
Νέα Δημοκρατία. 
Οι απόψεις μας 

για την υγεία
Από τη Νίκη 
Καρατζιούλα

CMYK

ΤΡΙΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 • Αρ. Φύλλου 12.133 • Τιμή 0,60 ευρώ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Παύλος Παυλίδης: Τι θα 
κάνουμε για τον Τουρισμό 

στο Δήμο Βέροιας

-Το πρόγραμμά του και 27 υποψηφίους 
του συνδυασμού του «Συνδημότες», 

παρουσίασε στη Βεργίνα

Σελ. 9

Μετοχές Επιμελητηρίου, προτάσεις Καγκελίδη 
για ενιαίο ψηφοδέλτιο στην Πατρίδα 

και αναφορές στη συνέντευξη Παυλίδη, 
μεταξύ άλλων στη συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Σελ. 3

Προσυνεδριακή εκδήλωση την Κυριακή στη 
Βέροια με ομιλήτρια την Εύα Καΐλή

Ν.Ε. «Κινήματος 
Αλλαγής» για 
Τόλκα: «Καλό 

αέρα στα πανιά 
του και τον 

προκαλούμε να 
είναι υποψήφιος 

στην Ημαθία 

Ούτε κουβέντα 
για την 

«ταμπακιέρα» 
ο κ. 

Ναλμπάντης

Σελ. 5

Σελ. 9

SPORT SPORT

Δεύτερο στραβοπάτημα της Βέροιας 
1-1 με τον Εδεσσαϊκό

Σελ.7

Σελ. 10



Σε νέα αναγκαστική παράταση 
για τα υπερχρεωμένα;

Δύο μόλις ημέρες απομένουν για την εκπνοή της παράτασης 
του Νόμου Κατσέλη(υπερχρεωμένα) για την προστασία της 
α’ κατοικίας. Στα Ειρηνοδικεία της χώρας για μια ακόμη φορά 
επικρατεί ένας χαμός, αφού ακόμη και τώρα είναι πολλοί που 
προσπαθούν έστω και την τελευταία στιγμή να προλάβουν την 
ομπρέλα της διακστικής προστασίας του νόμου Κατσέλη που θα 
πάψει να ισχύει. Και τι γίνεται από την Παρασκευή; Ανακοινώθη-
κε ότι έχουν καταλήξει κυβέρνηση και τράπεζες, ωστόσο τεχνικά 
μέχρι να τεθεί σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας, να τρέξει η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα και να ρυθμιστούν όλες οι λεπτομέρειες 
χρειάζεται χρόνος που αντικειμενικά δεν είναι επαρκής μέχρι 
την Παρασκευή 1 Μαρτίου. Προς τούτο ήδη έχει διαρρεύσει ότι 
υπάρχει διαβούλευση με τους θεσμούς για μίνι-παράταση για 
άλλη μια εβδομάδα-μέχρι 8 Μαρτίου- προκειμένου αφενός να 
ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για το νέο πλαίσιο, α-
φετέρου να μην μείνουν ακάλυπτοι οι οφειλέτες. Μην ξεχνάτε ότι 
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί καιροφυλακτούν… Πάντως την 
κλασσική ελληνική συνήθεια της παράτασης στην παράταση, 
μάλλον θα την ξαναδούμε…  
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Με πολύ κρύο
και πολιτικές παρουσίες 

η 2η Γουρουνοχαρά
στη Φυτεία Ημαθίας

Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος καθώς και οι 
κυνηγοί της Φυτειάς πραγματοποίησαν την Κυριακή στο προαύ-
λιο του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου για δεύτερη χρονιά τη 
γουρουνοχαρά τους. Το δριμύ ψύχος δεν πτόησε τον κόσμο να 
συμμετέχει στην εκδήλωση που έχει διαφορά με άλλες αντίστοι-
χες γουρουνοχαρές, αφού στην Φυτειά προσφέρεται μαγειρεμένο 
αγριογούρουνο που είναι προσφορά των κυνηγών της περιοχής. 
Συνοδεία και άλλων εδεσμάτων, κρασιού και παραδοσιακής μου-
σικής απόλαυσαν όσοι παραβρέθηκαν, μεταξύ αυτών λόγω της 
προεκλογικής περιόδου και πολλά πολιτικά πρόσωπα. Διακρίνα-
με τον βουλευτή της Ν.Δ. ΑπόστολοΒεσυρόπουλο, τον αντι-
περιφερειάρχη ΚώσταΚαλαιτζίδη, τον δήμαρχο Βέροιας Κώ-
σταΒοργιαζίδη, τους αντιδημάρχους ΒασίληΠαπαδόπουλο 
και ΣτέλιοΑσλάνογλου, τους περιφερειακούς συμβούλους Νίκη
Καρατζιούλα και ΘεόφιλοΤεληγιαννίδη, τους υποψήφιους δη-
μάρχους Βέροιας ΓεωργίαΜπατσαρά και ΠαύλοΠαυλίδη, την 
υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο με τον συνδυασμό του Απ. 
Τζιτζικώστα ΟλυμπίαΣουγιουλτζή-Γκασνάκη, τον υποψήφιο 
δημοτικό σύμβουλο με τον συνδυασμό Παυλίδη ΝίκοΑγγέλου. 
Το παρών έδωσε και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ημαθίας Χρή-
στοςΣιμούλης. Και του χρόνου!

Και παλιό ΠΑΣΟΚ και νέο ΠΑΣΟΚ, εκπροσωπήθηκε 
στην εκδήλωση του «Κινήματος Αλλαγής» το πρωί της 
Κυριακής στην «Ελιά», με ομιλία της ευρωβουλευτή Εύ-
αςΚαϊλή (θα είναι και πάλι υποψήφια), η οποία έχει και 
δεσμούς αίματος με την Ημαθία, αφού η μητέρα της είναι 
από την Αλεξάνδρεια και η ίδια πέρασε αρκετό χρόνο 
εδώ, με συγγενείς, φίλους και κομματικούς συντρόφους.

Από το παλιό ΠΑΣΟΚ, παρόντες ο ΘανάσηςΓεωρ-
γιάδης με την σύζυγό του πρώην δήμαρχο Βέροιας Χα-
ρούλαΟυσουλτζόγλου,ΑνδρέαςΒλαζάκης,Ιορδάνης
Ελευθεράκης, Τ. Τασιόπουλος, Γιάννης Χασιώτης,
Τηλ. Χατζηαθανασίου,ΝτίνοςΒαφείδης, Στρ.Λελε-
κάκης, Τ.Μοραλίδης,Μπ. Γκιόνογλου,Φ.Καραβα-
σίλης,Αυγερόπουλος, αλλά και οι νεότεροι (Μιχ.Χασι-
ώτης,Μπρουσκέλης,Κουκουρίκου,ΟλΑποστόλου,
Παπακωνσταντίνου κ.ά.) εκ των οποίων - παρόντων 
- κάποιοι συμμετέχουν και στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο 
του ΚΙΝ.ΑΛ., του πολιτικού χώρου που φαίνεται ότι επα-

ναπροσδιορίζεται μετά τις αποχωρήσεις πολιτικών αρχη-
γών αλλά και στελεχών.

-Η «επανεκκίνηση» θα γίνει στο Συνέδριο, τέλη Μαρ-
τίου, με την ενοποίηση του ΚΙΝ.ΑΛ. καθώς και των 
ψηφοδελτίων, χωρίς ποσόστωση κομμάτων και, ποιος 
ξέρει; ίσως και με καινούργιο όνομα! Δεν ξέρουμε εάν 
αυτό γίνει τελικά, όμως η επωδός της βάσης του ΚΙΝ.
ΑΛ., οι Πασόκοι δηλαδή, δεν φαίνεται να έχουν καμία 
διάθεση να μετονομασθούν σε τίποτα άλλο, τουλάχιστον 
συνειδησιακά. «Εμείς ΠΑΣΟΚ είμαστε, και μόνο σ’ αυτό 
το όνομα ακούμε…», λένε οι περισσότεροι, και κάτι τέ-
τοιο ακούστηκε και από το βάθος του ακροατηρίου, στην 
εκδήλωση της Κυριακής στην «Ελιά».

Στο Συνέδριο, θα κατέβουν από την Ημαθία 34 εκ-
πρόσωποι οι οποίοι θα εκλεγούν την ερχόμενη Κυριακή 
3 Μαρτίου, από τις οργανώσεις Βέροιας, Αλεξάνδρειας 
και Νάουσας.

«Συνδημότες»με…χιόνικαισυμβολισμούς!

lΤο χιόνι που έπεφτε από νωρίς το 
πρωί του Σαββάτου, έγινε αφορμή για το 
επί-καιρο πολιτικό σχόλιο του υποψήφιου 
δημάρχου Βέροιας, ΠαύλουΠαυλίδη, λίγο 
πριν ξεκινήσει να παρουσιάζει το πρό-
γραμμα του συνδυασμού του για τον Του-
ρισμό: «Το χιόνι προμηνύει ότι μ’ αυτό τον 
συνδυασμό, ο Δήμος Βέροιας, θα δει μία 
άσπρη μέρα…».
lΤη Βεργίνα, για συμβουλικούς λόγους, 

επέλεξε για την παρουσίαση της θεματικής 
ενότητας, δηλώνοντας ότι εκεί θα γίνει και 
η έδρα της Αντιδημαρχίας Τουρισμού.
lΠαρουσίασε επίσης 27 υποψήφιους, 

ενώ δεν πέρασε απαρατήρητη η παρουσία 
της ΣοφίαςΖεϊμπέκη, η οποία συμμετέχει 
ως υποψήφια στη δημοτική κοινότητα, αλ-
λά και μίας αριστερής παρουσίας, αυτής 
του δημοτικού συμβούλου ΣάκηΑποστο-
λόπουλουτης ΛΑ.Ε. στο ακροατήριο.
lΑπό τους 27 υποψήφιους συμβούλους που παρουσιάστηκαν, η πλειοψηφία είναι ελεύθεροι επαγγελματίες-έμποροι, 

ενώ από τους 27 οι γυναίκες είναι μόλις πέντε.
lΑναμένουμε και τα ονόματα στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς, που θα ακολουθήσουν σε ανάλογες παρουσιάσεις.

Παλιό και νέο ΠΑΣΟΚ…, πάντα ΠΑΣΟΚ!
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Το στίγμα της κατεύθυνσής  του, για την  σταδιακή εξέλιξη και α-
νάπτυξη του τουρισμού στο Δήμο Βέροιας, παρουσίασε το πρωί του 
Σαββάτου 23 Φεβρουαρίου στη Βεργίνα ο υποψήφιος δήμαρχος Παύ-
λος Παυλίδης, παρουσιάζοντας παράλληλα και 27 υποψηφίους του 
συνδυασμού του «Συνδημότες», που ήταν παρόντες και τους ανέφερε 
αλφαβητικά:

Νίκος Αγγέλου (αυτοκινητιστής)
Αυταντίλ Ανθυμιάδης (γιατρός)
Τατιάνα Βράνα (φιλόλογος)
Γιώργος Γουλτίδης (δημόσιος υπάλληλος)
Νίκος Δεληγιώργης (ψυχολόγος)
Σοφία Ελευθεριάδου (φωτογράφος, ελεύθερη επαγγελματίας)
Βασίλης Ζούρας (υπάλληλος ΔΕΗ)
Θοδωρής Καζαντζίδης (δημόσιος υπάλληλος)
Ειρήνη Καρατζιούλα (ελεύθερη επαγγελματίας)
Διονύσης Καρολίδης (έμπορος)
Χρήστος Κελεσίδης (δημόσιος υπάλληλος)
Αντώνης Κονδονής (γιατρός)
Γιώργος Κωνσταντάτος (ελεύθερος επαγγελματίας)
Αντώνης Μάστορας (εργολάβος)
Χρήστος Μαυρίδης (επιχειρηματίας)
Βάσω Μαυρίδου (νοσηλεύτρια)
Θανάσης Ξαφέτης (αγρότης)
Παρασκευάς Παπακανάκης (εκπαιδευτικός)
Θεόδωρος Παυλίδης- ΤΕΟ (εκπαιδευτικός)
Αντωνία Παπανδρώνη-Ελευθεριάδου (νοσηλεύτρια)
Κώστας Σαμανίδης (επιχειρηματίας)
Θεοπίστη Σκουμποπούλου (επιχειρηματίας)
Μιχάλης Σουμελίδης (δημόσιος υπάλληλος)
Βασίλης Στεφανόπουλος (ιδιωτικός υπάλληλος)
Κώστας Τοπαλίδης (συνταξιούχος)
Δημήτρης Τραπεζανλής (ελεύθερος επαγγελματίας)
Δημήτρης Φουρκιώτης (ιδιωτικός  υπάλληλος)

Οι προτάσεις του για τον τουρισμό
Ο κ. Παυλίδης αναφέρθηκε σε στοχευμένες δράσεις του προγράμ-

ματός του για την εικόνα και την προβολή του Δήμου στον τομέα του 
τουρισμού, εκτιμώντας ότι αυτός μπορεί να αποτελέσει τη ναυαρχίδα 
της οικονομικής ανάκαμψης της περιοχής μας. Γι’ αυτό επέλεξε να κάνει 
συμβολικά την παρουσίαση στην ιστορική έδρα του Δήμου, με στόχο 
τον δραστικό επαναπροσδιορισμό του ρόλου της Αντιδημαρχίας Τουρι-
σμού που σκοπεύει να εγκαταστήσει στη Βεργίνα.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματός του, όπως τους απαρίθμησε είναι: 
-Δημιουργία σύνθετης και σύγχρονης τουριστικής υποδομής. 
-Δημιουργία ελκυστικής διαφημιστικής «εικόνας».
-Αξιοποίηση κρατικών (εννοείται και κάθε άλλης φύσης) προγραμμά-

των ανάπτυξης και προβολής της περιοχής.
-Προβολή ειδικών τουριστικών πόρων (λιμνών, παραδοσιακών οικι-

σμών, θρησκευτικών μνημείων κλπ). 
-Επαγγελματική και κοινωνική κινητικότητα (στόχος τα τουριστικά 

επαγγέλματα). 
-Υιοθέτηση καταναλωτικών και κοινωνικών προτύπων.
- Δραστικές αλλαγές στην χωρική και λειτουργική οργάνωση της πε-

ριοχής για να εξυπηρετούνται οι τουρίστες. 
-Μετατροπή της περιοχής μας σε τουριστικό προορισμό με διεθνείς 

προδιαγραφές. 
-Συμμετοχή των νέων, καθώς πρόκειται για μια ομάδα που παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην τελική υιοθέτηση του προτύπου ανάπτυξης του 

τουρισμού σε τοπικό επίπεδο. 
Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στις προτάσεις προς άμεση  εφαρμογή 

«από την επόμενη κιόλας μέρα της ανάθεσης των ινίων του Δήμου», 
όπως είπε: 

1. Εγκατάσταση της Αντιδημαρχίας Τουρισμού στην Βεργίνα, που 
είναι παγκόσμια κοιτίδα πολιτισμού και το σημείο με την μεγαλύτερη 
τουριστική επισκεψιμότητα. 

2. Θεσμοθέτηση διεθνούς διήμερου αρχαιολογικού συνεδρίου στην 
μνήμη του Μανώλη Ανδρόνικου.

3. Θεσμοθέτηση διεθνούς φεστιβάλ πολιτιστικών ανταλλαγών με 
πόλεις όπου διήλθε ο Μέγας Αλέξανδρος, σε συνεργασία με την Αντιπε-
ριφέρεια Ημαθίας.

4. Θεσμοθέτηση συναντήσεων τον Ιανουάριο και τον  Οκτώβριο 
κάθε έτους με τους  επαγγελματίες (όλους μαζί, ανά περιοχή και κατά 
κλάδο) και ‘σύσταση συντονιστικού-συμβουλευτικού οργάνου από εκ-
προσώπους των εμπλεκόμενων στον τουρισμό (ξενοδοχεία, τουριστικά 
γραφεία, επιστημονικούς φορείς, πολιτιστικούς φορείς, οποιαδήποτε 
επιχείρηση επηρεάζει την τουριστική ζήτηση, κλπ).

5. Δημιουργία χώρου «Τουριστικής Πληροφόρησης κι Ενημέρωσης», 
σε οικόπεδο του Δήμου στην είσοδο της πόλης από την Εγνατία οδό, ό-
που θα οργανώνεται η υποδοχή και θα παρέχονται υπηρεσίες κι έντυπα 
(τουριστικός οδηγός, κλπ) κι επαναλειτουργία του τουριστικού περιπτέ-
ρου μπροστά από το γήπεδο μπάσκετ της Εληάς.

6. Τοποθέτηση ευανάγνωστων  πινακίδων ενημέρωσης και πληρο-
φόρησης για τα πάσης φύσεως αξιοθέατα της περιοχής σε κάθε επίκαι-
ρο σημείο.

7.  Απομακρύνεται το αμαξοστάσιο του Δήμου από την είσοδο της 
πόλης, δίπλα από τα δικαστήρια και μετατρέπεται σε χώρο στάθμευσης 
και μετεπιβίβασης και σε χώρο στάθμευσης λεωφορείων. 

8. Δρομολογείται ξανά το θεματικό πάρκο που είχε ψηφιστεί ομόφω-
να από το Δημοτικό Συμβούλιο ως ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

9. Επαναδραστηριοποιούμε τις παραγκωνισμένες τεχνολογικές 
εφαρμογές της «έξυπνης» πόλης, που έδιναν πληροφόρηση σε κάθε 
κινητό  για όλα τα μνημεία της περιοχής, τα καταστήματα που μπορούν 
να ικανοποιήσουν τις καταναλωτικές, γαστρονομικές, ψυχαγωγικές κα. 
ανάγκες του επισκέπτη, τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία, τις επιχειρήσεις 
της πόλης, τα ξενοδοχεία, κλπ.  

10. Μετεγκαθισταται σχεδιασμένα το 3ου και 14ου Δημοτικού σχο-
λείου από το κτήριο που εδρεύει σήμερα και στον πρώτο όροφο εγκα-
θίσταται και επαναλειτουργεί το παραμελημένο Μουσείο Εκπαίδευσης 
«Χρίστος Τσολάκης» 

ενώ  στον δεύτερο όροφο και σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη 
Βεροίας, Κ. &Ν. θα αναδειχτεί ο θρησκευτικός προορισμός της περιο-
χής, αλλά και θέματα σχετικά με  τον Απόστολο των Εθνών Παύλο. 

11. Ανακατασκευάζεται και μετατρέπεται  το (εν αχρηστία πλέον) 
αμφιθέατρο του τέως Φιλίππειου Γυμνασίου σε ένα σύγχρονο αμφιθέ-
ατρο (αντίστοιχο με αυτό του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού), όπου 
θα παρέχεται πληρέστατη τουριστική εικόνα συνολικά του Δήμου μας 
στους επισκέπτες.  

12. Ο γενικότερος εξωραϊσμός της πλατείας Ωρολογίου περιλαμβά-
νει επίσης την κατασκευή του Πύργου του Ωρολογίου, σε συνεργασία με 
το Επιμελητήριο και Συλλόγους. 

13. Μετατροπή του «παρκινγκ των δικηγόρων»  (πίσω από τα παλιά 
δικαστήρια) σε χώρο στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων. Για τον 
σκοπό αυτό ο δρόμος από την πλατεία Ωρολογίου έως την Λέσχη αξιω-
ματικών θα ρυθμίζεται κυκλοφοριακά από σηματοδότες.  

14. Δυναμική διεκδίκηση του κτηρίου των παλιών δικαστηρίων από 

τον μνημονιακό ιδιοκτήτη του, για να γίνει λειτουργικό και να ενσωματω-
θεί  στην τουριστική αναβάθμιση της περιοχής. 

15. Ανάγκη παρεμβάσεων αναστήλωσης στην Εβραϊκή συνοικία. 
16.  Τα οθωμανικά μνημεία της πόλης, το Μενδρεσέ  τζαμί και τα 

Δίδυμα Λουτρά, πρέπει να διεκδικήσουμε  να ενταχθούν στο τουριστικό 
ενδιαφέρον των επισκεπτών του Δήμου.  

17. Στον σχεδιασμό μας  συμπεριλαμβάνονται έργα για την  αξιοποί-
ηση του Τριπόταμου. 

18. Βασικό μέλημα της Αντιδημαρχίας Τουρισμού θα είναι η ανάδειξη 
όλων των ειδικών τουριστικών πόρων (μνημείων, τοποθεσιών με φυσι-
κή ομορφιά, φυσικών λιμνών, παραδοσιακών οικισμών κλπ) σε συνδυ-
ασμό με δράσεις πολιτιστικού ή αθλητικού περιεχομένου. 

19. Ο νεολιθικός οικισμός στη Νικομήδεια που είναι από τους αρ-
χαιότερους, θα «ξυπνήσει» από το λήθαργο που του έχουν επιβάλλει 
διεκδικώντας τουριστική αξιοποίηση κι επισκεψιμότητα

20. θα αναδειχθεί το χιονοδρομικό κέντρο στο Σέλι, το παγκόσμιο 
σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού την Παναγία Σουμελά, τον αγρο-
τουρισμό στα Πιέρια και την διαδρομή του διεθνούς μονοπατιού Ε4

Εκδηλώσεις
Την περίοδο των Χριστουγέννων,  το τρίπολο  Αγ.Ανάργυροι έως 

Εληά, πλατεία Δημαρχείου και πλατεία Ωρολογίου θα αποπνέει  την 
εορταστική ατμόσφαιρα που αρμόζει σε εκείνες τις ημέρες.  Κυρίαρχο 
θα είναι το θεματικό με την «μικρή Ιερουσαλήμ», συνεπικουρούμενο 
από τοπικά δρώμενα, μουσικές εκδηλώσεις, κλπ.  τα οποία θα έχουν 
και την ανάλογη προβολή, ώστε να γίνουν μόνιμος πόλος έλξης επισκε-
πτών από όλη την Ελλάδα.  Όλα θα γίνουν με συνδιοργανώσεις  και την 
αντίστοιχη συμμετοχή των πολιτιστικών συλλόγων, των σχολών χορού, 
μουσικής, καλλιτεχνών κλπ., ώστε να στηριχτεί η τοπική οικονομία.

Για τις Απόκριες σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καφετεριών και 
Κέντρων διασκέδασης και με άλλους συλλόγους έχουν ήδη σχεδιαστεί 
τα δρώμενα, οι εκδηλώσεις και η επαναφορά της παρέλασης. Υπάρχει 
συγκεκριμένο πλάνο και γι’ αυτές τις γιορτές. Θεωρούμε ότι και αυτό θα 
είναι ελκυστικό για προσέλευση στην πόλη μας από όμορες περιοχές, 
αλλά κι από ευρύτερες.

Ο φασουλονταβάς και η τοπική μας κουζίνα, το τσίπουρο και οι 
ποικιλίες κρασιών, οι κομπόστες και όλα μας τα φρούτα, τα παραδοσι-
ακά γλυκά και τα άλλα τοπικά προϊόντα θα αποτελέσουν την αιχμή της 
γαστρονομικής προβολής της περιοχής σε εκδηλώσεις οι οποίες θα 
οργανωθούν με τη συνεργασία επαγγελματιών που τα παράγουν ή τα 
διαθέτουν.  

Φράγμα Αλιάκμονα, Σαραντόβρυσες και Άλσος Παπάγου καλούνται 
ως φυσικά πανέμορφα τοπία να οργανωθούν σε τόπους αναψυχής και 
φιλοξενίας ώστε να προσελκύσουν τον τουρίστα και να μην κατευθύνε-
ται προς άλλους προορισμούς. 

Ο  Αθλοτουρισμός είναι ένα τεράστιο κομμάτι της τουριστικής «πί-
τας» που έχει εγκαταλειφθεί. Η πόλη μας είναι ικανή να φιλοξενήσει τε-
λικούς πρωταθλημάτων όλων των ηλικιών και όλων των αθλημάτων. Το 
έκανε πριν από χρόνια (π.χ. Φιλίππειος δρόμος, Ορεινός Ξηρολειβά-
δου, ρυθμικής, πινγκ-πονγκ, τέτραθλο, κλπ), θα το ξανακάνει σύντομα. 

Το κόστος όλων αυτών που εξαγγέλλουμε και δεσμευόμαστε είναι 
εφικτό και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Δήμου μας. Το κέρδος από 
όλα αυτά θεωρούμε ότι θα είναι αντάξιο των δυνατοτήτων της περιοχής».

Επισήμανε, τέλος, ότι  χωρίς καθαριότητα, χωρίς χώρους στάθμευ-
σης λεωφορείων και με παρκαρισμένα τα Ι.Χ. στους χώρους αυτούς δεν 
μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό και φιλόξενη πόλη και ενημέρωσε ότι 
για όλα αυτά θα μιλήσει σε επόμενη συγκέντρωση. 

Σοφία Γκαγκούση

Παύλος Παυλίδης: Τι θα κάνουμε 
για τον Τουρισμό στο Δήμο Βέροιας

-Το πρόγραμμά του και 27 υποψηφίους του συνδυασμού του «Συνδημότες», παρουσίασε στη Βεργίνα



Η πιο χρωματιστή 
περίοδος του έτους κα-
τέφθασε. Ο Δήμος Βέροι-
ας και η ΚΕΠΑ δίνουν το 
παρών με ένα γεμάτο τε-
τραήμερο εκδηλώσεων , 
δωρεάν ευκαιρία γιορτής  
για μικρούς και μεγάλους 
, που θα λάβει χώρα 
στην Πλατεία Ωρολογίου 
και στην Αγορά. 

Πρόγραμμα
Τσικνοπέμπτη 28/ 2 

– Κυριακή 3/4/2019
Carnival Express 

Train
 Ένα μοναδικό συλ-

λεκτικό κομμάτι παιδικής 
φαντασίας που θα  απο-
τελέσει  πόλο έλξης μι-
κρών και μεγάλων!

 Το Mini Train είναι μι-
νιατούρα παλιάς ατμομη-
χανής, βγάζει καπνό και ήχους τραίνου (καμπανάκι, 
σφυρίχτρα, τσαφ-τσουφ …) και  θα μας ταξιδέψει …
τόσο κοντά και ταυτόχρονα ..τόσο μακριά!

Ώρες λειτουργίας 10.00 – 13.00 & 17.00 – 21.00 
Τheatro- Theama
Η πλατεία Ωρολογίου μεταμορφώνεται σε θεατρι-

κό σκηνικό  και φιλοξενεί την ομάδα θεάτρου δρόμου 
«Teatro-Theama».

Θεάτρου Δρόμου, με στοιχεία Commedia 
dell’ arte Εντυπωσιακά κοστούμια , ηθοποιοί – 
Performerς (ξυλοπόδαροι – ζογκλέρ ), που μας μετα-
φέρουν την Τρέλα του Καρναβαλιού … και θυμίζουν 
κάτι από «Circus», δημιουργούν μοναδικά δρώμενα, 

δίνοντας την ατμόσφαιρα των χρωμάτων και την με-
θυστική αίσθηση της Αποκριάς!

Ώρες 10.00 – 13.00 & 17.00 – 21.00 
Συναυλίες
Τσικνοπέμπτη 28/ 2 
Τσικνοπέμπτη με τα Μπρατίμια! 
Μαζί , το τμήμα Λαογραφίας ΚΕΠΑ
Τα «μπρατίμια» είναι ένας εθιμοτυπικός όρος που 

προέρχεται κυρίως από τους βλάχικους γάμους και 
αναφέρεται στους στενούς φίλους του γαμπρού ή 
της νύφης και, γενικότερα, στα άτομα με τα οποία 
μας δένουν ισχυροί δεσμοί φιλίας. Τα «μπρατίμια» 
αναλαμβάνουν το ξύρισμα του γαμπρού, με τη συ-
νοδεία παραδοσιακών τραγουδιών, βοηθούν στο 

γλέντι που προηγείται του γάμου και, την ημέρα του 
γάμου, είναι αυτοί που συνοδεύουν τη νύφη στην 
εκκλησία. Τα «μπρατίμια» είναι επίσης μια παρέα 
μουσικών από τη Βόρεια Ελλάδα οι οποίοι από 
μικρή ηλικία γαλουχήθηκαν στα παραδοσιακά-δημο-
τικά πανηγύρια και γλέντια. Η αγάπη και το μεράκι 
τους για την παραδοσιακή δημοτική μουσική, καθώς 
και η πολύχρονη συνεργασία τους στο μουσικό αυτό 
χώρο, είχαν ως αποτέλεσμα τη συγκρότηση ενός 
συμπαγούς πυρήνα. Έκτοτε με έδρα την Θεσσαλο-
νίκη ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό 
παρουσιάζοντας μουσικές παραδόσεις από τον 
Ελλαδικό χώρο και τα Βαλκάνια κυρίως σε γαμήλια 
γλέντια, πανηγύρια, φεστιβάλ και εκδηλώσεις που 

αφορούν την παραδοσιακή μουσική.
Τα μέλη της μπάντας αποτελούν οι:
Νίκος Αγγούσης: κλαρίνο
Μάκης Μπακλατζής: τραγούδι-βιολί
Δημήτρης Παναγούλιας: κρουστά
Παναγιώτης Σάκουλας : λαούτο
Ώρα 19.00 Πατινάδα στους δρόμους 

της πόλης από το τμήμα Λαογραφίας 
ΚΕΠΑ

Ώρα 20.30  ΤΟ «Έθιμο των Φανών» 
από το τμήμα Λαογραφίας ΚΕΠΑ , Πλα-
τεία Ωρολογίου

Ώρα 21.00, Συναυλία με τα Μπρατίμια  
Πλατεία Ωρολογίου 

Σάββατο 2/3 Batala  Salonika 
Η Αφροβραζιλιάνικη μπάντα κρου-

στών σε ρυθμούς 
Sampa Reggae!
Κρουστά σε Αφρικανικούς και Βραζι-

λιάνικους ρυθμούς είναι  οι Batala Salonika, που 
έχουν επιλέξει τη samba - reggae μουσική για 
να μας κάνουν να γευθούμε  λίγη από την αφρο- 
βραζιλιάνικη κουλτούρα και να χαθούμε σε ένα 
γαϊτανάκι χρωμάτων, ρυθμού και κίνησης ,ακο-
λουθώντας τους στον τρελό χορό τους.

 Eσεις θα χάσετε την πιο όμορφη φασαρία ;
12.00μ Αγορά 
13.00 Πλατεία Ωρολογίου
Κυριακή 3/3 Latin ρυθμοί 
Φιλαρμονική Ορχήστρα ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της ΚΕΠΑ Δήμου 

Βέροιας , υπό τη Δ/νση του Μαέστρου Βαλάντη 
Κυριακίδη, παρουσιάζει αποκριάτικο ρεπερτόριο 
με κομμάτια latin, σε ρυθμούς  rumba και samba, 
. Ένα ταξίδι στην ελληνική και παγκόσμια μουσική 
σκηνή με διάθεση και κέφι !

12.00μ Πλατεία Ωρολογίου
Aπόκριες 2019
Ελάτε να ταξιδέψουμε με φαντασία, ρυθμό και 

χρώματα … 
Ελάτε να μπερδευτούμε όλοι μαζί σε ένα γαϊτα-

νάκι  κεφιού!
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩ-

ΣΕΙΣ
Διοργάνωση :ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 

Η ομάδα πλεξίματος και η υπεύθυνη κα Κατράνα Δάφ-
νη από το ΚΑΠΗ ΒΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, την 
Πέμπτη 21/02/2019, επισκέφθηκαν το ΚΗΦ «Πρωτοβου-
λία για το Παιδί», με σκοπό να δωρίσουν σε όλα τα παιδιά 
σκουφάκια και κασκόλ που έκανε η ομάδα. Τα δωράκια 
μοιράστηκαν αφού προηγήθηκε γνωριμία των μελών του 
ΚΑΠΗ με το προσωπικό και τα παιδιά που φιλοξενούνται 
από τον σύλλογο. Η χαρά των παιδιών φαινόταν στα 
μάτια και τις φωνούλες τους, καθώς διάλεγαν τι θέλει ο 
καθένας. 

Στην συνέχεια, έγινε η ξενάγηση στον χώρο της Πρω-
τοβουλίας και δόθηκε η υπόσχεση ότι αυτό ήταν η αρχή 
μιας καλής συνεργασίας ανάμεσα στους δύο φορείς, σε 
μια προσπάθεια να φέρουμε πιο κοντά την 1η και την 
3η ηλικία και να δούμε την χαρά στο πρόσωπο τόσο των 
παιδιών, όσο και των ηλικιωμένων.

Συγχαρητήρια στο προσωπικό, τους εθελοντές, αλλά 
και όλους τους ανθρώπους που δημιούργησαν την «Πρω-
τοβουλία για το Παιδί» και δουλεύουν τόσο σκληρά για να 
βλέπουν χαμογελαστά όλα αυτά τα παιδιά.
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Η ΤΑΙΝΙΑ LEGO 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Πέμπτη 21/2 – 

Παρασκευή 22/2 - Σάββατο 23/2 
- Κυριακή 24/2 στις 17.00 

μεταγλωττισμένη στα Ελλη-
νικά 

Σκηνοθεσία: ΜΑΪΚ ΜΙΤΣΕΛ
Σενάριο: ΜΙΣΕΛ ΜΟΡΓΚΑΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕ-
ΟΧΑΡΙΔΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, ΦΩΤΗΣ ΠΕ-
ΤΡΙΔΗΣ , ΤΖΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΑΝΟΣ 
ΛΕΚΚΑΣ, ΕΒΕΛΥΝ ΑΣΟΥΑΝΤ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

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

Σενάριο : Νικ Βαλελόνγκα, Μπράιαν Χέις 
Κάρι, Πίτερ Φαρέλι

Σκηνοθεσία: Πίτερ Φαρέλι
Ηθοποιοί: Βίγκο Μόρτενσεν, Μαχερσάλα 

Αλι, Λίντα Καρντελίνι 
Ο ΣΕΙΣΜΟΣ   -    THE QUAKE
Προβολές:   Καθημερινά  στις 21.30  
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΝΤΕΡ-

ΣΕΝ
Ηθοποιοί: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΟΝΕΡ, ΚΑΘΡΙΝ 

ΘΟΡΜΠΟΡΓΚ ΤΖΟΧΑΝΣΕΝ, ΑΝ ΝΤΑΛ ΤΟΡΠ

Η Ευνοούμενη  -  The Favourite  του Γιώρ-
γου Λάνθιμου    (Υποψήφια για 10 OSCAR)

Προβολές:  Πέμπτη 21/2 – Δευτέρα 25/2 – 
Τρίτη 26/2 – Τετάρτη 27/2 στις 20.30

Παρασκευή 22/2 – Σάββατο 23/2– Κυριακή 
24/2 στις 19.00 και 21.30

(Υποψήφια για 10 OSCAR)
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος
Σενάριο: Ντέμπορα Ντέιβις, Τόνι ΜακΝα-

μάρα
Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Ρέ-

ιτσελ Βάις, Εμα Στόουν, Νίκολας Χουλτ, Τζο 
Αλγουιν

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»     21/2/19 - 27/2/19

Σκουφάκια και κασκόλ στα παιδιά της 
«Πρωτοβουλίας» από το ΚΑΠΗ Βέροιας

Από τον Δήμο Βέροιας και την ΚΕΠΑ

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2019- Πρόγραμμα εκδηλώσεων



Η υπόθεση «Τόλκα», όπως ήταν αναμε-
νόμενο, βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής 
εκδήλωσης του «Κινήματος Αλλαγής» Ημα-
θίας, το πρωί στην «Ελιά», με ομιλήτρια την 
ευρωβουλευτή και εκ νέου υποψήφια, Εύα  
Καΐλή.

Πριν την ομιλία αλλά και στην συνέντευξη 
Τύπου που προηγήθηκε, ο γραμματέας του 
ΚΙΝ.ΑΛ Κώστας Ασλάνογλου, ευχήθηκε στον 
κ. Τόλκα, καλό αέρα στα πανιά του, τόνισε 
ότι  η οργάνωση τοπικά απαλλάχθηκε από 
ένα βάρος και τον προκάλεσε να είναι υπο-
ψήφιος στην Ημαθία με τον νέο πολιτικό του 
φορέα, με τη δέσμευση ότι το ΚΙΝΑΛ δεν θα  
γιουχάρει κανέναν. Μάλιστα διακωμωδώ-
ντας, όπως είπε, αυτή την αθλιότητα ανα-
φέρθηκε στο παιδικό παιχνίδι Γκέο-Βαγκέο 
παραφράζοντας την στιχομυθία ως: «σας 
πήραμε, σας πήραμε φλουρί κωνσταντινά-
το, μας πήρατε, μας πήρατε  βαρέλι δίχως 
πάτο…»

Εκτίμησε επίσης ότι δεν ήταν καθόλου 
ξαφνική η αποχώρηση και η « μιας χρήσης 

υπουργοποίηση»  του πρώην στελέχους Άγγελου Τόλκα με σκοπό να συμβάλει στην προσπάθεια μιας προο-
δευτικής συμμαχίας. «Πίσω από τέτοιες προοδευτικές συμμαχίες κρύβονται συμμορίες τυχοδιωκτών’, τόνισε  
ο κ. Ασλάνογλου και πρόσθεσε: «Καλώ τον Άγγελο Τόλκα που μας κούνησε το μαντήλι, να μην προκαλεί ούτε 
την μνήμη μας ούτε κυρίως την γνώση των γεγονότων… Όταν θα έρθει η ώρα, θα ακουστούν όσα πρέπει να 
ακουστούν για την πορεία του και τη διαδρομή του και όσα μεσολάβησαν»».

Διαβεβαίωσε μάλιστα  ότι η κίνηση αυτή, δυνάμωσε την δραστηριοποίηση πολιτών υπέρ του ΚΙΝΑΛ. «Εάν 
όλοι μας, απορρίψουμε τη στάση της επιφύλαξης και άρνησης, σας διαβεβαιώνω ότι στην Ημαθία θα είμαστε 
δεύτερο κόμμα πίσω από τη ΝΔ… Απλώς μεταξύ μας πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να πάψουμε να 
γκρινιάζουμε… Θα τρίβουν τα μάτια τους οι δημοσκόποι μετά τις εκλογές…», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Θλιβερό φαινόμενο, χαρακτήρισε την αναζήτηση και «εξαγορά» θέσεων εξουσίας η κα Καιλή, απορώντας 
« πώς γυρνάς στον τόπο σου, όταν άλλα έλεγες μια εβδομάδα πριν κι άλλα μια εβδομάδα μετά».

Η ευρωβουλευτής απάντησε σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις που αφορούσαν στις ευρωπαϊκές πολιτικές 
και την  θέση  της Ελλάδας και των ελλήνων 
πολιτών απέναντι στην Ε.Ε, καθώς και στην 
νέα προσπάθεια ενοποίησης του Κινήματος 
Αλλαγής και άσκησε κριτική στην κυβέρνη-
ση, κάνοντας λόγο για «παράδοξη αντοχή» 
της στην εξουσία.

            Δημοτικές εκλογές
Σχετικά με τις δημοτικές εκλογές και τη 

στήριξη του ΚΙΝΑΛ σε κάποια παράταξη 

και πιο συγκεκριμένα του Κ. Βοργιαζίδη, η 
κα Καιλή απάντησε ότι στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές, δεν υπάρχει ομπρέλλα αφού οι 
παρατάξεις έχουν την δική τους ονομασία 
και τον δικό τους χαρακτήρα, ενώ ο κ Α-
σλάνογλου επανέλαβε την γενική αρχή του 
κόμματος ότι στηρίζει όλες εκείνες τις υπο-
ψηφιότητες που στήριξε και στις προηγού-
μενες εκλογές εφ’ όσον δεν μεσολάβησε 
κάποιο αρνητικό ζήτημα. «Ας ανακοινώσει 
ο κ. Βοργιαζίδης την υποψηφιότητά του και 
θα δούμε… Δεν κρυβόμαστε πίσω από το 
δάκτυλό μας»

Συνέδριο ομογενοποίησης
Όσον αφορά στο Συνέδριο του ΚΙΝΑΛ 

που θα γίνει στο τέλος Μαρτίου στην Αθήνα 
, σ αυτό θα επικαιροποιηθεί το πρόγραμ-
μα ΕΛΛΑΔΑ, ενώ αναμένεται η ενοποίηση 
πλέον του χώρου (μετά τις «προσωπικές 
στρατηγικές» αρχηγών κομμάτων που ο-
δήγησαν στη διάσπαση), ώστε να μην ξα-
νασυμβεί αυτό, σε περίπτωση αποχώρησης 
κάποιου στελέχους. Ενοποίηση ψηφοδελ-
τίων χωρίς ποσοστώσεις κομμάτων,  υπο-
ψηφιότητες προσωπικοτήτων και ίσως αλ-
λαγή ονόματος της ομογενοποιημένης πλέον  
παράταξης, θα περιλαμβάνουν οι εργασίες του 
συνεδρίου, στο οποίο, από την Ημαθία, θα συμ-
μετάσχουν 34 αντιπρόσωποι κατόπιν εκλογής.

Σοφία Γκαγκούση
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο KONTOΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του 
Παναγιώτη και της Αναστασίας, το 
γένος Κακαγιάννη, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στον Τρί-
λοφο Ημαθίας και η ΑΔΑΜ ΝΙΚΗ 
του Βασιλείου και της Αικατερίνης, το 
γένος Καραμήτρου, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέ-
ροιας.

Προσυνεδριακή εκδήλωση την Κυριακή στη Βέροια με ομιλήτρια την Εύα Καΐλή
Ν.Ε. «Κινήματος Αλλαγής» για Τόλκα: «Καλό αέρα στα πανιά του 

και τον προκαλούμε να είναι υποψήφιος στην Ημαθία 
-«Όταν θα έρθει η ώρα, θα ακουστούν όσα πρέπει να ακουστούν και όσα μεσολάβησαν…»
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

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

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

Προσκυνηματική 
εκδρομή στον Πόντο
Η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ σε συνεργασία 

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2331028291 κιν. 
6942701788

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
Σύμφωνα με την τάξη της Εκκλησίας μας, το επό-

μενο Σάββατο είναι Ψυχοσάββατο. Την ημέρα αυτή οι 
χριστιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν μαζικά στα κοιμη-
τήρια, προκειμένου να προσευχθούν για τους προσφι-
λείς τους νεκρούς.

Εφιστούμε και πάλι την προσοχή όλων στο γεγονός 
ότι πολλοί συνηθίζουν να πηγαίνουν πολύ νωρίς το 
πρωί του Σαββάτου. Πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι οι 
ιερείς δεν θα βρίσκονται στο κοιμητήριο της πόλης μας, 
παρά μόνον μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, που 
θα τελεστεί τόσο στους ενοριακούς Ιερούς Ναούς όσο 
και στον Ιερό Ναό του κοιμητηρίου.

Προκειμένου, λοιπόν, να μην ταλαιπωρηθείτε, πα-
ρακαλείσθε να πάτε στο Κοιμητήριο, κατά προτίμηση, 
μετά τις 9.00 το πρωί. Οι ιερείς θα βρίσκονται εκεί 
μέχρι αργά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει όλος ο χρόνος 
για να επιτελέσετε τα καθήκοντά σας προς τους κεκοι-
μημένους.

Εκ της Ιεράς
 Μητροπόλεως

Ακαδημαϊκοί Διάλογοι
Την Κυριακή 3 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς 

μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος όροφος) ομιλητής στους «Ακαδημαϊκούς 
Διαλόγους» θα είναι ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Νεκτάριος Σαββί-
δης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Απιστία - Αποστασία - Πίστις». Η είσοδος 
είναι ελεύθερη.

Στα πλαίσια της Αποκριάς
Επίσκεψη του ΚΑΠΗ Δήμου 

Βέροιας στη Νάουσα
Το Κ.Α.Π.Η.  Δήμου Βέροιας διοργανώνει στα πλαίσια της Α-

ποκριάς επίσκεψη στη Νάουσα  συνάντηση με την παράδοση...
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ  4  ΕΥΡΩ
 ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ   9.30πμ
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στο ΚΑΠΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

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

-Την Οικ.κ.Σπυριδωνίδη Ελισάβετ,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους 
γεύματος,εις μνήμη του συζύγου και πατέρα τους Γεωργίου και της πεθεράς τους 
Αγγελικής.

-Ανώνυμα τέκνα ,για την δωρεά του ποσού των 100 Ε,εις μνήμη των γονέων 
τους.

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

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά δύο τ.σπανακοτυρόπιτες και 5 ltr 
γάλα,εις μνήμη Ελένης, Δημητρίου,Γεωργίου και Νικολάου.

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

-Τον κ.Γιαννάκη Θεοδωρή,για την ευγενική προσφορά 2 Kgr Κιμά,εις μνήμη 
Ευαγγελίας Γιαννάκη.

-Την κ.Ευφροσύνη Γκαντά,για την ευγενική προσφορά 10 Κοτόπουλα ,εις μνή-
μη Κων/νου Κωνσταντόπουλου.

-Τους Απόφοιτους του 1972,για την δωρεά του ποσού των 88 Ε,εις μνήμη των 
αποβιωσάντων συμμαθητών τους.

-Ανώνυμη Κυρία ,για την ευγενική προσφορά 50 γιαουρτάκια,εις μνήμη του 
συζύγου της Κων/νου.  

 Εκ της Δ/νσεως 

Ευχαριστήρια Φιλοπτώχου 
Κυριών Βέροιας

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυ-
ριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:

1) Την κ. Κορδονίδου Βασιλική, για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνή-
μη της συμπεθέρας της  Καλλιόπης Γκανά, αντί στεφάνου.

2) Την οικογένεια του Αργύρη Κανδύλα για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, 
στη μνήμη της Καλλιόπης Γκανά, αντί στεφάνου.

3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, υπέρ προσφιλών νε-
κρών.

4) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε λίτρα λάδι.
5) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο για τα τέσσερα κιλά μυζήθρα.
6) Ανώνυμη κυρία για τα δέκα κιλά ψωμί.
7) Ανώνυμο κύριο για τα  μανταρίνια και τα ακτινίδια.
8) Τον κ. Σιδηρόπουλο για τα πέντε λίτρα λάδι.
9) Ανώνυμη κυρία για τα δύο κιλά κιμά, πέντε λίτρα λάδι, μακαρόνια , 

κριθαράκι.
10) Τον Κ. Καλλιγά Νικόλαο, για τα επτά κιλά φακές.

ΑΔΕΛΦΑΤΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Εκλέχθηκε το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο

Με μεγάλη προσέλευση ανταποκρίθηκαν τα μέλη του Αδελ-
φάτου Γηροκομείου Βέροιας στο κάλεσμα της Διοικούσας Αρχής 
για εκλογές στο ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ στις 17-
2-2019 όπου και εξέλεξαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας.

Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα στις 19-2-2019 και έγινε 
κατανομή αξιωμάτων όπως παρακάτω:

Πρόεδρος Μούρτζιου-Χατζηευστρατιάδου Ευδοξία.
Αντιπρόεδρος Λεονταρά Βαρβάρα.
Γραμματέας Κάτσιου Σοφία.
Ταμίας Παπαδοπούλου Γιάννα.
Μέλη Μούρτζιος Ιωάννης, Κάτσιου Μαρία, Δρούγκας Χρή-

στος, Καζαντζίδης Δημήτρης, Γεωργιάδου Μαρούλα, Όβεζικ 
Χριστίνα, Μπιλαδέρη Ελένη.   

Από τα παραπάνω μέλη, για την διοίκηση του Ιδρύματος της 
Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,εξελέγησαν τα 

κάτωθι μέλη:
1) Κάτσιου Μαρία   2)  Μούρτζιος Ιωάννης  3)  Δρούγκας 

Χρήστος.
Αναπληρωματικά Μέλη αυτών:
1)Καζαντζίδης Δημήτρης   2)Γεωργιάδου Μαρούλα  3)Μπιλα-

δέρη Ελένη.

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε 

στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους 

του Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι ώρες 
επισκεπτηρίου  για 
τους Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι από 
τις 10.00-12.00 και 

16.00-18.00.  τηλ.επι-
κοιν. 6979221680.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 24 

Φεβρουαρίου 2019 στις 12.00 
μ.μ από τον Ιερό Ναό Αγ. Απο-
στόλων στην Π. Λυκογιάννη Η-
μαθίας ο Αναστάσιος Χαρ. Κυ-
ριακίδης σε ηλικία 75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 25 

Φεβρουαρίου 2019 στις 3.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευ-
ής στην Πατρίδα Ημαθίας ο Σπυ-
ρίδων Βασ. Κουπίδης σε ηλικία 
89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται το Σάββατο 23 Φε-

βρουαρίου 2019 στις 3.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου 
στους Γεωργιανούς Ημαθίας η 
Καλλιόπη Αναστασιάδου σε η-
λικία 92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ



Η  Ε λ λ η ν ι κ ή 
Συνομοσπονδ ία 
Εμπορίου και Επι-
χειρηματικότητας  
(ΕΣΕΕ) παρουσία-
σε το Σάββατο 23-
2-2019, την Ετήσια 
Έκθεση Ελληνικού 
Εμπορίου για το 
2018. Την εκδήλω-
ση τίμησαν με την 
παρουσία τους και 
απηύθυναν χαιρε-
τισμό η Υπουργός 
Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Έφη Αχτσι-
όγλου και η βουλευτής της ΝΔ Α’ Αθηνών 
κα Όλγα Κεφαλογιάννη. Παραβρέθηκαν 
βουλευτές, πρόεδροι κοινωνικών εταίρων 
και επιμελητηρίων καθώς και εκατοντά-
δες εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου 
από όλη την Ελλάδα.  Την εκδήλωση 
συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Σα-
ράφογλου. 

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Κα-
ρανίκας εξήρε τη «μάχη επιβίωσης» του 
εμπορικού κόσμου τα χρόνια της κρίσης, 
σημειώνοντας πως «τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα του ελληνικού εμπορίου είναι 
οι άνθρωποί του, οι επιχειρηματίες που 
δίνουν τη μάχη της καθημερινότητας και 
αναλαμβάνουν το ατομικό τους ρίσκο». 
Κατέθεσε τις απόψεις της Συνομοσπον-
δίας για τη καθοριστική σημασία των μι-
κρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων 
στην γενικότερη είσοδο της χώρας στην 
ανάπτυξη. «Εάν η ραχοκοκαλιά της οι-
κονομίας δεν είναι σε καλή κατάσταση, 
το «σώμα» της Ελλάδας δε μπορεί να 
προχωρήσει με σταθερότητα» τόνισε ο κ. 
Καρανίκας. 

«Οι Έλληνες έμποροι δώσαμε τη μά-
χη μας για δέκα χρόνια, επιβιώσαμε υπό 
αντίξοες συνθήκες, τώρα ήρθε η ώρα να 
τα καταφέρουμε και να πάρουμε τη θέση 
που αξίζουμε στην αγορά» υπογράμμισε 
ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, καταγράφοντας 
τα βασικά αιτήματα του κλάδου, όπως, 
μεταξύ άλλων, την προώθηση χρηματο-
δοτικών εργαλείων και την ενίσχυση της 
ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, τη μείωση του φορολογικού και μη 
μισθολογικού κόστους, τη θεσμοθέτηση 
του ακατάσχετου επιχειρηματικού λογα-
ριασμού. 

H υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κα Έφη Αχτσιόγλου, αφού υπογράμμισε 
στην ουσιαστική συνεργασία που έχει 
με την διοίκηση της ΕΣΕΕ, τόνισε πως 
«από τον Μάρτιο θα θέσουμε σε εφαρ-
μογή ένα νέο σχήμα ρύθμισης οφειλών 

προς τα ασφαλιστικά ταμεία το οποίο θα 
ανακουφίσει δεκάδες χιλιάδες επαγγελ-
ματίες και θα περιλαμβάνει και κούρεμα 
οφειλής, ενώ για τη στήριξη ελεύθερων 
επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμε-
νων που έπληξε η κρίση, υλοποιούμε και 
το πρόγραμμα “Δεύτερη επιχειρηματική 
ευκαιρία” για 5.000 ανέργους, ώστε να 
ξεκινήσουν εκ νέου την οικονομική δρα-
στηριότητά τους. Το πρόγραμμα προ-
βλέπει επιχορήγηση για 12 μήνες με δυ-
νατότητα επέκτασης για επιπλέον 12, με 
ποσό που κυμαίνεται από 12.000€ έως 
και 36.000€» είπε η κ. Αχτσιόγλου. 

Αναφέρθηκε παράλληλα στην ενίσχυ-
ση της επιχειρηματικότητας και τη βελ-
τίωση του επενδυτικού κλίματος μέσα 
από μια δέσμη μέτρων, επισημαίνοντας 
«τη μείωση από 1/1/2019 των ασφαλι-
στικών εισφορών των μη μισθωτών, την 
επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών 
για μισθωτούς έως 25 ετών στον ιδιωτικό 
τομέα, τη μείωση της φορολογίας των 
επιχειρήσεων κατά τέσσερις ποσοστιαίες 
μονάδες σε βάθος τετραετίας». 

Η βουλευτής της ΝΔ κα Όλγα Κεφα-
λογιάννη, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο 
της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη, σημείωσε 
τη συμβολή της ΕΣΕΕ στην ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας στη χώρα, ενώ 
υπογράμμισε την ανάγκη «η Ελλάδα να 
απαλλαγεί από τη στρεβλή φορολογική 
και ασφαλιστική πολιτική, που ουσιαστι-
κά εκμηδενίζει τους κόπους των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων». 

Στο ίδιο πλαίσιο επανέλαβε τη δέ-
σμευση της ΝΔ για μείωση του φορο-
λογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά 
κέρδη από το 29% στο 20% καθώς και 
τη μείωση της φορολόγησης στα μερί-
σματα από το 15% στο 5%. Παράλληλα 
υπογράμμισε ότι «η αύξηση του ορίου 
υπαγωγής στο ΦΠΑ στις 25,000 € από 
τις 10,000 €,  θα περιορίσει τη γραφειο-
κρατία και θα διευκολύνει την ίδρυση και 
λειτουργία μικρών επιχειρήσεων και τη 
δραστηριότητα των ελεύθερων επαγγελ-
ματιών.  Το ελληνικό εμπόριο, οι μικρές 

και μεσαίες επιχει-
ρήσεις ήταν και θα 
εξακολουθήσουν να 
είναι τα βασικά στη-
ρίγματα της οικονο-
μικής και κοινωνικής 
προόδου», τόνισε η 
κ. Κεφαλογιάννη. 

Mε την ενημέρωση του δημάρχου 
Κώστα Βοργιαζίδη ξεκίνησε η χθεσι-
νή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βέροιας. Παίρνοντας τον 
λόγο ο δήμαρχος αναφέρθηκε στην 
πρόσφατη συνεδρίαση του περιφε-
ρειακού συμβουλίου στη Βέροια και 
το αίτημα παραχώρησης του 5% των 
μετοχών από τον δήμο και 5% από 
την Π.Ε., όπως ζήτησε το Επιμελη-
τήριο Ημαθίας.

«Είμαστε θετικοί και εμείς στην 
παραχώρηση. Ωστόσο είναι νωρίς να μιλήσουμε για το ποσο-
στό…» τόνισε ο κ. Βοργιαζίδης.

Ο δήμαρχος ενημέρωσε επίσης ότι οι μπάρες στον πεζό-
δρομο της αγοράς θα μπουν σε λειτουργία με τον νέο κανονι-
σμό.

Δεν θα είναι υποψήφιος ο Αντ. Καγκελίδης
 Πρόταση για τη συγκρότηση ενιαίου ψηφοδελτίου στην Πα-

τρίδα κατέθεσε ο Αντώνης Καγκελίδης, όπως τόνισε ο ίδιος στη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας της Δευτέρας. 
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας μίλησε για συγγενείς 
πρώτου βαθμού που συμμετέχουν σε διαφορετικά ψηφοδέλτια 
και συγκρούσεις στις τοπικές κοινωνίες λόγω εκλογικού συστή-
ματος, παρότι δήλωσε υπέρμαχος της απλής αναλογικής.

«Είναι η συμβουλή μου, ως παλαιότερος και εμπειρότε-
ρος…» σημείωσε, ευχόμενος ένα προεκλογικό πολιτικό πολιτι-
σμό στην προεκλογική περίοδο.

Για τη δική του υποψηφιότητα ο κ. Καγκελίδης απέκλεισε τη 
συμμετοχή του στις εκλογές του Μαΐου.

«Έχουμε να υπηρετήσουμε τον ιερό αγώνα για τη Μακεδο-
νία, αφού τα περί μακεδονικής μειονότητας που έθεσε το BBC 
είναι μόνο η αρχή. Θα ακολουθήσουν και άλλα αλυτρωτικά…» 
υπογράμμισε.

«Ορθό, αλλά δύσκολο…» χαρακτήρισε ο επικεφαλής της 
ελάσσονος μειοψηφίας Νίκος Μπέκης αυτό που πρότεινε ο κ. 
Καγκελίδης για τις εκλογές, σημειώνοντας είναι πιθανό να μην 
υπάρχει πλειοψηφία στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφευχθούν οι 
συμφωνίες κάτω από το τραπέζι…» τόνισε ο κ. Μπέκης, ση-
μειώνοντας παράλληλα ότι ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος στις 
εκλογές του Μαΐου.

«Ανεξάρτητη» η Σοφία Ελευθεριάδου
Την τυπική ανεξαρτητοποίησή της από τον συνδυασμό Πα-

παγιάννη ανακοίνωσε η Σοφία Ελευθεριάδου.
«Αφού εδώ και πολύ καιρό λειτουργούμε ως μονάδες…» 

σχολίασε.
Αναφορές στη συνέντευξη Παυλίδη

 Στην πρόσφατη συνέντευξη του υποψηφίου δημάρχου 
Παύλου Παυλίδη στάθηκαν στη συνέχεια αντιδήμαρχοι και ο 
πρόεδρος του ΚΑΠΑ.

Ο κ. Διαμάντης σημείωσε:
«Έλεγε τόσο ωραία τα ψέματα, που άρχισα να τα πιστεύω 

κι εγώ. Ρήμαξε ο αθλητισμός στο νομικό πρόσωπο; Μόνο με 
το ‘έτος αθλητισμού’ επί Χαρούλας μπορεί να συγκριθεί η δική 

μας θητεία».
«Πήραν τμήματα από δικές μας με-

λέτες για υποδομές και τις βάλανε στο 
δικό τους πρόγραμμα. Καλά, αυτός 
είναι εκτός και δεν ξέρει, οι νυν δη-
μοτικοί σύμβουλοι δεν έπρεπε να τα 
ξέρουν; Προστατέψτε τον…» τόνισε ο 
κ. Σιδηρόπουλος.

«Χαίρομαι που πλέον βασικός 
πυλώνας των προγραμμάτων είναι ο 
Τουρισμός» σχολίασε ο αντιδήμαρχος 
κ. Λυκοστράτης, μιλώντας για θεωρίες 

και τίτλους που μάλλον ο κ. Παυλίδης τους βρήκε στο Google. 
Ο κ. Λυκοστράτης στάθηκε σε αρκετά σημεία του προγράμ-
ματος που ανακοίνωσε ο κ. Παυλίδης, λέγοντας πως είτε 
αποτελούν ήδη πράξη είτε δεν γίνονται λόγω νομοθεσίας και 
σχολιάζοντας ότι το πρόγραμμα δεν έχει σχέση με την πραγ-
ματικότητα.

 «Σε κάθε εξαγγελία υποψηφίου θα έχουμε απαντήσεις στο 
δημοτικό συμβούλιο;» ρώτησε αμέσως μετά ο κ. Μπέκης.

«Μπορεί να κουράζουν όλα αυτά, αλλά τι να κάνεις όταν 
ακούγονται τόσες ανακρίβειες;» απάντησε ο δήμαρχος κ. Βορ-
γιαζίδης.

«Πανικός σας έπιασε…» σχολίασε ο Γιώργος Γουλτίδης.
«Δεν θα ενοχλούσασταν, αν όσα εξαγγέλθηκαν είχαν βά-

ση…» απάντησε εκ νέου ο δήμαρχος.

7www.laosnews.grTΡΙΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019  

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

Κωστοχώρι 12-2-2019
Αριθ. Πρωτ.: 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού 

Συνεταιρισμού Διαχείρισης Αδιαιρέτου Δάσους Κωστοχωρίου,
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

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

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

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

Πληροφορίες: Αμβρακίδης Γεώργιος
Τηλέφωνα 23310 43868 κιν. 6979404580.

Ο Πρόεδρος
Αμβρακίδης Γεώργιος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΑΣΟΥΣ ΦΥΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 στις 11.00 π.μ. στο 

κοινοτικό κατάστημα Φυτειάς καλούμε σε έκτακτη γενική 
συνέλευση τους ιδιοκτήτες του δάσους Φυτειάς. 

Θέμα: «Ενημέρωση για ενέργειες με το Δασαρχείο και 
συζήτηση για συγκέντρωση νομίμων τίτλων».

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετοχές Επιμελητηρίου, προτάσεις Καγκελίδη 
για ενιαίο ψηφοδέλτιο στην Πατρίδα 

και αναφορές στη συνέντευξη Παυλίδη,
 μεταξύ άλλων στη συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Ετήσια Έκθεση Εμπορίου: 
«Η πορεία προς την κανονικότητα 
περνάει μέσα από την ενίσχυση

 των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αλεξάνδρεια 21-02-2019
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ            Αριθμ. Πρωτ.: 3222
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ      

   
Ταχ. Δ/νση      : Εθνικής Αντίστασης 42
Ταχ. Κωδ.       : 593 00, Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες  : Βασιλική Θεοδωρίδου
Τηλέφωνο       : 23333 50144 Fax : 23330 23625
e-mail              : theodoridou@alexandria.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση 

ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων δι-
οίκησης» (ΦΕΚ 28/τ. Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ. 
Α΄/31-10-2016). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. 
Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προ-
σώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-3-2012).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταρ-
γήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26-3-2014).

5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014−2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 265/τ. Α΄/23-12-2014).

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ. 
Α΄/7-7-2016).

7. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/19-7-2018).

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6866/10-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Ένταξη της πράξης “Δομή Παροχής Βα-
σικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 
Αλεξάνδρειας” με Κωδικό ΟΠΣ 5001643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κε-
ντρική Μακεδονία 2014-2020”».

9. Τις υπ’ αριθμ. 416/21-11-2016 και 15/16-01-2017 αποφάσεις του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα: «Λήψη απόφασης: (1) 
για την αποδοχή της ένταξης της πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας” στο 
Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, (2) περί 11ης Αναμόρφωσης προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2016 και (3) για την έγκριση της υλοποίησης της 
πράξης με ιδία μέσα και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της 
σχετικής Απόφασης» και «Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 416/2016 
Απόφασης Δ.Σ. αναφορικά με τις ειδικότητες στελέχωσης προσωπικού της 
Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών “Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας”», αντίστοιχα.

10. Τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 12391/25-11-2016 και 469/25-01-2017 έγγραφα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα: «Έλεγχος 
νομιμότητας της αριθ. 416/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αλε-
ξάνδρειας» και «Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 15/2017 απόφασης του δημο-
τικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας», αντίστοιχα.

11. Την υπ’ αριθμ. 16/16-01-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου του Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα: «Έγκριση υλοποίησης Προσλήψεων 
προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης: “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας” με 
Κωδικό ΟΠΣ 5001643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020”».  

12. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 466/25-01-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 
16/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας».

13. Την υπ΄αριθμ. 39/11-02-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα: «Έγκριση υλοποίησης Πρόσληψης Προ-
σωπικού ΙΔΟΧ, ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου  στο πλαίσιο της Πράξης: 
“Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας” με Κωδικό ΟΠΣ 5001643 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ‘‘Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”».

14. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας Νο-
μού Ημαθίας (ΦΕΚ 1116/τ. Β΄/03-06-2011) καθώς και τις τροποποιήσεις του  
(ΦΕΚ 1866/τ. Β΄/26-05-2017) και (ΦΕΚ 87/τ.Β΄/24-01-2019).

15. Την υπ’ αριθμ. 2716/13-02-2019 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊ-
σταμένης της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας 
για την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του 
υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει  
 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-

νου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση των Υποέργων  «Κοινωνικό Φαρ-
μακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας», 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ» - ΤΙΤΛΟΣ: 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
– ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ», στο Δήμο Αλεξάνδρειας 
που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Νομού Ημαθίας και συγκεκριμένα του εξής, 
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. 
ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προ-
σόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕ-

ΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για την ανωτέρω  ειδικότητα 
περιγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑ-
ΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποε-
νότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να 
προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕ-
ΓΩΝ”» με σήμανση έκδοσης «26-05-2017»  δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε 
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Δήμος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300, Αλε-
ξάνδρεια, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη 
κ. Βασιλικής Θεοδωρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 23333 50144).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο 
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος απο-
στολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολο-
γιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο 
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερί-
δες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταί-
ας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργά-
σιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) 
στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του Α-
ΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα 
τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων 
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ ·γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω 
της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα 
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί 
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα – 
Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
 Το Δ.Σ και οι Τρό-

φιμοι  της Μ.Φ.Η.`` -
Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας``, ευχαριστούν 
θερμά το 1ο ΕΠΑΛ Βέ-
ρο ιας , τους  μαθητές 
Τμ.Αισθητικής και τις  
συνοδούς καθηγήτρι-
ες κ.Γιαννουσοπούλου 
Αργυρώ και κ.Κόκκαλη 
Ελένη ,για την εκπαι-
δευτική επίσκεψη τους 
με θέμα « Μάλαξη προ-
σώπου και άνω άκρων 
στην Τρίτη Ηλικία» κα-
θώς και για τις υπηρε-
σίες που πρόσφεραν 
στους Ηλικιωμένους του 
Σωσσίδειου Γηροκομεί-
ου Βέροιας. 

Ο ετήσιος χορός του ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας  
Το ΚΑΠΗ του Ν.Π.. ΚΑΠΑ  Δή-

μου Βέροιας  πραγματοποίησε τον 
ετήσιο χορό του και έκοψε την βα-
σιλόπιτα του έτους για τα μέλη του 
την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου στην 
κατάμεστη αίθουσα του πολυχώρου 
‘’ΕΛΙΑ’’ Βεροίας.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο 
Δημαρχος Βεροιας Κος Βοργιαζι-
δης  Κωστας και ο πρόεδρος του 
Ν.Π.ΚΑΠΑ Κος Διαμαντης Στέργιος 
. Επίσης στην εκδήλωση παραβρέ-
θηκαν Κος Λυκοστρατης Βασιλειος 
αντιδήμαρχος Τουρισμού και μέλος 
του Δ.Σ. Κ.Α.Π.Α.  Δήμου Βεροί-
ας, η Διευθύντρια του ΚΑΠΑ Βεροί-
ας Κα Γιαμουσταρη  Αθανασια , η 
προϊσταμένη του τμηματος  Κοιν. Αλληλεγγυης  –Προστασίας Κα Άρτεμις Λευκοπουλου  καθώς και η περιφερειακή 
σύμβουλος Κα Καρατζιουλα,.Στην εκδήλωση συμμετείχε το τμήμα γυμναστικής-ομάδα χορού του ΚΑΠΗ ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΑ που αποτελείται από μέλη των ΚΑΠΗ ΒΕΡΟΙΑΣ.
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Νέα Δημοκρατία. Οι απόψεις μας 
για την υγεία

Από τη Νίκη Καρατζιούλα* 

Παρακολούθησα ως μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 
τις εργασίες  της Νέας Δημοκρατίας και την πρόταση  του προέδρου μας Κυριά-
κου Μητσοτάκη για την υγεία. Μια   πρόταση πλήρης , μελετημένη και κοστολο-
γημένη, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών , λαμβάνοντας υπόψιν 
τις δυνατότητες της οικονομίας μας.

Ενδεικτικά.
Αναφερόμενος στην δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας, σημείωσε  το αυ-

τονόητο. Όταν για μια συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας υγείας στο δημόσιο 
σύστημα, επιβαρύνεται  υπέρμετρα οικονομικά η πολιτεία σε σχέση με τον 
ιδιωτικό τομέα, προφανώς θα ανατεθεί η συγκεκριμένη παροχή στον ιδιωτικό 
τομέα. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση, η παροχή να είναι του αυτού τουλάχι-
στον ποιοτικού επιπέδου με την παρεχόμενη από το δημόσιο .

Δεσμεύτηκε, παρά την οικονομική δυσπραγία που βιώνει η χώρα με τους 
πειραματισμούς της σημερινής κυβέρνησης, ότι θα προχωρήσει άμεσα στην 
πρόσληψη δύο χιλιάδων στελεχών υγείας, καθότι η κατάσταση έφτασε στο μη 

περαιτέρω.Επισημαίνω αυτό που τόνισε, άμεσα.
Μίλησε για την παρέμβαση σε οργανωτικό επίπεδο και ανέφερε την αποσύνδεση κλινικών και εξωτερικών ιατρεί-

ων, με αυτονομία οργανωτική και αποκλειστικό ιατρικό προσωπικό για κάθε έναν τομέα. Απλά και λειτουργικά. Δύο 
χώροι, επιστημονικά ισότιμοι, με προσωπικό ενημερωμένο για τον δικό του τομέα και με συμπληρωματικότητα στην 
γενική υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών.

Είναι ενδεικτικά κάποιες από τις πολλές προτάσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης και που δεί-
χνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να αρχίσει τις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις άμεσα ,μετά την βέβαιη εκλογική 
της νίκη.

Έχοντας γνώση του χώρου θέλω να διαβεβαιώσω ότι τα όσα αναφέρθηκαν στο σύνολό τους, αποτελούν τομή για 
τον χώρο, είναι προτάσεις ρεαλιστικές και δίνουν λύση σε προβλήματα και αγκυλώσεις χρόνων.

Η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν και εμείς είναι ώρα να αναλάβουμε τις 
δικές μας. 

*Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας

Την εκλεκτή της καρδιάς του παντρεύτηκε
ο Αργύρης Πανταζόπουλος

Γαμπρός ντύθηκε ο υποψήφιος Δήμαρ-
χος Αλεξάνδρειας, Αργύρης Παντζόπουλος,  
καθώς χθες το απόγευμα ενώθηκε με τα 
δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του Θά-
λεια Τέγου στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια.

Δίπλα τους οι ευτυχισμένοι γονείς, αδερ-
φός και συγγενείς καμάρωναν και έλαμπαν 
από χαρά. Στην εκκλησία και στο κέντρο 
διασκέδασης, όπως άλλωστε ήταν αναμε-
νόμενο, δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο από 
τον πολύ κόσμο επώνυμοι και μη.

Ανάμεσα στους καλεσμένους μεταξύ άλ-
λων διακρίναμε τους Βουλευτές Βεσυρόπου-
λο και Αντωνίου, τον Υποψήφιο Βουλευτή 
και πρώην Δήμαρχο Αλεξάνδρειας κ. Χ. Γκι-
όνογλου, τον Πρόεδρο της ΕΠΣ Ημαθίας και Υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μουρτζίλα κ. Σ. Μουρτζίλα, τον 
Αντιπρόεδρο κ. Κ. Μαστοροδήμο, τον Υποψήφιο Δήμαρχο Αλεξάνδρειας κ. Κ. Ναλμπάντη και πλειάδα υποψηφίων 
Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ». 

Όλοι θέλησαν να μοιραστούν τη χαρά του ζευγαριού......
Κίτσιος Γεώργιος

Από τον Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας 
ανακοινώνονται τα εξής:

«Ο «ανεξάρτητος» Δήμαρχος Δήμου Α-
λεξανδρείας και εκ νέου υποψήφιος κ. Π 
Γκυρίνης , μη έχοντας να παρουσιάσει ση-
μαντικό έργο κατά την διάρκεια της θητείας 
του, προσπαθεί να διασωθεί εμπλέκοντας 
στις δημοτικές εκλογές θέματα άσχετα με την 
τοπική αυτοδιοίκηση.

Συνιστούμε στον κ. Γκυρίνη ψυχραιμία 
και υπομονή , ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει και ανα-
κοινώνει μέσα από τα συλλογικά του όργανα 
για την στάση του στις υψίστου σημασίας 
αυτοδιοικητικές εκλογές πάντα με σεβασμό 
στην ανεξαρτησία του θεσμού της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και με μοναδικό γνώμονα την 
ανάπτυξη του Δήμου.

Του προτείνουμε να μην αναλώνεται σε 
ανακοινώσεις διχαστικού χαρακτήρα με «ά-
σφαιρα πυρά» και να αξιοποιήσει τον λίγο 
χρόνο που του απομένει στον Δημαρχιακό 
θώκο προκειμένου να κάνει κάποιο έργο δια-
σώζοντας την υστεροφημία του.

Του θυμίζουμε πως ως μέλος της Π.Ε 
της ΝΔ θα έπρεπε να γνωρίζει ότι μόνο την 
2ετία 2012-15 οι κρατικές επιχορηγήσεις 
στους Ο.Τ.Α μειώθηκαν κατά 60% και 85% 
μείωση στην ΣΑΤΑ ενώ την 2ετία 2018-19 
η επιχορήγηση (ΚΑΠ) για τους Δήμους αυ-
ξάνεται για πρώτη φορά  και παράλληλα 
τρέχουν προγράμματα ενίσχυσης (ΦΙΛΟΔΗ-
ΜΟΣ 1&2) ύφους 1,8 δις για την ενίσχυση 
των Δήμων σε έργα αγροτικής οδοποιίας , 
αντιπλημμυρικά έργα , ανάπλαση παιδικών 
χαρών , μηχανήματα έργου , ανέγερση σχο-
λικών μονάδων  κ.α. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στην περιοχή 
μας μιλάει με τα έργα της , σε ότι αφορά τον 
Δήμο μας έχουμε :

-Την έναρξη της διασύνδεσης του Δήμου 
με το δίκτυο φυσικού αερίου.

- Την ένταξη του Δήμου σε προγράμματα 
της κυβέρνησης (Φιλόδημος 1&2) που αφο-
ρούν ανάπλαση παιδικών χαρών , αγορά 
μηχανολογικού εξοπλισμού , απορριμματο-
φόρων κ.α

- Τον προγραμματισμό για δημιουργία 
προαστιακού.

- Την ανακατασκευή του ελαστικού τάπη-
τα (80.000 ευρώ) στο 2ο Κλειστό Γυμναστή-
ριο που ολοκληρώνεται το αμέσως επόμενο 
διάστημα μέσα από το πρόγραμμα δημοσί-
ων επενδύσεων της Γ.Γ.Α

-Την χρηματοδότηση του Κέντρου Υγείας 
Αλεξάνδρειας με 160.000 ευρώ για ανακα-
τασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων και 
ενεργειακή αναβάθμιση που ξεκινούν άμεσα.

-Την μονιμοποίηση των υπαλλήλων στο 
Βοήθεια στο Σπίτι ένα πρόγραμμα εξαιρετικά 
σημαντικό του οποίου τους εργαζόμενους 
κάποιοι ήθελαν ομήρους.

-Την μόνιμη στελέχωση του Δήμου με 
υπαλλήλους καθαριότητας.

- Επανασύνδεση ρεύματος σε Δημότες.
 
Εμείς καλούμε τον κ. Π. Γκυρίνη να α-

παντήσει στους πολίτες γιατί χάθηκαν έργα 
όπως :

-Αστική ανάπλαση
-Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου 

(95.000)
-Δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού 

(50,000)
-Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
-Ανάπλαση αύλειου χώρου 2ου - 7ου Δη-

μοτικού σχολείου Αλεξάνδρειας.
Αυτά για την ώρα και αν χρειαστεί θα 

επανέλθουμε γιατί φαίνεται πως κάποιοι έ-
χουν κοντή μνήμη».

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κ. Ναλμπά-
ντης απέφυγε να απαντήσει για το αν είναι 
ο εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι ότι 
δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς, μιας και 
τα στοιχεία που παρέθεσε η «Ώρα Ευθύ-
νης» δεν επιδέχονται καμιά αμφισβήτηση: 
Ο κ. Ναλμπάντης συνεργάζεται με τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Το χειρότερο για τον ίδιο -και τους 
συνεργάτες του- είναι ότι δεν επέδειξαν ούτε 
το ελάχιστο πολιτικό θάρρος, είτε να παρα-
δεχτούν αυτή την συνεργασία είτε να την 
διαψεύσουν. 

Αντί να απαντήσει, όπως όφειλε στους 
πολίτες, για το αν είναι ο εκλεκτός του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, προτίμησε να καταφερθεί εναντίον του 
δημάρχου Αλεξάνδρειας κάνοντας λόγο για 
‘’σύγχυση’’, ‘’πανικό’’, ‘’μικροπολιτικό αμορα-
λισμό” και άλλα τέτοια φαιδρά που στερού-
νται σοβαρότητας. Το γιατί ο κ. Ναλμπάντης 
έκανε αυτή την επιλογή θα το αποδείξουμε 
παρακάτω.

Αφού λοιπόν δεν έβγαλε μιλιά  για την 
«ταμπακιέρα», για το αν δηλαδή είναι συ-
νεργάτης του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια προτί-
μησε να καταλογίσει ευθύνες στον δήμαρχο 
Αλεξάνδρειας για την συμμετοχή του στην 
Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. 
«Μιλάει περί «ανεξαρτησίας» συνδυασμών, 
ο ίδιος που ακύρωσε τον ανεξάρτητο χα-
ρακτήρα της παράταξης του κατά την κοινή 
μας κάθοδο προ 4ετίας», έγραψε ο κ. Ναλ-
μπάντης στην προχθεσινή του απάντηση. 

Η διαφορά είναι ότι ο κ. Γκυρίνης δεν 
απέκρυψε ποτέ με ποιους συνεργάστηκε 
το 2014.

Έχει όμως μεγάλο ενδιαφέρον να θυμη-
θούμε τι έλεγε ο κ. Ναλμπάντης, για το ίδιο 
θέμα, αλλά από την θέση του αντιδημάρχου 
αυτή τη φορά:  «Δεν νομίζω ότι αποτε-
λεί πρόβλημα για τον τόπο η συμμετοχή 
Γκυρίνη στην πολιτική επιτροπή της Νέ-
ας Δημοκρατίας».

Κώστας Ναλμπάντης 18 Νοεμβρίου 2016 
- Συνέντευξη στην εκπομπή «θέσεις» στην 
Εγνατία Τηλεόραση.

Αλήθεια; Τί άλλαξε από τότε άραγε; Η 
απάντηση είναι προφανής και την γνωρίζουν 
όλοι. Προφανώς η ‘’καρέκλα’’ λειτουργεί κα-
ταλυτικά στην κρίση  του κ. Ναλμπάντη. 

Εμείς στην «Ώρα Ευθύνης», δεν θα ξα-
ναασχοληθούμε με το κρυφτούλι του κ. Ναλ-
μπάντη. Αφήνουμε τους πολίτες να κρίνουν. 
Έχουμε όμως υποχρέωση να είμαστε - ό-
πως κάναμε πάντα - δίπλα στον δημότη με 
όλες μας τις δυνάμεις. Αλλά θα είμαστε απέ-
ναντι σε κάθε προσπάθεια αποπροσανατο-
λισμού, όπως και σε κάθε «Δούρειο Ίππο» 
του ΣΥΡΙΖΑ που σκοπό έχει να παραπλανή-
σει τους πολίτες. Δεν θα επιτρέψουμε στην 
κυβέρνηση που έδωσε τα πάντα στους 
Σκοπιανούς, να βρει κρυψώνα στον δήμο 
Αλεξάνδρειας.

«Ώρα Ευθύνης»

Ούτε κουβέντα για την 
«ταμπακιέρα» ο κ. Ναλμπάντης

Απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ 
Αλεξάνδρειας στον Π. Γκυρίνη

Δράσεις του ΣΔΕ Νάουσας
Στο πλαίσιο της Εκστρατείας 

ECOMOBILITΥ για οικολογική μετακί-
νηση στις πόλεις, το ΣΔΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 
πραγματοποίησε τις εξής δράσεις:

- Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019, 
εκπαιδευόμενοι της ομάδας ecomobility 
του ΣΔΕ Νάουσας μαζί με τη συντο-
νίστρια του προγράμματος Κα Μικρο-
πούλου και τον αντιδήμαρχο Παιδεί-
ας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Στέλιο 
Δάγγα, παρέδωσαν στον πρόεδρο του 
Εμπορικού Συλλόγου Νάουσας κ. Κάλ-
λη αφίσα για να την προωθήσει στα κα-
ταστήματα της πόλης προκειμένου να 
ευαισθητοποιηθούν οι οδηγοί να στα-
ματάνε στις διαβάσεις πεζών. (Το ΣΔΕ 
ευχαριστεί  θερμά τον κ. Δάγγα για την 
αμέριστη συμπαράστασή του και την 
πολύτιμη βοήθειά του)

-Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 εκπαιδευόμενοι της ομάδας ecomobility του ΣΔΕ Νάουσας μαζί με τη συντο-
νίστρια του προγράμματος Κα Μικροπούλου μοίρασαν στους επαγγελματίες οδηγούς ταξί της Νάουσας, πλαστικο-
ποιημένες κάρτες με συνθήματα σχετικά με την ασφαλή μετακίνηση των πεζών. Ο στόχος της δράσης αυτής ήταν να 
παρακινηθούν οι επαγγελματίες οδηγοί να σέβονται τις διαβάσεις πεζών και γενικότερα να δίνουν προτεραιότητα στις 
μετακινήσεις αυτών. (Το ΣΔΕ ευχαριστεί  θερμά τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Αυτοκινητιστών Ιδιοκτητών Ταξί Νά-
ουσας κ.  Παπακώστα για τη βοήθειά του).

-Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 εκπαιδευόμενοι της ίδιας ομάδας σε μία ακόμη δράση, έβαψαν τη θέση στάθ-
μευσης ΑΜΕΑ στο πάρκινγκ του Πολυχώρου Πολιτισμού «Βέτλανς».



Ύστερα από ένα δυνα-
τό και πολλές φορές 
σκληρό παιχνίδι 

από πλευράς των αντιπάλων 
η Βέροια «άφησε» ακόμη 
δύο πολύτιμους βαθμούς και 
μάλιστα μέσα στο γήπεδο της 
μετά το 1-1 με τον Εδεσσαϊ-
κό.

Το γκολ από τα αποδυτήρια για τους 
φιλοξενούμενους μόλις στα 45’’ δευτερό-
λεπτα ύστερα από αδράνεια της άμυνας 
της Βέροιας δεν πτόησε τους παίκτες της 
βασίλισσας που συνήλθαν από το ξαφ-
νικό σοκ και με οργανωμένες επιθέσεις 
βγήκαν μπροστά πρώτα να ισοφαρίσουν  
και  στην συνέχεια να πετύχουν  το νικη-
τήριο τέρμα και να πάρουν  την νίκη και 
τους τρεις βαθμούς.

Έτσι στο 19’ λεπτό ο Σάκης Κανούλας 
με  σουτ από την περιοχή έστειλε την 
μπάλα στο αριστερό δοκάρι του τερματο-
φύλακα του Εδεσσαικού.

Η πίεση των παικτών συνεχίστηκε και 
στο 26’ λεπτό είχαμε την ανατροπή του 
Αλέξη Βεργώνη στην περιοχή από τον 
Χαραβιτίδη και ο Κανούλας ισοφάρισε 
σε 1-1.

Το α’ ημίχρονο δεν είχε άλλες καλές 
ευκαιρίες αφού έγινε ένα παιχνίδι κέντρου 
με πολλά φάουλ, χωρίς θέαμα . Μάλιστα 
έγιναν πολλά λάθη αλλά και πολλά φάουλ 
κυρίως από τους φιλοξενούμενους που 
ξέφυγαν σε αρκετές περιπτώσεις με την 
ανοχή και του μέτριου διαιτητή κ. Μπεκιά-
ρη από τον σύνδεσμο της Καρδίτσας.

Στην επανάληψη ο Εδεσσαϊκός ήτα 
αυτός που απείλησε πρώτος αλλά η συ-
νέχεια ήταν για την Βέροια και σημαντικό 
ρόλο έπαιξε η είσοδος του Δήμου Χα-
ντζάρα που ταλαιπώρησε αρκετές φορές 
την δεξιά πλευρά  την άμυνα του Εδεσ-
σαϊκού.

Η Βέροια που είχε πάνω από 10 τελι-
κές δεν μπόρεσε να φθάσει στο 2ο γκολ 
εξ’ αιτίας των δύο εκπληκτικών αποκρού-
σεων του τερματοφύλακα του Εδεσσαϊ-
κού αλλά και τις μεγάλης αστοχίας και α-
τυχίας των επιθετικών της Βέροιας που έ-
χασαν εκπληκτικές  με την μπάλα να μην 
θέλει να μπει στα δίκτυα του Εδεσσαϊκού

Χάθηκαν καλές ευκαιρίες με τους Χα-
ντζάρα εκπληκτικό φάουλ από μακριά  ο 
Σοιλεμέζογλου πετάχτηκε στην αριστερή 
αγωνία και έσωσε την εστία του από βέ-
βαιο γκολ, με τον   Βεργώνη κεφαλιά από 
κοντά πέρασε λίγο άουτ και στις καθυ-
στερήσεις ύστερα από κεφαλιά πάλι του 
Βεργώνη στην κενή εστία από κοντά α-
στόχησαν οι Σκαθαρούδης και Μυλωνάς. 

Χρειάζεταιηρεμίαηομάδα
Πέρα από το τελικό ισόπαλο αποτέ-

λεσμα το γράψε και μετά τον αγώνα στα 
Γιαννιτσά η ομάδα χρειάζεται ηρεμία . Δεν 

δικαιολογούνται οι παίκτες της Βέροιας 
και κυρίως οι ποιό έμπειροι να 

«τσιμπάνε» στις προκλήσεις των αντι-
πάλων που με αυτόν τον τρόπο πέτυχαν 
τον σκοπό τους. 

Τα τεντωμένα νεύρα  και τα επεισόδια 
έφεραν ταραχή και χαμένο χρόνο στην 
ομάδα να φθάσει στο γκολ και στην νίκη . 
Έχασαν την αυτοσυγκέντρωση τους γιατί 
σε διαφορετική περίπτωση μία από τις 
ευκαιρίες θα γινόταν γκολ.

Αντέδρασεαλλάέγινανπολλάλάθη
Η εμφάνιση της ομάδας ήταν καλή, 

οι παίκτες μαχητικοί αλλά τα λάθη λάθη. 
Δεν είχαμε ούτε ένα ούτε δύο πολλά και 
επικίνδυνα και από παίκτες που έχουν 
το βασικό ρόλο για την οργάνωση της 
ομάδας. 

Οι Βεργώνης και Ταίρης που έχουν 
αυτό τον ρόλο αλλά και ο Μπλέτσας δεν 
βοήθησαν όσο έπρεπε με αποτέλεσμα 
και η άμυνα να υποφέρει πολλές φορές 
αλλά και οι επιθετικοί να μην παίρνουν 
σωστές πάσες.

Μαχητικοί ήταν αποτελεσματικοί δεν 
ήταν Η νέα απώλεια βαθμών σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάσει την 
ομάδα , αλλά αντίθετά να πεισμώσει τους 
παίκτες στην συνέχεια και να πάνε μέχρι 
το τέλος αήττητοι. Μπορούν και θα το 
κάνουν. 

 ΒΕΡΟΙΑ: (Θεοδοσιάδης) Κοντογουλί-
δης, Μουχάλης, Κυριακίδης, Μαραγκός, 
Μπακάλης, Βεργώνης, Μπλέτσας 57 (57’ 
Παπουτζίδης), Κανούλας (81’ Μυλωνάς), 
Ταΐρης, Τσικόπουλος, (70’ Σκαθαρούδης) 
Μουρατίδης (46’ Χαντζάρας)

ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ: (Σαμπάνης) Σοϊλεμέζο-
γλου, Γκαρακλίδης (13’ Κωνσταντινίδης), 
Κιόρτσης, Μωυσίδης, Χαραβιτίδης, Πα-
παγεωργίου, Ταουσιάνης (77’ Λαφαζανί-
δης), Τούφας, Παπαδημητρίου, Μεταξάς, 
( Ντόγος (68’ Τσιάκαλος)
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Παλαιοχωρίου, Γιαννιτσά, Λαγκαδάς και 
Μακεδονικός 

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

ΣάκηςΘεοδοσιάδης:
«Θακαλύψουμεάμεσα

τουςβαθμούςπουχάσαμε»
Στην συνέντευξη τύπου που ακολού-

θησε του γειτονικού ντέρμπι της ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ με τον Εδεσσαϊκό, δεν παραβρέθηκε 
ο προπονητής του Εδεσσαϊκού Ηλίας 
Σαπάνης.  

Μιλήσαμε με τον Ηλία Σαπάνη ενώ 
περίμενε την αποστολή στον πούλμαν για 
να αναχωρήσει στην Έδεσσα.

Όταν τον ρωτήσαμε γιατί δεν ήρθε 
στην συνέντευξη τύπου μας δήλωσε οτι 
δεν θα είχε κάποιο νόημα  η παρουσία 
του μετά τα γεγονότα που διαδραματί-
στηκαν μετά την λήξη του αγώνα και τα 
επεισόδια που ακολούθησαν. 

Από την πλευρά του ο προπονητής 
της «Βασίλισσας» Σάκης Θεοδοσιάδης 
δήλωσε:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για 
την ομάδα μας και έγινε ακόμη πιο δύ-
σκολο από τα πρώτα λεπτά του παιχνι-
διού όταν ο αντίπαλος πέτυχε το γκολ και 
μας αιφνιδίασε από τη σέντρα ακόμη του 
αγώνα.

Όμως η ομάδα κράτησε την ψυχραιμία 
της, διαχειρίστηκε ιδιαίτερα στο πρώτο 
ημίχρονο σωστά και πιστεύω ότι ήταν 
ένα από τα καλύτερα όσο καιρό εγώ είμαι 
στην ομάδα. Κράτησε την ψυχραιμία της 
και είχε σωστή σκέψη στο παιχνίδι της και 
κυριάρχησε κατά κράτος του αντιπάλου 
της και δημιούργησε πολλές προϋποθέ-
σεις. Ευτυχώς καταφέραμε και ισοφα-
ρίσαμε το παιχνίδι και πιστεύω ότι στο 
δεύτερο ημίχρονο ήταν ένας μονόλογος 
της ομάδας μας. Αν και δημιουργήσαμε 
10 τελικές και κλασικές ευκαιρίες προς το 
τέλος του παιχνιδιού, δεν κατορθώσαμε 
να πάρουμε τη νίκη.

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα 
παιδιά και να πω πως αυτό που δεν πή-
ραμε σήμερα θα το πάρουμε στις επόμε-
νες έξι αγωνιστικές και εκεί επικεντρω-
νόμαστε. Να ξεκουραστούμε, να ηρεμή-

σουμε, να διορθώσουμε τα λάθη μας, να 
κάνουμε την ανάλυσή μας, έτσι ώστε να 
παρουσιαστούμε ακόμη πιο έτοιμοι και 
καλύτεροι στο εκτός έδρας παιχνίδι που 
έχουμε στην Αγκαθιά.

Η προσπάθεια συνεχίζεται και θα είναι 
καθολική μέχρι το τέλος και να φτάσουμε 
εκεί που θέλουμε, δηλαδή στην πρώτη 
θέση του ομίλου».

Αναφερόμενος στα γεγονότα που έ-
γιναν μετά την λήξη της αναμέτρησης με 
την σύρραξη που έγινε μεταξύ ποδοσφαι-
ριστών των δύο ομάδων, ο Σάκης Θεοδο-
σιάδης είπε:

«Για τα γεγονότα που έγιναν στο τέ-
λος, θέλω να πω πως ο Ποδοσφαιρικός 
Σύλλογος Βέροιας είναι ένας σύλλογος 
που όποια ομάδα ήρθε εδώ αλλά και ε-
κτός έδρας, είδαν ότι η συμπεριφορά μας 
ήταν άρτια. Ένοιωσαν την φιλοξενία μας. 
Θεωρώ ότι αυτά τα γεγονότα δεν έπρεπε 
να γίνουν στο τέλος και τα καταδικάζω 
γιατί δεν προάγουν το άθλημα. Σε μία 
τέτοια κατάσταση, όταν από το πρώτο λε-
πτό ο αντίπαλος είναι εριστικός, αυτό θα 
πρέπει να μας γίνει μάθημα και να είμα-
στε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι για να 
μπορέσουμε να πάρουμε τους βαθμούς. 
Μέχρι το τελευταίο λεπτό, το τελευταίο 
σφύριγμα του διαιτητή».

Τέλος ο προπονητής της Βέροιας απα-
ντώντας σε ερώτηση αν βλέπει σημάδια 
κόπωσης κάποιων παικτών, ιδιαίτερα με-
γαλύτερης ηλικίας, απάντησε:

«Η κόπωση κάποιων παικτών είναι έ-
νας παράγοντας τον οποίο τον γνωρίζου-
με. Αυτήν  τη βδομάδα είχαμε τρία δυνατά 
παιχνίδι και στο σημείο που είμαστε δεν 
μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Προ-
σπαθούμε να ξεκουράσουμε κάποιους 
παίκτες που έχουν περισσότερο χρόνο 
συμμετοχής, αλλά αυτοί οι παίκτες είναι 
παίκτες-κλειδιά και πρέπει να είναι μέ-
σα στην ομάδα. Προσπαθούμε να τους 
φρεσκάρουμε με τις αλλαγές αλλά είναι 
κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι βαρόμετρο 
στην διαχείριση του παιχνιδιού.

Για μένα δεν σημαίνει τίποτα οι δύο 
συνεχόμενες ισοπαλίες. Σήμερα η ομά-
δα ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, έδειξε 
αντίδραση μετά την ψυχρολουσία στο 
γκολ που πέτυχε Εδεσσαϊκός. Πιστεύω 
ότι αντιδράσαμε σωστά. Από κει και πέρα 
στο πρωτάθλημα υπάρχουν και αυτά τα 
αποτελέσματα. Πρέπει να φανούμε δυ-
νατοί, να δείξουμε αντίδραση που είμαι 
σίγουρος ότι θα την δείξουμε στα επόμε-
να παιχνίδια και θα πετύχουμε αυτό που 
ποθούμε τόσο πολύ».

Πηγή kerkidasport.gr

CMYK
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Δεύτερο «στραβοπάτημα» της Βέροιας 1-1 με τον Εδεσσαικό!!
Δηλώσεις Σάκη Θεοδοσιάδη
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Ο Αερωπός Έδεσσας επικράτησε 
του Φιλίππου με 26-29, στη 
Βέροια, στα πλαίσια της 18ης 

αγωνιστικής της Handball Premier. 
Στα πρώτα λεπτά του αγώνα οι γηπε-
δούχοι πήραν μικρή διαφορά αλλά ο 
Αερωπός κατάφερε να το… γυρίσει 
και τελικά οι δύο ομάδες πήγαν στα 
αποδυτήρια με σκορ 12-15. Οι γηπε-
δούχοι μπήκαν δυναμικά στο δεύτερο 
ημίχρονο και πέρασαν μπροστά στο 
40′ (18-17) μέχρι ο Αερωπός να ανεβά-
σει στροφές και να τους αφήσει πίσω 
παίρνοντας τελικά τη νίκη με σκορ 
26-29.

Κορυφαίοι για τον Φίλιππο ήταν οι Τάσκοβιτς, Α-
ποστολίδης και Κουκουτσίδης με 6 γκολ ενώ πρώτος 
σκόρερ για τον Αερωπό ήταν ο Κυριακού με 10 γκολ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 
26-29

Τα πεντάλεπτα: 1-1, 3-2, 6-5, 8-10, 8-12, 12-15 
(ημχ) 15-16, 18-17, 20-21, 22-23, 24-26, 26-29

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Πιπελίδης): Πόποβιτς, 
Τζίμπουλας, Ταραμονλής, Παντελίδης, Τάσκοβιτς 
6, Λιακόπουλος, Καλλιαρίδης, Τριανταφυλλίδης 1, 
Κωστακίδης 2, Αποστολίδης 6, Κουκουτσίδης 6, Δά-
σκαλος, Κορωνάς, Φιλόσογλου, Παπαδόπουλος 5, 
Χατζημασούρας.

ΑΕΡΩΠΟΣ (Πηλαλίδης): Αθανασίου, Τζουβάρας, 
Μαυρόπουλος, Μαυροδουλάκης 2, Τζουβάρας Φ. 

2, Κράλλης 2, Θεοδωρόπουλος, Δημάκης 7, Μπάρ-
μπας, Βαφείδης, Μισαηλίδης 3, Κυριακού 10, Αρβα-
νιτίδης, Λιοφης.

Διαιτητές: Μιχαηλίδης– Κατσίκης. Δίλεπτα: 5-4. 
Πέναλτι: 3/4 – 1/2

Τααποτελέσματα
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓ - ΠΥΛΑΙΑ  .....................25 - 25
ΑΡΗΣ ΝΙΚ - ΔΟΥΚΑΣ .............................  16 - 25
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ - ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣ .......  26 - 29
Π.Α.Ο.Κ. - ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚ ........................  31 - 20
Χ.Α.Ν.Θ - ΔΡΑΜΑ 86   .............................24 - 25
Α.Ε.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ...........................  27 - 24

Ηβαθμολογία
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ /ΟΜ. ΞΥΝΗ ........................  33
2 Π.Α.Ο.Κ. ΒΕΡΓΙΝΑ TV  ................................ 32
3 Α.Ε.Κ.  ......................................................... 32
4 Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ  .............................................. 22
5 ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  ................................. 18
6 ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ  .................................. 17
7 Α.Ε.Σ.Χ. ΠΥΛΑΙΑΣ  ...................................... 16
8 ΔΡΑΜΑ 86 BIANCO MONTE   ..................... 16
9 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  ................................. 10
10 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  ........................................... 8
11 Χ.Α.Ν.Θ  ....................................................... 6
12 ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ  ...................................... 4

Ηεπόμενηαγωνιστική
Α.Ε.Κ. - ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ
Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ - Α.Ε.Σ.Χ. ΠΥΛΑΙΑΣ
ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ /ΟΜ. ΞΥΝΗ - Χ.Α.Ν.Θ
ΔΡΑΜΑ  - Π.Α.Ο.Κ.

Άνετη νίκη επί του Εσπέρου 
Λαμίας σημείωσε το Σάββατο 
ο Φίλιππος με 67-57. Η Βεροι-

ώτικη ομάδα επιβλήθηκε του αντιπά-
λου της από νωρίς και στην συνέχεια 
συντήρησε χωρίς να κινδυνεύσει την 
διαφορά στο σκορ. Αγωνιστικά, ο 
Φίλιππος έβαλε τις βάσεις της νίκης 
από πολύ νωρίς. Οι Βεροιώτες πάτη-
σαν γκάζι μετά το 6’, ξέφυγαν με 
25-10 στο 10’ και 39-18 στο 17’. 

Ο Έσπερος έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο μέρος 
και μείωσε 49-41 στο 25’ και 51-44 στο επόμενο λε-
πτό. Ως εκεί ήταν όμως. Ο Φίλιππος πήρε ξανά την 
κατάσταση στα χέρια του, ανέβασε την διαφορά και 
πάλι πάνω από τους δέκα πόντους και την συντήρη-
σε χωρίς να κινδυνεύσει μέχρι το τέλος.

Διαιτητές : Λόρτος και Γραικός.
Δεκάλεπτα : 25-10, 43-27, 61-48, 67-57
Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας): Παπαδόπουλος 4, 

Τσεσμετζίδης, Σισμάνης, Πονόπουλος, Βάλλιος, 
Τσιακλάγκανος 13(3), Γιαντσιδιώτης, Καβαργύρης 

2, Κοθράς 10(2), Παραπούρας 12(3), Σουτζόπουλος 
15, Καντάρκος 11

Έσπερος Λαμίας (Σοφογιάννης): Στογίακοβιτς, 
Ρούζιος 12(2), Μπερτσιμάς, Πάππος, Κατσαρές 
9(1), Παπανικολάου , Φύκας 12(1), Αργύρης , Πα-
παργυρόπουλος 16(1), Μάντζουκας, Τεπετίδης 8, 
Ολύμπιος

Ηβαθμολογία
1 Ανατόλια  .....................................................35
2 Γ.Σ. Ελευθερούπολης  .................................30
3 Α.Ο. Αγρινίου  ..............................................30
4ΦίλιπποςΒέροιας....................................30
5 Ερμής Λαγκαδά  ..........................................28
6 ΧΑΝΘ  .........................................................27
7 Μαχητές Δ. Πεύκων  ....................................27
8 Α.Μ.Σ. Χαλκηδόνα Προποντίς  ....................27
9 Έσπερος Λαμίας  .........................................27
10 Γ.Σ. Νίκη Βόλου  ........................................26
11 Φαίακας  ....................................................26
12 Γ.Σ. Φαρσάλων  .........................................25
13 Σ.Α. Στρατωνίου ........................................25
14 Κ.Σ. Γέφυρας  ............................................25
15 Ίκαροι Σερρών  ..........................................24
16 Α.Σ. Μακεδονικός  .....................................23

ΧάντμπολΑ1

«Πικρή» ήττα του Φιλίππου
από τον Αερωπό 26-29

Μπάσκετ Β’ Εθνική

ΕύκοληνίκητουΦιλίππου67-57
τονΈσπεροΛαμίας

Την μεγαλύτερη έκπληξη στο πρωτάθλημα 
γυναικών πέτυχε η νεοφώτιστη στην κατηγορία 
Βέροια 2017 , αφού επικράτησε με 25-23 στο 
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ της φετινής φιναλίστ του κυπέλλου 
Ελλάδος και για πολλά χρόνια πρωταθλήτριας 
γυναικών ομάδα της Αναγέννησης Άρτας με 
παίκτριες έμπειρες και συμμετοχή στην Εθνική 
ομάδα  Στο α’ ημίχρονο ο αγώνας ήταν αμφίρ-
ροπος αφού το σκορ ΄αλλαξε πολλές φορές 
υπέρ της μίας ΄’η άλλης ομάδας  Η Βέροια 2017 
μετά από  αρκετά λάθη δικά της έδωσε το δικαί-
ωμα  στην Αναγέννηση να περάσει μπροστά  
με 9-11 αλλά είχε σε καλή μέρα την τερματοφύ-
λακα Ταϊρίδου και δεν δημιουργήθηκε μεγάλη 
διαφορά στο σκορ. Η Βέροια 2017 παρά τα λά-
θη δεν έμεινε πίσω στο σκορ αλλά το ημίχρονο 
έληξε με μόλις δύο γκολ διαφορά 114-13

Στο β’ ημίχρονο , με την έμπειρη Βεροιώ-
τισσα Έλενα  Μούρνου η Αναγέννηση προηγή-
θηκε με 14-17 στο 35’ αλλά η Βέροια 2017 με 
την Ταϊρίδου να δίνει πολλές λύσεις αμυντικά, 
πλησίασε και στο 46’ ισοφάρισε (19-19) με την 
Τσιομπάνου και πήρε προβάδισμα (21-20) με 

την Ματαρώνα στο 52’. Η Βέροια 2017 όχι μόνο 
διατήρησε την διαφορά του ενός γκολ 21-20 αλ-
λά  διατήρησε τον έλεγχο και στο 57’ προηγήθη-
κε με 24-22. Στο τελευταίο λεπτό, η Τσιομπάνου 
έκανε το 25-23 ενώ στην τελευταία επίθεση της 
Αναγέννησης το μπλοκ σταμάτησε το σουτ.

Η ομάδα της Βέροιας 2017 έδειξε οτι πολύ σύ-

ντομα κέρδισε πολλές μαχες στην μεγάλη κατη-
γορία (νίκη και επί του Φιλίππου) και αυτό που 
σκέπτονται στον σύλλογο της Βέροιας είνια η προ-
ετοιμασία της ομάδας για έξοδο στην Ευρώπη.!! 
Για το καλοκαίρι έχουν εντοπιστεί οι στόχοι και οι 
μεταγραφές που θα κάνουν την ομάδα πρωταγω-
νίστρια.  Η νίκη μάλιστα επί της Αναγέννησης Αρτ 
ας πανηγυρίστηκε περισσότερο αφού οι φιλοξενού-
μενες για χρόνια πρωταγωνιστούν στο Ελληνικό 
πρωτάθλημα με πολλούς τίτλους και κύπελλα .   

5λεπτα: 2-1, 5-4, 6-7, 8-9, 10-11, 11-13 (ημ) 
14-17, 16-17, 18-19, 20-20, 23-22, 25-23

ΒΕΡΟΙΑ: (Χαραλαμπίδης) Ταμάρογλου, 
Τσιομπάνου 7, Κοτζαχρήστου 1, Κονέσκι 4, 
Στάμου, Δελησάββα 4, Καλμουκίδου, Ταϊρίδου, 
Τσιτλακίδου 2, Ανδρονικίδου, Ματαρώνα 2, Ντα-
βίντοβιτς 5.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: (Γκόλια) Μπαλάφα 2, Σκου-
τέλα 3, Σκάρα, Νούλα, Μούρνου 9, Σαΐντοβα, 
Κανάρα, Ανδρίτσου 3, Πέτροβιτς 1, Κουρέλη, 
Μάστακα 5, Κώστα, Μέγα.

Διαιτητές: Γρηγοριάδης, Τομίδης. Δίλεπτες: 
3/3. Πέναλτι: 3/3, 1/4.

Χάντμπολ Α1 Γυναικών

«Βόμβα» με τη νίκη της Βέροιας 2017
επί της ισχυρής Αναγέννησης Άρτας 25-23
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Μία νίκη εκτός έδρας κατάφερε 
να εξασφαλίσει ο Φίλιππος 
Βέροιας Αλέξανδρος επί του 

Μέγα Αλέξανδρου με τελικό σκορ 
21-23. Αν και οι φιλοξενούμενες 
έδειξαν από την αρχή τις προθέσεις 
τους περνώντας μπροστά στο σκορ, 
η ομάδα των Γιαννιτσών κατάφερε 
να ισοφαρίσει στο τέλος του πρώτου 
ημιχρόνου (10-10). Στο δεύτερο μέρος 
οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί και μόνο 
στα τελευταία 10 λεπτά η ομάδα του 
Φιλίππου πήρε φόρα και άφησε πίσω 
τον Μέγα Αλέξανδρο. Τη νίκη πήρε ο 
Φίλιππος Βέροιας με σκορ 21-23.

Πρώτη σκόρερ για τις γηπεδούχες ήταν η Ανα-
στασίου με 11 γκολ ενώ για τον Φίλιππο κορυφαία 
ήταν η Γεωργιάδου με 6 γκολ.

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠ-
ΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 21-23

τα πεντάλεπτα: 1-1, 2-2, 3-5, 6-7, 8-9, 10-10 (η-

μχ) 12-13, 13-13, 15-15, 17-19, 19-21, 21-23
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Ταρινίδης): Τρελοπού-

λου, Αναστασίου 11, Τομίδου 1, Λαζαρίσου 5, Παρα-
σκευαΐδου, Πυριτιδου, Παύλου, Νασιλειάδου 1, Πλιό-
γκα 2, Ζιάκα 1, Τροχίδου, Πέγιου, Παπαδοπούλου, 
Μαντζίρη, Ανδρίτσου, Ζιάκα.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Τσικίνας): Νάτσο, Κατσικαρώνη, Εμ-
μανουηλίδου 2, Καραμήτσου, Γιαννοπούλου 1, Αν-
θίτση 4, Καραχαρίση 5, Θεοδοσοπούλου, Σπυριδο-
πούλου, Ζουμπουλίδου, Γεωργιάδου 6, Γαβριηλίδου, 
Θεοδοσοπούλου, Νούσια 3, Λούρη 2.

Διαιτητές: Γράψας – Κυριακού, Δίλεπτα: 4-2, Πέ-
ναλτι: 2/3-1/2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Μετά το τέλος του αγώνα και 
κατά τη μετακίνηση των διαιτητών προς τη γραμμα-
τεία και προκειμένου να κλείσουν το Φ.Α., οπαδοί 
της γηπεδούχου ομάδας Μέγας Αλέξανδρος Γιαννι-
τσών, εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο απειλητικά 
κινούμενοι προς τους διαιτητές του αγώνα με έναν 
εξ αυτών να σπρώχνει τον έναν διαιτητή. Οι οπαδοί 
απομακρύνθηκαν από τον αγωνιστικό χώρο με την 
παρέμβαση της αστυνομίας. Κανένα άλλο συμβάν 
δεν έλαβε χώρα μέχρι τη μετακίνηση των διαιτητών.

Καμιά αντίσταση δεν κατάφερε 
να προβάλει την Κυριακή ο 
αποδυναμωμένος ΑΟΚ Βέροι-

ας απέναντι  στον ΠΑΣ Γιάννενα.  Οι 
Βεροιώτες χωρίς τους Βλάχο, Μαυ-
ρίδη και Καραδίσογλου από εδώ και 
πέρα, ηττήθηκαν με 54-77, σε ένα 
ματς που δεν αντέχει σε κριτική.

Ο ΠΑΣ πάτησε γκάζι από την αρχή και άφη-
σε πίσω του τον ΑΟΚ. Η διαφορά μεγάλωσε στο 
δεύτερο δεκάλεπτο και εκτοξεύτηκε στο τρίτο οδη-

γώντας τους φιλοξενούμενους σε μια ξεκούραστη 
επικράτηση.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-26, 26-44, 38-58, 54-77
Διαιτητές: Ξέρας-Γεωργούλης
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ταγκίδης): Τρομπούκης 8, Ου-

σουλτζόγλου , Στοϊτσης 2, Γκάνας 4, Κκαραϊσαρί-
δης, Γκίτκος, Ντουλαβέρης, Ιωαννίδης 7(1), Κα-
σαμπαλής 12, Καραθανάσης 3(1), Γιοβανοπουλος 
6(2), Χαραλαμπίδης 12.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Κωστόπουλος): Γεωργίου 
26(5), Πανάρας 10(1), Tσίρμπας 2, Πρέντζας 5(1), 
Kαραγκιολίδης 15(2), Mάντζιος Π. 4, Mάντζιος Δ. 4, 
Πανταζής 9(2), Πιστιόλης, Γιωτάκης 2.

Χάντμπολ Α1 γυναικών

Νίκησε στα Γιαννιτσά ο Φίλιππος 
με 21-23

ΜπάσκετΓ’Εθνική
Με ελλείψεις ο ΑΟΚ «παραδόθηκε» 

στον ΠΑΣ Γιάννενα 54-77

Την ευκαιρία να πάρει μια 
μεγάλη νίκη στο Κιλκίς και να 
«κλειδώσει» την δεύτερη θέση 

έχασε ο Ζαφειράκης. Οι Ναουσαίοι 
είχαν τον έλεγχο και το πάνω χέρι 
στο δεύτερο μέρος αλλά στο φινάλε 
παραχώρησαν ισοπαλία 32-32.

Ο Ζαφειράκης πήρε τον έλεγχο της αναμέτρη-
σης από το πρώτο μέρος και στο δεύτερο προηγή-
θηκε με έξι γκολ στο 43’. Οι γηπεδούχοι μείωσαν 
την διαφορά και στο τελευταίο πεντάλεπτο κατάφε-
ραν να περιορίσουν τον Ζαφειράκη και να πάρουν 
την ισοπαλία.

Πεντάλεπτα: 2-1, 4-3, 6-7, 7-9, 10-12, 14-16 
(ημ) 17-20, 19-24, 23-26, 27-28, 29-31, 32-32

ΚΙΛΚΙΣ: (Λαζαρίδης) Τοκατζόγλου Α., Μαυρό-
πουλος 3, Τριανταφύλλου, Κόβλακας, Γρηγοριάδης 
5, Δούγιας 9, Μέγκας 1, Γιαβασίδης 1, Τοκατζόγλου 

Β. 7, Ιλέρης, Φαχουρίδης Α. 1, Βαφειάδης, 
Φαχουρίδης Σ. 2, Σακαλής, Κουσίδης 3, 
Φυτανίδης.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ: (Παπουτσής) Βλάχος 9, 
Διδασκάλου 2, Χατζηγεωργίου 8, Ρότζιος 
7, Βάκκας 1, Τσαγκεράς 1, Καραβίτης 2, 
Βραχιολίδης, Πινακούδης, Σιούλης, Σιαμί-
δης, Τζουβάρας 2, Μπακαλιός, Δεληχρή-
στος, Μπουμπουλέντρας.

Πέναλτι: 2/2, 6/6. Δίλεπτες: 6/4, Διαιτη-
τές: Δελόγλου, Θεοδοσίου

Α2Ανδρών(13ηαγωνιστική)
Αρχέλαος- Φαίακας Κέρκυρας  .. 27-28

Αρίων Πτολεμαΐδας- Απόλλων  ............... 36-33
Κιλκίς- Ζαφειράκης Νάουσας  ................. 32-32
Πρωτέας – Άρης  ................................. 10-0 αα

Ηβαθμολογία
Φαίακας  ...................................................... 22
Ζαφειράκης  ................................................. 20
Κιλκίς  .......................................................... 20
Πρωτέας  ..................................................... 18
Αρίων  ...........................................................11
Αρχέλαος ......................................................  6
Απόλλων.......................................................  5
Άρης  ............................................................. 2

Επόμενηαγωνιστική
Φαίακας – Πρωτέας
Άρης – Κιλκίς
Ζαφειράκης – Αρίων
Απόλλων - Αρχέλαος

Α2Χάντμπολ
Άδικη ισοπαλία του Ζαφειράκη 32-32 

στο Κιλκίς

Έπρεπε να 
φτάσει η 
20η αγω-

νιστική για να 
υποχρεωθεί στην 
πρώτη της ήττα 
στο πρωτάθλημα 
η ΑΓΚΑΘΙΑ! Η 
ομάδα του Σταύ-
ρου Κωστογλίδη 
δεν τα κατάφερε 
στην Αριδαία, 
παρουσιάστηκε 
διπρόσωπη και 
έχασε με σκορ 2-0 από τον τοπικό 
Αλμωπό.

Τα γκολ των γηπεδούχων πέτυχαν οι Ιωάννου 
στο 48’ και Στάμπιλε στο 62’, ενώ από το 83’ οι Αγκα-
θιώτες αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβο-
λής με 2η κίτρινη του Ρογγότη. Οι «ασπρόμαυροι» 
ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος, δεν απειλήθηκαν 
ιδιαίτερα από τους παίκτες του Αλμωπού, ενώ αντί-
θετα ήταν αυτοί που έφτασαν δύο φορές κοντά στο 
γκολ, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Στο 14’ ο Τριανταφυλλίδης έβγαλε ωραία μπαλιά 
στον Γκελοσάνι, αυτός έφυγε μόνος προς την εστία 
του Αλμωπού, όμως, το πλασέ του απέκρουσε σω-
τήρια ο Μένιος με τα πόδια!

Στο 34’ μετά από φάουλ του Χατζόπουλου, ο 
Ρογγότης έπιασε την κεφαλιά στέλνοντας τη μπάλα 
λίγο άουτ.

Στην επανάληψη η ΑΓΚΑΘΙΑ παρουσιάστηκε 
αλλαγμένη προς το χειρότερο, με τους γηπεδούχους 
να παίρνουν το προβάδισμα στο 48’ όταν μετά από 
σουτ του Ιωάννου και δύσκολη απόκρουση του Τό-
λιου, ο ίδιος παίκτης πήρε το ριμπάουντ και νίκησε 
από κοντά τον γκολκίπερ της ΝΙΚΗΣ γράφοντας το 
1-0!

Το τελικό 2-0 έγινε στο 62’ με κεφαλιά του Στάμπι-
λε, έπειτα από σουτ του Ιωάννου και αλλαγή πορείας 
της μπάλας πάνω στον Κίτσα.

Στο 80’ το σουτ του Χατζόπουλου απέκρουσε ο Μέ-
νιος, ενώ στο 83’ οι Ημαθιώτες έμειναν με  παίκτη λιγό-
τερο λόγω αποβολής με 2η κίτρινη κάρτα του Ρογγότη, 
που ανέτρεψε αντίπαλο όντας τελευταίος παίκτης.

ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (Τυριακίδης): Μένιος, Α-
σλαμπάλογλου, Ιωάννου (85’ Ελευθεριάδης Γ.)., 
Κιουλτζόπουλος, Κυριακίδης, Μεντής, Νικολίτσας, 
Σαϊνατούδης, Σαμαρόπουλος, Τσεκάι (60’ Ελευθεριά-
δης Λ.), Στάμπιλε (80’ Στογιαννίδης).

ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ (Κωστογλίδης): Τόλιος, Κασα-
πίδης, Κίτσας Ελ., Λιόλιος, Ρογγότης, Ζαρογιάννης, 
Τριανταφυλλίδης (67’ Μούδιος), Αβραμόπουλος, 
Χατζόπουλος, Γκελοσάνι, Προβατίδης (46’ Σούκιας).

ΔηλώσειςΣταύρουΚωστογλίδη
Μετά την λήξη του αγώνα της ΑΓΚΑΘΙΑΣ στην Α-

ριδαία κόντρα στον τοπικό Αλμωπό, από τον οποίο η 
ομάδα της Ημαθίας γνώρισε την πρώτη της ήττα στο 
πρωτάθλημα (2-0), ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων» 
Σταύρος Κωστογλίδης δήλωσε στο kerkidasport.
gr τα εξής: «Ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι. Στο 
πρώτο ημίχρονο ελέγχαμε τον ρυθμό και δεν κινδυ-
νεύσαμε καθόλου, ενώ είχαμε και τις ευκαιρίες να 
πετύχουμε κάποιο τέρμα, με αποκορύφωμα το ανε-
πανάληπτο τετ-α-τετ του Γκελοσάνι. Στην επανάλη-
ψη ήταν σαν να μην μπήκαμε καθόλου στο ματς και 
δίκαια γνωρίσαμε την ήττα. Χάσαμε μεγάλη ευκαιρία 
γιατί θα παίζαμε για την πρωτιά».

Πηγή kerkidasport.gr

Στην Αριδαία «τελείωσε» το αήττητο
της Αγκαθιάς έχασε με 2-0
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Μπορεί η παρουσία των διαι-
τητών (παρακάτω η ανακοί-
νωση-καταγγελία) να θύμιζε 

κάποιες άλλες εποχές, ωστόσο θα 
ήταν άτοπο να μη γίνει αναφορά και 
στην εμφάνιση των Αετών Βέροιας... 
Μια εμφάνιση η οποία δεν αρμόζει 
σε ότι έχει παρουσιάσει ο σύλλογος 
στους 20 μήνες που υφίστανται ως 
σωματείο, με την αήττητη περσινή 
πορεία και τις μόλις τέσσερις (πριν τον 
χθεσινό αγώνα) ήττες.

Για ένα ακόμη παιχνίδι μέσα στο 2019, η ομάδα 
της Βέροιας παρουσιάζει ένα πολύ μέτριο πρόσωπο, 
με πολλά λάθη και μεγάλη αστοχία, που στοίχισε πο-
λύ και στις 5 ήττες που έχουν καταγραφεί.

Το μέτρημα...χάθηκε όσον αφορά το πόσα άστο-
χα σουτ (μέχρι και σε lay up) μέτρησε η πλευρά των 
Ημαθιωτών, με αποτέλεσμα να χαθεί η συγκέντρωση 
και να επιτραπεί στους γηπεδούχους να βρεθούν 
στη θέση του οδηγού στη μεγαλύτερη διάρκεια του 
αγώνα. Εκτός του πρώτου δεκαλέπτου, στο οποίο οι 
Αετοί βρέθηκαν μπροστά στο σκορ, οι γηπεδούχοι 
είχαν το προβάδισμα και το τελικό 70-64 δίνει ανάσα 
παραμονής στους αντιπάλους αλλά αντίθετα μια...
σπρωξιά στους «ασπρόμαυρους» που τους φέρνει 
πλέον στην 5η θέση. Πρώτοι σκόρερ των Αετών 
ήταν οι Κωστής Γκεγκόπουλος και Δημήτρης Παπα-
δόπουλος που σημείωσαν από 16 και τους ακολού-
θησε ο Σωκράτης Χατζηχαρίσης, που πέτυχε 13.

Επόμενο παιχνίδι για τους «ασπρόμαυρους» το 
Σάββατο 2/3 στο ΔΑΚ «Βικέλας» με τους Ικάρους 
Γιαννιτσών.

Τα δεκάλεπτα : 12-17, 30-25, 54-48, 70-64
Αετός Κιλκίς : Νταμτσίδης 9 (1), Γκιζέλης 14 (2), 

Βαϊτσούδης 8 (1), Βογιατζής 9, Κόγιας 8, Βακου-
φτσής 11, Μαργαριτίδης 3 (1), Αμοιρίδης 8 (1)

Αετοί Βέροιας : Τσιμτσιρίδης 5, Παπαδόπουλος 
Δ. 16 (4), Γκεκόπουλος 16, Πάππου 2, Χρυσάφης, 
Παπαδόπουλος Γ. 1, Κασάπης, Χατζηχαρίσης 13, 
Ιωσηφίδης 11 (1)

Ανακοίνωση-καταγγελία
Εμφάνιση κάτω του μετρίου για την ομάδα μας 

στο χθεσινό παιχνίδι, παρουσία βγαλμένη από το...
Τριώδιο για τους διαιτητές του αγώνα!

Ως σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2017, 
μετράμε μόνο 20 μήνες ζωής, ωστόσο αυτό που 
ζήσαμε χθες στο Κλειστό του Κιλκίς από τους ρέφερι 
Εκίζογλου και Ρούντσιο (του συνδέσμου Κιλκίς πα-
ρακαλώ...) θα το εξιστορούμε στα παιδιά μας!

Κόντρα σε μια ομάδα που αγωνίστηκε με πάθος 
(ως όφειλε), χωρίς κανένα απολύτως παράπονο για 
τη φιλοξενία (αρίστη) και με ΔΕΔΟΜΕΝΟ πως οι 
παίκτες μας εμφανίστηκαν στο παρκέ απλά για να 
εμφανιστούν, δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση 
η ανεκδιήγητη, προκλητική και άκρως εκτός κανόνων 
(τους οποίους δεν γνώριζαν!) διαιτησία!

Η αντίπαλη ομάδα εκτέλεσε 40 βολές (δεν το 
βγάζουμε από το μυαλό μας, αλλά από το Φύλλο 
αγώνα), όταν μέσο όρο οι αντίπαλοι μας δεν ξεπερ-
νούν τις 20, τρεις παίκτες μας αποβλήθηκαν με 5 
φάουλ (οι διαιτητές του αγώνα έπαιξαν ένα παιχνίδι 
που λέγεται «ακουμπώ-σφυρίζω», πρώτη φορά το 
ακούμε...) ενώ δόθηκαν στην πλευρά μας τρεις τε-
χνικές ποινές.

Χαρακτηριστικός επίσης ο διάλογος με αθλητή μας:
«Διαιτητής : Βλέπεις φαντάσματα...»
«Παίκτης : Εσύ βλέπεις φαντάσματα!»
Διαιτητής : «Πάρε τεχνική ποινή...»
Εντυπωσιακό το γεγονός πως δεν γνώριζαν τους 

κανονισμούς που έχουν προστεθεί στο άθλημα τα 
τελευταία χρόνια, που φανερώνει πως ουδέποτε 
βρέθηκαν σε κάποιο από τα σεμινάρια στο διάστημα 
αυτό, ενώ η συμπεριφορά τους θυμίζει τον Σερίφη 
που είναι υπέρμαχος του νόμου αλλά αν εγκαταστα-
θεί ένας «ξένος» στην περιοχή του, τον εφαρμόζει 
όπως τον βολεύει...

Επαναλαμβάνουμε πως δεν υπάρχει ουδεμία 
μομφή για την ομάδα του Αετού Κιλκίς, ούτε βεβαίως 
δικαιολογείται η τραγική εμφάνιση της ομάδας μας. 
Δεν μπορούμε όμως να μείνουμε απαθείς μπροστά 
στο απίστευτο θέαμα που πρόσφεραν οι διαιτητές, 
που προκάλεσαν το απόλυτο χάος (μόνο στην πλευ-
ρά μας) και μας ανάγκασαν να φοβόμαστε ακόμη και 
τη σκιά μας στα μαρκαρίσματα...

Εκ της διοικήσεως

Δυο νίκες και μια ισοπαλία 
ήταν ο απολογισμός των 
ομάδων της Ημαθίας στην Α’ 

ΕΚΑΣΚΕΜ. Αλεξάνδρεια και Ζαφει-
ράκης κέρδισαν Μέγα Αλέξανδρο 
Γιαννιτσών και Πιερικό ενώ οι Αετοί 
έχασαν στο Κιλκίς.

Αναλυτικά:
ΠερίπατοοΓΑΣ Αλεξάνδρειας κέρδισε 83-

52τονΜ.ΑΓιαννιτσών
Περίπατος έκανε η Αλεξάνδρεια κόντρα στον 

Μέγα Αλέξανδρο Γιαννιτσών. Επικράτησε με 83-52 
και πήρε δυο βαθμούς άνετα. Η διαφορά στο σκορ 
άνοιξε από το πρώτο δεκάλεπτο και μεγάλωσε 
με το πέρασμα του χρόνου χωρίς οι γηπεδούχοι 
να απειληθούν . Έτσι η ομάδα της Αλεξάνδρειας 
βρέθηκε στην 4η θέση ισοβαθμώντας με άλλες δύο 
ομάδες 

Δεκάλεπτα: 26-10, 46-31, 66-43, 83-52.
Αλεξάνδρειας (Πουαρίδης): Μπαλιάκας 12, 

Πουαρίδης 3 (1), Νταμτσιόπουλος 2, Γιοβανόπου-
λος 17 (1), Παντοφλίδης 12, Παπαγερίδης 5 (1), 
Καρκάρας 2, Πρόιος 8, Καραγιάννης 10, Χερκελε-
τζής 2, Μπίσκας 10 (3).

Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών (Μόσχου): Στο-
ΐτσης 9, Πέτσος 6, Κουτρούλος, Στεργιόπουλος 
5 (1), Ποζουκίδης, Παπαμανώλης, Χαλόφτης 4, 
Παπαδόπουλος 11, Μόσχου 7 (1), Παρτσαλάκης 4, 
Χατζηλαμπρινός 2, Αχλατλής 4 (1).

ΔύσκολαοΖαφειράκηςΝάουσαςτονΠιερι-
κό/Αρχέλαο44-40

Στη Νάουσα, ο Ζαφειράκης επικράτησε με 44-
40 του Πιερικού/Αρχέλαου  και πήρε το παιχνίδι  
στις λεπτομέρειες. Οι δυο ομάδες ήταν πολύ άστο-
χες, έμειναν χαμηλά στο σκορ και πήγαν «χέρι - χέ-
ρι» από την αρχή μέχρι το τέλος. Είχαμε 4 δεκάλε-
πτα ισόπαλα και αυτό δείχνει ότι δόθηκε μάχη για 
την τελική επικράτηση Στο φινάλε, ο Ζαφειράκης 
ήταν πιο ψύχραιμος και πήρε την νίκη και τους δύο 

πολύτιμους βαθμούς 
Διαιτητές: Μητώνας – Καραμανλής.
Δεκάλεπτα: 11-12, 18-18, 30-30, 44-40.
Ζαφειράκης Νάουσας (Τούφας): Βάιγκαντ 4, 

Καπνάς 11 (1), Μουρατίδης 6, Ζαχαριάδης, Βαδό-
λας, Τούφας 7 (1), Σκουλαριώτης 9, Σιδηρόπουλος, 
Παυλίδης, Δίντσης 4, Μώκας 3, Νικολαΐδης.

Πιερικός Αρχέλαος (Μηλιάτης): Μαρινόπουλος, 
Χατζηαγοράκης 3, Τζιοβάρας 7, Φανούλης 10, 
Τσαϊτουρίδης 2, Ζησόπουλος 12, Σφήκας, Καλλι-
φατίδης 1, Ζαρκανέλας, Παπαπέτρου, Κουπάντσης 
5 (1).

Αποτελέσματα
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Αριδαία –Αιγινιακός  ................................78-61
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Ηεπόμενηαγωνιστική
Πάνθηρες – ΑΓΕ Πιερίας
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ΕΚΑΣΚΕΜ Α΄

ΗήττατωνΑετώνΒέροιας
στοΚιλκίςκαιηανακοίνωση-

καταγγελία

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’

Νίκησαν ΓΑΣ Αλεξάνδρεια
και Ζαφειράκης

«Πλυντήριο Χαλιών «Κύκνος» Ένας 
ακόμη υποστηρικτής της προσπάθειας 

των Αετών Βέροιας!
Να ευχαριστήσουμε θερμά τους κ.κ. Άγγελο και Γιώργο Τσιγκο-

γιάννη για τη στήριξη στον σύλλογο μας τη φετινή χρονιά. Το Πλυ-
ντήριο Χαλιών «Κύκνος» στη Νέα Νικομήδεια Ημαθίας, είναι μία από 
τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις που έχουν «λύσει» τα χέρια των 
νοικοκυριών, χρησιμοποιώντας όλα τα τελευταία μέσα για την εξυ-
πηρέτηση των πελατών. Η διοίκηση των Αετών Βέροιας αισθάνεται 
ιδιαίτερα υπερήφανη για το γεγονός πως σε τόσο δύσκολους οικο-
νομικά καιρούς, οι επιχειρηματίες της πόλης (και όχι μόνο) στηρίζουν 
την προσπάθεια μας!

Έγινε την  Κυριακή 24-2-2019 
στην Πηγή Τρικάλων το παν/νιο 
πρωτάθλημα ανωμάλου δρό-
μου. Στους αγώνες συμμετείχαν 
και τεσσερις μικροί Βεροιωτες 
αθλητές που παρά τις αντίξοες 
συνθήκες(χιονισμένη διαδρομή )
έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους 
και κατάφεραν να βελτιώσουν τις 
επιδόσεις τους. Η Ελένη Ιωαννι-
δου του Βικέλα Βέροιας στα 3000 
μ. κορασίδων κατάφερε να τερ-
ματίσει στην 4η θέση με 11’14» 
ενώ η Ιωάννα Μεληκιωτη του 
Φιλίππου στην ίδια απόσταση ή-
ταν 72η με 12’48». Στα 3000 μ 
παίδων ο  Αντώνης Στεργίου του 
Φιλίππου τερμάτισε 31ος με χρό-
νο 13’35» ενώ στο ίδιο αγώνισμα 
ο Δημήτρης Παπανικολάου του 
Βικέλα Βέροιας  τερμάτισε 67ος 
με 14’24».

4ηηΕλένηΙωαννιδουστονΠανελλήνιο
πρωτάθλημαανωμάλουδρόμου
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H Σχολή Γονέων του 
«Έρασμου» ξεκίνησε 
- Δηλώστε έγκαιρα 

συμμετοχή
Η Σχολή Γονέων του 

Συλλόγου Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης «Έρασμος», που 
ήδη λειτουργεί, αποτελεί  
έναν νέο κύκλο συμβου-
λευτικής και συνεργασίας 
ομάδων γονέων και ειδικών 
επιστημόνων του συλλόγου 
πάνω σε καίρια ζητήματα 
που αφορούν στο παιδί, το 

σχολείο, την οικογένεια αλλά και ειδικότερης θεμα-
τολογίας και προβληματικής γύρω από το διαδί-
κτυο, την αναπηρία, τις εξαρτήσεις, την επικοινωνία 
ζεύγους και οικογένειας, το πένθος, τις φοβίες, την 
ταυτότητα, το μπούλινγκ (bullying) κτλ.

Δηλώστε έγκαιρα τη δική σας συμμετοχή, 
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00
στα τηλ.. 23310 74073 και 697 6996699 

Με τιμή για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία
Emai: erasmos.veria@gmail.com
Website: erasmosverias.com

Στον Προμηθέα της Βέροιας 
παρουσιάστηκε το βιβλίο 
του Αλέκου Χατζηκώστα

Το ταξίδι πα-
ρουσίασης του 
νέου βιβλίου του 
Ημαθ ιώτη  δη -
μοσιογράφου – 
συγγραφέα Αλέ-
κου Χατζηκώστα 
με τίτλο: «Η Η-
ΜΑΘΙΑ στον 20ο 
αιώνα: Στιγμές 
της ιστορίας της», 
συνεχίστηκε το 
πρωί της Κυρια-
κής 24/2 στην 
κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού- Αθλητικού Συλλόγου «Ο ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΑΣ» στη Βέροια

Την εκδήλωση συντόνισε, παρουσιάζοντας και το βιογραφικό του 
συγγραφέα η Αγγελική Ταμπάκη μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου, ενώ για 
το βιβλίο μίλησαν ο Λάζαρος Κουμπουλίδης, Δικηγόρος Βέροιας και ο 
ίδιος ο συγγραφέας. Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν: Αντιπροσω-
πεία της Τ.Ε Ημαθίας του ΚΚΕ με επικεφαλής της γραμματέα της Μαίρη 
Παπαδοπούλου, ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την ΛΑΣ 
Γιάννης Τσεχελίδης, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι (όσοι έχουν α-
νακοινωθεί ήδη)  Διονύσης Καρολίδης (που είναι και πρόεδρος του Δ.Σ, 
υποψήφιος με τον Π. Παυλίδη( καθώς και οι Θανάσης Δέλλας και Έλενα 
Μυτηλέκα (υποψήφιοι με Κ. Βοργιαζίδη).

Την παρουσίαση αφιέρωσε ο συγγραφέας στον Νεοκλή Κουρουζίδη 
(επίτιμο πρόεδρο, και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου) και στο αποβιώ-
σαντα (αντιστασιακό, μέλος του ΚΚΕ με πολλές φυλακές και εξορίες) 
Γιάννη Γαλλίκα προτείνοντας μάλιστα τον Σύλλογο να πραγματοποιήσει 
πολιτικό μνημόσυνο προς τιμήν του. Μετά το τέλος των παρεμβάσεων 
ακολούθησε πολύωρη συζήτηση με το κοινό.

Το ερχόμενο 
Σάββατο η συλλογή 

τροφίμων
Οι Πρόσκοποι Βέροιας ενημερώνουν ότι: 

λογω δυσμενών καιρικών φαινομένων  η 
συλλογή τροφίμων για ευπαθείς ομάδες πο-
λιτών της πόλης  μας μεταφέρετε  το ερχόμε-
νο Σάββατο  2/3/2019 από τις 10:00πμ εως 
τις 14:00 σε super market της Βέροιας .

Το βιβλίο της Κικής 
Δημητριάδου 

«Όλα στην ώρα τους» 
παρουσιάζεται  
στη Δημόσια 

Βιβλιοθήκη Βέροιας
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, οι εκδό-

σεις Τζιαμπίρης- Πυραμίδα, ο Σύλλογος Εκπαιδευ-
τικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και το 
βιβλιοπωλείο Επίκαιρο, παρουσιάζουν  το νέο βιβλίο 
της Κικής Δημητριάδου «Όλα στην ώρα τους», το 
Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, στις 11 το πρωί, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της βιβλιοθήκης (Έλλης 8, Βέ-
ροια). Το παραμύθι θα παρουσιάσουν τα νήπια του 
12ου Νηπιαγωγείου Βέροιας και θα μιλήσουν γι αυτό, η φιλόλογος Κατερίνα Γρηγοριάδου, υπεύ-
θυνη επικοινωνίας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας και η συγγραφέας.

Ένα κεφάτο αποκριάτικο 
παιδικό πάρτι στην 

Εύξεινο Λέσχης Βέροιας
Για  άλλη μια 

χρονιά το «σπίτι» 
της Ευξείνου Λέ-
σχης Βέροιας γέμι-
σε, το Σάββατο 23 
Φεβρουαρίου 2019  
όπως κάθε χρόνο 
τέτοιες μέρες, με 
μικρούς και  μεγά-
λους  μασκαράδες, 
γέλια, τραγούδια, 
χορούς, παιχνίδια, 
πειράγματα  για  να  
συμμετέχουν  στο 
αποκριάτικο παιδικό 
πάρτι. 

Τα  παιδιά βαμμένα μασκαράδες  ξεφάντωσαν  χορεύοντας σε ρυθμούς αποκριά-
τικους και παίζοντας πληθώρα παιχνιδιών, υπό την καθοδήγηση της Αγγελικής, της 
Αναστασίας και της Σοφίας, ειδικών  παιδαγωγών  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  
Θεσσαλονίκης. Πιερότοι, μασκαράδες, μπαλαρίνες, βασίλισσες και ιππότες, μάγισσες 
με σκουπόξυλα, πειρατές, χανούμισσες και ότι άλλο αστείο και παραμυθένιο περνάει  
από  το μυαλό  μας   το  φόρεσαν  τα  παιδιά  στην πιο κεφάτη παιδική  γιορτή της 
χρονιάς.

Οι συνοδοί των παιδιών ετοίμασαν κάθε λογής εδέσματα, συμμετέχοντας εθελοντι-
κά σε αυτήν την γιορτή, με ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό τους και  με όλη τους 
την καλή διάθεση  γλύκαναν    μικρούς  και  μεγάλους.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, ευχαριστεί θερμά τους  γο-
νείς  και  τα  παιδιά    που τίμησαν με την παρουσία τους την  εκδήλωση και βοήθησαν 
στην υλοποίηση αυτής της πολύ όμορφης βραδιάς και  ιδιαίτερα  τη  νεολαία  του  συλ-
λόγου  που  οργάνωσε  και  υλοποίησε  άψογα  την  εκδήλωση.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2019 
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα-

τά το διά στη μα α πό 25-2-2019 μέχρι 3-3-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

Προορισμός: Βέροια
 5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45, 

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 

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

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

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τρίτη 26-2-2019
13:30-17:30 ΚΑΛΑ-

ΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟ-
ΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-
71601

21:00-08:00ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ.ΠΛΑ-
ΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρι-
κής 69) 23310-24534

Φαρμακεία

Βαθιά βαθμολογική ανάσα 
πήρε την Κυριακή ο ΓΑΣ  
Μελίκης αφού. επικράτησε 

με 83-78 του Μαντουλίδη και πήρε 
δυο πολύτιμους βαθμούς. Αγωνιστι-
κά, η Μελίκη είχε τον έλεγχο στο 
πρώτο μέρος και ήταν συνέχεια 
μπροστά στο σκορ. Στο δεύτερο 
μέρος ο Μαντουλίδης επέστρεψε 
στην διεκδίκηση του ματς και έφερε 
το ματς στα ίσια στο τρίτο δεκάλε-
πτο. Η Μελίκη όμως στο τέταρτο 
και καθοριστικό δεκάλεπτο ήταν 
πιο ψύχραιμη, διατήρησε το προβά-
δισμά της και πήρε το παιχνίδι.

Δεκάλεπτα: 23-15, 49-41, 63-62, 83-78
Διαιτητές: Παπαγεωργίου-Εκίζογλου
Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος 27(5), Μαυρίδης 

Β. 16(1), Κυριακού, Σαζακλίδης, Λέφας 9, Μαγα-
λιός, Πεϊμανίδης, Καρατζάς, Σταυρουλάκης 11(3), 
Κοτζαμπάσης 10, Λαπατούρας 10, Ρογγότης.

Μαντουλίδης(Νικολαϊδης Ι.-Καραμανώλης): 
Νικολαϊδης 18(1), Τάκης 11(1), Μπέλλος 8, Ρε-
φατλλάρι 5(1), Ψαθάς, Ντίαθ 2, Καλόγηρος 23(4), 
Φόρογλου 2, Λαγός 5(1), Μαλανδρής, Καναγκί-
νης 1, Σαρασίδης.

Τααποτελέσματα
ΑΟΚ Βέροιας-ΠΑΣ Γιάννινα  .................54-77
ΑΟ Καλαμπάκας-Εύαθλος Πολυκ ........ 65-61
ΓΑΣ Μελίκης-Μαντουλίδης ................... 83-78
ΑΓΣ Ιωαννίνων-Ολυμπιακός Βόλου .....86-62
Τιτάνες Παλαμά-Ικαροι Τρικάλων .........71-46
Δόξα Λευκάδας-Νικόπολη Πρέβεζας  ...95-55
Ρεπό: Πρωτέας Γρεβενών

Ηβαθμολογία
1. Πρωτέας Γρεβενών ...............................29
2. ΠΑΣ Γιάννινα  ........................................29
3. ΑΓΣ Ιωαννίνων  .....................................29
4. Δόξα Λευκάδας  .....................................28
5. Τιτάνες Παλαμά  ....................................24

6. Εύαθλος Πολυκάστρου  .........................23
7. Ικαροι Τρικάλων  ....................................22
8. Μαντουλίδης  .........................................22
9. Ολυμπιακός Βόλου  ...............................21
10. ΑΟ Καλαμπάκας  .................................21
11. ΓΑΣ Μελίκης  ........................................21
12. ΑΟΚ Βέροιας  ......................................19
13. Νικόπολη Πρέβεζας  ............................18

Ηεπόμενηαγωνιστική(18η,3/3)
Εύαθλος Πολυκάστρου-ΑΟΚ Βέροιας
Μαντουλίδης-ΑΟ Καλαμπάκας
Ολυμπιακός Βόλου-ΓΑΣ Μελίκης
Ικαροι Τρικάλων-ΑΓΣ Ιωαννίνων
Πρωτέας Γρεβενών-Τιτάνες Παλαμά
ΠΑΣ Γιάννινα-Δόξα Λευκάδας

Μπάσκετ γ’ εθνική

Νίκη για την Μελίκη 83-78 τον Μαντουλίδη
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο -
κατοικία 72 τ, .μ. σε 
οικόπεδο 800 τ.μ. στο 
Γιανναχώρι Νάουσας, 
με κεραμοσκεπή, κου-
φώματα αλουμινίου, 

με καλοριφέρ. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6971 
539751.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 κα-
ταστήματα από 24 τ.μ. 
το καθένα, με W.C., 

συνεχόμενα, ανακαι-
νισμένα, επί της οδού 
Πίνδου.  Τηλ. :  6948 
386833.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
320 τ.μ. στο Εργοχώ-
ρι, άρτιο και οικοδομή-
σιμο, περιφραγμένο. 
Τηλ.: 6936727365 και 
6972021312

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
310 τ.μ., εντός σχεδίου, 
με συντελεστή δόμη-
σης 0,8, χτίζει 240 τ.μ., 
γωνιακό κοντά στα Πο-

λυκλαδικά, σε οικοδομ-
μένο σημείο. Τηλ.: 6948 
386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, 
επί της περιφερειακής 
οδού σε εξαιρετιή τιμή. 
Μόνο σοβαρές προτά-
σεις. Ώρες επικοινωνίας: 
09.00-14.00. Τηλ.: 6945 
122583. Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

740996.
ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  Περ ί -

πτερο-Παντοπωλε ίο 
σε κομβικό σημείο λό-
γω συνταξιοδότησης. 
Ευκαιρία. Τηλ.:  6942 
855780.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση 
κερδοφόρα λόγω σύντα-

ξης σε καλή τμή. Κάθε 
έλεγχος δεκτός. Μεσι-
τικό ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 
23310 68080 & 6973 
735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 
γκαρσονιέρα 43 τ.μ. σα-
λόνι-κουζίνα, κρεβατοκά-
μαρα και W.C., Αθανα-
σίου Διάκου 53 Βέροια. 
Τηλ.: 6978 657013.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  Ρωσ-
σοπροσφύγων 38, ενοι-
κιάζεται μεζονέτα 130τ.μ., 
ατομική θέρμανση, τζάκι, 
αποθήκη, γκαράζ, ψη-
σταριά στην αυλή, με 
θέα, χωρίς κοινόχρηστα. 
Τηλ: 6977094350

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα 60 τ.μ. στο κέ-
ντρο της Βέροιας (δω-
μάτιο, σαλόνι, κουζίνα, 
W.C.), πλήρως ανακαι-
νισμένο, 4ος όροφος 
ρετιρέ, κεντρική θέρμαν-

ση. Πληρ. τηλ.: 6945 
495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζο-

νται επαγγελματικοί χώ-
ροι, γραφεία, με ατομική 
θέρμανση. Πληροφορίες 
στο τηλ.: 23320 24784 & 
6971 779135.

ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζε-
ται κατάστημα 100 τ.μ., 
με μπαλκόνι 180 τ.μ. 
και 1ος όροφος διαμέ-
ρισμα 90 τ.μ. σε χωρα-
φοοικόπεδο 2.315 τ.μ., 
κεντρική θέρμανση, η-
λιόθερμο. Τιμή λογική. 
Τηλ.: 6971 706894.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α . 
Πωλε ί τα ι  γκαρ -
σονιέρα στην οδό 
Πολυζωΐδη,  κο -
ντά στην Πλατεία 
Ωρολογίου. Τιμή 
ευκαιρίας.  Τηλ.: 
6949 981810.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο 
20 τ.μ. (κατάλληλο 
και για επέπνδυση 
απόδοσης 12% 
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο. Τηλ. 
6977 628426.

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

Ηλεκτρολόγο
Απαραίτητα προσόντα:
-Τριτοβάθμα εκπαίδευση
-Γνώση Αγγλικής γλώσσας
-Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:
-Βιομηχανικοί αυτοματισμοί
-Προϋπηρεσία

Βιογραφικάγίνονταιδεκτά
στοe-mail:a.barakou@aspis.gr
Τηλ.επικοινωνίας:2332303100

ZHTOYNTAI
-Βοηθός Λογιστή
-Οδηγός Λεωφορείου
Αδειούχος χειριστής κλαρκ
-Μηχανικός εργοστασίου
-Αποθηκάριος
-Εργατικό προσωπικό (άνδρες, γυναίκες)
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθει. Υποβολή βιογραφι-

κών σημειωμάτων στο ergasiamrk@gmail.com. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-
γελματική στέγη, εμβαδού 
45 τ.μ., αποτελούμενη από 
2 χώρους, πλήρως ανακαι-
νισμένους (δίπλα στα Αστι-

κά), 1ος όροφος. Τηλ.: 23310 
60632 & 6946 740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην Α-
νοίξεως, έναντι πάρκου Αγ. 

Αναργύρων χώρος 90 τ.μ. 
(ημιόροφος) κατάλληλα 
διαμορφωμένος, γωνία, 
φωτεινός, με θέα το πάρκο, 
πλήρως ανακαινισμένος, 

αυτόνομη θέρμανση, 
a/c, 1 δωμάτιο, 1 ενιαί-
ος πολύ μεγάλος χώρος, 
χωλ, μπάνιο, κουζινα 
εξοπλισμένη, μπαλκόνι 
περιμετρικό (ελάχιστα 
κοινόχρηστα). Τηλ.: 6948 
744632, 6976 769046 
(απόγευμα 18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιού-
χος φαρμακοποιός για 
να εργασθεί σε φαρμα-
κείο της Βέροιας. Τηλ.: 
6942 840223.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ά τομο 
με γνώσεις Λογιστικής 
βιβλίων Γ΄ κατηγιρίας 
Αγγλικών για γραφείο 
Συν/σμού στην περιο-
χή του Διαβατού. Τηλ.: 
23310 44445 & απο-
στολή βιογραφικών στο: 
asifaist@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργά-
της για τον φούρνο «ΛΥ-
ΚΟΥΡΓΟΣ» στη Βέροια. 
Τηλ.: 6976 310431.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετροσυ-
γκολλητής από την εται-
ρία «Τζάκια-Φωτιάδης» 
στην Πατρίδα. Τηλ.: 
6976 791774 & 23310 
72872.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

σονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και 
22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε 
μέτρια κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση 
με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-
μπλέ , γκαρσονιέρα 35 τ.μ., κατασκευή 1982, 
1 χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτω-
σιά, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατά-
σταση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζά-
μια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με 
μία ντουλάπα, ενοίκιο 140€.

Κωδ. 14175 ΡΟΔΩΝ, Διαμέρισμα 67 τ.μ., 
κατασκευή 1980, ανακαινισμένο κομπλέ, α-
ποτελείται από 2υ/δ, σαλοκουζίνα και μπάνιο 
στον 1ο όροφο, γωνιακό, έχει ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου, βλέπει σε ανοιχτωσιά, 
με θωρακισμένη πόρτα εισόδου,  σε πολύ 
καλή τιμή μόνο 240€, Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,

κωδ. 23693 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Επιπλω-
μένο διαμέρισμα 70 τ.μ., κατασκευή 2001, 2 
υ/δ, 1 ος όροφος, νεόδμητο και με εξωτερικά 
κουφώματα καινούργια, με καινούριο κλιματι-
στικό inverter, διαθέτει και όλες τις ηλεκτρικές 
συσκευές καθώς και μία ντουλάπα, σε πο-
λύ καλή γειτονιά και με πολύ λίγα κοινόχρη-
στα, μίσθωμα 240€. Θα είναι ελεύθερο από 
1/03/2019. Αποκλειστική διάθεση και διαχείρι-
ση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12829 Ενοικιάζεται σπάνιο διαμ/
μα κομπλέ επιπλωμένο , πολύ κοντά στην 
Εληά  80 τ.μ. μικτά και 73 τ.μ. καθ. σε κα-
λή κατάσταση , προσεγμένο με 2δσκλ με 
καινούργια συνθετικά κουφώματα και διπλά 
τζάμια , η θέρμανση του ατομική με θερμο-
συσσωρευτές και νυχτερινό ρεύμα , και δύο 
κλιματιστικά Buderus διαθέτει αποθήκη και 
ηλιακό θερμοσίφωνα  τιμή ευκαιρίας μόνο 
280€.Από 15/5/19 διαθέσιμο . Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23202 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κομπλέ 
ανακαινισμένο διαμέρισμα 82 τ.μ., με 2 υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 3ος όροφος, καλο-
διατηρημένο πράγματι , έχει αλουμινίου κου-
φώματα με διπλά τζάμια, καλαίσθητο, ατομική 
θέρμανση με 4 κλιματιστικά inverter, ηλιακό 
θερμοσίφωνα, αποθήκη και με ηλεκτρικές 
συσκευές στην κουζίνα , ενοίκιο 250€.Θα είναι 
ελεύθερο από 1/03/2019. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24394 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ. 
Ημιώροφος. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι κουζίνα ξεχωριστή και  μπάνιο . Κα-
τασκευή του 1978 διαθέτει δε θέρμανση με 
ξυλόσομπα . Κουφώματα Αλουμινίου, Ανοιχτό 

Πάρκινγκ,  Τιμή 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

ζεται κομπλέ επιπλωμένη γωνιακή Μονοκα-
τοικία  με 117 τ.μ., κατασκευή 1994 , διαθέτει 
3 υ/δ,  πολυτελούς κατασκευής , ατομική 
θέρμανση πετρελαίου, διαθέτει τζάκι ,  ηλιακό 
, BBQ δορυφορική κεραία και αποθήκη , έχει 
μεγάλο κήπο με δένδρα , περιφραγμένο , σε 
οικόπεδο 800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια 
μόνο στην αυλή  , τιμή 350€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη 
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κου-
ζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη 
το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέ-
λαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθή-
κη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. 
Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία 
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα 
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με 
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σα-
λόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, 
και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατό-
τητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει 
καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με 
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές 
αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται 
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , 350€.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από 
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , 
τιμή πολύ χαμηλή μόνο 100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24526 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κοντά στα ΚΤΕΛ  Ισόγειο κατάστημα κομπλέ 
ανακαινισμένο συνολικής επιφάνειας 31 τ.μ. 
και πατάρι 20 τ.μ. με μίσθωμα πολύ λογικό 
στα 250 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ.24763 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ., 
κατασκευή 2000, με δύο χώρους , 3 ος όρο-
φος, καινούργιο εντελώς, σε άψογη κατάστα-
ση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
άψογα συντηρημένο, με ωραία διαρρύθμιση, 
με υδραυλικό ανελκυστήρα , κεντρικότατο, με 
μίσθωμα τα 200€.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρό-
πολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλ-
ληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc 
ενοίκιο 140€.

Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1981 και διαθέτει 

κουφώματα συνθετικά, με  έπιπλα και με  δι-
πλά τζάμια - Τιμή: 300 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-

τροπόλεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστι-
κότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και με 
δικό του WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινί-
ου. Ενοίκιο μόνο  150 €. Πληροφορίες μόνο 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24142 - Αγγελοχώρι στο κέντρο του 
χωριού ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικό-
τητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 48 τ.μ. 
ισόγειο. , με ενοίκιο πολύ φθηνό μόνο  100€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24192- ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ένα πολύ ωραίο Κατά-
στημα συνολικής επιφάνειας 83 τ.μ. Ισόγειο, 
μαζί με πατάρι επιπλέον 65τ.μ. αξιοποιήσιμο 
και ένα WC στο ισόγειο. Διαθέτει πολύ μεγά-
λη βιτρίνα και ηλιόλουστους χώρους. Είναι 
κατασκευασμένο το 1980, σε μεγάλο εμπορι-
κό δρόμο και σε σημείο μεγάλης προβολής, 
ζητούμενο τίμημα μόνο 480 €. Πληροφορίες 
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24332 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα συ-
νολικής επιφάνειας 102 τ.μ. με μεγάλη βιτρίνα 
επί του κεντρικού δρόμου , ενοίκιο  350 €.

Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ κατά αποκλειστικότητα μί-
σθωση νεόδμητου ισογείου καταστήματος 
συνολικής επιφάνειας 175 τ.μ. Είναι κατα-
σκευασμένο το 1997 , διαθέτει  και αποθήκη 
- Ενοίκιο 400 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105968 ΠΑΠΑΚΙΑ, ενοικιάζονται 

θέσεις σε ισόγειο  στεγασμένο  πάρκινγκ αυ-
τοκινήτων σε τιμή  εξαιρετικά χαμηλή μόνο 
40 € το μήνα. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23019 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Οροφοδια-

μέρισμα 88 τ.μ., μικτά και 75 τ.μ. καθ.  κατα-
σκευή 1980, 2 υ/δ, 2ος όροφος. Ουσιαστικά 
πρόκειται για διπλοκατοικία γωνιακή με  α-
νοιχτωσιά. Είναι ένα διαμέρισμα αξιώσεων, 
χρήζει όμως ανακαίνισης, έχει συνθετικά κου-
φώματα με διπλά τζάμια, υψηλών ποιοτικά 
προδιαγραφών, οι χώροι του λειτουργικοί, με 
κεντρική θέρμανση, με κλιματιστικά, με ντου-
λάπες, τιμή μόνο: 45.000€.

Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκει-
ται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου 
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από 2 Υ-
πνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυ-
τελείας καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου 
και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 
96.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που α-
ναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ. 22943 Σπάνια ευκαιρία , ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
διαμ/μα κοντά στην Πλ. Ωρολογίου στον 1ο 
ορ. πολύ αξιόλογο και άνετο με μεγάλα δωμά-
τια , βλέπει μπροστά σε δρόμο , διαθέτει  2υ/δ 
σαλόνι , κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο . Συνο-
λικά 100 τ.μ. με  κουφώματα ξύλινα και μονά 
τζάμια , χρήζει σίγουρα κάποιας ανακαίνισης  
τιμή μόνο 25.000€. Διαθέτουμε  την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

ευκαιρία , στους Γεωργιανούς Βέροιας σε 
1979 τ.μ. οικόπεδο εντός σχεδίου , σε σημείο 
με εξαιρετική θέα , πωλείται για οικογενεια-
κούς λόγους , τιμή μόνο 50.000€.Πρόθυμος 
αγοραστής καλοδεχούμενος.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14714 - Κέντρο στην Εληά κοντά , 
πωλείται μία πολυτελώς ανακαινισμένη Μονο-
κατοικία συνολικής επιφάνειας 94 τ.μ. ισόγεια. 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκου-
ζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέ-
λαιο και ξυλολέβητα, Ανοιχτωσιά , Κουφώματα 
Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Τζάκι, A/C, 
Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμοσίφωνα, Μπαλκό-
νια 15 τ.μ. - Τιμή: 80.000 €.

Κωδ: 24609 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκα-
τοικία συνολικής επιφάνειας 95 τ.μ. Υπερυ-
ψωμένη, σε οικόπεδο συνολικής επιφάνεις 
1.270τ.μ., άψογα συντηρημένη, υπερσύγχρο-
νης κατασκευής, υψηλών ποιοτικά προδια-
γραφών. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, οι χώροι του λει-
τουργικοί. Είναι κατασκευασμένη το 2007 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, Ηλι-
ακό θερμοσίφωνα, BBQ  στην αυλή με πολύ 
ωραίο κιόσκι, Αποθήκη 40τ.μ., Κουφώματα 
Συνθετικά με Διπλά τζάμια, σε τιμή εκπληκτικά 
συμφέρουσα μόνο 100.000 €. Υπόδειξη μόνο 
σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 12885 ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

κοντά στο Φιλίππειο 80 τ.μ., κατεβαίνεις 5 
σκαλοπάτια κατασκευή 1977, σε πολύ χαμηλή 
τιμή μόνο 12.000€.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλη-

σίον Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 
τ.μ. 1ος ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι 
κατασκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώ-
ματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου 
- Τιμή: 22.000 €.

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμη-
το Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  
και αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του 
κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 
2005 και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιμα-
τιστικό. Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα 
, τιμή 55.000 €.

Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος 
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου 
με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κα-
τάλληλος για κάθε χρήση και με πολύ λογικό 
τίμημα τις 40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 

ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ, Πωλείται Κατάστημα ισό-
γειο 310 τ.μ. σε οικόπεδο εξαιρετικής προβο-
λής 9.631 τ.μ., κατασκευή 2001, με καινούρ-
για αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια, 
σε θέση περιοπής , σε προνομιακή τοποθεσία 
, με ανοιχτό πάρκινγκ μεγάλο , εξαιρετικής 
προβολής ακίνητο , κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις και σε κτήριο μοναδικής προβολής , 
σε εμπορικό δρόμο , μέσα σε προνομιούχο 
οικόπεδο, ευκαιρία μεγάλη χωρίς αμφιβολία. 

Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 1.100.000 €.

Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρικού 
δρόμου  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο και σπάνιο κατά-
στημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ. 
Είναι κατασκευασμένο το 1994 και διαθέτει 
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Τιμή εξαιρε-
τικά χαμηλή μόνο 450.000 €. Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Το 
μηνιαίο μίσθωμα του σήμερα 1.200 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 14421 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 
13.600τ.μ. με 900 δέντρα ροδάκινα 6 ετών σε 
παλμέτα, με νερό, σε πολύ καλή τιμή όλο μαζί 
μόνο 28.000 €.

Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυ-
κογιάννη 15,250 τ.μ. το μισό με ροδάκινα  12 
ετών και το μισό άδειο , με δική του Πομώνα 
και μπεκάκια πωλείται στην τιμή των 33.000€ 
ευκαιρία πρώτη.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

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

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

κωδ 14106 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Σπάνιο οικό-
πεδο 802 τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη 
θέα , με σ/δ 0,8 και 70% κάλυψη , αμφιθεατρι-
κό , με πολύ μεγάλη φάτσα πάνω σε δρόμο , 
προσφέρεται σε τιμή εκπληκτικά συμφέρου-
σα, 150.000€.

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

Κωδ: 13875 - Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα οικόπεδο συνολικής 
επιφάνειας 2280 τ.μ. επάνω στο δρόμο, σε πο-
λύ καλό σημείο , είναι άρτιο, οικοδομήσιμο, με 
νερό και ρεύμα, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις, σε τιμή προσφοράς μόνο 115.000 €. Υ-
πόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13882  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ στο πάνω 
χωριό μεγάλο οικόπεδο 3.000 τ.μ. στο νέο 
σχέδιο πόλεως δημιουργεί ένα οικοδομικό 
τετράγωνο μόνο του , είναι τρίφατσο ειδικά 
προνομιακό για έξυπνο επενδυτή τιμή όλο 
μαζί από  95.000€ τώρα μόνο 50.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλάβει 2 άνδρες 
από 25 έως 45 ετών με τα κάτωθι προσόντα:

1. Οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
2. Αποθηκάριο με γνώσεις χειριστή κλαρκ

Τηλ.: 6947 021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με 
απεριόριστη θέα, σε προχωρημένη κατάσταση η οικο-
δομή. Τηλ.: 6944 764477 & 23310 27796.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχος Παιδαγωγικού Α.Π.Θ., κά-
τοχος πτυχίου Proficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλών Braille, τελειόφοιτος της Ελληνικής Νοηματικής 
Γλώσσας και φοιτήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Ειδικής Αγωγής, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά 
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησι-
ακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6943908929.

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήμα-
τος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση 
στη μονωδία, διδάσκει τραγούδι. Διδά-
σκονται όλα τα είδη ελληνικού και ξένου 
ρεπερτορίου (έντεχνο, λαϊκό, ποπ, ροκ, 

μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και 
κιθάρα για τη συνοδεία του τραγουδιού. Προετοιμασία για εισα-
γωγή σε μουσικές σχολές. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

ΒΕΡΟΙΑΣ» πωλείται λόγο υπερβολικού χρόνου και όγκου 
εργασίας και παρακολούθησης που χρειάζεται καθημερινά. 
Υπάρχει σταθερό πελατολόγιο με σταθερά ανοδική πορεία & 
ενδείκνυται για μία οικογενειακή επιχείρηση με αρκετά καλές 
μηνιαίες απολαβές

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565



ΗΕΤΑΙΡΙΑTSIFLIDIS
SECURITYζητάει πιστο-
ποιημένο και αδειοδοτη-
μένο προσωπικός ασφα-
λείας για μόνιμη εργασία 
όπως επίσης και μία κο-
πέλα για ημιαπασχόληση. 
Πληροφορίες στα γραφεια 
της εταιρίας μας Θεσσα-
λονίκης 45 και αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: 
sales@securitytsiflidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 
Delivery και κοπέλα για 
τύλιγμα στο ψητοπωλείο 
ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφορίες κ. 
Γιώργος - 6984 472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης 
για εργαστήριο κρεάτων. 
Πληροφορίες κ. Γιώργος 
6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη 

εργασία, ως εσωτερι-
κή, για φροντίδα ηλι-
κιωμένων. Τηλ.: 6993 
678697.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ 30 τ.μ. με ντουλάπα 170 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 190 €
ANOIΞΕΩΣ 38 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο λουξ 
220 €
ΕΛΗΑ 40 τ.μ. 16 ετών επιπλωμένο καλό 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. με ατομικό λέβητα 170 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επι-
πλωμένη 220 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. λουξ επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΚΤΕΛ 90 τ.μ. ανακαινισμένο με ατομικό λέβητα 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. καλό με θέα & ντουλάπες 300 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας επιπλωμένο καλό 340 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 350 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι θέα 
300 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 250τ.μ. βίλα υπερλουξ 550 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. 11.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 43 τ.μ. καλό 23.000 €
ΡΟΛΟΪ 45τ.μ. καλό με κόπλαν 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 72 τ.μ. ρετιρέ ευκαιρία 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 42.000 €
ΡΟΛΟΪ 78 τ.μ. ευκαιρία 8.500 €

ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 25 ετών πολύ καλό 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ.  καλό 24.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 14ετίας καλό 67.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. καλό τζάκι ανακαινισμένο 46.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο πολύ καλό 40.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 130 τ.μ. 10ετίας lux θέα τζάκι πάρκινγκ 
108.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. μονοκατοικία με 2 διαμερίσματα 
62.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 25 τ.μ. καλό 400 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. καλό 1.200 €
ΔΕΗ 120 τ.μ. καλό 300 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 150 τ.μ. καλό 900 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές, ρεύμα & νερό 
11.000 €
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 7.000 μέτρα + 3.000 διαθέσιμα στο δρόμο 
18.000 €
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.500 μέτρα ευκαιρία 16.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 13.000 μέτρα 40.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 30.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 160 μέτρα ευκαιρία 14.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα με άδεια για 2 μεζονέτες 75.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα 25.000 €
ΠΑΤΡΙΔΑ 500 μέτρα 12.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα ευκαιρία 32.000 €

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της Κλα-
σικής Φιλολογίας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευ-
ση στην Ειδική Αγωγή, πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε παιδιά Γυμνασίου και Λυ-
κείοιυ σε Αρχαία Ελληνικά, 
Έκθεση, Λατινικά και Νεο-
ελληνική Λογοτεχνία. Πολύ 
προσιτές τιμές. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6974 430782.

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 3ος 95 τ.μ διαμπερές 45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο με 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 
120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 
85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 75000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ με 3ΔΣΚ του 75΄με ασαν. 45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα,85 τ.μ χωρις ας.με Α.Θ 35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100Τ.Μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 Τ.Μ ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24800€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ Ημιτελες διαμερισμα  68 τ.μ 17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν.Κ.Θ.270€
ΜΠΑΣΚΕΤ 1ΔΣΚ ΩΡ/ΣΗ Τζακι,Παρκιγκ 250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΠΙΕΡΙΩΝ ΛΟΥΞ προσοψης 1ΔΣΚWC,ΑΘ και Αιρ κοντ. 
200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά 
χαμηλές τιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ 7800τ.μ σε  καλη θεση ΕΥΚΑΙΡΙΑ  49.000€ 
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€

ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 35 στρ. χερσο  60000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη 
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€ 
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλεττο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 20 στρ.Ροδακ+πομονα 45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 41 στρ με ροδακινα  κ ακτινιδια . 120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.
μενερο 12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 28000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33 τ.μ για Ιατρειο  1ος με ασανσερ 2
2000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από 25ως1500 
τ.μ  από 50 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλη-
σιον Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ εισογεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ καταστημα εξαιρετικη θεση  60+60 υπογειο 1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 
50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, 

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Από την εταιρία VOULISCHEMICALS ζητείται 
νεαρός άντρας για εργασία που να γνωρίζει άπταιστα 
μια ξένη γλώσσα (εκτός Αγγλικών).

 Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο info@voulis.com.
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ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση 
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα, 
καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες. Τηλ.: 6946 479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα 

Αρμονίου & Ακορντεόν για αρχάριους 
και προχωρημένους. Τηλ.: 6946 364695 
& 23310 21842.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και 
εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε παι-
διά δημοτικού και γυμνασίου. Τμές πο-
λύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980 
973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα 
στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή πτυ-
χιούχο Μαθηματικού ΑΠΘ σε φιλικές 
τιμές. Τηλ. επικοινωνίας: 6906 471253.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συνταξιούχος, ευ-

κατάστατος, ζητά γνωριμία με κυρία 
ηλικίας 55-70 ετών, για σοβαρή σχέση. 
Τηλ.: 6989 007541.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA SIVIC C, μπλέ 

χρώμασε καλή κατάσταση και πολύ κα-
λή τιμή. Τηλ: 6974544844 και 23310-
25476

ΠΩΛΕΙΤΑΙ TOYOTA YARIS 1.300 
κ.ε., μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύ-
ητες, 30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατά-
σταση, μαύρο. Τηλ.: 2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξυλολέβητας Solid Max 

τριετίας σε καλή κατάσταση 300 
ευρώ. Θερμαίνει επιφάνεια 200 
τ.μ. Τηλ.: 6945 122583.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτη-
τικό δωμάτιο λευκό με στρώμα, 
πλυντήριο ρούχων 45ά-
ρι, διπλή ντουλάπα, κα-
ναπές που γίνεται διπλό 
κρεβάτι, γραφείο με λευ-
κό τζάμι αμμοβολή και 
συρταριέρα γραφείου. 
Τηλ.: 6978 335129.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα 

γραφειου, σαλόνι SATO μπλε, 4 καρέκλες, τραπέ-
ζι, τραπεζάκι, τραπέζι πτυσσόμενο συσκέψεων, 
ντουλάπα με κλειδαριά (κερασί), ντουλάπα-ράφια 
(μελί), καναπέδες, όλα σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ.: 23310 21210, Κιν.: 6978 004183.

ΓΡΑΦΕΙΑ
 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ .Μαγαζί πολύ ιδιαίτερο, γωνιακό ,48τμ ισό-
γειο και 1ος όροφος με εσωτερική σκάλα, στο κέντρο της α-
γοράς στον πεζόδρομο. Μόνο σοβαρές  προτάσεις ( κωδ 423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Γραφείο στο κέντρο, 1ου ορ. στον πεζόδρομο, 
ανακαινισμένο πλήρως, λουξ,2 χώροι  wc.Τιμη 250€.(κωδ 127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Γραφείο ανακαινισμένο λουξ, τρείς υπέροχοι 
χώροι,κουζίνα 2 μπάνια βεράντα. Κατάλληλο για ιατρείο ,δι-
κηγορικό ,λογιστικό η οποιοδήποτε άλλο γραφείο.Τιμή 450€ 
(κωδ ΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτη-
τη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο 
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δω-
μάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη 
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 
120.000€(κωδ ΠΔ24)
 Λεωφόρος Ανοίξεως. Πωλείται, δύο δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο (μπορεί να γίνει και 3ο δωμάτιο) 4ου ορόφου 
διαμπερές. με μόνωση και αντλία θερμότητας, ανακαινισμένο 
πλήρως με θέα. Τιμή 125000€ (κωδ Π2Δ8)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Περιοχή Τσερμένι. .Οροφοδιαμέρισμα 130τ.μ, διαμπερές, 
1ος όροφος, 2ΔΣΚΜπάνιο, WC. Ωρομέτρηση .Πολύ άνετοι χώ-
ροι (δυνατότητα 3ου δωματίου) Τιμή 75000€(κωδ ΠΔ35)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 

μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώροι. 
Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα 2ου ορ. χωρίς ασανσέρ με 2 δωμάτια σαλοκουζί-
να μπάνιο ατομική θέρμανση πετρελαίου .Τιμή 220€. (κωδ 2Δ14)
Περιοχή γιοντζαλίκια. Ενοικιάζεται για μεγάλη οικογένεια. Τρια 
δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο  1ου ορόφου διαμπερές. Τιμή 
260€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ου ορόφου, κοντα  στην περιφερει-
ακή , δύο δωμάτια σαλοτραπεζαρία κουζίνα μπάνιο ατομική 
θέρμανση πετρελαίου ,χωρίς ασανσέρ, ελάχιστα κοινόχρη-
στα .Τιμή  190€!!! (Ε2Δ13)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1)
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο , περιοχή Λευκόπετρα, 2,5 στρεμματα, 
εντός σχεδίου, με μήλα στάρκιν .Άρτιο και οικοδομήσιμο με 
θέα Τιμή 16000ευρώ(κωδ ΧΠ5)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια 
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

Το φαρμακείο «Ζωή Μουρατί-
δου», Βενιζέλου 28, Βέροια, προσφέρει εργα-
σία σε κοπέλα στο τμήμα καλλυντικών με προϋ-
πηρεσία στο χώρο. Αποστολή βιογραφικών στην 
ηλεκτρονική δ/νση: zoi_mouratidou@yahoo.gr

Από την κατασκευαστική εταιρία ΜΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ζητείται ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ, με γνώσεις Η/Υ, 
autocad και Αγγλικά. Τηλ.: 6936805052 & 23310 93440 κ. 
Ραφαηλίδου. Αποστολή βιογραφικών στο:info@matsalas.gr.



Τις επενδύσεις σε 
νέες τουριστικές μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις 
στην Κεντρική Μακε-
δονία, παρουσίασαν 
σε συνέντευξη τύπου ο 
Περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Από-
στολος Τζιτζικώστας, 
ο Γενικός Γραμματέας 
Δημόσιων Επενδύσε-
ων ΕΣΠΑ του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Α-
νάπτυξης Παναγιώτης Κορκολής και ο Πρόεδρος του 
Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
(ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) και Πρόεδρος του Ενδιάμεσου Φορέα 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) Θωμάς – Φωκί-
ων Αλγιανάκογλου.

Η ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουρι-
στικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας έχει ήδη αρχίσει.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «ήδη έχουν ε-
νταχθεί 152 επενδύσεις στην Κεντρική Μακεδονία, 
συνολικού ύψους 48 εκ. ευρώ, από τα οποία τα 24 
εκ. ευρώ, είναι η χρηματοδότηση της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, με πόρους του ΕΣΠΑ που 
προσθέσαμε στο προϋπολογισμό που είχε προκηρύ-
ξει το Υπουργείο Ανάπτυξης, για να καταφέρουμε να 
ανταποκριθούμε στην πολύ μεγάλη συμμετοχή των 
υποψηφίων επενδυτών. Είναι 152 τουριστικές επεν-
δύσεις που ξεκινούν να υλοποιούνται άμεσα. Στον 
Αναπτυξιακό Νόμο, στους δύο κύκλους της Γενικής 
Επιχειρηματικότητας, και στις Νέες Ανεξάρτητες Ε-
πιχειρήσεις, έχουν υποβληθεί επίσης 32 επενδυτικές 
προτάσεις, ύψους 37 εκ. ευρώ. Ταυτόχρονα, κάνου-
με ακόμα ένα, πολύ μεγάλο και σημαντικό βήμα για 
την επιχειρηματικότητα στην Κεντρική Μακεδονία, έ-
χοντας ήδη προκηρύξει δύο μεγάλες δράσεις για την 
επιχειρηματικότητα, για τον τουρισμό, τις υπηρεσίες, 
το εμπόριο και τη μεταποίηση, συνολικού ύψους 130 
εκ. ευρώ, από τα οποία τουλάχιστον τα 64 εκ. ευρώ, 
θα είναι η χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας από το Επιχειρησιακό μας πρόγραμμα 
του ΕΣΠΑ».

Ο Περιφερειάρχης  χαρακτήρισε τον τουρισμό, 

«τη βαριά βιομηχανία του 
τόπου μας, την κινητήριο 
δύναμη της οικονομίας 
μας» και επισήμανε ότι 
η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας ήταν η πρώ-
τη στη χώρα που επέλεξε 
το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ως άμε-
σο συνεργάτη.

Μάλιστα υπογράμμι-
σε ότι στο ολοκληρωμένο 
ΕΣΠΑ 2007-2013, Περι-
φέρεια, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και 

Επιμελητήρια υλοποίησαν με απόλυτη επιτυχία το 
πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, από το οποίο 
ωφελήθηκαν 1.358 επιχειρήσεις με 83 εκ. ευρώ και 
δημιουργήθηκαν περισσότερες από 700 νέες θέσεις 
εργασίας.

Αναφερόμενος στα στοιχεία του τουρισμού στην 
Κεντρική Μακεδονία ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι η 
Περιφέρεια είναι σταθερά η πρώτη στην Ελλάδα σε 
αφίξεις τουριστών. «Το 2018, το 27% των τουριστών 
που ήρθαν στη χώρα, επισκέφθηκε την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Ε-
πιχειρήσεων και της Τράπεζας της Ελλάδος, όλοι οι 
κρίσιμοι δείκτες του τουρισμού στην Κεντρική Μακε-
δονία έχουν εκτοξευθεί την τελευταία πενταετία. Είναι 
ακριβώς η περίοδος που εμπλουτίσαμε το τουριστικό 
προϊόν του τόπου μας, προβάλλοντας σε όλες τις με-
γάλες εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πέρα 
από τις μοναδικές θάλασσες και ακτογραμμές μας 
και όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά του τουριστικού μπουκέτου, που προσφέ-
ρει στον επισκέπτη της, η Κεντρική Μακεδονία, όπως 
το χειμερινό τουρισμό, τον ιστορικό και αρχαιολογικό, 
τον ιαματικό και ιατρικό τουρισμό, τον εκθεσιακό και 
συνεδριακό, τον αγροτουρισμό και τον πολιτιστικό 
τουρισμό, τον ‘city – break’ και τον γαστρονομικό 
τουρισμό με τη Μακεδονική Κουζίνα. Την τελευταία 
πενταετία οι αφίξεις τουριστών ξεπέρασαν τα 7,2 
εκατομμύρια και πλησιάζουν τα 7,5 εκατομμύρια. Δη-
μιουργήθηκαν 3.000 νέες θέσεις εργασίας στον του-
ριστικό κλάδο. Το ξενοδοχειακό δυναμικό ξεπέρασε 
τις 90.500 κλίνες. Οι αφίξεις τουριστών από το εξω-

τερικό από 1.134.000 το 2013, έφτασαν περίπου το 
ενάμιση εκατομμύριο το 2017, σημειώνοντας αύξηση 
μεγαλύτερη του 30%. Οι αφίξεις Ελλήνων τουριστών 
το ίδιο διάστημα, από 904.000 ξεπέρασαν το 1 εκα-
τομμύριο. Οι διανυκτερεύσεις των τουριστών από το 
εξωτερικό, από 5.5 εκατομμύρια το 2013, ξεπέρασαν 
τα 7 εκατομμύρια το 2017, Το ίδιο διάστημα οι διανυ-
κτερεύσεις των Ελλήνων τουριστών έφτασαν τα 2,4 
εκατομμύρια από 1,9», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Τρία ακόμα πολύ σημαντικά στοιχεία για την πο-
ρεία του τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία, που 
ανέφερε ο Περιφερειάρχης είναι:

1.Οι αφίξεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Από 
περίπου 2 εκατομμύρια αεροπορικές αφίξεις εξωτε-
ρικού και εσωτερικού το 2013 ξεπερνούν πλέον τα 3 
εκατομμύρια.

2.Η επιβατική κίνηση στα Λιμάνια της Κεντρι-
κής Μακεδονίας: Από 800.000 ξεπέρασε πλέον τις 
950.000.

3.Οι επισκέψεις στα μουσεία και τους αρ-
χαιολογικούς χώρους της Κεντρικής Μακε-
δονίας: Από 600.000 το 2013 είναι πλέον 
περισσότερες από 1 εκατομμύριο, αύξηση 
που αγγίζει το 70%.

«Η δουλειά που κάνουμε, σε συνεργα-
σία με όλους τους φορείς αποδίδει καρπούς. 
Φέρνει νέο χρήμα στην πραγματική μας οι-
κονομία. Δημιουργεί πολλές, νέες θέσεις ερ-
γασίας. Κινητροδοτεί νέες επενδύσεις και 
ενισχύει την αναπτυξιακή μας προσπάθεια. 
Καταφέραμε να πετύχουμε την επέκταση της 
τουριστικής περιόδου και αγγίζουμε πλέον 
το στόχο της καθιέρωσης του δωδεκάμηνου 
τουρισμού. Φέραμε πίσω στην Κεντρική Μα-
κεδονία τους τουρίστες από τη Γερμανία, την 
Αγγλία, την Ιταλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής τις λεγόμενες δηλαδή, ‘παραδοσια-
κές’ τουριστικές αγορές. Και επιπλέον, ανοί-
ξαμε την Περιφέρειά μας σε νέες τουριστικές 
αγορές – στόχους, όπως το Ισραήλ, την Πο-
λωνία, τις Αραβικές Χώρες και την Ασία», 
υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας, ενώ έκανε α-
ναφορά και στις προβλέψεις της μελέτης του 
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρή-
σεων για την επόμενη πενταετία στην Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Προβλέπεται:

-21% αύξηση αφίξεων.
-15% αύξηση εσόδων από τον τουρισμό.
-Ο οδικός τουρισμός θα συνεχίσει σταθερά να 

αναπτύσσεται.
-Ιδιαίτερη δυναμική θα έχουν ο «city – break» 

τουρισμός και ο yachting τουρισμός.
-Μέχρι το 2021, οι επισκέπτες για τον πολιτιστικό 

τουρισμό, αναμένεται να ξεπεράσουν τους επισκέ-
πτες για τον ήλιο και τη θάλασσα.

Ανακοίνωσε δε ότι από τις 7 Μαρτίου 2019 η 
Περιφέρεια σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια θα 
αρχίσει τις ενημερωτικές εκδηλώσεις και στους επτά 
νομούς της περιοχής, με στόχο να ενημερωθούν όσο 
το δυνατόν περισσότεροι πολίτες, όσο το δυνατόν 
περισσότερες επιχειρήσεις, για τις δράσεις που προ-
κηρύσσονται, προκειμένου να επιτευχθεί και πάλι η 
μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.
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P Προχθές, μετά α-
πό πολλά χρόνια, δέχθηκα 
ανήθικη πρόταση από γυ-
ναίκα να πάω σπίτι της. Και 
δεν είχαν λεξικό μαζί μου…

 
P Μια 85χρονη γει-

τόνισσα ήταν, που μου 
ζήτησε να πάω να τη βο-
ηθήσω για κάτι πράγματα 
στο πατάρι.

 
P Ανήθικη πρόταση, 

για έναν μεσήλικα με μέση.
 
P Ανήθικη πρό-

ταση, και γιατί έχει βά-
λε-βγάλε, ανέβασε-κατέ-
βασε. Έτσι τα εκλαμβάνει 
αυτά τα πράγματα η γενιά των σπαγγέτι γουέ-
στερν.

 
P Babogrian Rhapsody!
 
P By the way, λίγο σπαγγέτι ή λίγο γουέ-

στερν αν έβαζε στην ‘Ευνοούμενή’ του ο Λάνθι-
μος, θα το είχε στο τσεπάκι το Όσκαρ σκηνοθεσί-
ας ή καλύτερης ταινίας.

 
P Κι αν δεν έπαιρνε Όσκαρ πρώτου γυναικεί-

ου ρόλου η ‘ευνοούμενη’ της τελετής, τότε ποια;
 
P Τι να καταλάβουμε εμείς από την τρο-

φαντή Ολίβια Κόλμαν; Παιδιά μεγαλωμένα με τη 
στέκα Ολίβια Νιούτον Τζον.

 
P Μια από τις πιο βαρετές τελετές όλων των 

εποχών, η φετινή των Όσκαρ. Αυτά παθαίνει όποιος 

προοδευτικά εντρυφά στον ευρωπαϊκό κινηματογρά-
φο.

 
P Ο Αντρέι Ταρκόφκσκι έφυγε νωρίς.
 
P Αντρέι ζεις!
 
P Κατά τα λοιπά, στην επόμενη ζωή μου 

θα είμαι με το κεφάλαιο. Με κάπα κεφαλαίο.
 
P Διότι δεν αντέχω κάθε πρωί να ξυπνάω 

φτωχός και καταφρονημένος.
 
P Ακόμα να βρω τι θα ντυθώ στα καρ-

ναβάλια, Και δεν απαντάει κι ο Καμμένος στα 
τηλέφωνα.

 
P Προχθές βράδυ είπα στην αγάπη ότι πει-

νάω σαν λύκος. Μου παρήγγειλε μια γιαγιά.
 

P 500 ευρώ το στρέμμα για εκριζώσεις 
ροδακινιών δίνουν οι Ισπανοί. Ντε ξεριζωμίνιμις.

 
P Εμείς το ισπανικό το κόψαμε νωρίς.
 
P Η χειρότερη στάση στο σεξ είναι όταν 

είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κα-
νένας.

 
P Και:
 Ήταν ένα ωραίο κυριακάτικο πρωινό στο γκολφ 

της Γλυφάδας και δύο κομψές νεαρές κυρίες παίζανε 
συζητώντας και χασκογελώντας. Δεν ξέρανε βέβαια 
το άθλημα και βαράγανε στον γάμο του Καραγκιόζη. 
Κάποια στιγμή χτυπάει μια δυνατή μπαλιά η μία, κι η 
μπάλα προσγειώνεται με φόρα πάνω σε ένα γκρουπ 
ανδρών που παίζανε στην επόμενη τρύπα.

-Αααααχ! ακούγεται μια φωνή πόνου και ένας 
φουκαράς κουλουριάζεται πιάνοντας με τα δύο του 
χέρια το επίμαχο σημείο του σώματός του και σφα-

δάζοντας στο έδαφος.
-Χίλια συγγνώμη κύριε, λέει η κοπέλα τρομοκρα-

τημένη πλησιάζοντας αμέσως τον άτυχο παίκτη, δεν 
το ήθελα. Αφήστε με να σας βοηθήσω.

-Δεν πειράζει δεσποινίς, δεν είναι τίποτα θα μου 
περάσει, ψέλλισε ανάμεσα σε βογκητά ο άνθρωπος, 
που είχε γίνει κατακόκκινος από τον πόνο και εξακο-
λουθούσε να μένει κάτω σε στάση του εμβρύου.

-Μα σας παρακαλώ, επέμενε η κοπέλα. Αφήστε 
με να σας κάνω ένα μασάζ να σας ανακουφίσω. Εί-
μαι νοσοκόμα και ξέρω από αυτά…

Και χωρίς άλλη κουβέντα, σκύβει επάνω του, α-
πομακρύνει απαλά τα χέρια του από τα αχαμνά του, 
χαλαρώνει το παντελόνι και βάζοντας και τα δύο της 
χέρια μέσα αρχίζει να του κάνει ένα απαλό μασάζ σε 
όλη την επίμαχη περιφέρεια.

-Πώς αισθάνεστε τώρα; τον ρωτάει μετά από 2-3 
λεπτά τρίψιμο.

-Υπέροχα δεσποινίς μου, απαντά ο τραυματίας, 
αλλά ο αντίχειράς μου ακόμα με πεθαίνει!

Κ.Π.

Αύξηση 30% στις αφίξεις τουριστών από το εξωτερικό στην Κεντρική Μακεδονία
Α. Τζιτζικώστας: «152 νέες τουριστικές επενδύσεις εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ»
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