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Να εισπραχθούν τα «φέσια» 
προς τον Δήμο Βέροιας

   Μπορεί ο προϋπολογισμός του 2020 να πέρασε 
κατά πλειοψηφία, ωστόσο υπήρξε απόλυτη 
ομοφωνία στο να εισπραχθούν τα χρέη προς 
τον δήμο Βέροιας που σύμφωνα με τον αρμόδιο 
αντιδήμαρχο Οικονομικών Στ. Ασλάνογλου 
αγγίζουν τα 10 εκατ. Ευρώ!!! Με μια φωνή όλες 
οι παρατάξεις έβαλαν πλάτη και έδωσαν το 
πράσινο φως στην διοίκηση να προχωρήσει στην 
είσπραξη προστίμων, ενοικίων, τελών και πάσης 
φύσεως χρεών προς τον δήμο, αφού ειδικά τέτοιες 
εποχές δεν είναι να γράφεις στο τεφτέρι φιλότιμο. 
Είναι σημαντικό πάντως να υπάρχει ομοφωνία 
και πολιτική στήριξη σε μια τέτοια απόφαση, 
που μπορεί να θεωρείται το αυτονόητο, αλλά 
στην Ελλάδα γνωρίζουμε, ειδικά στο παρελθόν, 
ότι για λόγους πολιτικού κόστους ή πολιτικής 
εκμετάλλευσης, αυτά τα φέσια παρέμεναν στα 
αζήτητα.
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Χωρίς ρεύμα, έμειναν για μια ώρα,
τα χωριά του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΣτοσκοτάδιβυθίστηκανταχωριάτουΔήμουΑλεξάνδρειαςτοβράδυτηςΚυριακής,λόγομετάτις8.00,λόγωβλάβης
σεκεντρικόυποσταθμό.ΩστόσοτοσυνεργείοτηςΔΕΗανέλαβευπηρεσίακαιαποκατέστησετηζημιά,καιτορεύμαεπα-
νήλθεμέσασεμίαώρα!

Κοινότητες και Πρόεδρος οι τυχεροί της πίτας
στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Πρώτη συνεδρίαση της
χρονιάς και όπως το έθιμο
καλεί, τοΔημοτικόΣυμβού-
λιο έκοψε την βασιλόπιτα
του2020.

Τοφλουρί από τηνπίτα
έπεσεστο κομμάτι τωνΚοι-
νοτήτων τουΔήμου και το
έλαβεηΣοφίαΠαππά,από
τηνΑγίαΜαρίναενώσταπι-
τάκια, τυχερόςήτανοπρόε-
δροςτουΔημοτικούΣυμβου-
λίουΆρηςΛαζαρίδης.

Καλή και ειρηνική χρο-
νιά!Λίγο δύσκολομαςφαί-
νεται,αλλάτοευχόμαστε!

Μουσικοχορευτικός«Γκρίζοςέρωτας»πουαναγεννά
τοπαρελθόν,μεσύγχρονηματιά

Μία ιδιαίτερημουσικοχορευτικήπαράστα-
ση βασισμένη στη λαϊκή παράδοση, αλλά
χωρίςτηναντίληψημιαςπαραδοσιακήςπρο-
σέγγισης,παρουσίασεηΕλληνικήΛαογραφι-
κήΕταιρίαΈκφρασηςκαιΠολιτισμού,τοβρά-
δυτουΣαββάτουστοΧώροΤεχνώνΒέροιας.

Ηπαράσταση «Γκρίζος έρωτας» με την
καλλιτεχνική επιμέλεια του ΓιώργουΛιάρου,
μέσααπόθεατρικούςκανόνεςδραματοποίη-
σε ερωτικάβιώματα, μαρτυρίες και αλήθειες
ανθρώπων και ζευγαριών μιαςπαλαιότερης
εποχήςκαιτιςενέταξεσεέναμουσικοχορευ-
τικόδρώμενο,πουαναγεννάτοπαρελθόνμε
μιασύγχρονηματιάκαιάποψη.

Εξαιρετικοίμουσικοίκαι τραγουδιστές της
παράδοσης και χορευτές, ενώ στηνπαρά-
στασησυμμετείχαν και χορευτές τουΤμήμα-
τοςΛαογραφίαςτηςΚΕΠΑΔήμουΒέροιας,τωνΝτόπιωνΜακροχωρίου,καθώςκαιτουΟμίλουΜελίκηςκαιπεριχώρων.

ΓεμάτοςοΧώροςΤεχνώνμέχρικαιτονεξώστηκαιθερμότοχειροκρότημαγιατουςανεκπλήρωτουςπόθους,τουςα-
νομολόγητους,τιςκατάρεςκαιτιςαπογοητεύσειςτωνερωτευμένωνκαιτουςκαημούςτουέρωτα!

ΟαντιδήμαρχοςΤεχνικώνΑλέξανδροςΤσαχουρίδης
προσκάλεσε τομεσημέρι τουΣαββάτουδημοσιογράφους
τηςΒέροιαςστην«ΚρυφήΑυλή»παρουσίατουδημάρχου
ΚώσταΒοργιαζίδη,αφούόπωςείπεμετεκλογικάκαιμετά
την ανάληψη των καθηκόντων του δεν είχε επαφήμε τα
τοπικάΜΜΕκαιήτανεπιθυμίατουναγίνειμιασυνάντηση
«to know as better» (κατά την ατάκα από την ελληνική
ταινία),όπωςεύστοχατηνχαρακτήρισεοσυνάδελφοςκαι
συνεργάτηςΝίκοςΒουδούρης.

Ανκαιήτανμιαχαλαρήσυνάντηση,έπεσανστοτραπέζι
θέματα και προβλήματαπου απασχολούν τους δημότες
όπωςτανέανεκροταφείατηςΒέροιας,οιθέσειςστάθμευ-
σης δικύκλων, το θέμα τουβιολογικού καθαρισμού, αλλά
καιπαρεμβάσειςσεδρόμους,πλατείεςκλπ.

Ρωτήθηκανόμως και για τιςπολιτικές τουςπροθέσεις
με τονΑλέξηΤσαχουρίδη ναδηλώνει κατηγορηματικάότι
κατήλθεστις εκλογέςστοπλευρό τουΚώσταΒοργιαζίδη
καιθα τονστηρίξεισεόποιαπολιτική επιλογήκιανκάνει
στομέλλον,στηναυτοδιοίκησηήαλλού!Απότηνπλευρά
τουοδήμαρχοςξεκαθάρισεότιστομυαλότουυπάρχειμό-
νοοδήμοςτηςΒέροιαςκαιπώςθατονυπηρετήσειμετον
καλύτεροδυνατότρόπο.

Στη συνάντησηπαραβρέθηκε για λίγο και οπαλαιός
εκδότηςτου«Λαού»,ΜιχάληςΠατσίκας,οοποίος-μετην
ευκαιρία των55ων«γενεθλίων» τουΛΑΟΥ (18/1/1965 το
πρώτοφύλλο) του ζητήθηκε και αφηγήθηκε μερικές χα-
ρακτηριστικέςστιγμές τηςμακρόχρονηςπορείας της εφη-
μερίδας και τουσυγκροτήματος.Επίσηςανέφερεότι από
τουςπαρευρισκόμενους δημοσιογράφους άπαντεςπλην
τηςΚάτιαςΠαπαϊωάννου,έχουνεργαστείστονΛΑΟ,που
αποτέλεσεδημοσιογραφικόσχολείογιαόλους.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν (όπως εμφανίζονται
στη φωτογραφία, από αριστερά):ΚάτιαΠαπαϊωάννου
(veriotis.gr),ΠαύλοςΤουτουντζίδης(Ημερήσια),Κώστας
Τσιμόπουλος (Βέροια, Κερκίδα και 24oresimathia.gr),
ΑλέκοςΤσαχουρίδης (αντιδήμαρχοςΒέροιας),Κώστας
Βοργιαζίδης (Δήμαρχος Βέροιας),ΜιχάληςΠατσίκας
(πρ.εκδότηςεφημερίδας«ΛΑΟΣ»),ΖήσηςΜιχ.Πατσίκας
(εκδότης εφημερίδας «ΛΑΟΣ», laosnews.gr και παρα-
γωγός τουΑΚΟΥ99,6),ΒύλληςΓαλανομάτης (εκδότης
εφημερίδας «Βέροια») καιΝίκοςΒουδούρης (InVeria.gr
καιπαραγωγόςτουΑΚΟΥ99,6).

Φανερά…στην«ΚρυφήΑυλή»ταείπαν
εκπρόσωποιτωντοπικώνΜΜΕμετονΑντιδήμαρχο

Αλ.Τσαχουρίδηπαρουσίατουδημάρχου

ΤονΑγ.ΑθανάσιοΡιζωμάτων
τίμησανοΥφυπ.Οικονομικών

Απ.Βεσυρόπουλος
καιοβουλευτήςΝ.Δ.
Τ.Μπαρτζώκας

ΣταΡιζώματα βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου, ο υφυ-
πουργόςΟικονομικώνΑπόστολος Βεσυρόπουλος και ο
βουλευτήςΗμαθίας τηςΝ.Δ.ΤάσοςΜπαρτζώκας, οι οποίοι
τίμησανμε τηνπαρουσία τους τον εορτάζονταπροστάτη του
χωριούΆγιοΑθανάσιο.Ανκαιτοπρόγραμματουυφυπουργού
είναιπολύφορτωμένοκαιοιυποχρεώσειςστουπουργείοδεν
τουεπιτρέπουνναέχειπολύχρόνοστηνδιάθεσήτου,βρίσκει
τρόποκαικρατάεπαφέςμετηνΗμαθία,αφούκαταφέρνεικαι
δίνειτο«παρών»ακόμηκαισεαπομακρυσμέναχωριά.

(Η φωτογραφία είναι από την σαββατιάτικη πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία στον Αγ. Αθανάσιο Ριζωμάτων)
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Σύγκρουση βυτιοφόρου 
με Ι.Χ στην Αλεξάνδρεια

 

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 περί ώρα 
13.00 στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, συγκεκριμένα στο τροχαίο ενεπλάκη βυτι-
οφόρο όχημα πρατηρίου υγρών καυσίμων και Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο στη 
διασταύρωση για Καψοχώρι.

Ευτυχώς σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές.
Στο συμβάν δύο αυτοκινούμενες μηχανές της ομάδας Ζ και όχημα της Π.Υ. 

Αλεξάνδρειας για πλύση του οδοστρώματος λόγω της ολισθηρότητας αφού 
εύφλεκτο υλικό- πετρέλαιο θέρμανσης απλώθηκε παντού με κίνδυνο την πε-
ραιτέρω δημιουργία ατυχήματος.

 Γύρω στις 10.30 το βράδυ του Σαββάτου υ-
πήρξε προσπάθεια από αγνώστους να επιτεθούν 
σε έναν νεαρό 15 ετών, ο οποίος το αντιλήφθηκε 
έγκαιρα και τράπηκε σε φυγή. Αυτό προκύπτει α-
πό την μαρτυρία του εφήβου και διαδραματίστηκε 
στο πάρκο στα Παπάκια της Βέροιας.

Το χρονικό της απόπειρας
Γύρω στις 22.30 δύο νεαροί ηλικίας 15 ετών 

επέστρεφαν από την σαββατιάτικη βόλτα τους και 
λίγο μετά το Βήμα του Απ. Παύλου με κατεύθυνση 
τα Παπάκια χώρισαν για να κατευθυνθεί ο καθέ-
νας στο σπίτι του.

Ο ένας εκ των δύο συνέχισε να περπατά μέσα 
από το παρκάκι στα Παπάκια με κατεύθυνση την 
ανηφόρα της οδού Αφροδίτης. Ενώ βρίσκεται 
όμως μέσα στο παρκάκι ένα λευκό μικρό Ι.Χ., 
φρενάρησε και σταμάτησε ακριβώς στην βρύση 
μπροστά στον πρώην Κωσταλάρ, ενώ βγήκαν 
ταυτόχρονα 3 νεαροί άνδρες από αυτό.

Οι δύο παρέμειναν δίπλα στο αυτοκίνητο και ο 
ένας άρχισε να κατευθύνεται προς το μέρος του 
15χρονου. Ο έφηβος αντιλήφθηκε ότι ο νεαρός 
ερχόταν προς το μέρος του και ενστικτωδώς στα-
μάτησε. Τότε ο άγνωστος επιτάχυνε και ο έφηβος 
κατάλαβε ότι ο άγνωστος κινείται απειλητικά προς 
το μέρος του.

 Άρχισε να τρέχει τρομαγμένος αντίθετα, με 
κατεύθυνση την πλατεία Ωρολογίου με σκοπό να 
βρεθεί σε σημείο με κόσμο και φώτα.

Ο έφηβος σε λίγα δευτερόλεπτα ήταν στην 
πλατεία Ωρολογίου και κάλεσε αμέσως τους γο-
νείς του και ο πατέρας του έσπευσε αμέσως και 
τον πήρε με το αυτοκίνητο του.

Ο πατέρας αμέσως μετά το ύποπτο συμβάν 
εντόπισε ένα μικρό λευκό Ι.Χ μάρκας Fiat Punto 
με πινακίδες Θεσσαλονίκης και φιμέ τζάμια και 
αναμμένη την μηχανή, το οποίο ήταν σταθμευμένο 
μπροστά στο μανάβικο απέναντι από το πάρκινγκ 
των λεωφορείων στο Βήμα του Απ. Παύλου.

 Ο πατέρας του εφήβου πλεύρισε το ύποπτο αυτοκίνητο και 
στάθηκε δίπλα του. Τότε το ύποπτο αυτοκίνητο επιτάχυνε απότομα 
και έφυγε προς τα Παπάκια. Ο πατέρας ειδοποίησε την Αστυνομία, 
έδωσε τα στοιχεία του υπόπτου αυτοκινήτου, το οποίο λίγο αργότε-

ρα κατέβαινε την Μητροπόλεως και έστριψε στην Ελιάς. Δυστυχώς 
όμως από εκεί και πέρα χάθηκαν τα ίχνη του και η Αστυνομία δεν 
μπόρεσε να το εντοπίσει.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Βέροιας που διε-
ρευνά την υπόθεση. 

φωτο αρχείου

Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας: Με κριτική αλλά και καλές προθέσεις 
ψηφίστηκε ο πρώτος προϋπολογισμός με τον «Κλεισθένη»
-Απόλυτη ομοφωνία όμως στην, πάση θυσία, είσπραξη οφειλών προς τον Δήμο

Ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα 
του 2020 συζητήθηκε χθες βράδυ στην πρώτη συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για τη 
νέα χρονιά, παρουσία της διευθύντριας προγραμμα-
τισμού Μαρούλας Γεωργιάδου και του διευθυντή 
Οικονομικού Τμήματος Δημ. Σαζακλίδη, που πα-
ρουσίασαν συνοπτικά τα στοιχεία και απάντησαν, 
διευκρινιστικά σε ερωτήσεις συμβούλων. Προηγήθηκε 
συζήτηση στην οποία καταγράφηκαν προβληματισμοί 
για τη διαδικασία της πρωτόγνωρης φέτος συζήτησης 
και ψήφισης του προϋπολογισμού, με το νέο νόμο 
του Κλεισθένη, που αφήνει αδιευκρίνιστα κάποια 
σημεία. Το κενό της νομοθεσίας διαφάνηκε μετά την 
πρόταση Μαρκούλη, που δεν μπόρεσε να αποσα-
φηνισθεί εξ’ αρχής, εάν μπορεί να συμπεριληφθεί 
στον προϋπολογισμό ή εάν θα ψηφιστεί χωριστά ως 
πρόταση. Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 
45.344.000 ευρώ με αποθεματικό 238.000 ευρώ και 
του τεχνικού προγράμματος στα 13 εκ. ευρώ. Κατά 
τη συζήτηση του θέματος, έγιναν διευκρινιστικές ερω-
τήσεις επί των έργων και των κονδυλίων, δόθηκαν 
κάποιες απαντήσεις και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής των 
παρατάξεων και όσοι σύμβουλοι ζήτησαν τον λόγο.

Κοινός τόπος στις τοποθετήσεις, υπήρξε η αυστηρή κριτική αλλά και 
η παρότρυνση – αίτημα προς τον δήμαρχο, να εισπράξει τις οφειλές 
των δημοτών που φτάνουν τα 10.000.000 περίπου ευρώ.

Ο αντιδήμαρχος οικονομικών χαρακτήρισε ρεαλιστικό τον προϋπο-
λογισμό, στον οποίο αυξήθηκαν οι δαπάνες της κοινωνικής πολιτικής, 
ενώ μειώθηκαν οι τόκοι δανείων με πρόβλεψη για περαιτέρω μείωση. 
Εξέφρασε επίσης την αισιοδοξία του ότι το 2020 θα πάει καλύτερα ο Δή-
μος και θα γίνει μία εντατικότερη προσπάθεια να εισπραχθούν τα χρέη 
των δημοτών με πιο σκληρά μέτρα, λόγω και ων πιεστικών ελέγχων 
προς τους Δήμους.

Τοποθετήσεις
Στις τοποθετήσεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων ανέφεραν 

μεταξύ άλλων:
Γ. Μπατσαρά: Παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον ο προϋπολογισμός, 

χωρίς να εντυπωσιάζει, είναι όμως ευέλικτος, εκτελεστέος και ισοσκελι-
σμένος. Το σύνθημά μας ήταν πάντα ότι τα μικρά συνθέτουν τα μεγάλα. 

Τα… μεγάλα τα αφήνουμε σε άλλες παρατάξεις που προτείνουν έργα 
χωρίς κοστολόγηση, για εντυπωσιασμό.

Π. Παυλίδης: Θα επιθυμούσαμε να είναι ο Δήμος μας διεκδικητικός 
και να βρίσκει τρόπους να πιέζει για χρήματα και πόρους. Αλλά αυτό 
θέλει μελέτες και ετοιμότητα. Δεν λέμε ρεαλιστικό έναν προϋπολογισμό 
χωρίς να μπορούμε να εισπράξουμε τις οφειλές των πολιτών… Έργα, 
είναι κι αυτά που χρειάζεται η κοινωνία και οι συνδημότες μας… Χάσατε 
κύριε δήμαρχε μία ευκαιρία να γίνει μια ξεχωριστή συνεδρίαση για το τε-
χνικό πρόγραμμα, ώστε να συζητηθούν οι προτάσεις των παρατάξεων. 
…θα ψηφίσουμε και ας μην είμαστε ευχαριστημένοι, θα το στηρίξουμε 
για πρώτη φορά, σε πνεύμα συνεργασίας,

Αντ. Μαρκούλης: «Δεν είναι ρεαλιστικός ένας προϋπολογισμός με 
25% απόκλιση από τον προηγούμενο, θα πρέπει να διεκδικούμε την εί-
σπραξη οφειλών των συνδημοτών μας εκ των οποίων κάποιες υπερβαί-
νουν την 5ετία». Ο κ. Μαρκούλης κατέθεσε και τις προτάσεις της παρά-
ταξής του που αφορούν σε χώρους στάθμευσης, στην αποσυμφόρηση 
του κυκλοφοριακού, στη μετεγκατάσταση των Κοιμητηρίων, στην ανά-
πλαση της κοίτης του Τριποτάμου και σε μελέτες έργων υποδομής, ενώ 

εκτίμησε ότι τα ανείσπρακτα χρέη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τέλος 
δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμό διότι επαναλαμβάνεται…

Γ. Τσαναξίδης (ΛΑΣ): Ο προϋπολογισμός οφείλει να συνοδεύεται 
από μια σοβαρή εισηγητική έκθεση. Αν δεν την έχει, είναι μισή δουλειά. 
Εάν κινείται στο αντιμνημονιακό, αντιλαϊκό πλαίσιο, είναι ένα copy-
paste του προηγούμενου και μας προβληματίζει το υψηλό νούμερο των 
ανείσπρακτων οφειλών.

Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού έκαναν και δημοτικοί σύμ-
βουλοι των παρατάξεων, ενώ ο δήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης, έκλεισε, 
χαρακτηρίζοντας θετική την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού, 
διότι για πρώτη φορά -όπως είπε- κατατίθενται εναλλακτικές προτά-
σεις. «Παρόλα αυτά, δεν θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε την πρόταση 
Μαρκούλη, διότι υπάρχουν νομοθετικά κενά, που δεν διευκρινίζουν τις 
πηγές των κονδυλίων» είπε και απάντησε σε σημεία της πρότασης που 
αφορούσαν κυρίως στα νέα νεκροταφεία και την κοίτη του Τριποτάμου. 
Επίσης ο κ. Βοργιαζίδης εξέφρασε ικανοποίηση από το γεγονός ότι 
όλες οι παρατάξεις συμφωνούν στην είσπραξη των χρεών και όπως 
είπε «θα χαρούμε πολύ να φανεί και σ’ αυτό η καλή σας διάθεση». Ανα-
φερόμενος στα θετικά του προϋπολογισμού υπογράμμισε την αύξηση 
του ποσού κατά 5 εκατ. ευρώ, στην πορεία, λόγω του σχεδίου βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και επεσήμανε τη λήξη του μεγάλου δανείου (Πει-
ραιώς) από το οποίο απομένουν 250.000 ευρώ τόκοι. Έθιξε επίσης το 
πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, ευχόμενος να ξεφύγουν κάποια 
στιγμή οι Δήμοι από τη μέγγενη αυτής της απαγόρευσης και διαβεβαίω-
σε ότι το 2020 οι δημότες θα απολαύσουν κάτι παραπάνω, ως αποτέλε-
σμα της δουλειάς που έγινε την περασμένη χρονιά.

Ψηφοφορία
Στην ώρα της ψηφοφορίας φάνηκε για μια φορά ακόμα η «αμηχα-

νία» του Σώματος λόγω της εφαρμογής του Κλεισθένη, για πρώτη φο-
ρά, στη διαδικασία συζήτησης του προϋπολογισμού και εάν ψηφίζεται ή 
όχι από τους προέδρους Κοινοτήτων. Τελικά, κατατέθηκαν προς ψήφι-
ση δύο προτάσεις: Αυτή, της Οικονομικής Επιτροπής, ως είχε και αυτή 
του Αντώνη Μαρκούλη.

Τον προϋπολογισμό της Δημοτικής Αρχής ψήφισαν οι παρατάξεις 
του Δημάρχου, της Γ. Μπατσαρά και του Π. Παυλίδη, ενώ τα 6 λευκά 
προήλθαν από την ΛΑΣ και τον συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας 
του παραιτηθέντος Γ. Παπαγιάννη, ενώ η παράταξη Μαρκούλη ψήφισε 
μόνο τη δική της πρόταση.

Σοφία Γκαγκούση

 Απόπειρα επίθεσης σε έφηβο 
το Σάββατο βράδυ στα Παπάκια στη Βέροια
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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:   Πέμπτη 16/1/20 
– Παρασκευή 17/1/20 – Σάββατο 
18/1 – Κυριακή 19/1 στις 17.15

Σκηνοθεσία: ΒΛΑΝΤ ΜΠΑΡ-
ΜΠΕ Σενάριο: ΒΛΑΝΤ ΜΠΑΡΜΠΕ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 
ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, ΕΒΕΛΙΝΑ ΑΡΑΠΙΔΗ, 
ΠΟΙΜΗΣ ΠΕΤΡΟΥ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑ-
ΜΟΥΣΑΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΕΛΛΑ ΓΚΙΖΕΛΗ, ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΝΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ

JUMANJI: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΑ (Αγγλικά 
με Ελληνικούς Υποτιτλ.)

Προβολές:   Πέμπτη 16/1/20 – Παρασκευή 
17/1/20 – Δευτέρα 20/1/20– Τρίτη 19/1/20 – 
Τετάρτη 21/1 στις 19.00

Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪΚ ΚΑΣΝΤΑΝ
Σενάριο: ΤΖΕΪΚ ΚΑΣΝΤΑΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΤΖΑΚ 

ΜΠΛΑΚ, ΝΤΑΝΙ ΓΚΛΟΒΕΡ, ΝΙΚ ΤΖΟΝΑΣ, ΚΑ-
ΡΕΝ ΤΖΙΛΑΝ, ΑΛΕΞ ΓΟΥΛΦ, ΝΤΟΥΕΪΝ ΤΖΟΝ-
ΣΟΝ (ΤΗΕ ROCK), ΜΟΡΓΚΑΝ ΤΕΡΝΕΡ

JUMANJI: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:   Πέμπτη 16/1/20 – Παρασκευή 

17/1/20 – Σάββατο 18/1/20– Κυριακή 19/1/20 
στις 17.00

ΕΥΤΥΧΙΑ
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00
Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί: ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΛΟΥΔΑΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΟΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΠΥΓΜΑ-
ΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΙΑ ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, 

ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ, ΘΑΝΟΣ 
ΤΟΚΑΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, ΜΑΤΘΙΛΔΗ 
ΜΑΓΓΙΡΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

1917 
Προβολές:  Καθημερινά στις 21.30
Σενάριο/ Σκηνοθεσία: ΣΑΜ ΜΕΝΤΕΣ
Ηθοποιοί: ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ,  ΜΑΡΚ 

ΣΤΡΟΝΓΚ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, 
ΑΝΤΡΙΟΥ ΣΚΟΤ, ΝΤΙΝ ΤΣΑΡΛΣ ΤΣΑΠΜΑΝ, 
ΤΖΟΡΤΖ ΜακΚΕΪ

 
Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΤΖΟΥΕΛ
Προβολές: Πέμπτη 16/1/20 – Παρασκευή 

17/1/20 – Δευτέρα 20/1 – Τρίτη 21/1 – Τετάρτη 
22/1 στις 21.15

Σάββατο 18/1/20– Κυριακή 19/1/20 στις 
19.00 και 21.30

Σκηνοθεσία: ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ
Σενάριο: ΜΠΙΛ ΡΕΪ
Ηθοποιοί: ΣΑΜ ΡΟΚΓΟΥΕΛ, ΤΖΟΝ ΧΑΜ, 

ΟΛΙΒΙΑ ΓΟΥΑΪΛΝΤ , ΚΑΘΙ ΜΠΕΪΤΣ, ΠΟΛ ΓΟΥ-
ΑΛΤΕΡ ΧΑΟΥΖΕΡ

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»     16/1/20 - 22/1/20

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση σε συνεστίαση
Συνεστίαση του Συλλόγου Νεφροπαθών Ν. Ημαθίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 

Ιανουαρίου 2020 στις 12.00 μ.μ. στο Κτήμα Γκαντίδη με μουσική, πλήρες γεύμα, απεριόριστο 
ποτό. Τιμή 13 ευρώ.

Δράση στη Νάουσα με σκοπό την 
κυκλοφοριακή αγωγή

Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 
2020 μία ομάδα ωφελούμενων του 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοι-
ξης» βρέθηκαν στη Νάουσα   με 
σκοπό την κυκλοφοριακή αγωγή  
και την ανάπτυξη  βασικών δεξι-
οτήτων, ώστε οι ωφελούμενοι να 
μετακινούνται αυτόνομα. Σε πρώ-
το στάδιο ενημερώθηκαν στο χώ-
ρο «ΒΕΤΛΑΝΣ» δίπλα στο νοσο-
κομείο της Νάουσας από δασκά-
λους με οπτικοακουστικό υλικό για 
την κυκλοφοριακή αγωγή για μία 
ώρα και στη συνέχεια ακολούθησε 
πρακτική άσκηση στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής επίσης στη Νάουσα. Στο ενδιάμεσο διάλλειμα οι 
ωφελούμενοι απήλαυσαν ζεστά ροφήματα στο καφέ που βρίσκεται στην «ΒΕΤΛΑΝΣ».

Η κυρία Τσαγερό συμμετείχε στην γιορτή 
του Μορφωτικού Συλλόγου στον Τρίλοφο
  Ο Μ.Π.Σ. Τριλόφου  ‘’ΑΡΙΣΤΟ-

ΤΕΛΗΣ’’ φιλοξένησε την κυρία Όλγα 
Κουτμηρίδου και    τα    όμορφα   
παραμύθια της σε  μια  γιορτή  για  
τα  παιδιά  , που πραγματοποιή-
θηκε στην κατάμεστη αίθουσα του 
‘’ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ’’ Πολιτιστικού 
Κέντρου Τριλόφου. Η κυρία Κουτμη-
ρίδου ανέγνωσε μαζί με την εγγονή 
της ,Ιωάννα, αποσπάσματα από το 
βιβλίο της, ‘’Η κυρία Τσαγερό’’, που 
αναδεικνύει τις αξίες της φιλίας,της 
αγάπης και της αλληλεγγύης αφο-
πλίζοντας  μικρούς και μεγάλους 
ακροατές με την ιδιαίτερη γραφή 
της. Ακολούθησε κοπή βασιλόπιτας που η ίδια πρόσφερε ,ενώ η πρόεδρος του συλλόγου κυρία Μαρία 
Καραγιάννη μοίρασε δωράκια σε όλα τα παιδιά. Η γιορτή έκλεισε με karaoke και  πολύ χορό. 

Η βασιλόπιτα 
του Γηροκομείου

Στην κατάμεστη αίθουσα τελετών του Γη-
ροκομείου μας, αλλά και στους άλλους χώ-
ρους του ιδρύματος, αφού πλήθος Βεροιέων 
τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία του, 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το μεσημέρι 
η κοπή της βασιλόπιτας.

Στην τελετή πρωτοστάτησε ο Πρωτοσύ-
γκελος Αθηναγόρας Μπίρδας, εκπροσω-
πώντας τον Μητροπολίτη μας, ο οποίος στον 
σχετικό χαιρετισμό του αναφέρθηκε στο συνε-
χές ενδιαφέρον της Ιεράς Μητροπόλεως προς 
τους απόμαχους της ζωής που φιλοξενούνται 
ως τρόφιμοι στο Ίδρυμα. Κλείνοντας το λόγο 
του αναφέρθηκε στο θεάρεστο έργο που επι-
τελούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
στους οποίους και παρέδωσε το χρηματικό 
ποσό των 4.550 ευρώ για τις ανάγκες του 
Ιδρύματος, προϊόν των πιστών όλων των ενο-
ριών της πόλης.

Ακολούθως τον λόγο πήρε η Πρόεδρος 
του Αδελφάτου του Ιδρύματος κ. Δόξα Χα-
τζηευστρατιάδου-Μούρτζιου η οποία αφού 
καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους παρόντες 
αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στους επώνυμους με-
γάλους ευεργέτες του Ιδρύματος Αντώνη 
Κριτσοβήλη και Χρυσούλα Σαββαΐδου-Χα-
ρίση, αλλά και σε όλους τους ανώνυμους δω-
ρητές του Γηροκομείου οι οποίοι σε δύσκολες 
στιγμές, μεσούσης της οικονομικής κρίσης 
στήριξαν το έργο του διοικητικού συμβουλί-
ου και ταυτόχρονα τους έδωσαν δύναμη να 
συνεχίσουν το έργο τους. Ιδιαίτερη αναφορά 
η κ. Χατζηευστρατιάδου-Μούρτζιου έκανε και 
για το επιστημονικό και υπόλοιπο προσωπικό 
του Ιδρύματος το οποίο και ευχαρίστησε για 
την προσφορά του. Επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη 
κατάργησης του ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα του Ιδρύματος 
για τα οποία δαπανούνται πολλά.

Ακολούθησε χαιρετισμός της προέδρου του Ιδρύμα-
τος κ. Μαίρης Κάτσιου η οποία ευχαρίστησε φορείς, 
ευεργέτες, δωρητές, προσωπικό αλλά και τον λαό 
της πόλης μας που αναγνωρίζει το έργο του Γηροκο-
μείου και την ανιδιοτελή προσφορά των μελών των 
διοικητικών συμβουλίων. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στους 
γιατρούς-εθελοντές του Ιδρύματος κ.κ. Μούρτζιο και 
Ζησέκα.

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο βουλευτής κ. Λάζα-
ρος Τσαβδαρίδης ο οποίος συνεχάρη τα μέλη του 
Γηροκομείου και του Αδελφάτου καθώς και το επιστη-
μονικό και υπόλοιπο προσωπικό για το θεάρεστο και 
επίπονο έργο που επιτελούν ώστε οι απόμαχοι της 
ζωής που στην παραγωγική τους ηλικία πρόσφεραν 
πολλά στην κοινωνία, να μη νιώθουν εγκαταλελειμμέ-
νοι. Τελειώνοντας ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε πως «θέλω 
να με θεωρείται αρωγό στο έργο σας».

Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας που έγινε 
από την κ. Βαρβάρα Λεονταρά η οποία τιμήθηκε με 
αναμνηστική πλακέτα για την πολυετή και συνεχή προ-
σφορά της στο Ίδρυμα.

Μετά το τελετουργικό ακολούθησε γεύμα για τους 
παρευρισκόμενους στο οποίο παρακάθισαν πλην των 
προαναφερθέντων ο βουλευτής κ. Μπαρτζώκας και 
ο υποστράτηγος-διοικητής της 1ης Μεραρχίας κ. Σάβ-
βας Κολοκούρης, ο Αστυνομικός Δ/ντής Ημαθίας κ. 
Διονύσης Κούγκας, οι αντιδήμαρχοι Βέροιας κ.κ. Αλ. 
Τσαχουρίδης, Ηλίας Τσιφλίδης, Στάθης Κελεσίδης, 
η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Γ. Μπατσαρά, ο δημ. 
Σύμβουλος Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, οι νομαρχι-
ακοί σύμβουλοι κ.κ. Απόστολος Νεστορόπουλος και 
Στέργιος Μουρτζίλας, ο αντιπρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Ημαθίας Τάσος Γιάγκογλου, η πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου κ. Αθηνά Τσιπουρίδου, οι πρό-
εδροι και μέλη Δ.Σ. πολλών φορέων της πόλης (Πρω-
τοβουλία για το Παιδί κ. Σιδηρόπουλος και Σύλλογος 
Καρκινοπαθών κ. Ψωμιάδου), η πρόεδρος κ. Μάλαμα 
και σύσσωμο το Δ.Σ. του Λυκείου Ελληνίδων), Όμιλος 
Προστασίας Παιδιού (κ. Γουτσίκα), Σύλλογος Συσσι-
τίου Αγ. Αντωνίου κ. Τσαμπουλατίδου - Σοφιανίδου 
της Φιλοπτώχου Αδελφότητος.

Για τη μουσική επένδυση της άριστης καθ’ όλα εκ-
δήλωσης, φρόντισε το μουσικό σχήμα «Μουζικάνοι» 
του Μουσικού Σχολείου Βέροιας. Τυχεροί της κοπής 
ο υποστράτηγος κ. Κολοκούρης και η Αλαγκιοζίδου 
Ευστρατία.



Η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου συνεχίζοντας 
τις επισκέψεις της σε παραγωγικές επιχειρήσεις του 
νομού μας, την περασμένη Παρασκευή πραγματο-
ποίησε επίσκεψη στην Voulis Chemicals και στην 
Panini Foods που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό.

Πρώτη επίσκεψη και συνάντηση με τον πρόεδρο 
της Voulis Chemicals και γενικό γραμματέα του ΣΕ-
ΒΕ κ. Γεδεών Βούλη. Ο κ. Βούλης άριστος γνώστης 
του επιχειρηματικού κόσμου συζήτησε με τη βουλευ-
τή για την ανάπτυξη της εταιρείας του που δραστηρι-
οποιείται εδώ και 40 χρόνια σε Ελλάδα και εξωτερικό 
καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος τους. Η Voulis Chemicals, όπως δήλωσε ο κ. 
Βούλης, είναι μια υγιής επιχείρηση που παρόλο που 
επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση κρατήθηκε 
στο χώρο λόγω του brand name που δημιούργησε. 
Η Ελλάδα στερείται από προϊόντα με brand name και 
θα πρέπει η Πολιτεία να δημιουργήσει τις συνθήκες 
για τη δημιουργία και προώθησή τους. Θα πρέπει 
επίσης να αντιμετωπιστούν τα παρακάτω κύρια προ-
βλήματα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων:

- η υψηλή φορολογία  των επιχειρήσεων
- οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές και το εργασι-

ακό
- η αναλγησία των τραπεζών και η μη χρηματοδό-

τηση των επιχειρήσεων
- καθώς και η τρομερή γραφειοκρατία του Ελληνι-

κού Δημοσίου.
Επισημάνθηκε ότι η Πολιτεία θα πρέπει να αντι-

μετωπίζει διαφορετικά τις επιχειρήσεις που δημιουρ-
γούν και έχουν brand name στα διάφορα χρηματο-
δοτικά εργαλεία και θα πρέπει να βοηθηθούν στην 
προσπάθεια εξωστρέφειάς τους.

Ακολούθησε επίσκεψη στην Panini Foods, παρα-
γωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη παραγω-
γή συσκευασμένου τρόφιμου εντός και εκτός ψυγεί-
ου και στο έτοιμο γεύμα. 
Η βουλευτής συζήτησε 
με τα μέλη του ΔΣ κ.κ. 
Νικόλαο και Δημήτριο 
Βούλγαρη για την ανά-
πτυξη της επιχείρησης, 
για την δραστηριοποίη-
ση σε Ελλάδα και εξωτε-
ρικό (κυρίως Βαλκάνια) 
και την προώθηση των 
προϊόντων τους. Όπως 
δήλωσε ο κ. Νικόλαος 
Βούλγαρης, η εταιρεία 
κατάφερε να επιβιώσει 
της κρίσης και να ανα-
πτύσσεται συνεχώς, 
παρόλα αυτά το τραπε-
ζικό σύστημα, η υψηλή 
φορολογία και οι ασφα-
λιστές εισφορές αποτε-

λούν τροχοπέδη. Ζήτησε από το Κράτος τη βοήθεια 
πάνω σε αυτά τα ζητήματα καθώς και στον τομέα της 
προώθησης και της εύρεσης νέων αγορών.

Η βουλευτής δήλωσε ότι είναι στη διάθεσή τους 
για όποιο ζήτημα μπορεί να βοηθήσει και ότι θα 
συνεχίσει την προσπάθειά της για να αναδειχθούν 
τα προβλήματα και να στηριχθούν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που αποτελούν τον κορμό της ελληνικής 
οικονομίας.
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Στο κουρμπάνι του Αρκοχωρίου Νάουσας και στο 
Κουρμπάνι της Φυτειάς παρευρέθηκε ο Αν. Γεν. Γραμ-
ματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης.

Στο κουρμπάνι της Φυτειάς, ανήμερα της εορτής του 
προστάτη του χωριού, του Αγίου Αθανασίου, ο κ. Τσαβδα-
ρίδης είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με εκατοντάδες 
φίλες και φίλους και να ευχηθεί χρόνια πολλά, όμορφα και 
παραγωγικά. Έδωσε θερμά συγχαρητήρια για τη διατήρη-
ση του εθίμου τόσο στον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας 
όσο και στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.

Την επόμενη ημέρα, παρευρέθηκε στο ανδροκρατού-
μενο κουρμπάνι στο πανέμορφο παραδοσιακό Αρκοχώρι 
προς τιμήν του Αγίου Αθανασίου. Ένα έθιμο που χάνεται 
στα βάθη των αιώνων και διατηρείται στη συλλογική μνή-
μη ολοζώντανο και δυναμικό χάρη στο μεράκι της ερανικής επιτροπής, του Ιερέα του Αγίου Αθανασίου και 
του Προέδρου της Κοινότητας.

«Τα «κουρμπάνια» είναι συμμετοχή, μοίρασμα, αλληλεπίδραση αλληλεγγύη. Στόχος η προσφορά για 
να συγκεντρωθούν χρήματα για έναν κοινό σκοπό. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας για την αγορά όπλων 
και εφοδίων κατά των Τούρκων, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί, στα σημερινά χρόνια για τον εξωραϊσμό 
των Ιερών Ναών και των αύλειων χώρων τους. Οι παραδόσεις είναι οι ρίζες μας, οι αναμνήσεις μας, η 
συλλογική μας μνήμη. Με χαρά συμμετέχουμε σε αυτές, με χαρά τις διαφυλάττουμε και τις κληροδοτούμε 
στις νέες γενιές», δήλωσε ο κ. Τσαβδαρίδης.

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης στο Γηροκομείο και στη Θρακική Εστία της Βέροιας
Το «παρών» στην κοπή της Βασιλόπιτας του 

Γηροκομείου της Βέροιας έδωσε ο Αν. Γεν. Γραμμα-
τέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης χθες Κυριακή 19 Ιανουαρίου.

Στον χαιρετισμό του υπογράμμισε την άοκνη και 
καθημερινή η προσπάθεια της Διοίκησης και του 
προσωπικού του Γηροκομείου να κρατήσει σε υψη-
λό επίπεδο τις παροχές φροντίδας στους φιλοξενού-
μενους ηλικιωμένους, δίνοντας θερμά συγχαρητήρια 
και ειλικρινείς ευχές για το νέο έτος.

Τόνισε δε ότι ως βουλευτής αλλά κυρίως ως 
ενεργός πολίτης έχει ακέραια την ευθύνη να βοηθά 
με όλες του τις δυνάμεις το έργο που επιτελεί το Γη-
ροκομείο, έργο το οποίο χαρακτήρισε «θεάρεστο και 
αποτελεσματικότατο» παρά τα πενιχρά έσοδα και 
μέσα που διαθέτει για να υλοποιήσει τους σκοπούς 
του.

Επισήμανε δε ότι η ΝΔ και ο ίδιος ο Πρωθυπουρ-
γός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευθεί ότι θα 
εφαρμόσει μία ολοκληρωμένη πολιτική για τους 
ηλικιωμένους συμπολίτες μας σχεδιάζοντας και υλο-
ποιώντας μια εθνική στρατηγική για την τρίτη ηλικία.

Μία στρατηγική που, όπως ανέφερε, θέτει ως 
κυρίαρχο στόχο να βοηθήσει τους ηλικιωμένους μας, 
αντί να αισθάνονται απόκληροι και απόμαχοι της ζω-
ής, να αντιμετωπίζονται με προσοχή, δοτικότητα και 
αξιοπρέπεια, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, 
γεωγραφικής περιοχής ή οικογενειακού πλαισίου.

Νωρίτερα, ο κ. Τσαβδαρίδης παρέστη στην κοπή της Βασιλόπιτας της Θρακικής Εστίας της Βέροιας όπου, 
μαζί με τις ευχές του για καλή και δημιουργική νέα χρονιά, υπογράμμισε ότι αξίζει να είμαστε πάντα δίπλα στους 
ανθρώπους που τιμούν και αναδεικνύουν την παράδοση.

Χαρακτηριστικά ανέφερε «αξίζει να στηρίζουμε διαρκώς αυτούς που κρατούν ζωντανές τις ρίζες της ιδιαίτε-
ρης πατρίδας τους, που μέσα τον χρόνο αποκαλύπτουν στις νέες γενιές και στη συλλογική μνήμη, τα ήθη, τα 
έθιμα, τον τροπό σκέψης και ζωής της Θράκης, όπως αυτά μεταλαμπαδεύτηκαν και διατηρήθηκαν στη Βέροια 
και στην Ημαθία μας.»

Συνεχίζει τις επισκέψεις 
σε παραγωγικές επιχειρήσεις του 
νομού η Φρόσω Καρασαρλίδου

Στα κουρμπάνια της Ημαθίας 
ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης
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ΚΗΔΕΙΕΣ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 20 Ι-

ανουαρίου 2020 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και 
Ελένης στο Π. Σκυλίτσι ο Ιωάννης 
Στερ. Μπαζούκης, σε ηλικία 81 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 20 Ι-
ανουαρίου 2020 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
Βέροιας ο Κων/νος Μοσχ. Τσια-
πραζης, σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 στις 
3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος 
(Παπάγου) Βέροιας η Δήμητρα Τσολμεκτση, σε ηλικία 
98 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της 

κοινωνικής προσφο-
ράς του Γηροκομείου 
Βέροιας προς τους 
συμπολίτες μας, σας 
γνωστοποιούμε ότι 
όσοι αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα περίθαλ-
ψης των οικείων υπε-
ρηλίκων τους και θέ-
λουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙ-
ΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να πε-
ριθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό 
διάστημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-

λίτης Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων:

Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Δημητρίου Ναούσης 
επί τη εορτή του Αγίου Ευγενίου 
του Τραπεζουντίου.  

Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου 
επί τη εορτή του Αγίου Διονυσίου 
του εν Ολύμπω.

 Την Παρασκευή 24 Ιανου-
αρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Κυψέλης επί τη εορτή της Οσίας 
Ξένης. 

Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίας Μαρίνης του ομωνύ-
μου Δημοτικού Διαμερίσματος Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου 
Γρηγορίου του Θεολόγου.

 Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ευλογήσει τη βα-
σιλόπιτα και θα ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης στο πλαίσιο των συνάξεων με 
τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».

Eυχαριστήριο του 
Γηροκομείου Βέροιας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Φ.Η. ``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗ-
ΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ`` και του  Αδελφάτου Γηροκομείου 
Βέροιας, ευχαριστεί θερμά  τον Στρατηγό Διοικητή της Ι 
Μεραρχίας Πεζικού, Υποστράτηγο κ.Σάββα Κολοκούρη, 
διότι την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020, παρευρέθηκε στο 
γεύμα αγάπης που παρέθεσε η Ι Μεραρχία Πεζικού, στους 
Τροφίμους της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΣΩΣΣΙ-
ΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ», στο πλαίσιο της κοινω-
νικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων.  Ο Στρατηγός 
κ.Σάββας Κολοκούρης , συνομίλησε  με τους ηλικιωμένους 
τροφίμους του Ιδρύματος και αντάλλαξε ευχές μαζί τους 
καθώς και με την Διοίκηση και  το προσωπικό του Γηροκο-
μείου Βέροιας.

Εκ της Δ/νσεως

Eυχαριστήριο του 
Γηροκομείου Βέροιας

Το Διοκητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσ-
σίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,ευχαριστούν θερμά:

-Το Ζαχαροπλαστείο ``ΦΙΝΟ`` κ.Μίνδη Κων/νο,για την 
ευγενική προσφορά βασιλόπιτας καθώς και το Ζαχαροπλα-
στείο ``LIDO`` , για την ευγενική προσφορά προφιτερόλ, τον 
κ.Αντώνιο Νούσιο,για την ευγενική προσφορά γλυκών και την 
κ.Θεοπίστη Μουστάκα ,για την ευγενική προσφορά πίτες ,για 
την εκδήλωση της κοπής της βασιλόπιτας 2020 του Γηροκο-
μείου Βέροιας.

-Τον κ.Κων/νο Ιακωβίδη,για την δωρεά του ποσού των 500 
Ε,αντί μνημοσύνου,εις μνήμη της αδελφής του Ελένης Φλωρί-
νης,με την συμπλήρωση 1 έτους από τον θάνατό της.

-Τους κ.κ.Νικόλαο Μποχώρη,Αγλαία Μπούθα-Μποχώρη και 
Δημήτριο Μποχώρη,για την δωρεά του ποσού των 150 Ε αντί 
στεφάνου,εις μνήμη της αδελφής τους Ανδρομάχης Μποχώ-
ρη-Θεοδώρου.

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού των 100 Ε,εις 
μνήμη του συζύγου της Αθανασίου , με την συμπλήρωση 17 
ετών από τον θάνατό του.

-Τον κ.Ευάγγελο Κουκουρδή , για την δωρεά του ποσού 
των 100 Ε, εις μνήμη του πατέρα του Δημητρίου Κουκουρδή.

-Την κ.Χλόη Ισμήμη Χατζηνώτα ,για την δωρεά του ποσού 
των 100 Ε, εις μνήμη Αναστασίας Νικολα`ί`δου.

-Την κ.Κουτόβα Μαίρη, για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος,εις μνήμη προσφιλών προσώπων της οι-
κογενείας τους.

-Την κ.Βασιλάκη Φρίντα, για την δωρεά του ποσού των 50 
Ε,εις μνήμη Κυριακής Χατζίδου.

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού των 50 Ε,για 
οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού των 50 Ε,για 
οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας.  

-Ανώνυμες Κυρίες,για την ευγενική προσφορά τσουρεκιών.
-Την Πίτσα ROMA ,για την ευγενική προσφορά απογευμα-

τινού γεύματος με Πίτσες ,προς τους Ηλικιωμένους του Γηρο-
κομείου Βέροιας.

-Το Ζαχαροπλαστείο ΕΛΙΖΕ,για την ευγενική προσφορά 
γλυκισμάτων.

-Ανώνυμο Κύριο. για την ευγενική προσφορά οσπρίων ,για 
τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική 
προσφορά 10 Kgr Γαλεό.  

Εκ της Δ/νσεως

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26 Ιανου-

αρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Δημητρίου Τριλόφου Ημαθίας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡ.
ΜΑΤΑΚΗ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Οι αδελφές
 Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει τους 
ωφελούμενους του προγράμματος ότι 
θα πραγματοποιηθεί μέσω της Κοινω-
νικής Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ διανο-
μή με είδη ΝΩΠΩΝ τροφίμων (Σύνολο 
κιλών: 5 κιλά ο κάθε ωφελούμενος)

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί 
στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας 
που βρίσκεται στην οδό Σταδίου, ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ως εξής:

Αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμ. ΑΜΚΑ 
01010003018 έως και 10086803052 : 
Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 Ώρα 09:00 
έως 14:00.

Αιτήσεις ΤΕΒΑ  με αριθμ. ΑΜΚΑ  
10087104948  έως και 20076304516:  
Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020  Ώρα 
09:00 έως 14:00

Αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμ. ΑΜΚΑ  
20076701158 έως 31127301708 :  Πέ-
μπτη 23 Ιανουαρίου 2020  Ώρα 09:00 
έως 13:00.

Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει 
τα εξής Ξηρά προϊόντα:

- 1 κιλό κρέας βόειο 

- 1 κιλό κρέας χοιρινό
- ½ κιλό τυρί φέτα
- ½ κιλό τυρί ημίσκληρο
- 2 κιλά ακτινίδια 
Οι δικαιούχοι, κατά την προσέλευ-

ση, είναι αναγκαίο να προσκομίζουν: 
α) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και 
β) Αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ.

-    Σε περίπτωση που δεν είναι 
δυνατή η προσκόμιση της αίτησης, θα 
πρέπει να προσκομίζεται το ΑΜΚΑ σε 
επίσημο έγγραφο.

-    Σε περίπτωση που δεν θα πα-
ραλάβει ο αιτών αυτοπροσώπως, α-
παιτείται επιπλέον και εξουσιοδότηση 
με θεώρηση για το γνήσιο της υπο-
γραφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Αν δεν προσέλθει ο 
ίδιος ο δικαιούχος:-  ο εκπρόσωπός 
του θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση.

- Σε περίπτωση δικαστικής συμπα-
ράστασης θα πρέπει να προσκομίζεται 
αντίγραφο αυτής. 

Πληροφορίες στο τηλ.2331353811 
και 2331353824

Διανομή νωπών 
τροφίμων σε ωφελούμενους 

του Δήμου Βέροιας



Ο Σύλλογος Φίλων Ποταμού Τριπόταμου Βέροιας, 
μετά από μια σειρά επαφών προς ενημέρωση για το θέμα 
της Αντιπλημμυρικής Μελέτης Τριποτάμου, κοινοποιεί τα 
συμπεράσματα και τις προτάσεις του όπως ακριβώς τα 
απέστειλε στις αρμόδιες πολιτικές και υπηρεσιακές αρχές.

Σύμφωνα με το αρ. 28540/2-12-2019 έγγραφο της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας (μετά 
από σχετική αίτηση) ενημερώθηκε το ΔΣ του συλλόγου 
σχετικά με την πορεία της αντιπλημμυρικής μελέτης Τρι-
ποτάμου.  Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι  η Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙΠΕΧΩΣ) Κε-
ντρικής Μακεδονίας  ζήτησε τη μη εφαρμογή της ειδικής 
αρχιτεκτονικής μελέτης, η οποία εκπονήθηκε μαζί με την 
υδραυλική μελέτη και τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων από την εταιρία «ΓΑΙΑ Α.Ε.». Επιπρόσθε-
τα, στο ίδιο το έγγραφο της Δ/νση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας προς τη Δ/
νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας (αρ. πρωτ. 
3284/06-09-2019), παράγραφος 4 και 5 αναφέρεται ότι : « 
από τα στοιχεία του φακέλου ΜΠΕ κτίσματα  και οδοί εντο-
πίζονται εντός των γραμμών πλημμύρας  ακόμα και μετά 
τις παρεμβάσεις ….με αποτέλεσμα να εγείρονται ζητήματα 
ασφαλείας τόσο για τον πληθυσμό όσο και για υποδομές. 
….Να διερευνηθεί η συμβατότητα του έργου με τις θεσμο-
θετημένες δεσμεύσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος της περιοχής….»  Οι παρατηρήσεις της 
ΔΙΠΕΧΩΣ είναι στο σύνολο τους 16. 

Αυτό που γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω είναι 
ότι η αντιπλημμυρική μελέτη, 5 χρόνια μετά από την υπο-
γραφή της σύμβασης της εταιρείας ΓΑΙΑ Α.Ε. με το Δήμο 
Βέροιας , δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις και θα πρέπει 
να υποστεί αλλαγές και προσθήκες (σύμφωνα με τη ΔΙ-
ΠΕΧΩΣ). Ήδη η αντιπλημμυρική μελέτη ήταν μία μελέτη 
που απαιτούσε πολύ μεγάλες αλλαγές στην κοίτη και στις 
όχθες του ποταμού (επενδύσεις πυθμένα και διαμόρφωση 
αυτού με εκσκαφή σε πάνω από το 50% της προτεινόμε-
νης έκτασης του έργου, νέους προτεινόμενους αναβαθ-
μούς, συρματοκιβώτια επένδυσης και τειχία στα πρανή 
με εύρος ύψος από 2 εώς 5 μέτρα) και θα άλλαζε άρδην 
το ποτάμιο και το παρόχθιο οικοσύστημα1 . Αλλοτριώνεται 
παντελώς η «φυσιογνωμία» του ποταμού και το ποτάμι 
«φρουροποιείται» με μη δυνατότητα πρόσβασης στους 
πολίτες για δράσεις αναψυχής. Στην ουσία ένα τοπίο 
ιδιαιτέρου φυσικού κάλους θα δώσει τη θέση του σ’ ένα 
«τσιμεντοποιημένο αυλάκι» αφαιρώντας την ποικιλότη-
τα της πανίδας και της χλωρίδας, γεγονός που έρχεται 
σε σύγκρουση με τις νέες αντιλήψεις για τα ποτάμια οι-
κοσυστήματα όπως αυτές εκφράζονται από την οδηγία 
2000/60/ΕΚ για την προστασία των υδάτων, αλλά και 
από την οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση κινδύνων πλημμύρας.

Το ΔΣ του συλλόγου «Φίλοι του ποταμού Τριπότα-
μου, προτείνει την εκπόνηση νέων μελετών (υδραυ-
λική, γεωλογική για τις λεκάνες απορροής, αντιπλημ-
μυρική), με σεβασμό στο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον, στις οποίες θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
το σύνολο του ποτάμιου συστήματος του Τριπόταμου 
(πηγές, συμβολή με Τάφρο 66) για να είναι αποτελε-
σματικές (Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και 
τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας). Έτσι, θα υπάρχει 
η δυνατότητα να γίνει αντιμετώπιση των πλημμυρικών  
φαινομένων στην πηγή δημιουργίας τους, στον άνω 
ρου του ποταμού (π.χ. περιοχή Κουμαριάς, Σελίου, 
Καστανιάς) και να προστατευθούν και οι περιοχές που 
βρίσκονται κατάντη της πόλης της Βέροιας. Επίσης, η 
απομάκρυνση του αποχετευτικού δικτύου που υπάρχει 
δίπλα στο ποτάμι εντός του αστικού ιστού κρίνεται 
απαραίτητη για αισθητικούς αλλά και για λειτουργικούς 
λόγους καθώς αποτελεί επιπλέον εμπόδιο στη διέ-
λευση του νερού. Επιπρόσθετα, είναι ευνόητο ότι θα 
πρέπει να σταματήσουν οι αυθαίρετες εκχερσώσεις, 
οι ρίψεις μπάζων και οι καταπατήσεις καθόλο το μήκος 
του ποταμού. Εκτιμάται ότι έτσι θα θωρακιστεί  το σύ-
νολο των οικισμών από πλημμύρες και συνάμα θα δο-
θεί η δυνατότητα πολύ μικρότερων αντιπλημμυρικών 
επεμβάσεων (αν είναι απαραίτητες)  στο κομμάτι του 
ποταμού εντός του αστικού ιστού διασφαλίζοντας την 
καλή οικολογική κατάσταση (υγεία) του ποταμού που 
αποτελεί προαπαιτούμενο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για 
την προστασία των υδάτων. Έτσι, πολίτες και  υποδο-
μές θα είναι ασφαλείς και ταυτόχρονα θα μπορούν να 

πραγματοποιούνται  δράσεις αναψυχής στο ποτάμι. Ήπιες 
επεμβάσεις με την εκπόνηση νέας αρχιτεκτονικής μελέτης 
στην παρόχθια ζώνη του ποταμού πάνω από την πλημμυ-
ρική ζώνη όπως αυτές που προτείνονται από το σύλλογο, 
στην τελευταία πρόταση που υποβλήθηκε  προς το Δήμο 
Βέροιας (αρ. πρωτ.29117/26-11-2019) στοχεύουν στην 
ανάδειξη του ποταμού και όχι στην ανάπλαση του. 

Εν κατακλείδι, το ΔΣ του συλλόγου θα ήθελε να επιση-
μάνει ότι η πραγματοποίηση τόσο σημαντικών τεχνικών 
έργων είναι απαραίτητο να λαμβάνει χώρα υπό το πρίσμα 
της αντιμετώπισης του συνόλου του προβλήματος και 
όχι μέρους του. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει  πλήρη 
συναίσθηση της ευθύνης σχετικά με τις όποιες μακρο-
πρόθεσμες επιπτώσεις στο φυσικό ή στο ανθρωπογενές  
περιβάλλον, καθώς και στο κατά πόσο αυτά που προ-
γραμματίζονται να γίνουν είναι όντως αναγκαία αλλά και 
αποτελεσματικά. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στον 
Ελλαδικό χώρο που αποδεικνύουν το αντίθετο. 

Με εκτίμηση,
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Πρόεδρος: Χειμωνοπούλου Μαρία, Βιολόγος-Ιχθυ-
ολόγος MSc(Res)

Αντιπρόεδρος: Δρ. Δημόπουλος Γεώργιος, 
Αρχιτέκτονας

Γραμματέας: Ίτσκου Νατάσα, Δασκάλα
Ταμίας: Τσιτλακίδης Κώστας, Συνταξιούχος

 Γεωπόνος
Μέλος (βοηθός γραμματέα): Ρίστα Έλενα, 

Μηχανικός Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Ανάπτυξης
Μέλος (υπεύθυνος επικοινωνίας): Ζήσης Πατσίκας, 

Δημοσιογράφος-Οικονομολόγος
Μέλος: Ασλάνογλου Νίκος, Εικονολήπτης

 1 Βασικό αίτιο για τις πολύ μεγάλες επεμβάσεις στην κοίτη και στις 
όχθες θεωρείται ότι είναι η πολύ μεγάλη πλημμυρική παροχή (600 m3/
sec) που υπολογίστηκε για περίοδο επαναφοράς 50 ετών, γεγονός 
που προβληματίζει ιδιαίτερα το ΔΣ του συλλόγου. Ο ίδιος προβλημα-
τισμός εκφράζεται και στο απ. Αρ. 490-26/08/2015 έγγραφο της ΔΕΗ 
προς το Δήμο Βέροιας.

Θέσεις για την ενίσχυση 
του επαρχιακού Τύπου
 παρουσίασε ο ΣΗΠΕ 

στα κόμματα της Αντιπολίτευσης
Σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τις οικείες επαγγελματικές Οργανώσεις επιχειρήσε-

ων και εργαζομένων έστειλε ο ΣΗΠΕ τις θέσεις του για την ενίσχυση του περιφερειακού Τύπου. 
Θέσεις αρχών, που δεν εξαντλούνται στην αναγκαία αναπλήρωση των απωλειών με την επι-
βάρυνση του μισθολογικού κόστους λόγω της μεγάλης αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών 
αλλά συνιστούν και θεμελιώδη προϋπόθεση για την συγκρότηση Μητρώου.

Στο πλαίσιο αυτό, αντιπροσωπεία της διοίκησης του ΣΗΠΕ συναντήθηκε με τους εκπρο-
σώπους κομμάτων της αντιπολίτευσης, αμέσως μετά την σύσκεψη με τον υφυπουργό στον 
πρωθυπουργό, αρμόδιο για θέματα Τύπου, Στ. Πέτσα . Συγκεκριμένα τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, 
ΚΚΕ, Μέρα 25.

Οι θέσεις του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων  για το πρόγραμμα ενί-
σχυσης συνοψίζονται:

Το Πρόγραμμα για την ενίσχυση του περιφερειακού Τύπου υπήρξε το αντικείμενο πανελ-
λαδικής διαμαρτυρίας, τον Απρίλιο του 2019,  για την αναπλήρωση των πόρων που χάθηκαν 
από τις επιχειρήσεις Τύπου εξαιτίας της πιο πρόσφατης μεγάλης αύξησης των ασφαλιστικών 
εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων, με την επίκληση μνημονιακών δεσμεύσεων.

Γι’ αυτό άλλωστε ο Σύν-
δεσμος Ημερήσιων Περι-
φερειακών Εφημερίδων 
(ΣΗΠΕ) αναφέρεται σε Πρό-
γραμμα με βάθος τουλάχι-
στον τετραετίας και όχι σε 
εφάπαξ ενίσχυση.

Ο ΣΗΠΕ χαιρέτισε την 
σύνδεση του Προγράμματος 
με την εξασφάλιση της πλή-
ρους απασχόλησης, θέση 
που συνιστά τομή με εκείνες 
των εργαζομένων. Έτσι απο-
τυπώνονται και οι διαστάσεις 
της αγοράς εργασίας στον 
χώρο, προϋπόθεση και αντι-
κειμενική βάση για την αξι-
ολόγηση των επιχειρήσεων 
του οικείου Μητρώου.

Με τεκμήριο τη βεβαίωση 
από τον ασφαλιστικό Φορέα 
κύριας σύνταξης (ΕΦΚΑ) για 
κάθε έναν εκ των εργαζομέ-
νων, αντικειμενικοποιείται η 
διαδικασία μη επιδεχόμενη 
άλλες ερμηνείες.

Γι’ αυτούς κυρίως τους 
λόγους απαιτείται η ισχύς 
ξεχωριστής Υπουργικής Α-
πόφασης για τις επιχειρήσεις 
περιφερειακού Τύπου, για 

το  Πρόγραμμα 
2019-2023 υπέρ 
των οποίων μα-
ταιώθηκε αιφνι-
δίως και αδικαιο-
λόγητα λίγο πριν 
τη λήξη του οι-
κονομικού έτους 
και ενώ οι αρμό-
διες Υπηρεσίες 
της Γ.Γ.Ε.&Ε. 
όφειλαν να ξε-
κ ινήσουν την 
εφαρμογή της 
π ρ ώ τ η ς  τ ο υ 
χρονιάς από τον 
Ιούλιο του 2019.
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση
Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης 

την Κυριακή 26/1/2020 στο κέντρο «Παπαγά-
λος» για την κοπή της βασιλόπιτας, ώρα 13.00. 
Τηλ. επικοινωνίας 23310 25654, Ανοίξεως 90.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο AYTZIΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του 
Νικολάου και της Αναστασίας, το 
γένος Λαζαρίδου, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΖΙΩΓΑ ή ΝΤΕΝΙΟΥ ΧΑΜΑΪΔΗ 
του Ευαγγέλου και της Ελένης, 
το γένος Παγώνη, που γεννήθη-

κε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2ΓΕ/2019
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ 46/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατά-

ταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υπο-
ψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης 
κατηγορίας Π.Ε.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του 
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπο-
γραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν 
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του 
διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες 
που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμ-
μετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 5 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα 
Τετάρτη και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα 
οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επι-
καλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής 
τους, υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατόπιν 
σχετικής πρόσκλησης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.
gov.gr).

Συμπεράσματα και προτάσεις για την 
αντιπλημμυρική μελέτη του Τριποτάμου από 

Σύλλογο Φίλων του ποταμού
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Πρόσκληση σε τακτική γενική 
συνέλευση του «Έρασμου»

Καλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση 
τα μέλη του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμ-
βασης με το διακριτικό τίτλο  «ΕΡΑΣΜΟΣ» 
στις 10(δέκα) Φεβρουαρίου 2020 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 6.00μ.μ., στην αίθουσα 
του ημιώροφου του εστιατορίου «Παπαγά-
λος» (Ανοίξεως 104- Βέροια).

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 
- Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου 

έτους 2019 και ειδικός απολογισμός κρατικής επιχορήγησης.
- Απολογισμός Δράσεων 2019.
- Προϋπολογισμός Δράσεων 2020.
- Διάφορες Προτάσεις.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην 

παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγ-
ματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στις 17 (Δεκαεπτά) Φεβρουα-
ρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00μ.μ.  στον ίδιο χώρο, με τα 
ίδια θέματα.

Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη.
Με τιμή για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου

Πρόσκληση του Συλλόγου 
Καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας 
«Αγιος Παρθένιος» σε συνεστίαση
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας «Αγιος Παρθένιος» 

σας προσκαλεί στην συνεστίαση που διοργανώνει την Κυριακή 9 Φε-
βρουαρίου 2020 στις 12.30 το μεσημέρι στο κέντρο «Γκαντίδης» 3ο 
χιλ. Πατρίδας – Αγ. Γεωργίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεστίασης θα κοπεί και η βασιλόπιτα του 
Συλλόγου  Πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό. Τιμή πρόσκλησης 15 
ευρώ.

Με τιμή το Δ.Σ.

Το Δ.ΙΕΚ Βέροιας θα 
παρουσιάσει Μοναστηριακές 

Συνταγές στο Σπίτι των Βλάχων 

Το Δ.ΙΕΚ Βέροιας σας προσκαλεί στην εκδήλωση «Παρουσί-
αση Μοναστηριακών Συνταγών» που διοργανώνουν οι σπουδα-
στές της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας 
(CHEF)» A΄ Εξαμήνου στην Αίθουσα του Λαογραφικού Συλλόγου 
Βλάχων Βέροιας την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 από τις 6.00 
έως τις 8.00 μ.μ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλο-

γος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών 
Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά 
τους κάτωθι για την  παρουσία τους  στην κοπή 
της Βασιλόπιττας  την Τετάρτη  15-1-20 στο Κέ-
ντρο Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας. 

1. Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βε-
ροίας Ναούσης & Καμπανίας κ. Παντελεήμονα  
που τέλεσε τον Αγιασμό και την  κοπή της βασι-
λόπιτας. Παρέδωσε δε στην Πρόεδρο κ. Δαμιανί-
δου τον πάπυρο που συνοδεύει το μετάλλιο των 
Παυλείων  που της πρόσφερε στην Χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή. Αυτό αποτελεί για την Μέριμνα 
ιδιαίτερη και ξεχωριστεί τιμή αναγνώρισης του 
φιλανθρωπικού της έργου και προσφοράς στο 
κοινωνικό σύνολο. Μέσα από τον Σεβασμιώτατο 
περνά η ευλογία του Θεού στις ψυχές όλων μας 
και δίνει υπομονή, κουράγιο και ελπίδα για τις 
μέρες που έρχονται. Με σεβασμό υποκλινόμαστε 
στην μεγαλοψυχία του Δεσπότη μας. Ευχαρι-
στούμε για την οικονομική δωρεά ενίσχυσης των 
προσπαθειών μας.

2. Τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Κώστα Βοργι-
αζίδη που στηρίζει με κάθε τρόπο το έργο μας

3. Τον εκπρόσωπο του  Αντιπεριφερειάρ-
χη Ημαθίας κ. Κ. Καλαιτζίδη   κ. Γιώργιο Παπα-
δόπουλο και τους Περιφερειακούς Συμβούλους κ. 
Μουρτζίλα & Νεστορόπουλο.

Ευχαριστούμε τον Αντιπεριφερειάρχη μας για 
τα πλούσια δώρα που έστειλε για τα παιδιά μας.

4. Τον Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύ-
θυνση Βέροιας κ.  Δ. Κούγκα

5. Τον εκπρόσωπο της Τροχαίας  Βέροιας 
κ.Χ. Καϊλόγλου 

6. Τον εκπρόσωπο του Στρατού Αντισυ-
νταγματάρχη κ. Γ.  Παντελίδη

7. Τον πρώην διοικητή της Α.Δ Ημαθίας κ. 
Β. Κρομμύδα, 

8. Τον Προϊστάμενο Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης κ. Δ. Διαμαντόπουλο  

9. Τους εκπροσώπους του Υπουργού κ. 
Α. Βεζυρόπουλου & και του Βουλευτή Ν.Δ. Α. 
Μπαρτζώκας.  

10. Τον Διευθυντή της Καρδιολογικής κλινι-
κής του Νοσοκομείου Βέροιας κ. Γ. Βογιατζή που 
μας τιμά με την φιλία του.

11. Νομικό μας Σύμβουλο κ. Μιχάλη Χασι-
ώτη

12. Τους Προέδρους του Εμπορικού Επι-
μελητηρίου Ημαθίας κ. Α. Τσιπουρίδου, τον Κρε-
οπωλών κ. Ν. Κακαφίκα, του Σωματείου Κατα-
στημάτων Υγειονομικού  Ενδειαφέροντος Βέροιας 
κ. Κ. Σαμανίδη, του VERPACLUB Βέροιας κ. Ι. 
Χατζόγλου, του Συλόγου Καρκινοπαθών κ. Μ. 
Ψωμιάδου, του Άπορου Παιδιού κ. Ε. Γουτσίκα

13. Τους εκλεκτούς μας φίλους: Π. Χατζό-
γλου, Φ. Κουγιουμτζίδου (ευχαριστούμε για την 
οικονομική δωρεά), Κ. Πολιτίκου, Ι. Βασιλειάδου  
(την ευχαριστούμε για την δωρεά φρούτων και 
λαχανικών), Ν. Μουρτζίλα (ευχαριστούμε για την 
δωρεά φαρμάκων), Μ. Παπαδοπούλου, την Α. 
Γιάγκογλου (η οποία ήταν και η τυχερή στο φλου-
ρί της βασιλόπιτας).

14.  Τις εθελοντές  του ΚΕΜΑΕΔ  Βέροιας 
κ. θωμαή Στίοκα, Μαρίνα Ρωσσάκη, Χριστίνα 
Μάλλιου & Μαρία Ιωαννίδου (ευχαριστούμε τα 
πλούσια εδέσματα του μπουφέ μας)  τον Εκπρό-
σωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας & & 
την μητέρα του Εθελόντρια του ΚΕΜΑΕΔ κ. Μαρί-
να Ρωσσάκη   

15. Τυχερός στην βασιλόπιτα των παιδιών 
του Κέντρου ήταν ο Τάσος Ιγνατίδης. Το δώρο 
του, ένα ζευγάρι παπούτσια έγινε προσφορά από 
την Χριστίνα Μάλλιου. 

16. Ευχαριστούμε την επιχείρηση BMW 
ΝΤΑΛΙΜΠΙΡΑΣ για την δωρεά πετρελαίου θέρ-
μανσης για τις ανάγκες του Κέντρου.

17. Την επιχείρηση των Αστικών Κτελ Βέ-
ροιας για την προσφορά ενός πλήρους γεύματος 
στα παιδιά του Κέντρου

18. Τον κ. Γ. Ποταμόπουλο για την προ-
σφορά  ενός πρωινού γεύματος  στα παιδιά & για 
την οικονομική δωρεά εις μνήμην του πατρός του 
Σπύρου Ποταμόπουλο  

Ο Θεός ας τον αναπαύσει  
19. Ευχαριστούμε τα τοπικά ΜΜΕ για την 

κάλυψη της εκδήλωσης 
Ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ σε ό-

λους  
    Με εκτίμηση

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος 
του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Εορτασμός Ημέρας 
Διεθνούς INNER WHEEL 
και κοπή βασιλόπιτας

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2020 στην πιτσαρία «ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ» εκ-
δήλωση για το κόψιμο της βασιλόπιτας και τα γενέθλια του Διεθνούς Inner Wheel 
που ήταν η 10η Ιανουαρίου, ημέρα που δημιουργήθηκε το Παγκόσμιο I.W. στο 
Μάντσεστερ της Αγγλίας από την Μάργκαρετ Γκόλντιγκ και Γραμματέα την Ουά-
σινγκτον Νίξον με 30 μέλη παρόντα.

Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους η Διοικητής της 247 Περιφέρειας 
I.W. Ελλάδας Ελένη Γιαννιδάκη, φίλες, παλιά μέλη και μέλη του Ομίλου I.W. Bέ-
ροιας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ΠΡΟΣΕΥΧΗ από την Διοικητή Ελένη Γιαννιδάκη και 
ακολούθησε ο χαιρετισμός και οι ευχές για το ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2020 από την Πρόεδρο 
του Ομίλου Βιβή Γκουντή.

Η Προδιοικητής Βιβή Ιατροπούλου αντικαθιστώντας την Γραμματέα του Ομίλου 
Αδέλα Νουσιοπούλου (απουσίαζε για προσωπικούς λόγους) διάβασε τις ευχές 
της Εθνικής Εκπροσώπου της 247 Περιφέρειας I.W. Ελλάδας Μαρίας Πλοιαρχο-
πούλου για το 2020 καθώς και της Προέδρου του Διεθνούς Inner Wheel PHYLLIS 
CHARTER για τον εορτασμό της 10ης Ιανουαρίου που έλεγε μεταξύ των άλλων: 
«Η 10η Ιανουαρίου είναι μία ξεχωριστή ημέρα και γιορτάζεται από 110.000 μέλη 
του Inner Wheel σε 104 χώρες σε ολο τον κόσμο, γνωστοποιώντας το έργο του 
Inner Wheel και το τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα για την πρόληψη, τη φτώχια, 
την εκπαίδευση, τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, τον έλεγχο του κλίματος, την 
εκπαίδευση δεξιοτήτων, το καθαρό νερό, τις διατάξεις για την υγιεινή των γυναι-
κών και πολλές άλλες προκλήσεις … Ας είμαστε όλες υπερήφανες ως μέλη του 
I.W. για την κληρονομιά μας, φορώντας το σήμα του Inner Wheel και προβάλλο-
ντας τον μεγαλύτερο Οργανισμό παροχής υπηρεσιών εθελοντισμού στον κόσμο . . 
. ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

Την ημέρα αυτή της χαράς, της φιλίας, της προσφοράς και της εξυπηρέτησης 
τα μέλη του Ομίλου I.W. Βέροιας κάνοντας το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΣ ΕΡΓΟ, προσφέ-
ρουν φάκελο με ευχές και 100 Ευρώ (μια μικρή συμβολική χειρονομία προσφο-
ράς) σε ένα μικρό κοριτσάκι που γεννήθηκε πριν 3 χρόνια και τα μέλη του Ομίλων 
Inner Wheel Βέροιας και Ροταριανού Ομίλου Βέροιας το υποδέχθηκαν με πολλά 
δώρα από διάφορα είδη ΒΕΒΕ την ημέρα της ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (8-3-
2017) σε εκδήλωση όπου η Πρόεδρος Βιβή Γκουντή έκανε μια υπέροχη ομιλία με 
θέμα: «ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΖΩΗ».

Ακολούθησε η ενημέρωση από την Διοικητή της Περιφέρειας Ελένη Γιαννιδάκη 
για το 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τον 
Φεβρουάριο, ζήτησε από όλα τα μέλη την συμμετοχή τους, ώστε να κρατήσουμε 
τη βασική πορεία φιλίας και αγάπης και αναφέρθηκε στους όμορφους στόχους 
που πρεσβεύει το Inner Wheel που είναι η ΦΙΛΙΑ, η ΠΡΟΣΦΟΡΑ και η ΚΑΤΑΝΟ-
ΗΣΗ, στόχοι που είναι οι πιο σημαντικοί στη ζωή μας προς ενημέρωση των νέων 
μελών και των φίλων του Ομίλου που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Στη συνέχεια έκανε την εισδοχή τριών νέων μελών στον Όμιλο, καρφιτσώνο-
ντας το πέτο τους το σήμα του Inner Wheel που είναι η ρόδα.

Όλα τα μέλη υποδέχθηκαν με χαρά τα νέα μέλη και τα καλωσόρισαν στην πα-
ρέα τους και τους ευχήθηκαν να νοιώσουν ότι βρίσκονται ανάμεσα σε φίλες και να 
απολαύσουν τη συμμετοχή τους σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Ακολούθησε το κόψιμο της βασιλόπιτας από τη Διοικητή Ελένη για όλες τις 
παρευρισκόμενες κυρίες. Το νόμισμα έπεσε στην εγγονή της Προδιοικητού Βιβής 
Ιατροπούλου και κόρη της Προπροέδρου του Ομίλου Βάσιας Ιατροπούλου, την 
Κωνσταντίνα και η Διοικητής εκτός του δώρου του Ομίλου που της έδωσε, την 
έχρισε και το μικρότερο επίτιμο μέλος του Ομίλου καρφιτσώνοντας το σήμα του Ο-
μίλου (σήμα επίσης δόθηκε και στην εγγονή του μέλους μας Πόπης Ασικίδου, την 
Γεωργία, φίλη της Κωνσταντίνας).

Τα μέλη του Ομίλου I.W. Βέροιας ευχαριστούν τον ιδιοκτήτη της πιτσαρίας «ΠΑ-
ΠΑΓΑΛΟΣ» Κο Λάκη Θυμιόπουλο για τη διάθεση της αίθουσας της πιτσαρίας και 
τη χρηματική προσφορά του στον ΚΟΥΜΠΑΡΑ της ΑΓΑΠΗΣ που κρατούν τα μέλη 
του Ομίλου για προσφορά καθώς και το Ζαχαροπλαστείο «ΛΙΝΤΟ» για την προ-
σφορά του στο στόλισμα της βασιλόπιτας με τη ρόδα του Inner Wheel.

Μία πολύ όμορφη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή και 
έδειξε ότι ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ της ΚΑΡΔΙΑΣ μας ενώνει και όλα τα μέλη του 
Ομίλου «ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» να απλώνουμε χέρι βοηθείας προς τους έχοντας 
ανάγκη συνανθρώπους μας, για να αλλάξουμε έστω και λίγο τον κόσμο γύρω μας.

Εκ του Ομίλου



Βράβευση του Δήμου Βέροιας για τις
 εξαιρετικές προσπάθειες που κάνει
να αναδείξει τον προορισμό Βέροια

Στην κατάμεστη αίθουσα Allegro του 
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης με 
περισσότερους από 200 παρευρισκό-
μενους έλαβε χώρα την Παρασκευή 
17 Ιανουαρίου η κοπή της πίτας της 
Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακε-
δονίας – Θράκης.

Ο πρόεδρος της Ένωσης κύριος 
Βύρων Θεολόγης και το διοικητικό συμ-
βούλιο της Ένωσης, υποδέχθηκαν δε-
κάδες ιδιοκτήτες και στελέχη τουριστι-
κών γραφείων από τη Βόρεια Ελλάδα, 
εκπροσώπους φορέων, αεροπορικών 
εταιρειών, τουριστικών επιχειρήσεων 
κλπ. Όπως κάθε χρόνιο, η Ένωση 
βραβεύει για το έργο τους φορείς, ε-
πιχειρήσεις και πρόσωπα που διακρί-
θηκαν για έργο τους και την συνολική 
τους πορεία.

Φέτος, μεταξύ άλλων, η Ένωση 
βράβευσε και το Δήμο Βέροιας για τις 
εξαιρετικές προσπάθειες που κάνει για 
την προβολή και ανάδειξη του.

Την τιμητική διάκριση παρέλαβε ο 
Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Βέροιας κύριος Βασίλης Λυκοστράτης, ο οποίος, μεταξύ άλλων δήλωσε «Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή 
που μας κάνετε να μας τιμήσετε για τις προσπάθειες μας να αναδείξουμε τον προορισμό Βέροια. Η τιμή είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν αυτή γίνεται 
ανιδιοτελώς από ανθρώπους του τουρισμού.» 
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Κοπή Βασιλόπιτας και 
Εκλογοαπολογιστική Γενική 

Συνέλευση της Ε.Μ.Ι.Π.Η. 
Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Ιστορί-

ας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) 
προσκαλεί τα μέλη της στην ετήσια Γενική 
Συνέλευση της Εταιρείας η οποία θα πραγ-
ματοποιηθεί την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 
2020, ώρα 18:00 στην έδρα της Εταιρείας, 
Ολγάνου 22 (Αρχοντικό Μπέκα) περιοχή 
Μπαρμπούτα στη Βέροια. Κατά τη διάρκεια 
της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει ο απολογι-

σμός της προηγούμενης περιόδου (2017-2019).
Θα ακολουθήσουν εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. (περιό-

δου 2020-2022).
Υποψηφιότητες μελών γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 

6 Φεβρουαρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Μ.Ι-
.Π.Η. emipi@ymail.com και κατόπιν συνεννόησης στo τηλέφωνο 
6946901531. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν αντλήσουν από την ιστοσελίδα της Ε.Μ.Ι.Π.Η. www.emipi.gr.

Της Γενικής Συνέλευσης θα προηγηθεί κοπή της Πρωτοχρονιά-
τικης Βασιλόπιτας.

Καλούνται τα μέλη της Ε.Μ.Ι.Π.Η. και κάθε ενδιαφερόμενος να 
τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση της Εταιρείας.    

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος   Ο Γραμματέας
Ολυμπία Μπέτσα Δρ. Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας

Οι Ανθισμένες Ροδακινιές 
της Βέροιας ταξιδεύουν 

στη Θεσσαλονίκη

Ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας και το ΙΕΚ ESP παρουσιάζουν 
την έκθεση φωτογραφίας «Ανθισμένες Ροδακινιές». Από την Πα-
ρασκευή 24 Ιανουαρίου ως τις 16 Φεβρουαρίου 2020, οι εικόνες 
του ολάνθιστου ροζ κάμπου της Βέροιας φιλοξενούνται στην ESP 
Gallery (Ναυμαχίας Έλλης 5 – Λαδάδικα) δίνοντας ανοιξιάτικο 
χρώμα και διάθεση στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα που έχουν διακριθεί στους δια-
γωνισμούς φωτογραφίας με θέμα τις Ανθισμένες Ροδακινιές και 
διοργανώνεται με την υποστήριξη της Fuji Film Hellas, της Ένωσης 
Φωτογράφων ΚΔ Μακεδονίας, του pttl.gr και της PROLAB.

Λίγα λόγια για φαινόμενο…
Κάθε χρόνο συμβαίνει ένα φαινόμενο μοναδικό στην ελληνική 

ύπαιθρο, εφάμιλλο των ανθισμένων κερασιών της Ιαπωνίας. Το 
διάστημα από τις αρχές μέχρι τα τέλη Μαρτίου, ο εύφορος κάμπος 
της Ημαθίας μεταμορφώνεται σε μια απέραντη ροζ θάλασσα από 
τις χιλιάδες ανθισμένες ροδακινιές. Η ροδακινιά, στις παραδόσεις 
της Ανατολής, θεωρείται «το Δέντρο της Ζωής του Επίγειου Πα-
ραδείσου» που παρέχει στους ανθρώπους ζωή και χαρά. Τα άνθη 
της ροδακινιάς, συμβολίζουν την άνοιξη, την αναγέννηση και ως 
συνέπεια τη γονιμότητα, ενώ έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης 
μεγάλων ζωγράφων όπως ο Van Gogh.

Κατά την περίοδο της ανθοφορίας, ο Τουριστικός Όμιλος Βέροι-
ας διοργανώνει βιωματικές δράσεις, βόλτες με ποδήλατα και δια-
γωνισμούς φωτογραφίας για να ζήσουμε και να μοιραστούμε την 
ευφορία που δημιουργεί στην ψυχή μας το εντυπωσιακό θέαμα!

Info: Ανθισμένες Ροδακινιές, ESP Gallery (Ναυμαχίας Έλλης 
5, Θεσσαλονίκη, περιοχή Λαδάδικα). Διάρκεια έκθεσης: 24/01 – 
16/02. Ώρες λειτουργίας: ΔΕ-ΠΑ 10:00 – 17:00.

Κοπή πίτας του Λαογραφικού 
Συλλόγου Ντόπιων 

Μακροχωρίου και Περιχώρων
Ο Λαογραφικός 

Σύλλογος Ντόπιων 
Μακροχωρίου και 
Περιχώρων σας 
προσκαλεί  στην 
κοπή της βασιλόπι-
τας Κυριακή 26 Ια-
νουαρίου του 2020 
και ώρα 17:00 στα 
γραφεία του συλλό-
γου στην οδό Με-
γάλου Αλεξάνδρου 2 θα ήταν μεγάλη μας τιμή να μας 
τιμήσετε με την παρουσία σάς.

Το Δ.Σ

Κοπή πίτας του τμήματος 
χορωδίας του Προμηθέα

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΩΔΙΑΣ του Προμηθέα κόβει την 
Πρωτοχρονιάτικη Πίτα την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 
και ώρα 7μμ στο χώρο του συλλόγου. 

Τα χορευτικά τμήματα ενηλίκων της Ευξείνου Λέσχης 
Βέροιας έκοψαν την πίτα τους

Σε πολύ ζεστό κλίμα, παρουσία χορευτών 
και μελών του Δ.Σ., έκοψαν την καθιερωμένη 
βασιλόπιτα τα χορευτικά τμήματα ενηλίκων της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας. 

Τη Δευτέρα το τμήμα παραδοσιακών χορών 
με χοροδιδάσκαλο τον κ. Τσιαβό Δημήτρη και 
την Τετάρτη το τμήμα των ποντιακώνa χορών 
με χοροδιδάσκαλο τον κ. Παλασίδη Κυριάκο. 
Τις δυο συναντήσεις καλωσόρισε ο Πρόεδρος 
της Λέσχης κ. Νίκος Τουμπουλίδης, ο οποίος 
ευχήθηκε σε όλους καλή και δημιουργική χρο-
νιά με υγεία και ευτυχία.  

Ακολούθησε χορός και τραγούδι, ενώ οι 
τυχεροί που κέρδισαν το φλουρί πήραν και τα 
αναμνηστικά δωράκια τους.



Δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί 
το 2-2 των Τρικάλων στον 
Βόλο με τον Ολυμπιακό η 

Βέροια που έμεινε στο 0-0 στην έδρα 
της ισχυρής Τρίγλιας. Το παιχνίδι ήταν 
στα «μέτρα» των παικτών της Βέροιας 
όμως δεν έπιασαν πολύ καλή απόδοση 
και έδωσαν το δικαίωμα στους γηπε-
δούχους να ελπίζουν οτι μπορούν να 
πάρουν θετικό αποτέλεσμα  από την 
βασίλισσα του βορά. Με το ξεκίνημα 
του αγώνα η Βέροια είχε την πρωτο-
βουλία των κινήσεων και μάλιστα είχε 
δύο καλές στιγμές με τον Πασά στο 8’ 
λεπτό και τον Πέντα στο 15’ λεπτό.

Αντίθετα ο πρώην άσσος της ΒέροαιςΘωμάς
Ναζλίδηςπουπρόσφαταμεταγράφηκεστην ομάδα
τηςΤρίγλιαςείχεκεφαλιάαπόκαλήθέσηστηναγκα-
λιάτουτερματοφύλακαΒοσνιάδη.

Δενείχαμεσπουδαίαπράγματασεόλοτοα’ημί-
χρονοκαιφυσικάηίδιαεικόνασυνεχίστηκεκαιστην
επανάληψητουαγώνα.Δύοάντετρειςευκαιρίεςγια
τηνΒέροιαμετονΠασάκαιτονΤαίρηπουήτανκαι
ηκαλύτερητουαγώνακαιφυσικάγιατηνΒέροιανα
πετύχει ένα γκολ και να ...τελειώσει ο αγώνας. και
μία-δύογιατηνΤρίγλιαμετουςΠαπαστεργιανόκαι
Ναζλίδηστο85’λεπτό

Τοπαιχνίδιαυτόθαπρέπειναξεχαστείγρήγορα
και η ομάδα να επανέλθειστα επίπεδα τηςαπόδο-
σηςπροηγούμενωναγώνων καιφυσικά ναπετύχει
νίκεςστηνσυνέχεια

Ηεικόνατουαγώναδενεπέτρεψεναδιακριθούν
κάποιοιπαίκτεςκαιτοτελικό0-0ήτανέναφυσιολογι-
κόαποτέλεσμα

Δεναπέφυγε κάποια λάθηη διαιτησία τωνΔρα-
γούση,ΚωτούλακαιΜπαλιάκα.

ΤΡΙΓΛΙΑ: Παλαβράκης, Ζώτος, Σγουρής,Μιλ-
κούδης,Παντεκίδης, Σαρβανίδης,Παπαστεργιανός,
Καλαϊτζίδης (59’Μπρίτο),Ναζλίδης,Ντούνγκα (52’
Ζορμπάς,91’Μαντζίρης),Λεμονής.

ΒΕΡΟΙΑ:Βοσνιάδης,Μπλέτσας,Πεταυράκης(90’
Μεληκιώτης),Μαραγκός,Στάμου,Ταϊρης,Βεργώνης,
Ζούρκος (81’Καραγιάννης),Πέντα,Πασάς,Κανού-
λας(66’Σιμόνι).

Ευχαριστήριο
ΗΠΑΕΝΠΣΒέροια ευχαριστεί τηνΠΟΤρίγλιας

για τηνάριστηφιλοξενίαπου επιφύλαξε τόσοστην
αποστολήτουποδοσφαιρικούμαςτμήματοςόσοκαι
σταμέλητουδιοικητικούμαςσυμβουλίου.

FootballLeague-16ηαγωνιστική
ΑΟΚαβάλας-Ασπρόπυργος....................... 0-0
Ιαλυσος-Αιγάλεω......................................... 1-0
ΟΦΙεράπετρας-Ιωνικός.............................. 0-0
ΟλυμπιακόςΒόλου–Τρίκαλα...................... 2-2
Τριγλία–Βέροια........................................... 0-0
Καλαμάτα–ΝίκηΒόλου............................... 0-2
Θεσπρωτός–Διαγόρας................................ 1-2

Βαθμολογία
1)ΑΟΤρίκαλα.................................................32
2)ΝΠΣΒέροια................................................29
3)Ιωνικός.......................................................27
4)Διαγόρας.....................................................25
-ΑΟΚαβάλα...................................................25
-ΝίκηΒόλου...................................................25
7)ΟλυμπιακόςΒ...........................................24
8)ΟΦΙεράπετρας...........................................23
9)Αιγάλεω......................................................17
10)Ιαλυσός.....................................................16
11)Ασπρόπυργος...........................................16
12)ΠΟΤρίγλιας..............................................14
13)Θεσπρωτός..............................................12
14)Καλαμάτα.................................................12

Επόμενηαγωνιστική17η
ΝΠΣΒέροια-ΑΟΚαβάλα
Αιγάλεω-Ασπρόπυργος
ΝίκηΒόλου-Ιαλυσός
Ιωνικός-Καλαμάτα
Τρίκαλα-Τρίγλια

Διαγόρας-ΟΦΙεράπετρας
Θεσπρωτός-ΟλυμπιακόςΒ.

ΚώσταςΓεωργιάδης:«Αλλιώςτηνεκπαίδευ-
σατηνΤρίγλιακαιαλλιώςτηνβρήκα»

Σχολιάζοντας την εξέλιξη του παιχνιδιού στην
Τρίγλια, οπροπονητής τηςΒέροιαςΚώστας Γεωρ-
γιάδηςυποστήριξε:

«Προετοιμαστήκαμε για νααντιμετωπίσουμεμια

ομάδαπουθαεπεδίωκεναπάρειότιμπορείαπότο
συγκεκριμένο αγώνα, μια ομάδα την οποία αλλιώς
την είχα εκπαιδεύσει και άλλη εικόναβλέπω τώρα.
Τελείωςμεδιαφορετικόαγωνιστικόπροφίλπουείχε.
Αντιμετωπίσαμεμιαομάδααμυντικογενή,πουεπεδί-
ωκεμεκάθετρόποναπάρειτηνισοπαλία.

Δενείχαμεσεόλητηνδιάρκειατουπαιχνιδιούτην
έντασηπουθαήθελα.Είχαμε όμως καλέςστιγμές,
είχαμεενέργεια,ήμαστανκυρίαρχοισεόλοτοπαιχνί-
δι,αλλάδενκαταφέραμενασκοράρουμε.Ήτανλιγο-
στέςοιφάσεις,ήταν ένακακόπαιχνίδι γιαπολλούς
καιδιάφορουςλόγουςπουδενχρίζουνανάλυσης.

ΣτονοσοκομείοοΣταύροςΠεταυράκηςγια
τραυματισμόστομάτι

ΣεμιαμονομαχίατουμετονΝαζλίδημέσαστην
περιοχή της ομάδας του, στα τελευταία λεπτά της
συνάντησης, οΣταύροςΠεταυράκης βρέθηκεφαρ-
δύς - πλατύς στο έδαφος μετά από χτύπημαπου
δέχθηκεμε τις τάπεςστοπρόσωποκαι χρειάστηκε
ναγίνειαλλαγήαφούδενμπορούσενασυνεχίσει!

Οπαίκτης,πέρααπότοαιμάτωμαπουπροκλή-
θηκεστομάτιτουκαιτοοποίοήτανεμφανές,ένιωθε
ζαλάδες και γι’ αυτόμεταφέρθηκε εσπευσμένααπό
τον διευθύνοντα σύμβουλο Κυριάκο Τσαλουχίδη
και το μέλος τουΔ.Σ. τηςΠΑΕΓιώργοΤσαλουχίδη
στο νοσοκομείοΑΧΕΠΑ τηςΘεσσαλονίκης, όπου
υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και διαπι-
στώθηκε αιμάτωμα.Οπαίκτηςπήρε εξιτήριο αλλά
θαπαραμείνειλίγεςμέρεςεκτόςπροπόνησηςαφού
θαχρειαστείναξανακάνειεξετάσειςγιαναφανείη
πορείατηςθεραπείαςστομάτι
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«Άφησε»δύοπολύτιμουςβαθμούςηΒέροια0-0τηνΤρίγλια
Δηλώσεις Κ. Γεωργιάδη - Τραυματισμός Σ. Πεταυράκη

Γ’Εθνική
Ισοπαλία 0-0 των Τρικάλων 

στην Καλλικράτεια
Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το παιχνίδι  τουΜ.Αλέξανδρος

ΤρικάλωνστηΝέαΚαλλικράτειαμεαντίπαλο την τοπικήομάδα,στο
πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής του δευτέρου ομίλου της Γ’ Εθνικής
κατηγορίας.

Οιδύοομάδεςείχαν τιςδικές τουςευκαιρίεςγιαγκολ,με τουςΗ-
μαθιώτεςνα είναιανώτεροιστομεγαλύτερομέρος τουαγώνακαι να
αδικούνταιαπότηνισοπαλία.

ΝΠΟΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Κάλφας): Συλλέκτης, Μπαγκα-
λιάνης, Κύρκου,Πολυζάς, Κριτσιάνης, Κοιλανίτης (70’Δουλγέρης),
Δαγκούλης,Αποστόλου,Δραγάνης,Χότζα (65’Παπαδάκης),Παπαγε-
ωργίου(55’Κύρτσος).

ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (Πρίντζιος):Αργυρόπουλος,
Μπαντής,Βλάχος,Χατζόπουλος,Πέικος,Αβραμόπουλος,Σωτηράκης
(78’Αναδολού),Τσιρίδης,Φουρτζίου (70’Πίκος), Κιρκιλιανίδης (55’
Χαλβατζής),Λίτσι(90’Ματράκας).

Γ’ΕΘΝΙΚΗ(2οςόμιλος)-20ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ν.Καλλικράτεια-Μ.Αλεξ.Τρικάλων...........................................0-0
ΑΣΓιαννιτσά–Μεσοποταμία.......................................................5-1
ΑλμωπόςΑριδαίας-ΘύελλαΣαρακηνών....................................2-0
Μακεδονικός–Εδεσσαϊκός.........................................................1-0
ΠΑΣΦλώρινα-ΘερμαϊκόςΘέρμης.............................................1-1
ΝίκηΑγκαθιάς-ΑΟΣειρήνα.............................................. 3-0(α.α.)
ΠοσειδώνΜηχανιώνας-ΆρηςΠαλαιοχωρίου................... 3-0(α.α.)
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Ο Δούκας πήρε μια οριακή νίκη 
επί του Φιλίππου Βέροιας με 
σκορ 30-26 (14-17 ημίχρονο), 

με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Νίκο 
Κρητικό, ο οποίος σημείωσε 15 τέρ-
ματα. Ο Φίλιππος για ακόμα μια ανα-
μέτρηση έκανε φιλότιμη προσπάθεια, 
ωστόσο στο δεύτερο μέρος, έδειξε να 
μένει από δυνάμεις.

Στο πρώτο μέρος οΦίλιππος ήταν μπροστά
στο σκορστη μεγαλύτερη διάρκεια, και δεν επέ-
τρεπεστονΔούκαναφτάσειστοεύκολογκολ.Στο
δέκατο όγδοο λεπτό οΠαπαδόπουλος έδωσε…
αέρα τριών τερμάτων στους φιλοξενούμενους,
διαμορφώνοντας το 8-11.ΟΦίλιππος κατάφερε
να διατηρήσει τοπροβάδισμαμέχρι το τέλος του
πρώτουημιχρόνου και οι δυο ομάδεςπήγανστα
αποδυτήριαμετοσκορστο16-12υπέρτου.Μετά
τηνανάπαυλα,οΔούκας έδειξε νασυνέρχεται και
σταδιακάροκάνισετηδιαφορά.Στοτεσσαρακοστό
έκτο λεπτό οΝτούνης έφερε τοπαιχνίδι στα ίσια
(21-21), ενώ από εκείνο το σημείο και μετά, τα
«Εκπαιδευτήρια»,πήρανταηνίατηςαναμέτρησης,
κάνοντας εν τέλειποδαρικό με το…δεξί στη νέα
χρονιά.

Γιατουςφιλοξενούμενους,πρώτοςσκόρερήταν
οΚαραγκιοζόπουλοςμε7τέρματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο προπονητής της ομάδας
τηςΒέροιας,ΣταύροςΠαπαδόπουλος είναι ταυτό-
χρονακαιπαίκτηςτης,ενώστονπάγκοτηςυπήρξε
έναςσυνοδός(ΒασίληςΤουλιόπουλος).

Ταπεντάλεπτα:2-3,5-5,7-8,10-13,11-13,12-
16(ημχ.),14-17,17-18,19-21,24-22,27-23,30-26

ΑΣΕΔούκα (Μπούνας): Ζαλώνης, Κρητικός
15, Τόμπρος, Πάνου 2, Παγιάτης,Μελετάκος 5,

Τζάνος,Ζαρίκος,Πανταζής,Αποστολόπουλος,Κα-
ρακεχαγιάς 1, Ντούνης 3, Τότος 2, Τζανιδάκης,
Κολλύρης,Μπαλάσκας2

ΦίλιπποςΒέροιας (Παπαδόπουλος): Γραμμα-
τικόπουλος, Καραγκιοζόπουλος 7, Νικολαϊδης 6,
Πιστικός,Τζινεβής 2,Μηλόπουλος 1, Χουδαβερ-
δόγλου,Κουκουτσίδης,Καλλιαρίδης,Πιστόλας 2,
Φιλόσογλου3,Παπαδόπουλος5,Παπαγιάννης

Διαιτητές:Σκλαβενίτης-Βήτας
Δίλεπτα:8-5.Πέναλτι: 4/7- 3/5.Κόκκινη κάρτα:

Τότος(τρίαδίλεπτα)
ΟπαίκτηςτουΦιλίππουΒέροιας,ΒασίληςΦι-

λόσογλου,έδωσεαρχικάσυγχαρητήριαστουςσυ-
μπαίκτεςτουγιατηνπροσπάθεια,ενώανέφερεότι
στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του δεν μπόρεσε
ναανταποκριθεί στο αμυντικό κομμάτι.Αναλυτικά
είπεστοgreekhandball.com:

«Aρχικά καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και
χωρίς τραυματισμούς.Παίξαμε χωρίς να έχουμε
ναχάσουμετίποτακαιδώσαμετοεκατόείκοσιτοις
εκατό.Θέλωναπωέναμεγάλομπράβοσεόλητην
ομάδα, γιατί κατέθεσε τηνψυχή της. Στοπρώτο
ημίχρονο μπήκαμε αρκετά δυνατά και ήμασταν
μπροστάστοσκορ.Βγάλαμεάμυνεςκαιπετύχαμε
γκολπουταείχαμεδουλέψεικαιστηνπροπόνηση.
Στοδεύτερομέρος,χαλαρώσαμεστοαμυντικόκομ-
μάτι και δεχθήκαμε κάποια εύκολα τέρματα.Προ-
σπαθήσαμεστοτέλος,αλλάδετακαταφέραμε».

ΑνακοίνωσηΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας
Μετα την ολοκλήρωση της μεταγραφικής πε-

ριόδουστοανδρικό τμήμα χάντμπολανδρών του
Φιλίππου δεν υπήρχε καμία προσθήκηΈλληνα
παίκτη ενώυπάρχουνσυνομιλίες για ξένοπαίκτη
έωςτοτέλοςτουμήνα.

Αντιθέτως οΚωσταντινοςΠατραμανηςπαρα-
χωρήθηκεστηνΧΑΝΘκαιοΒασίληςΤαραμονλης
πουλήθηκεωςελεύθεροςστονΆρηΘεσσαλονίκης.

Τουςευχόμαστεκαλήσυνέχεια.

Νίκη στον πρώτο εντός έδρα 
αγώνα για το 2020 (την 5η 
στον α’  γύρο) πέτυχε η ανδρι-

κή ομάδα του Φιλίππου Βέροιας απέ-
ναντι στον ΑΟ Αμύντα με σκορ 75-57. 
Αν και η ομάδα του Δημήτρη Γκίμα 
βρέθηκε στο 4’ πίσω στο σκορ με 0-9, 
ισορρόπησε το παιχνίδι και κατάφερε 
δευτερόλεπτα πριν το τέλος του δεκα-
λέπτου να περάσει μπροστά με 18-16.

Μεπολύκαλήκαιασφυκτικήάμυνααλλάκαικυ-
ριαρχίασταριμπάουντοΦίλιπποςστο12’απέκτησε
μιαδιαφορά7πόντων(20-16).Στο18’οΤσούκαςμε
τρίποντοανέβασετηνδιαφοράστο+10(35-25)και
στηναμέσως επόμενηφάσηοΦιλιππόπουλοςστο
+1237-35.Τοημίχρονοτελείωσεμεσκορ38-27.

ΗομάδατουΖαβούμείωσεσε41-30στο23’με
τηνομάδατουΦιλίππουόμωςναδιατηρείδιαφορά
ασφαλείας. Στο τελευταίο δεκάλεπτο η εικόνα του
παιχνιδιού δεν άλλαξε με τονΦίλιπποόχι μόνο να
διατηρεί την διαφορά (60-46 στο 35’) αλλά να την
διευρύνει (71-48)μεσυνεχόμεναεύστοχασουταπό

τηνπεριφέρεια κλειδώνοντας έτσι την νίκη.Τοπαι-
χνίδιτελείωσεμεσκορ75-57.

Διαιτητές:Tζαφλέρης-ΠουρσανίδηςΚ. καιΚατω-
τικίδης

Δεκάλεπτα:18-16,38-27,52-43,75-57.
ΦίλιπποςΒ. (Γκίμας –Μπλατσιώτης):Τσούκας

12(3),Τσεσμετζίδης,Φυλάκης,Βάλλιος 2,Τσιακλα-
γκάνος, Ελευθεριάδης 9(1), Κοθράς 26(3), Παρα-
πούρας6(2),Νικάϊ,Ποταμόπουλος,Φιλιππόπουλος
3,Ντρεκάλοβιτς16(3)

Αμύντας (Ζαβός):Ζούπας2,Κάπρης8(2),Σιου-
ντρης,Βαρδιάνος 8,Κερασοβίτης 3(1),Κουκουνιάς
14(1),Κομποδιέτας7(1),Γκαβανόπουλος9(3),Γιου-
ση,Χάλαρης6,Κωνσταντακόπουλος.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της15ηςαγωνιστικής

ΦίλιπποςΒέροιας-Αμύντας.................... 75-57
Ανατόλια-Καρδίτσα................................ 64-74
ΚόροιβοςΑμαλιάδας-ΟΙΑΞΝαυπλίου... 78-84
Παγκράτι-Αγρίνιο................................... 69-71
ΔάφνηΔαφνίου-Ολυμπιακός.................. 80-82
Τρίτων-Ελευθερούπολη........................ 62-68
Χ.Τρικούπης-ΑπόλλωνΠατρών......... 88-84

Χάντμπολ
Δυσκολεύτηκε ο Δούκας να κερδίσει 

τον Φίλιππο 30-26

Α2 Μπάσκετ

ΦίλιπποςΒέροιας—Α.Ο.Αμύντας
75-57

Για τους αγώνες κυπέλλου 
στο χαντ μπολ οι ΚΕΔ/ΟΧΕ 
όρισε τους διεθνείς διαιτη-

τές Μπέτμαν και τον Βεροιώτη 
Μιχάλη Τζαφερόπουλου στο 
ντέρμπι Ολυμπιακού - ΑΕΚ. Τον 
αγώνα της Βέροιας 2017 με την 
Ν. Ιωνία που θα διεξαχθεί την 
Τετάρτη 22/1/20 στο Φιλίππειο 
θα σφυρίξουν οι κ.κ Πατιός και 
Χαρίτσος. 

Αναλυτικά
Τρίτη21Ιανουαρίου2020
ΚύπελλοΓυναικών
ΣπίτιτουΧάντμπολ16:00,ΠΑΟΚMateco-

ΑναγέννησηΆρταςΦέταΉπειρος
(Λινάρδος-Νικολαϊδης,Παρτεμιάν)

Τετάρτη22Ιανουαρίου2020
ΚύπελλοΓυναικών
Φιλίππειο18:00,Βέροια2017-ΟΦΝΙωνίας

(Πατιός-Χαρίτσος,Αγγελίδης)

ΚύπελλοΑνδρών(1ηαγωνιστική)
ΣπίτιτουΧάντμπολ18:00,ΑΕΣΧΠυλαίας-

ΔιομήδηςΆργους

(Συρεπίσιος-Μερτινιάν,Μεϊμαρίδης)
Ρέντη 20:30,Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-

ΑΕΚ(ERTPLAY2)
(Μπέτμαν- Τζαφερόπουλος,Μίγκας-Α-

ντωνόπουλος)

ΟιδιεθνείςδιαιτητέςΜπέτμαν-Τζαφερόπουλος
στοΟλυμπιακός-ΑΕΚ

Οι ορισμοί των διαιτητών



12 ΤΡΙΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020www.laosnews.gr

Ούτε η ομάδα του Πιερικού 
μπόρεσε να πάρει έστω και 
ένα σετ από την πρωτοπό-

ρο ομάδα του Φίλιππου Βέροιας 
και γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ 
στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής 
στο κλειστό ΔΑΚ. Δ. Βικέλας στην 
Βέροια. Μόνο στο α’ σετ υπήρχε σθε-
ναρή αντίσταση από τους φιλοξενού-
μενους που προηγήθηκαν μάλιστα με 
12-17 πόντους αλλά στην συνέχεια ο 
Φίλιππος γύρισε το παιχνίδι και κέρ-
δισε το α’ σετ με 28-26.

Στο 2ο σετ μπορεί να είχαμε στην αρχή ένα
ισόπαλο2-2αλλά καισεαυτό τοσετ η επικράτη-
ση τωνπαικτών τουΦιλίππουήταν εύκολη και η
ψαλίδαάννοιξεσημαντικά για να τελειώσει τοσετ
με25-17

Στο3οσετοιφιλοξενούμενοικράτησαντηνδια-
φοράστηναρχήμέχρικαι11-10αλλάκαισεαυτό
τοσεττοτελικόαποτέλεσμαέφθασε25-16

ΔιαιτητέςΔανιηλίδουκαιΔαλκιράνης
τασετ28-26.25-17,25-16

Συνθέσεις:
ΦίλιπποςΒέροιας (Τζιουμάκας) Μπουτόπου-

λος (λ)  Στεφανίδης , Ντίνας ,Παπαδημητρίου,
Μιχελάκης (λ) Ηλίας Τζιουμάκας, Παπαζόγλου,
Στίγγας, Τσιάρας, Καρασαρλίδης, Ρεμπούτζιας,
Τζελάτη,Ιωαννίδης.

ΣΦΚ Πιερικός (Σαρρής) Παπαδημητρίου,
Μπούρτζιος,Λαμπρινός, Γερομχαλός , Γιάγκου,
Σούλής(λ)Γρηγοριάδης,Χρυσικός,Τσοπάνογλου
(λ)Κουναρίδης,Κουτσογιάννης,Ιωαννίδης.

Αποτελέσματα11ηςαγωνιστικής
ΑΣΕρμογένης-ΑΣΜακεδονικός............3-1σετ
ΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας-ΣΦΚΠιερικός...3-0σετ
ΑΣΑθλος-ΜΓΣΑΕΚομοτηνής...............1-3σετ
ΧΑΝΘ-ΦΕΣΑριστοτέλης......................3-1σετ
ΠήγασοςΠολίχνης-ΣΠΑΚαρδίτσας.....3-1σετ
ΑΕΝΠανόραμα-ΑΣΆρης.......................1-3σετ

Βαθμολογία
1)ΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας.............................. 33
2)ΜΓΣΑΕΚομοτηνής.................................... 25
3)ΑΣΆρης..................................................... 20
4)ΑΣΆθλος.................................................. 20
5)ΑΣΕρμογένης........................................... 17
6)ΦΕΣΑριστοτέλης....................................... 15
-ΣΦΚΠιερικός.............................................. 15
8)ΑΣΜακεδονικός........................................ 13
9)ΠήγασοςΠολίχνης.................................... 12
10)ΣΠΑΚαρδίτσα........................................... 9
11)ΑΕΝΠανοράματος.................................... 8
12)ΧΑΝΘ........................................................ 8

Επόμενηαγωνιστική12η(25/1/20)
ΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας-ΑΣΆθλος
ΧΑΝΘ-ΣΠΑΚαρδίτσας
ΑΕΝΠανοράματος-ΑΣΜακεδονικός
ΑΣΕρμογένης-ΣΦΚΠιερικός
ΠήγασοςΠολίχνης-ΑΣΆρης
ΜΓΣΑΕΚομοτηνής-ΦΕΣΑριστοτέλης

Ανακοίνωση εξέδω-
σε η διορισμένη 
από δικαστικό 

αντιπρόσωπο διοίκηση 
του Φιλίππου Βέροιας 
μέσω της επίσημης σελί-
δας του στο facebook 
μιλώντας για όλα όσα 
έχουν συμβεί τους τελευ-
ταίους μήνες στην ομάδα.

«Επειδή ο κόσμος, οι φίλαθλοι
του Φιλίππου και γενικά η κοινή
γνώμη, δεν γνωρίζουν τι ακριβώς
συμβαίνει στο σύλλογο θαπρέπει
ναειπωθούνκάποιαπράγματα.

Στις15Νοεμβρίουτου2019έγι-
νε γενικήσυνέλευση για να γίνουν
εκλογές αλλά επειδή δεν υπήρχε
απαρτίαοιεκλογέςμετατέθηκανγια
τις20Νοεμβρίου2019.

Στις 20Νοεμβρίου λοιπόν στις εκλογές ήταν
παρώνόπωςορίζει ο νόμος, δικαστικός αντιπρό-
σωποςαπό τονδικηγορικόσύλλογοΒεροίαςπου
όρισε το Πρωτοδικείο Βεροίας και κρατήθηκαν
πρακτικά.Οιεκλογέςέγινανσταγραφείατουσυλ-
λόγουστοΦιλίππειο και ήτανπαρόντεςπερίπου
20άτομαμόνο.Υποψήφιοι για νααναλάβουν την
διοίκηση δεν υπήρχαν!!!Παρά την αγωνιώδη έκ-
κληση του Προέδρου ΓιώργουΦύκατα και του
καλέσματός του, να αναλάβουν τονσύλλογοπα-
ράγοντες που έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν,
κανείςδενδήλωσευποψηφιότητανααναλάβειτον
σύλλογο,ανκαιαναπτύχθηκεαπό τουςπαρόντες
έναςγόνιμοςδιάλογοςμεκάποιεςαντικρουόμενες
απόψεις.Έτσι ο δικαστικός αντιπρόσωπος έκανε
χρήσητουνόμουκαιτουκαταστατικούτουσυλλό-
γουκαιέδωσεεξανάγκηςπαράτασηενόςχρόνου
στηνπαρούσαδιοίκησηπαρά το γεγονός οτι δεν
ήτανυποψήφια.

Η διοίκηση προσπαθεί από τότε αγωνιωδώς
χωρίς καμία απολύτως βοήθεια απόπουθενά να
κρατήσεισταπλαίσιατουεφικτούτηλειτουργίατου
συλλόγου,μέραμετηνμέρα.

Και ενώκάποια τμήματαόπως τομπάσκετ, το
βόλεϊ, η ρυθμική και το τέννις, οι επιτροπές τους
λειτουργούν τα τμήματα τους, το τμήμα του χά-
ντμπολπαραμένειακέφαλοτουςτελευταίους9μή-
νες.Δυστυχώς κανείς δεν θέλει νααναλάβει αυτό
τοιστορικότμήμαπαράτογεγονόςοτιηπόλημας
θεωρείται η μητρόπολη τουΕλληνικού χάντμπολ.
Τοδυσάρεστοείναιότιούτεοιπολιτικοίφορείςτις
πόλης βοηθάνε ούτε παράγοντες, προπονητές
και άνθρωποι του χάντμπολ δείχνουν διάθεση
να βοηθήσουν.Πρέπει να επαναλάβουμε για να
γίνουμεσαφείς και να το εμπεδώσουνκάποιοι οτι
δενήμαστανυποψήφιοιστιςτελευταίεςεκλογέςκαι
ότιηδιοίκησηυποχρεώθηκεναασκείτακαθήκοντα
τηςγιατίορίστηκεαπότονδικαστικόαντιπρόσωπο,
βάσειτουκαταστατικού,επειδήδενυπήρξεκανείς
ενδιαφερόμενοςστιςεκλογές.

Οι προσπάθειες κάποιων ανθρώπων της μη
υποψήφιας παρούσας διοίκησης είναι υπεράν-
θρωπες και καθημερινές,προπόνηση μεπροπό-
νηση και αγώναμε αγώνα για να μην διαλυθούν
ταπάνταστοσύλλογοκαι γιαναμην εκδιωχθούν
οι υποδομές του συλλόγου από τα γήπεδα της
πόληςμας.Οκίνδυνοςαυτόςείναιυπαρκτόςιδίως
μετάαπόεπιστολήπουήρθεστοσύλλογοαπότον
ΔήμοΒεροίαςπουεπέβαλε τα τελευταία2χρόνια
γιαπρώτηφοράαποζημίωσηχρήσηςτωνδημοτι-
κών εγκαταστάσεωνόχι μόνοστουςαγώνεςαλλά
και στις προπονήσεις των τμημάτων υποδομής
τουσυλλόγου!Έτσι για ναπαραμείνουνστις δη-
μοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις τα τμήματα των
υποδομώναναγκαστήκαμεναπληρώσουμεκαινα
ρυθμίσουμε στονΔήμο καταβάλοντας έναποσό
πουέναμέροςπροήλθεαπόπροσωπικάχρήματα
τωνδιοικούντων.Οιστορικόςσύλλογοςτηςπόλης
μαςκρατιέταιόρθιοςμετηβοήθειαελάχιστωνιδιω-
τώνκαιμε ταπροσωπικάχρήματα τουΠροέδρου
καιτουΓενικούγραμματέαγιαναυπάρξειζωήστο
σύλλογοκαιγιαναπαραμείνουνμέσασταγήπεδα

ταμικράπαιδιά των τμημάτωνυποδομής.Δυστυ-
χώς όμως οι προσπάθειες αυτές δεν συγκινούν
κανέναν.

Αντιθέτωςπολλές φορές βρισκόμαστε αντιμέ-
τωποι με απειλές και με ύβρεις και συκοφαντίες
εναντίονμαςκαιμεψευδείςκατηγορίεςγιαευθύνες
πουδενμαςαναλογούνόπωςέγινεστοτμήματου
γυναικείου χάντμπολ που διαλύθηκε δυο μέρες
πριν το τέλος τωνμεταγραφώναπό την τότεδιοι-
κούσαεπιτροπήκαιαπότονμέχριτότεπροπονητή
της ομάδας.Νασημειωθεί ότι όλα τα έσοδα των
υποδομών του γυναικείου τμήματος ταδιαχειριζό-
ταν η διοικούσα επιτροπή και οπροπονητής του
γυναικείουτμήματοςπουπληρωνότανκαιαπότην
μεγάλη ομάδα και από το τμήμα των κορασίδων.
Δύομέρεςπριν τελειώσουνοι μεταγραφέςπήραν
όλητηγυναικείαομάδακαιμεπαράνομεςμετοική-
σειςμετακίνησαντιςπαίκτριεςσεάλλεςομάδεςκαι
συγκεκριμέναστηνομάδατηςΆρτας.Αυτόείχεως
αποτέλεσμαη ομάδα ναμείνει μόνομεπαίκτριες
στηνηλικίατων14με15ετώνκαιέτσιέμεινεεκτε-
θειμένηηκεντρικήδιοίκησηχωρίςναέχειτονχρό-
νοκαιτηνδυνατότηταναφτιάξεικαινούργιαομάδα
αφού η διοικούσα επιτροπήπουαποχώρησε δεν
άφησε καμία γυναίκαπαίκτρια στην ομάδα. Πα-
ρόλα αυτά η διοίκηση εξάντλησε κάθεπεριθώριο
μήπως και καταφέρει ναπείσει κάποιουςΒεροιώ-
τεςπροπονητές να κατεβάσουνστοπρωτάθλημα
ομάδα μεπαγκορασίδεςπαίκτριες ηλικίας 14 με
15 χρονών αλλά όλοι αρνήθηκαν να το κάνουν.
Επίσηςκαιοιγονείςτωνκοριτσιώναρνήθηκαννα
αφήσουνταμικράτουςσεηλικίακορίτσιανασυμ-
μετέχουνσεγυναικείοπρωτάθλημακαιπιστεύουμε
ότι είχαν δίκιο. Η αφορμή της αποχώρησης της
διοικούσας επιτροπής του γυναικείου τμήματος
χάντμπολήτανπωςδυοπαίκτριεςοιοποίεςούτως
ή άλλως θα έμενανσε τρεις μήνες ελεύθερες και
δεν υπήρχεούτε μίαπιθανότητα να έπαιζανστην
ομάδαδόθηκανστηνάλλη ομάδα τηςπόληςμας
τηνΒέροια2017.Μάλιστααπότηνσυμφωνίααυτή
δενυπήρχεκανέναοικονομικόόφελοςπαράμόνο
η υπόσχεσηοτι τονΔεκέμβριοοιπαράγοντες της
Βέροιας2017θαβοηθούσανμετησειράτουςτον
Φίλιπποκαιθαυπήρχεμίαυγιήςσυνεργασίατων
δύοσυλλόγωντηςπόληςμας,κάτιπουόμωςδεν
ήθελαν,όπωςαποδείχθηκε,οεπικεφαλήςτηςπρώ-
ηνδιοικούσαςεπιτροπήςκαιοπροπονητής.

Επίσης θαπρέπει να τονιστεί οτι όλοι οιπρο-
πονητές των υποδομών και του αντρικού και του
γυναικείουτμήματοςείναιπληρωμένοιστοακέραιο
καιδενυπάρχουνοφειλέςπροςαυτούς.

Τέλος ενημερώνουμε ότι η διοίκηση δεν θα α-
νεχθεί άλλες ύβρεις, συκοφαντίες καιπροσβολές,
όπωςκατά καιρούςμέχρι τώραανεχόταν και από
δωκαιστοεξήςτέτοιαφαινόμεναθαπαίρνουντον
δρόμοτηςδικαιοσύνης.

Ευχήόλωνμαςείναιναβρεθείμίαλύσηκαινα
βρεθούν πραγματικά ενδιαφερόμενοι να αναλά-
βουνκαιναέχουντηνευθύνηκαιτηνυπογραφήό-
λωντωντμημάτωντουσύλλογου,ήέστωμόνοτου
τμήματοςτουχάντμπολόπωςεπιθυμούμεδιακαώς
εδώκαιπολύκαιρό.

ΟΠρόεδροςΓιώργοςΦύκατας
ΟΓ.ΓραμματέαςΓρηγόρηςΠαπαϊωάννου

Α2 Βόλει
ΦίλιπποςΒέροιας-Πιερικός3-0σετ

Αποτελέσματα-βαθμολογία-επόμενη

Ανακοίνωση της διορισμένης
από δικαστικό αντιπρόσωπο διοίκησης 

του Φιλίππου

Στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής 
ΑΟΚ Βέροιας και ίκαροι Γιαν-
νιτσών κέρδισαν και ξέφυγαν 

στην βαθμολογία. Μάλιστα ο ΑΟΚ 
πέτυχε το 12/χ12  κερδίζοντας  εύκολα 
τους Πάνθηρες με 78-43 αφού πρωία 
η ομάδα της Πιερίας παρουσίασε 
κάποια αντίσταση στα πρώτα λεπτά 
του αγώνα κρατώντας το σκορ σε 
μικρή διαφορά. όμως στην συνέχεια ο 
ΑΟΚ Βέροιας λόγο και της ποιότητας 
των παικτών που διαθέτει ξέφυγε στο 
σκορ και πήρε την 12η συνεχή νίκη.

ΔιαιτητέςΠαπαγερίδηςκαιΜητώνας
10λεπτά14-14-36-24,60-37,78-43

ΑΟΚΒέροιας(ΓιώργοςΤριχόπουλος)Καραθανά-
σης4, Γκίτκος11(1)Ασλανίδης5 (1) Ιωαννίδης11,
ΑβραμίδηςΤριχόπουλος Κασαμπαλής 4,Χρήστου
10(2)Χαραλαμπίδης33(3)

ΟΆθλοςΑλεξάνδρειαςκέρδισετονΒαφύρα
ΟΆθλοςΑλεξάνδρειας κέρδισε τον Βαφύρα με

82-71στοΔημοτικόΑθλητικόΚέντροΜελίκης.
Ιδιαίτεραπαραγωγικό ήταν τοπρώτοδεκάλεπτο

τηςαναμέτρησης, με τονΒαφύρα να είναι η ομάδα
που βρήκεπερισσότερες λύσεις στην επίθεση και
προηγήθηκεμε18-23.Ανάλογηήτανεικόνακαι του
δεύτερου δεκάλεπτου, με τη διαφορά ότι οΆθλος
Αλεξάνδρειαςήταναυτόςπουκατάφερενασκοράρει
περισσότερο και οι δύο ομάδεςπήγανστα αποδυ-
τήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου όντας ισό-
παλεςστουςσαράντα ένανπόντους.Και στο τρίτο
δεκάλεπτοογηπεδούχοςσυνέχισεστον ίδιορυθμό,
σημειώνονταςείκοσιτέσσεριςπόντουςκαιεδραίωσε
τοπροβάδισμάτουμετοσκορναδιαμορφώνεταισε
65-57.ΣτοτέταρτοδεκάλεπτοηομάδατηςΠιερίαςι-
σορρόπησεμεντοπαιχνίδι,ωστόσοοΆθλοςΑλεξάν-
δρειας διαχειρίστηκε τοπροβάδισμά του κι έφτασε
στηντελικήεπικράτησημε82-71.

Διαιτητές:Ντόγκας–Τοπαλίδης.
Δεκάλεπτα:18-23,41-41,65-57,82-71.

ΑΣΆθλοςΑλεξάνδρειας (Αγγέλης):Μούτσα 11
(3), Τακουτής 6 (1), Σιτσάνης 13, Παπαγεωργίου,
Γιαμπατζίδης 5, Χαριτόπουλος 7 (1), Στακτάρης,
Τσαρούχας15(1),Μηντζαρίδης16,Ντάμτσης6,Πα-
παζήσης3(1).

ΓΑΣΒαφύραςΔίου(Σαραπτσής):Ζιώγας2,Τζιώ-
λης2,Ευαγγελόπουλος28(3),Γερονάτσιος,Σιώκας,
Λαγαμτζής8,Τσιμήτρης2,Στεφάνου5(1),Ντακαρέ-
λας2,Στεφανίδης22(1).

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Ασταμάτητος ο ΑΟΚ Βέροιας κέρδισε 

και τους Πάνθηρες 78-43
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Σε ένα παιχνίδι που κράτησε 
το ενδιαφέρον των φιλάθλων 
μέχρι το τέλος, η Βέροια 2017 

πήρε τελικά τη νίκη με 27-23 απέ-
ναντι στον Άρη Νίκαιας και ολοκλή-
ρωσε με νίκη τις υποχρεώσεις του 
πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα της 
Α1 Γυναικών. Η αναμέτρηση δεν 
ξεκίνησε ιδανικά για τις γηπεδούχες 
που βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ 
με 5-1. Στη συνέχεια, οι παίκτριες 
της Βέροιας  αντέδρασαν μείωσαν τη 
διαφορά, ωστόσο οι φιλοξενούμενες 
βρήκαν λύσεις επιθετικά και τελικά 
πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ 
τους 13-11.

Στοβ’ημίχρονο,μέχριτοπρώτοδεκάλεπτο,η
ομάδα τηςΑθήναςβρισκότανμπροστάστοσκορ.
Από εκεί και μετά ηΒέροια με ένασερί 3-0 από
Βασιλειάδου καιΜάστακαπέρασαν μπροστά για
πρώτηφοράστοπαιχνίδι. Στα θετικά του αγώνα
γιατηνΒέροια2017ήτανκαιεμφάνισητηςνεοα-
ποκτηθείσας τερματοφύλακαΚασάνδραςΧοτοκο-
ουρίδου,πουάφησεθετικέςεντυπώσεις.Έτσιλοι-
πόνέχονταςκαιτηνψυχολογίαμετομέροςτους,η
ομάδατηςΒέροιαςδενέχασεποτέτοπροβάδισμα
πουαπέκτησεκαιτελικάπήρετοροζφύλλοαγώνα
καιολοκλήρωσετονπρώτογύροστην4ηθέσημε

10βαθμούς.
ΒΕΡΟΙΑ2017–ΑΟΑΟΔΚVTECH27-23
Ταπεντάλεπτα: 1-3, 4-6, 5-7, 7-9, 8-10, 11-13

(ημχ.)12-14,16-16,19-18,21-19,23-20,27-23
ΒΕΡΟΙΑ2017 (ΚώσταςΧαραλαμπίδης):Χοτο-

κουρίδου,Τσαουσίδου 2,Τζούρισιτς 5,Καραμπα-
τζάκη,Ανθίτση4,Καραχαρίση3,Μπασμά,Τσιτλα-
κίδου, Γεωργιάδου1,Βασιλειάδου3,Μάστακα9,
Δελησάββα,Πιτούλια,Τηλαβερίδου.

ΑΟΑΟΔΚVTECH(ΓιάννηςΑνταλής):Διακογιάν-
νη3,Καραγιάννη2,Σίτογλου,Μπλαας,Σαούλου,
ΣαββαλάκηΑ. 2, Σαραντάκου 4,Ανδρίτσου 7,Α-
χλαδιώτη,Μανιά 3, ΣαββαλάκηΔ., Πυρομάλλη,
Σακελαρίου,Ταβλαρίδη2,Παρέσογλου.

Διαιτητές:Ουζούνης-Παρασκευούδης,Δίλεπτα:
2-3,Πέναλτι:5/7-2/2

ΔηλώσειςΚώσταΧαραλαμπίδη
Πάθος και εγωισμόπρέπει ναβγάλει, στησυ-

νέχεια, η Βέροια 2017, επεσήμανε ο προπονη-
τής της, Κώστας Χαραλαμπίδης, μιλώντας στο
greekhandball.com, μετά από τη νίκη (27-23) επί
τουΆρηΝικαίας:«Στηναρχή,ήμαστανπολύνευρι-
κοίκαιάστοχοικαιδενμπορέσαμεσεόλοτοπρώ-
τοημίχρονοναβρούμερυθμό.Στοδεύτερομέρος,
πιέσαμεπερισσότεροστηνάμυνα και μεπιοστο-
χευμένεςεπιθετικέςενέργειεςπήραμετηνίκη.

Κρατάμε την αντίδραση και την ομαδικήπρο-
σπάθεια.Συγχαρητήριακαιστονεανικόσύνολοτου
ΆρηΝικαίας.Έρχονταιπολύδύσκολαπαιχνίδιακαι
πρέπειναβγάλουμεπάθοςκαιεγωισμό».

Σπουδαία νίκη πραγματοποίησε ο 
ΓΑΣ Μελίκης κόντρα στον Αίολο 
Τρικάλων (59-55), με αποτέλε-

σμα οι φιλοξενούμενοι να μείνουν λίγο 
πίσω στο κυνήγι της πρώτης θέσης. 
Αντίθετα, η Νίκη Βόλου είχε εύκολο 
έργο με τους Αετούς Βέροιας(94-44) 
και έμεινε μόνη πρώτη. Σε ευρεία νίκη 
προχώρησαν και οι Ίκαροι Τρικάλων 
κόντρα στον ουραγό Φαίακα Κέρκυ-
ρας με 112-66. Όχι τόσο μεγάλη σε 
έκταση, αλλά με σπουδαία επιθετική 
εμφάνιση πέτυχε και η ομάδα των 
ΣΚ Ιωαννίνων στην έδρα του ΦΟ 
Αριδαίας. Άλλο ένα σημαντικό διπλό 
πέτυχε και η Αναγέννηση Καρδίτσας 
κόντρα στον ΑΓΣ Ιωαννίνων με 73-79. 
Τέλος, σε ένα από τα πιο ενδιαφέρο-
ντα παιχνίδια της 13ης αγωνιστικής, ο 
Ολυμπιακός Βόλου ηττήθηκε από τους 
Τιτάνς Παλαμά με 73-76 σε ένα παιχνί-
δι για «γερά νεύρα».

ΓΑΣΜελίκης-ΑίολοςΤρικάλων59-55
ΣπουδαίανίκηπέτυχεηομαδαμπάσκεττουΓΑΣ

Μελίκης κερδίζοντας τον ισχυρόΑίολοΤρικάλωνμε
59-55 και βρέθηκε πλέον στις πρώτες θέσεις της
βαθμολογίας.

Δεκάλεπτα:13-17,21-34,31-40,59-55
Διαιτητές:Δέλλας-Κωνσταντινέλης
ΓΑΣΜελίκης (Ασλανίδης):Λιόλιος 18,Μαυρίδης

6(2), Στοϊτσης 11(1), Παπαδόπουλος, Πεϊμανίδης,
Ρογγότης, Εσερπόγλου,Μπόγιας,Τζιώρος,Λαπα-
τούρας12,Λέφας2,Ημερίδης10(1).

Αίολος Τρικάλων (Παπαδημητρίου): Ρούζιος
11(1),Πανάρας11(3),Πρεμέτης,Αργύρης6,Χατζής,
Σούλκο 2, Τσιούλκας 9(1), Κολότσιος, Γοργότσης,
Σπηλιόπουλος6,Κατσαδούρος1,Τσότσος9

Τηνπιοβαριάήτταστησύντομηιστορίατους
γνώρισανστονΒόλοοιΑετοίΒέροιας

Η ομάδα της Ημαθίας εμφανίστηκε παντελώς
απροετοίμαστη στην πρωτεύουσα τηςΜαγνησίας
καιπαραδόθηκεστιςορέξειςτηςτοπικήςΝίκης,που
έκανεότιήθελεστοπαρκέ.

Μάλιστα,μετησημερινήτηςνίκηκαισεσυνδυα-
σμόμετηνήττατουΑίολουστηΜελίκη,αναδείχτηκε
πρωταθλήτριαχειμώνα.

ΓιατουςΑετούς,δενλειτούργησεαπολύτωςτίπο-
ταστοπαιχνίδικαιήταναπολύτωςλογικήηκατήφεια
καιηπερισυλλογήκατάτηδιάρκειατηςεπιστροφής
στηΒέροια.

Με εξαίρεση τη μείωση τουσκορστους 10πό-
ντουςστιςαρχές τουδευτέρουδεκαλέπτου (28-18),

δενυπήρξεκαμίααντίδρασηστηνεπιθετικότητατων
γηπεδούχων,πουσκόραρανμεόλουςτουςτρόπους.

Χαρακτηριστικό είναιπωςλίγοπριν τοημίχρονο
τοσκορέφτασεστο45-18,ενώστοτρίτοδεκάλεπτο
οιΑετοίσημείωσανμόλιςτρειςπόντους!

Μοιραία λοιπόνήρθεη ήτταμε 50πόντουςδια-
φορά,πουεκτωνπραγμάτωνεπιφέρειπροβληματι-
σμόστηνομάδατηςΒέροιας,μίαεβδομάδαμάλιστα
πριναπότον“τελικό”(έτσιόπωςεξελίχθηκεηκατά-
σταση)στηΦλώριναμετονΑριστοτέλη.

Πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν οΜανώλης
Σταυρουλάκης,πουσημείωσε11και τονακολούθη-
σεοΚωστήςΓκεκόπουλοςπουσημείωσε9.

Ταδεκάλεπτα:26-12,50-21,73-24,94-44.
ΝίκηΒόλου (Κοσμάτος): Βερτζάγιας 16 (2), Κα-

ραγεώργος6(2),Σιμάκης6,Ακούνια9(1),Κουτίνας
16, Παρασκευάς 5 (1), Τσώλης 9 (1), Τάσσος 2,
Σταυροθεόδωρος 8, Σαριμπαλίδης 14 (4),Μαυρο-
φώτης,Δελεντζές3.

Αετοί Βέροιας (Τυριακίδης): Τρομπούκης 2,Α-
ναστασιάδης 4, Σιδηρόπουλος 2, Γκανάς 2, Γκεκό-
πουλος9,Καπνάς,Σταυρουλάκης11(3),Αλευρίδης,
Μαραπίδης6(2),Κουσιάντζας2,Ιωσηφίδης6(2).

Αναλυτικάτααποτελέσματ
της13ηςαγωνιστικής:

ΟλυμπιακόςΒόλου-ΤιτάνεςΠαλαμά......... 73-76
ΦΟΑριδαίας-ΣΚΙωάννινα........................ 72-87
ΙκαροιΤρικάλων-ΦαίακαςΚέρκυρας.......112-66
ΓΑΣΜελίκης-ΑίολοςΤρικάλων................. 59-55
ΑΓΣΙωαννίνων-ΑναγέννησηΚαρδίτσας... 73-79
ΝίκηΒόλου-ΑετοίΒέροιας........................ 94-44
Ρεπό:ΑριστοτέληςΦλώρινας

Ηβαθμολογία
1)ΝίκηΒόλου.................................................23
2)ΑίολοςΤρικάλων.........................................22
3)ΣΚΙωάννινα...............................................21
4)ΙκαροιΤρικάλων.........................................19
5)ΓΑΣΜελίκης...............................................19
6)ΑναγέννησηΚαρδίτσας..............................19
7)ΤιτάνεςΠαλαμά..........................................18
8)ΟλυμπιακόςΒόλου.....................................17
9)ΑΓΣΙωαννίνων...........................................17
10)ΑετοίΒέροιας............................................17
11)ΑριστοτέληςΦλώρινας..............................15
12)ΦΟΑριδαίας.............................................15
13)ΦαίακαςΚέρκυρας...................................11
*ΟΦαίακαςΚέρκυραςέχειέναμηδενισμό.

Ηεπόμενηαγωνιστική(14η,26/1)
ΦΟΑριδαίας-ΤιτάνεςΠαλαμά
ΙκαροιΤρικάλων-ΣΚΙωάννινα
ΓΑΣΜελίκης-ΦαίακαςΚέρκυρας
ΑΓΣΙωαννίνων-ΑίολοςΤρικάλων
ΝίκηΒόλου-ΑναγέννησηΚαρδίτσας
ΑριστοτέληςΦλώρινας-ΑετοίΒέροιας
Ρεπό:ΟλυμπιακόςΒόλου

Χάντμπολ Α1 γυναικών

ΔύσκοληνίκητηςΒέροιας2017
με27-23τονΑρηΝικαίας

Γ’ΕθνικήΜπάσκετ
«Προελαύνει» ο ΓΑΣ Μελίκης νίκησε 

τον Αίολο 59-55
ΒαριάήττατωνΑετώνστοΒόλο

Αήττητος παραμένει ο Ζαφειράκης Νάουσας
στηνΑ2Ανδρών (2οςόμιλος).Ηομάδα τουΧρή-
στουΔεληχρήστου, που οδηγεί την κούρσα του
Πρωταθλήματος, επικράτησε με 22-21 τουΑρχέ-
λαουΚατερίνης.Οι γηπεδούχοι κινδύνευσανστο
τελευταίο πεντάλεπτο, στο οποίο δεν σκόραραν
και αντίθετα, οΑρχέλαος σημείωσε τρία τέρματα
μειώνοντας, έτσι, την διαφορά και φτάνοντας μια
ανάσααπότοθετικόαποτέλεσμα,που,όμως,δεν
κατάφερενααποσπάσει.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝΑΟΥΣΑΣ -ΑΡΧΕΛΑΟΣΚΑΤΕ-

ΡΙΝΗΣ22-21
Τα πεντάλε-

πτα: 2-1, 5-3,
7-5, 9-6, 10-9,
12-10(σκορημι-
χρόνου), 14-12,
16-15,  18-15,
20-17,  22-18,
22-21

Ζ ΑΦ Ε Ι ΡΑ -
ΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
(Δεληχρήστος
Χρ.): Εμμανου-
ηλίδης, Λένος,
Χατζηγεωργίου
6, Τζουβάρας,

Πετρίδης 4,Κρέξης,Χατζηαγαπίου,Οικονόμου2,
Ατσίμοβιτς4,Πινακούδης,Κυριακίδης,Μπουμπου-
λέντρας,Δεληχρήστος, Βλάχος 5, Κουρουμλίδης,
Τσαγκέρας1

ΑΡΧΕΛΑΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣ(ΚοσμίδηςΒ.):Κοσμί-
δης, Ραφτόπουλος,Μάνης, Ραντζέλοβιτς 7,Ανα-
στασίου4,Σκούφας,Καϊμακάμης2,Μαυρόπουλος
3, Καρυπίδης, Ξεφτέρης, Εγγλέζος 4,Θυμιόπου-
λος,Παπανάκος,Σαϊδές1,Δράντζιου

Διαιτητές:Καζατζίδης-Μπουγιάκας,Δίλεπτα:1-
2,Πέναλτι:2/3-2/2

Α2Χάντμπολ
Νίκησε ο Ζαφειράκης 22-21 τον Αρχέλαο 

και παρέμεινε πρώτος και αήττητος
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Το KΔΑΠ ΜΕΑ Μ.Αμ.Α 
έκοψε τη βασιλόπιτα 

Την Πέμπτη 16.01 
πραγματοποιήθηκε  
η κοπή βασιλόπιτας 
στην πρώτη δομή 
του συλλόγου Μέρι-
μνας Ατόμων με Αυ-
τισμό ,το ΚΔΑΠ ΜΕΑ 
ΜΑμΑ. Μέσα σε ένα 
κλίμα συγκίνησης και 
χαράς ,τα παιδιά μας, 
οι ωφελούμενοι του 
κδαπ ,οι εκπαιδευτές 
και μέλη του ΔΣ της 
ΜΑμΑ αντάλλαξαν 
ευχές. Οι τυχεροί της 
χρονιάς οι οποίοι έ-
τυχαν και το φλουρί 
ήταν η κυρία Αγγελίνα 
Κατερινάκη ,γυμνάστρια ειδικής αγωγής στο κδαπ και ο Φώτης Στεφανάκης ,ωφελούμενος  . Η βασιλόπιτα 
παρασκευάστηκε από τις χρυσοχέρες μαθήτριες του εργαστηρίου μαγειρικής του κδαπ  με την καθοδήγηση 
των εκπαιδευτικών τους. Ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που στηρίζει το 
έργο μας.

Με εκτίμηση
Το ΔΣ της  ΜΑμΑ

Κάλεσμα για εθελοντές 
στην επιτροπή επιλογής ταινιών

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας ζητάει 
εθελοντές να πλαισιώσουν την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟ-
ΓΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ, οι οποίες θα προβληθούν στο 6ο φεστιβάλ που θα 
γίνει το καλοκαίρι του 2020.

Η διαδικασία είναι απλή : αρκεί απλά να δείτε κάποιες από τις ταινί-
ες που έχουν υποβληθεί και να τις βαθμολογήσετε.

Αν είστε λάτρεις των ταινιών μικρού μήκους και θέλετε να συμμετέ-
χετε ενεργά στο φεστιβάλ παρακαλούμε να μας στείλετε μήνυμα στο 
e-mail : 

info@alexandreiashortfilmfestival.gr αναφέροντας τα εξής στοιχεία 
σας (Ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας)

Όροι συμμετοχής
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
2. Να κατάγονται ή να διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
International Alexandria Short Film Festival Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 

Αλεξάνδρειας Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ www.
alexandreiashortfilmfestival.gr

Απολογιστική  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

Πραγματοποιήθηκε  η  ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση του  συλλόγου  την Κυριακή 19 Ιανουαρί-
ου  2020 και ώρα 11.00 π.μ., στο Πνευματικό  Πολιτιστικό   Κέντρο της Λέσχης στο Πανόραμα.

 Το πρόγραμμα της συνέλευσης  ξεκίνησε  στις 11.00 με  τον  αγιασμό  από  τον  πατέρα  Ιωάννη  
και  την  κοπή  βασιλόπιτας  για  το  έτος  2020. Στη  συνέχεια  το  σώμα  προχώρησε  στην   εκλο-
γή προεδρείου της Γ.Σ, το  οποίο  αποτελούμενο  από  τους Γiώργιο  Νικηφορίδη  ως  πρόεδρο  και   
Γιώργο  Χατζηκυριακίδη  ως  Γραμματέα,  ανέγνωσε  τα   θέματα  ημερήσιας διάταξης.  

Ακολούθησε ο διοικητικός απολογισμός έτους  2019  και ο  προγραμματισμός έτους 2020 από  
τον  πρόεδρο  της  λέσχης κ.  Νικόλαο  Τουμπουλίδη και  ο  οικονομικός απολογισμός και  προϋπολο-
γισμός από  την  ταμία  κ. Σταθούλα  Ανεσίδου,  ενώ  ο   πρόεδρος  της  εξελεγκτικής  επιτροπής  κ. 
Αρχιμήδης  Ιντζεβίδης    διάβασε  τη  σχετική  έκθεση  ελέγχου  του  ταμείου.

Ακολούθησαν  ερωτήσεις – τοποθετήσεις   και  προτάσεις  από  τα  παρευρισκόμενα  μέλη  και  δό-
θηκαν  οι  αναγκαίες  απαντήσεις.

Κλείνοντας  ο  πρόεδρος  εξέφρασε  την  ευχή  του  για  υγεία  και  πρόοδο  σε  όλο  τον  κόσμο  
και  κάλεσε  όλα  τα  μέλη  για  μεγαλύτερη συμμετοχή  στην  καθημερινότητα  του  συλλόγου, λέγο-
ντας  χαρακτηριστικά  ότι  όλοι  μπορούμε  να  συνεισφέρουμε  στην  πρόοδο  της  λέσχης  για  να  
είμαστε  συνοδοιπόροι  στο  χρέος,  στη   μνήμη,  στη  δικαίωση.

Ο Πρόεδρος                          Η Γ. Γραμματέας
Νικόλαος Τουμπουλίδης          Ευαγγελία  Τογκουσίδου

Το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών 
Βέροιας έκοψε τη βασιλόπιτα του 2020 

Το Κοινωνικό 
Πανεπ ιστήμ ιο 
Ενεργών Πο -
λιτών Βέροιας 
έκοψε τη πρω-
τ ο χ ρ ο ν ι ά τ ι κ η 
βασιλόπιτα του 
2020, παρου-
σία όλων των 
σπουδαστών ,  
στα τμήματα: 
Ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς , 
Θεραπευτικών 
Τεχνικών,  και 
Αυτογνωσίας . 
Tα τμήματα του 
K.Π.Ε.Π.  λε ι -
τουργούν στην 
πόλη της Βέροι-
ας με μεγάλη ε-
πιτυχία για τρίτη 
χρονιά. Η Συ-
ντονίστρια  Κε-
ντρικής και Δυτι-
κής Μακεδονίας, 
κ. Πάττυ Παπα-
δήμου–Θεοδω-
ρίδου ευχήθηκε 
στους σπουδα-
στές του, καλή 
και καρποφόρα 
η νέα χρονιά 
καθώς και τους 
ενημέρωσε για 
τις πολλές και 
ποικίλες δράσεις 
του, για το 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Ένωση Πολιτών Ημαθίας(Ε.Π.Η.) στα πλαίσια 

της ενημέρωσης της  σημειολογικής ιστορικής σύν-
δεσης του χθες με τη σημερινή πραγματικότητα και 
της απάντησης σε πολλά ερωτήματα, διοργανώνει 
και σας προσκαλεί στην πρώτη της εκδήλωση, με 
καλεμένο ομιλητή τον κ. Μηνάογλου Χαράλαμπο, 
Διδάκτορα  Νεότερης Ιστορίας, Εκπ/κό Καθηγητή 
της Β/θμιας Εκπ/σης, ο οποίος έχει εξειδίκευση στην 
περίοδο της Τουρκοκρατίας και ιδιαίτερα στην πνευ-
ματική ζωή των Ελλήνων της εποχής εκείνης. 

Το θέμα  της παρουσίασης είναι «ΑΠΟ ΤΗΝ Α-
ΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. Ο Μεγάλος Ιστορικός 
Κανόνας». 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 
26 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.30 π.μ., στη Βέ-

ροια, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, Βενιζέλου 29. 

Το πρωί της ίδιας ημέρας θα τελεστεί 40νθήμερο 
μνημόσυνο εις Μνήμην του Πατρός Γεωργίου Με-
ταλληνού, ο οποίος ήταν Καθηγητής Θεολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, με παγκόσμια επιστημονική 
ακτινοβολία και σεβασμό στην παγκόσμια επιστη-
μονική κοινότητα, αλλά το κυριότερο, υπήρξε μια 
ιδιαίτερα χαρισματική προσωπικότητα με μαχητικούς 
αγώνες σε πολλά επίπεδα και πολλές διαστάσεις υ-
πέρ του Χριστού και της Ορθοδοξίας ενώ είχε κερδί-
σει την αμέριστη αγάπη του λαού προς το πρόσωπό 
του. Το μνημόσυνο θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της 
Αγίας Παρασκευής.

Αυτοί που πρέπει, είναι όλοι φοβισμένοι, φυλακι-
σμένοι σε αόρατο κελί, κανείς δεν νοιάζεται ποιος ζει 
και ποιος πεθαίνει, σκληρός ο κόσμος κι η ζωή μας 
φυλακή.  Είσοδος δωρεάν

Εκ της Ένωσης Πολιτών Ημαθίας 



Τρίτη 21-1-2020
1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0

ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕ-
ΡΙΩΝ 44 23310-
26914

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0
ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥ-
ΣΗ423310-67420

15ΤΡΙΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

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

Ιανουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό20-1-2020 μέχρι26-1-
2020 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Σε... υγιεινό περίπατο μετέτρε-
ψε το ντέρμπι κορυφής της 
19ης αγωνιστικής της Α’ ΕΠΣ 

Ημαθίας  ο ΦΑΣ Νάουσα! αφού 
συνέτριψε τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ 
Αλεξάνδρειας με 4-1.  Οι «κυανό-
λευκοι», πετυχαίνοντας από δύο 
γκολ σε κάθε ημίχρονο, πήραν  στο 
γήπεδό τους με 4-1 τον πρωτοπό-
ρο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, ο οποίος 
μείωσε στο φινάλε, με αποτέλεσμα 
να τον πλησιάσουν στους πέντε 
πόντους.

Απόεκείκαιπέρα,εύκολεςεντόςέδραςνίκες
πέτυχαντοΡοδοχώρικαιηΑγίαΜαρίνα,επίτου
ΟλυμπιακούΝάουσας (3-0) και τηςΚουλούρας
(4-0) αντίστοιχα, ενώ τοΠλατύστις καθυστερή-
σεις κατέβαλε την αντίσταση τουΑχιλλέαΝάου-
σαςκερδίζονταςμε1-0.

Στη μάχη της ουράς, σπουδές εκτός έδρας
επιτυχίες για τον Σταυρό (4-1 τηΧαρίεσσα), το
Μακροχώρι(1-0τοΠαλαιοχώρι)καιτηΜελίκη(3-
2τονΤριπόταμο).

Τέλος, οΚοπανόςπέρασεαπό τηνΡαχιά με
1-0 επί τηςΑΕΠκαιπαρέμεινεσεαπόστασηα-
σφαλείαςαπόταπλέιάουτ.\

Α’ΕΠΣΗ-19ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Χαρίεσσα-Σταυρός.................................1-4
Νάουσα-ΠΑΟΚΑλεξ..............................4-1
Αγ.Μαρίνα-Κουλούρα...........................4-0
Τριπόταμος-Μελίκη................................2-3
Ροδοχώρι-ΟλυμπιακόςΝ.......................3-0
ΑΕΠΒέροιας-Κοπανός..........................0-1
Πλατύ-ΑχιλλέαςΝ..................................1-0
Παλαιοχώρι-Μακροχώρι........................0-1

Ηβαθμολογία
1)ΠΑΟΚΑλεξ...........................................51
2)ΦΑΣΝάουσα........................................46
3)ΓΑΣΡοδοχωρίου..................................45
4)Αγ.Μαρίνα............................................42
5)Αγρ.ΑστέραςΠλατέος..........................39
6)ΑχιλλέαςΝ............................................31
7)Μακροχώρι...........................................25
-ΓΑΣΚοπανού.........................................25
9)ΘύελλαΣταυρού...................................23
10)ΑΕΧαρίεσσας....................................22
11)ΆρηςΠαλαιοχωρίου............................20
12)ΦίλιπποςΜελίκης...............................19
13)ΠΑΟΚΚουλούρας18

14)ΑστέραςΤριποτάμου..........................13
15)ΑΕΠΒέροιας........................................6
16)ΟλυμπιακόςΝάουσας..........................5

Επόμενηαγωνιστική25/1/20
20ηαγωνιστική

ΦΑΣΝάουσα-ΑΕΧαρίεσσας
ΦίλιπποςΜελίκης-ΑΕΠΒέροιας
ΘύελλαΣταυρού-Αγ.Μαρίνα
ΟλυμπαικόςΝ.Αγρ.ΑστέραςΠλατέος
ΓΑΣΚοπανού-ΆρηςΠαλαιοχωρίου
ΠΑΟΚΑλεξ.-ΑστέραςΤριποτάμου
Μακροχώρι-ΑχιλλέαςΝ.
ΠΑΟΚΚουλούρας-Ροδοχώρι

Α1ΕΠΣΗμαθίας
Άνετη νίκη της Νάουσας 4-1 τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της
Β.Όλγας κοντάστην

Ανάληψη δ ιαμέρι -

σμα 3ου ορόφου, 80

τ.μ. καθαρό, 78.000

ευρώ. Τηλ.:  6945

122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο

7οΔημοτικό,75 τ.μ.,

με υπόγειο 75 τ.μ.

και  ο ικόπεδο 200

τ.μ., 48.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΑΓ.  ΒΑΡΒΑΡΑ
πωλείται μονοκατοι-

κία80τ.μ.σεοικόπε-

δο 1000 τ.μ., με θέα

τοποτάμι,καιταδύο

μαζί ή μεμονωμένα.

Τηλ.:6981058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πω-
λείται μονοκατοικία

δύο διαμερίσματα

από 70 τ.μ. ισόγειο

και 70 τ.μ. 1ος όρ.,

με εξωτερική σκάλα,

σεοικόπεδο595 τ.μ.,

πάνω στον κεντρικό

δρόμο, 10 λεπτά α-

πό τη Βέροια, δίπλα

από τονΑγ. Γεώργιο.

Τιμή 85.000 ευρώ,

συζητήσιμη.  Τηλ. :

2310 864983& 6941

422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,

καταπληκτική θέα,

ανακαινισμένο, χω-

ρίς ασανσέρ, ατομική

θέρμανση, κουφώμα-

τα ενεργειακά, μπαλ-

κόνια γύρω-γύρω.Τι-

μή 45.000 ευρώ, συ-

ζητήσιμη. Τηλ.: 6992

769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο
1.085 τ.μ. στηΒεργί-

να, έναντιπαραδοσια-

κού ξενώνα, πλησίον

Γυμνασίου Βεργίνας.

Τηλ.:6974792021.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικό-
πεδο στη Μέση Βέ-

ροιας, 6 στρέμματα,

τιμή 130.000 ευρώ

(συζητήσιμη). Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-

ντρο του Διαβατού

οικόπεδο205 τ.μ., α-

ξία 7.000 ευρώ.Τηλ.:

6942067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα
μεσυμπύρηναροδάκι-

να(ΆνδροςκαιΈβερτ)9

στρέμματαστοΠΑΛΙΟ

ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.: 6972

237102.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περι-
ίτερο, στην πλατεία

Καπετανίδηλόγωσυ-

νταξιοδότησης. Τηλ.:

6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-

πιπλωμένη μεζονέτα

με 4ΔΣΚ, αυτόνομη

θέρμανση, γκαράζ,

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

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

ΝΑΟΥΣΑπωλεί-
ται το παλαιότερο
καφεκοπτείο στο
κέντρο της πόλης,
λόγω συνταξιοδό-
τησης. Τηλ.: 6997
026390.
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αποθήκη. Νεόδμητη με

θέα,περιοχήΚαλλιθέας,

500 ευρώ. Τηλ.: 6945

122583Euromesitiki/

ΑΝΟΙΞΕΩΣ2, ενοικιά-

ζεται διαμέρισμα 45 τ.μ.,

ημιόροφος.Τιμή150  ευ-

ρώ.Τηλ.:2331022063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισό-

γειο διαμέρισμα 76 τ.μ.,

πραγματικός λουλουδό-

τοποςμε κλιματισμό, κα-

λοριφέρ, πάρκιγκ, χωρίς

κοινόχρηστα, Γρεβενών

11καιΕρμούγωνία.Τηλ.:

6949215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-

γελματικόςχώροςεπίτης

Βενιζέλου7στηΒέροια,

καθαρούεμβαδού42τ.μ.,

στον 2ο όροφο. Πε-

ριλαμβάνει 3 χώρους

καιW.C.Τηλ.: 23310

21106.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ε-

νοικιάζεται επαγγελ-

ματικός χώρος 50

τ.μ., πλήρως ανα-

καινισμένος, 1ος όρ.,

γωνιακό, δίπλα στα

Αστικά. Τηλ.: 6946

740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με

δίπλωμα Γ΄ καιΔ΄ κατη-

γοριαςγιαμόνιμηπρωινή

απασχόληση.Τηλ.:κ.Κώ-

στα2331021904.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης για

εμπορία κρεάτων.Πληρ.

τηλ.:2332042608.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗζητάναπροσλάβει

2 άτομα, έναν οδηγό με

δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας

καιέναναποθηκάριοέως

45 ετών. Πληροφορίες

στο6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γιαΓερμανία

κυρίαχωρίςοικογενειακές

υποχρεώσεις για εργασία

σεελληνικόεστιατόριο.ΜΙ-

σθός,ασφάλεια, διαμονή.

Πληρ.τηλ.:6972816816.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

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

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

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

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

πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος ,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλησίον

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην
οδό Πολυζωΐδη, κοντά
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6949981810.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Απόεταιρεία:
•ΥπάλληλοςΓραφείου
•Συντονιστήςμεταφορώνσεμεταφορικήεταιρεία
•ΟδηγόςΦορτηγούΕ’κατηγορίας
•ΟδηγόςΛεωφορείου
•ΟδηγόςμεάδειαΑDR
•Συντηρητήςμηχανημάτωνεργοστασίου
•ΥπάλληλοςΠρατηρίουΚαυσίμων
Πληροφορίεςστο τηλέφωνο6948613718.Απο-

στολήβιογραφικώνστοergasiamrk@gmail.com.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’

όψιν.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές 8

ετώνστονΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλα-
ζικήπροστασια.ΕπίσηςένατρακτέρUNIMOK,μία
πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα συρταρωτή
1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστοτηλέφω-
νο:6973616847. ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΚΑΙΣΠΙΤΙ
ΠωλείταιοικόπεδομεσπίτιστηΧαρίεσσαΝαού-

σηςεντόςτουοικισμού,2.300τ.μ.τοοικόπεδοκαι
100τ.μ.περίπουτοσπίτιμεεπιπλέοναποθηκευτι-
κούςχώρους.Πληρ.τηλ.:6981906509.



ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ο δη -

γός-πωλητήςσεεμπο-

ρική επιχείρηση. Α-

παραίτητα προσόντα:

Κάτοχος διπλώματος

Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι.

και κάρτα ηλεκτρονι-

κού ταχογράφου, έως

38 ετών. Βιογραφικά

στο e-mail: vbotzori@

otenet.gr και στοΦαξ:

2331091610.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  οδη-

γοί με δίπλωμα Γ’ κα-

τηγορίας και εμπειρία

στ ις  πωλήσε ις .  Απο-

στολήβιογραφικώνστο

sta-afoi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος

να γνωρίζει  μισθοδο-

σία κατά προτίμηση του

προγράμματος Epsilon

για Λογιστικό Γραφείο.

Τηλ.: 23310 76870 &

6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

για φύλαξη μικρών παι-

διών. Πληρ. τηλ.: 6973

680844.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ ΙΑΣ

οδηγός λεωφορείων με

πολυετή εμπειρία και

χειριστής γερανών, με

όλαταεπαγγελματικάδι-

πλώματα και Π.Ε.Ι. και

πτυχίο Μηχανικού Αυ-

τοκινήτων ζητά ανάλογη

εργασία. Τηλ. 6909

403655.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ22τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΚΤΕΛ40τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.επιπλωμένο,καλό,180€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ65τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,240€
ΓΗΠΕΔΟ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένημονοκατοικία,χωρίς
κοινόχρηστα,200€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.καλό,220€
ΠΙΕΡΙΩΝ85τ.μ.καλό,μεατομικόλέβητα,200€
ΡΟΛΟΙ110τ.μ.,οροφοδιαμέρισμα,διαμπερές,μεατομικό
λέβητα,350€
ΡΟΛΟΙ120τ.μ.λουξεπιπλωμένομετζάκι,350€
ΚΤΕΛ145τ.μ.καλό,θέα,200€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ,μονοκατοικία300τ.μ.,επιπλωμένη,λουξ,550€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ40τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο15.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.ανακαινισμένο,22.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΡΟΛΟΙ75τ.μ.,επενδυτικό,ευκαιρία,27.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.23ετών,επιπλωμένο&μισθωμένο
39.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ84τ.μ.25ετών,πολύκαλό,ευκαιρία,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.23ετών,71.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.νεόδμητο,θέα,120.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,τζάκι,46.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ανακαινισμένο,πολύκαλό,88.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ116τ.μ.πολύκαλό80.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ157τ.μ.καλό,επενδυτικό,83.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τ.μ.2διαμερίσματα54.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΒΕΡΟΙΑ260τ.μ.υπερλουξβίλαμεόλαταέξτρα,265.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,500€
ΛΑΙΚΗ80τ.μ.220€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,800€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€
ΕΦΟΡΙΑ550τ.μ.1.400€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ600τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,1.100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ2.000μέτραμεελιές,κοντάστοχωριό,4.500€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτρα,450€ενοίκιο/έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ6.000μέτρα,12.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ6.000μέτρα(κάτωαπότοLIDL),ευκαι-
ρία,14.000€
ΡΑΧΙΑ13.000μέτραμεροδακινιές8ετών,1.100€ενοίκιο/έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ17.000μέτρα,μεελιές25ετών,14.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ20.000μέτρα,ευκαιρία,25.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ240μέτρα,γωνιακό,με2οικίες,καλό62.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ324τ.μ.καλό,48.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,καλό,18.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ710μέτρα,αμφιθεατρικό,επάνωστοδρόμο,
26.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ1.500μέτρα,πανοραμικό,μεθέα,32.000€
ΡΑΧΙΑ4.000μέτρα,25.000€
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό,
50.000€
ΛΟΖΙΤΣΙ8.000μέτρα,θέα,γωνιακό,32.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχωριό
δίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρησηκαφέστονΠεζόδρομο,με καλούς
τζίρους,λόγωφόρτουεργασίας,55.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ2WC+παρκινγκΘεα,καινουριο
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκινγκ3ΔΣΚ140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ,85τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ3ος40τ.μ1ΔΣΚWC,προσοψηςμεΑυτ.Θ.Α/C26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΜονοκατοικιαμε350τ.μοικοπεδο,ανακ.40000€
ΠΑΠΑΓΟΥ100τ.μ2ΔΣΚ2WCΑν.ΘερμΚοπλαμ,45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας300€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.Τζακι
επιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ220€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚανωγειοκαλο250
ΓΗΠΕΔΟEπιπλωμενο1ΔΚWC250

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο,
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.από
παραλια45000€

ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσιανο13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
VAENIκοντάδυοχερσακτηματα8κ5στρ.αρδευομεναμε
1400€αναστρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑομοραοικ.σ.δ0,82600+2600τ.μεπικλινηΕυκαιρια
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΤΡΙΔΑ3800τ.μοι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑγροτεμαχιοχερσο10στρ.25000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαΙατρουςΒενιζελουκοντα4χωρα400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟσοβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώ-
σεις λογιστικής) γιαμόνι-
μηαπασχόλησησεεμπο-
ρική επιχείρησηπεριοχή
Νάουσας. Να έχουν εκ-
πληρωθειοιστρατιωτικές
υποχρεώσεις και να δια-
θέτειδίπλωμαοδήγησης.
Βιογραφικά θα γίνονται
δεκτά στο κάτωθι email:
papioab@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

πεύτριες - αισθητικοί για
εργασία σε νεοσύστατη
επιχείρηση μασάζ-ονυ-
χοπλαστικής.Τηλ.: 6956
483486&2331060795.



ΚΥΡΙΑ  σοβαρή αναλαμβάνει

φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-

νων και παιδιών για κάποιεςώρες.

Τηλ.:6983435188.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει τηφροντίδα

καιπεριποίησηηλικιωμένωνγιαόλο

το24ωρο.Τηλ.:6986276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περιοχήΑιγιά-

λειας,ποσότητα120κιλά,τιμή4,00

ευρώ το κιλό που βγήκε 24-12-

2019.Πληρ.τηλ.:6993546941κος

Παναγιώτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τρα-

πεζαρίας ξύλινες καφέ 120 ευρώ,

1 καταψύκτης DELONGHI 150 ευ-

ρώ, 1 μπαούλο ψυγειοκαταψύκτης

DELONGHI καινούργιο 250 ευρώ,

1 τραπέζι σαλονιού μαύο 49 ευρώ.

Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% άδειας ΤΑΧΙ

στη Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 &

6946660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματι-

κόγερμανικήςκατασκευήςμεφορι-

αμόκαιτρειςπολυθρόνεςσεάριστη

κατάσταση.Τηλ.επικοινωνίας:6973

827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4,1800κυβικά,

μοντέλο1996,υγραέριο,160.000χι-

λιόμετρα,μαύροχρώμα.Τηλ.:23310

20734.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρε-

ώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για

οοβαρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώ-

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοστοΠανόραμα 4.500 τ.μ. κολ-
λητάστονοικισμόμεπανοραμικήθέα.Τιμήπώλησης30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%τηςοικοδομήςστηνΕλιάπρώην«NOTANOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙέκταση58στρεμμάτωνστο2οπόδιτηςΧαλκιδικής
πρώτοστηθάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.,2οςόρ.μεασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλησαλοκουζίνα,W.C.Είναι σε καλή
κατάστασηφωτεινόμεμπαλκόνιμπροςκαιπίσω.Τιμήπώλησης
70.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμαστο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.Τιμήπώλησης32.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στηΝέαΝικομήδεια 5 στρέμματαπολύ
κοντάστο χωριό,ποτίζεται με κατάκλυσημέσωδικτύου.Τιμή
πώλησης12.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιαστοκέντρομε74τ.μ.ισόγειο,
74τ.μ.υπόγειοκαι30τ.μ.πατάρι.Τιμήπώλησης130.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηνΚεντρικής45τ.μ.με45τμ.πατάρι.
Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοσταΑσώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμήπώλησης110.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης,4οςμεασανσέρ,
ρετιρέμεπολύκαλήμόνωση75τ.μ.μετεράστιομπαλκόνιπου
κοιτάμπροστά.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-Κωδ.94ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικο-
δομήσιμομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40
τ.μ.μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.115ΠΩΛΕΙΤΑΙ2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύ
καλόσημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.201ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμ.στο κέντρο74 τ.μ., 1οςόρ.μεα-
σανσέρ, έχει 2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C., ατομικήθέρμανση.
Τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120 τ.μ.σε
220τ.μ.οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερι-
κήςανακαίνισης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50τ.μ.σε
468τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανα-
καίνισης.Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλό
σημείο.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστο
κέντρο.Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠΩΛΕΙΤΑΙγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,
1οςόρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντρα
ροδάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.950τ.μ.στουςΓεωργιανούςμερεύμα,
νερό,θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε 
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ. 
γωνιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπε-
δο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανα-
καίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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



Το Σάββατο έκοψε την πίτα της η ALU-SYN ΕΠΕ 

Το Σάββατο 18/01 η εταιρεία ALU-
SYN ΕΠΕ πραγματοποίησε την κοπή πί-
τας για το 2020. 

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν 
όλο το εργατικό δυναμικό και τα στελέχη 
της εταιρείας, μέσα σε ευχάριστο “κλίμα” 
ανταλλάσοντας ευχές για ένα καλό και 
δημιουργικό 2020.

Στην κοπή υπήρξαν 2 τυχεροί  της 
χρονιάς που κέρδισαν το φλουρί και το 
ανάλογο δώρο.

Η οικογένεια Τσουφλίδη εύχεται υγεία 
και καλή χρονιά.

P Δηλαδή ρε Γιά-
νη, θα είχε εκλεγεί αύ-
ριο βράδυ πρόεδρος η 
Μάγδα και δεν θα είχε 
προλάβει να πάει καν 
κομμωτήριο;

 
P Επί του θέμα-

τος δεν λέω άλλα, 
γιατί η πρόβλεψή 
μου στάνταρ Παυλό-
πουλο έπιασε κου-
βά.

 
P Εντέλει ο Μη-

τσοτάκης είναι προ-
βλέψιμος μόνο σε έ-
δαφος Ηνωμένων Πο-
λιτειών.

 
P Ευτυχώς, έ-

παιξα στάνταρ Προ-
κόπη μόνο την προί-
κα της αγάπης.

 
P Κι αυτά είναι τα καλά νέα όταν παντρεύε-

σαι και παίρνεις μόνο το κορίτσι.
 
P Κορίτσι, πάλαι ποτέ.
 
P Στα πρώτα χρόνια η καλύτερη μυρωδιά 

στο σπίτι ήταν αυτή που ανάβλυζε η αγάπη. Τα 

τελευταία χρόνια στάνταρ κεφτέδες με τηγανιτές 
πατάτες.

 
P Τότε, η αγάπη μού έβγαζε γενικώς ζω-

ώδη ένστικτα. Σήμερα, από γαϊδούρα σε γαϊ-
δούρα την έχω.

 
P Προχθές διάβασα το άρθρο: πώς να απο-

φύγετε τους τραυματισμούς κατά τη διάρκεια του 

σεξ. Τώρα δεν υπάρχει λόγος.
 
P Και δεν είναι ότι δεν βλέπω να διαβά-

σω…
 
P Στα χρόνια του γάμου, δύο τινά δεν έχω 

βρει ακόμη. Το σημείο της G της και όλα τα ζευγά-
ρια των μαύρων καλτσών.

 
P Κι ο μόνος ηλεκτρισμός πλέον που υ-

πάρχει μεταξύ μας είναι όταν φοράμε μάλλινα.
 
P Και:
 Ένας μουσικός έχασε ξαφνικά σε τροχαίο 

ατύχημα τον καλύτερό του φίλο που έπαιζαν μαζί 
μουσική. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι τον έχασε 
τόσο απότομα κι έπεσε σε κατάθλιψη. Κάθε μέρα 
προσευχόταν να γυρνούσε πίσω να τον έβλεπε 
έστω και λίγο για μια τελευταία φορά.

Μετά από λίγο καιρό έγινε το θαύμα και εμφα-
νίστηκε μπροστά του. Η χαρά του ήταν απερίγρα-

πτη και του έλεγε πόσο του ‘χε λείψει.
«Σε σκέφτομαι κάθε λεπτό που περνάει κι εύ-

χομαι να περνάς καλά όπου κι αν είσαι!» του είπε.
«Μην ανησυχείς για μένα, περνάω τέλεια στον 

Παράδεισο! Εμφανίστηκα σήμερα εδώ μπροστά 
σου για να σου πω ένα καλό κι ένα κακό νέο. Από 
πού να αρχίσω;»

«Ξεκίνα από το καλό!» απάντησε ο φίλος του.
«Τα καλά είναι ότι έχω βρει τις καλύτερες πα-

ρέες και περνάμε φανταστικά! Κάνουμε συνέχεια 
συναυλίες. Έχω συναντήσει τον Τζον Λένον και 
τραγουδήσαμε μαζί το Ιmagine σε μια συναυλία 
του. Σε άλλη συναυλία τραγουδήσαμε μαζί με τον 
Έλβις Πρίσλεϊ και μια άλλη μέρα με τον Μάικλ 
Τζάκσον…»

«Μα αυτό είναι πολύ καλό νέο! Χαίρομαι για 
σένα. Το κακό νέο ποιο είναι;»

«Το κακό νέο είναι ότι βγήκαν αφίσες που λένε 
ότι έχεις κι εσύ συναυλία το άλλο Σάββατο!»

K.Π.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 202020

Τρακάρισμα στο κέντρο της Βέροιας 
έστειλε αυτοκίνητο μέσα στο βιβλιοπωλείο ΠΥΡΙΝΟΣ! 

Γύρω στις 10 το βράδυ του Σαββάτου σημειώ-
θηκε τρακάρισμα μπροστά στο βιβλιοπωλείο ΠΥΡΙ-
ΝΟΣ επί της οδού Βενιζέλου. Συγκεκριμένα ένα λευ-
κό ΙΧ μάρκας BMW που οδηγούσε ένας Αλβανός 
υπήκοος περίπου 50 ετών και κινούνταν στην οδό 
Κονίτσης και έβγαινε στην Βενιζέλου συγκρούστηκε 
με Ι.Χ μάρκας MERCEDES που οδηγούσε ένας 
ημεδαπός περίπου 55 ετών. Από την ισχυρή σύ-
γκρουση των οχημάτων, το λευκό BMW καβάλησε 
το πεζοδρόμιο και κατέληξε να μπει στο βιβλιοπω-
λείο ΠΥΡΙΝΟΣ. Ευτυχώς για τον ιδιοκτήτη του βιβλι-
οπωλείου το αυτοκίνητο προσέκρουσε κυρίως στην 
κολώνα που βρίσκεται στην είσοδο και έσπασε μό-
νο ένα μέρος της τζαμαρίας, ενώ υπέστη ζημιά και 
η πόρτα. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά 
μόνο σοβαρές υλικές ζημιές. Εκλήθη η Τροχαία και 
οδική βοήθεια για να απομακρύνει τα τρακαρισμένα 
οχήματα.
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