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Δεν περισσεύουν χρήματα 
για τα κόμματα

  Την διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας παρήγγειλε η 
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, για όσα 
ανέφερε ο Θεόδωρος Τσουκάτος, ο άλλοτε «στρατηγός» 
του ΠΑΣΟΚ στην απολογία του την περασμένη εβδομάδα, 
σχετικά με εκτεταμένη ιδιωτική χρηματοδότηση των 
κομμάτων, η οποία μόνο στο ΠΑΣΟΚ το έτος 2000 ανήλθε, 
σύμφωνα με τον κ. Τσουκάτο, σε 16 δισεκ. δραχμές 
(4.695.525 ευρώ). Τις «χρυσές» εποχές που τα λεφτά 
υπήρχαν και ξοδεύονταν αφειδώς και επαφίονταν στον 
πατριωτισμό των κομμάτων να τηρούν τα προσχήματα, 
που δυστυχώς ούτε αυτά τηρούνταν. Και μετά ήρθαν 
τα μνημόνια που μέσα στην οικονομική λαίλαπα που 
οδήγησαν τους Έλληνες, έφεραν και τον αναγκαστικό 
περιορισμό στα χρήματα που αφαίμαζαν  τα κόμματα από 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτός ο πακτωλός χρημάτων 
χάθηκε και δεν γυρίζει ανεπιστρεπτί. Οι φορολογούμενοι 
παρακολουθούν με θυμό αυτές τις αποκαλύψεις και 
το λιγότερο που πρέπει να κάνουν τα κόμματα είναι να 
φέρουν διαφάνεια στον όποιο τρόπο χρηματοδότησής 
τους. Ας αποταθούν σε ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις στα 
αμερικανικά πρότυπα, ωστόσο με απόλυτη διαφάνεια 
και όχι σε μαύρα και σκοτεινά ταμεία, για να μη 
δημιουργούνται κρυφές εξαρτήσεις και απαιτήσεις για 
ανταλλάγματα. Όσο για την κρατική επιχορήγηση, σιγά 
σιγά να αρχίσουν να συνειδητοποιούν ότι πρέπει να 
διατίθενται τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου για 
πιο χρήσιμους και λειτουργικούς σκοπούς.
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Στη μνήμη του 17χρονου 
ποδοσφαιριστή

Μεσιγή ενόςλεπτούστημνήμη του17χρονουποδοσφαι-
ριστήΧρήστουΠετρίδηπουέφυγετόσοπρόωρααπότηζωή
μέσαστο γήπεδο κατά τη διάρκεια τουαγώναμε την ομάδα
του, ξεκίνησε η χθεσινήσυνεδρίαση τουΠεριφερειακούΣυμ-
βουλίουΚεντρ.Μακεδονίας.

Τηνπρόταση έκανε ο αντιπεριφερειάρχηςΗμαθίας και το
Σώμαεξέφρασεδημόσιασυλλυπητήριαστηνοικογένειάτου.

l Ξεκαθάρισε το το-
πίο ο αντιπεριφερειάρχης
ΗμαθίαςΚ.Καλαϊτζίδης,
δηλώνονταςότιθαξαναβά-
λειπλάτη,οίδιοςκαιοΘε-
όφιλοςΤεληγιαννίδηςγια
μια ακόμα νίκη τουΑπό-
στολουΤζιτζικώστα στις
Περιφερειακές εκλογές,ως
υποψήφιοιγιατηνΗμαθία.

Εκτός ψηφοδελτίου
ΤζιτζικώσταηΝίκηΚαρα-
τζιούλαπουβάζειπλώρη
γιατιςβουλευτικές,ενώοι
ευχέςΚαλαϊτζίδη έπιασαν
και τονΣτάθηΣαρηγιαν-
νίδη που θα τον δούμε
επίσηςστοβουλευτικόψη-
φοδέλτιοτηςΝ.Δ.
l Για ναπούμε την

αλήθεια, η χθεσινή συνε-
δρίαση έγινε αφορμή να
γίνουνπολλέςπροεκλογι-
κές συναντήσεις, χειραψί-
ες,υπενθυμίσεις, ίσωςκαι
υποσχέσεις.

Αρκετέςφορέςκατέβηκε
από το έδρανοο κ.Τζιτζι-
κώστας και πίσω από το
διαχωριστικό τηςαίθουσας
έκανε αρκετάπηγαδάκια,
επιβεβαιώνοντας (;) τιςφή-
μες για ενδιαφερόμενους
συμβούλους,στοψηφοδέλ-
τιοτου.Είδαμεδηλαδή,ψι-
θυριστέςκουβέντεςμεΜα-
ρίαΑλδάκουκαιμεΚίμω-
ναΠαράσχο,καθώςκαιμε
Απ.Νεστορόπουλο.

Τηνσυνεδρίασηπαρα-
κολούθησε επί των εδρά-
νωνηυποψήφιαΟλ.Σου-
γιουλτζή ενώεπί τωνδη-
μοσιογραφικών εδράνων
έδωσε και την πολιτική
παρουσίας ο συνάδελφος
Νίκος Σουρλόπουλος α-
πότηνΑλεξάνδρεια.
l Κατ’ ιδίαν κουβέ-

νταείχεοΤζιτζικώσταςκαι
με τονΜιχ.Χαλκίδη, ενώ
κάποια στιγμή κάτι είπαν
και με τονΠαύλοΠαυλί-
δη. Παρούσα, με θερμές
χειραψίες στο Σώμα, η
ΓεωργίαΜπατσαράπου
επίσηςκάθισεσταέδρανα,
ενώ το στίγμα του έδωσε
και οΑπ. Εμμανουηλί-

«Επιχείρηση»χθεςτομεσημέριστοκέντροτηςΒέροιας
λόγωαλλαγήςυαλοπίνακα!

Λίγομετάτην1.30χθεςτομεσημέρι,σήμανεσυναγερμόςστοπιοκεντρικόσημείοτηςΒέροιας.Στηνσυμβολήτωνο-
δώνΜητροπόλεως,ΒενιζέλουκαιΕλιάςστάθμευσεέναμεγάλοόχηματηςΠυροσβεστικήςδιακόπτονταςτηνκυκλοφορία,
ενώαστυνομικοίμετηνειδικήταινίααπέκλεισαντηνπρόσβασηκαικυκλοφορίαστοπεζοδρόμιοαπότηνΕλιάς(πάνωαπό
τοLaprimavera)μέχριτηνΒενιζέλου(στούψοςτουψητοπωλείουΓΙΑΝΝΗΣ).Γιαλίγαλεπτάυπήρξεανησυχίααπότους
διερχόμενουςπουσυνωστίστηκανκαιπροσπαθούσαννακαταλάβουντισυμβαίνει,ενώτααυτοκίνητασχημάτισανμεγά-
λεςουρέςκαιστουςτρειςσυνδεόμενουςκεντρικούςδρόμους.Τελικάούτεβόμβαήταν,ούτεφωτιάόπωςκυκλοφόρησε
αστραπιαία,αλλάηαλλαγή ενόςυαλοπίνακαστακάγκελαδιαμερίσματοςστον3οόροφο τηςγωνιακήςπολυκατοικίας.
Οικοδομήπαλιάςκατασκευήςπουτογυάλινοκομμάτιπουεφαπτότανστακάγκελαείχεαποκολληθείκαιέχριζεαντικατά-
στασης,ανάγκασετουςιδιοκτήτεςκαιτιςαρχέςναστήσουνμιαμικρήεπιχείρησηγιατηνασφάλειατωνδιερχομένων.
Κράτησεμόλιςλίγαλεπτά,οπότεαποχώρησετοπυροσβεστικόόχημακαιαποκαταστάθηκεηκυκλοφορία,ωστόσοέκανε
εντύπωσηηεπιλογήτηςώρας,αφούήτανστιγμήπουοσυγκεκριμένοςδρόμοςήτανιδιαίτερα«φορτωμένος».Τέλοςκα-
λό,όλακαλά!

Παραπολιτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου
Προεκλογικόςσυνωστισμόςελέω...Αμάλθειας!
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ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Με μείζον θέμα το Τελωνείο στη Κουλούρα 
συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο

Προεκλογικό ενδιαφέρον στα προ ημερησίας διάταξης
Με μια ώρα σχεδόν καθυστέρηση λόγω έλλειψης απαρ-

τίας, ξεκίνησε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας που έγινε χθες το μεσημέρι στη 
Βέροια, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η συ-
νεδρίαση στην οποία προήδρευε ο κ. Παν. Σπυρόπουλος, 
άνοιξε με την τοποθέτηση του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας 
Κώστα Καλαϊτζίδη, που καλωσόρισε τον Περιφερειάρχη 
Απ. Τζιτζικώστα, τους αντιπεριφερειάρχες και περιφερεια-
κούς συμβούλους των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας και 
τα στελέχη της Περιφέρειας, εξαίροντας το έργο που έγινε 
στη θητεία Τζιτζικώστα. Ξεκαθάρισε επίσης, ότι θα είναι εκ 
νέου υποψήφιος, μαζί με τον Θεόφιλο Τεληγιαννίδη  στο 
ψηφοδέλτιο για την Ημαθία και ευχήθηκε καλή επιτυχία στη 
Νίκη Καρατζιούλα και στο Στάθη Σαρηγιαννίδη που ενδια-
φέρονται για τις βουλευτικές εκλογές.

Αναφέρθηκε επίσης στο κλείσιμο της Ελληνικής Βιο-
μηχανίας Ζάχαρης, και απαντώντας στο Εργατικό Κέντρο 
Βέροιας υπογράμμισε ότι η Π.Ε. Ημαθίας δεν ρωτήθηκε 
καν για τις εξελίξεις θυμίζοντας ότι σε περιπτώσεις, όπως 
οι Λευκές Νύχτες, έθεσε στους εμπορικούς συλλόγους το 
πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων, πέρα από το ωρά-
ριό τους. Ενημέρωσε, τέλος, για την πρόταση της Π.Ε., να 
γίνουν στη Σουμελά οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη 
γενοκτονία των Ποντίων.

Ο κ. Τζιτζικώστας παίρνοντας το λόγο αναφέρθηκε στις 
επενδύσεις που έκανε η Περιφέρεια στην Ημαθία, σε όλους 
τους τομείς. Όπως είπε, αναλυτικότερα θα μιλήσει για έργα 
και κονδύλια, σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει προσεχώς 
στο νομό μας.

Ο οικοδεσπότης, δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, τους 
καλωσόρισε όλους κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα αγροτι-
κά, για τα οποία μίλησαν, στη συνέχεια, ο πρόεδρος των Γεωργών Βέ-
ροιας Τάσος Χαλκίδης και ο πρόεδρος του Συλλόγου Νάουσας Μάκης 
Αντωνιάδης, αναπτύσσοντας τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου 
που ζητούν άμεσες λύσεις.

Τοποθετήθηκε επίσης και ο Δημ. Τριανταφυλλόπουλος, εργα-
ζόμενος της Ε.Β.Ζ., ο οποίος επεσήμανε ότι το κλείσιμο της πρώτης 
Βιομηχανίας στα Βαλκάνια, θα έχει δυσάρεστες συνέπειες, για όλη την 
περιοχή και αναφέρθηκε στην παρέμβαση Τζιτζικώστα για την απορ-
ρόφηση εργαζομένων στην Περιφέρεια, ζητώντας άμεση εξόφληση των 
απλήρωτων μέχρι σήμερα παραγωγών.

Στα παραπάνω απάντησε ο Περιφερειάρχης, ενημερώνοντας ότι 
έχει γίνει ήδη μία καλή προετοιμασία για τα 100χρονα της γενοκτονίας 
και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με την πολιτική της στον πρωτογενή 
τομέα καταστρέφει τον βασικότερο πυλώνα ανάπτυξης της Περιφέρειας. 
«Τα αιτήματα των αγροτών είναι απολύτως δίκαια και η κυβέρνηση 
πρέπει να ξεκινήσει αμέσως ειλικρινή διάλογο μαζί τους, διότι πολύ 
φοβάμαι ότι σε λίγα χρόνια θα ερημώσει όλη η ύπαιθρος» είπε, προ-
σθέτοντας ότι έστω και τώρα, πρέπει να βρει λύση η κυβέρνηση, για τη 
συνέχιση λειτουργίας της ΕΒΖ.

Στις τοποθετήσεις τους οι περιφερειακοί σύμβουλοι στάθηκαν επίσης 
στα προβλήματα των αγροτών και το λουκέτο της ΕΒΖ, ενώ η κα Δέ-
σποινα Χαραλαμπίδου, δήλωσε την καθολική στήριξη της παράταξής 
της (ΛΑ.Ε.) στους εργαζομένους.

Για όλα τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης μίλησε, εν συ-
ντομία, ο κ. Δημήτρης Μούρνος, βάζοντας ερωτήματα για έργα και 
μελέτες που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, όπως ο κάθετος άξονας 
Σκύδρας-Βέροιας, το Διοικητήριο, η Τάφρος 66 κ.ά.

Ο κ. Θανάσης Χειμώνας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, διότι, όπως 
είπε, η Περιφέρεια δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για τους αγρό-
τες, και απλά προσπαθεί να τους χρυσώνει το χάπι… «Ο καθένας πρέ-
πει να απαντήσει στα ζητήματα της αρμοδιότητάς του» τόνισε.

Ακολούθως, ο κ. Καλαϊτζίδης έκανε αναφορά στο εμπάργκο, το 
οποίο δεν βάζει κανείς στο τραπέζι, όπως ανέφερε, παρότι, από το 45% 
των ροδακίνων που έφευγαν για Ρωσία, τώρα δεν εξάγεται ούτε το 5%. 
«Έγινε καμία προσπάθεια να σταματήσει αυτό;» ρώτησε. Απαντώντας 
στην κα Χαραλαμπίδου για την αλλαγή των πινακίδων προς την γειτονι-
κή χώρα, δήλωσε ότι όσο είναι ο ίδιος αντιπεριφερειάρχης δεν πρόκειται 
να αλλάξει τίποτα και για την Τάφρο 66, έθεσε ρητορικώς την ερώτηση 
στον κο Μούρνο: «γιατί, δεν καθαρίστηκε;».

Η συζήτηση συνεχίστηκε με τοποθετήσεις και ερωτήσεις συμβού-
λων, μέχρι την έναρξη του πρώτου θέματος στην ημερήσια διάταξη που 
αφορούσε το Τελωνείο Ημαθίας, στην Κουλούρα.

Δέσμευση όλων ότι το Τελωνείο στην Κουλούρα 
δεν θα αφορά σε κανένα Τελωνείο άλλου νομού

Μετά την επικαιροποίηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, της 
απόφασης για παραχώρηση μέρους της Αγοράς της Κουλούρας, από 
την ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε., στην ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) 
και όχι στο Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, 
ήρθε χθες και η κατά πλειοψηφία απόφαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Κ. Μακεδονίας που συνεδρίασε στη Βέροια γι’ αυτό ακριβώς 
το θέμα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης, αναφέρθηκε στο ιστο-
ρικό της «Κουλούρας» και κατέθεσε εγγράφως τις ενέργειες που έγιναν 
μέχρι σήμερα και τις «άπειρες καθόδους στην Αθήνα», χωρίς αποτέλε-
σμα.

Η έκταση τελικά παραχωρείται από την ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε., στην οποία 
μετέχουν η Π.Ε. Ημαθίας κατά 51%, ο Δήμος Βέροιας και η υπό εκκα-
θάριση πρώην Ε.Α.Σ. για 50 χρόνια στην Α.Α.Δ.Ε.

Όμως, όπως φάνηκε και στη συνεδρίαση, προκύπτουν ερωτηματικά, 
ως προς το διά ταύτα, καθότι για τη δημιουργία Τελωνείου εμπλέκονται 
και επιχειρηματίες που 
έχουν άμεση σχέση με 
το θέμα και προθυμο-
ποιήθηκαν να στηρί-
ξουν οικονομικά αυτή 
την προσπάθεια.

Π α ρ ό ν τ ε ς  σ τ η 
συνεδρίαση ήταν ο 
πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου κ. Γιώργος 
Μπίκας και ο πρό-
εδρος του Μεταποι-
ητικού Τμήματος του 
Επιμελητηρίου κ. Τά-
σος Γιάγκογλου, που 
εκπροσωπούσε και 
την ομάδα των ενδια-
φερομένων επιχειρη-
ματιών.

Ο  κ .  Μ π ί κα ς , 
παίρνοντας το λόγο, 
εξέφρασε τη δυσα-
ρέσκειά του για την 
απουσία του Επιμε-
λητηρίου από την Α-
ΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε., ενώ το προβλέπει ο νόμος, όπως είπε, και ζήτησε να 
πάρει 500 μετοχές το Επιμελητήριο ώστε να μετέχει πιο ενεργά στο 
εγχείρημα, να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ή δωρεάν μελέτες και να 
παρουσιάσει και προτάσεις.

Θετικός φάνηκε στην πρόταση ο κ. Καλαϊτζίδης και υποσχέθηκε ότι 
θα εξετάσουν, το ποσοστό και το οικονομικό πλαίσιο.

Ο κ. Γιάγκογλου, αφού αναφέρθηκε στις κινήσεις που έγιναν από 
τους επιχειρηματίες, την Π.Ε. Ημαθίας και τον Δήμο Βέροιας, ενημέ-
ρωσε ότι η ομάδα των επιχειρηματιών προσφέρθηκε να κάνει δωρεά 
την κατασκευή, ότι έγιναν ήδη δύο μελέτες για την κοστολόγησή της 
και εγγυήθηκε ότι μπορούν να αποπερατώσουν το έργο με την οι-
κονομική συνδρομή και της «ΤΕΡΝΑ» με πρόταση του δημάρχου 
Βέροιας. (Όπως εξήγησε ο κ. Βοργιαζίδης η «ΤΕΡΝΑ» που ανέλαβε 
το αιολικό πάρκο στο Ξηρολίβαδο Βέροιας, στο πλαίσιο της εταιρικής 
και κοινωνικής ευθύνης της Εταιρίας, επρόκειτο να χρηματοδοτήσει 
(200.000 ευρώ) κάποιο έργο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και ο 
δήμαρχος πρότεινε να χρηματοδοτηθεί το Τελωνείο στην Κουλούρα. Ο 
κ. Γιάγκογλου ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από 
την πλευρά τους να κλείσουν τα άλλα Τελωνεία, για να γίνει αυτό, της 
Κουλούρας.

Έθεσε ωστόσο μία σοβαρή παράμετρο που αφορά τον επιχειρη-
ματικό κόσμο: «Επικαιροποιούμε την επιθυμία μας για προσφορά 
χρημάτων, όμως, μόνο με την προϋπόθεση να δούμε δημοσιευμένο 
στο ΦΕΚ, ότι οριστικοποιείται η δημιουργία Τελωνείου στην Κουλούρα 
Ημαθίας. Όταν δούμε το ΦΕΚ, δεσμευόμαστε ότι σε 18 μήνες θα γίνει 
το Τελωνείο».

Προς επίρρωση της πρόθεσής τους αναφέρθηκε στην αστική εταιρία 
που συστάθηκε από την Ομάδα, η οποία εδώ και 4 χρόνια πληρώνει 
φόρους και έξοδα, χωρίς να ξέρει τί μέλλει γενέσθαι.

Ο δήμαρχος Κ. 
Βοργιαζίδης πρό-
σθεσε στη συνέχεια 
ότι η πρωτοβουλία 
της ΑΜΑΛΘΕΙΑ για 
Τελωνείο στην Ημα-
θία, αντικαθιστά ου-
σιαστικά αυτό που 
θα έπρεπε να κάνει 
και να χρηματοδοτή-
σει η Πολιτεία. «Ε-
μείς παραχωρούμε 
ένα φιλέτο και τώ-
ρα συζητάμε για τη 
χρηματοδότηση από 
φορείς και πολίτες… 
ποιήσαμε την ανά-
γκη, φιλοτιμία».

Τη δέσμευση ό-
λων, αλλά και της ε-
πόμενης διοίκησης, 
πως ότι κι αν γίνει 
με την ΑΜΑΛΘΕΙΑ, 
αυτό θα αφορά μό-
νο την Ημαθία κι όχι 

άλλους, όμορους νομούς, ζήτησε ο Απ. Τζιτζικώστας, τονίζοντας: «Δεν 
δημιουργούμε το Τελωνείο εδώ, για να κλείσουν άλλα, σε άλλους νο-
μούς. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση και την βάζουμε από τώρα».

Ο Περιφερειάρχης υπήρξε θετικός στην πρόταση του Επιμελητηρίου 
για συμμετοχή στην «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» εφόσον μελετηθεί ο τρόπος και το 
ποσοστό, ενώ ο κ. Χειμώνας πρότεινε να παραχωρηθούν στο Επιμελη-
τήριο οι μετοχές της ΕΑΣ.

Αρνητική ως προς την δωρεάν παραχώρηση στην ΑΑΔΕ, ήταν η 
παράταξη τα κας Χαραλαμπίδου (πλην του κ. Αθ. Χειμώνα), υποστηρί-
ζοντας ότι είναι απαράδεκτο η Ανεξάρτητη Αρχή να ζητάει από την Περι-
φέρεια να «φτιάξει» το μαγαζί.

Παρουσίες
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν μέλη του Επιμελητηρίου, αντιδήμαρ-

χοι και σύμβουλοι, οι υποψήφιοι για το Δήμο Βέροιας, Παύλος Παυλί-
δης, Γεωργία Μπατσαρά, Απ. Εμμανουηλίδης, ο Μιχάλης Χαλκίδης, ο 
πολιτευτής Τάσος Μπαρτζώκας, ο πρώην δήμαρχος Ανδρέας Βλαζάκης, 
ο γραμματέας της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Τ. Κωστόπουλος, οι υποψήφιες/οι περι-
φερειακοί σύμβουλοι με τον Τζιτζικώστα.

Σοφία Γκαγκούση



Ο Φεβρουάριος έχει καθιερωθεί ως ο μήνας Αφροαμερικανικής 
Iστορίας και εορτάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Το 
μήνα αυτό γίνονται εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους αγώνες και τα 
επιτεύγματα των Αφρο-Αμερικανών σε όλους τομείς της κοινωνίας, της 
επιστήμης, και των τεχνών.  

Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, στις 5.30 το απόγευμα, σας περιμέ-
νουμε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροι-
ας, στη δωρεάν προβολή της ταινίας Black Panther.

Η προβολή γίνεται με την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβεί-
ας στα πλαίσια της συνεργασίας της βιβλιοθήκης με το δίκτυο των 
American Spaces και το Veria TechLab το οποίο και συμμετέχει στο 
δίκτυο.

Ο Black Panther της Marvel Studios ακολουθεί τον T’Challa, που 
μετά το θάνατο του πατέρα του, του βασιλιά της Wakanda--ενός τε-
χνολογικά ανεπτυγμένου μα απομονωμένου Αφρικανικού κράτους--ε-
πιστρέφει στην πατρίδα του για να πάρει τη θέση του στο θρόνο. 
Όταν ένας παλιός και ισχυρός εχθρός επανεμφανίζεται, το θάρρος του 
T’Challa--βασιλιά και Μαύρου Πάνθηρα--δοκιμάζεται σε μια τρομερή 

σύγκρου -
σ η  π ο υ 
απειλεί την 
Wakanda, 
αλλά και ολόκληρo τον πλανήτη. Αντιμέτωπος με προδο-
σία και κινδύνους, ο νέος βασιλιάς πρέπει να συγκεντρώ-
σει τους συμμάχους του και να απελευθερώσει όλη τη 
δύναμη του Μαύρου Πάνθηρα, για να εξολοθρεύσει τους 
εχθρούς του και να διασφαλίσει την ασφάλεια του λαού 
του. Σκηνοθεσία: Ράιαν Κούγκλερ

Πρωταγωνιστές: Τσάντγουικ Μπόουζμαν, Μάικλ Μπ. 
Τζόρνταν, Λουπίτα Νιόνγκο, Άντι Σέρκις, Μάρτιν Φρίμαν, 
Άντζελα Μπάσετ, Φόρεστ Γουίτακερ

Κατηγορία: Περιπέτεια Φαντασίας
Κατάλληλο από 12 ετών και πάνω
Διάρκεια: 2.14
Διοργάνωση:
Veria Tech Lab
Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης 

Ημαθίας (Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Η.)
Με την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας
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ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ 
ΖΩΜΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)      

Προβολές:  Σάββατο 16/2  Και Κυριακή 
17/2 στις 17.00 μεταγλωττισμένη στα Ελλη-
νικά 

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΑΣΤΙΕ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, 
ΤΑΣΟΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, 
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΚΟΥΦΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΤΗΛΕΜΑ-
ΧΟΣ ΚΡΕΒΑΪΚΑΣ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ, ΤΟΝΙΑ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

O Ασπροδόντης   -   White Fang
του Αλεξάντρ Εσπιγκάρες
Προβολές:  Σάββατο 16/2  Και Κυριακή 

17/2 στις 17.00 μεταγλωττισμένη στα Ελλη-
νικά  Σενάριο: Αλεξάντρ Εσπιγκάρες  Σκηνο-
θεσία: Σερζ Φρίντμαν, Φιλίπ Λιορέ, Ντομινίκ 
Μονφερί

  Το Πράσινο Βιβλίο - Green Book       (Υ-
ποψήφια για 5 OSCAR)

Προβολές:   Πέμπτη 14/2 – Δευτέρα 18/2– 
Τρίτη 19/2 – Τετάρτη 20/2 στις 20.30

Παρασκευή 15/2– Σάββατο 16/2 – Κυριακή 
17/2 στις   19.00 και 21.30

Σενάριο : Νικ Βαλελόνγκα, Μπράιαν Χέις 
Κάρι, Πίτερ Φαρέλι

Σκηνοθεσία: Πίτερ Φαρέλι
Ηθοποιοί: Βίγκο Μόρτενσεν, Μαχερσάλα 

Αλι, Λίντα Καρντελίνι 
 «Πολιορκία» του Βασίλη Τσικάρα  
Προβολές:   Καθημερινά  στις 19.00
 Σενάριο / Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσικά-

ρας
ΑΛΙΤΑ: Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ  -  ALITA: 

BATTLE ANGEL
Προβολές:  καθημερινά στις 21.00 απλές 

2D προβολές.
Σε 3D (Τρισδιάστατη ) προβολή μόνο Πα-

ρασκευή στις 21.00 
Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ ΚΑΜΕΡΟΝ
Σκηνοθεσία: ΡΟΜΠΕΡΤ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ
Ηθοποιοί: ΜΙΣΕΛ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ, 

ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΚΟΝΕΛΙ, ΚΡΙΣΤΟΦ ΒΑΛΤΣ, ΜΑ-
ΧΕΡΣΑΛΑ ΑΛΙ, ΤΖΑΚΙ ΕΡΛ ΧΕΪΛΙ, ΡΟΖΑ ΣΑ-
ΛΑΖΑΡ, ΕΝΤ ΣΚΡΕΪΝ

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»     14/2/19 - 20/2/19

Την Τετάρτη 20 
Φεβρουαρίου στη «Στέγη»
Παρουσίαση βιβλίου του 

Κ. Γαλανούδη «98%»
Ο Σύλλογος Καρ-

κινοπαθών Βέροιας 
– Ημαθίας και η Α-
ντικαρκινική Εταιρεία 
Ελλάδος – παράρτη-
μα Βέροιας σας προ-
σκαλούν στην πα-
ρουσίαση του βιβλίου 
του Κώστα Γαλανού-
δη «98%» που θα 
πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 20 Φεβρου-
αρίου 2019 και ώρα 
19.30 στην Αντωνιά-
δειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Βέροιας.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν:
Ο κ. Παπαχαραλάμπους Ευάγγελος, Ιατρός, Πρό-

εδρος της Αντικαρκινικής Εταιρείας Ελλάδος – Πα-
ράρτημα Βέροιας

Η κ. Κωνσταντίνα Σανδαλτζοπούλου, Φιλόλογος
Ο κ. Αντώνιος Λιόλιος, Ιατρός 
Και ο Κώστας Γαλανούδης
Την παρουσίαση θα προλογίσει και θα συντονίσει 

ο κ. Δημήτρης Χρυσικόπουλος, Μαθηματικός.
Χαιρετισμό θα απευθύνει η κ. Μαρίνα Ψωμιάδου, 

Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Βέροιας – Η-
μαθίας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ».

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση
Ο Όμιλος Προστασίας Απόρου Παιδιού Βέροιας 

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

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύλλογος Εθελοντών 
Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας Ημαθίας «Η ΑΓΑΠΗ»

Ανακοίνωση
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας ¨Η ΑΓΑΠΗ¨ ενημερώνει όλα τα μέλη 

του ότι την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:00 στα γραφεία του συλλόγου, συγκαλεί 
εκλογοαπολογιστική συνέλευση.

Παράλληλα την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου από 09:00 – 13:00 θα υπάρχει και αιμοδοσία σε 
συνεργασία με το νοσοκομείο Βέροιας και κοπή της βασιλόπιτας 10:30.

Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή για εκλογή στα όργανα του συλλόγου (διοικη-
τικό συμβούλιο, ελεγκτική επιτροπή) μπορούν να το κάνουν έως την Παρασκευή 22 Φεβρουα-
ρίου στα κιν. 6973518504 Ευτυχία, 6938954944 Ιορδάνης.

«Ο μάγος του 13» της Χρυσάνθης 
Πρωτοψάλτου στη Δημόσια 

Βιβλιοθήκη Βέροιας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, οι εκδόσεις Μεταίχμιο και το βιβλιοπωλείο Ηλιο-
τρόπιο προσκαλούν τους μικρούς τους φίλους σε μια εκδήλωση με αφορμή το νέο βιβλίο της 
Χρυσάνθης Πρωτοψάλτου «Ο μάγος του 13» που θα γίνει τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 
στις 6 το απόγευμα στο χώρο της βιβλιοθήκης (Έλλης 8, Βέροια).

Η Χρυσάνθη Πρωτοψάλτου γεννήθηκε στη Βέροια, την εποχή της ασπρόμαυρης τηλεόρα-
σης. Πέρασε καλοκαίρια ποτισμένα απ΄ τη μυρωδιά του ροδάκινου και χειμώνες μουσκεμένους 
στο ατέλειωτο Βεροιώτικο ψιλόβροχο, ακούγοντας παραμύθια απ΄τους παππούδες της. Σπού-
δασε Προσχολική Αγωγή στη Θεσσαλονίκη, έπειτα γνωρίστηκε με τον Χρήστο, παντρεύτηκαν, 
και λίγο αργότερα γεννήθηκαν ο Νίκος και ο Γιάννης. Κι επειδή όλοι τους αγαπούσανε πολύ 
τις ιστορίες, η Χρυσάνθη σκέφτηκε: <<Χμ, καλά τα κέικ και τα κουλουράκια, αλλά μήπως να΄ 
φτιαχνα και καμιά ιστορία;>> Άρχισε λοιπόν στην κουζίνα της σκέψης της να τις πλάθει, να τις 
μαγειρεύει, να τις φουρνίζει και μετά να τις σερβίρει ζεστές ζεστές και λαχταριστές: ιστορίες για 
γέλια ή για κλάματα. Μερικές απ’αυτές πήρανε βραβεία, άλλες γίνανε βιβλία. Κάποιες τις διάβα-
σαν πολλοί, μα κάποιες άλλες κανένας, μιας και δεν τις έχει βγάλει ακόμη απ’το ντουλάπι του 
μυαλού της.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ 

ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
 
Έρχονται απόκριες και θέλεις να ζήσεις στιγμές 

διασκέδασης και γέλιου; 
Τότε δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο, παρά να έρθεις 

στον αποκριάτικο χορό που διοργανώνει το Τμήμα 
Νεολαίας της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας το Σάββατο 
23 Φεβρουαρίου,  στο Πνευματικό και Πολιτιστικό 
Κέντρο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας στο Πανόραμα. 

Για τους μικρούς μας φίλους: Ώρα έναρξης: 17:00 
μ.μ. Κέφι, ξεφάντωμα, παιχνίδια και χορός με ειδική 
ψυχαγωγό. 

Για τα πιο μεγάλα παιδιά: Ώρα έναρξης 21:00 μ.μ. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΡΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την είσοδο σας 

είναι η μεταμφίεση σας.
Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας!

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

Τουμπουλίδης  Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AMERICAN SPACES

Προβολή της ταινίας 
BLACK PANTHER στη Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας



Θέλω να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά την 
ταύτισή μου, με τις απόψεις του περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα 
και ως αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας συμφωνώ 
απολύτως και με την πρόσφατη τοποθέτησή του, 
ότι δεν υπάρχει περίπτωση σε δρόμο ευθύνης 
μας, οι πινακίδες να γράφουν “Βόρεια Μακεδονία”. 
Το κράτος της ΠΓΔΜ εφόσον επιλέγει ένα όνομα 
που δεν έχει σχέση με την ιστορία του, ένα όνομα 
που δεν του ανήκει, για εμάς παραμένει να ονομά-
ζεται Σκόπια. 

Επικοινώνησα με τον περιφερειάρχη, του έ-
δωσα συγχαρητήρια και πρόσθεσα ότι συμφωνώ 
απόλυτα με την τοποθέτησή του. Στην Περιφέρεια 
και σε ότι μας αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ημαθίας, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει πινακί-
δα, σε δρόμο ευθύνης μας, που να αναγράφει τον 
όρο Βόρεια Μακεδονία. Ξεκάθαρες κουβέντες κι 
από την πλευρά μου. Όσο είναι περιφερειάρχης 
ο Τζιτζικώστας όπως ο ίδιος τόνισε και όσο είμαι 
εγώ αντιπεριφερειάρχης όπως μου δίνεται η ευ-
καιρία να το δηλώσω σήμερα, οι πινακίδες στους 
δικούς μας δρόμους θα γράφουν Σκόπια. Δεν είναι προεκλο-
γικό και η δέσμευση είναι δέσμευση, ισχύει και για τώρα και 
για μετά τις εκλογές. 

Όσο για το ερώτημα τι θα κάνουμε εάν μας ασκήσουν πι-
έσεις, απαντώ το ίδιο που απάντησε και ο Περιφερειάρχης: 
Έχουμε αποδείξει στην πορεία μας μέχρι σήμερα ότι δεν 
υποκύπτουμε σε τέτοιου είδους πιέσεις. Ξεκάθαρες κουβέ-
ντες, ξεκάθαρη δέσμευση.
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Τσίπρας και πολιτική 
ηθική, έννοιες ασύμβατες

Οι τελευταίες δύο «ενοικιάσεις» στελεχών, δήθεν 
κεντροαριστερών, ήταν η σταγόνα που έκανε το ποτήρι 
να ξεχειλίσει. Οι πολίτες άναυδοι παρακολουθούν πολι-
τικά στελέχη χαμηλής πολιτικής ηθικής, να ενδίδουν στα 
κελεύσματα μιας διεφθαρμένης και ανήθικης   εξουσίας. 
Να ενδίδουν  αντί ευτελούς τιμήματος, χωρίς να ακούν 
την πολιτική κριτική που μέχρι χθες οι ίδιοι ασκούσαν 
στην καταρρέουσα κυβέρνηση, χωρίς να ντρέπονται αυ-
τούς που τους εμπιστεύτηκαν...Για μια καρέκλα...

Είναι σημεία των καιρών, αλλά αυτό είναι το λιγότε-
ρο...

Το σημαντικότερο και αυτό  που εντυπωσιάζει  είναι 
η κυνικότητα με την οποία ο πρωθυπουργός Τσίπρας, 
μπαίνει σε ένα παιχνίδι διαφθοράς «εύκολων» συνειδή-

σεων, χωρίς να υπολογίζει την ζημία που προκαλείται με το να παρουσιάζονται τα πο-
λιτικά πρόσωπα ως άτομα χαμηλής ηθικής που εξαγοράζονται και το κοινοβούλιο ως 
ο κατεξοχήν χώρος διεκπεραίωσης τέτοιου τύπου συναλλαγών. Και φυσικά αν αύριο η 
Χρυσή Αυγή παρουσιάσει σημαντική άνοδο,  υπεύθυνος θα είναι ο φερόμενος αριστε-
ρός Αλέξης Τσίπρας. Συμπερασματικά και με δύο  λέξεις... 

Δεν είναι απλώς ανίκανος, είναι επικίνδυνος.
Η χώρα έχει  ανάγκη έναν ηγέτη με αρχές και αξίες, έναν ηγέτη με ξεκάθαρες προ-

τάσεις, έναν ηγέτη με συναίσθηση του χρέους προς την πατρίδα στις δύσκολες ώρες 
που περνά. Χρειάζεται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και τον πρόεδρο αυτής, 
Κυριάκο Μητσοτάκη, εγγυητή της  υλοποίησής του.

Νίκη Καρατζιούλα 
Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας.

Φρόσω Καρασαρλίδου 
και Χρήστος Αντωνίου 
συναντήθηκαν με την 
Υπουργό Πολιτισμού

Συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά , είχαν οι βουλευτές 
Ημαθίας Χρήστος Αντωνίου και Φρόσω Καρασαρλίδου καθώς και οι βουλευτές  Θεσ/
νίκης Ν. Παρασκευόπουλος και Δ. Μάρδας.

Από την πλευρά των βουλευτών της Ημαθίας τονίστηκε η ανάγκη ανάδειξης της 
πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του νομού που με επίκεντρο τους βασιλικούς τά-
φους των Αιγών (Βεργίνα) αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Στα πλαίσια αυτά έγινε αναφορά σε συγκεκριμένα έργα που πρέπει να προχωρή-
σουν άμεσα  στις περιοχές των Δήμων Βέροιας , Νάουσας και Αλεξάνδρειας.

Συλλυπητήρια
 από το σχολείο 

του Χρήστου Πετρίδη
Για τον απροσδόκη-

το χαμό του αγαπημέ-
νου μας μαθητή της Γ΄ 
Λυκείου Πετρίδη Χρή-
στου, ο Διευθυντής και 
ο Σύλλογος Διδασκό-
ντων του 2ου Γενικού 
λυκείου Νάουσας, εκ-
φράζουμε τη συντριβή 
μας και απευθύνουμε 
προς την οικογένεια 
και τους οικείους του τα 
θερμότερα συλλυπητή-
ριά μας. 

Συλληπητήρια 
από την ΕΛΜΕ Ημαθίας 

για τον 17χρονο 
Χρήστο Πετρίδη 

Η ΕΛΜΕ Ημαθίας εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για 
τον απροσδόκητο χαμό του 17χρονου μαθητή μας Χρήστου 
Πετρίδη.  Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους 
συγγενείς, τους φίλους του, τους συμμαθητές του, και τους 
καθηγητές του.

Η απώλεια ενός μαθητή μας, είναι δυσβάσταχτη και σκε-
πάζει με συναισθήματα λύπης και οδύνης όλη την εκπαιδευ-
τική κοινότητα του Νομού μας. 

Καλό παράδεισο στον εκλιπόντα μαθητή μας.

Κώστας Καλαϊτζίδης: “Και στους 
δρόμους της Π.Ε. Ημαθίας 

οι πινακίδες θα γράφουν μόνο 
Σκόπια”. Απόλυτη ταύτιση με τη 

θέση του Απόστολου Τζιτζικώστα 
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται, μπορούν να τα  

προσφέρουν για το Γηροκομείο Βέροιας στο υπόγειο της  Δημοτικής Αγοράς  
καθημερινά από 11.00 έως 13.00.    Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

Προσκυνηματική 
εκδρομή στον Πόντο
Η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ σε συνεργασία 

με το γραφείο ΑΧΙΛΛΕΑΣ TOURS  διοργανώνει προ-
σκυνηματική εκδρομή στον Πόντο 11 ΗΜΕΡΕΣ από 
26-07 ΕΩΣ 05-08-2019

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ-ΚΑΣΤΑΜΟΝΗ-ΣΙ-
ΝΩΠΗ-ΜΠΑΦΡΑ-ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ-ΟΙΝΟΗ-ΚΕΡΑΣΟΥ-
ΝΤΑ-ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ-ΠΑΝ.ΣΟΥΜΕΛΑ-ΠΛΑΤΑΝΑ-ΟΥ-
ΖΟΥΝΓΚΙΟΛ-ΣΟΥΡΜΕΝΑ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΖΑ-
ΡΑ-ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ-ΤΟΚΑΤΗ- ΑΜΑΣΕΙΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2331028291 κιν. 
6942701788

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

Φεβρουαρίου 2019 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Σάββα (Κυριωτίσσης) 
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής της πολυαγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και 
θείας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΜΙΧ.
 ΠΑΤΣΙΚΑ 

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά,  Τα εγγόνια, 
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης 
και Καμπανίας 
κ. Παντελεή-
μων:  

Την  Τρ ί τη 
19 Φεβρουα-
ρίου το πρωί 
θα ιερουργή-
σει στην Ιερά 
Μονή  Αγ ίας 
Κυριακής στο 
Λουτρό Ημα-
θίας, επί τη ε-
ορτή της Αγίας 
Φιλοθέης της 
Αθηναίας. 

• Το Σάββα-
το 23 Φεβρου-
αρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και Αγίου Πολυκάρπου 
Πρασινάδας.

• Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα 
ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου Ναούσης με θέμα: «Η βοήθεια 
της Εκκλησίας στα προβλήματα του γάμου και της 
συζυγίας».

• Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στις 9:00 μ.μ. θα 
τελέσει Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Τιμίου Προ-
δρόμου Σκήτη Βεροίας, επί τη εορτή της  Α’ και  Β’  
ευρέσεως της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του 
Προδρόμου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
 Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυρι-

ών Βέροιας  ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Την κ. Σιδηροπούλου Μένη για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ για τις ανάγκες του 

συσσιτίου.
2)  Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του πατέρα του.
3)  Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, υπέρ υγείας.
4) Ανώνυμη κυρία για τις εβδομήντα μερίδες κρέας, σαράντα ψωμιά, ογδόντα  

μπανάνες, ογδόντα κεράσματα, δέκα κιλά κριθαράκι, τέσσερα λίτρα λάδι, μισό 
δοχείο τυρί, σάλτσα, αλάτι, για ένα πλήρες γεύμα, στη μνήμη Αναστασίου Ιωαννί-
δη με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατό του.

5)  Ανώνυμη κυρία για τα οκτώ κιλά κιμά, επτά κιλά μακαρόνια, δύο λίτρα λά-
δι, αλάτι, και τριάντα ψωμιά για ένα γεύμα υπέρ προσφιλών νεκρών.

6)  Ανώνυμη κυρία για τα οκτώ κιλά κιμά, τέσσερα λίτρα λάδι, επτά κιλά κριθα-
ράκι, τριάντα ψωμιά, και ογδόντα σοκοφρέτες ,  για ένα γεύμα, υπέρ προσφιλών 
νεκρών.

7)  Ανώνυμο κύριο για τα τέσσερα λίτρα λάδι.
8)  Ανώνυμο κύριο για τα δώδεκα γιαούρτια.
9)   Ανώνυμο κύριο για τα επτά κιλά κιμά.
10) Ανώνυμο κύριο για τα τριάντα κιλά πατάτες.

Ευχαριστήριο 
του Γηροκομείου Βέροιας

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαρι-
στούν θερμά:   

-Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ.κ.Παντε-
λεήμων,για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου 
Μητροπόλεως Βεροίας,για την σωστή διεξαγωγή των εκλογών του Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροιας.

-Τον Δήμαρχο Βέροιας κ.Κων/νο Βοργιατζίδη,για την δωρεάν παραχώρηση 
κάλπης και παραβάν για την διεξαγωγή των εκλογών του Αδελφάτου Γηροκομεί-
ου Βέροιας.

-Τον κ.Γιώργο Μπιλέκα Δικηγόρο,για την σωστή και νομότυπη διεξαγωγή των 
εκλογών καθώς επίσης  και για τις αφιλοκερδώς υπηρεσίες του κατά την ημέρα 
των εκλογών  του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Ευρώπη Πετρίδου,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύμα-
τος,εις μνήμη του συζύγου της Συμεών Πετρίδη,με την συμπλήρωση 1 έτους 
από τον θάνατό του.

-Την Οικ.κ.Αναστασίου και κ.Ερμιόνης Φελλοπούλου,για την δωρεά του πο-
σού των 150 Ε,εις μνήμη του αγαπημένου τους Φωτίου Τσαγκαλίδη.

-Την κ.Άκη Μαρία,για την δωρεά του ποσού των 100 Ε, εις μνήμη του συζύ-
γου της Κων/νου.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος, εις 
μνήμη του συζύγου της.

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού των 100 Ε, για οικονομική ενίσχυ-
ση του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού των 80 Ε, εις μνήμη της μητέρας 
της.

-Την κ.Αθηνά Μπαρμπαρούση,για την δωρεά του ποσού των 20 Ε, εις μνήμη 
Γιάννη Μπαρμπαρούση.

-Την κ.Χρυσούλα Λιούλια,για την δωρεά του ποσού των 50 Ε,εις μνήμη προ-
σφιλών προσώπων.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ι.Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική προσφορά 10 Kgr Γαλεό,-
για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.  

-Τον ``Σύλλογο Περιστεράδων Βέροιας 1990``,για την ευγενική προσφορά 1 
πλήρους γεύματος για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος,εις μνή-
μη του πατέρα της Κων/νου.

                             Εκ της Δ/νσεως 

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε 

στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους 

του Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι ώρες 
επισκεπτηρίου  για 

τους Τροφίμους 
του Ιδρύματος, 

είναι από τις 10.00-
12.00 και 16.00-

18.00.  τηλ.επικοιν. 
6979221680.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 19 Φεβρου-

αρίου 2019 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας ο Ευστάθιος Κων. Δημάκος σε 
ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το 

παιδί ευχαριστεί θερμά:
1. Τη Σχολή Χορού “LMS – Dance Academy” της 

κυρίας Lucie Tayler, στο Μακροχώρι, για τη διεξα-
γωγή γιορτινής εκδήλωσης, μέρος των εσόδων της 
οποίας διατέθηκαν για τους σκοπούς του Οργανισμού 
μας.

2. Τον Διευθυντή της Τράπεζας Πειραιώς κύριο 
Γιάννη Κεχαγιόγλου για την προσωπική προσφορά 
του, χάρις στην οποία προμηθευτήκαμε ασύρματο 
POS.

3. Τον Σύλλογο καθηγητών του 5ου ΓΕΛ Βεροίας 
για τη συγκέντρωση και απόδοση ποσού 110€ στη 
μνήμη των Γιάννη Μιχαηλίδη και Καλλιόπης Γκανά.

4. Την κυρία Σοφία Τόπη για την χορήγηση καλ-
τσών και εσωρούχων στα παιδιά μας.

5. Την οικογένεια Δημοσθένη Πισσά για τη δωρεά 
50€ στη μνήμη Στυλιανής Μπιλαδέρη.

6. Την οικογένεια Τασούλας Γανοπούλου για την 
χορήγηση 25 μερίδων φαγητού στα παιδιά του Κέ-
ντρου Ημερήσιας Φροντίδας, αντί εξαμήνου μνημο-
σύνου, στη μνήμη του γιού της Νικολάου Γανοπού-
λου, που απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών.

7.  Την κυρία Κλειώ Χριστοφορίδου για την προμή-
θεια του Σπιτιού της Βεργίνας με ζυμαρικά.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.



Ο Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατί-
ας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, 
και ο Αναπληρωτής Τομεάρχης, βουλευτής Ημαθίας 
κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, έκαναν την ακόλουθη 
δήλωση:

«Υστέρηση φορολογικών εσόδων, μειωμένες 
επιστροφές φόρων, αυξημένο ιδιωτικό χρέος προς 
την εφορία, διεύρυνση των κατασχέσεων, εσωτε-
ρική στάση πληρωμών και λιγότερες δαπάνες για 
επενδύσεις συνθέτουν την αδιέξοδη πολιτική της 
σημερινής Κυβέρνησης».

Πλήρης Δήλωση 
«Υστέρηση φορολογικών εσόδων, μειωμένες 

επιστροφές φόρων, αυξημένο ιδιωτικό χρέος προς 
την εφορία, διεύρυνση των κατασχέσεων, εσωτε-
ρική στάση πληρωμών και λιγότερες δαπάνες για 
επενδύσεις συνθέτουν την αδιέξοδη πολιτική της 
σημερινής Κυβέρνησης, όπως αυτή αποτυπώνεται 
στα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού και της 
ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα:
• Με το καλημέρα της νέας χρονιάς, τα φορολογι-

κά και τα συνολικά έσοδα, καθώς και οι επιστροφές 
φόρων παρουσιάζουν υστέρηση τόσο έναντι του 
φετινού στόχου όσο και έναντι του 2018.

• Η υποεκτέλεση των δαπανών του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων συνεχίζεται για 4η χρονιά με στόχο 
να βελτιωθεί το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

• Οι φορολογούμενοι πολίτες άφησαν τον Δεκέμβριο 
του 2018, απλήρωτους άμεσους και έμμεσους φόρους 
συνολικού ύψους 1,21 δισ. ευ-
ρώ. Με αποτέλεσμα οι ληξιπρό-
θεσμες οφειλές των πολιτών 
προς την εφορία να εκτοξευ-
τούν στα 104,3 δισ. ευρώ. 

• Οι κατασχέσεις συνεχίζο-
νται και διευρύνονται, και έχουν 
επιβληθεί σε 1,2 εκατομμύρια 
οφειλέτες.

Η Κυβέρνηση των φόρων, 
των κατασχέσεων και των πλει-
στηριασμών ολοκληρώνει τον 
αποτυχημένο κύκλο της, αφήνο-
ντας, όμως, πίσω μία κοινωνία 
με εξαντλημένη τη φοροδοτική 
της ικανότητα, απαισιόδοξη και 
ανασφαλή για το μέλλον.

Προτεραιότητα της επόμενης Κυβέρνησης της Νέας 
Δημοκρατίας είναι η γενναία μείωση φόρων και ασφαλιστι-
κών εισφορών. Ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη, να αυξηθεί 
το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και να ατενίσει με με-
γαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον η κοινωνία». 

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρο-
μά ενημερώνει πως στα Κέντρα 
Κοινότητας των Δήμων όλης της 
χώρας και στις υπηρεσίες του Ο-
ΠΕΚΑ υποβάλλονται ηλεκτρονι-
κά από την Δευτέρα 28 Ιανουα-
ρίου νέες αιτήσεις για προνοιακά 
αναπηρικά επιδόματα όπως και 
αιτήσεις παράτασης χορήγησης 
επιδομάτων.

 Στο Δήμο Αλεξάνδρειας οι αι-
τήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
από εξουσιοδοτημένους υπαλλή-
λους του Κέντρου Κοινότητας Δή-
μου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα 
Ρομά και συγκεκριμένα για:

• αιτήσεις που υποβάλλο-
νται για πρώτη φορά και αφορούν 
σε αρχική χορήγηση προνοιακών 
αναπηρικών επιδομάτων.

• αιτήσεις που αφορούν 
σε παράταση χορήγησης προνοι-
ακών παροχών για όσους έχουν 
γνωμάτευση ορισμένου χρόνου 
από υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ 
η οποία έχει λήξει ή λήγει εντός του επό-
μενου τριμήνου (έχουν ενημερωθεί για τη 
λήξη της από τους Δήμους). 

• αιτήσεις που αφορούν σε δικαι-
ούχους οι οποίοι έχουν γνωμάτευση σε 
ισχύ από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ και 
δεν έχουν υποβάλλει αίτηση είτε για αρχική 
χορήγηση είτε για παράταση. 

Επισημαίνεται πως δεν τίθεται θέμα α-
πώλειας δικαιωμάτων, ούτε για τις νέες 
αιτήσεις ούτε και για τις παρατάσεις. Σε 
περίπτωση λήξης γνωμάτευσης ΚΕΠΑ, ο 
δικαιούχος έχει χρονικό περιθώριο 6 μη-
νών μετά την λήξη για να υποβάλλει αίτηση 

επανάκρισης ώστε η καταβολή του επιδό-
ματος να ξεκινήσει από την επόμενη ημέ-
ρα της λήξης της γνωμάτευσης. Επίσης 
για όλες τις νέες αιτήσεις, η καταβολή του 
επιδόματος ξεκινάει από την 1η του επό-
μενου μήνα της αίτησης.

 Για την υποβολή της αίτησης ο δικαι-
ούχος πρέπει :

α) να προσκομίζει έγγραφο απόδοσης 
ΑΜΚΑ.

β) να προσκομίζει το Δελτίο Αστυνομι-
κής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο)

γ) να προσκομίζει φωτοαντίγραφο της 
πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθετικού 
λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛΤΑ από το 

οποίο να προκύπτει ο 
αριθμός IBAN. Απαραί-
τητη προϋπόθεση είναι 
ο δικαιούχος της προ-
νοιακής παροχής να 
εμφανίζεται ως δικαι-
ούχος ή συνδικαιούχος 
του λογαριασμού.

δ) αν είναι αλλοδα-
πός, εκτός των ανω-
τέρω, πρέπει να προ-
σκομίσει άδεια διαμο-
νής

ε) αν υποβάλλει την 
αίτηση τρίτο πρόσωπο 
(γονέας, εκπρόσωπος, 
δικαστικός συμπαρα-

στάτης κλπ) πρέπει να 
προσκομίζει εξουσιοδό-
τηση ή πληρεξούσιο ή 
πιστοποιητικό οικογε-
νειακής κατάστασης σε 
περίπτωση ανηλίκων 
τέκνων.   

στ) Αν υπάρχει πα-
λαιά γνωμάτευση του 
ΚΕΠΑ ή νέα προκειμέ-
νου για παράταση. 

Για περισσότερες 
πληροφορίες απευ -
θυνθείτε στο Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Α-
λεξάνδρειας και συγκε-
κριμένα στα τηλέφωνα 
2333053072/71 εσωτ. 
3, Πλατεία Σιδηροδρο-
μικού Σταθμού Αλεξάν-
δρεια και στο Παράρτη-
μα Ρομά 2333023114, 
Πλατεία Παπαντωνίου, 
ώρες λειτουργίας 8:00 
π.μ. - 4:00 μ.μ.  
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Ξεκινούν από Δευτέρα 
28 Φεβρουαρίου νέες 

αιτήσεις για προνοιακά 
αναπηρικά επιδόματα 

και παρατάσεις

Απ. Βεσυρόπουλος:  
«Η Κυβέρνηση των φόρων, 

των κατασχέσεων και
 των πλειστηριασμών ολοκληρώνει

 τον πετυχημένο κύκλο της»

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση στην 

πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Η λέσχη μας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά της την Κυριακή 24 Φεβρουα-

ρίου 2019 το μεσημέρι, θα έχει συνεστίαση, στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην Ελιά. 
Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει: ουζάκι με μεζέ, κρεατικό, 
σαλάτα.

Ώρα προσέλευσης 13.00 μ.μ., για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε μας ή περάστε 
από τα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Η λέσχη μας είναι ανοικτά καθημερινά Δευτέρα, Τρί-
τη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, ώρες 10.30 – 12.30. Τηλ.: 23310 25654.

Το Δ.Σ.
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«...Θα τις ξηλώσεις και θα 
πεις και ένα τραγούδι»

Είδα χθες στην τηλεόραση τον Περιφερειάρχη Κε-

ντρικής Μακεδονίας, κ.Απόστολο Τζιτζικώστα να δηλώ-
νει με στόμφο, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στις πινα-
κίδες που υπάρχουν στους δρόμους της Περιφέρειάς 
του, το όνομα της γείτονος χώρας από Σκόπια που είναι 
γραμμένο στις πινακίδες, σε Βόρεια Μακεδονία, όπως 
ορίζει η Συνθήκη των Πρεσπών.

Καταρχήν απορώ, επειδή φρονώ ότι αποκλείεται να 
έκανε αυτές τις δηλώσεις για ευνόητους ψηφοθηρικούς 
λόγους, για τον λόγο ότι η επανεκλογή του είναι σχεδόν 
σίγουρη με δεδομένο την επιτυχία της θητείας του όπως 
δείχνουν οι διάφοροι δείκτες π.χ. η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας έχει την μεγαλύτερη απορρόφηση κον-

δυλίων του Ε.Σ.Π.Α κλπ. Άλλωστε αν αυτές οι δηλώσεις είχαν γίνει για ψηφοθηρικούς 
λόγους, θα αποτελούσαν επιχείρημα πολύ χαμηλού profile.

Εδώ όμως είναι τα δύσκολα. Οι δηλώσεις του δείχνουν ότι είναι πολύ επιπόλαια η 
θεώρησή του ως προς την εφαρμογή της «Συμφωνίας των Πρεσπών» που ισχύει και 
αναγνωρίζεται μετ’επαίνων από όλη την Ευρώπη, (πλήν Ρωσίας για τους δικούς της 
λόγους) και τις Η.Π.Α. Μέχρι και βραβείο δόθηκε στους Πρωθυπουργούς των δύο 
χωρών πρόσφατα και τα ονόματά τους έχουν μπει στον κατάλογο των υποψηφίων 
για Νόμπελ Ειρήνης.

Δηλαδή με άλλα λόγια, ο Τζιτζικώστας ορθώνει το ανάστημά του σε Ευρώπη και Α-
μερική. Μου θυμίζει τον μικρό επιβήτορα ποντικό του δάσους, που κάνει έρωτα με την 
θηλυκιά ελεφαντίνα και την ώρα της ερωτικής πράξης η κραυγή που βγάζει η ελεφαντί-
να μετά από πτώση μεγάλης καρύδας στο κεφάλι της, εκλαμβάνεται απ’τον ποντικό ως 
κραυγή ηδονής, γεγονός που τον χαροποιεί. Σκασίλα είχε η ελεφαντίνα, μεγάλη. 

Κάποτε λοιπόν πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε 
σε Διεθνείς Συμφωνίες. Επιβάλλεται λοιπόν να γίνει αυτό που ορίζει η Συμφωνία των 
Πρεσπών δηλαδή, Βόρεια Μακεδονία το νέο όνομα και όχι ανεύθυνους παλληκαρι-
σμούς, με τους οποίους κινδυνεύει να τρωθεί το κύρος του Περιφερειάρχη και η αξιο-
πιστία του ως Πολιτικού προσώπου -μιας και προαλείφεται για μελλοντικός αρχηγός 
της Ν. Δημοκρατίας- αλλά και γενικότερα και η αξιοπιστία του Κράτους που εκπρο-
σωπεί ο εν λόγω Περιφερειάρχης και το οποίο Κράτος πρέπει να δείξει ότι σέβεται τις 
Διεθνείς Συμφωνίες και δεν τις παραβιάζει.

Γ.Ξ.ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ

Η Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας – Πολ. Προστα-
σίας του Δήμου Βέροιας, πρόκειται να προχωρήσει στην 
υλοποίηση προγράμματος  α) συλλογής βιοαποβλήτων και β) 
οικιακής κομποστοποίησης (κομποστοποιητές), παραχωρώ-
ντας προς χρήση χωρίς αντάλλαγμα, κάδους ανάλογα με την 
περίπτωση σε κατοικίες του Δήμου Βέροιας.

Το πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κο-
μποστοποίησης θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
της ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και την 
εκτροπή από την αποκομιδή και ταφή σημαντικών ποσοτήτων 
βιοαποβλήτων, όπως προβλέπεται από το Εθνικό Σχέδιο Δια-
χείρισής Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το Αναθεωρημένο Περιφερειακό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας και το 
Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Βέροιας.

Οι αιτούντες για παραχώρηση του κάδου συλλογής βιοα-
ποβλήτων θα πρέπει :

1. Να είναι ιδιοκτήτες της οικίας ή να έχουν εξουσιοδοτηθεί 
από τον ιδιοκτήτη της οικίας γι’ αυτό το σκοπό. 

2. Να είναι νόμιμοι ενοικιαστές κατοικίας, διάρκειας τουλά-
χιστον ενός έτους από την αίτηση τους.

3. Να είναι νόμιμοι εκπρόσωποι συγκροτημάτων κατοικιών 
/ πολυκατοικιών που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα. Θα πρέπει να συναινούν γι’ αυτό το σκοπό, όλοι οι 
ιδιοκτήτες του συγκροτήματος.

4. Η χρήση του κάδου θα είναι αποκλειστικά για το σκοπό 
της συλλογής βιοαποβλήτων.

5. Οι κάδοι δεν θα μεταφέρονται σε διαφορετική διεύθυνση 
από αυτή που δηλώθηκε, χωρίς τη συναίνεση της αρμόδιας 
υπηρεσίας και επιτροπής.

Οι αιτούντες για παραχώρηση του κάδου οικιακής κομπο-
στοποίησης (κομποστοποιητές) θα πρέπει :

1. Να είναι ιδιοκτήτες της οικίας ή να έχουν εξουσιοδοτηθεί 
από τον ιδιοκτήτη της οικίας γι’ αυτό το σκοπό. 

2. Να είναι νόμιμοι ενοικιαστές κατοικίας, διάρκειας τουλά-
χιστον ενός έτους από την αίτηση τους.

3. Να είναι νόμιμοι εκπρόσωποι συγκροτημάτων κατοικιών 
/ πολυκατοικιών που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα. Θα πρέπει να συναινούν γι’ αυτό το σκοπό, όλοι οι 
ιδιοκτήτες του συγκροτήματος

4. Η κατοικία θα πρέπει να διαθέτει ικανοποιητικό ελεύθερο 
αύλειο χώρο, εμβαδού τουλάχιστον μεγαλύτερο από περίπου 
50 m2 και να διαθέτει χώμα ώστε να γίνει η έδραση του κάδου 
απευθείας στο χώμα.

5. Η χρήση του κάδου (κομποστοποιητή) θα είναι αποκλει-
στικά για το σκοπό της οικιακής κομποστοποίησης.

6. Οι κομποστοποιητές δεν θα μεταφέρονται σε διαφορε-
τική διεύθυνση από αυτή που δηλώθηκε, χωρίς τη συναίνεση 
της αρμόδιας υπηρεσίας και επιτροπής.

7. Η αρμόδια επιτροπή του Δήμου για τη διάθεση των κο-
μποστοποιητών θα έχουν τη δυνατότητα ελέγχου του χώρου.

8. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα να παρέχουν στοιχεία λειτουργίας του κομποστοποιητή 
(κυρίως ποσοτικά στοιχεία, είδος βιοαποβλήτων κλπ), όπως 
αυτά θα οριστούν από το Τμήμα Καθαριότητας – Ανακυκλώσι-
μων Υλικών εφόσον συντρέχουν λόγοι.

Ο Δήμος Βέροιας θα παρέχει οδηγίες και εκπαίδευση 
στους ενδιαφερόμενους για την ορθή χρήση των κάδων συλ-
λογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης (κομπο-
στοποιητές).

Το χρονικό διάστημα της παραχώρησης των κάδων συλ-
λογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης (κομπο-
στοποιητές) για χρήση θα είναι επ’ αόριστο, με δυνατότητα 
επιστροφής ανά πάσα χρονική στιγμή στο Δήμο, εφόσον αυτό 
επιδιώκεται από τον ενδιαφερόμενο, ή την απομάκρυνση τους 
από την ίδια την υπηρεσία Καθαριότητας – Ανακυκλώσιμων 
Υλικών εφόσον συντρέχουν λόγοι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο 
Δήμο Βέροιας, έως τη Δευτέρα 04 Μαρτίου 2019, στη Διεύ-
θυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολ. Προστασίας 
(Μητροπόλεως 55, 4ος όροφος, Τ.Κ. 59132, Βέροια). Τηλέφω-
να επικοινωνίας 2331350637 Γκαράνη Βούλα, 2331350509 
Καραγαβριηλίδης Σίμος.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας. Ε-
πίσης, θα τηρείται λίστα επιλαχόντων, που θα εξετάζονται εάν 
υπάρχει διαθέσιμος κάδος από επιστροφή.

Οι επιλεγέντες για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα 
ειδοποιηθούν αρμοδίως για την ημερομηνία υπογραφής Ιδιω-
τικού Συμφωνητικού και την παραλαβή του κάδου.

Η μεταφορά του κάδου στον ενδιαφερόμενο θα γίνεται κα-
τόπιν συνεννόησης.

Διευκρινίζεται πως το παραγόμενο κομπόστ θα είναι για 
προσωπική χρήση του ενδιαφερόμενου και δε θα αποκομί-
ζεται από την υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης του 
Δήμου.

«Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα καλύτερο…..»

Ξεκινά πρόγραμμα συλλογής 
βιοαποβλήτων και οικιακής 

κομποστοποίησης στο Δήμο Βέροιας 
Προϋποθέσεις για να λάβετε τους ειδικούς κάδους

Σχετικά με τα όσα ψευδή 
και χυδαία εγράφησαν για την 
αμοιβή μου από την εργασία 
μου στο Δήμο, ενημερώνω και 
επισυνάπτω τη μηνιαία αμοιβή 
μου, που ήταν 714 ευρώ και 
όχι το διπλάσιο που έγραψαν. 
Λυπάμαι όμως για την κατάντια 

του Δημάρχου Κων/νου Βοργιαζίδη, που με τη 
σιωπή του επιτρέπει, αν δεν υποκινεί, τη χυδαία 
απαξίωση του προσώπου μου. Επειδή εσείς ίσως 
δεν ντρέπεστε, ντρέπομαι για λογαριασμό σας.

Θέλω να εκφράσω την αγανάκτηση μου για 
όλα όσα γράφουνε για το όνομα μου τις τελευταί-
ες ημέρες, με σκοπό την απαξίωση μου. Δεν θα 
τα καταφέρουν. Έκανα κάτι παράνομο, όταν και 
αυτοί συμφώνησαν και άλλωστε πριν από εμένα 
ήταν άλλος δημοτικός σύμβουλος, που έκανε την 
ίδια δουλειά, τι πείραξε σε μένα ; Ξέρω τι πείραξε, ότι δεν στάθηκα, αντιστάθηκα, γι’ αυτό κάθε μέρα 
που πήγαινα στη ΔΕΥΑΒ, μου έλεγαν «θα σε διώξουν» και έλεγα «ας το κάνουν, να το χρεωθούν». 
Άλλωστε αμέσως μετά τη δήλωση ανεξαρτητοποίησης μου από το συνδυασμό «Δράση με γνώση» 
υπέβαλα στη ΔΕΥΑΒ την παραίτηση μου από τα καθήκοντα μου. Εγώ έδωσα λόγο στους πολίτες 
ότι θα είμαι στο πλευρό τους».

Ο νεοσύστατος Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας πραγματοποίησε εκλο-
γές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, εξελεγκτικής επιτροπής και 
αντιπροσωπών. Αναλυτικά εκλέχθηκαν :

Διοικητικό Συμβούλιο
Βοργιάδης Χρήστος (Πρόεδρος)
Γκαλαϊτσης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος)
Παπαδημητρίου Ελένη (Γραμματέας) 
Κολεσίδου Έυθυμία (Ταμίας)
Γαλανομάτης Γεώργιος (Υπεύθυνος επικοινωνίας)
Καπαγερίδης Γεώργιος (Μέλος) 
Κυριακίδης Δημήτριος (Μέλος)
Εξελεγκτική Επιτροπή
Κυριακόπουλος Αργύριος
Τζωρτζίδης Αθανάσιος

Γιαννουσόπουλος Ιωάννης
Ως αντιπρόσωποι του Συλλόγου για Ομοσπονδία και συνομοσπονδία 

οι Γαλανομάτης Γεώργιος και Καπαγερίδης Γεώργιος, 
Tο διοικητικό συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας υπόσχεται 

σε μια εποχή περισσότερο απαιτητική και δύσκολη όσο πότε άλλοτε, να 
αγωνιστεί για την διασφάλιση και προαγωγή των συμφερόντων των με-
λών του αλλά και όλων των αγροτών ευρύτερα.

Βοργιάδης Χρήστος (Πρόεδρος):  Ο δρόμος για την πρόοδο και ανά-
πτυξη του αγροτικού τομέα είναι γεμάτος αγκάθια, η ανάδειξη των προ-
βλημάτων και η συνεχή προσπάθεια για λύση αυτών, είναι ο μοναδικός 
σκοπός μας, έτσι ώστε να καταστούν οι καλλιέργειες μας βιώσιμες και να 
υπάρξει ένα καλύτερο αγροτικό αύριο για τα παιδιά μας. Μόνο μέσα από 
μία ΚΑΘΑΡΗ αγροτική βάση θα μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσμα-
τα.

Δήλωση-απάντηση του ανεξάρτητου 
Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη Τραπεζανλή

Οι αρχαιρεσίες στον νεοσύστατο 
Αγροτικό Σύλλογο Ημαθίας



Την Πέμπτη στο Αιγές ενημερωτική 
ημερίδα για την Φυτοπροστασία 

της Ροδακινιάς από την Ευρωφαρμ
Η ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. από το 1993 πα-

ρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στην πρω-
τογενή παραγωγή καλύπτοντας όλες τις 
καλλιεργητικές ανάγκες από τη σπορά 
μέχρι τη λίπανση και τη φυτοπροστασία. 
Με υψηλή ποιότητα προϊόντων από τις 
κορυφαίες εταιρίες του κόσμου και με 
άριστη τεχνογνωσία από εξειδικευμέ-
νους γεωπόνους, η ΕΥΡΩΦΑΡΜ σή-
μερα αποτελεί εγγύηση για τον Έλληνα 
παραγωγό.

Στο πλαίσιο της διαρκούς υποστή-
ριξης και παροχής τεχνογνωσίας στον 
αγροτικό κόσμο της Ημαθίας, η ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. διοργανώνει τεχνική ενημέρωση με θέμα: “Η Φυτοπροστα-
σία της Ροδακινιάς”

Εισηγητές:
Καραογλανίδης Γιώργος, αν. Καθηγητής 

Φ υ τ ο π α θ ο λ ο γ ί α ς 
Α.Π.Θ.

Φαιά Σήψη (Μονί-
λια):  Επιδηµιολογία 
και Αντιµετώπιση

Δρ. Φίλιππος Ιω-
αννίδης, Γεωπόνος 
- Εντοµολόγος M.Sc., 
Ph.D

επιστηµονικός συ-
νεργάτης ΕΥΡΩΦΑΡΜ 
Α.Ε.

Αντιµετώπιση των 
κυριοτέρων Εντοµολο-
γικών προσβολώνκαι 
νέων εχθρών της Ρο-
δακινιάς

Θα ακολουθήσει α-
νοιχτή συζήτηση.

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕ-
ΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΑΙ-
ΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ” / Ω-
ΡΑ: 18:00

Είσοδος ελεύθερη

   Στις 15 Δε-
κεμβρίου 2018, με 
αφορμή τον αρ-
χικό αποκλεισμό 
των συμπύρηνων 
ροδακίνων από 
τις αποζημιώσεις 
και τα ψίχουλα 
που είχαν ανα-
κοινωθεί για τα 
επιτραπέζια ροδά-
κινα, είχα επιση-
μάνει με δήλωσή 
μου τον εμπαιγμό 

της κυβέρνησης Τσίπρα κατά του αγροτικού 
κόσμου της Ημαθίας. Η άποψη που τότε δια-
τύπωσα πως πρόκειται για έναν “κατά συρροή 
εμπαιγμό του αγροτικού κόσμου”, δυστυχώς ε-
πιβεβαιώθηκε μια ακόμη φορά, από τις τελικές 
αποφάσεις για τις de minimis αποζημιώσεις 
των ροδακινοπαραγωγων. Μια υπόθεση που 
οι τοπικοί και κεντρικοί κυβερνητικοί εκπρόσω-
ποι, με τις συνεχείς άστοχες ενέργειές τους και 
τις πέρα-δώθε ταλαντώσεις τους, την μετέτρε-
ψαν σε φαρσοκωμωδία, που τελικά αποδεί-
χθηκε ότι κατέληξε σε τραγωδία.

 Είναι αδιανόητο να δίνουν δήθεν αποζη-
μιώσεις επιμένοντας σε αυθαίρετες εκτιμήσεις 
ζημιάς, να αγνοούν τα πραγματικά στοιχεία 
της καταστροφής που έγκαιρα κατέγραψαν και 
απέστειλαν στον ΕΛΓΑ οι συνεταιρισμοί και οι 
τοπικές ομάδες παραγωγών και να καταλή-
γουν σε αποφάσεις για δήθεν αποζημιώσεις de 

minimis πληρώνοντας με ψίχουλα τους πληγέ-
ντες αγρότες. 

Τους καταγγείλαμε για προχειρότητα στην 
καταμέτρηση της ζημιάς, τους επισημάναμε το 
απόλυτο “μπάχαλο” της διαδικασίας, τους το-
νίσαμε ότι δεν μπορούν να κάνουν αυθαίρετες 
διακρίσεις με το έτσι θέλω, τους τονίσαμε ότι 
είναι “άσχετοι, αδιάφοροι και επικίνδυνοι” όμως 
ουδέποτε ίδρωσε το αυτί τους. 

Όχι μόνο αγνόησαν τις φωνές και τις πα-
ρεμβάσεις του αγροτικού κόσμου και των εκ-
προσώπων του, αλλά στο τέλος έκαναν το “δι-
κό τους”, με πρωτάκουστο πείσμα και διαρκή 
αδιαφορία για την πραγματικότητα. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα να ονομάσουν “αποζημιώσεις” 
τα ψίχουλα που έβαλαν στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των πληγέντων αγροτών, να α-
δικήσουν κατάφορα χιλιάδες αγρότες, αλλά και 
να πανηγυρίζουν για το κατόρθωμά τους αντί 
να ντρέπονται.

 Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας 
τονίσαμε εξ αρχής ότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ 
ορίζει με σαφήνεια ότι οι ζημιές που προκα-
λούνται στην αγροτική παραγωγή λόγω βρο-
χοπτώσεων από Μάιο έως Νοέμβριο είναι άμε-
σες, καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνο-
νται από τον Οργανισμό. Οι εκπρόσωποι της 
κυβέρνησης το αγνόησαν αυθαίρετα και έπαι-
ξαν παιχνίδια εντυπώσεων στις πλάτες των α-
γροτών, επιλέγοντας να τους παραπλανήσουν 
με de minimis αποζημιώσεις, που προβλέπο-
νται μόνο για άλλες περιπτώσεις απώλειας 
εισοδήματος, εξωγενείς προς την καλλιέργεια, 

όπως η περίπτωση απώλειας 
αγορών λόγω εμπάργκο κλπ. 

Επέλεξαν να κοροϊδεύουν 
και να παραπλανούν τους α-
γρότες διότι στην πρώτη πε-
ρίπτωση θα έπρεπε να τους 
καταβάλουν έως και τέσσερις 
με πέντε φορές μεγαλύτερες 
αποζημιώσεις από το “φιλοδώ-
ρημα” που τους πληρώνουν 
σήμερα. Αυτή είναι η ωμή α-
λήθεια και αυτό είναι άλλο ένα 
μεγάλο ψέμα της κυβέρνησης 
σε βάρος των αγροτών και της 
Ημαθίας. Είναι όμως άλλο ένα 
τρανταχτό παράδειγμα ότι το 
ψέμα τελικά είναι πάγια τακτι-
κή του Αλέξη Τσίπρα και των 
εκπροσώπων του. Όχι μόνο 
απέναντι στους αγρότες αλλά 
απέναντι σε όλους τους πολί-
τες αυτής της χώρας. Κι αυτός 
είναι ο λόγος που, επιτέλους, 
πρέπει να τελειώνουμε μια ώ-
ρα αρχύτερα με όλους αυτούς, 
διότι δεν είναι απλώς ψεύτες 
άλλα είναι και επικίνδυνοι για 
την πορεία του τόπου μας. 

Τάσος Μπαρτζώκας
Δικηγόρος -

 Πολιτευτής ΝΔ 
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ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

Κωστοχώρι 12-2-2019
Αριθ. Πρωτ.: 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού 

Συνεταιρισμού Διαχείρισης Αδιαιρέτου Δάσους Κωστοχωρίου,
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Ότι την 3η Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Κυριακή και 
ώρα 11.00 έως 12.00 μεσημβρινή στο Κωστοχώρι και στο 
Καφενείο του Π. Καταραχιά εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική 
δημοπρασία, η εκμίσθωση του αποκλειστικού δικαιώματος 
αποψιλωτικής υλοτομίας και απόληψης δασικών προϊόντων 
καστανιάς, δρυός και λοιπών πλατύφυλλων, ξυλώδους όγκου 
συνολικά 1.038,00 κ.μ. από τη δασική συστάδα 3β, δασικής 
θέσης Ρ. Κρυονέρι, Πουρνάρι του δασοκτήματος Κωστο-
χωρίου.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 2.000 ευρώ σε 
μετρητά ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Η τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα πραγματοποι-
ηθεί στις 10 Μαρτίου 2019 την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο 
τόπο και με τους ίδιους όρους.

Πληροφορίες: Αμβρακίδης Γεώργιος
Τηλέφωνα 23310 43868 κιν. 6979404580.

Ο Πρόεδρος
Αμβρακίδης Γεώργιος

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»
«ΕΡΑΣΜΟΣ»

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Καλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του 

Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με τον διακριτικό τίτλο 
«ΕΡΑΣΜΟΣ», στις εικοσιπέντε (25) Φεβρουαρίου του 2019, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μμ, στην αίθουσα πάνω από 
τον υπόγειο χώρο της πιτσαρίας «Παπαγάλος» (Ανοίξεως 
104- Βέροια).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου 

έτους 2018 και ειδικός απολογισμός κρατικής επιχορήγησης.
Απολογισμός Δράσεων 2018
Προϋπολογισμός Δράσεων 2019
Διάφορες Προτάσεις
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση, που δεν υπάρχει α-

παρτία στην παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική 
Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα 
στις τέσσερις (4) Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
18:00μμ και με τα ίδια παραπάνω θέματα.

Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη.
Για το Δ.Σ

Η Πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

Η ωμή αλήθεια για τα ψίχουλα των de 
minimis αποζημιώσεων και το μεγάλο ψέμα 

του ΣΥΡΙΖΑ στους αγρότες της Ημαθίας 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
του ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

στις 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ώρα 18:30 
στο δημαρχείο της Μελίκης 

 Θέματα
1. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
2. Ενημέρωση μελών για τις δράσεις του Συλλόγου για 

τη διετία  2017-2018.
3. Συζήτηση για την πορεία και τις δράσεις του Συλλόγου
4. Υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκπροσώπηση του  

Νομού στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.
5. Διεξαγωγή εκλογών.
6. Τα μέλη που πλήρωσαν την συνδρομή τους μετά από 

την 1-1-2019 να  έχουν μαζί τους τη σχετική απόδειξη.
Πληροφορίες Εκπροσ.Ημαθίας:  
Κούκος Σωτήρης τηλ.6907538461
Δαουκόπουλος Κωστας τηλ.6972914870

Με εκτίμηση,
ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ

Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας 
συνελήφθησαν 2 άτομα για κλοπές 

Διέπραξαν το τελευταίο διάστημα κλοπές σε Ημαθία, Πιερία και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθησαν στις 15 Φεβρουαρίου 

2019 το μεσημέρι σε περιοχή της Ημα-
θίας, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, δύο ημεδαποί 
ηλικίας 32 και 33 ετών, σε βάρος των ο-
ποίων σχηματίστηκε δικογραφία, για δια-
κεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την 
έρευνα των αστυνομικών, ενεργώντας α-
πό κοινού νωρίτερα την ίδια ημέρα, αφαί-
ρεσαν από επιχείρηση σε περιοχή της 
Πιερίας, μία ηλεκτρογεννήτρια, μπαταρίες 
οχημάτων και εργαλεία, ενώ σε περιοχή 
της Θεσσαλονίκης, αφαίρεσαν από την 
κατοχή ηλικιωμένης γυναίκας, το πορτο-
φόλι της με προσωπικά έγγραφα.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το τελευ-
ταίο διάστημα ενέχονται κατά περίπτωση σε κλοπές σε περιοχές της Ημαθίας και συγκεκριμένα:

• ο 33χρονος αφαίρεσε μία χρυσή αλυσίδα που φορούσε ηλικιωμένη γυναίκα στο λαιμό της και
• διέρρηξε οικία από όπου αφαίρεσε μία τηλεόραση, ενώ
• ο 32χρονος αφαίρεσε από σταθμευμένο όχημα ένα τσαντάκι με προσωπικά έγγραφα.
Μέρος των κλοπιμαίων εντοπίστηκε και αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους τους. Επίσης κατασχέθηκε ένα 

όχημα που χρησιμοποιούσαν για τη διάπραξη των κλοπών.

Έκλεψαν ΙΧ από την Θεσσαλονίκη, 
το φόρτωσαν με κλοπιμαία και το παράτησαν στην Ημαθία

Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 25χρονου ημεδαπού για κλοπή. 
Ειδικότερα όπως προέκυψε από την έρευνα, το Σάββατο το απόγευμα 16 Φεβρουαρίου, σε περιοχή της Ημαθίας, 
εγκατέλειψε ένα όχημα το οποίο είχε κλαπεί την προηγούμενη ημέρα από περιοχή της Θεσσαλονίκης. Επίσης δια-
πιστώθηκε ότι το προηγούμενο διάστημα μαζί με συνεργό του παραβίασαν οικία 49χρονης ημεδαπής σε περιοχή 
της Ημαθίας και αφαίρεσαν διάφορα αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν μέσα στο κλεμμένο όχημα. Το παραπάνω όχη-
μα και τα αντικείμενα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.



Συνέχισε το νικηφόρο 
σερί της η «Βασίλισσα 
του βορρά», η οποία 

πέρασε σε ρυθμό… ρελαντί 
από τη Μελίτη Φλώρινας επι-
κρατώντας με 4-0 του τοπι-
κού Μελιτέα.

ΗομάδατουΣάκηΘεοδοσιάδηπέτυ-
χετην10ησυνεχόμενηνίκητηςκαιέμεινε
μόνηστηνκορυφήτηςβαθμολογίας,μετά
τηνισοπαλία(2-2)τουΆρηΠαλαιοχωρίου
στονΕύοσμο.

Οι Βεροιώτες πήραν από νωρίς ση-
μαντικόπροβάδισμα στο σκορ. Στο 13’
οΚανούλαςβρήκεωραία τονΤσικόπου-
λο και αυτός με δυνατόσουτ έστειλε τη
μπάλαστηδεξιάγωνίατουΜπερμπερίδη
γράφοντας το 0-1, ενώστο 22’ οΜου-
ρατίδηςμεκοντινήπροβολή, έπειτααπό
απόκρουσητουγκολκίπερτουΜελιτέασε
κεφαλιάτουΤσικόπουλου,πέτυχετο0-2.

Ενδιάμεσα,στο18’οΚανούλαςέχασε
μεγάλη ευκαιρίασουτάροντας απόθέση
τετ-α-τετπάνωστονΜπερμπερίδη!

Στην επανάληψηοι γηπεδούχοι ισορ-
ρόπησαν τον ρυθμό του αγώνα, χωρίς
ωστόσο ναμπορούν να γίνουν ιδιαίτερα
απειλητικοί για την εστία τηςΒΕΡΟΙΑΣ,
η οποία έκανε διαχείριση του υπέρ της
σκορκαιστατελευταίαλεπτάπέτυχεδύο
ακόμητέρματα!

Στο 83’ οΜυλωνάς εκμεταλλεύτηκε
το λάθος γύρισμα τουΚεσίδη, πήρε τη
μπάλακαιανατράπηκεαπότοναντίπαλο
τερματοφύλακα, με τον διαιτητή να δίνει
αμέσωςτοπέναλτι.Τηνεσχάτητωνποι-
νών εκτέλεσεοΚανούλαςστέλνοντας τη
μπάλασταδίχτυαγιατο0-3.

Με τη συμπλήρωση 90 λεπτών στο
ματς οΚανούλας βρήκεωραία τονΣκα-
θαρούδη, αυτός μπήκε όμορφα από α-
ριστερά στην περιοχή τηςΜελίτης και
πλάσαρειδανικάτονΜπερμπερίδηγιατο
τελικό0-4!

Στις καθυστερήσεις οΜυλωνάς βρέ-
θηκεμόνοςμε τον γκολκίπερ των γηπε-
δούχων, ο οποίος απέκρουσε αρχικά,
μετημπάλανακαταλήγειστονΚανούλα
που την έστειλε στα δίχτυα, αλλά ο β’
βοηθόςτονυπέδειξεσεθέσηοφσάιντκαι
ακύρωσετογκολ.

Νασημειωθείότιπριντηνέναρξητου
αγώνα, κρατήθηκε ενόςλεπτούσιγήστη

μνήμη τουαδικοχαμένουποδοσφαιριστή
τηςΧαρίεσσαςΧρήστουΠετρίδη και για
τονλόγοαυτόοιΒεροιώτεςαγωνίστηκαν
μεμαύραπεριβραχιόνια.

ΔιαιτητήςτηςαναμέτρησηςήτανοΜά-
ντζιος(Ηπείρου),μεβοηθούςτουςΠαπα-
δημητρίου(Άρτας)καιΤσάντα(Ηπείρου).

ΜΕΛΙΤΕΑΣΜΕΛΙΤΗΣ: Μπερμπερί-
δης,Αγγέλου, Γεωργιάδης (86’ Κυρια-
κόπουλος), Γιώσης, Κεσίδης,Μπάτμας,
Μωυσιάδης(58’Ντώνος),Παπασωτηρίου
(81’ Ζώχιος), Ρωμαίος, Σοβισλής,Τσώ-
τσος(86’Γεωργόπουλος).

ΒΕΡΟΙΑ: Κοντογουλίδης,Μουχάλης,
Κυριακίδης,Μουρατίδης,Μαραγκός (86’
Ζούρκος),Μπακάλης,Βεργώνης,Μπλέ-
τσας (78’Παπουτσίδης), Κανούλας, Χα-
ντζάρας(64’Μυλωνάς),Τσικόπουλος(73’
Σκαθαρούδης).

ΣάκηςΘεοδοσιάδης:
Αφιερώνουμετηνίκημας

στημνήμητουΧρ.Πετρίδη»
Σύσσωμηηοικογένεια τηςΒΕΡΟΙΑΣ,

δια στόματος τουπροπονητή της Σάκη
Θεοδοσιάδη,αφιέρωσετηνίκηστηΜελί-
τηΦλώρινας, στον αδικοχαμένοΧρήστο
Πετρίδηπου τοΣάββατο έχασε την ζωή
τουστογήπεδοτηςΧαρίεσσας.

Απότηνάλληπλευρά,οπροπονητής
τουΜελιτέαΜελίτης,ΠαντελήςΤσιλεμά-
νης, αναγνώρισε την ανωτερότητα της
ΒΕΡΟΙΑΣ και τόνισεπως είναι τιμή για
τηνομάδατουπουφιλοξένησετη«Βασί-
λισσα»μετημεγάληιστορίατης.

Αναλυτικά:
ΣΑΚΗΣΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ: «Εκμέρους

ολόκληρης τηςποδοσφαιρικήςοικογένει-
ας της ΒΕΡΟΙΑΣ θέλω να εκφράσω τα
θερμάμαςσυλλυπητήριαστηνοικογένεια
του ΧρήστουΠετρίδη, ενόςπαλικαριού
που τόσο αδόκητα έχασε την ζωή του.
Ενός παιδιού που συμμετείχε σε ερα-
σιτεχνικόπαιχνίδι της ΕΠΣΗμαθίας. Η
σημερινή νίκημας είναι αφιερωμένηστη
μνήμητου.

Πολλέςφορέςέχωπειπωςκάτιτέτοια
παιχνίδιακρύβουντεράστιεςπαγίδες.Θε-
ωρώότι ταπαιδιά ανταποκρίθηκανστις
απαιτήσεις του παιχνιδιού. Στο πρώτο
ημίχρονο βγάλαμε τις φάσεις ώστε να
πάρουμε το αποτέλεσμαπου θέλαμε.Η
ουσίαπάνταείναιοιτρειςβαθμοί.Τακα-
ταφέραμεκαιτουςπήραμε.

Δενέχειτελειώσειτίποταακόμα.Πρέ-

πειναξεχάσουμεπολύγρήγορααυτότο
παιχνίδιγιατίσε48ώρεςακολουθείτοεξ
αναβολής ματς στα Γιαννιτσά, οπότε οι
ποδοσφαιριστέςμέσασ’αυτότοσύντομο
χρονικόδιάστημαθαπρέπειναξεκουρα-
στούν και να ανασυνταχθούν, ώστε να
πάμεναδιεκδικήσουμετηνίκη.

Συγχαρητήριασταπαιδιάπουκαταβά-
λουν τεράστιαπροσπάθεια.Τα κεφάλια
κάτωκαι τομυαλόμαςστοπαιχνίδι των
Γιαννιτσών. Να ευχηθώ στον Παντελή
καλή συνέχεια στο υπόλοιπο τουπρω-
ταθλήματος.Να συνεχίσουν με την ίδια
αξιοπρέπειαπου ξεκίνησαν και έτσι να
τελειώσουντοπρωτάθλημα».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο Σάκης
Θεοδοσιάδηςείπε:

- Προστατεύσαμε 2-3παίκτες για το

παιχνίδιμε ταΓιαννιτσά.ΟΛάμπροςΤα-
ϊρης έχει 6 κίτρινες κάρτες, οπότε δεν
ήθελα να τον διακινδυνεύσω, γιατί ποτέ
δενξέρειςπωςθαπάειέναπαιχνίδι.Τον
χρειαζόμαστε για την δύσκολησυνέχεια.
Έχωεμπιστοσύνησεόλαταπαιδιά.

-Πάμεπαιχνίδιμεπαιχνίδι.Στις14Α-
πριλίουθακάνουμετο«ταμείο»μαςπου
θαείναιηπρώτηθέση.Έχουμεακόμαο-
κτώπαιχνίδιακαιεκείεπικεντρωνόμαστε.

- Έχουμε δύο σοβαρούς τραυματι-
σμούς,τουΔημήτρηΜελικιώτηπουέπα-
θε εξάρθρωσηαγκώνα και μια αρνητική
εξέλιξημε τονΓιάννη Ιωάννου,οοποίος
έπαθε αποκόλληση τένονταστον τετρα-
κέφαλοκαιθαχρειαστείτηνΤρίτηναχει-
ρουργηθεί. Τους ευχόμαστε περαστικά,
γρήγορη επιστροφήστις επάλξεις και το
μυαλόμαςείναισ΄αυτούς.

- Είναι μια παθογένεια που υπάρχει
χρόνιαστα γήπεδαμε τις κάρτες υγείας.
Θαπρέπειναδοθείμεγαλύτερηέμφαση,
γιατί δεν μπορεί ναπαίζει κανείς με την
ζωή του κάθεσυμμετέχονταστουςαγω-
νιστικούς χώρους.Πρέπει ηΠολιτεία και
οιφορείς, όπωςοι ομάδες, να ξεκαθαρί-

σουν το τοπίο γιατί τα τελευταία χρόνια
έχασαντηνζωήτουςπολλοίαθλητές,είτε
του ποδοσφαίρου, είτε του αθλήματος
πουυπηρετούν.

ΠΑΝΤΕΛΗΣΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ:«Νασυλ-
λυπηθώτηνοικογένειακαι τουςοικείους
του νεαρού αθλητή.Δυστυχώς χάθηκε
στουςχώρουςπουόλοιμαςυπηρετούμε.
Εύχομαιναείναιελαφρύτοχώμαπουθα
τονσκεπάζει.

Οαγώνας δεν χρίζει ιδιαίτερης κριτι-
κής.Γιαεμάςήτανμεγάλητιμήκαιχαρά
που υποδεχθήκαμε μια ομάδα με τόση
μεγάλη ιστορίακαιτοαποδεικνύει.Ηθέ-
ση της δεν είναι σ’ αυτήν την κατηγορία
και εύχομαι να τα καταφέρει ναπροχω-
ρήσεισεπαραπάνωκατηγορία και καλή
χρονιάγιατουχρόνουαπότώρα.

Εμείςως ομάδαμε την ελάχιστη δυ-
ναμική που έχουμε, νομίζω ότι από το
1’καιέωςτο90’ανταπεξήλθαμεσ’αυτό
τοδύσκολοπαιχνίδι.Γιαεμάςείναιπολύ
πιοσοβαρό το επόμενο και μεθεπόμενο
παιχνίδι, με ταΚύμινα και ταΚουφάλια
αντίστοιχα.Είναιπαιχνίδιαστηνέδραμας
που θέλουμε να διεκδικήσουμε καθαρά
για την τιμή της ομάδας μας,ώστε να
σταθούμε όπως θέλουμε στην κατηγο-
ρία».

Τααποτελέσματα-2οςόμιλος
ΠΑΟΚουφ–ΟλυμπιακόςΚυμ...2-0
ΜελιτέαςΜελίτης–Βέροια.........0-4
ΑγροτικόςΑστ–ΆρηςΠαλ.........2-2
Εδεσσαϊκός–ΑλμωπόςΑριδ......1-0
Γιαννιτσά–ΑΠΕΛαγκαδά..........3-0
ΝίκηΑγκαθιάς–ΠΟΤριγλίας.....3-0
Μακεδονικός–ΕρμήςΑμυντ......1-1

Ηβαθμολογία
1)ΠΣΒέροια.................................42
2)ΆρηςΠαλαιοχωρίου..................40
3)ΝίκηΑγκαθιάς...........................39
4)ΠΟΤρίγλιας..............................34
5)Εδεσσαικός..............................33
6)Αγρ.Αστέρας............................29
7)Αριδαία.....................................28
8)ΑΣΓιαννιτσά.............................26
9)Μακεδονικός.............................25
10)Κύμινα....................................17
11)Κουφάλια................................16
12)Λαγκαδάς................................13
13)Αμύνταιο.................................12
14)Μελιτέας...................................5

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

«Πηγή: kerkidasport.gr
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Εύκολα η Βέροια πέρασε 4-0 από τη Μελίτη
και πέτυχε την 10η σερί νίκη

Δηλώσεις προπονητών
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Με 68-61 ηττήθηκε η ομάδα του 
Φιλίππου Βέροιας για την 18η 
αγωνιστική του πρωταθλή-

ματος. Η ομάδα του Δημήτρη Γκίμα 
έκανε ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλε-
πτο και προηγήθηκε στο 10′ με 16-19. 
Η συνέχεια όμως δεν ήταν η ίδια μιας 
και η Χαλκηδόνα ανέβασε τους ρυθ-
μούς της και βρέθηκε να προηγείται 
στο 20΄με 42-31.

Στην επανάληψη οΦίλιπποςπροσπάθησε με
πίεσηστα τρία τέταρτα του γηπέδου να ξαναμπεί
στοπαιχνίδι, κάθεφοράόμωςπουπλησίαζεστο
σκοροιπαίκτες τηςΧαλκηδόνας έβρισκαν λύσεις
καιδιατηρούσαν τοπροβάδισμα.Το τρίτοδεκάλε-
πτοτελείωσεμε59-46.

Στο τελευταίο μέρος οΦίλιππος συνέχισε να
είναι άστοχος με τηνΧαλκηδόνα να διατηρεί την
διψήφιαδιαφοράμέχριτο38′όπουηπίεσητουΦι-
λίππουαποσυντόνισε τουπαίκτες τουΤένσου και
οιπαίκτες του Γκίμαμείωσανσε 66-61.Ηομάδα
τηςΧαλκηδόναςκατάφερενακρατήσειτηνδιαφο-
ράκαιπήρετηννίκημε68-61.

Δεκάλεπτα:16-19,42-31,59-46,68-61
Διαιτητές:ΤσιαπλήςκαιΚατωτικίδης
Χαλκηδόνα / Προποντίς (Τέντσος): Σπύρας,

Μαρκίδης,Δανάκης,Τσακαλέρης,Παπαδόπουλος,
Λαΐδης,Μυλωνίδης, Κούτε,Δελίδης, Σικαλίδης,
Φυλακτός.

Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας –Μπλατσιώτησ):
Παπαδόπουλος,Σισμάνης,Πονόπουλος,Βάλλιος,
Τσιακλάγκανος,Καβαργύρης,Κοθράς,Παραπού-
ρας,Σουτζόπουλος,

ΔηλώσειςΔ.Γκίμα.»Είμαστανυποτονικοί«
ΟπροπονητήςτουΦιλίππουΒέροιαςΔημήτρης

Γκίμας μετά τον αγώναστηνΧαλκηδόνα δήλωσε
ταεξής.

« Συγχαρητήρια στην ομάδα τηςΧαλκηδόνας
γιατηνδίκαιηνίκητης.ήτανπιοαποφασιστικήκαι
συγκεντρωμένη και μας κέρδισε . Εμείς από την
πλευρά μαςφανήκαμε υποτονικοί . Σίγουρα δεν
μαςαρέσειοτρόποςπουπαίξαμεαλλάμίαήττα‘η
μιανίκηδενχαρακτηρίζειτηνχρονιά

Μέχριτώραέχουμεκαταφέρεικάποιαπράγματα
καιδενσκοπεύουμενασταματήσουμεναπροσπα-
θούμε.Όπωςλέμεκαιστουςπαίκτεςμαςποτέδεν
είμαστε τόσοκαλοί όπωςμαςπαρουσιάζουνόταν

κερδίζουμεκαιποτέτόσοκακοίόσομαςπαρουσιά-
ζουνότανχάνουμε.Ούτεχαρτομάντηλαυπάρχουν
ούτε και δάκρυα.Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε
περισσότερο‘ηλιγότεροαπ’οτικάθεεβδομάδα.

ΕπιστροφήστοαγαπημένομαςρήμαΠΡΕΠΕΙ
.Από τηνΤρίτηπροσήλωσηστοεπόμενοπαιχνίδι
με τηνΛαμίαπου είνιαΣάββατο.Οδρόμος είνια
ακόμηπολύμακρύς.«

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της18ηςαγωνιστικής

ΕρμήςΛαγκαδά–Γέφυρα......................84-63
Χαλκηδόνα–ΦίλιπποςΒέροιας..............68-61
ΈσπεροςΛαμίας–Αγρίνι....................... 72-65
Στρατώνι–Φάρσαλα.............................. 83-80
Φαίακας–Μαχητές-Πειραματικού.......... 62-59
Μακεδονικός–ΝίκηΒόλου.....................72-57
Ελευθερούπολη–ΊκαροιΣερρών.......... 50-77

Δευτέρα18/02
Ανατόλια–ΧΑΝΘ

ΗΒαθμολογία(Σε18Αγώνες):
1.Ανατόλια....................................... 33(16-1)*
2.Ελευθερούοπλη.............................30(12-6)
3.Αγρίνιο...........................................30(12-6)
4.ΕρμήςΛαγκαδά.............................28(10-8)
5.ΦίλιπποςΒέροιας..........................28(10-8)
6.Χαλκηδόνα......................................27(9-9)
7.Μαχητές-Πειραματικού.....................27(9-9)
8.ΧΑΝΘ............................................ 26(9-8)*
9.ΝίκηΒόλου.....................................26(8-10)
10.ΈσπεροςΛαμίας..........................26(8-10)
11.ΦαίακαςΚέρκυρας2.......................6(8-10)
12.Φάρσαλα......................................25(7-11)
13.Στρατώνι......................................25(7-11)
14.Γέφυρα.........................................25(7-11)
15.ΊκαροιΣερρών.............................24(6-12)
16.Μακεδονικός................................23(5-13)
*Έχουνέναναγώναλιγότερο

ΗΕπόμενηΑγωνιστική(19η,24/02)
ΧΑΝΘ–ΕρμήςΛαγκαδά
Γέφυρα–Χαλκηδόνα
ΦίλιπποςΒέροιας–ΈσπεροςΛαμίας
Φάρσαλα–ΦαίακαςΚέρκυρας
Μαχητές-Πειραματικού–Μακεδονικός
ΊκαροιΣερρών–ΝίκηΒόλου
Ελευθερούπολη–Ανατόλια

Δίχως να δυσκολευτεί σε κανέ-
να σημείο ο ΑΣΕ Δούκα πέτυχε 
μια άνετη νίκη επί του Φιλίπ-

που Βέροιας με 28-20, στο ΟΑΚΑ, 
για την 17η αγωνιστική της Handball 
Premier.  Με αγωνιστική σοβαρότητα 
από το ξεκίνημα μέχρι το φινάλε, οι 
παίκτες του Κωστή Μπούνα πήραν 
άλλους δυο πολύτιμους βαθμούς και 
παραμένουν στην τέταρτη θέση της 
βαθμολογίας. Από την πλευρά του ο 
Φίλιππος παρέμεινε στην 9η θέση με 
10 βαθμούς.

Το δυναμικό ξεκίνημα των «μπλε» έφερεπολύ
γρήγορατηδιαφοράστοσκοραφούοι -τυπικά-γη-
πεδούχοιπροηγήθηκανμε8-3στο12ολεπτόκαι15-
8στο26’.ΗομάδατωνΕκπαιδευτήριωνστηρίχθηκε
στηνκαλήαμυντικήτηςλειτουργία,έτρεξεστηνεπί-
θεση καιπήγεστα αποδυτήριαπροηγούμενη με 7
γκολ(16-9).

Και στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα
δενάλλαξε.ΟΔούκας είχε βάλει τις βάσεις για την
επικράτησηκαιπαράτογεγονόςότιοΦίλιπποςανα-
ζητούσε λύσειςδενμπορούσενα τιςβρει.Το19-11
έγινεστο45’24-16και28-20στοφινάλε.

ΑΣΕΔΟΥΚΑ–ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ28-20
Ταπεντάλεπτα:3-1,6-2,9-5,12-6,14-8,16-9(η-

μχ.),18-11,20-14,23-16,25-18,25-20,28-20.
ΑΣΕΔΟΥΚΑ (ΚωστήςΜπούνας):Μωραϊτης 4,

Τόμπρος 1,Αϊβαλιώτης 1, Πολύδωρος 1,Μπρα-
ουδάκης, Μπαζδέκης, Ταουσάνης 2, Ντούνης 3,
Σαμαράς1,Λιόλιος3,Ζιβούλοβιτς5,Τζανιδάκης1,

Κλεώπας,Κολλύρης,Κεδέρης6.
ΦίλιπποςΒέροιας (ΕυθύμηςΠιπελίδης):Πόπο-

βιτς, Παντελίδης, Τάσκοβιτς 4, Καλλιαρίδης, Τσα-
μουρίδης 1, Τριανταφυλλίδης 3, Κωστακίδης 4,Α-
ποστολίδης,Κουκουτσίδης 2,Δάσκαλος,Κορώνας,
Φιλοσογλου2,Παπαδόπουλος4.

Διαιτητές:Τσάκωνας-Φωκίτης,Δίλεπτα: 3-2,Πέ-
ναλτι:1/4–1/2

Τααποτελέσματα
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓ...........28-18
ΠΥΛΑΙΑ-ΑΡΗΣΝΙΚΑΙΑΣ........................25-24
ΔΟΥΚΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡ......................28-20
ΑΕΡΩΠΟΣΕΔΕΣΣΑΣ-Π.Α.Ο.Κ.............24-25
ΦΟΙΒΟΣΣΥΚΕΩΝ-Χ.Α.Ν.Θ..................26-30
ΔΡΑΜΑ86-Α.Ε.Κ............................................-

Ηβαθμολογία
1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ/ΟΜ.ΞΥΝΗ.........................33
2Π.Α.Ο.Κ.ΒΕΡΓΙΝΑTV.................................30
3Α.Ε.Κ...........................................................28
4Α.Σ.ΕΔΟΥΚΑ...............................................20
5ΑΕΡΩΠΟΣΕΔΕΣΣΑΣ..................................16
6ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓΟΥΣ...................................16
7Α.Ε.Σ.Χ.ΠΥΛΑΙΑΣ.......................................15
8ΔΡΑΜΑ86BIANCOMONTE......................14
9ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ.................................. 10
10ΑΡΗΣΝΙΚΑΙΑΣ............................................8
11Χ.Α.Ν.Θ........................................................6
12ΦΟΙΒΟΣΣΥΚΕΩΝ.......................................4

Ηεπόμενηαγωνιστική
Χ.Α.Ν.Θ-ΔΡΑΜΑ86
ΑΡΗΣΝΙΚΑΙΑΣ-Α.Σ.ΕΔΟΥΚΑ
Π.Α.Ο.Κ.-ΦΟΙΒΟΣΣΥΚΕΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΕΡΩΠΟΣΕΔΕΣΣΑΣ
Α.Ε.Κ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓΟΥΣ-Α.Ε.Σ.Χ.ΠΥΛΑΙΑΣ

Μπάσκετ Β’ Εθνική

ΉττατουΦιλίππου
στηνΧαλκηδόνα68-61

ΧάντμπολΑ1

Έχασε στον Δούκα ο Φίλιππος
28-20

Ο Τσετσίλας 
από τον

Σύνδεσμο
Γρεβενών

στον αγώνα
ΑΣ Γιαννιτσά- 
ΠΣ Βέροια 

ΑνακοινώθηκαναπότηνΚΕΔ,
οιδιαιτητέςκαιβοηθοίτωνεξανα-
βολήςαγώνωντηςΓΕθνικήςπου
διεξάγονταιτηνΤετάρτη20/2.

Ο ΚώσταςΤσετσίλας θα είναι
διαιτητήςμεβοηθούςτουςκ.κΘε-
οδόσης Φαλτάκας και Θανάσης
Στεφούλης από τα Γρεβενά οι ε-
κλεκτοίτηςΚΕΔγιατηναναμέτρη-
ση του 2ου ομίλου της ΓΕθνικής
ανάμεσαστονΑΣΓιαννιτσάκαι τη
Βέροια(14ηαγωνιστική,15.00),με
παρατηρητή διαιτησίας τον Γιάννη
ΤζίκααπότηνΕΠΣΜακεδονίας.

Είνιαο ίδιοςδιαιτητήςπουείχε
οριστεί αρχικά για τονπαραπάνω
αγώ
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Ανατροπές στην κορυφή του 
βαθμολογικού πίνακα με την 
ήττα της Νάουσας στην Αλεξάν-

δρεια από τον ΠΑΟΚ με 1-0 και την 
εύκολη νίκη του Ροδοχωρίου 0-3 στο 
Παλαιοχώρι.

Αναλυτικάόλατααποτελέσματα
ΑγρΑστέραςΠλατέος–Αγρ.ΑστέραςΑγ.Βαρβάρας4-0
ΑΕΧαρίεσσας–ΦίλιπποςΜελίκης..ΔΙΑΚΟΠΗ
ΚεραυνόςΕπισκοπής–ΕθνικόςΚλειδιού... 0-0
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας–ΦΑΣΝάουσα........... 1-0
ΆρηςΠαλαιοχωρίου–ΓΑΣΡοδοχωρίου...... 0-3
ΑχιλλέαςΝ–ΜΑλέξανδροςΑγίαςΜαρίνας2-1
ΓΑΣΚοπανού–ΑΟΜαρίνας....................... 3-0
ΜΑλέξανδροςΤρικάλων–Μακροχώρι....... 1-0

Ηβαθμολογία
1)ΓΑΣΡοδοχωρίου....................................... 49
2)ΠΑΟΚΑλεξ................................................ 47
3)ΦΑΣΝάουσα............................................. 46
4)Τρίκαλα...................................................... 46
5)Πλατύ........................................................ 43
6)ΓΑΣΚοπανού............................................ 28
7)Επισκοπή.................................................. 26
8)Χαρίεσσα................................................... 24
9)Αγ.Μαρίνα................................................. 22
10)Μακροχώρι.............................................. 20
-ΑχιλλέαςΝ................................................... 20
-Παλαιοχώρι.................................................. 20
13)ΑΟΜαρίνας............................................. 16
14)Κλειδί....................................................... 13
15)ΦίλιπποςΜελίκης...................................... 8
16)Αγ.Βαρβάρα.............................................. 4

Σοκαρισμένοι είναι άπαντες από το γε-
γονόςπουσυνέβη  στο γήπεδο τηςΧαρί-
εσσας.

Στο25ολεπτότηςαναμέτρησηςτηςτοπι-
κήςομάδαςμετηΜελίκη,κατέρρευσεμέσα
στον αγωνιστικό χώρο νεαρόςποδοσφαι-
ριστής της γηπεδούχου ομάδας.Ο άτυχος
παίκτης σύμφωνα μεπληροφορίες είναι ο
17χρονοςΧρήστοςΠετρίδης,οοποίοςαπο-
κτήθηκεμετημορφήδανεισμούτονΙανούα-
ριοαπότηΝάουσα.

Έγιναν υπεράνθρωπεςπροσπάθειεςώ-
στενατουπαρασχεθούνοιπρώτεςβοήθει-
ες για να κρατηθεί στη ζωή, τόσοαπό τον
γιατρό τουαγώναΦίλιπποΒάντσηόσο και
αδερφότουπροπονητήτηςΜελίκης,Βασίλη
Ντάμτσιο(δουλεύειστοΕΚΑΒ).

Στησυνέχειαοάτυχοςπαίκτηςμεταφέρ-
θηκε σε κρίσιμη κατάσταση με το ασθενο-
φόροστο νοσοκομείο τηςΝάουσας, με την
ευχήόλωνναείναιπωςθακερδίσειτημάχη
καιθαείναικαλάστηνυγείατου,

Σε επικοινωνία που είχαμε με το μέλος της
ΕΠΣΗΧρήστοΜουχτάρη, ο οποίος μαζί με τον
πρόεδροΣτέργιοΜουρτζίλαβρίσκονταιστο νοσο-
κομείο τηςΝάουσας,μαςμετέφερανότιοι γιατροί
κάνουν υπεράνθρωπεςπροσπάθειες για να τον
κρατήσουνστηζωή!

Γιατηνιστορία,οαγώναςδιεκόπηοριστικά.
ΜεταφέρθηκεστηνΘεσ/νικη
Μετάαπότιςυπεράνθρωπεςπροσπάθειεςτων

γιατρών τουΝοσοκομείουΝάουσαςπου έκαναν
ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, ο νεαρός ποδο-
σφαιριστής Χρήστος Πετρίδης αυτή την στιγμή
μεταφέρεταιστοΝοσοκομείο«Παπανικολάου»της

Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τύχει καλύτερης
μηχανικήςυποστήριξης

Δυστυχώς κατέληξε ο νεαρόςποδοσφαιριστής
ΧρήστοςΠετρίδης

Τελικά η ιστορία επαναλήφθηκε σήμερα στο
Ημαθιώτικοποδόσφαιροκαιονεαρόςποδοσφαιρι-
στήςείχετηνίδια«τύχη»μετονΣτέλιοΜαρκούση,
τον 18χρονοποδοσφαιριστή τηςΒΕΡΟΙΑΣ, ο ο-
ποίοςάφησετηντελευταίατουπνοή,μέσαστονα-
γωνιστικόχώροτουβοηθητικούτης«Βασίλισσας»
στοΤαγαροχώρι, κατά την διάρκειαπροπόνησης,
λόγωανακοπής.

Αςείναιελαφρύτοχώμαπουθατονσκεπάζει...
Πηγή  kerkidasport.gr

ΕΠΣ Ημαθίας

Αλλαγέςστηνκορυφή
μετάτηνήττατηςΝάουσας

Σοκ στο γήπεδο της Χαρίεσσας
Παράτιςπροσπάθειεςτωνγιατρώνκατέληξεστο
ΝοσοκομείοΠαπανικολάου.ο17χρονοςπαίκτης

Συλλυπητήρια
του Κώστα Καλαϊτζίδη

Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του
ποδοσφαιριστή τηςΑ.Ε.Χαρίεσσας και εξαίρετου αθλητή, Χρήστου
Πετρίδη,πουέφυγεαπόκοντάμας,μετόσοαπροσδόκητοκαιτραγικό
τρόπο.ΣυμμερίζομαιταυτόχρονατηβαθειάθλίψητουΣωματείου,των
συμπαικτών, τωνπροπονητών και όλων τωνφιλάθλων της ομάδας
τουαδικοχαμένουποδοσφαιριστήκαθώςκαιόλουτουποδοσφαιρικού
κόσμουτηςΗμαθίαςγιατηνοδυνηρήαπώλεια.

ΚώσταςΚαλαϊτζίδης
ΑντιπεριφερειάρχηςΠ.Ε.Ημαθίας

ΣυγκλονισμένοςοπρόεδροςτηςΕΠΣ
ΗμαθίαςΣτέργιοςΜουρτζίλαςαπότον
ξαφνικόθάνατοτουΧρ.Πετρίδη

ΣυγκλονισμένοςήτανοπρόεδροςτηςΕΠΣΗμαθίαςΣτέργιοςΜουρ-
τζίλαςοοποίοςαπότηνπρώτηστιγμήβρέθηκεστοΝοσοκομείογιανα
στηρίξει την οικογένεια του αδικοχαμένουΧρήστουΠετρίδη και μετά
τηνείδησητουθανάτουέγραψεστονπροσωπικότουλογαριασμόστο
fb τα εξής . «Το ξημέρωμα τηςΚυριακής βρίσκει τηνποδοσφαιρική
οικογένεια τηςΗμαθίας να θρηνεί την αδόκητη απώλεια του νεαρού
ποδοσφαιριστή τηςΧαρίεσσαςΧρήστουΠετρίδη.Οι στιγμέςπουδι-
ερχόμαστειδιαίτερατραγικές.Τομόνοπουμαςμένειείναιναπροσευ-
χηθούμενααναπαυτείηψυχούλατουΧρήστουστονπαράδεισοκαιο
Θεόςναπαρηγορήσειτουςδικούςτουανθρώπους.

Εκ μέρους της διοίκησης τηςΕΠΣΗμαθίας και όλων τωνποδο-
σφαιρικώνΣωματείωνμαςεύχομαιναμηνθρηνήσουμεποτέξανάτον
θάνατοενόςνεαρούπαιδιού».

Συλλυπητήριο του ΦΑΣ Νάουσα
στην οικογένεια του Χρήστου Πετρίδη 
ΜεανακοίνωσητουτοΔ.ΣτουΦΑΣΝάουσαεκφράζειτασυλλυπητήριαστηνοικογένειατουαδικοχα-

μένουποδοσφαιριστήτης.«ΟΦ.Α.Σ.Νάουσαεκφράζειτηβαθιάθλίψητουγιατοναδόκητοθάνατοτου
17χρονουποδοσφαιριστήΧρήστουΠετρίδη.«ΟΧρήστος,οοποίοςανήκεστοσύλλογόμας(παραχωρή-
θηκεστηνΑ.Ε.ΧαρίεσσαςτονΙανουάριο,μεμορφήδανεισμού),ξεχώριζεγιατοήθοςκαιτηναγωνιστικό-
τητάτου.Θερμάσυλλυπητήριαστηνοικογένειακαιτουςοικείουςτου,θαζειγιαπάνταστημνήμηόλων
μας.ΚαλόπαράδεισοΧρήστο»αναφέρειηανακοίνωσητουσυλλόγου.ΟΦ.Α.Σ.Νάουσασυμμετέχοντας
στοπένθοςγια τοναδόκητοθάνατοτουποδοσφαιριστήΧρήστουΠετρίδη,αναβάλλει τηνπρογραμματι-
σμένηγιααύριοΔευτέρα(18-2)εκδήλωσηκοπήςτηςΒασιλόπιταςτουΣυλλόγου.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση
του Αγρ. Αστέρας

Αγ. Βαρβάρας
ΤοΔ.ΣοιποδοσφαιριστέςκαιοιποδοσφαιρίστριεςτουΑγροτικού

ΑστέραΑγίαςΒαρβάρας εκφράζουν τα θερμά τουςσυλληπητήρια,
για τοναδόκητο χαμό τουποδοσφαιριστή τηςΑΕΧαριεσσας,Χρή-
στουΠετρίδη,γράφονταςμιαακόμημαύρησελίδαστοποδόσφαιρο

τηςΗμαθίας.Αςείναιελαφρύτοχώμαπουθατονσκεπάζει.

Δυοβαθμούςακόμηπρόσθεσεστηνφετινή του
συγκομιδή ο Ζαφειράκης.ΤοΣάββατο κέρδισε τον
ΑπόλλωναΚαλαμαριάς στηΝάουσα με 32-24 και
άφησεπίσω του την ήττα τηςπερασμένης αγωνι-
στικής.

Ηνίκηδενήρθετόσοεύκολαόσοδείχνειτοτελικό
σκορ.ΟΑπόλλωναςπρόβαλεσθεναρήαντίστασηγια
45λεπτάόμωςοΖαφειράκηςήταναυτόςπουείχεπε-
ρισσότερεςεπιλογέςκαιστοτελευταίοτέταρτοξέφυγε.

Αγωνιστικά, οι δυο ομάδες ήταν
κοντάστοσκοργια45λεπτά.Στο τε-
λευταίοτέταρτοηάμυνατουΖαφειρά-
κηπεριόρισετοναντίπαλοενώεπιθε-
τικά βρέθηκαν οι λύσειςπουάνοιξαν
την διαφορά και έφεραν χωρίς άγχος
τηνίκη.

Ταπεντάλεπτα: 2-2, 4-5, 6-8, 8-9,
10-12,13-12(ημχ),15-13,16-15,19-
17,23-18,28-21,32-24.

Ζαφειράκης (Παπουτσής): Βλάχος
6,Διδασκάλου 2, Χατζηγεωργίου 9,
Ρότζιος2,Μήτσικας4,Βάκκας7,Κα-
ραβίτης 1, Βραχιολίδης 1, Πινακού-

δης, Σιούλης, Σιαμίδης, Τζουβάρας, Μπακαλιός,
Ρώσιος,Δεληχρήστος,Μπουμπουλέντρας.

Απόλλων (Μιχαηλίδης):Δουλαβέρης,Μπρόικος,
Διόμης,Βακουφάρης 4,Πανιόπουλος 5, Κοπαΐδης
7,Αναστασιάδης3,Τσακαλίδης,Ζώης1,Μπαλέτας,
Κουκουλόπουλος2,Σάντσεζ,Σουγιουλτζής2.

Διαιτητές:Νάσκος–Χαρίτσος.Δίλεπτα:3-3.Πέ-
ναλτι:2/2–4/4

Χάντμπολ Α2 ανδρών

ΝέανίκητουΖαφειράκη32-24
τηνΚαλαμαριά
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Σε περίπατο μετέτρεψε το ντέρμπι 
της 19ης αγωνιστικής η ΝΙΚΗ 
ΑΓΚΑΘΙΑΣ, η οποία επιβλήθηκε 

με 3-0 του Π.Ο. Τρίγλιας! Οι Αγκαθιώ-
τες ήταν κυρίαρχοι στο μεγαλύτερο 
διάστημα της αναμέτρησης και έφτα-
σαν δίκαια στη νίκη, με την οποία 
διατηρήθηκαν σε τροχιά πρωταθλη-
τισμού! Πριν την έναρξη του αγώνα 
κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον 
άδικο χαμό του ποδοσφαιριστή της 
Χαρίεσσας, Χρήστου Πετρίδη.

Τοσκοράνοιξεστο23’ ότανμετάαπό εκτέλεση
φάουλ του Χατζόπουλου, ο Ρογγότης με κεφαλιά
έστειλετημπάλασταδίχτυαγιατο1-0.

Στο42’ οΤριανταφυλλίδης καιπάλι έβγαλεστον
Προβατίδη,αυτόςεκμεταλλεύτηκελάθοςτηςαντίπα-
ληςάμυναςκαιμεπλασέπέτυχετο2-0.

ΣτηνεπανάληψηηΤρίγλιαμπήκεδυνατάκαιστο
55’είχεδοκάρισεκεφαλιάτουΝτούνγκαέπειτααπό
κόρνερτουΕυθυμιάδη.

Λίγαλεπτάαργότερακαισυγκεκριμέναστο62’η
ΑΓΚΑΘΙΑ τριπλασίασε τα τέρματά της όταν οΜού-
διοςέβγαλεμπαλιά«τρύπα»στονΣούκιακαιαυτός
απόκοντάμεπλασέδιαμόρφωσετοτελικό3-0.

Στο90’αποβλήθηκεοΖαρογιάννηςγια τους γη-
πεδούχουςμεδεύτερηκίτρινηκάρτα.

ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ (Κωστογλίδης):Τόλιος,Κίτσας
Ελ.(90’Πατσιαβούρας),Λιόλιος,Ρογγότης(85’Γιαν-
νόπουλος),Ζαρογιάννης,Κασαπίδης,Τριανταφυλλί-
δης,Μούδιος,Χατζόπουλος (73’Πέτκος),Προβατί-
δης(60’Σούκιας),Γκελοσάνι.

Π.Ο.ΤΡΙΓΛΙΑΣ (Γεωργιάδης):Παλαβράκης,Ευ-
θυμιάδης, Προκοπίου (46’ Σγοιυρής), Μπέσσας,
Μενεγκάλι,Καρατζάογλου (65’Μουτζίκος), Σουάνης
(65’Πάλλας),Σαρβανίδης,Σταυρόπουλος(77’Κεχα-
γιάς),Ντούνγκα,Λιόνης

ΣταύροςΚωστογλίδης.
«Κάναμετοκαλύτεροπαιχνίδιγιαφέτος»

Μία ακόμησπουδαία νίκηπέτυχε η ομάδα της
ΑΓΚΑΘΙΑΣ,αυτήτηφοράεντόςέδραςμε3-0επίτης
δυνατήςΤρίγλιας.

Μετά την λήξη του αγώνα ο τεχνικός των «α-
σπρόμαυρων»ΣταύροςΚωστογλίδης δήλωσε στο
kerkidasport.grταεξής:

«Κάναμε το ιδανικό παιχνίδι. Περιορίσαμε την
ομάδα τηςΤρίγλιας και δεναπειληθήκαμεσε καμία
στιγμήτουαγώνα.

Ήτανμιακαθαρήνίκηπουσυνοδεύτηκεαπόμια
σπουδαία εμφάνιση από ταπαιδιά. Πιστεύωπως
ήταντοκαλύτεροφετινόμαςπαιχνίδι.

Συνεχίζουμε με κάτω το κεφάλι και βλέπουμε το
επόμενοδύσκολοματςμέσαστηνΑριδαία».

Πηγή .kerkidasport.gr

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη 
πέτυχε η ομάδα μπάσκετ του 
ΑΟΚ Βέροιας αφού κέρδισε 

στην Πρέβεζα την Νικόπολη με 56-65 
και πήρε βαθμολογική ανάσα.  Ο 
ΑΟΚ ήταν καλύτερος στο β’ ημίχρονο 
και παρότι οι γηπεδούχοι προσπά-
θησαν δύο φορές να ξεφύγουν στο 
σκορ δεν τα κατάφεραν χάρις στην 
αντίδραση των παικτών του ΑΟΚ.

Ηδιαφορά έγινεστο τρίτο 10λεπτοότανοιφι-
λοξενούμενοι εκμεταλεύτικαν τα λάθη και στο 28’
λεπτόέφθασανναπροηγούνταιμε34-46.

ΗΝικόποληπροσπάθησεναξαναμπείστοπαι-
χνίδικαι τομόνοπουκατόρθωσεήτανστο32’να
μειώσεισε45-50ΑπόκεικαιμετάοΑΟΚψύχραι-
μοςδενάφησεπεριθώριακαιόχιμόνοκράτησετην
διαφοράαλλάκαιτηναύξησεπερισσότερο,παίρ-
νονταςστοτέλοςδίκαιατηννίκη

τα10λεπτά17-15.30-32,41-50,56-65
ΝικοπόληΠρέβεζας (Παπίρης-Πολίτης):Μίχος

Σ., Κοντογιάννης 21, Καραστάθης 2,ΜίχοςΘ.,
Κακιούζης 19(2),Παπαμιχαήλ,Δούβλης,Μούλας
9,Βαβέτσης5(1).

ΑΟΚΒέροιας (Ταγκίδης)Τρομπούκης 8, Στοί-
τσης8,Γκανάς8(1)Κασαμπαλής17,Ιωαννίδης15
(2)Καραθανάσης 2, Γκίτκος 2, Χαραλάμπίδης 4,
Ντουλαβέρης1,

ΕύαθλοςΠολυκάστρου-ΓΑΣΜελίκη66-62
Μοναδική ευκαιρία ναπάρει την νίκη έχασε η

ομάδα τηςΜελίκηςπου ήταν καλύτερη και προ-
ηγήθηκε μέχρι και 8πόντους των αντιπάλων.Τα
πολλά επιπόλαια λάθηπρος το τέλος του αγώνα
στοίχησανακριβάκαιηομάδαέφυγεμεσκυμμένο
τοκεφάλι.

Διαιτητές:Κωνής-Ηλιόπουλος
Δεκάλεπτα:18-16,32-37,51-53,66-62
Εύαθλος Πολυκάστρου (Παπαδόπουλος Γ.):

Παπαδόπουλος Σ. 7(1),Ημερίδης 26(3),Μαρκό-

πουλος,Αθανασίου 2, Γιαμπατζίδης 2, Γκαντίδης
3, Ζωιτσούδης,Τσελέκης 2, Σιδηρόπουλος 12(1),
Κουφίδης,Κουτούλας12(1).

ΓΑΣΜελίκη (Ασλανίδης):Λιόλιος 5,Μαυρίδης
Β.24(2),Καποδίστριας,Κυριακού8,Λέφας,Μαγα-
λιός,Σταυρουλάκης9(2),Κοτζαμπάσης7(1),Λαπα-
τούρας7,Ρογγότης2

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της16ηςαγωνιστικής

ΝικόποληΠρέβεζας-ΑΟΚΒέροιας............56-65
ΠΑΣΓιάννινα-ΑΟΚαλαμπάκας................. 81-44
ΕύαθλοςΠολυκάστρου-ΓΑΣΜελίκης........66-62
Μαντουλίδης-ΑΓΣΙωαννίνων................... 71-85
ΟλυμπιακόςΒόλου-ΤιτάνεςΠαλαμά......... 80-69
ΙκαροιΤρικάλων-ΠρωτέαςΓρεβενών.......54-57
Ρεπό:ΔόξαΛευκάδας

Hβαθμολογία
1.ΠρωτέαςΓρεβενών..........................29(14-1)
2.ΠΑΣΓιάννινα...................................27(12-3)
3.ΑΓΣΙωαννίνων................................27(12-3)
4.ΔόξαΛευκάδας................................26(12-2)
5.ΕύαθλοςΠολυκάστρου......................22(7-8)
6.ΤιτάνεςΠαλαμά.................................22(7-8)
7.Μαντουλίδης......................................21(6-9)
8.ΙκαροιΤρικάλων.................................21(7-7)
9.ΟλυμπιακόςΒόλου..........................20(5-10)
10.ΑΟΚαλαμπάκας............................19(4-11)
11.ΓΑΣΜελίκης....................................19(4-11)
12.ΑΟΚΒέροιας.................................18(4-10)
13.ΝικόποληΠρέβεζας.......................17(2-13)
*ΔόξαΛευκάδας,ΑΟΚΒέροιαςκαιΙκαροιΤρικά-

λωνέχουνέναπαιχνίδιλιγότερο.

Ηεπόμενηαγωνιστική(17η,24/2):
ΑΟΚΒέροιας-ΠΑΣΓιάννινα
ΑΟΚαλαμπάκας-ΕύαθλοςΠολυκάστρου
ΓΑΣΜελίκης-Μαντουλίδης
ΑΓΣΙωαννίνων-ΟλυμπιακόςΒόλου
ΤιτάνεςΠαλαμά-ΙκαροιΤρικάλων
ΔόξαΛευκάδας-ΝικόποληΠρέβεζας
Ρεπό:ΠρωτέαςΓρεβενών

Γ’ Εθνική

ΕύκολαηΑγκαθιά3-0τηνΤρίγλια
Δηλώσεις Κωστογλίδη

ΜπάσκετΓ’Εθνικής

Νίκη του ΑΟΚ στην Πρέβεζα
ΆδικηήττατηςΜελίκης

ΕπιστροφήστιςνίκεςγιατονΓΑΣΑλεξάνδρειας,
πουδυσκολεύτηκεαλλάέκαμψε τηναντίστασητου
μαχητικούΠιερικούΑρχέλαουστηνΚατερίνηκερδί-
ζονταςμε57-68.Όπωςαναφέρειτοkaterinisport,οι
γηπεδούχοι έπαιξαν εξαιρετικά για τρίαδεκάλεπτα
τηνάκρωςανταγωνιστικήομάδατηςΑλεξάνδρειας,
όμως χάλασαν την καλή εικόνα  στην τελευταία
περίοδοαφούυπέστησανολικό»μπλακ-άουτ»δί-
νοντας τη δυνατότηταστουςφιλοξενούμενους να
επικρατήσουν με 68-57. Στηνπρώτηπερίοδο, οι
γηπεδούχοιμεόπλοτηνενέργειακαιτασουττριών
πόντων, κατάφεραν ναπροηγηθούν με διαφορά
πέντεπόντων(7-2,8’35»)μετουςφιλοξενούμενους
νααπαντούνκαιναπαίρνουνκαιεκείνοιτρίαλεπτά
περίπουπριναπότοτέλοςτοίδιοπροβάδισμα(12-
17,3’14»).ΩστόσοοΠιερικόςμεέναεπιμέρους8-2
και ένα τρίποντοκατόρθωσενακλείσει τοδεκάλε-
πτο στο  (20-19).Στηνδεύτερηπερίοδο,παίκτηκε
συναρπαστικόμπάσκετ καιαπό τιςδύοομάδεςμε
τον ΓΑΣΑλεξάνδρειαςπάντως να υπερτερεί κατά
κράτοςστοντομέατωνριμπάουντκαιναδιατηρείτο
προβάδισμασταπρώταοκτώλεπτάαυτούτουδε-
καλέπτου.ΟΠιερικός/Αρχέλαοςσυνέχισεναβγάζει
στοπαρκέ τεράστια ενέργεια καιπάθος καιπήρε
κεφάλιστοσκορ(34-33,2’20»),αύξησετηδιαφορά
μέχρικαιτους6πόντους(39-33,0’15»)καιεντέλει
πήγεστααποδυτήριαμε+4(40-36)!

Στοτρίτοδεκάλεπτο,τοθρίλερσυνεχίστηκεμετο
προβάδισμανααλλάζει χέρια τρειςφορές.Αρχικά,
η ομάδα από τηνΗμαθία, προηγήθηκε με 40-43
(6’55’)μετονΠιερικόναβγάζειπείσμακαιαυταπάρ-
νηση  ανακτά ξανά το μικρόπροβάδισμα (49-48,
2’47»).Οιφιλοξενούμενοιωστόσοαπόεκείκαιέπει-
τα,έτρεξανένασερί1-5καιέκλεισαντηνπερίοδομε
50-53.ΣτηντελευταίαπερίοδοηομάδατηςΚατερί-
νηςξεψύχησεσωματικάαπότηνυπερπροσπάθεια,
πέτυχεμόλις 7πόντους και έδωσε τηδυνατότητα
στοναντίπαλότηςνακαθαρίσει τηνυπόθεσηνίκη.
ΟΓΑΣΑλεξάνδρειαςαύξησεσταδιακάτηνδιαφορά
του, έφτασε μέχρι και στο +15 (51-66, 5’58») και
κατάφερεστοτέλοςναπανηγυρίσειτηνίκημε57-68
παράτηνφιλότιμηκαισυγκινητικήπροσπάθειατων
παικτώντουΠιερικούγιατηναποφυγήτηςήττας.

Διαιτητές:ΧρυσάφηςΣτ.–Γρηγοριάδης.
Δεκάλεπτα:20-19,40-36,50-53,57-68.
ΠιερικόςΑρχέλαος (Μηλιάτης): Σκρέτας, Χα-

τζηαγοράκης6,Ζησόπουλος8 (2),Τσαλμπούρης,
Φανούλης 4,Τζιοβάρας 15 (2), Σφήκας 2,Καλλι-
φατίδης13(2),Ζαρκανέλας6,Κουπάντσης3(1).

ΓΑΣΑλεξάνδρειας: Μπαλιάκας 9, Νταμτσιό-
πουλος,Πουρλιοτόπουλος 6 (1), Γιοβανόπουλος,
Παντοφλίδης19,Σιτσάνης3,Παπαγερίδης10 (1),
Καρκάρας6,Πρόιος,Καραγιάννης,Κεσίδης,Μπί-
σκας15(3).

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Επέστρεψε στις νίκες η Αλεξάνδρεια 

57-68 τον Πιερικό/Αρχέλαο

Αμφίρροποαπότηναρχήμέχριτο
τέλοςτοπαιχνίδιτουΖαφειράκηΝά-
ουσαςστοΑιγίνιο.Οιφιλοξενούμενοι
πάλεψαναλλάστοτέλος,οιγηπεδού-
χοικράτησαντοπροβάδισμάκαικα-
τέκτησαντηνπολύτιμηνίκημε75-74.

Διαιτητές:Ντόγκας–Χατζηκώστας.
Δεκάλεπτα: 20-16, 35-31, 53-

50,75-74.
Αιγινιακός (Λοτζανιώτης): Πι-

πιλίκας, Κατσιάνος 23 (5), Αρ-
γυρόπουλος 19 (3), Κουτούπας,
Κοιλιάς,Τσότσλλι, Βουλτσίδης 16 (2),Μελίδης 13,
Βουτσακόπουλος4 (1), Γιουμούκης,Κομπατσιάρης,
Καλαβρινός.

ΖαφειράκηςΝάουσας (Τούφας):Βάιγκαντ 6,Κα-
πνάς20 (4),Μουρατίδης9 (1), Ζαχαριάδης,Βαδό-
λας,Τούφας11 (3),Σκουλαριώτης3,Σιδηρόπουλος
2,Παυλίδης,Δίντσης9(1),Νικολαΐδης,Πράπας14.

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’

ΔύσκολαοΑιγινιακός75-74
τονμαχητικόΖαφειράκη
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Στον διασυλλογικό αγώνα της
ΑΕΓΣΒΕπουαποτελεί τονπρώ-
το επίσημο αγώνα για φέτος α-
γωνίσθηκαν το Σαββατοκύριακο
9-10Φεβρουαρίου οι αθλήτριες
τουΑΟΡΓΒέροιαςπραγματοποι-
ώνταςεξαιρετικέςεμφανίσειςπου
προκάλεσαν εκκωφαντικό θόρυ-
βο, πιστοποιώντας το εξαιρετικό
αγωνιστικό επίπεδο στο οποίο
βρίσκονται.

Καταπληκτική εμφάνιση γε-
μάτη πάθος πραγματοποίησε η
ΚαλοϊδουΚωνσταντίνα στην κα-
τηγορία των κορασίδων, η οποία
αν και ξεκίνησε τον αγώνα πά-
ραπολύάσχημαστοπρόγραμμα
με σχοινί, όπου βαθμολογήθηκε
με μόλις 8950βαθμούς, γεγονός
πουτηνάφησεαπότηναρχήπά-
ραπολύπίσωστηνγενικήβαθμο-
λογία, εκτέλεσε δυο άψογαπρο-
γράμματασεστεφάνι και μπάλα,
όπου βαθμολογήθηκε με το άρι-
στα στην δυσκολία, συγκεντρώ-
νοντας12250και12350βαθμούς
αντίστοιχα και κατέκτησε το χρυ-
σόμετάλλιο καισταδυοόργανα.
Στοπρόγραμμα με κορίνες βαθ-
μολογήθηκεμε11350καταλαμβά-
νοντας την τέταρτη θέση, και κα-
τάφερε να καταταγεί τελικά στην
2ηθέσηστονσύνθετοαγώναμε
44900 βαθμούς, ελάχιστα πίσω
απότηνπρώτηγια0,35βαθμούς.

Η πρωτοεμφανιζόμενη στην

κατηγορία των νεανίδων Παυ-
λιδου Μαρία – Στυλιανή, αγω-
νιζόμενη με έως και δυο χρόνια
μεγαλύτερες και ποιο έμπειρες
αθλήτριες,πραγματοποίησε εξαι-
ρετικήεμφάνισηκατακτώντας την
8ηθέσημε37650βαθμούςστον
σύνθετοαγώνα.Παράτοπαράξε-
νοσύστημακατάταξηςπουεφαρ-
μόσθηκε γιαπρώτηφοράφέτος
ήταν επίσης 2η στοπρόγραμμα
μεκορίνεςμε11000βαθμούςκαι
6η στοσχοινί με 9300 βαθμούς,
δείχνοντας ότι μπορεί ναπρωτα-
γωνιστήσεικαιφέτος.

Επίσης πρωτοεμφανιζόμενη
στηνκατηγόριατωνγυναικώναυ-
τήντηνφορά,ηΧωματάΕλισάβετ
επανέλαβε τις καλές εμφανίσεις
που πραγματοποιούσε ως νεα-
νίδα.Κατέλαβε δυο τρίτες θέσεις
σεμπάλακαικορδέλαμε11050&
9650βαθμούς,ενώπεριορίσθηκε
στην4ηθέσηστοστεφάνικαιτην
6η στις κορίνες μην μπορώντας
να αποφύγει μικρά λαθάκια, κα-
θώς και την 5η θέση στον σύν-
θετο αγώνα με 37900 βαθμούς
δείχνοντας ότι έχει όλα αυτά τα
στοιχεία που χρειάζονται για να
πάειακόμαποιοψηλάκαιναχτυ-
πήσει , γιατί όχι, και την πόρτα
τηςΕθνικήςομάδας.

Κάθεαγώνας έχει και τις ατυ-
χίεςτουκαισεαυτόντοναγώναη
ατυχία χτύπησε τηνΔουλκεριδου

Ελένη.Ηκορασίδατουσυλλόγου
ξεκίνησε πολύ δυναμικά τον α-
γώναστοστεφάνι καιστοσχοινί,
όπου βαθμολογήθηκε με 11350
& 10550 βαθμούς και κατέλαβε
δυοπέμπτεςθέσεις,αλλάένιωσε
μιαξαφνικήαδιαθεσίαπριντατε-
λευταίαπρογράμματα.Δοκίμασε
να αγωνισθεί στις κορίνες αλλά
σχεδόνκατέρρευσεμέσαστοταπί
και χρειάσθηκε η συνδρομή του
γιατρούτουαγώνακαιφυσικάδεν
αγωνίσθηκεστηνμπάλα,γεγονός
πουτηςστέρησανμιασχεδόνσί-
γουρη θέσηστο βάθρο τουσύν-
θετουαγώνα.

Ενθαρρυντικέςεμφανίσειςαπό
την Βέργου Σοφία και την Ιντου
Αντωνία στις κατηγορίες των νε-
ανίδων και κορασίδωναντίστοιχα
όπουσυμμετείχαν και οι δυοως
πρωτοεμφανιζόμενες, με εμφανή
τασημάδια του άγχους τηςπρε-
μιέραςπου τις κράτησαν μακριά
από τον καλό τους εαυτό, δίνο-
νταςόμωςυποσχέσειςμετηνεμ-
φάνιση τους για καλύτερααποτε-
λέσματαστομέλλον.

ΔήλωσητουΠροέδρου
τουΑΟΡΓΒέροιας
κ.ΕυθυμίουΧωματά

Πολλά συγχαρητήρια στις α-
θλήτριες μας και τιςπροπονήτρι-
ες ΣανσαριδουΜαρία, Χωματα
Κυριακή,ΔίντσηΒασιλική και την
δασκάλα του μπαλέτου Natalia
Knyazeva.  Η δουλεία που κά-
νουν καθημερινά είναι πολύ σο-
βαρή.Τααποτελέσματατουπρώ-
τουαγώνατηςφετινήςσεζόνείναι
εντυπωσιακά.

Ταρακούνησανπολλούςοι εμ-
φανίσεις της Καλοϊδου Κωνστα-
ντινας,Δουλκεριδου Ελένης και
ΠαυλιδουΜαρίας. Στεναχωρηθή-
καμε όλοι για τηνΕλένηΔουλκε-
ριδου.Ηζαλάδαπουένοιωσεδεν
τηνάφησενααγωνισθείστακαλά
τηςόργανα.Θαείχαμεκαιδεύτε-
ρηκορασίδααθλήτριαμέσαστην
τριάδα.ΗΠαυλιδουαν καιπρώ-
της χρονιάς νεανίδα ήταν 8η κα-
λύτερηστηνΚ&Β.Ελλάδακαι3η
καλύτερητηςχρονιάςτης(2006).

Εύχομαι καλή επιτυχία στον
αγώνα του Κυπέλλου Ελπίδων
την Κυριακή στην Κωνσταντίνα
και τηνΕλένη όπουσυναντώνται
οι40καλύτερεςελπίδεςαθλήτριες
τηςΒορείου καιΝοτίουΕλλάδας
σεένανπανελλήνιοαγώνα.

Έκτη νίκη οι παγκορασίδες 
του Ποσειδώνα Βέροιας. 
Αυτή τη φορά επικράτησαν 

με 0-3 σετ μέσα στην Κρύα Βρύση 
επί της μαχητικής τοπικής ομάδας 
Ακαδημία Αίαντα Κρύας Βρύσης. Οι 
μικρές της Βέροιας είχαν ένα εύκο-
λο απόγευμα αντιπροσωπευτικό της 
διαφοράς δυναμικότητας με την αντί-
παλη ομάδα και δεν δυσκολεύτηκαν 
να πάρουν τη νίκη. Με όπλο το πολύ 
καλό σερβίς και την επιθετική ικανό-

τητα δεν άφησαν κανένα περιθώριο 
στις αντίπαλες. Τα σετ 12-25, 25-27 
και 18-25.

Από τις νικήτριες διακρίθηκαν οιΜαραβελάκη
Ελένη,ΑγγελοπούλουΚατερίνα,ΓιδιώτηΕιρήνηκαι
ΛαζεκίδουΑναστασία.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:  (ΣΤΕΡΓΙΟΣΛΟΥ-
ΚΑΣ)Μπονάνου Κατερίνα,Μαραβελακη Ελένη,
ΔούρδαΕλευθερία,ΑγγελοπούλουΚατερίνα, Γι-
διώτη Ειρήνη, Τσανασιδου Ελβίρα, Τσανασίδου
Αντριάννα,ΛαζεκίδουΑναστασία, Σιδηροπούλου
ζωή,ΜωυσίδουΑρτεμία,ΑναστασοπούλουΜετα-
ξένια, Ισλαμίδου Χριστιάνα, Πάντσιου Βασιλική,
ΣπυριδωνίδουΝίκη

Καταπληκτική εμφάνιση του ΑΟΡΓ 
Βέροιας στον Διασυλλογικό Αγώνα 

της ΑΕΓΣΒΕ
Δύο χρυσά και ένα ασημένιο η Καλοΐδου - 

Ασημένιο η Παυλίδου - Δύο χάλκινα η Χωματά 

Βόλει–ΠρωτάθλημαπαγκορασίδωνΕ.Σ.ΠΕ.Μ
ΑΚΑΔ. ΑΙΑΝΤΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ -  

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 0-3

Ετήσιος χορός και Κοπή Βασιλόπιτας 
του ΑΟΡΓ Βέροιας

Συνδυασμένημε τησυμπλήρωσητριάνταχρόνωνπαρουσίας τηςΡυθμικήςΓυμναστικήςστηνπόλη
τηςΒέροιας& τοπανελλήνιο, θαπραγματοποιηθεί η κοπή της βασιλόπιτας τουΑΟΡΓΒΕΡΟΙΑΣστο
κτήμαΓκαντίδη,τοΣάββατο23Φεβρουαρίου&ώρα19:00.Θασυνδυαστείμεεπίδειξηχορευτικώνπρο-
γραμμάτωνόλωντωντμημάτωντουσυλλόγου(Βέροιας,Αλεξάνδρειας,Κοπανού,Ειρηνούπολης)&μετη
βράβευσητηςγυμνάστριαςπουξεκίνησετηΡυθμικήΓυμναστικήστηνπόλημας,το1989,ΜΑΡΙΑΣΜΥ-
ΛΩΝΑ.ΤηνεκδήλωσηθατιμήσειμετηνπαρουσίατουοπρόεδροςτηςελληνικήςΓυμναστικήςΟμοσπον-
δίαςκ.ΑθανάσιοςΒασιλειάδης.Ηκάρταεισόδουμεπλήρεςμενούκαιαπεριόριστοποτόκοστίζει13ευρώ
καιηπαιδική(κάτωτων13ετών)5ευρώ.

ΤοΔ.ΣτουΑΟΡΓΒΕΡΟΙΑΣκαλείόλουςτουςπαράγοντεςτωνπροηγούμενωνχρόνων,γονείς,αθλή-
τριες,προπονήτριες&φίλουςτουαθλήματοςναπαρευρεθούνστηνεκδήλωσηγιαναθυμηθούνταπα-
λιά,ναγνωρίσουντακαινούργιακαιναδιασκεδάζουνόλοιμαζί.

ΓιατοΔ.Σ.
ΟΠρόεδρος–ΕυθύμιοςΧωματάς
ΗΓ.Γραμματέας–ΌλγαΒαμβακά

Στις 14 Ιουλίου 
2019 ο 9ος 

αγώνας ορεινού 
τρεξίματος 

Ξηρολιβάδου 

ΤηνΚυριακή 14 Ιουλίου 2019, ο 9ος αγώνας
ορεινούτρεξίματοςΞηρολιβάδου14χλμκαιοιπαι-
δικοίαγώνες.

ΟΣύλλογοςδρομέωνΒέροιαςκαιοΚΑΠΑ(τμή-
μααθλητισμούτουΔήμουΒέροιας),ανακοινώνουν
ωςημερομηνίαδιεξαγωγήςτου9ουαγώναορεινού
τρεξίματοςΞηρολιβάδου14χλμκαι τουςπαιδικούς
αγώνες,τηνΚυριακή14Ιουλίου2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗόπωςκαιηλεκτρονικέςεγγραφές
θαακολουθήσουνέωςτατέληΑπρίλη

Εντυπωσίασαν
οιΕλληνίδες
στοΒαλκανικό
πρωτάθλημασκι

αντοχής

Εντυπωσιακός ήταν ο απολογισμός των
Ελληνίδωναθλητριώνστουςαγώνες τωνΒαλ-
κανικών κυπέλλωνΣκιΑντοχήςπουδιεξήχθη-
σαν στη Σιένιτσα της Σερβίας από τις 9-12
Φεβρουαρίου.Τέσσεριςδιαφορετικέςαθλήτριες
κέρδισαντέσσεραμετάλλιασετρίαδιαφορετικά
αγωνίσματα και τοσπουδαιότερο ότιπέτυχαν
ατομικάρεκόρσυγκομιδήςβαθμών.

ΗΓεωργίαΝιμπήτηκαιηΣτυλιανήΓιαννακο-
βίτη τουΕΟΣΝάουσαςπήραναπόέναχάλκινο
μετάλλιοστα5χλμελεύθερηςτεχνικήςτις10και
11.02με130,38και133,17βαθμούςFISαντίστοι-
χα.ΑυτήπουκατέπληξεήτανηΜελίναΜαγουλά,
ηοποία ζει και γυμνάζεταιστηνΝορβηγία,στο
αγώνισματων5χλμκλασικήτεχνική:Ανέβηκεστο
υψηλότεροσκαλίτουβάθρουμεαπίστευτηεπίδο-
ση (101,76βαθμούςFIS).Μετηνεπίδοσηαυτή
κέρδισετηνπρόκρισηγιαόλατααγωνίσματατου
ΠαγκόσμιουΠρωταθλήματοςΓυναικώνπουθα
διεξαχθείστοΖεφελνττηςΑυστρίαςαπό20.2έως
3.3.19.Επίσηςστο ίδιοαγώνισμαηΒούλαΛα-
δοπούλουτερμάτισεστην3ηθέσημεπολύκαλή
επίδοση(155,26βαθμούςFIS).
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2019 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό18-2-2019 μέχρι24-2-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τρίτη 19-2-2019

13:30-17:30ΛΕΜΟΝΗΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 21
(κοντάστοΙΚΑ)23310-743742

21:00-08:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ1-3ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-
72677

Φαρμακεία

Επιστροφή στις νίκες για τους 
Αετούς Βέροιας, που στα 
πλαίσια της 19ης αγωνιστικής 

επικράτησε με 101-44 του Εδεσσα-
ϊκού. Κόντρα σε μια ομάδα με πολύ 
χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, η έμπειρη 
ομάδα της Ημαθίας δεν δυσκολεύ-
τηκε ιδιαίτερα να σημειώσει τη 13η 
φετινή νίκη που τη διατηρεί στην 
τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Τοπαιχνίδιδεναντέχεισεκριτική,ωστόσοθα
σταθούμεμόνοστηναντίδρασητωνπαικτώνμετά
τις δύοσυνεχόμενες ήττεςαλλά καιστουςπρώ-
τουςπόντους του17χρονουΑργύρηΓαβριηλίδη,
ο οποίος γιαπρώτηφοράφέτος αγωνίζεται σε
ανδρικότμήμα.

Πρώτος σκόρερ τωνΑετών ήταν ο Κωστής
Γκεκόπουλος,πουσημείωσε34 και τονακολού-
θησαν οιΔημήτρης Παπαδόπουλος με 19 και
ΣωκράτηςΧατζηχαρίσηςμε12.

Επόμενοςαγώναςγιατους«ασπρόμαυρους»
τοΣάββατο23/2στοΚιλκίς μεαντίπαλο τον το-
πικόΑετό.

Ταδεκάλεπτα:27-10,50-24,80-35,101-44

Αετοί Βέροιας : Τσιμτσιρίδης 2, Χρήστου 2,
ΠαπαδόπουλοςΔ.19,Γκεκόπουλος34,Πάππου
6,Γαβριηλίδης5(1),ΠαπαδόπουλοςΓ.9(1),Χα-
τζηχαρίσης12(2),Βλαχάκης12

Εδεσσαϊκός :Αδάμ 8, Σίπκας 2,Αβραμίδης
10,Φώτογλου8,Κασιάρας2,Πασχαλίδης6,Τε-
ντζέρης5,Ξυλουργίδης3

Αναλυτικάτααποτελέσματα
Βατανιακός/Σάρισα–ΊκαροιΓιαννιτσών74-79

ΜΑλέξανδροςΓιαν–ΑΓΕΠιερίας...... 56-69
ΠιερικόςΑρχ–Αλεξάνδρεια............... 57-68
Αιγινιακός–ΖαφειράκηςΝ................. 75-74
Πάνθηρες–ΑετόςΚιλκίς.................... 73-57
ΑετοίΒέροιας–Εδεσσαϊκός.............. 101-44
Ρεπό:ΦΟΑριδαίας

Ηβαθμολογία
1)ΦΟΑριδαίας..........................................32
2)Αιγινιακός...............................................31
3)ΑετοίΒέροιας.........................................30
4)ΊκαροιΓιαννιτσών..................................30
5)ΓΑΣΑλεξάνδρειας..................................30
6)ΑΓΕΠιερίας...........................................28
7)Βατανιακός............................................26

8)Πάνθηρες..............................................26
9)Ζαφειράκης............................................24
10)Πιερικός/Αρχέλαος..............................24
11)ΑετόςΚιλκίς.........................................23
12)Μ.ΑΓιαννιτσών....................................20
13)Εδεσσαικός.........................................18

Επόμενηαγωνιστική(20η,23/2)
ΑΓΕΠιερίας–Βατανιακός/Σάρισα
Αλεξάνδρεια–Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών
ΖαφειράκηςΝάουσας–ΠιερικόςΑρχέλαος
ΦΟΑριδαίας–ΑΟΚΑιγινιακός
ΊκαροιΓιαννιτσών–ΓΑΣΠΠάνθηρες
ΑετόςΚιλκίς–ΑετοίΒέροιας
Ρεπό:Εδεσσαϊκός

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’
Επέστρεψαν στις επιτυχίες οι Αετοί Βέροιας

νίκησαν 101-44 τον Εδεσσαϊκό
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-
κατοικία 72 τ, .μ. σε

οικόπεδο 800 τ.μ. στο

Γιανναχώρι Νάουσας,

με κεραμοσκεπή, κου-

φώματα αλουμιν ίου,

μεκαλοριφέρ.Τιμήσυ-

ζητήσιμη. Τηλ.: 6971

539751.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 κα-
ταστήματα από 24 τ.μ.

το καθένα, με W.C.,

συνεχόμενα, ανακαι-

νισμένα, επί της οδού

Πίνδου.  Τηλ. :  6948

386833.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
320 τ.μ. στο Εργοχώ-

ρι, άρτιο και οικοδομή-

σιμο, περιφραγμένο.

Τηλ.: 6936727365 και

6972021312

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
310 τ.μ., εντόςσχεδίου,

με συντελεστή δόμη-

σης 0,8, χτίζει 240 τ.μ.,

γωνιακό κοντά σταΠο-

λυκλαδικά, σε οικοδομ-

μένοσημείο.Τηλ.:6948

386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρο-
οικόπεδο 14.500 τ.μ.

επί της περιφερειακής

οδού σε εξαιρετιή τιμή.

Μόνο σοβαρές προτά-

σεις.Ώρεςεπικοινωνίας:

09.00-14.00.Τηλ.: 6945

122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  πιτσα-
ρία στο κέντρο της Βέ-

ροιας με σταθερή πε-

λατεία. Μόνο σοβαρές

προτάσεις. Τηλ.: 6932

740996.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  Περ ί -
πτερο-Παντοπωλε ίο

σε κομβικό σημείο λό-

γω συνταξιοδότησης.

Ευκαιρία. Τηλ.:  6942

855780.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-

ξης σε καλή τμή. Κάθε

έλεγχος δεκτός. Μεσι-

τικό ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.:

23310 68080 & 6973

735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
γκαρσονιέρα 43 τ.μ.

σαλόνι-κουζίνα, κρε-

βατοκάμαρα καιW.C.,

Αθανασ ί ου  Δ ι άκου

53 Βέροια. Τηλ.: 6978

657013.

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α
Ρωσσοπροσφύ γων

38, ενοικιάζεται μεζο-

νέτα 130τ.μ. ,  ατομι-

κή θέρμανση,  τζάκ ι ,

α πο θ ή κ η ,  γ κ α ρ ά ζ ,

ψησταρ ιά  στην  αυ -

λή ,  μ ε  θ έα ,  χωρ ί ς

κ ο ι ν όχ ρησ τα .  Τη λ :

6977094350

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα60 τ.μ. στο κέ-

ντρο της Βέροιας (δω-

μάτιο, σαλόνι, κουζίνα,

W.C.), πλήρως ανακαι-

νισμένο, 4ος όροφος

ρετιρέ, κεντρική θέρ-

μανση.Πληρ.τηλ.:6945

495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζο-

νται επαγγελματικοί χώ-

ροι,γραφεία,μεατομική

θέρμανση.Πληροφορίες

στοτηλ.:2332024784&

6971779135.

ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζε-
ταικατάστημα100τ.μ.,

με μπαλκόνι 180 τ.μ.

και 1ος όροφος διαμέ-

ρισμα90τ.μ.σεχωρα-

φοοικόπεδο2.315 τ.μ.,

κεντρική θέρμανση, η-

λιόθερμο. Τιμή λογική.

Τηλ.:6971706894.

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

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

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

Ηλεκτρολόγο
Απαραίτηταπροσόντα:
-Τριτοβάθμαεκπαίδευση
-ΓνώσηΑγγλικήςγλώσσας
-ΒασικέςγνώσειςχειρισμούΗ/Υ
Επιθυμητάπροσόντα:
-Βιομηχανικοίαυτοματισμοί
-Προϋπηρεσία

Βιογραφικάγίνονταιδεκτά
στοe-mail:a.barakou@aspis.gr
Τηλ.επικοινωνίας:2332303100
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-
γελματική στέγη, εμβαδού
45 τ.μ., αποτελούμενη α-
πό 2 χώρους, πλήρως α-

νακα ιν ισμένους  (δ ίπλα
σταΑστικά), 1ος όροφος.
Τηλ.: 23310 60632& 6946
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματικήστέγηστην
Ανοίξεως, έναντι πάρκου
Αγ.Αναργύρωνχώρος90
τ.μ.(ημιόροφος)κατάλ-
ληλα διαμορφωμένος,
γωνία, φωτεινός, με
θέα τοπάρκο,πλήρως
ανακαινισμένος, αυτό-
νομη θέρμανση, a/c,
1 δωμάτιο, 1 ενιαίος
πολύ μεγάλος χώρος,
χωλ, μπάνιο, κουζινα
εξοπλισμένη, μπαλκόνι
περιμετρικό (ελάχιστα
κοινόχρηστα) .  Τηλ. :
6948 744632, 6976
769046  (απόγευμα
18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιού-
χος φαρμακοποιός για
να εργασθεί σεφαρμα-
κείο της Βέροιας. Τηλ.:
6942840223.

ΖΗΤΕΙΤΑ Ι  ά τομο
με γνώσειςΛογιστικής
βιβλίων Γ΄ κατηγιρίας
Αγγλικών για γραφείο
Συν/σμού στην περιο-
χή τουΔιαβατού. Τηλ.:
23310 44445 & απο-
στολήβιογραφικώνστο:
asifaist@otenet.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

Κωδ.14175ΡΟΔΩΝ,Διαμέρισμα67τ.μ.,
κατασκευή1980,ανακαινισμένοκομπλέ,α-
ποτελείταιαπό2υ/δ,σαλοκουζίνακαιμπάνιο
στον1οόροφο,γωνιακό, έχειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου, βλέπει σε ανοιχτωσιά,
μεθωρακισμένηπόρτα εισόδου, σεπολύ
καλήτιμήμόνο240€,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,

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

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

Κωδ.23202ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταικομπλέ
ανακαινισμένοδιαμέρισμα82τ.μ.,με2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα,μπάνιο,3οςόροφος,καλο-
διατηρημένοπράγματι , έχειαλουμινίουκου-
φώματαμεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,ατομική
θέρμανσημε4κλιματιστικά inverter,ηλιακό
θερμοσίφωνα, αποθήκη και με ηλεκτρικές
συσκευέςστηνκουζίνα,ενοίκιο250€.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/03/2019.Υπόδειξημόνοσε
σοβαρά ενδιαφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Πάρκινγκ,Τιμή200€.
Κωδ:106033 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚέντρο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙανακαινισμένοΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας108τ.μ.στον2οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι κατασκευ-
ασμένοτο1994καιανακαινίστηκε το2009.
Διαθέτει θέρμανσηΑυτόνομηΠετρελαίου,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου
συρόμενα,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυ-
στήρα,Διπλάτζάμια,Μπαλκόνια30τ.μ.,με
μηνιαίομίσθωμα320€.Υπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφερόμενομισθωτή.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.105076ΠΙΕΡΙΩΝ,Αποθήκη90τ.μ.,

ισόγεια,κατασκευή78,σεκαλήκατάσταση,
ενιαίος χώρος , οι χώροι του λειτουργικοί,
γωνιακό,σετιμήπροσφοράς200€,Αποκλει-
στικήδιάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:24228-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστα

ΚΤΕΛκοντάκατάαποκλειστικότηταανακαινι-
σμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας37τ.μ.

1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται από έναν
ενιαίοχώρο, .ΔιαθέτειθέρμανσημεΚλιμα-
τιστικά , ταΚουφώματατουΣυνθετικάκαιη
ΠόρταείναιΘωρακισμένη-Τιμή:170€.

Κωδ: 24277 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας69
τ.μ.στον1οορ. Αποτελείταιαπό2Χώρους
μεκουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2002 και διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμε
πετρέλαιο,κουφώματακαινούργιασυνθετικά
καιπόρταθωρακισμένη,Τιμή:220€.

Κωδ: 24264 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάμεγάλοανεξάρτητογραφείοσυνολικήςε-
πιφάνειας75τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείται
από3Χώρουςμεγάλους.Είναιανακαινισμέ-
νοτο2017βαμμένο έτοιμοναλειτουργήσει
.Διαθέτει θέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλά τζάμια και
ΠόρταΘωρακισμένη .Μίσθωμαεξαιρετικά
χαμηλόμόνο250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-

τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινί-
ου.Ενοίκιομόνο 150€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24142-Αγγελοχώριστοκέντροτου
χωριούΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας48τ.μ.
ισόγειο.,μεενοίκιοπολύφθηνόμόνο100€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24192-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταέναπολύωραίοΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας83τ.μ. Ισόγειο,
μαζίμεπατάριεπιπλέον65τ.μ.αξιοποιήσιμο
καιέναWCστο ισόγειο.Διαθέτειπολύμεγά-
ληβιτρίνα και ηλιόλουστουςχώρους.Είναι
κατασκευασμένοτο1980,σεμεγάλοεμπορι-
κόδρόμοκαισεσημείομεγάληςπροβολής,
ζητούμενοτίμημαμόνο480€.Πληροφορίες

μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ:24332 -ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταισόγειοκατάστημασυ-
νολικήςεπιφάνειας102τ.μ.μεμεγάληβιτρίνα
επίτουκεντρικούδρόμου,ενοίκιο350€.

Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ κατά αποκλειστικότητα μί-
σθωση νεόδμητου ισογείου καταστήματος
συνολικής επιφάνειας 175 τ.μ.Είναι κατα-
σκευασμένοτο1997,διαθέτει καιαποθήκη
-Ενοίκιο400€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

κάτω ,  ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικό ισό-
γειο κλειστόπάρκινγκ  με γκαραζόπορτα ,
στεγανόκαικαθαρόενοικιάζεταικαιωςαπο-
θήκη  ,μηνιαίομίσθωμα50€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545 -ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυ-
νολικήςεπιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένοτο1995καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου καινούργια , έχει ανελκυστήρα,
πάρκινγκπυλωτής και μίααποθήκημέσα.
Διαθέτει επίσης και ηλιακόθερμοσίφωνα -
Τιμή: 58.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14403ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Διαμέρισμα
114τ.μ.,κατασκευή2004,3υ/δ,2οςόροφος
,ηθέσητουσπάνιακαιμοναδική,μεεκπλη-
κτικήθέαστονκάμποτηςΒέροιας,καλοδια-
τηρημένο,γωνιακόκαιπολύφωτεινόδιαμέρι-
σμα,αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
ατομικήθέρμανσημευπέρυθρες , ενεργεια-
κήςκλάσηςΔ,διαθέτειγωνιακότζάκι,BBQ
και ένα κλειστό γκαράζ , τιμή κομπλέαπό
99.000€.τώρα μόνο85.000€ Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14476ΠΡΟΚΕΙΤΑΙγιαΜονοκατοι-

κία120 τ.μ.,στηΦυτιά , νόμιμημε40 τ.μ.
αποθήκηκτισμένησε400τ.μ.οικόπεδοστο
κέντροτουχωριού,πωλείταιόπωςείναιεπι-
πλωμένηκομπλέ,έχειδύοεπίπεδα,διαθέτη
μίαεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,βλέπει
όλοντονκάμπο ,άψογασυντηρημένη,γεω-
μετρικάδομημένη ,οιχώροι τηςλειτουργικοί
,με ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτει
παραδοσιακότζάκικαιευρίσκεταισεπρονο-
μιακήτοποθεσία,Αποκλειστικήδιάθεσηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14225ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Πωλούνταισή-
μερα2μεζονέτες των150τ.μ.ηκάθεμιαμε
εσωτερικήσκάλα, οι οποίες βρίσκονται σε
οικόπεδο744τ.μ., είναικατασκευή1992,δι-
αθέτουνεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,με
πολύωραίοκήπο,οιχώροιτουςλειτουργικοί,
σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπερές.Μόνοσο-
βαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν,σεπολύ
καλή τιμήκαιοιδυομεζονέτεςμαζίσε τιμή
πραγματικήςευκαιρίας,μόνο50.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

κη147τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπόκεντρικό
δρόμο ,σεημιυπόγειο , τιμήπώλησηςμόνο
17.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-

τοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.1ος
καιαποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικό του
κουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
2005καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιμα-
τιστικό.Έχεικουφώματασυνθετικάκαιέπιπλα
,τιμή55.000€.

Κωδ: 14280 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας55 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά τζάμια
-Τιμή:55.000€.

Κωδ:14279-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείται
από2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Α-
περιόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22786-ΠΙΕΡΙΩΝεπίτουκεντρικού

δρόμουΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλοκαισπάνιοκατά-
στημα ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας369τ.μ.
Είναι κατασκευασμένο το1994καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Τιμήεξαιρε-

τικάχαμηλήμόνο450.000€.Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,υ-
πόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Το
μηνιαίομίσθωματουσήμερα1.200€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

από τονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογιαα-
ποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαιυπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,τιμή28.000€.

Κωδ 13694 ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο
7.5χιλ.Πωλείται χωραφοοικόπεδο 12.000
τ.μ.,γιαεπένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,σε τιμήπράγματι χαμηλή,μόνο
35.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14352 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ

Οικόπεδοσυνολικής επιφάνειας548 τ.μ. ε-
ντός σχεδίου πόλεως Τιμή χαμηλή μόνο
16.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 14248 - Μακροχώρι κοντά στο
πρώηνΔημαρχείοΟικόπεδομεμεγάληπρό-
σοψησεδρόμο ,συνολικήςεπιφάνειας458
τ.μ.Τιμή:22.000€.

Κωδ:14356 -ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700τ.μ.
σεπρονομιούχοθέση,μεθέαπροςτακάτω
,τιμή:75.000€.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
επίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1119τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςΤιμήμόνο45.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενο-
τιοανατολικόπροσανατολισμό ,προσφέρεται
σεπολύκαλήτιμή50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105285ΠΑΠΑΚΙΑ,πωλείταιπάρ-

κινγκ144  τ.μ., 4  θέσεωναυτοκινήτωνμε
δικήτουείσοδοσεισόγειοχώροοικοδομής,
μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη ,
τιμή21.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
κωδ. 14283 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο

1.600 τ.μ.,άρτιο καιοικοδομήσιμο ,βλέπει
σεανοιχτωσιά,μεεκπληκτικήθέα,ελαφρώς
επικλινές ,προνομιούχοοικόπεδο,πρόκειται
γιαμοναδική ευκαιρία καιπροσφέρεταισε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο32.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ηγνωστήεταιρείαταχυμεταφορών«SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνοραντεβούγιαεπικοινωνία:6937226565



ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργά-
της για τονφούρνο«ΛΥ-
ΚΟΥΡΓΟΣ»στηΒέροια.
Τηλ.:6976310431.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετροσυ-
γκολλητήςαπότηνεται-
ρία «Τζάκια-Φωτιάδης»
στηνΠατρίδα.Τηλ.:6976
791774&2331072872.

ΗΕΤΑΙΡΙΑTSIFLIDIS
SECURITY ζητάειπιστο-
ποιημένο και αδειοδοτη-
μένοπροσωπικόςασφα-
λείας για μόνιμη εργασία
όπως επίσης και μία κο-
πέλαγιαημιαπασχόληση.
Πληροφορίεςσταγραφεια
της εταιρίας μαςΘεσσα-
λονίκης 45 και αποστολή
βιογραφικώνστο e-mail:
sales@securitytsiflidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
Delivery και κοπέλα για
τύλιγμα στοψητοπωλείο
ΓΙΑΝΝΗΣ.Πληροφορίεςκ.
Γιώργος-6984472747.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ30τ.μ.μεντουλάπα170€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένολουξ190€
ANOIΞΕΩΣ38τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένολουξ
220€
ΕΛΗΑ40τ.μ.16ετώνεπιπλωμένοκαλό200€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλόμεθέα200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ45τ.μ.μεατομικόλέβητα170€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.επιπλωμένοκαλό200€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένοκαλό180€
ΕΛΗΑ65τ.μ.12ετίαςμετζάκι&κλειστόγκαράζ260€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επι-
πλωμένη220€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ80τ.μ.καλόμεθέα150€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.λουξεπιπλωμένο280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ90τ.μ.10ετίαςμετζάκι&θέα300€
ΚΤΕΛ90τ.μ.ανακαινισμένομεατομικόλέβητα240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.καλόμεθέα&ντουλάπες300€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ90τ.μ.12ετίαςεπιπλωμένοκαλό340€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ95 τ.μ.12ετίαςμεατομικόλέβητα,θέα,
πάρκινγκ360€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.διαμπερέςμεθέα220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.πολύκαλό300€
ΚΤΕΛ110τ.μ.επιπλωμένο280€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ110τ.μ.μεατομικόλέβητα,τζάκι,θέα350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες260€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ140τ.μ.10ετίαςλουξ,θέα500€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200τ.μ.μονοκατοικίαεπιπλωμένητζάκιθέα
300€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ250τ.μ.βίλαυπερλουξ550€

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριομε3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ
120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ
85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250070000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ–Μονοκατοικια+οικ.500τ.μ24800€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑΗμιτελεςδιαμερισμα68τ.μ17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ1Δ-Σ-Καποθ.Α.ΘανωγειοΛΟΥΞ250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.270€
ΜΠΑΣΚΕΤ1ΔΣΚΩΡ/ΣΗΤζακι,Παρκιγκ250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δ-ΣΚανωγειοκαλο160€
ΠΙΕΡΙΩΝΛΟΥΞπροσοψης1ΔΣΚWC,ΑΘκαιΑιρκοντ.
200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικά
χαμηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρ-
τεσιανο13000€

ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΜΕΛΙΚΗπαραγωγικοκτημα7000τ.μμεβανεςπεριοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο14.400στρστηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.
μενερο12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€
ΝΗΣΙΗμαθιας7350τ.μχερσομεβανες,2000τοστρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο1οςμεασανσερ2
2000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό25ως1500
τ.μαπό50εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλη-
σιονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣεισογειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημαεξαιρετικηθεση60+60υπογειο1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος
50τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, 

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Από την εταιρίαVOULISCHEMICALS ζητείται
νεαρόςάντραςγιαεργασίαπουναγνωρίζειάπταιστα
μιαξένηγλώσσα(εκτόςΑγγλικών).

Αποστολήβιογραφικώνμεπρόσφατηφωτογρα-
φίαστοinfo@voulis.com.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙκρεοπώληςγιαεργαστήριοκρε-
άτων.Πληροφορίεςκ.Γιώργος6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως

εσωτερική, για φροντίδα ηλικιωμένων.
Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπεριποίηση
γερόντων,γιαπρωίήγιααπόγευμα,κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα

Αρμονίου&Ακορντεόνγιααρχάριουςκαι
προχωρημένους. Τηλ.: 6946 364695&
2331021842.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και
εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας
αγγλικώνπαραδίδει μαθήματασεπαιδιά
δημοτικούκαιγυμνασίου.Τμέςπολύπρο-
σιτές.Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα
σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑαπόκαθηγητήπτυχι-
ούχοΜαθηματικούΑΠΘσεφιλικέςτιμές.
Τηλ.επικοινωνίας:6906471253.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συνταξιούχος, ευ-

κατάστατος, ζητά γνωριμίαμε κυρίαηλι-
κίας55-70ετών,γιασοβαρήσχέση.Τηλ.:
6989007541.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA SIVIC C, μπλέ

χρώμασεκαλήκατάστασηκαιπολύκαλή
τιμή.Τηλ:6974544844και23310-25476

ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTAYARIS1.300κ.ε.,
μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύητες,

30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατά-
σταση,μαύρο.Τηλ.:2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτητικό

δωμάτιο λευκό με στρώ-
μα, πλυντήριο ρούχων
45άρι, διπλή ντουλάπα,
καναπέςπουγίνεταιδιπλό
κρεβάτι,γραφείομελευκό
τζάμι αμμοβολή και συρ-
ταριέρα γραφείου. Τηλ.:
6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτιμο-
νό με το στρώμα.Πληρ.
τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα

γραφειου,σαλόνιSATOμπλε,4καρέκλες,τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζιπτυσσόμενοσυσκέψεων, ντου-
λάπαμεκλειδαριά(κερασί),ντουλάπα-ράφια(μελί),
καναπέδες,όλασεάριστηκατάσταση.Τηλ.:23310
21210,Κιν.:6978004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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



Ορκίστηκαν οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης χθες το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Πρόεδρου της Δη-
μοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ενώ το παρών στην ορκωμοσία έδωσαν αρκετοί συγγενείς των νέων 
μελών της κυβέρνησης. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος, που ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Εξωτερικών, πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο απευθείας 
από το αεροδρόμιο, καθώς επέστρεψε από τις Βρυξέλλες.

Με θρησκευτικό όρκο ορκίστηκαν οι δύο νέες «μεταγραφές» της κυβέρνησης , ο Θάνος Μωραΐτης και ο Αγγελος Τόλκας που ορκίστηκαν 
από τον Επίσκοπο Μεθώνης κ. Κλήμη, ενώ με πολιτικό οι Γ. Κατρούγκαλος, Σία Αναγνωστοπούλου, Κώστας Μπάρκας και Ελευθερία Χατζηγε-
ωργίου.  «Τιμητική» χαρακτήρισε την πρόταση του πρωθυπουργού, ο νέος υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Άγγελος Τόλκας, αμέσως 
μετά την τελετή ορκωμοσίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Άγγελος Τόλκας είπε ότι το πόστο που αναλαμβάνει είναι κρίσιμο για την Ελλάδα και 
χρειάζεται τη μέγιστη εθνική συναίνεση, ομοψυχία και ανθρωπιά.

«Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να ενδυναμώσουμε τη χώρα μας στη διεθνή προοπτική της και να στηρίξουμε τους ανθρώπους που 
υποφέρουν» τόνισε ο και πρόσθεσε: «Είναι ανάγκη όλα αυτά να γίνουν με προοδευτικό και θετικό πρόσημο, που θα δώσει απαντήσεις στα 
σύγχρονα προβλήματα της χώρας». Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για την επιλογή του να αποδεχθεί την πρόταση του πρωθυπουργού, 
απάντησε ότι θα έχουν καιρό να τα πουν, καθώς σήμερα, είναι άλλες οι προτεραιότητες.

Από την πλευρά του ο Θάνος Μωραΐτης, στην πρώτη επί της ουσίας δήλωσή του σημείωσε πως «αποδέχθηκα την πρόσκληση του πρωθυπουργού, γιατί πιστεύω βαθιά ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις μιας μεγάλης 
προοδευτικής συμμαχίας». Ο νέος υφυπουργός Μεταφορών συμπλήρωσε πως «γι’ αυτούς τους λόγους είμαι εδώ και θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις. Στρατηγικός αντίπαλος είναι η ακροδεξιά και ο βαλκανικός νεο-
φιλελευθερισμός της Νέας Δημοκρατίας. Να διαμορφώσουμε όρους μιας προοδευτικής διακυβέρνησης μακράς πνοής που έχει ανάγκη η κοινωνία». Όταν οι δημοσιογράφοι του είπαν πως οι ψηφοφόροι στην εκλογική του 
περιφέρεια τον επέλεξαν με άλλο κόμμα, τόνισε πως δεν επέλεξαν με άλλο κόμμα και θα μιλήσει γι’ αυτό εκτενώς τις επόμενες μέρες.

«Το 2012 ήμουν υποψήφιος, το 2015 έκανα την πολιτική μου επιλογή και θα είμαι υποψήφιος στην επόμενη εκλογική μάχη» 
σημείωσε.  «Είναι μεγάλη μου τιμή που με επέλεξε ο πρωθυπουργός τη μεγάλη στιγμή για την Ευρώπη. Ελπίζω να ανταπε-
ξέλθω. Είναι μεγάλη πρόκληση ο καλπασμός της Ακροδεξιάς, το Brexit, πώς θα πάει η Ευρώπη και ποιο ρόλο θα παίξει η Ελ-
λάδα», δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών Σία Αναγνωστοπούλου προσερχόμενη στο Προεδρικό Μέγαρο για την 
ορκωμοσία. 

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη οικογενειακή 
φωτογραφία των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου με 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και τον 
Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και ακολούθησε χαλαρή συζήτηση 
μεταξύ του Πρωθυπουργού και των νέων Υφυπουργών, οι οποί-
οι συνοδεύονταν από μέλη των οικογενειών τους και στενούς 
τους συνεργάτες.
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P Η μόνη λύση είναι 
τελικά να εμπλακώ σε κανένα 
οικονομικό σκάνδαλο…

 
P Έτσι κι αλλιώς ελά-

χιστοι τιμωρούνται.
 
P Η αγάπη διαφωνεί. 

Λέει ότι δεν είμαι εγώ για τέ-
τοια. Δεν ΗΜΟΥΝ, λατρεία.

 
P Τελικά αυτό πρέπει 

να εννοούσαν οι παλιοί ό-
ταν έλεγαν: ‘εκεί που είσαι 
ήμουνα κι εδώ που είμαι θα 
‘ρθεις’.

 
P Ψάχνω μια αντίστοιχη δημώδη φράση 

τύπου ‘μπρος στα κάλλη τι ‘ναι ο πόνος’ για τα 
σκάνδαλα. Για να τους ταπώνω στη συζήτηση, όπως 
έκανε η γιαγιά η Ζαφείρα όταν έκανε αποτρίχωση 
μπικίνι.

 
P Πλέον το μόνο σε μπικίνι που υπάρχει 

στον πλανήτη για εμάς είναι κάτι νησιά στον 
Ειρηνικό.

 
P Τα λένε και νησιά Μάρσαλ. Σε βαθμό να 

ανησυχείς για το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα της 
αμερικανικής βοήθειας μετά τη λήξη του δευτέρου 
παγκοσμίου πολέμου.

 

P Διότι η έτερη απόβαση σε μπικίνι, έγινε 
πριν λίγα χρόνια από το μπλοκ που ήθελε να 
μας προστατεύσει η πρώτη.

 
P Τώρα ζουν ανάμεσά μας.
 
P Αν αυτοχαστουκιζόμασταν όλοι μετά τον 

καφέ το πρωί για ένα πεντάλεπτο, στα σίγουρα 
θα ήμασταν μια πολύ καλύτερη κοινωνία.

 
P Τύπου: δείρε τον εαυτό σου μια φορά τη 

μέρα. Κι αν δεν ξέρεις εσύ γιατί, ξέρει αυτός.
 
P 69 ευρώ κόστισε φέτος σε ένα ζευγάρι 

η γιορτή του αγίου Βαλεντίνου. Κάτι μού θυμίζει 
και το ποσό.

 

P Ορκίστηκαν χθες 
οι νέοι της κυβέρνησης. 
Μία μέρα πριν λήξη η πε-
ρίοδος των μεταγραφών.

 
P Αποδείχθηκε 

ξανά: στο ΠαΣοΚ οι 
μισοί κοιτάνε προς τη 
μία πλευρά, κι οι άλλοι 
μισοί προς την άλλη. 
Όλοι οι υπόλοιποι δεν 
βλέπουνε.

 
P Και:
 Ανοίγει ένα πολυκα-

τάστημα στο κέντρο της 
πόλης. Σλόγκαν: «Έχουμε 
τα πάντα για όλους». Ένα 
πρωί ξεκινάει ένας κύριος να πάει να αγοράσει μια 
γραβάτα. Μπαίνει μέσα στο μαγαζί

-Καλημέρα, θα ήθελα μια γραβάτα.
-Τι χρώματος γραβάτα θα θέλατε; ρωτάει ο υπάλ-

ληλος.
-Μια κίτρινη, παρακαλώ.
-Για κίτρινες γραβάτες θα πάτε στον 1ο όροφο! 
Ανεβαίνει στον 1ο.
-Καλημέρα, θα ήθελα μια κίτρινη γραβάτα.
-Τη θέλετε μονόχρωμη ή να έχει και άλλα χρώμα-

τα; ρωτάει ο υπάλληλος.
-Μια κίτρινη και με άλλα χρώματα για να ταιριάζει 

με πολλά, παρακαλώ.
-Για κίτρινη γραβάτα και με άλλα χρώματα θα 

πρέπει να πάτε στον 2ο όροφο! 
Τι να κάνει, ανεβαίνει στον 2ο.
-Καλημέρα, θα ήθελα μια κίτρινη γραβάτα και με 

άλλα χρώματα παρακαλώ.
-Τη θέλετε με σχέδια ή σκέτη; ρωτάει ο υπάλλη-

λος. 
-Μία με σχέδια, παρακαλώ.
-Για γραβάτες με σχέδια θα πρέπει να πάτε στον 

3ο όροφο!

Ο τύπος έχει αρχίσει να γίνεται έξαλλος. Ανεβαίνει 
στον 3ο.

-ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΘΕΛΩ ΜΙΑ ΓΡΑΒΑΤΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΙ 
ΜΕ ΑΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ!!

-Βεβαίως κύριε, δεν είναι ανάγκη να φωνάζετε. 
Με τι σχέδια τη θέλετε; Έχουμε με καρτούνς, ζωάκια 
καθώς και με σχήματα.

-Μια όποια να ‘ναι, δώστε μου μια να φύγω!
-Βεβαίως κύριε, μπορείτε όμως να μου φέρετε 

το πουκάμισο και το σακάκι σας για να δούμε αν 
ταιριάζει;

-Μα δεν έχω εδώ το πουκάμισο και το σακάκι!
-Δυστυχώς αγαπητέ μου, δεν μπορώ να σας 

δώσω τη γραβάτα αν δεν δούμε ότι ταιριάζουν. Η 
πολιτική του καταστήματος είναι ο πελάτης να παίρ-
νει αυτό που του ταιριάζει και όχι αυτό που του προ-
σφέρουν.

Τι να κάνει, κατεβαίνει στο ισόγειο για να πάει να 
τα φέρει. Εκείνη την ώρα έμπαινε στην πόρτα ανα-
ψοκοκκινισμένος ένας άλλο κύριος.

-Να ρε μπαγλαμάδες η λεκάνη μου! Να και ο 
πισινός μου! Δώστε μου επιτέλους το κωλόχαρτο να 
φύγω!

K.Π.

Ορκίστηκε χθες το απόγευμα υφυπουργός 
ο Άγγελος Τόλκας στην κυβέρνηση Τσίπρα
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