φος. Τηλ.: 6949 556977.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  σ τ η ν 
Πατρίδα, 80μ. από τη 
ΜΕΒΓΑΛ, διόροφη οικο-
δομή, κατάλληλη για ε-
παγγελματική χρήση με 
ενάμιση στρέμμα αυλή. 
Τηλ.: 6971 706894.

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πω-
λείται μονοκατοικία 83 τ.μ. 
με οικόπεδο συνολικά 200 

τ.μ., στο κέντρο του χωριού, 
με μπάρμπεκιου. Τηλ.: 6971 
946773.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. Πα-
ρασκευή, πωλείται διαμέ-
ρισμα 98 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 
5ος όρ., κεντρική θέρμαν-
ση, γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, θέση 
στάθμευσης. Τηλ.: 6977 
435166, 23310 61205 & 
23310 62776.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ κτήμα στη Βεργίνα 
με ακτινίδια 4,3 στρέμ. σε 
πλήρη παραγωγή στην πε-
ριοχή Ξηρόκαμπος. Πληρ. 
τηλ.: 6932 526408 κος 
Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 10 
στρέμματα με ροδάκινα 
συμπύρηνα ANDROSS 

στην περιοχή Παλιολά-
κα κοντά στο γήπεδο Δι-
αβατού. Τηλ. κιν.: 6982 
384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙκτήμα στη Βεργίνα 
10 στρέμ. στην περιοχή 
Σάδηνα, 5 στρέμ. ακτινίδια 
και 5 στρέμ.χέρσο με δική 
του πομώνα. Τηλ.: 6932 
526408 κ. Γιώργος.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικόπεδο στους Γεωρ-
γιανούς 2 στρέμματα, σε 
πολύ καλή θέση, με νερό, 
ρεύμα, θέα, πολύ κοντά 
στο δρόμο. Τηλ.: 6934 
662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισό-
γειο διαμέρισμα 76 τ.μ., 
πραγματικός λουλουδότο-
πος με κλιματισμό, καλο-

ριφέρ, πάρκιγκ, χωρίς κοι-
νόχρηστα, Γρεβενών 11 και 
Ερμού γωνία. Τηλ.: 6949 
215863.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο 4ο Δη-
μοτικό Σχολείο, ηλιόθερμο, 
καλοριφέρ. Τηλ. 23310 
65299 & 6979 078679.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιάζε-
ται STUDIO, Τ. Οικονομί-
δη 75, Καλαμαριά, πλή-
ρως εξοπλισμένο. Τηλ.: 
6948 258770 & 2310 
624702.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία πανέμορφη με όλα 
τα έπιπλα και ηλεκτρικά, 

με αυλή, ΛΟΥΞ, 250 ευρώ. 
Euromesitiki 6945 122583.

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρισμα ε-

πιπλωμένο με 2ΔΣΚ Α.Θ., 
250 ευρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προ-

μηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν 
ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προχωρημέ-
νη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 764477 & 
23310 27796.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πω-
λείται οικοπεδοχώ-
ραφο 6.600 τ.μ., 
Ακαδημία, 100μ. 
από το Λύκειο Μα-
κροχωρίου, έγινε 
εφαρμογή σχεδίου 
πόλης. Τηλ.: 6979 
083821.

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπο-
ρικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να 
προσλάβουμε άμεσα:

CustomerServiceAgent
Ο Customer Service Agent θα ασχολείται με την 

επίλυση εκπαιδευτικών ζητημάτων των συνεργα-
τών μας, θα ενημερώνει για τους νέους μας τίτλους 
βιβλίων, θα δίνει συμβουλές και θα προτείνει τρό-
πους διδασκαλίας.

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά / ικανότητες:
•Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ομαδικότητα
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Επιθυμητά Προσόντα:
•Καλή γνώση H/Y και χειρισμού εφαρμογών ΜS 

Office (Word, Excel)
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί  
Η Εταιρεία προσφέρει:
•Δίμηνη εκπαίδευση με αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταρτισμένο και έ-

μπειρο προσωπικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώ-

σουν τη φόρμα ενδιαφέροντος που θα βρούνε στην 
ιστοσελίδα www.supercourse.gr/careers, είτε να 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail 
cv@supercourse.gr, αναφέροντας τον κωδικό 
θέσης CSA_19, έως τις 20/10/19.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
γραφείο κεντρικότα-
το απέναντι από τη 
Νομαρχία, αποτε-
λούμενο από 2 χώ-
ρους στον 1ο όροφο. 
Τηλ.: 6958 442864 & 
23310 60826.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πωλείται στον Άγιο Γε-
ώργιο Βέροιας εκτάσεως 10 στρεμμάτων 
περίπου σε προνομιακή θέση. Πληρ. τηλ.: 
6978 335127.

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Απαραίτητα προσόντα: 
·Πτυχίο πληροφορικής ή πτυχίο θετικών επι-

στημών
·Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου
·Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·Γνώσεις προγραμματισμού
·Γνώσεις Ρομποτικής (Wedo2 και EV3 της 

LEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα 

εκτιμηθούν
Πληροφορίες 6978897897 Κος Σαπτσόγλου 

Ιγνάτιος
Στέλνετε το βιογραφικό σας στο info@

dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα 3ου ορόφου 130 τ.μ., 
3ΔΣΚΜ και W.C., πλήρως 
ανακαινισμένο με όλες τις 
λευκές ηλεκτρικές συσευές, 2 
inverter κλιματιστικά, σαλόνι, 
τραπεζαρία, ντουλάπα, θω-
ρακισμένη πόρτα, συνθετικά 
κουφώματα, τζάκι, αυτόνομη 
θέρμανση πετρελαίου, θέση 
parking. Τιμή 350 ευρώ. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6977 658822, 
6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία 

στο κέντρο της Νάουσας Έ-
λενα Περισοράτη. Τηλ.: 6959 

793748.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοικιάζεται 

επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ., 
πλήρως ανακαινισμένος, 1ος 
όρ., γωνιακό, δίπλα στα Αστι-
κά. Τηλ.: 6946 740621.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑΝΤΗ-
ΡΙΟ στην Αγ. Βαρβάρα ενοι-
κιάζεται. Τηλ.: 6908 700069.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικός 
αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος 
και οδηγός ΤΑΧΙ για συνεργείο 
αυτοκινήτων. Τηλ.: 23310 
62900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για εργασία α-
δειούχος ηλεκτρολόγος εγκα-
ταστάσεων ή βοηθός ηλεκτρο-
λόγου εγκαταστάσεων για ερ-
γασία σε εργοληπτική εταιρία 
προϋπηρεσία και γνώση σε 
αυτοματισμούς θα ληφθεί υπό-
ψιν. κ Γιώργος 6944865222»

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Μετα-

φορική Εταιρία Βέροιας οδη-
γοί με δίπλωμα κατηγορίας 
Ε΄. Τηλ.: 6974 725376.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλάβει: 
α) οδηγό με δίπλωμα Γ΄, β) 
αποθηκάριο με γνώσεις χει-
ριστού κλαρλ. Πληροφορίες 
στο 6947 021868.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμά-
τιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυ-
στήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24518 ΠΙΕΡΙΩΝ, Γκαρσονιέρα 58 
τ.μ., μικτά και 48 τ.μ. καθ.  κατασκευή 2004, 1 
υ/δ, σαλονοκουζίνα και μπάνιο , 1 ος όροφος , 
σε άψογη κατάσταση, με καινούργια συνθετικά 
κουφώματα  με διπλά τζάμια, επιμελημένης 
κατασκευής και σε πολυκατοικία αξιώσεων, αυ-
τόνομη θέρμανση με ωρομετρητές και ενοίκιο 
240€. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο 
από 1/11/2019.

Κωδ.24177 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,  Επιπλωμένο 
κομπλέ διαμέρισμα 69 τ.μ., μικτά η 55 τ.μ. καθ 
, κατασκευή 1987, 2 υ/δ, 1 ος όροφος,  με ευχά-
ριστη θέα, άψογα συντηρημένο, αριστούργημα 
κατασκευής και σίγουρα υψηλού ποιοτικού επι-
πέδου, διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με θερμι-
δομετρητές, ιδανικό για κατοικία και με parking 
πιλοτής , έχει λίγα κοινόχρηστα ενοίκιο 260€, 
Από 1/11/2019 ελεύθερο. Αποκλειστική διάθεση 
και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 24196 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα 85 
τ.μ., κατασκευή 2002, 2 υ/δ, 3 ος όροφος, βλέ-
πει σε ανοιχτωσιά, σε καλή κατάσταση, σχεδόν 
καινούργιο, καινούργια αλουμινίου κουφώματα  
με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατασκευής, αυ-
τόνομη θέρμανση με ωρομετρητές, με κλιμα-
τιστικό, με μία ντουλάπα και μία αποθήκη , για 
απαιτητικούς ενοικιαστές, μίσθωμα μόνο 250€. 
Θα είναι ελεύθερο από 1/12/2019.

ΚΩΔ. 23402 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα 
110 τ.μ., κατασκευή 1973, 3 υ/δ, 2 ος όροφος, 
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , μέτρια κα-
τασκευή, αλουμινίου συρόμενα, ανεξάρτητη 
θέρμανση , σόμπα με ξύλα η Pellet , χωρίς 
ανελκυστήρα, με πολύ λίγα κοινόχρηστα, 220€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται 
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Διαμπε-
ρές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,αποτελού-
μενο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική με υπέρυθρες , η με 
σόμπα πέλλετ του ενοικιαστή , θέση στάθμευ-
σης στον αύλιο χώρο , έχει μεγάλη βεράντα , 
απεριόριστη θέα στον κάμπο και τα κουφώματα 
του είναι με διπλά τζάμια , Τιμή: 300 € . Από 
1/12/2019 διαθέσιμο. Αποκλειστική διάθεση - δι-
αχείριση από  ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ . 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23177 ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ενοικιάζεται 

μία μονοκατοικία 75 τ.μ., ανεξάρτητη κατασκευή 
1970, στο ισόγειο σαλόνι με κουζίνα καινούρ-
για και στον 1ο  όροφο 2 υ/δ, και μπάνιο , με 
ατομική θέρμανση πετρελαίου και με ωραίο κή-
πο. Έχει  θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ναι σε 

κατοικίδια , ενεργειακής κλάσης Η, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία και σε τιμή πράγματι χαμηλή, 
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ενοίκιο 240€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον 

περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο , 
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ., 

κατασκευή 2000, με δύο χώρους , 3 ος όρο-
φος, καινούργιο εντελώς, σε άψογη κατάστα-
ση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
άψογα συντηρημένο, με ωραία διαρρύθμιση, 
με υδραυλικό ανελκυστήρα , κεντρικότατο, με 
μίσθωμα τα 200€.

Κωδ: 24716 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νε-
όδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 
κομπλέ επιπλωμένο 1ου ορ.  Αποτελείται από 
2 Χώρους και δικό του wc αλλά και με κουζινάκι 
. Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει 
θέρμανση με κλιματιστικό , τα κουφώματα του 
Συνθετικά και Διπλά τζάμια, πόρτα θωρακισμένη 
, με Ανελκυστήρα μεγάλο , A/C,  Τιμή: 250 €.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρόπο-
λη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλληλο για 
κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc ενοίκιο 140€.

Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3 ο 
όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1981 και διαθέτει κου-
φώματα συνθετικά, με  έπιπλα και με  διπλά 
τζάμια - Τιμή: 300 €.

Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Ανελκυ-
στήρα - Τιμή: 170 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επιφά-
νειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, 
. Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια τιμή 150 €.

Κωδ: 23521 - ΠΙΕΡΙΩΝ περίπου στη μέση 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 60 τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο 
και με WC. Είναι κατασκευασμένο το 1976 και 
διαθέτει Προαύλιο το δε Μίσθωμα του 290 €. Το 
γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 23146 - Εργοχώρι επί της Σταδίου Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
65 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο ενιαίο 
, ειναι φωτεινό και έχει μεγάλη βιτρίνα . - Τιμή 
πολύ πολύ χαμηλή μόνο 110 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 23608 ΚΕΝΤΡΟ , Επί της Μητροπό-
λεως ενοικιάζεται ένα ισόγειο κατάστημα 65 τ.μ., 

εξαιρετικής προβολής και με μεγάλη πρόσοψη 
στο δρόμο, ενδεικνύεται και για υγειονομικού 
ενδιαφέροντος , σε εξαιρετικό σημείο , μίσθωμα  
700€ , σε λίγες ημέρες ελεύθερο. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105475  ΠΑΡΚΙΝΓΚ ενοικιάζεται στο 

Βήμα του Αποστόλου Παύλου 15 τ.μ.  σε ημιυ-
πόγειο με εύκολη πρόσβαση και με τηλεχειρι-
στήριο , μηνιαίο μίσθωμα 50€ ,

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105265  ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γκαρσο-

νιέρα συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. Ημιώροφος. 
Αποτελείται από Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένη το 1975 και διαθέτει Κουφώ-
ματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά 
τζάμια, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 21.000 €.

Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ πολύ 
άνετο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 
τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμενο στον 2ο 
όροφο. Αποτελείται από 2 υ/δ , σαλονοκουζίνα 
, μπάνιο και αποθήκη. Είναι κατασκευασμένο 
το 1995, έχει Κουφώματα Αλουμινίου, με διπλά 
τζάμια Ανελκυστήρα,  Αποθήκη 4 τ.μ.,και Ηλιακό 
θερμοσίφωνα - Τιμή ευκαιρίας μόνο  35.000 €. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105837  Σπάνιο καινούργιο διαμέρι-
σμα στην Ακρόπολη με 110 τ.μ. μικτά και 100τ.μ. 
καθ., κατασκευής του 2005, 3ου ορ. με θέα τον 
κάμπο της πόλης με 3δσκλ, ατομική θέρμανση 
πετρελαίου και ένα τεράστιο γκαράζ αποθήκη 
78 τ.μ. συνολικό τίμημα 120.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105715 - ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ 
ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλούνται δυο οροφοδιαμερίσματα 
ανακαινισμένα πολυτελώς συνολικής επιφάνειας 
230τ.μ. τα οποία βρίσκονται σε 1ο και 2ο όροφο. 
Ο 1ος όροφος αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα, 
4 υπνοδωμάτια και μπάνιο , είναι κατασκευασμέ-
νος το 1978 και ανακαινίστηκε το 2015. 

Ο 2ος όροφος αποτελείται από σαλόνι, κου-
ζίνα, 3 υπνοδωμάτια και μπάνιο. Είναι κατασκευ-

ασμένος το 1991 και ανακαινίστηκε το 2009.
Τα δυο διαμερίσματα διαθέτουν θέρμανση 

Ατομική Πετρελαιου, Απεριόριστη Θέα, Κουφώ-
ματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Τέντες, Διπλά τζάμια, 
Ηλιακό θερμοσίφωνα μόνο για τον 2ο όροφο, 
είναι χωρίς ανελκυστήρα, με μπαλκόνια 30 τ.μ. 
προσφέρονται σε πολύ καλή τιμή μόνο 85.000 € 
και τα δυο μαζί. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδι-
αφερόμενο. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νε-

όδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 
50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονοκουζίνα 
και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 2002 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Ηλεκτρικό, Έχει 
απεριόριστη Θέα και μεγάλο υπόλοιπο δόμησης 
οικοπέδου και κήπο,  Τιμή μόνο 35.000 €. Δια-
θέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του 
ακινήτου αυτού.

Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκατοι-
κία στο Λοζίτσι  συνολικά σε δύο επίπεδα 220 
τ.μ., σε  3.850τ.μ  οικόπεδο  , η κατασκευή της 
έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ στον 
πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής κατα-
σκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλουστοι 
χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ καλή 
τιμή μόνο: 340.000€.

κωδ. 14216 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία 
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα 
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. με 
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή, με υπόγειο 40τ.μ. 
,κατασκευή 1980, 4 υ/δ, διαθέτει θέα απρόσκο-
πτη, με πολύ μεγάλες βεράντες, επιπλωμένο , 
με αποθήκη , με δύο ντουλάπες , με ηλεκτρικές 
συσκευές, με ηλιακό θερμοσίφωνα, εντυπωσι-
ακοί χώροι υποδοχής, ηλιόλουστοι χώροι, με 
δύο μπάνια , διαμπερές, σε τιμή πραγματικής 
ευκαιρίας μόνο 130.000€, Πληροφορίες μόνο 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε 
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο με 

εύκολη πρόσβαση.  Διαθέτει θέρμανση Ατομική  
με Πετρέλαιο, - Τιμή: 30.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος Υπε-
ρυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι 
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώ-
ματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου 
- Τιμή: 12.000 €.

Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμέ-
νος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.

Κωδ: 116117 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα 
ΚΤΕΛ κοντά κατά αποκλειστικότητα ανακαινι-
σμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ. 
1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από έναν ενι-
αίο χώρο, . Διαθέτει θέρμανση με Κλιματιστικά , 
τα Κουφώματα του Συνθετικά και η Πόρτα είναι 
Θωρακισμένη - Τιμή: 28.000 €.

κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμητο 
γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνειας 40 
τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευασμένο το 
1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιματιστι-
κό  και Κουφώματα Αλουμινίου με  Διπλά τζάμια , 
καθώς και μία θέση στάθμευσης. Τιμή: 42.000 €.

Κωδ. 12776 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι 
γραφειακοί χώροι 63 τ.μ., μικτά και 40 τ.μ. καθ. 
καινούργια  κατασκευή του 2000, με 2 χώρους  
και WC στον 2 ο όροφο , πολύ κοντά στον Άγιο 
Αντώνιο  , τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 32.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13672 Κατάστημα 26 τ.μ., κατασκευή 

70, Ισόγειο, εκπληκτικό και με άριστη προβολή 
, αυτοτελές , γωνιακό, σε πολύ καλό σημείο 
και σε απίστευτα χαμηλή τιμή,  μόνο 10.000 €. 
Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 13562 - ΚΕΝΤΡΟ Επί της Μητροπό-
λεως πωλείται σπάνιο Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 44 τ.μ. Ισόγειο, γωνιακό, εξαιρετικής 
προβολής, σε μοναδικό σημείο, κατάλληλο για 
πολλαπλές χρήσεις. Αποτελείται από 1 ενιαίο 
χώρο, και WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου 
με Διπλά τζάμια, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 100.000 
€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο 
αγοραστή. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13689 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο 
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε 
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. και 
υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . Τιμή: 350.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχεί-

ρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο έ-
τοιμο σε λειτουργία , με ολόκληρο τον εξοπλισμό 
κομπλέ λόγω συνταξιοδότησης. Η επιχείρηση 
στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα μεγάλης προ-
βολής συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ., διαθέτει 
μεγάλο και σταθερό πελατολόγιο, ζητούμενο 
τίμημα μόνο 60.000€, με πολύ λογικό μίσθωμα 
στα 450€. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζη-

τηθούν. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από 
την Μεσιτική Ακινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14251 Στη ΦΥΤΙΑ πωλείται χωραφοοι-

κόπεδο σε εξαιρετικά καλό σημείο κεντρικότατο 
4607 τ.μ. άρτιο οικοδομήσιμο με πολύ σπάνια 
θέα και νερό άφθονο , τιμή μόνο 27.000€ σπά-
νια ευκαιρία πράγματι .

 Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14023 ΣΤΟ ΔΡ. ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο 
7.5 χιλ. κοντά πωλείται χωραφοοικόπεδο 14.100 
τ.μ., από τον κεντρικό δρόμο τρίτο σε εξαιρετικά 
συμφέρουσα τιμή από 140.000€, τώρα μόνο 
70.000€ πραγματικά μισοτιμής , τιμή έκπληξη, 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 

συνολικής επιφάνειας 386 τ.μ. μέσα στο χωριό, 
άρτιο οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε τιμή ευκαιρίας 
μόνο 15.000 €.

ΚΩΔ. 14028 ΒΕΡΓΙΝΑ μέσα στο χωριό πω-
λείται οικόπεδο 500 τ.μ.,  άδειο με μεγάλη φάτσα 
, τιμή εξαιρετικά συμφέρουσα μόνο 22.000€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Οικόπεδο 576 
τ.μ., πρόκειται για ένα εκπληκτικό γωνιακό οι-
κόπεδο, ελαφρώς επικλινές και σε εξαιρετικά  
συμφέρουσα τιμή , μόνο 58.000€.

κωδ 14106 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Σπάνιο οικόπεδο 
802 τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , 
με σ/δ 0,8 και 70% κάλυψη , αμφιθεατρικό , με 
πολύ μεγάλη φάτσα πάνω σε δρόμο , προσφέ-
ρεται σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, 80.000€.

Κωδ.13897 Οικόπεδο πωλείται στους Γε-
ωργιανούς Βέροιας 892 τ.μ. άρτιο και οικοδο-
μήσιμο σε μοναδική σημείο του χωριού , τιμή 
28.000€. Υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 

Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη 
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όρο-
φο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ 
ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτε-
λείται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα 
μπάνιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
ενεργειακά τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 94.000 €. Ι-
δανικό ακίνητο για κάποιον που αναζητεί κάτι 
μοναδικό στην καρδιά της πόλης. 

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

ZHTEITAI
Η εταιρία CARBONBOX ζητάει για άμεση πρό-

σληψη:
1. Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
2. Κοπέλα με γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση 

Αγλικών και προαιρετικά Ισπανικών.
Αποστολή βιογραφικών αυτοπροσώπως, Βενιζέ-

λου 76. Περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 
74443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο 
για απογευματινή ερ-
γασία σε σταθμό αυ-
τοκινήτων. Προϋπό-
θεση δίπλωμα οδή-
γησης. Τηλ.: 23310 
21038.

ΒΟΗΘΟΣΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΗ ζητά εργασία 
και αναλαμβάνει τη 
φροντίδα κατ’ οίκον 
ηλικιωμένων (ενέ-
σεις, μέτρηση πίε-
σης, σάκχαρο, αλλα-
γή καθετήρων). Τηλ.: 
6993 555382.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώ-
σεις λογιστικής) για μόνι-
μη απασχόληση σε εμπο-
ρική επιχείρηση περιοχή 
Νάουσας. Να έχουν εκ-
πληρωθει οι στρατιωτικές 
υποχρεώσεις και να δια-
θέτει δίπλωμα οδήγησης. 
Βιογραφικά θα γίνονται 
δεκτά στο κάτωθι email: 
papioab@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Από εταιρεία:
•Υπάλληλος Γραφείου
•Συντονιστής μεταφορών σε μεταφορική εταιρεία
•Οδηγός Φορτηγού Ε’ κατηγορίας
•Οδηγός Λεωφορείου
•Οδηγός με άδεια ΑDR
•Συντηρητής μηχανημάτων εργοστασίου
•Υπάλληλος Πρατηρίου Καυσίμων
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948613718. Αποστολή 

βιογραφικών στο ergasiamrk@gmail.com.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  δι-
ανομεις και κυρία 
για κουζινα από την 
PIZZA ROMA. Τηλ.: 
23310 61515.



ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει για ά-
μεση πρόσληψη και μόνιμη 
απασχόληση, εξωτερικό 
πωλητή, κύριο ή κυρία με 
γνώσεις πωλήσεων και ευ-
χέρεια λόγου, απαραίτητα 
στοιχεία: να διαθέτει  άδεια 
εργασίας προσωπικού α-
σφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δί-
πλωμα αυτοκινήτου, γνώ-
σεις αγγλικής γλώσσας για 
τους νομούς Ημαθίας και 
Θεσσαλονίκης. Παραλαβή 
βιογραφικών και δικαιο-
λογητικών για αξιολόγηση 
στοιχείων με συνέντευξη  
στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσσαλο-
νίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να 
γνωρίζει μισθοδοσία κατά 
προτίμηση του προγράμ-
ματος Epsilon για Λογιστικό 
Γραφείο. Τηλ.: 23310 76870 
& 6932 245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  από την 
ACS, κούριερ για τη Βέ-
ροια με δίπλωμα οδήγησης 
μηχανής και αυτοκινήτου. 
Τηλ.: 23310 75400.

Η εταιρεία φυλάξεων
«TSIFLIDIS  SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες, 
με άδεια εργασίας προ-
σωπικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολόγη-
ση στοιχείων. Πληροφο-
ρίες με ραντεβού για συ-
νέντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει 

την περιποίηση ηλικιωμέ-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο 
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ.  καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο  200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκα-
ράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα & 
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ.  ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ  1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών 
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000 
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα  25.000 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000 
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ.  διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος 
για συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομη-
χανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και 
εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 
110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 
28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν.  55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 
21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΚΕΝΤΡΟ ετοιμο ανακαινισμενο 90 τ.μ 2ΔΣΚ 60000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ, 45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΙΣΟΓΕΙΟ 2ΔΣΚ ΜΕ ΣΟΜΠΑ 200€
ΑΣΤΙΚΑ 1ΔΣΚWC Α.Θ Επιπλωμενο ΛΟΥΞ 250€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C 2WC 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ επιπλωμενο καλο 1ΔΣΚ 250€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3ΔΣΚ 110 τ.μ Θερμ/τες κοπλαμ, 250€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλο-
φο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για 
Φωτ/κά 
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσι-
ανο 13000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη  Ευκαιρια 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1300€ το σττρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,  85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο
350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση
2στρεμμάτων.Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο,
γωνιακόσε κεντρικόδρόμο.Περιλαμβάνει
δύοχώρουςγραφείωνπλήρως εξοπλισμέ-
νωνμε έπιπλα. 3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέ-
ροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.



νων σε 24ωρη βάση. Τηλ.: 6993 678697.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση 

γερόντων για όλο το 24ωρο ή κάποιες ώ-
ρες. Επίσης αναλαμβάνει την καθαριότητα 
σπιτιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 
479828.

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ κυρία, για καθάρισμα 
σπιτιών, σιδέρωμα και άλλες οικιακές δου-
λειές. Τηλ. επικοινωνίας: 6985 642333.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ παραδίδει μαθήματα Μαθημα-

τικών, Φυσικής, Χημείας σε μαθητές Γυμνα-
σίου και Φυσικές σε μαθητές Λυκείου. Τηλ.: 
6945 262934.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με 
μεταπτυχιακό στην παιδική ψυχολογία, με 
ΤΡΙΕΤΗ εμπειρία, παρέχω με υπευθυνότητα 
υπηρεσίες παράλληλης στήριξης, σε μαθητές 
νηπιαγωγείου, δημοτικού. Επιπλέον αναλαμ-
βάνω δημιουργική απασχόληση σε παιδιά με 
ειδικές δεξιότητες. Τηλ. επικοινωνιίας: 6955 
742699.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα στα 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή πτυχιούοχ 
Μαθηματικού ΑΠΘ σε μαθητές όλων των τά-
ξεων. Τιμές φιλικές. Τηλ.: 6906 471253.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γαλλικών, απόφοιτος Γαλλι-
κής Φιλολογίας ΑΠΘ, παραδίδει μαθήματα σε 
παιδιά, εφήβους και ενήλικες για όλες τις πι-
στοποιήσεις. Αναλαμβάνω μαθητές διά ζώσης, 
καθώς και online. Τηλ.: 6972 464235.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και 
λυκείου. Τηλ. επικοινωνίας: 6948 689894.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα Αγγλικών για όλα τα 
επίπεδα. Τηλ.: 6978 287562 & 23310 25451.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και εξειδίκευ-
ση στις μαθησιακές δυσκολίες καθώς και κάτοχος 
άδειας διδασκαλίας αγγλικών παραδίδει μαθήματα 
ελληνικών και αγγλικών σε μαθητές δημοτικού και 
γυμνασίου. Τιμές πολύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 
6980 973819.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε 
παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου με εξειδίκευση 
στην Έκθεση και μεταπτυχιακό στην Ειδική 
Αγωγή. Αναλαμβάνει εκπ/ση παιδιών με 
μαθησιακές δυσκολίες. Τηλ.: 6978 342026 
& 23310 25520.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά και θη-

λυκά. Τηλ.: 23310 62900.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κοπάδι με γίδια. Περίπου 100, 

νέα ηλικιακά. Πληροφορίες στο τηλ.: 6987 
947948 & 23310 92725 κ. Γιιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φαρμακείου και 
καταστήματος, σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 
23310 60279, ώρες καταστήματος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι ROCK-
HEAVY-METAL -περιοδικα παλιά αθλητικά -πο-
δοσφαίρου -panini άλμπουμ -φανέλες ποδο-
σφαιρικών ομάδων -παιχνίδια παιδικά δεκαετι-
ων70-80 τηλ:6944816921 κ. ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερ-
μανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις 
πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επι-

κοινωνίας: 6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυ-

ρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984 
040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτη-
τη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο 
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δω-
μάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη 
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπά-
νιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3Δ-
ΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική 
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμαν-
ση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη, 
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώ-
ρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο 
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή 
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια 
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο 
άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ. 
υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκι-
να, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασαν-
σέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα, 
μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 ευρώ
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4 
στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή, 
συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι 
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή 
πώλησης 140.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή 
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλείται χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 400 τ.μ., μέσα στο χωριό, κέντρο, 
18.000 ευρώ. ΚΩΔ. 72
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό, 
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,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-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκλη-
ρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, 
καταστημάτων με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και 
συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον 
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι 
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από 
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες 
πληροφορίες στο 6981088721.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  Γερμανικών 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, 
Λυκείου και ενήλικες. Τηλ.: 6972 
119753.
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Εκατοντάδες πολίτες, μαθητές και αθλητές 
βραβεύθηκαν από τον Δήμο Βέροιας

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, στο Χώρο Τεχνών, τιμήθηκαν και βραβεύτηκαν εκατοντάδες πολίτες, μαθητές και αθλητές, από τον Δήμο Βέροιας, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων 
για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης από τους Τούρκους. Άνθρωποι του τόπου με προσφορά στην κοινωνία, άνθρωποι του εθελοντισμού και νέα παιδιά με όραμα, στόχους και 
όνειρα.

Την εκδήλωση άνοιξε ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης και στη συνέχεια η υπεύθυνση προγραμματισμού της ΚΕΠΑ Νανά Καραγιαννίδου καλούσε στη σκηνή τους επίσημους εκ-
προσώπους εκκλησίας, πολιτείας, αυτοδιοίκησης και φορέων, να απονείμουν τις τιμητικές διακρίσεις (όλα τα ονόματα στις σελίδες 8-11).

Παρόντες ήταν, εκπρόσωπος του Μητροπολίτη, οι βουλευτές Λ. Τσαβδαρίδης και Φρόσω Καρασαρλίδου, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Χρ. Κούτρας και Απ. Νεστορόπουλος, εκπρόσωποι 
της Ι Μεραρχίας και της Δ/νσης Αστυνομίας Ημαθίας, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι Επιχειρήσεων, Νομικών Προσώπων και Επιτροπών του Δήμου Βέροιας, ο Προϊστάμενος Α/θμιας κ. Διαμαντό-
πουλος και εκπρόσωπος της Β/θμιας Εκπ/σης, δημοτικοί σύμβουλοι και πολύς κόσμος, γονείς και συγγενείς των διακριθέντων.
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