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Θα «μυρίσουμε» φυσικό 
αέριο και στην Ημαθία 

σύντομα;
  Η συνάντηση του ημαθιώτη υφυπουργού Αποστόλη 
Βεσυρόπουλου με τους τεχνοκράτες της εταιρίας 
Φυσικού Αερίου για την έλευση του και στην Ημαθία 
και τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν μετά την 
συνάντηση δείχνουν ότι τελικά δεν πρόκειται για 
όνειρο μακρινό. Η έναρξη εργασιών στα τέλη του 
2020 και η ένταξη του έργου στο νέο ΕΣΠΑ, που 
δίνει εγγυήσεις για την χρηματοδότηση, μπορούν να 
κάνουν τον ημαθιώτη να αισθάνεται ότι στο άμεσο 
μέλλον το φυσικό αέριο θα μπει στην καθημερινότητά 
του. Επιπλέον οι εμπορικές επιχειρήσεις βλέπουν την 
προοπτική της φθηνής ενέργειας που μπορεί να δώσει 
άλλη ώθηση στην δραστηριότητά τους. Επομένως 
απομένει να παρακολουθούμε τις σημαντικές εξελίξεις 
για το θέμα και να συστρατευθούν  οι εμπλεκόμενοι 
φορείς και πολιτικοί προκειμένου η Ημαθία να 
«μυρίσει» φυσικό αέριο που σίγουρα θα αλλάξει τις 
οικονομικές ισορροπίες στο νομό μας.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Εφραίμ του Σύρου, Χάριτος,

Παλλαδίου, Ιακώβου

Τιμητικήπλακέταστον
ΒασίληΒόλκογιατην

54χρονηπορείατουστην
αθλητικήδημοσιογραφία

ΤοναθλητικογράφοΒασίληΒόλκο, τίμησε ηΈνωσηΣω-
ματείωνΧειροσφαίρισηςΚεντρικήςΜακεδονίας για τα54
χρόνιασυνεχούςαθλητικήςδημοσιογραφίαςκαιτηδιαρκήτου
παρουσίαστααθλητικάγεγονότατηςΒέροιας.

ΗεκδήλωσηέγινετομεσημέριτηςπερασμένηςΚυριακής,
στοΦιλίππειο, όπου ο πρόεδρος τηςΈνωσης,Διονύσης
Ντόβας, του απένειμε την τιμητικήπλακέτα θυμίζονταςπα-
ράλληλατηνπαρουσίατουΒασίληΒόλκουτο1979στηγενική
συνέλευσητουΣΕΓΑΣ,όπου,ωςεκπρόσωποςτουΦιλίππου,
είχεψηφίσειγιατηνανεξαρτητοποίησητουχαντ-μπολαπότο
ΣΕΓΑΣσενέαομοσπονδία,τησημερινήΟΧΕ.Οαθλητικογρά-
φοςκαιχρόνιασυνεργάτηςτουΛΑΟΥ,ευχαρίστησεαπόκαρ-
διάςτηνΈνωση,γιατηντιμητικήδιάκρισηκαιαναγνώρισητης
54χρονηςσυνεχούςαθλητικής δημοσιογραφίας, με ρεπορτάζ
στο χαντμπολ καιστονΦίλιπποΒέροιας.Ευχές κι απόμας
καισανώτερα!

l Με «μπηχτές» για υψηλό-
βαθμο στέλεχος από την Ημαθία,
ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του ο
γραμματέας της Ν.Ε. ΚΙΝΑΛΗμα-
θίας,ΚώσταςΑσλάνογλου, στην
εκδήλωσηκοπήςτηςπίταςπουσυν-
δυάστηκε με ομιλία του Γραμματέα
του κόμματοςΜ. Χριστοδουλάκη,
στην«Ελιά»τηςΒέροιας.Μεταξύάλ-

λων ο κ.Ασλάνογλου ανέφερε: «…
είμαστε εδώ,μετά την τελευταίαφο-
ρά (πέρυσι)πως κόψαμεπίτα…θα
θυμάστε…ότι εκείνος ο τύποςπου
ήρθεκαιτοέκανε–καιαπολογούμαι
γι’αυτό–σήμεραμαςχαιρετάειαπό
απέναντι…Δενπειράζει…Ο καθέ-
ναςκρίνεταικιαπ’αυτάπουκάνει,κι
απ’αυτάπουδενκάνει!».
l Ακολούθησε:α)το«μήνυμα»

γιαξεσκαρτάρισματουμητρώου,στο
οποίο σήμερα είναι μεν εγγεγραμ-
μένα 2.300 μέλη, από τηνπερίοδο
της εκλογήςπροέδρου, χωρίς όμως
να είναι ενεργά και β) το κάλεσμα
μελώνπου ξεκάθαρα θα επιλέξουν
τονπολιτικό χώρο τουΚΙΝΑΛ-ΠΑ-
ΣΟΚ(χρησιμοποίησεδημόσιαπλέον
και τα δύοο γραμματέας τηςΝ.Ε.),
για να μπορούν να στηρίξουν και
να ανεβάσουν το κόμμα τοπικά και
πανελλαδικά.
l Πάντωςηπαρουσία μελών

καιφίλων,στηνεκδήλωση,μόνοεν-
θαρρυντικήδενήταν,σεσχέσημετις
γεμάτες αίθουσες τουπαρελθόντος.
Τομόνοσταθερό,ήτανη«ώραΠΑ-
ΣΟΚ», αφού ο Γραμματέας, καθυ-

στέρησεμισήώραπερίπου.
l Από τις ειδήσειςπουπροέ-

κυψε σε παραπολιτικά πηγαδάκια,
είναι ο ρόλος τηςΝ.Ε. εν’ όψει του
συνεδρίου,ενώστοπλαίσιοτωνπρο-
συνεδριακώνδιαδικασιώνκαιτηςθε-
ματικής ενότητας (αγροτικό)πουθα
αναλάβει τοΌργανο της Ημαθίας,
σχεδιάζεται και επίσκεψη τηςΦώ-
φηςΓεννηματάστηΒέροια.

Το25%τωνμαθητώνστηνΗμαθίααπουσιάζουν
λόγωγρίπης–ΣτουςΔήμουςηαρμοδιότηταγιατη
λειτουργίατωνσχολείων,σεπεριόδουςεπιδημιών

Στην αρμοδιότητα τωνΔήμων εντάσσει ο
Κλεισθένης τις αποφάσεις για διακοπήμαθη-
μάτων και κλείσιμο σχολείων σε περίπτωση
επιδημιών, όπως αυτή της γρίπηςπου έριξε
πολλούςμαθητέςστο κρεβάτι.Με την έναρξη
τηςεβδομάδας,χθεςΔευτέρατοποσοστότων
μαθητών που απουσίαζαν από τις σχολικές
αίθουσες, ανήλθε στο 25% (από 20%που
ήταν την περασμένηΠαρασκευή), οπότε σε
περιπτώσειςσχολείωνμεπολύ υψηλάποσο-
στά, θααποφασίσουν οι δήμαρχοι για την α-
ναγκαιότηταήμη,ναδιακοπούνταμαθήματα,
προφανώςσεσυνεργασία με τιςΔιευθύνσεις
Εκπαίδευσης.

Πάντως, το αρμόδιοΥπουργείο ανακοίνω-
σε χθες ότι οι απουσίες λόγωγρίπης, δεν θα
μετράνε…

Ασλάνογλου για Θεοχαρόπουλο: «Εκείνος ο τύπος
που έκοψε πέρυσι την πίτα του ΚΙΝΑΛ, μας χαιρετάει 

από… απέναντι»
Φ.ΓεννηματάστηΒέροια(;)…καιάλλαπαραπολιτικά!

Με αφορμή τον ετήσιο χορό του
συλλόγου Κρητικών Ν. Ημαθίας το
Σάββατο1Φεβρουαρίου,προσκεκλη-
μένοιστοστούντιοτουΑΚΟΥ99.6και
στηνεκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑήταν
ο πρόεδρος του συλλόγουΣτέλιος
Αλιγιζάκης και ο αντιπρόεδρος και
χοροδιδάσκαλοςΚώστας Ταμπακά-
κης. Ο κ.Αλιγιζάκης μίλησε για την
στήριξητωνΒεροιέωνκαιημαθιωτών,
πουαγκάλιασαν τονσύλλογοαπό το
1982 που ιδρύθηκε, ενώ υπογράμ-
μισε την τεράστια προσπάθεια που
κάνουν για να διατηρήσουν τηνπα-
ράδοση.Ο αντιπρόεδρος αναφέρθη-
κεστα τμήματα εκμάθησης κρητικών
χορών του συλλόγου που ξεκινούν
από5 χρονώνπαιδάκια καιφτάνουν
μέχρι υπερήλικες άνω των 80 που
δενείναικανΚρητικοί,αλλάαγαπούν
τους χορούς τηςΚρήτης. Σε όλη την
διάρκεια της συνέντευξης ακουγόταν

ως«χαλί»τραγούδιατουΝ.Ζωιδάκη,
ενώ οι ακροατές κατέκλεισαν με εν-
θουσιώδη μηνύματα τα socialmedia
τουσταθμού.

ΗμαντινάδατουΝίκουΖωιδάκη
γιατονΑΚΟΥ99.6

Κατάτηνδιάρκειατηςσυνέντευξης
μετοπροεδρείοτουΣυλλόγουΚρητι-
κών υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία
με τον τραγουδιστήΝίκο Ζωιδάκη,
ο οποίος θα τραγουδήσει στον χορό
τωνΚρητικών και μίλησε για το εξαι-
ρετικό έργοπου επιτελεί οΣύλλογος
για την διατήρηση και διάδοση του
κρητικού πολιτισμού.Ανέφερε τους
ιδιαίτερους δεσμούς με τονπρόεδρο
ΣτέλιοΑλιγιζάκη, αφού σε ηλικία 12
ετών οΝ. Ζωιδάκης σε ένα από τα
πρώτα γλέντιαπουσυμμετείχε, τρα-
γούδησε και έπαιξε λύρα στην βά-
φτιση τουπροέδρου.Ακολούθησε ο

γάμος και τα βαφτίσια των παιδιών
του προέδρου, όπου και πάλι ο Ν.
Ζωιδάκηςέδωσετοπαρόνμετηνλύ-
ρα του!Τέλοςαφούπροκλήθηκεαπό
τονΣτ.Αλιγιζάκη ζωντανάστοναέρα
«σκάρωσε»στηνστιγμήμια μαντινά-
δαγιατονΑΚΟΥ99,6.

«Αν θέλεις να σου τραγουδώ ν’ 
ακούσεις την φωνή μου, στον ΑΚΟΥ 
να συντονιστείς, για να χαρεί η ψυ-
χή μου»   Ν. Ζωιδάκης (27-01-2020)

«Πλημμύρισε»ΚρήτηχθεςτοστούντιοτουΑΚΟΥ99.6



Με «καθαρό» μητρώο μελών προχωράει σε νέους 
πολιτικούς στόχους το ΚΙΝΑΛ – ΠαΣοΚ  

-Ομιλία και κοπή πίτας στη Βέροια από τον Μ. Χριστοδουλάκη

Την πρώτη της πολιτική εκδήλωση για τη νέα χρονιά, έκανε η Ν.Ε. του Κινήματος Αλλαγής  της Ημαθίας, με 
ομιλητή τον Γραμματέα του κόμματος, Μανώλη Χριστοδουλάκη, στην «Ελιά» της Βέροιας, το μεσημέρι του Σαβ-
βάτου 25 Ιανουαρίου. Προηγήθηκε  ο χαιρετισμός του Γραμματέα του ΚΙΝΑΛ Ημαθίας Κώστα Ασλάνογλου, που 
αναφέρθηκε στο εν εξελίξει πρόγραμμα δράσεων του ΚΙΝΑΛ, στο πλαίσιο της νέας προσπάθειας να καταγραφεί 
σε πραγματικά δεδομένα το ανθρώπινο δυναμικό του ΚΙΝ.ΑΛ – ΠΑΣΟΚ, ώστε να υπάρξει στο εξής ένα καθαρό 
μητρώο μελών με ανθρώπους που επιθυμούν πραγματικά να σχετίζονται με τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και 
μ’ αυτούς να πορευθεί το κόμμα προς την  συνδιάσκεψη που θα ξεκαθαρίσει το πολιτικό και ιδεολογικό του στίγμα 
και θα καταλήξει στην εκλογή Οργάνων. Προς τούτο κατέφθασε μαζί με τον Γραμματέα και ένας φάκελος με τις 
νέες κάρτες μελών. Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Χριστοδουλάκης, αναφέρθηκε στους 5 στόχους του κόμματος για 
το 2020, που είναι τα εθνικά θέματα και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της χώρας, η εξειδίκευση του σχεδίου 
«Ελλάδα» μέσα από 37 νέους τομείς πολιτικής, τα εργασιακά, το ιδεολογικό στίγμα του κόμματος στο πλαίσιο της 
νέας εποχής και η πλήρης θεσμική λειτουργία του κόμματος με Όργανα που θα λειτουργούν  ως ζωντανά πολιτικά 
κύτταρα, εν όψει και του Συνεδρίου της νεολαίας ΚΙΝΑΛ.  Κλείνοντας, ο κ. Χριστοδουλάκης ευχήθηκε να είναι το 
2020 μια χρονιά με νέες μάχες που θα δώσουν όλοι μαζί και έκοψε συμβολικά την πίτα της νέας χρονιάς.
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Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κ. Καλαϊτζίδη

Έργα καθαρισμού ποταμών-ρεμάτων 
και στήριξης δρόμων, σε όλη την Ημαθία

Μετά τους καθαρισμούς και διανοίξεις που έγιναν με ευθύνη της 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ή της Κεντρικής Περιφέρειας, την 
τελευταία πενταετία, σε πολλά χιλιόμετρα ποταμών και ρεμάτων στην 
Ημαθία, που πλημμύριζαν, (ώστε να μηδενιστούν ή να ελαχιστοποιη-
θούν οι πλημμύρες), πρόσφατα, μετά τις βροχοπτώσεις Νοεμβρίου και 
Δεκεμβρίου του 2019, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Κ. Καλαϊτζίδης, 
με επείγουσα απόφασή του καθόρισε τον προγραμματισμό  και νέων 
εργασιών πρόληψης ή αποκατάστασης υποδομών από φυσικές κατα-
στροφές. 

Καθόρισε δηλαδή τον επείγοντα καθαρισμό ρεμάτων ή την στήριξη 
δρόμων και εγκαταστάσεων που κινδυνεύουν, με τις ενέργειες που 
του δίνει ο νόμος για επείγουσες εργασίες πολιτικής προστασίας και 
αντίστοιχη χρηματοδότηση αυτών, με σύντομες διαδικασίες. Οι προη-
γούμενες παρεμβάσεις ήταν με τακτικές ή έκτακτες εγκρίσεις, σε όλα 
τα μεγάλα ποτάμια της Ημαθίας, στα οποία συνεχίζονται κατά θέσεις οι 

εργασίες καθαρισμού από τα μπάζα και φερτά υλικά.

Σημεία παρεμβάσεων
Με την πρόσφατη απόφαση του  Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, οι 

εργασίες που ήδη ξεκίνησαν, και θα υλοποιηθούν μέχρι την άνοιξη, α-
φορούν σε ρέματα που την αρμοδιότητά τους είχαν οι Δήμοι, αλλά πριν 
1 χρόνο περίπου με την αλλαγή της νομοθεσίας πέρασαν στις Περιφέ-
ρειες. Αφορούν θέσεις με μπαζωμένες κοίτες και γέφυρες στον ποταμό 
Τριπόταμο (Βέροια), σε ρέματα Βεργίνας- Παλατιτσίων, στις αρδευτικές 
εγκαταστάσεις του ΤΟΕΒ Βέροιας, στις ιρλανδικές διαβάσεις Μακρο-
χωρίου, Ταγαροχωρίου, ΟΣΕ-όπισθεν εργοστασίου Venus Βέροιας, σε 
ιρλανδικές της Βεργίνας, κλπ. Επίσης σε πρανή δρόμων και αγροκτή-
ματα που από την ορμή του νερού υπέστησαν καθίζηση, στις περιοχές 
γειτονίας με ρέματα. Ορισμένες από τις παραπάνω επεμβάσεις είχαν 
ζητήσει οι Δήμοι, ή άλλοι τοπικοί φορείς.
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ΝΤΟΥΛΙΤΛ 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Π ρ ο β ο -
λές:   Πέμπτη 
23/1/20 – Πα-
ρ α σ κ ε υ ή 
24/1/20 – Σάβ-
βατο 25/1 – 
Κυριακή 26/1 
στις 17.15

Σ κ η ν ο θ ε -
σία: 
ΣΤΙΒΕΝ ΓΚΕΪ-
ΓΚΑΝ

Σενάριο: ΣΤΙΒΕΝ ΓΚΕΪΓΚΑΝ
Ηθοποιοί: ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ, 

ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ, ΜΑΡΙΟΝ ΚΟΤΙΓΙΑΡ, ΡΟ-
ΜΠΕΡΤ ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΣΕΛΕΝΑ ΓΚΟ-
ΜΕΖ, ΡΑΜΙ ΜΑΛΕΚ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΟΚΤΑΒΙΑ 
ΣΠΕΝΣΕΡ, ΜΑΪΚΛ ΣΙΝ, ΚΑΡΜΕΝ ΕΤΖΟΓΚΟ, 
ΡΕΪΦ ΦΑΪΝΣ, ΚΟΥΜΑΪΛ ΝΑΝΤΖΙΑΝΙ

ΕΥΤΥΧΙΑ   (Συνεχίζει για 5η και τελευταία 
εβδομάδα)

Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00
Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί: ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Α-

ΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥ-
ΛΟΣ ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥ-
ΛΗΣ, ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΙΑ 
ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕ-
ΤΗ, ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, 
ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΓΓΙΡΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

1917   (Συνεχίζει για 3η και τελευταία ε-
βδομάδα)

Προβολές:  Καθημερινά στις 21.30

Σενάριο/ Σκηνοθεσία: ΣΑΜ ΜΕΝΤΕΣ
Ηθοποιοί: ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ,  ΜΑΡΚ 

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

ΣΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ  -  KNIVES OUT
Προβολές:  Πέμπτη 23/1/20 – Παρασκευή 

24/1/20 – Δευτέρα 27/1 – Τρίτη 28/1 – Τετάρτη 
29/1 στις 20.30

Σάββατο 25/1/20– Κυριακή 26/1/20 στις 
19.00 και 21.30

Σκηνοθεσία: ΡΑΪΑΝ ΤΖΟΝΣΟΝ
Σενάριο: ΡΑΪΑΝ ΤΖΟΝΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΤΟΝΙ ΚΟΛΕΤ, ΝΤΑΝΙΕΛ 

ΚΡΕΓΚ, ΚΡΙΣ ΕΒΑΝΣ, ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΠΛΑΜΕΡ, 
ΦΡΑΝΚ ΟΖ, ΑΝΑ ΝΤΕ ΑΡΜΑΣ, ΚΑΘΡΙΝ ΛΑΝ-
ΓΚΦΟΡΝΤ, ΤΖΕΪΜΙ ΛΙ ΚΕΡΤΙΣ, ΤΖΟΝ ΤΖΟΝ-
ΣΟΝ, ΜΑΪΚΛ ΣΑΝΟΝ

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»     23/1/20 - 29/1/20

Το βιβλίο της Αθηνάς Λατινοπούλου 
«Να γίνεις εσύ θεός», 

παρουσιάζεται στη Βέροια
Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020, στις 7:30μμ παρουσιάζεται στη Βέ-

ροια («εκτός χάρτη»)  το βιβλίο της Αθηνάς Λατινοπούλου, «Να γίνεις 
εσύ θεός». 

Ένα προϊόν φαντασίας με αφετηρία καταστάσεις και συμβάντα που 
είναι δυνατόν να εντοπιστούν μέσα στην πραγματικότητα της ανθρώπι-
νης κοινωνίας.

Το βιβλίο θα παρουσιάσει η Ολυμπία Μπέτσα, φιλόλογος - πρό-
εδρος της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού  Ν. Ημαθίας 
(Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η συγγραφέας.

Μέσ’ στης τα-
βέρνας τη γωνιά 
λοιπόν και φέτος.

Τετάρτη 29-01-
2020 και ωρα 20.30 
στο Χώρο Τεχνών, 
θα τραγουδήσουμε 
και θα χορέψουμε 
για τη Θάλασσα.

Τη  Θ ά λ α σ σ α 
που μοιάζει με την 
καρδιά μας, με τα 
συναισθήματά μας, 
με την ψυχή μας, 
με την ίδια μας τη 
ζωή.

Η θάλασσα απο-
τελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο του ελληνι-
σμού.

Η επίδραση του 
υγρού στοιχείου σε κάθε εκδήλωση του λαού μας, 
μέσα στους αιώνες, οφείλεται στο γεγονός ότι 
αυτό ενυπάρχει στο DNA του Έλληνα και αποτυ-
πώνεται με διάφορους τρόπους σε όλες σχεδόν 
τις πτυχές του βίου του. Η απεραντοσύνη της 
θάλασσας προκαλεί συναισθήματα ελευθερίας, 
φυγής και αναζήτησης, καθώς παρέχει τη δυνατό-
τητα επαφής και σύνδεσης με άλλους γνωστούς ή 
άγνωστους τόπους.

Ειδικότερα στο ελληνικό τραγούδι παρατηρείται 
μια πολύμορφη προσέγγιση της θάλασσας που 
βεβαιώνει τη στενή σχέση του Έλληνα με αυτή.

Το ρεμπέτικο - λαϊκό τραγούδι, συμπορεύεται 
και με τη θάλασσα. Μπορεί να είναι λιγοστές οι 
λυρικές αναφορές σε νησιά και άλλα ειδυλλιακά 
θαλασσινά τοπία, αλλά συναντούμε συχνά, λιμά-
νια, απόπλους αποχωρισμού, ναυτικές ενασχολή-
σεις, ναυάγια και άλλες καταστάσεις που άπτονται 
του κοινωνικού βίου.

Δεν απουσιάζουν βέβαια και τα ονειρικά ταξίδια 
σε μέρη εξωτικά, ούτε οι ρομαντικές βαρκάδες σε 
θάλασσες και ακρογιαλιές στα όρια των παραθα-
λάσσιων, εννοείται, πόλεων.

« Όποιος φέρνει τη θάλασσα στην αγκαλιά του, 
είναι σαν να μην υποφέρει από βάρος, είναι σαν 
να μην ντρέπεται που πηγαίνει με τον αγέρα, είναι 

σαν να κρατάει ολάκερη τη γη μέσα στη νύχτα, να 
τραγουδάει μέσα στον άνεμο κι έτσι να χάνει και 
να κερδίζει τη φωνή του.

Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει, το 
ψάλλει με την θεία της φωνή , όταν στους ώμους 
της απλώνει την γαλήνη, σαν φόρεμά της ο και-
ρός ο θερινός».

Σ’ αυτήν την Θάλασσα ας περιπλανηθούμε κι 
εμείς μέσα από τις μελωδίες, τους ρυθμούς, τις 
ιστορίες της ρεμπέτικής μας μούσας, κι ας αφε-
θούμε σ’ αυτή την μυστήρια έλξη που ασκεί πάνω 
μας .

«Η Θάλασσα που… με την καρδιά μας μοιά-
ζει».

ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΣ:
-Χαμουριάδης Δημήτρης : μπουζούκι
-Θεοδωρίδης Κων\νος : μπουζούκι – μπαγλα-

μάς
-Κασσερόπουλος Γιάννης : κιθάρα
-Σαββίδης Κων\νος : ακορντεόν
-Καμηλάκη Αρετή : βιολί
-Παπαρουσόπουλος Γιώργος : κρουστά
-Ηλιάδου Μάρθα : τραγούδι
-Μανουσαρίδης Γιάννης : τραγούδι
-Κελεπούρης Αντώνης : τραγούδι
Τους ευχαριστούμε, εκ των προτέρων, πάρα 

πολύ!

Η Παιδική Σκηνή του 
ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, ανεβάζει το γνωστό 
λαϊκό και αγαπημένο πα-
ραμύθι «Ο ΠΑΠOYΤΣΩ-
ΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ», που 
γράφτηκε από το Γάλλο 
συγγραφέα ΣΑΡΛ ΠΕΡΩ 
το 1812. 

Το παραμύθι ξεκινάει 
με μία φαινομενικά αδι-
κία. Ένας φτωχός μυλω-
νάς αφήνει κληρονομιά  
στον πρώτο και τον δεύ-
τερο γιο ότι έχει, και στον 
τρίτο ένα τσουβάλι με ένα 
Γάτο! 

Ο Γάτος δεν είναι α-
πλώς ένας απλώς Γάτος, 
αλλά ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ!

Μιλάει σαν ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΣ! Φοράει μπότες! και 
είναι ΕΞΥΠΝΟΣ! 

Έτσι θα βοηθήσει τον μικρό γιο στην αρχή 
να βγάλει χρήματα για να μπορέσει να ζήσει 
και στην πορεία να τον χρήσει Κόμη να του 
δώσει το παλάτι του Γίγαντα και να παντρευτεί 
την αγαπημένη του Πριγκίπισσα!

Το έργο μιλάει για το πως δημιουργείται και 
χτίζεται μία φιλία μέσα απ’ τη διαφορετικότητα, 
για το δίκαιο και το άδικο, για την επιπολαιότη-
τα και το κόστος της, για την ανιδιοτελή προ-
σφορά και βοήθεια, για την επιβολή της σωμα-
τικής δύναμης και τη δύναμη της εξουσίας με 
σκοπό να κυριαρχήσει ο φόβος και την τελική 

νίκη της δύναμης του 
μυαλού και της αγάπης.

 Οι παραστάσεις θα 
ανέβουν στην

« Α Ν Τ Ω Ν Ι Α Δ Ε Ι Ο 
ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΤΕΧΝΩΝ» 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΦΕ -
ΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - Ώρες: 
5.30μ.μ. & 7.00μ.μ.

Προπώληση 8€ - Τα-
μείο 10€ / Προπώληση 
βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙ-
ΡΟ» / Ισχύουν εισιτήρια 
ΟΓΑ Τηλ. 6973 056635

Τις σκηνοθετικές ο-
δηγίες έδωσε ο ΜΠΑ-
ΜΠΗΣ ΚΛΑΛΙΩΤΗΣ, η 
πρωτότυπη ΖΩΝΤΑΝΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ που έγραψε 
η ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΒΕΛΗ 
μέσα από τους στοίχους 
της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟΥ που ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΖΩΝΤΑΝΑ ε-
πί σκηνής οι ηθοποιοί, σε συνδυασμό με τα 
ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ που παίζουν οι έμπειροι 
ηθοποιοί ξεσηκώνουν μικρούς & μεγάλους! 

Η ζωγραφική του σκηνικού είναι της ΠΑ-
ΣΧΑΛΙΑΣ ΖΑΠΑΛΤΑ, ενώ την παράσταση έ-
ντυσε με τα υπέροχα κοστούμια η ΣΗΛΙΑ ΔΕ-
ΜΙΡΗ.

Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί: Σάβ-
βας Γραμματικός, Γιώργος Σαμαράς, Κατερίνα 
Οικονομίδη, Έλενα Αθανασοπούλου και ο Πέ-
τρος Γρύλλος στο ρόλο του Γάτου

ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗ

«Ο παπουτσωμένος γάτος» στη 
«Στέγη», το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου

«Η θάλασσα με την καρδιά σου μοιάζει»



Συνάντηση εργασίας είχε ο 
Υφυπουργός Οικονομικών και 
Βουλευτής Ημαθίας κ. Απόστο-
λος Βεσυρόπουλος, με τον Δ/ντα 
Σύμβουλο της ΔΕΠΑ (Δημόσια 
Επιχείρηση Αερίου) κ. Ξιφαρά 
και τον Δ/ντα Σύμβουλο της ΔΕ-
ΔΑ, (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύ-
ων Διανομής Αέριου) κ. Τσάκα.

Αντικείμενο της συνάντησης 
τα έργα για την έλευση του φυσι-
κού αερίου στην Ημαθία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση 
που έγινε στον κ. Βεσυρόπουλο, 
σε πρώτη φάση θα αναπτυχθεί 
δίκτυο διανομής σε δύο πόλεις 
της Ημαθίας, ήτοι την Βέροια και 
την Αλεξάνδρεια. Στην πόλη της 
Αλεξάνδρειας θα επεκταθεί το δί-
κτυο που σήμερα ήδη λειτουργεί 
στο Πλατύ Ημαθίας και το οποίο 
τροφοδοτεί βιομηχανικές μονά-
δες και στην συνέχεια θα κατασκευαστεί δίκτυο διανομής στον 
αστικό ιστό της πόλης.

Στην πόλη της Βέροιας, για την τροφοδότηση των δικτύων 
διανομής, σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία του 
Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) το οποίο θα μεταφέρεται με 
βυτία, ενώ στη συνέχεια και λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση του 
Φυσικού Αερίου που θα δημιουργηθεί, θα κατασκευαστεί δίκτυο 
για την τροφοδότηση της πόλης μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ).

Επιπλέον και ύστερα από την ένταξη στο «Πρόγραμμα 
ΕΣΦΑ 2020-2029» του ΔΕΣΦΑ, (σημείο εξόδου στη θέση  Ά-
σπρο), η ΔΕΔΑ θα εντάξει στο Πρόγραμμα Ανάπτυξής της, την 
κατασκευή δικτύου για την πόλη της Νάουσας, όπως και για τις 
πόλεις, Έδεσσα, Σκύδρα, Αριδαία, Γιαννιτσά. Σημειώνεται ότι 
η ΔΕΔΑ έχει ήδη προβεί στην εκπόνηση των μελετών βασικού 
σχεδιασμού στις πόλεις αυτές.

 Με την ανάπτυξη των δικτύων διανομής σε έκαστη πόλη, 
θα έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτηθούν με Φυσικό Αέριο 
αφενός οικιακοί καταναλωτές καλύπτοντας τις ανάγκες για 
θέρμανση των νοικοκυριών τους, καθώς επίσης και τις ανάγκες 
σε χρήση ζεστού νερού και μαγείρεμα και αφετέρου εμπορικοί 
καταναλωτές όπως επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
ξενοδοχεία, φούρνοι, καθαριστήρια, δημόσια κτήρια κ.τ.λ.

Τα  έργα στις πόλεις της Βέροιας και της Αλεξάνδρειας θα 
ξεκινήσουν το τελευταίο τετράμηνο του 2020, ενώ έχει ήδη εξα-
σφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση, καθώς το έργο έχει εντα-
χθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ έχει ήδη υπογραφεί 
δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
για τη λήψη δανείου, μέρος του οποίου θα καλύψει και τις ανά-
γκες των κατασκευαστικών δαπανών των εν λόγω έργων.   

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το Φυσικό Αέ-

ριο είναι πολύ σημαντική υπόθεση για αυτές τις πόλεις. Η χρήση 
Φυσικού Αερίου από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, θα έχει πολύ θε-
τικές επιπτώσεις τόσο σε επίπεδο κόστους (εξοικονόμηση ενεργει-
ακών δαπανών) όσο και σε επίπεδο ενεργειακού αποτυπώματος. 
Ταυτόχρονα με το έργο αυτό, δημιουργείται μια νέα αγορά που θα 
τονώσει την τοπική οικονομία, αφού κατά την περίοδο των κατα-
σκευαστικών εργασιών αλλά και μετέπειτα κατά τη λειτουργία των 
δικτύων, θα αναπτυχθούν ή θα δημιουργηθούν επιχειρήσεις που 
θα συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το Φυσικό Αέριο.
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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 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ε-
λευθερίου και της Χρυσούλας, το γέ-
νος Μάρκου, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια και κατοικεί στη Μέση Ημαθίας 
και η ΑΝΑΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του 
Μέρκου και της Κρυστάλλως, το γέ-

νος Στεργιάρη, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στη Μέση Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Μέσης.

Δίκαιη λύση στο αλαλούμ 
με τα πρόστιμα 

σε συνταξιούχους για τα 
αναδρομικά του 2013, ζητά 

ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Ε ξ ο ρ θ ο λ ο -

γισμό της Από-
φασης της Ανε-
ξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσό-
δων να επιβάλει 
ε π ι π ρ ό σ θ ε τ ο 
φόρο σε πάνω 
από 70.000 συ-
νταξιούχους για 
αδήλωτα –ή λά-
θος δηλωθέντα - 
αναδρομικά του 
2013 στη δήλω-
ση του 2014, με 
αποτέλεσμα να 
διαπιστωθεί ότι 
αυτοί γλύτωσαν 
φόρους εκατο-
ντάδων ή και 
χιλιάδων ευρώ 
ζητά ο Αν. Γεν. 
Γραμματέας ΚΟ 
της ΝΔ και Βου-
λευτής Ημαθίας 
κ. Λάζαρος Τσα-
βδαρίδης.

Απευθυνόμε-
νος στον Υπουρ-
γό Οικονομικών 
υπογραμμίζει ότι 
ενώ η εν λόγω 
Απόφαση για ά-
μεσο έλεγχο και εκκαθάριση των υποθέσεων των φορολογουμένων αυτών είναι 
σωστή στην ουσία της, είναι δυστυχώς πρόχειρη στην εκτέλεσή της. Καθώς δεν 
έγινε ο απαραίτητος ενδελεχής έλεγχος των περιπτώσεων, με αποτέλεσμα να 
«τσουβαλιαστούν» μαζί δίκαιοι και άδικοι.

Αναλυτικά ο κ. Τσαβδαρίδης επισημαίνει ότι:
Σε πολλές περιπτώσεις, διαπιστώθηκε ότι οι φορολογούμενοι είχαν δηλώσει 

τα ποσά κανονικά εκ των υστέρων, είτε με τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη 
στα οποία κανονικά έπρεπε να είχαν εισπραχθεί είτε με μία τροποποιητική δή-
λωση οικονομικού έτους 2014

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις οι φορολογούμενοι καλούνται άδικα να κατα-
βάλουν φόρους και προσαυξήσεις, καθώς έχουν δηλώσει κανονικά τα αναδρο-
μικά με τροποποιητικές δηλώσεις 

Σε άλλες δε περιπτώσεις οι υπηρεσίες δεν ενημέρωσαν τους φορολογούμε-
νους για τα πιστωθέντα χρήματα στους λογαριασμούς τους, με συνέπεια αυτοί 
να μη γνωρίζουν το πρόβλημα και την ανάγκη διευθέτησής του, που αν είχε 
γίνει έγκαιρα, θα είχαν υποβάλει τις τροποποιητικές δηλώσεις από μόνοι τους, 
γλυτώνοντας τις όποιες προσαυξήσεις

Ο Βουλευτής Ημαθίας ζητά ως εκ τούτου ταχεία επίλυση του ζητήματος τόσο 
με την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων – άνευ προστίμου – όσο και 
με επανεκκαθάριση των δηλώσεων που αποδεδειγμένα υπάρχει λάθος στην 
εκκαθάριση.

Απόστολος Βεσυρόπουλος : Μέχρι
 το τέλος του 2020 ξεκινούν τα έργα 

για το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου 
σε Βέροια και Αλεξάνδρεια
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Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων:

Την Τρίτη 28 Ια-
νουαρίου στις 10:30 
π.μ. θα ομιλήσει στη 
Σύναξη Ιερέων στο 
Παύλειο Πολιτιστικό 
Κέντρο Βεροίας.

 Την Τρίτη 28 Ια-
νουαρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον εσπερινό 
και στην παράκληση 
του Αγίου Λουκά του 
ιατρού αρχιεπ. Συμ-
φερουπόλεως (στον 
υπό κατασκευή ναό 
του) στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά στη 
Βέροια.

 Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον εσπερινό των Τριών Ιεραρχών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας και εν συνεχεία θα βρα-
βεύσει μαθητές του Γυμνασίου που αρίστευσαν. 

Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας, επί τη εορτή 
των Τριών Ιεραρχών και θα τελέσει το καθιερωμένο μνημόσυνο 
των ευεργετών της παιδείας.  

Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας επί τη εορτή των Αγίων 
Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου που είναι οι προστάτες των Ια-
τρών και Οδοντιάτρων του Νομού Ημαθίας. Στο τέλος της Θείας 
Λειτουργίας θα ομιλήσει ο κ. Αν. Βασιάδης.  

Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Βαρβάρας, του ομωνύμου δημοτικού διαμερίσμα-
τος του Δήμου Βεροίας, επί τη εορτή του Αγίου Τρύφωνα.

 Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον πανηγυρικό εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Υπαπα-
ντής του Κυρίου Βεροίας.

 
Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πα-

νηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου στην Πατρίδα 
του Δήμου Βεροίας.

 
Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. στο Παύλειο Πολι-

τιστικό Κέντρο Βεροίας θα παραστεί στην εκδήλωση του Κοινω-
νικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως μας για την εορτή 
των Τριών Ιεραρχών με θέμα: «Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, 
1920-2020: 100 χρόνια από την κοίμηση του». Στην εκδήλωση θα 
ομιλήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος. 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
 Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 20:00ης ΕΩΣ 24:00ης

 ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ MNHMH
 TΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

 ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Φε-

βρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και παππού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΟΥΛΗ)
ΜΑΖΙΝΗ 

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά, 
Η εγγονή

 Φίλοι και λοιποί συγγενείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Στα πλαί-

σια της κοι-
ν ω ν ι κ ή ς 
προσφοράς 
του Γηρο-
κ ο μ ε ί ο υ 
Β έ ρ ο ι α ς 
προς τους 
συμπολίτες 
μ α ς ,  σ α ς 
γ ν ω σ τ ο -
ποιούμε ότι 
όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οι-
κείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  
αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυ-
τούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα 
χρειάζονται.

Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγε-
νείς 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.Επικοινωνίας 23310 24891.

Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 27 Ια-
νουαρίου 2020 στις 3.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων 
Βέροιας η Ασπασία Κων. Τσιαρ-
τσιάνη σε ηλικία 83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 27 Ια-
νουαρίου 2020 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Βέροιας ο Παύλος Στεφ. Τακιβί-
δης σε ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΕΣ
Κηδεύτηκε την Κυριακή  26 Ι-

ανουαρίου 2020 στις 2.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Γεωργιανών Ημαθίας ο Στυλια-
νός Θεοφυλακτίδης σε ηλικία 90 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 27   Ι-

ανουαρίου 2020 στις 4.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου Βέροιας  ο Ιωάννης Ιωσήφ 
Μπαλλής σε ηλικία 74 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οι-
κείους του ειλικρινή συλλυπητή-
ρια

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επι-
σκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, 

είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.
  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ    

         
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 

Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά: 
-Τον κ Κουκουρδή Κων/νο,για την δωρεά του ποσού των 

100 Ε,εις μνήμη Κουκουρδή Δημητρίου.
-Την κ Κουκουρδή Ευαγγελία,για την δωρεά του ποσού των 

50 Ε,εις μνήμη του παππού της , Δημητρίου Κουκουρδή .  
-Την κ Κουκουρδή Ευθυμία,για την δωρεά του ποσού των 

50 Ε,εις μνήμη του παππού της , Δημητρίου Κουκουρδή.
-Ανώνυμες Κυρίες,για την ευγενική προσφορά ενός πλή-

ρους γεύματος , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.
-Το Ζαχαροπλαστείο ``ΕΛΥΖΕ``,για την ευγενική προσφορά 

γλυκισμάτων και τσουρεκιών , για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Τον Σύλλογο Νεφροπαθών Βέροιας,για την ευγενική προ-
σφορά τσουρεκιών,για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου 
Βέροιας. 

Εκ της Δ/νσεως 



Του Μάκη 
Δημητράκη 

Ανασκοπώντας την το-
πική ειδησεογραφία του 
τελευταίου χρονικού δια-
στήματος (ανακοινώσεις 
– δηλώσεις – θέσεις και 
προτάσεις) σε δύο θέματα 
επικέντρωσα το ενδιαφέ-
ρον μου που σίγουρα θα 
μας απασχολήσει, σαν Βεροιείς, στο άμεσο μέλλον.

Το ένα, είναι σχετικό με την πρόταση του Μητροπολίτη μας κ. Πα-
ντελεήμονα για ανταλλαγή τα Δημαρχιακού Μεγάρου (ανήκει στην 
Μητρόπολη), με το διδακτήριο των 3ου-14ου Δημοτικών Σχολείων, που 
βρίσκεται στο πάρκο δίπλα από το «Βήμα του Αποστόλου Παύλου». Ο 
Μητροπολίτης μας οπωσδήποτε έχει τα σχέδιά του και μ’ αυτά συμπο-
ρεύομαι εκ των προτέρων, αν και τα αγνοώ, γιατί πιστεύω πως κάτι το 
καλό μπορεί να δημιουργηθεί ή τουλάχιστον καλύτερο από τη σημερινή 
κατάσταση αφού η αυλή του σχολείου είναι συνέχεια του «Βήματος».

Με την ανταλλαγή αυτή συμφωνεί και ο Δήμος όπως τουλάχιστον, 
σε πρώτη φάση, άφησε να φανεί και ο Δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης.

Το δεύτερο θέμα έχει σχέση με την ανακοίνωση του Περιφερειάρχη 
μας Απόστολου Τζιτζικώστα σύμφωνα με την οποία, εγκρίνεται και χρη-
ματοδοτείται άμεσα –για τη Βέροια- η κατασκευή «Μουσείου για τον Απ. 
Παύλο». Σίγουρα η ανακοίνωση έγινε μετά από πρόταση – συμφωνία 
με τον Μητροπολίτη μας. Το «Μουσείο» αυτό θα έχει σχέση με την 
«Κρύπτη του Απ. Παύλου» όπως είχε χαρακτηρίσει ο δικός μας Μάκης 
Βαρλάμης. Διάβασα ακόμη πως το «Μουσείο-Κρύπτη» θα είναι υπαί-
θριο (;) και πως θα γίνει στην περιοχή της Ιεράς Μονής της Παναγίας 
Δοβρά.

Δεν έχω τίποτε με τη «Δοβρά». Άλλωστε είναι το Μοναστήρι μας. 
Σκέφτηκα όμως πως με τον χώρο αυτό δεν έχει καμία σχέση ο Απόστο-
λος Παύλος ή τουλάχιστον άμεση σχέση. Αυτό που οραματίζεται όμως 
ο Μητροπολίτης μας, έχω τη γνώμη, μπορεί να γίνει στο χώρο του «Βή-
ματος» που θα «μεγαλώσει με την ανταλλαγή».

Ένας άριστος σχεδιασμός, με εκχωματώσεις και επιχωματώσεις και 
αξιοποίηση του Ιστορικού διδακτηρίου θα έχει άριστο αποτέλεσμα. Ο 
χώρος του Απ. Παύλου, ιστορικά είναι γύρω από το «Βήμα». Δίπλα στο 
τζαμί του Μεντρεσέ (άλλωστε στη θέση προϋπήρχε ναός του Αποστό-
λου) και πολύ κοντά στην εβραϊκή συνοικία της πόλης μας, στη Χάβρα, 
τη Συναγωγή της οποίας επισκέφθηκε ο Παύλος και στην οποία δίδαξε.

Ο επισκέπτης του ευρύτερου χώρου θα έχει τη δυνατότητα να ε-
πισκεφθεί μνημεία (Βήμα – Κρύπτη – Μουσείο – Τζαμί – Συναγωγή) 
τριών θρησκειών και πολιτισμών.

Όσον αφορά την Παναγία Δοβρά που αναμφίβολα αποτελεί «στολίδι 
μας», θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα Μουσείο αφιερωμένο στην Ε-
πανάσταση του 1821, στον Καρατάσο και τους άλλους Αγωνιστές αφού 
ως γνωστόν στη «Δοβρά» την άνοιξη του 1822 έγινε μία από τις σημα-
ντικότερες μάχες του Αγώνα.

Στη Δοβρά, που το ανάγλυφο του εδάφους το επιτρέπει, θα μπορού-
σε μάλιστα να γίνεται και αναπαράσταση αυτής της Μάχης, κάτι που 

γίνεται και σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας.
Η Βέροια, έχει την πεποίθηση, πως διαθέτει τον «καλλιτεχνικό κό-

σμο» για την υλοποίηση μιας τέτοιας «αναπαράστασης» που μεταξύ 
άλλων αναπτερώνει και το εθνικοϊστορικό μας συναίσθημα και διδάσκει.
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Σύλληψη 38χρονου 
για ναρκωτικά

 Σ υ ν ε λ ή -
φθη στις 24 Ιανουαρίου 
2020 το μεσημέρι στην 
Βέροια, από αστυνο-
μικούς της Ομάδας Δί-
ωξης Ναρκωτικών του 
Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας, 38χρονος ημε-
δαπός, καθώς σε έρευ-
να που έγινε σε αποθή-

κη ιδιοκτησίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
ποσότητα ηρωίνης βάρους 6 γραμμαρίων, 24 
ναρκωτικά δισκία που κατείχε χωρίς την απαιτού-
μενη ιατρική συνταγή και μία ηλεκτρονική ζυγαριά 
ακριβείας με υπολείμματα ηρωίνης. Επίσης στην 
κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κι-
νητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 355 
ευρώ.

Μια άλλη άποψη
Κρύπτη του Απόστολου Παύλου και 

Μουσείο – αναπαράσταση για την εθνεγερσία

Την  Πέμπτη 30 Ιανουαρίου
Εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας 
και της Επιτροπής Κληροδοτήματος Αν. Κάππου

Την καθιερωμένη του εκδήλωση σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαχειρίσεως Περιουσίας Κληροδοτήματος Ανα-
στασίου Κάππου, πραγματοποιεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας, την  Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 στις 7.30 μ.μ., 
στη Λέσχη του Δικηγορικού Συλλόγου, όπου θα τελεσθεί το ετήσιο πνευματικό μνημόσυνο υπέρ των αποβιωσάντων 
δικηγόρων και θα απονεμηθεί χρηματικό έπαθλο, από τον Δήμαρχο Βέροιας, στον απόφοιτο  Λυκείου της Βέροιας που 
πρώτευσε στη σχολική περίοδο 2018-2019. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ομιλία από τη δικηγόρο  Μαρία (Μιρέλα) 
Ορταντζόγλου με θέμα : «Το επάγγελμα του Δικηγόρου στην σύγχρονη εποχή»

Για την κυκλοφοριακή μελέτη 
συνεδριάζει η Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής Βέροιας

 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα γίνει 
στις 31-01-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 με μοναδικό θέ-
μα ημερήσιας διάταξης, την λήψη απόφασης επί της κυκλοφοριακής 
μελέτης «Βελτίωση Αστικής Κινητικότητας  σε περιοχές σχολικών 
συγκροτημάτων». Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατα-
τίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.
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Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα

Το μεσημέρι της Παρα-
σκευής 24 Ιανουαρίου, η 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Ημαθίας 
έκοψε την βασιλόπιτά της 
σε γνωστό εστιατόριο της 
Βέροιας. Μέσα σε ευχάρι-
στο και εορταστικό κλίμα, η 
Διευθύντρια, κα Αναστασία 
Μαυρίδου, ευχήθηκε καλή 
και δημιουργική χρονιά σε 
όλους  με υγεία και προσω-
πική και οικογενειακή ευτυ-
χία.  Προέτρεψε, επίσης, το 
προσωπικό και αυτήν την 
χρονιά να ασκεί με ζήλο τα 
καθήκοντά του βελτιώνοντας συνεχώς το επίπεδο των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες. Το φλου-
ρί έπεσε στον προϊστάμενο του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, Ιακωβίδη Γιάννη.  

Συνεδριάζει την Παρασκευή  31 Ιανουαρίου 
2020, στις 6.00 μ.μ, το Δημοτικό Συμβούλιο 
Νάουσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων 
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάτα-
ξης.

Είσπραξη ποσού  170.004,43 ευρώ από  
ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ.

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
και ΚΕΠ

Ρύθμιση οφειλών ΕΤΑ Α.Ε. σύμφωνα με το 
άρθρο 79 του Ν. 4316/2014.

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
και ΚΕΠ

Έγκριση ή μη αιτήματος τροποποίησης της 
υπ’ αριθμ. 178/22-4-2019 απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Νάουσας.

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμμα-
τισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.

Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 8ε-
τίας, με φανερή προφορική πλειοδοτική δημο-
πρασία, Γραφείου (40τ.μ.)  2ου Ορόφου επί 
της οδού Σολωμού Δ. 7 Νάουσα, του  οποίου  
λήγει η μίσθωση στις 31/01/2020 και το οποίο 
έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία της Δευτεροβάθ-
μιας Σχολικής επιτροπής του Δήμου Νάουσας 
έπειτα από την αποδοχή κληρονομιάς Κληρο-
δοτήματος ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
με αριθμό συμβολαίου 15496 - 09/06/1997 
του συμβολαιογράφου Ευάγγελου Πολύδωρου 
Μπιλιούρη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης και ΚΕΠ

Παράταση ή μη για 2 έτη της διάρκειας της 
σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου στο Δη-
μοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης και ΚΕΠ
Αποδοχή Επιχορηγήσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης και ΚΕΠ

Σύσταση επιτροπής για τον καταρτισμό ετή-
σιου Μητρώου Αρρένων έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης και ΚΕΠ

Έγκριση ή μη της μετατροπής του ωραρίου 
δύο υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κλάδου ΥΕ Καθαριστριών  (μερικής 
απασχόλησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν.4368/2016 ( ΦΕΚ Α’ 21) όπως 
ισχύει.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης και ΚΕΠ

Έγκριση ή μη αίτησης της Κολυμβητικής Α-
καδημίας «Νάουσα» για μείωση του αντιτίμου 
χρήσης διαδρομών κολυμβητικής δεξαμενής 
στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδεί-
ας και Αθλητισμού

Ίδρυση Παραρτήματος Νηπιαγωγείου για 
την εκπαίδευση προσφύγων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδεί-
ας και Αθλητισμού

Τροποποίηση Σύστασης Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δημοτικών- Νηπιαγωγείων Δήμου Νάου-
σας» ως προς το μέλος του συλλόγου γονέων 
και κηδεμόνων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδεί-
ας και Αθλητισμού

Τροποποίηση Σύστασης Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Δημοτικών- Νηπιαγω-
γείων Δήμου Νάουσας» ως 
προς το μέλος του συλλό-
γου γονέων και κηδεμόνων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρ-
χος Νεολαίας, Παιδείας και 
Αθλητισμού

Έγκριση ή μη της προ-
γραμματικής σύμβασης 
συνεργασίας του Δήμου 
Νάουσας με την ΕΕΑΑ για 
την υπηρεσία μεταφοράς 
ανακυκλώσιμων υλικών για 
το έτος 2020 (από 1-1-2020 
έως 31-12-2020).

Εισηγητής: Αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών έργων και Κα-
θαριότητας

Έγκριση ή μη της κατά-
θεσης αιτήματος στη δια-
χειριστική αρχή για τροπο-
ποίηση της, με αρ. πρωτ. 
οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
6321/28-06-2019, απόφα-
σης ένταξης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών έργων και Κα-
θαριότητας

Πρόσληψη Συμβασιού-
χου Προσωπικού Ηλεκτρο-
λόγου Μηχανικού  Τ.Ε., 
Ηλεκτρολόγου Δ.Ε.  και Υ-
δραυλικού Δ.Ε.

Εισηγητής: Αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών έργων και Κα-
θαριότητας

Ορισμός Επιτροπής 
Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής του έργου   Α-
ΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 
ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ¨ (ΑΡ. 
ΜΕΛ. 20/2017)

Εισηγητής: Αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών έργων και Κα-
θαριότητας

Παραχώρηση αιθουσών 
στο ΕΕΕΕΚ Νάουσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρ-
χος Νεολαίας, Παιδείας και 
Αθλητισμού

Έκοψε πίτα ο Τουριστικός Όμιλος Σελίου
Την Τετάρτη 22 

Ιανουαρίου 2020 το 
νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο  του Πολιτι-
στικού Τουριστικού 
Ομίλου Σελίου έκο-
ψε τη βασιλόπιτα για 
το 2020 για τα μέλη 
και τους φίλους του 
συλλόγου την ώρα 
που μαζεύονται και 
χορεύουν παρέα με 
παραδοσιακά τρα-
γούδια από όλη την 
Ελλάδα. 

Το φλουρί της 
νόστιμης βασιλόπι-
τας που προσέφερε 
το LIDO έτυχε στην 
Ασημίνα Χαριστού 
η οποία παρέλαβε 
και το γούρι για το 
2020 από το μέ-
λος του Διοικητικού 
Συμβουλίου Αντώνη 
Κουκουτέγο ο οποί-
ος οδηγεί τα βήματα 
στους παραδοσι-
ακούς χορούς του 
συλλόγου. Στη μικρή 
γιορτή που στήθηκε, 
με κρασί και εδέσμα-
τα προσφορά από 
όσους παραβρέθη-
καν, ήταν και η Αντι-
δήμαρχος Παιδείας 
του Δήμου Βέροιας 
κ. Συρμίκα Τζίμα.

Συνεδριάζει με 
17 θέματα το Δημοτικό 

Συμβούλιο Νάουσας



ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ 
ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ 

   
του Εμμανουήλ Πάσχου 
 
Τα τελευταία δέκα χρόνια η Ελλάδα υπέφερε μία 

από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις. Τα ταμεiα 
του κράτους και των τραπεζών άδειασαν και οι πο-
λίτες προσπάθησαν με κάθε τρόπο να φυλάξουν τα 
αποθέματα τους. Το χρήμα από τη αγορά εξαφανί-
στηκε και η Ευρωπαική Ένωση αντί να υποστηρίξει  
την ρευστότητα έβαλε όρους λιτότητας. Το χειρότερο 
που μπορεί να συμβεί σε μία φθίνουσα οικονομία -- 
με σχεδόν 0% επιτόκια -- είναι να γίνεις τσιγκούνης 
και να φυλάξεις τα χρήματα σου αντί να τα επενδύ-
σεις. Με άλλα λόγια ιδιώτες και κυβέρνηση να γίνουν 

τσιγκούνηδες και φυλάγουν τα χρήματα τους αντί να τα ξοδεύουν.
    Το ίδιο είχε συμβεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1930, μέχρις ότου ο 

οικονομολόγος Κeynes παρατήρησε το φαινόμενο, παρότρυνε και έπεισε την 
κυβέρνηση να αρχίσει μεγάλες επενδύσεις χτίζοντας δρόμους, ταχυδρομεία, 
σχολεία, κ.λπ. Τότε όπως και πρόσφατα πολλές κυβερνήσεις αποφάσισαν να αυ-
ξήσουν τις επενδύσεις, ακόμα και να χρεωθούν, για να ελαττώσουν την ανεργεία. 
Διότι κάθε Ευρώ που ξοδεύει ένας καινούργιος εργαζόμενος είναι έμμεσα εισόδη-
μα για μένα, και κάθε ευρώ που ξοδεύω εγώ είναι εισόδημα για σένα. Ίσως να 
ακούγεται παράδοξο, αλλά νέες επενδύσεις, ακόμα και με δανεισμό, είναι η μόνη 
λύση για να βγούμε πιο γρήγορα από την κρίση.

       Μα καλά θα μου πείτε αυτή η πολιτική δεν μας έφερε στην κρίση; Αυτό 
που εννοώ είναι ότι χρειαζόμαστε επενδύσεις που είναι παραγωγικές -- με ελέγ-
χους και ισολογισμούς. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα από τη πείρα μου. Στην 
ανώτατη εκπαίδευση υπάρχουν προγράμματα με χρηματοδοτήσεις. Υπάρχουν 
επίσης και αυστηροί έλεγχοι κάθε εξάμηνο για να δουν οι υπεύθυνοι που πήγαν 
τα χρήματα. Από τη  πείρα μου σε αξιολογήσεις που υπηρέτησα μόνο θετικά 
αποτελέσματα θυμάμαι. Στα Ελληνικά πανεπιστήμια τον έλεγχο τον κάνει η Αρχή 
Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ), αλλά υπάρχει μια αντί-
σταση στις αξιολογήσεις και βελτιώσεις. Υπάρχει μια αδράνεια να διατηρήσουμε 
το σύστημα.  Την αντίθετη πρακτική ακολουθούν στο εξωτερικό για να προσδιο-
ρίζουν την ποιότητα και τις ανάγκες της εκπαίδευσης  ώστε οι φοιτητές να είναι 
εκπαιδευμένοι σε ό,τι ζητάει η αγορά και  να απορροφούνται σε βιομηχανίες και 
επιχειρήσεις. 
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Ευχαριστήριο 
του Συλλόγου 

Κοινωνικής 
Παρέμβασης 
«Έρασμος»

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί 
εγκάρδια την εταιρεία ηλεκτρικών 
ειδών «Best Electric - Χατζηκο-
κόλη Σ. & Σία ΟΕ»  για τη δωρεά 
φούρνου μικροκυμάτων  προς 
κάλυψη των αναγκών του ξενώ-
να φιλοξενίας της δομής, αλλά 
και για τη σταθερή θετική αντα-
πόκρισή της επιχείρησης στα κα-
τά καιρούς αιτήματα μας προς 
ενίσχυση του έργου του Συλλό-
γου. 

Κάθε ευγενική χορηγία ή 
δωρεά από τον επιχειρηματι-
κό κόσμο προς τον «Έρασμο» 
συμβάλλει καθοριστικά στην ανα-
βάθμιση της ποιότητας ζωής των 
ευάλωτων συνανθρώπων μας,  
αλλά και στην ενίσχυση του εται-
ρικού κύρους και του κοινωνικού 
προφίλ των χορηγών στην τοπι-
κή μας κοινωνία και αγορά. 

Ο Σύλλογος 
Καρκινοπαθών 

τιμά τον 
προστάτη του 
Άγιο Παρθένιο
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών 

Βέροιας – Ημαθίας  «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ» τιμά την μνήμη 
του Προστάτη του Αγίου Παρθε-
νίου την Παρασκευή 7 Φεβρου-
αρίου 2020 το πρωί στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σάββα - Παναγίας 
Κυριώτισσας,  όπου θα τελε-
σθεί Θεία Λειτουργία και επι-
μνημόσυνη δέηση για τα μέλη 
του Συλλόγου  που έχουν φύγει 
από τη ζωή.

Βιωματικά  Σεμινάρια  από  τον 
«Έρασμο» και στην Αλεξάνδρεια

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑ-
ΣΜΟΣ», διοργανώνει και στην Αλεξάνδρεια, από 
τον Ιανουάριο του 2020, ομάδα βιωματικών σεμι-
ναρίων για ενήλικες , με θέματα:  «Αυτογνωσία» 
,«Τα όρια- καθορισμός ορίων», «Εκτίμηση ανα-
γκών», «Αυτοεκτίμηση», «Αγχώδεις Διαταραχές 
(πανικού, αγοραφοβίας, ύπνου, διατροφής, φο-
βίες)», «Διαχείριση πένθους» κ. α , με σκοπό να 
προσφέρει ερεθίσματα στους συμμετέχοντες  να  
εκφραστούν ελεύθερα,  να  πειραματιστούν, να 

επεξεργαστούν  τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοι-
νωνικές δεξιότητες. 

Θέμα πρώτου κύκλου: «Αυτογνωσία» 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πληροφό-

ρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. Αλεξάν-
δρου 17, στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 74073 ή στο Email: 
erasmos.veria@gmail.com

Σύνολο συνεδριών 10 - Συμβολικό κόστος συμμετοχής: 2 ευρώ κατ’ άτο-
μο  ανά συνεδρία 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Σε μήνυση κατά αγνώστων προχωρά 
ο Δήμος Νάουσας για περιστατικά 

θανάτωσης αδέσποτων ζώων
Τις τελευταίες μέρες στελέχη της διοίκησης 

του Δήμου Νάουσας έγιναν αποδέκτες καταγ-
γελιών για περιστατικά θανάτωσης αδέσποτων 
ζώων.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, αδέσποτα ζώα 
(σκύλοι και γάτες), βρέθηκαν νεκρά από φόλες 
σε περιοχές των Εργατικών Κατοικιών και στο 
κέντρο της Νάουσας. 

Η διοίκηση του Δήμου Νάουσας εκφράζει 
τον αποτροπιασμό και τη θλίψη της για τα πε-
ριστατικά αυτά. Παράλληλα, ενημερώνει ότι η 
θανάτωση και ο βασανισμός των αδέσποτων 
ζώων διώκεται ποινικά σύμφωνα με το νόμο 
4039/2012, καθώς και ότι θα κινηθούν οι απαι-
τούμενες διαδικασίες για την κατάθεση  μήνυσης 
κατά αγνώστων. 

Γνωρίζοντας την στάση της πλειοψηφίας της κοινωνίας του Δήμου μας, για το εν λόγω ζήτημα, καλούμε όλους τους δημότες για 
οποιοδήποτε αντίστοιχο περιστατικό, να ενημερώνουν άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα του Δήμου μας ή/και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 
(κ. Γιώργο Τριανταφύλλου).

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με αφορμή την 

ρατσιστική  και  επι-
κίνδυνη  συμπερι-
φορά και  υβρεολό-
γιο  σε  βάρος  του  
Ιβάν  Σαββίδη από  
την  ΠΑΕ Ολυμπια-
κός, δηλώνουμε  ότι 
στηρίζουμε  τον  Ιβάν 
Σαββίδη  που  είναι 
γνήσιος  Έλληνας 
Πόντιος, με καταγω-
γή από την ηρωική 
Σαντά της Τραπεζού-
ντας  και  όλοι εμείς 
οι Πόντιοι γνωστοί  
και  άγνωστοι  είμα-
στε δίπλα του και δεν 
θα αφήσουμε κανέναν να τον χαρακτηρίζει και  να  τον  θίξει με τέτοιου είδους λέξεις 
που προσβάλουν όλους μας.

Ο Ιβάν Σαββίδης αποδεικνύει καθημερινά   με  τα   έργα  του   ποιος  είναι  πραγμα-
τικά  Έλληνας  και   όλοι  οι Πόντιοι  και  φιλοπόντιοι  είμαστε περήφανοι γι’ αυτόν.

Ο χαρακτηρισμός ΄΄Ρώσος΄΄ όταν  εκστομίζεται  με  σκοπό  να  προσβάλλει και  να  
μειώσει  το πρόσωπο του Έλληνα ευπατρίδη, ευεργέτη Ιβάν Σαββίδη, προσβάλλει  το  
σύνολο των  Ελλήνων  και ειδικά  όσους  έχουμε  ποντιακή  καταγωγή.

 Με  αφορμή  αυτό  το  γεγονός  δηλώνουμε  ότι  είμαστε  περήφανοι  για  την  
ιστορία, τις  παραδόσεις , τον  πολιτισμό  και  τη  γλώσσα  μας. Θα  τα  διατηρήσουμε  
και  θα τα  μεταλαμπαδεύσουμε  στα  παιδιά  μας   και  σε  όλους  τους  γνήσιους  πα-
τριώτες  έλληνες, αλλά  και  δεν  θα  ανεχθούμε  πλέον  κανέναν  να  μας  προσβάλλει.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος         Η  Γ. Γραμματέας
 Τουμπουλίδης  Νικόλαος      Τογκουσίδου Ευαγγελία



Την πρώτη εντός έδρας ήττα  
γνώρισε η ...αγνώριστη Βέροια 
από την ανώτερη Καβάλα με 0-2 

και σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση ένα 
μόλις βαθμό πίσω από την Βέροια. Η 
εικόνα της ομαδας απογοήτευσε τους 
φιλάθλους όχι μόνο από το τελικό 
αποτέλεσμα αλλά και από την γενική 
εμφάνιση των παικτών, που δεν θύμι-
ζαν τίποτα από τον νικηφόρο αγώνα 
με τον Ολυμπιακό Βόλου. 

ΤόσοτηνπερασμένηαγωνιστικήστηνΤρίγλιακαι
το0-0όσοκαιστοναγώναμετηνΚαβάλαηΒέροια
ήτανπολύμέτριακαιπροβλημάτισε και τον.ίδιο τον
προπονητήΚώστα Γεωργιάδηπουψάχνει να βρει
τουςλόγους.

ΑνεξαιρέσουμετονΛάμπροΤαίρηπουήτανοκα-
λύτεροςαλλάάτυχοςπαίκτηςαφούαναγκάστηκενα
κάνειτοπέναλτιστιςκαθυστερήσειςκαινααποβλη-
θείμεκόκκινηκάρταμεαποτέλεσμανααπουσιάσει
απότοκαθοριστικόπαιχνίδιστονΑσπρόπυργο.

ΧωρίςπάθοςκαικυρίωςουσίαστοπαιχνίδιοιΒε-
ροιώτεςέγινανεύκοληυπόθεσηγιατουςφιλοξενού-
μενουςπουμεέξυπνητακτικήνίκησανκατάκράτος
καιπήρανδίκαιατηννίκημε0-2,ενώθαμπορούσε
ηΚαβάλα να «κλειδώσει» τοπαιχνίδιπιο γρήγορα
αφού έχασεπολύ καλές ευκαιρίες τόσοστο α’ ημί-
χρονοόσοκαιστοβ’.

Ανδεναλλάξει η εικόνα τηςομάδαςΑΜΕΣΑ τα
πράγματαθαγίνουνακόμηπιοδύσκολακαιοστό-
χοςμπορείναχαθείενμίανυκτίπουλέεικαιολαός.

Εμείςπιστεύομεοτιηομάδαβρίσκεταιακόμησε
μίαμεταβατικήπερίοδοαλλάαυτήη...περίοδοςδεν
πρέπεινατραβήξεικαιάλλο.

ΗΒέροιαείτε τοθέλουνκάποιοι είτεόχιθαείνια
μίααπότιςομάδεςπουθαανέβουνκατηγορίααλλά
αυτόθαγίνειφυσικάμετην ισχυρήομάδαπουδια-
θέτει .Αςαναλάβουνόλοι τις ευθύνες τουςπαίκτες
τεχνικήηγεσίακαιναδώσουναπαντήσειςμέσαστα
γήπεδα.

Οκόσμοςδίκαιαδιαμαρτύρεταικαιανησυχείαλ-
λάδενέχειχαθείτίποταακόμηκαιμόνοενωμένοικαι
δυνατοίόλοιθαεπιτύχουντονστόχο.

Γκολκαιφάσεις
15’ λεπτό
Μπροστινή μπαλια του Πέντα

για τονΠασά, αυτός δεν μπόρεσε
ναπλασάρει μόνοςμε τοναντίπα-
λο τερματοφύλακα ο οποίος απέ-
κρουσε,με τημπάλανακαταλήγει
στονΣιμόνιπουέκανεκακόπλασέ
και έστειλε τη μπάλαπολλάμέτρα
άουτ!

37’ λεπτό 
ΟΒοσνιάδης νικάει τονΠαπα-

δόπουλο σε τετ-α-τετ στέλνοντας
τημπάλακόρνερ!καιγλυτώνοντας
τηνπαραβίασητηςεστίαςτου

41’ λεπτό 
ΟΣκαθαρούδης μπαίνει όμορ-

φα από δεξιά, κάνει και το σουτ
στην κλειστή γωνία τουΒοσνιάδη,
ο οποίος απέκρουσε δύσκολα σε
κόρνερ!

59’ λεπτό 
Κόρνερ από αριστερά τουΠα-

παδόπουλου, ο Γαβριηλίδης πιο
ψηλάαπ’όλουςμεκεφαλιάέστειλε
τημπάλασταδίχτυατουΒοσνιάδη
γιατο0-1!

68’ λεπτό 
Τεράστια ευκαιρία για τονΑΟΚ

με τονΠαπαδόπουλο να κλέβει τη
μπάλααπότονΣτάμουκαιναβγαί-
νει μόνος με τονΒοσνιάδη, όμως
το σουτ που επιχείρησε έφυγε ά-

ουτ.
83’λεπτό 
Σέντρα του Σιμόνι από αριστερά, κεφαλιά του

Κανούλααπόκαλήθέσηημπάλαφεύγειλίγοάουτ!
μετηνΒέροιαναφθάνειπολύκοντάστηνισοφάριση

92’ λεπτό 
ΟΤαϊρηςτράβηξετονΜαρκόπουλοστούψοςτου

πέναλτι αυτός  έκανε το σουτπουπέρασε κόρνερ
αλλάστηνσυνέχειαοδιαιτητήςυπέδειξε τοπέναλτι
και κόκκινη στονΤαίρη . Τοπέναλτι μετέτρεψε σε
γκολ(0-2)οΟρφανίδηςκαιαμέσωςμετάοδιαιτητής
σφύριξετηνλήξητουαγώνα.

Με λάθη ο διαιτητής του αγώνα κ. Κουκούλας
απότηνΛέσβο

Συνθέσεις
ΒΕΡΟΙΑ: Βοσνιάδης,Μουχάλης (85’Μεληκιώ-

της), Στάμου,Μαραγκός,Μπλέτσας,Πολύζος (64’
Καραγιάννης),Ταϊρης, Ζούρκος,Πέντα (54’Κανού-
λας),Πασάς,Σιμόνι.

ΚΑΒΑΛΑ:Δήμιζας, Καζαντζίδης, Παπαστεργια-
νός, Γαβριηλίδης,Μαρκόπουλος,Κέρθι,Θωμαϊδης,
Στίκας,Μαϊδανός (77’Αρναούτογλου),Παπαδόπου-
λοςΒ. (87’ Κουτσούμπας), Σκαθαρούδης (69’Ορ-
φανίδης).

Γεωργιάδης:«Δενείχαμεπάθοςκαιαποφασι-
στικότητα»-Δερμιτζάκης:«Μεγάληνίκη»
Στηνσυνέντευξη τύπου,μετά τηνλήξη τουντέρ-

μπι της ΒΕΡΟΙΑΣ με την Καβάλα, οι προπονητές
τωνδύοαντιπάλωνέκαναντιςπαρακάτωδηλώσεις:

ΠαύλοςΔερμιτζάκης (Καβάλα): «Καταρχάς να
ευχαριστήσω τηνΠΑΕΒΕΡΟΙΑ για την φιλοξενία,
η οποία αποτελείται από ανθρώπους με επίπεδο

και φιλοσοφίαπάνωστοποδόσφαιρο. Ξέραμε ότι
είχαμε να αντιμετωπίσουμε τηνπιο φορμαρισμένη
ομάδα αυτή τη στιγμή στοπρωτάθλημα, που έχει
τηνκαλύτερησυγκομιδήβαθμών,μαζίμεεμάς,στα
εντόςέδραςπαιχνίδια.Τοότιτηνυποχρεώσαμεστην
πρώτηεντόςέδραςήτταταλέειόλα.

Αγωνιστικά σταθήκαμεπάραπολύ καλά, είχαμε
ετοιμαστεί πάνω στον τρόποπαιχνιδιού του αντι-
πάλου, που είναι ιδιόρρυθμος με πολλούς προ-
βληματισμούς στουςπροπονητές.Ήμαστανπολύ
συγκεντρωμένοιστηναμυντικήμαςτακτική,κάτιπου
φαίνεταικαιαπότογεγονόςότιοαντίπαλοςείχεελά-
χιστα τελειώματα.Επίσης, τόσοστις οργανωμένες
επιθέσειςόσοκαιστιςμεταβάσεις,προσπαθούσαμε
να χτυπήσουμε σε συγκεκριμένους χώρους και γι’
αυτότολόγοείχαμεπολλέςευκαιρίεςγιαένατέτοιο
ματς καιπετύχαμεδύο γκολπουμας έδωσαναυτή
τημεγάληνίκη.Παίξαμεμεπερισσότεροπάθος,πιο
αποφασιστικά και τακτικά τοπαλέψαμεπάραπολύ
τοματς,ώστεναπεριορίσουμεταδυνατάσημείατου
αντιπάλου.

Συγχαρητήριασταπαιδιά,είμαιπολύχαρούμενος
πουβλέπωότικαισταεκτόςέδραςέχουμεανεβάσει
πάραπολύ τηναπόδοσήμας και έρχονται τα απο-
τελέσματα.Πρέπει όμως νασυνεχίσουμε αυτό τον
ρυθμόπουέχουμεσανομάδα.

ΚαλήπορείαστηΒΕΡΟΙΑκαιστονφίλομουτον
Κώστα που είναι πολύ καλός προπονητής, γιατί
είναιμια ιστορικήομάδαπουβαδίζεισε ένασωστό
πλάνο.

Σεάλλεςεποχέςαυτάταπαιχνίδιαγινότανγιατην
μεγάληκατηγορία».

Κώστας Γεωργιάδης (ΒΕΡΟΙΑ): «Γνωρίζαμε ότι
είχαμενααντιμετωπίσουμεμιαομάδα,πέρααπότην
ιστορίατηςκαιτηνδυναμικήτης,μιαπάραπολύκα-
λήομάδαστο τακτικόκομμάτι,πουέχει τους ίδιους
στόχουςμ’εμάς.Θασυμφωνήσωότισεάλλεςεπο-
χέςαυτήηαναμέτρησηήτανγια τηνσούπερλίγκα.
Προετοιμαστήκαμεόλητηνεβδομάδακαιθέλαμενα
βγάλουμεαντίδρασημετάτηνισοπαλίαστηνΤρίγλια.

Νομίζωόμωςότι θαπρέπει να κάνουμεμια αυ-
στηρή κριτική, γιατί πέρα από το τακτικό κομμάτι
καικάποιαλάθηπουκάναμε,αυτόπουμαςέλλειπε
σήμερα ήταν το πάθος και η αποφασιστικότητα.
Χάσαμεπολλέςμονομαχίες.Τοπρώτοπράγμαπου
θέτουμεωςαπαραίτητοστοιχείο εμείς οιπροπονη-
τές, είναι να είσαι αποφασιστικός και να κερδίσεις
περισσότερεςδιεκδικήσειςπουυπάρχουνμέσαστον
αγωνιστικόχώρο.Δεντοκαταφέραμε.

Θεωρώότιήτανέναδίκαιοαποτέλεσμα,ηΚαβά-
λαήταν καλύτερηαπό εμάς.Δενπρέπει ναπαρεκ-
κλίνουμεαπόαυτόπου έχουμε ξεκινήσει.Προσπα-
θούμε να διορθώσουμεπράγματα στο αγωνιστικό
και να έχουμε ισορροπίαστασυναισθήματα, ακόμα
καιστιςνίκες.Αυτόζητάωαπότουςποδοσφαιριστές.
Θαπρέπει νααναλύσουμε τα θετικά και τααρνητι-
κά μας.Είναι τόσοανταγωνιστικό τοπρωτάθλημα,
έχουμε καταφέρει ναβρισκόμαστεστις δύοπρώτες
θέσεις,θακάνουμετηναυτοκριτικήμαςκαιθαπρο-
χωρήσουμεταπεινάστονεπόμενοαγώνα.

Οι απαιτήσεις είναι υψηλές και θα πρέπει να
υπάρχειαπόλυτη ισορροπίαστοποδοσφαιρικότμή-
μα. Η ευθύνη σίγουρα βαραίνει τον προπονητή.
Υπάρχειαπόλυτηστήριξηστουςποδοσφαιριστέςκαι
είμαστε κοντά τους καισεμια κακή εμφάνιση.Αυτό
θαπροσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Είναι πολύ
δύσκολοςοδρόμος,έχουμετώραμιαδύσκοληέξο-
δομε ένανσπουδαίοαντίπαλο.Συγχαρητήριαστον
ΠαύλοΔερμιτζάκη και στηνΚαβάλα για την δίκαιη
νίκητης».

Σε ερώτηση για το αν είναι ικανοποιημένοςαπό
τημεταγραφική ενίσχυση τηςομάδας,απάντησεότι
εμπιστεύεταιτουπάρχονέμψυχουλικόκαιότιοιομά-
δεςδενχτίζονται τον Ιανουάριο.Ωστόσοάφησε ένα
παραθυράκιγιαμιαπροσθήκητηςτελευταίαςστιγμής.

Για τη μη χρησιμοποίηση τουΛεφίδη, στη θέση
του τραυματίαΠεταυράκη, είπε ότι έχει να κάνει με
τονμακροχρόνιοτραυματισμότουπαίκτηκαιότιαυ-
τόςσιγάσιγάεπανέρχεταισεαγωνιστικούςρυθμούς.

Τέλος,όσοναφοράτηναλλαγήτουΠέντα,τόνισε
ότι ήταν καταπονημένος και γι’ αυτόπροτίμησε να
τοναντικαταστήσει.
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ΔίκαιηνίκητηςΚαβάλας0-2τηνΒέροια
πουήτανκαιπάλιμέτρια!

Δηλώσεις προπονητών



ΟΦίλιπποςΒέροιας επικράτησε τηςΔράμαςμε
30-29καισημείωσετηνπρώτητουνίκηστοπρωτά-
θλημα.Μετάαπό12αγωνιστικέςηομάδατηςΒέροι-
αςκατάφερενα“ξεκολλήσει”απότον1βαθμό.

Στοπρώτομέροςτουαγώναοι
δύο ομάδες βρέθηκαν κοντά στο
σκορ, με τους φιλοξενούμενους
ναπροηγούνται τα 25πρώτα λε-
πτά της αναμέτρησης (11-15).Ο
Παπαγιάννης κατάφερεστο 11:04
να ισοφαρίσει για την ομάδα του
Φιλίππου(5-5).Ηανατροπήόμως
ήρθεστο28:35,όπουκαιοΠαντε-
λίδηςαπό τηνομάδα τηςΒέροιας
φέρνειτοσκορστα“ίσια”κάνοντας
το 14-14, ενώ οΚαραγκιοζόπου-
λος λίγα λεπτάπριν τη λήξη του
ημιχρόνου,στο29:50έκανετο15-
14.Στοδεύτεροημίχρονο,οιγηπε-
δούχοι εκμεταλλεύτηκαν τηδιαφο-
ράτουπρώτουμέρους,ξεκίνησαν
δυναμικάκαιδιαμόρφωσαντο18-
16στο 35′.Η ομάδα τηςΔράμας
πάλεψεμέχρι τέλους και ισοφάρι-
σεστο32:50(με16-16).Παρ’όλες
τιςπροσπάθειες τωνπαικτών του
Βαλαβάνη,οιοποίοικατάφεραννα
μειώσουνστατελευταίαλεπτάστο
1 γκολ, οΦίλιπποςπαρουσιάστη-
κεπιοσυγκεντρωμένοςσεκρίσιμα
σημεία του αγώνα και έφερε εις
πέραςτην“αποστολή”του,ναπά-
ρειτους2βαθμούςτηςνίκης.

Πρώτος σκόρερ της νικήτριας
ομάδας ο Καραγκιοζόπουλος, ο
οποίοςπέτυχε8τέρματα,ενώαπό
την ομάδα τηςΔράμας κορυφαίοι
ήταν οιΑντάμοβιτς καιΝτράσκιτς
με7γκολοκαθένας.Αξίζουνπολ-
λάσυγχαρητήριασεόλαταπαιδιά
πουκρατάνεψηλάτηνσημαίατου
Φιλίππουπαράτιςδυσκολίεςπου
πέρασαν καιπερνάνε.Πιστεύουμε
οτι από δω καιπέρα δεν θα είνια
μόνοι τους αφού τόσο ο Γιώργος
Τάκης όσο και ο Στέργιος Παπα-
δημητρίου  θα κινηθούν μεθοδικά
ώστε να φέρουν στην ομάδα αν-
θρώπους που θα βοηθήσουν με
κάθε τρόπο .ώστε να είνια πολύ
καλύτερηησυνέχεια.Σύμφωναμε
έγκυρες πληροφορίες ακούγεται
για έναν μεγάλο χορηγό που θα
κάνειπάταγοόχιμόνοστηνΒέροια
αλλά και στηνΕλλάδα όλη ,ώστε
οΦίλιπποςμε τηνστήριξη του να
ξαναγίνειΜΕΓΑΛΟΣστηνΕλλάδα
καιτηνΕυρώπηακόμη.

Φίλιππος Βέροιας – Bianco
MonteΔράμα30-29

Πεντάλεπτα: 1-2, 3-4, 5-7, 8-9,
11-15, 15-14 (ημχ.), 18-16, 21-17,
23-21,26-23,29-25,30-29

Φίλιππος Βέροιας: Κορώνας,
Βαρδάκας 3,Παντελίδης 6, Γραμ-
ματικόπουλος, Καραγκιοζόπουλος
8, Νικολαΐδης 4, Τζίνεβης 4,Μη-
λόπουλος, Κουκουτσίδης, Καλλια-
ρίδης 1,Πιστόλας,Φιλόσογλου 1,
Παπαδόπουλος2,Παπαγιάννης1,
Τζωρτζίνης,Λυκοστράτης.

Δράμα (Βαλαβάνης): Γουργού-
μης, Παπάζογλου Ε., Χαϊτίδης 6,
Κοβογλανίδης 1, Κοτσαμαρίκο-
γλου,ΠαπάζογλουΑ. 1,Τουνγκε-
λίδης 4, Τσιτσίγκος, Ντράσκιτς 7,

Αντάμοβιτς 7,Φραγκούλης,Κουρτίδης,Θωμίδης 3,
Σίνα,Κουρουτζίδης,Παγωνίδης

Διαιτητές:Δελόγλου–Θεοδοσίου.Δίλεπτα:6–7.
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Μεγάλη νίκη για την ανδρική 
ομάδα του Φιλίππου Βέροιας 
μετά από έναν συγκλονιστικό 

αγώνα και 2 παρατάσεις. Η ομάδα 
του Δημήτρη Γκίμα κάνοντας ένα 
από τα καλύτερα παιχνίδια της στην 
μέχρι τώρα πορεία της στην Α2 επι-
κράτησε του Απόλλωνα Πάτρας με 
82-80. Ο Φίλιππος προηγήθηκε στο 
4’ με 7-0 αναγκάζοντας τον Κοτσίρη 
σε ταιμ. Η άμυνα των φιλοξενούμε-
νων είχε αποτέλεσμα και το σκορ 
στο 7’ μειώθηκε σε 7-6. Η ομάδα της 
Βέροιας κράτησε το προβάδισμα και 
έκλεισε το δεκάλεπτο με το “χαμηλό” 
11-8.

ΟΑπόλλωνισοφάρισεστηνέναρξητουδεκαλέ-
πτουσε11-11καιοΖούμποςμεμιαεύστοχηβολή
έβαλε την ομάδα του μπροστά για πρώτηφορά
στοπαιχνίδιμε11-12.Στο17′ηομάδατηςΠάτρας
ισοφάρισεμεβολέςισοφάρισεσε20-20.Οιπαίκτες
τουΓκίμαβρήκανλύσειςκαιπροηγήθηκανκαιπάλι
στο20΄με35-27.

Οιδυοομάδεςήτανσυνεχώςκοντάστοσκορμε
τοτρίτοδεκάλεπτονατελειώνει35-27. ΟΤσάμης
στο34’μετρίποντοκαιΝιφοραςέδωσανανάσα+5
πόντωνστην ομάδα τηςΠάτρας (50-55).Η αντί-
δραση τωνπαικτών τουΦιλίππουήτανάμεσημε
τονΝτρεκάλοβιτς ναμείωνεισε 52-55, τονΠαρα-
πούραναισοφαρίζεισε55-55καιτονΕλευθεριάδη
ναβάζει καιπάλι τονΦίλιππομπροστάμε 58-55
(στο36’).

ΗΠάτρα στο τελευταίο λεπτό με τονΝιφορα
ευστόχησεσετρίποντοκαιέκανετο60-64.ΟΕλευ-
θεριάδηςμεδυοατομικέςέστειλετοπαιχνίδιστην
παράταση(64-64).

Στο43′οΕζόμομεατομικήενέργειαέβαλετην
Πάτραμπροστάμε68-71αλλάσταεναπομείναντα
λεπτάΚοθράςκαι Παραπούραςσεελεύθερεςβο-
λέςκράτησαντονΦίλιπποκαιτοπαιχνίδιοδηγήθη-
κεστην2ηοπαράταση

Στο 46′ ηΠάτραπροηγήθηκε με 71-74 και ο
Τσιακμας αύξησε την διαφοράστο +6 (71-77).Ο
Φίλιπποςμείωσεσε76-772.25’’πριν το τέλος.Ο
Τσάμης κεραυνοβόλησε το καλάθι τουΦιλίππου
αλλάοΠαραπούραςαπάντησε αμέσωςμε τοπί-
νακα του σκορ να δείχνει 79-80.Μεγάλο καλάθι
από τονΚοθράπου έκανε το 81-80στο 49’. Στα
τελευταία45’’ηΠάτραμετάτηνπολύκαλήάμυνα
τωνπαικτών τουΦιλίππουέχασε την επίθεσηκαι
ηομάδατουΓκίμακέρδισεφάουλ.ΟΠαραπούρας
ευστόχησεστηνμια βολή κάνοντας τον 82-80.Οι
παίκτεςτουΑπόλλωναστηντελευταίαεπίθεσηδεν
μπόρεσανναπετύχουνκαλάθικαιοΦίλιπποςπή-
ρεμιαπολύμεγάληνίκημε82-80.

Διαιτητές : Σταματόπουλος,Λόρτος καιΔόλγυ-

ρας.
Δεκάλεπτα:11-8,35-27,47-45,64-64(κ.α),71-

71(45′),82-80(50΄)

ΦίλιπποςΒ.(Γκίμας):Τσούκας13(3),Βάλλιος,
Τσιακλαγκάνος2,Ελευθεριάδης19(1),Κοθράς16
(1),Παραπούρας12 (3),Φιλιππόπουλος2,Ντρε-
κάλοβιτς18(1).

ΑπόλλωνΠ. (Κοτσίρης):Τσιακμάς6 (1),Νιφό-
ρας 15 (3),Κούτρας,Κάδρας 10,Τσάμης 23 (5),
Ζούμπος1,Μπαζίνας2,Τζακόπουλος14(3),Εζό-
μο7,Κουκουλάς2.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της16ηςαγωνιστικής

ΚΟΡΟΙΒΟΣΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΑ......67-68
ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ.............................70-66
ΨΥΧΙΚΟ-ΑΓΡΙΝΙΟ....................................77-72
ΔΑΦΝΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣΔΡΥΟΠ.....................84-87
ΧΑΡΙΛΑΟΣΤΡΙΚ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ....83-82
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒ-ΑΠΟΛΛΩΝΠΑΤΡΩΝ.........82-80
ΟΙΑΚΑΣΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΑΜΥΝΤΑΣ..............74-57

Κυριακή26Ιανουαρίου
Τρίτων-Ολυμπιακός.................................. 20:00

Ηβαθμολογία:
1.ΧαρίλαοςΤρικούπης........................32(16-0)
...........................................................................
2.ΔιαγόραςΔρυοπιδέων.....................29(13-3)
3.ΑπόλλωνΠάτρας.............................26(10-6)
4.Ψυχικό.............................................26(10-6)
5.Καρδίτσα............................................25(9-7)
...........................................................................
6.Ελευθερούπολη.................................24(8-8)
7.ΟίαξΝαυπλίου..................................23(7-9)
8.ΔάφνηΔαφνίου..................................23(7-9)
9.Ανατόλια..........................................22(6-10)
10.ΚόροιβοςΑμαλιάδας......................22(6-10)
...........................................................................
11.Αγρίνιο...........................................22(6-10)
12.ΦίλιπποςΒέροιας.......................22(6-10)
13.Ολυμπιακός...................................20(11-4)
14.Παγκράτι........................................20(4-12)
...........................................................................
15.Αμύντας.........................................20(4-12)
16.Τρίτων............................................19(4-11)
*ΟΟλυμπιακόςέχειαρχίσειτοπρωτάθλημαμε

-6βαθμούς
*Έχουνένααγώναλιγότερο

Ηεπόμενηαγωνιστική(17η,1/2):
Ανατόλια-Παγκράτι
Καρδίτσα-Ψυχικό
Αγρίνιο-ΔάφνηΔαφνίου
ΔιαγόραςΔρυοπιδέων-Τρίτων
Ολυμπιακός-ΧαρίλαοςΤρικούπης
Ελευθερούπολη-ΦίλιπποςΒέροιας
ΑπόλλωνΠάτρας-ΟίαξΝαυπλίου
Αμύντας-ΚόροιβοςΑμαλιάδας

A2Μπάσκετ
Μεγάλη νίκη του Φιλίππου 82-80 
τον Απόλλωνα Πάτρας μετά από 

δύο παρατάσεις (64-64 και 71-71)

Χάντμπολ

ΠρώτηνίκηγιαΦίλιπποΒέροιας
κέρδισετηΔράμα30-29

HANDBALLPREMIER
«Φως στο τούνελ» Αλλαγή 

σελίδας στον Φίλιππο Βέροιας
Στηναλλαγή τηςΔιοικούσας επιτροπήςπροχώρησεοΦίλιππος

Βέροιαςόπωςδημοσιεύτηκεστηνεπίσημηιστοσελίδαστοfacebook.
Σεαυτήν τονίζεταιπωςστο τιμόνι της ομάδας χάντμπολΑνδρών,
Γυναικώνκαι τμημάτωνυποδομήςθαβρίσκονται οι ΓιώργοςΤάκης
καιΣτέργιοςΠαπαδημητρίου.Στηνανακοίνωσητονίζεταιπωςθαβγει
αναλυτικόςσχεδιασμός του τμήματος για τα επόμενα έτη, ενώθα
γίνεικαιτοποθέτησησελίγεςμέρες.ΟΓιώργοςΤάκηςεπίπολλάχρό-
νιαάνθρωπος τουσυλλόγου, έχει τηνδυνατότητα νασυσπειρώσει
καιπάλιτουςΒεροιώτεςγύρωαπότοτμήμακαιεπίσηςναβοηθήσει
οικονομικάμέσω των επιφανών επιχειρηματιώνκαι τωνγνωριμιών
του,λόγωτηςδιαφημιστικήςεταιρείαςμάρκετινγκπουδιαθέτει.

Αναλυτικάκαιηανακοίνωσητουσυλλόγου:
«ΔυοδιακεκριμένοιάνθρωποιτουχάντμπολκαιτουΦιλίππουα-

ναλαμβάνουντηνΔιοικούσαεπιτροπήτουτμήματοςχειροσφαίρισης
τουΦιλίππου.Πρόκειταιγιατονπετυχημένοδιαφημιστήστοεπάγ-
γελμακαιμέλοςτουτωρινούΔΣ,πρώηνπαίχτηκαιεπίσειράετών
παράγοντα τουΦιλίππου, ΓιώργοΤάκη και για τονπρώηνπαίκτη
καιπετυχημένοεπιστήμοναγιατρόΣτέργιοΠαπαδημητρίου.

ΜετάαπόσυζητήσειςπουείχαντιςτελευταίεςμέρεςμετονΠρό-
εδροκαιμεμέλητουΔΣτουσυλλόγου,συμφώνησαννααναλάβουν
τιςτύχεςόλουτουτμήματοςχάντμπολαντρικούκαιγυναικείουκα-
θώςκαιτατμήματαυποδομής.Τιςεπόμενεςμέρεςθαδημοσιευτεί
η ανακοίνωση της νέας διοικούσας επιτροπής από τους κυρίους
ΤάκηΓιώργοκαιΠαπαδημητρίουΣτέργιοκαθώςκαισχεδιασμόςτου
τμήματος για τα επόμενα έτη.Τους ευχόμαστε καλή επιτυχίαστο
δύσκολοέργοτους.

ΓιατοΔΣ
οΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓιώργοςΦύκατας
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Μία ακόμη νίκη για την ομάδα 
βόλεϊ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ Βέροι-
ας, η οποία έκανε το 12 στα 

12  στο πρωτάθλημα της Α2, μετά τη 
νέα επικράτησή της με σετ 3-0 (25-15, 
25-22, 25-20), επί του Αθλου Ορεστι-
άδος. Στο πρώτο σετ η ομάδα του 
Σωκράτη Τζιουμάκα μπήκε δυνατά στο 
παιχνίδι, καταφέρνοντας να ξεφύγει 
από νωρίς με 8-4 και 16-9, και χωρίς 
να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στην 
ομάδα από την Κομοτηνή, έκανε εύκο-
λα το 1-0 με 25-15, ανοίγοντας έτσι 
το... σκορ.

Παρόμοιαήτανηέναρξηκαιστοδεύτεροσετ,με
τους «ερυθρόλεκους» ναπροηγούνται γρήγορα με
8-3 και στη συνέχεια με 16-10.Οι φιλοξενούμενοι
προσπάθησανναμειώσουνσε21-15,αλλάοιγηπε-
δούχοιάντεξανμέχριτέλουςστηνπίεση,κάνονταςτο
2-0με25-22.

Στο τρίτοκαι τελευταίοσετ, τοοποίοήτανκαι το
πιοανταγωνιστικότουπαιχνιδιού,οΆθλοςξάφνιασε
τονΦίλιππο και πήρε τα ηνία του ματς με 3-8.Ο
πρωτοπόρος τουπρωταθλήματος αντέδρασε,προ-
σπερνώνταςαρχικάμε16-15,ενώστατέλητουσετ
είχεμίασημαντικήδιαφοράτων4πόντωνμε21-17.
Εν τέλει, τοσεταλλάκαιοαγώναςκατακτήθηκεμε
25-20και3-0,μετηνομάδατηςΒέροιαςνασυνεχίζει
τονικηφόροσερίτηςστοπρωτάθλημα.

Πολυτιμότεροςπαίκτης του αγώνα αναδείχθηκε
οΘεόδωροςΠαπαδημητρίου με 16πόντους στην
επίθεση, μεποσοστό 58%, ενώστην υποδοχή κυ-
μάνθηκεστο εξαιρετικό 83%, κάνονταςπαράλληλα
και1μπλοκ.

Η ομάδα του ΣωκράτηΤζιουμάκα αφήνει πίσω
τηςπλέοντοπαιχνίδιμετονΆθλοκαιεπικεντρώνεται
πλέονστοσπουδαίοματςκόντραστηνΚομοτηνήτο
επόμενοΣάββατοστοΔΑΚΔημήτριοςΒικέλας.

Τασετ:(25-15,25-22,25-20)
ΦίλιπποςΒέροιας (ΣωκράτηςΤζιουμάκας): Στε-

φανίδης1(1/7,
25%υπ., 27%αρ.),Ντίνας,Παπαδημητρίου 16

(15/26,83%υπ.,33%αρ.,1μπλοκ),Μιχελάκης(λ)
(50% υπ., 8%αρ.), Ηλίας 3 (1/2, 2 μπλοκ),Τζιου-
μάκας 12 (12/29, 67%υπ., 46%αρ.),Παπάζογλου
5 (4/7, 1 μπλοκ), Στίγγας 7 (3/10, 4 μπλοκ),Καρα-
σαρλίδης,Ρεμπούτσιας,Τζελάτι 2 (1/10, 1 μπλοκ),
Ιωαννίδης3(3/10),Μπουτόπουλος(λ)

Άθλος Ορεστιάδας (Παναγιώτης Τσιακμάκης):
Σκαρλατίδης 3 (2/5, 1 μπλοκ),Μαρκίδης 4 (3/14,
19%υπ.,12%αρ.,1μπλοκ),Καρράς(λ)(46%υπ.,
46%αρ.),Λαχταράς5(4/9,38%υπ.,38%αρ.,1άσ-
σος),Ράπτης3(3/9,57%υπ.,43%αρ.),Αρχοντού-
δης(λ)(67%υπ.,67%αρ.),Τριανταφυλλίδης2(1/1,
1μπλοκ),Καβαρατζής3 (2/8, 45%υπ., 27%αρ, 1
μπλοκ),Καρδαμανίδης11(9/31,1άσσος,1μπλοκ),
Γραμματικάκης9(5/11,4μπλοκ)

Αποτελέσματα
Α2Ανδρών-Β’όμιλος-12ηαγωνιστική

Σάββατο25Ιανουαρίου
ΑΠΣΦίλιππος-ΑΣΆθλος............................3-0
ΧΑΝΘ-ΣΠΑΚαρδίτσας...............................3-2
ΠήγασοςΠολίχνης-ΑΣΆρης.......................3-2
ΑΣΕρμογένης-ΣΦΚΠιερικός.....................0-3
ΜΓΣΑΕΚομοτηνής-ΦΕΣΑριστοτέλης........3-0
ΑΕΝΠανοράματος-ΑΣΜακεδονικός..........0-3

Ηβαθμολογία
1)ΑΠΣΦίλιππος........................................... 36
2)ΜΓΣΑΕΚομοτηνής.................................... 28
3)ΆρηςΘ....................................................... 21
4)ΆθλοςΟρεαστιάδος................................... 20
5)ΣΦΚΠιερικός............................................ 18
6)ΑΣΕρμογένης........................................... 17
7)ΑΣΜακεδονικός........................................ 16
8)ΦΕΣΑριστοτέλης........................................ 15
9)ΠήγασοςΠολίχνης.................................... 14
10)ΧΑΝΘ...................................................... 10
-ΣΠΑΚαρδίτσας............................................ 10
12)ΑΕΝΠανοράματος.................................... 8

Με θετικά αποτελέσματα ολο-
κλήρωσαν την  21η αγωνιστι-
κή οι δύο Ημαθιώτικες ομά-

δες που μετέχουν στο πρωτάθλημα 
του δευτέρου ομίλου της Γ’ Εθνικής 
κατηγορίας. Ο Μέγας Αλέξανδρος 
Τρικάλων αναδείχθηκε ισόπαλος 
στην έδρα του (1-1) με τον δυνατό 
Μακεδονικό, ενώ η Νίκη Αγκαθιάς 
πέρασε «αέρας» από τη Μεσοποτα-
μία, κερδίζοντας με 4-1 την τοπική 
ομάδα!

ΤΡΙΚΑΛΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ1-1
Σεέναπολύδυνατόματςπουέγινεστογήπεδο

τωνΤρικάλων, ο τοπικόςΜέγαςΑλέξανδροςανα-
δείχθηκεισόπαλος1-1μετονισχυρόΜακεδονικό.

Οι «πράσινοι» της Ημαθίας αγωνίστηκαν με
πάθοςκαιαποφασιστικότητααπέναντιστηνιστορι-
κήομάδατηςΘεσσαλονίκηςκαιπήρανδίκαιατον
βαθμότηςισοπαλίας,ενώανήτανπιοπροσεκτικοί
οιπαίκτες τουΔημήτρηΠρίντζιου, θαμπορούσαν
ναφτάσουνακόμακαιστηνκατάκτησητηςνίκης.

Τοσκοράνοιξαν οι φιλοξενούμενοι στο 85’ με
τονΣάββα,ενώοιγηπεδούχοιαπάντησαντρίαλε-
πτάαργότεραμετονΑβραμόπουλο.Οιδύοομάδες
είχανκαιαπόμίααποβολή,για τονΜακεδονικόο
Πολυζωίδης (81’) και για ταΤΡΙΚΑΛΑοΤσιρίδης
(84’).

ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (Πρίντζιος):
Αργυρόπουλος,Ατανάσοφ,Βλάχος,Χατζόπουλος,
Πέικος (33’ λ.τ. Μπαντής, 82’ Πίκος), Τσιρίδης,
Αβραμόπουλος, Σωτηράκης, Ντος Σάντος (90’
Παρσόπουλος),Φουρτζίου(70’Χαλβαντζής),Λίτσι.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Παντζιαράς): Γρηγοριάδης,
Χατζηκωνσταντίνου (68’Μπαρντούσι), Τσιαμπά-
ζης, Σάββας, Καραμπάς,Ανδρέου, Πολυζωίδης,
Δοϊρανλής,Καράμπελας,Τσουκάνης,Μπουλγκου-
ρίδης(75’Κωνσταντινίδης).

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ-ΑΓΚΑΘΙΑ1-4
Δεν δυσκολεύτηκε ηΝίκηΑγκαθιάς να κάμψει

την αντίσταση τηςΑστραπήςΜεσοποταμίας, την
οποίακέρδισεστογήπεδότηςμετοεμφατικό4-1.

ΗομάδατουΣταύρουΚωστογλίδηήτανανώτε-
ρησχεδόνσεόλητηδιάρκειατηςαναμέτρησηςκαι
έφτασεδίκαιαστηνκατάκτησητηςπολύτιμηςνίκης,
που τηναπομάκρυνεακόμαπερισσότεροαπό τη
ζώνητουυποβιβασμού.

Το σκορ για τουςΗμαθιώτες άνοιξε στο 7’ ο
Λαμπίρης και 20 λεπτάαργότεραο ίδιοςπαίκτης

διπλασίασετατέρματατηςΑΓΚΑΘΙΑΣ.
Στις αρχές της επανάληψηςοι γηπεδούχοι μεί-

ωσαντοσκορσε1-2καιξαναμπήκανπροσωρινά
στοπαιχνίδι,μεγκολπουπέτυχεοΣαββόπουλος
στο56’,όμωςστο77’οΤσιούχαςκλείδωσετηνίκη
των«ασπρόμαυρων», με το τελικό 1-4 να γράφει
μεαυτογκόλοΠαπαθανασίουστο80’.

ΑΣΤΡΑΠΗΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ(Παπαδόπουλος):
Κράτσιος,ΚαραμανίδηςΓρ.,Σιοπόβου,Παλαιοδή-
μος, Κοκοβίδης (88’ Κοχλιάδης), Στασινόπουλος,
Σαββόπουλος, ΚαραμανίδηςΛαζ. (65’ Βασιλειά-
δης),Παπαθανάσιου, Χάντρι (54’ Καραπαρίδης),
Ταρέλι(6’λ.τ.Ψωμιάδης).

ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ (Κωστογλίδης): Γιώτας, Πα-
νταζής,Ράδης,Τσιούχας,Τσιότρας, Γουνόπουλος,
Μούδιος (70’Ευθυμίου),Λαμπίρης (83’Λίπε),Αν-
δριόπουλος (55’Μπατσαράς),Ρανδζής (75’Βασι-
λείου),Χατζηαθανασίου.

Γ’ΕΘΝΙΚΗ(2οςόμιλος)-21ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Μακεδονικός.......... 1-1
Μεσοποταμία-ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ................. 1-4
ΘύελλαΣαρακηνών-ΑΣΓιαννιτσά............. 1-0
Εδεσσαϊκός-ΑλμωπόςΑριδαίας................. 1-1
ΑγροτικόςΑστέρας-ΠοσειδώνΜηχανιώνας3-1
ΑΟΣειρήνα-ΘερμαϊκόςΘέρμης...... 0-3(α.α.)
ΆρηςΠαλαιοχωρίου-ΠΑΣΦλώρινα.. 0-3(α.α.)

πηγή kerkidasport.gr

Α2 Βόλει
«ΆθλοςτουΦιλίππου12στα12με
τηννίκηεπίτουΆθλουΟρεστιάδος!

Γ’Εθνική
Τρίκαλα- Μακεδονικός 1-1, Θρίαμβος 
της Αγκαθιάς 1-4 στην Μεσοποταμία

ΕΠΣ Ημαθίας Α1
Εύκοληη20η

αγωνιστικήγιατους
πρωτοπόρους

Δεν φαίνεται να ανησυχούν οι τρεις πρωτο-
πόροι της βαθμολογίας  για τα παιχνίδια 
της 20ης αγωνιστικής που θα γίνει το Σάβ-

βατο 25/1/20. Ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας θα υποδεχθεί 
στο γήπεδο του τον αδύνατο Αστέρα Τριποτάμου 
η Νάουσα θα υποδεχθεί την ΑΕ Χαρίεσσας και το 
Ροδοχώρι θα παίξει στην  Κουλούρα.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
Σάββατο28Ιανουαρίου2020

20ηαγων.ωρα15.00
Μακροχώρι-ΑχιλλέαςΝ.
ΠΑΟΚΚουλούρας-ΓΑΣΡοδοχωρίου
ΦΑΣΝάουσα-ΑΕΧαρίεσσας
ΦίλιπποςΜελίκης-ΑΕΠΒέροιας
ΟλυμπιακόςΝ.-Αγρ.ΑστέραςΠλατέος
ΘύελλαΣταυρού-Αγ.Μαρίνα
ΓΑΣΚοπανού-ΆρηςΠαλαιοχωρίου
ΠΑΟΚΑλεξ.-ΑστέραςΤριποτάμου
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Μια πολύ σημαντική νίκη, με 
πολυδιάστατο χαρακτήρα, 
σημείωσαν σήμερα στη Φλώ-

ρινα οι Αετοί Βέροιας. Η ομάδα της 
Ημαθίας επικράτησε με 63-61 του 
τοπικού Αριστοτέλη και σε συνδυα-
σμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα 
της 14ης αγωνιστικής (πρώτης για 
τον δεύτερο γύρο) έφτασε στην 7η 
θέση.

Ακολουθεί το ρεπό,που αναμένεται να λει-
τουργήσει ευεργετικά, καθώς λίγα 24ωραπριν
τον αγώνα στηΦλώρινα, πραγματοποιήθηκε
αλλαγήστηντεχνικήηγεσίακαιωςεκτούτου,ο
νέοςπροπονητήςθα έχει την ευκαιρία ναδου-
λέψειμετουςπαίκτεςστιςπροπονήσεις,ενόψει
τουεπόμενουαγώνακαισυγκεκριμέναστις9/2
στηΒέροιαμετηνΑναγέννησηΚαρδίτσας.

Τοσημερινόπαιχνίδι,στοντεμπούτοτουΜά-
ριουΓεωργιάδηστονπάγκοτωνΑετών,είχετον
χαρακτήρα του ντέρμπι.Φυσιολογικό άλλωστε,
καθώςοΑριστοτέλης ήθελε μόνο τη νίκηώστε
ναπαραμείνειπάνωαπότηγραμμήτουυποβι-
βασμούόπωςεπίσηςκαιηομάδατηςΗμαθίας,
που μετά τις συνεχόμενες ήττες, βρέθηκανσε
δυσχερήθέση.

Τοσκορεναλασσότανγια25περίπουλεπτά
(πρώτο δεκάλεπτο 17-15, ημίχρονο 31-33), με
τουςΑετούς να ανεβάζουν την απόδοση τους
στο τρίτο δεκάλεπτο και ναπαίρνουν διαφορά
πουέφτασεκαιστο+8

Οι γηπεδούχοι όμωςαντέδρασανστα τελευ-
ταία λεπτά, “ροκάνισαν” σταδιακά τη διαφορά
καιέφτασανσεαπόστασηαναπνοής.

Ηψυχραιμία όμως των “ασπρόμαυρων” σε
καθοριστικάσημείααλλά(κυρίως)τοκαλάθιτου
Μαραπίδη, 3” πριν το τέλος, έγειραν τη πλά-
στιγγαστοτέλος,μεαποτέλεσμαναέρθειη6η
φετινήνίκηγιατουςΑετούς,πουτουςδίνειδια-
φορετικήψυχολογίαενόψειτηςσυνέχειας.

ΠρώτοςσκόρερτωνΑετώνήτανοΜανώλης
Σταυρουλάκης,πουσημείωσε 14 και τον ακο-
λούθησανοιΚωστής Γκεκόπουλος καιΚώστας
Κουσιάντζαςπουσημείωσαναπό9.

Ταδεκάλεπτα:17-15,31-33,45-53,61-63
ΑριστοτέληςΦλώρινας : Τσιώγκας 13 (2),

Τσιάμης17(4),Παπαγρηγορίου2,Γκόνος6(1),
Γκουτζιομήτρος17,Σαββίδης6(1)

ΑετοίΒέροιας :Τρομπούκης,Αναστασιάδης,
Σιδηρόπουλος 8 (2), Γκανάς, Γκεκόπουλος 9,
Γιαννουζάκος 2, Μαραπίδης 7 (1), Σταυρου-
λάκης 14 (3), Κουσιάντζας 9,Αλευρίδης 6 (1),
Ιωσηφίδης8(2)

ΓΑΣΜελίκης-ΦαίακαςΚέρκυρας95-78
ΕύκοληνίκηγιατηνομάδατηςΜελίκηςαπε-

ναντιστονΦαίακαΚέρκυραςπουταξίδευσεμε7
παίκτες .Μπορείστοα’ 20λεπτό ναδυσκολεύ-
τηκανκάπωςοιγηπεδούχοιαλλάστηνσυνέχεια
βρήκανρυθμόκαιευστοχίακαιπήραντηννίκη

Δεκάλεπτα:27-26,49-43,73-54,95-78
Διαιτητές:Παπαγερίδης-Χατζηκώστας
ΓΑΣ Μελίκης (Ασλανίδης):Λιόλιος 31(1),

Μπόγιας, Στοϊτσης 28(2),Μαγαλιός 2,Πεϊμανί-
δης3(1),Ρογγότης4,Εσερπόγλου5(1),Λαπα-
τούρας 8,Ημερίδης 14,Παπαδόπουλος,Τζιώ-
ρος.

ΦαίακαςΚέρκυρας (Παπαγίκας):Τσιτσές21,
Παπαγίκας19(3),Αυγερινός7(2),Σκούρτης11,
Μικρομάνης3,Βάγιας8,Φουσέκης9(1).

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της14ηςαγωνιστικής

ΦΟΑριδαίας-ΤιτάνεςΠαλαμά............. 84-78
72-72(κ.α.)

ΙκαροιΤρικάλων-ΣΚΙωάννινα.............. 81-72
ΓΑΣΜελίκης-ΦαίακαςΚέρκυρας......... 95-78
ΑΓΣΙωαννίνων-ΑίολοςΤρικάλων........ 56-64
ΝίκηΒ-ΑναγέννησηΚαρδ................ 108-102

95-95(κ.α.)
ΑριστοτέληςΦλώρινας-ΑετοίΒέροιας 61-63
Ρεπό:ΟλυμπιακόςΒόλου

ΗΒαθμολογία:
1)ΝίκηΒόλου............................................25
2)ΑίολοςΤρικάλων....................................24
3)ΣΚΙωάννινα...........................................22
4)ΙκαροιΤρικάλων.....................................21
5)ΓΑΣΜελίκης...........................................21
6)ΑναγέννησηΚαρδίτσας..........................20
7)ΤιτάνεςΠαλαμά......................................19
8)ΑετοίΒέροιας.........................................19
9)ΑΓΣΙωαννίνων......................................18
10)ΟλυμπιακόςΒόλου..............................17
11)ΦΟΑριδαίας........................................17
12)ΑριστοτέληςΦλώρινας........................16
13)ΦαίακαςΚέρκυρας..............................12
*ΟΟλυμπιακόςΒόλουέκανετορεπότου.
**ΟΦαίακαςΚέρκυραςέχειέναμηδενισμό.

Ηεπόμενηαγωνιστική(15η,02/2)
ΟλυμπιακόςΒόλου-ΦΟΑριδαίας
ΤιτάνεςΠαλαμά-ΙκαροιΤρικάλων
ΣΚΙωάννινα-ΓΑΣΜελίκης
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΑΓΣΙωαννίνων
ΑίολοςΤρικάλων-ΝίκηΒόλου
ΑναγέννησηΚαρδίτσας-ΑριστοτέληςΦλώρινας
Ρεπό:ΑετοίΒέροιας

ΜπάσκετΓ’Εθνική
Νίκη ψυχολογίας και ανασυγκρότησης 
για τους Αετούς 61-63 στην Φλώρινα

Εύκολα  πέρασε από την Κατε-
ρίνη ο πρωτοπόρος της βαθμο-
λογίας ΑΟΚ Βέροιας καθώς διέ-

λυσε τον Πιερικό/ Αρχέλαο με 70-43, 
στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής 
του πρωταθλήματος μπάσκετ της Α’ 
κατηγορίας της ΕΚΑΣΚΕΜ. Στη Μελί-
κη ο ΓΑΣ Αλεξάνδρεια μετά από δυο 
βαριές ήττες επέστρεψε στις επιτυχίες 
επικρατώντας της Κούπας Κιλκίς με 
68-54.

ΣτηΝάουσαοΖαφειράκηςδυσκολεύτηκεαρκετά
αλλά έκαμψε τελικά την αντίσταση του μαχητικού
Αιγινιακούμε68-56.

ΕντυπωσιακόςοΆθλοςΑλεξάνδρειαςστηνΚατε-
ρίνηδιέλυσετουςΠάνθηρεςμε96-68.

Πιερικός Αρχέλαος-ΑΟΚ Βέροιας 43-70
Δεκάλεπτα:4-20,25-40,33-54,43-70
Διαιτητές:ΧρυσάφηςΣτ.-Γρηγοριάδης
ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ (Τριχόπουλος):Ουσουλτζόγλου,

Καραθανάσης10(2), Γκίτκος8(2), Ιωαννίδης18(1),
Τριχόπουλος 2, Χρήστου 3, Χαραλαμπίδης 17(1),
Κασαμπαλής12.

ΓΑΣ Αλεξάνδρεια-Κούπα Κιλκίς 68-54
Δεκάλεπτα:25-11,38-21,51-41,68-54
Διαιτητές:Χατζηκώστας-Γιανκίδης
ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Τσάτσας):Πάππου 4,Οι-

κονομόπουλος,Κυριακού12(2),Πουαρίδης3,Χρυ-

σικός,Πουρλιοτόπουλος, Καρκάρας 22(2),Παντο-
φλίδης16(2),Παπαδόπουλος7(2),Παπαγερίδης4,
Μπαλτάς,Πρόιος.

Ζαφειράκης Νάουσας-Αιγινιακός 68-56
Δεκάλεπτα:14-14,31-30,48-44,68-56
Διαιτητές:Ντόγκας-Καραμανλής
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Τούφας): Βάιγκαντ

26(2),Ζιάννης2,Βαδόλας2,Νικολαϊδης2,Τούφας
14(1),Σκουλαριώτης6,Σιδηρόπουλος5,Δίντσης8,
Ζέφυρος3,Δημητρίου.

Πάνθηρες-Άθλος Αλεξ. 68-96
Δεκάλεπτα:18-26,41-48,52-68,68-96
Διαιτητές:Γρηγοριάδης-Φελεκίδης
ΑΘΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Αγγελής):Αγγελής,

Μούτσα,Παύλου8,Ντάμτσης8,Χαριτόπουλος7(1),
Τσαρούχας 21(4),Μηντζαρίδης 14,Παπαζήσης 2,
Σιτσάνης22(2),Στακτάρης2,Γιαμπατζίδης12.

Ηβαθμολογία
1)ΑΟΚΒέροιας.............................................26
2)ΊκαροιΓιαν.................................................25
3)Βατανιακός................................................21
4)ΖαφειράκηςΝ............................................21
5)ΓΑΣΑλεξάνδρειας.......................................20
6)ΑΓΕΠιερίας...............................................20
7)Αιγινιακός...................................................19
8)ΆθλοςΑλεξ................................................19
9)ΚούπαΚιλκίς..............................................18
10)Πιερικός/Αρχέλαος.................................17
11)Πάνθηρες.................................................14
12)Βαφύρας..................................................13

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’

ΑσταμάτητοςοΑΟΚΒέροιας
συνέτριψετονΠιερικό/Αρχέλαο

43-70στηνΚατερίνη

Α2Χάντμπολ
Νίκησε τις Ελπίδες Αμυνταίου

ο Ζαφειράκης Νάουσας με 27-19

Την μοναξιά της κορυφής στον 2ο όμιλο της Α2 Ανδρών απολαμβάνει ο 
Ζαφειράκης Νάουσας μετά την εντός έδρας νίκη του επί των Ελπίδων Αμυ-
νταίου με 27-19, σε συνδυασμό και με την ήττα της ΧΑΝΘ. Για περίπου 

40 λεπτά άντεξαν οι φιλοξενούμενοι στην έδρα της Νάουσας, εκεί όπου έβαλαν 
δύσκολα στον Ζαφειράκη καθώς η ομάδα από το Αμύνταιο φάνηκε ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική, ειδικά στο πρώτο μέρος όπου οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτή-
ρια ισόπαλες με 14-14.

Στοδεύτερομέροςκαιαπότο45ολεπτόκαιμετάηομάδατηςΝάουσαςκατάφερεναπάρειμιαδιαφορά
καιουσιαστικάναμπειστηθέσητουοδηγού.Οιφιλοξενούμενοιξέμεινανκαιαπόδυνάμειςκαιδενκατάφε-
ρανναπάρουνκάτιαπότοπαιχνίδιμετονΖαφειράκηναπαίρνειτοροζφύλλοαγώνα.

Ηνίκηαυτήτονάφησεμόνοπρώτοστηνκορυφήτου2ουομίλουμεαέρα2και3βαθμώναπόΧΑΝΘκαι
Φοίβοαντίστοιχα.

Ταπεντάλεπτα:3-2,5-4,9-8,11-11,14-14(ημχ.)17-16,19-16,22-18,24-18,26-18,29-17
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝΑΟΥΣΑΣ (ΧρήστοςΔεληχρήστος):Διδασκάλου5,Εμμανουηλίδης,Μπιλιούρης2,Τζου-

βάρας2,Πετρίδης4,Κρέξης1,Χατζηαγαπίου1,Οικονόμου,Ατσίμοβιτς5,Πινακούδης,Κυριακίδης,Μπου-
μπουλέντρας,Δεληχρήστος,Βλάχος3,Κουρουμλίδης2,Τσαγκέρας2.

ΕΛΠΙΔΕΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥ:Ελευθεριάδης4,Αναστασιάδης1,Τατσίδης,Παπαχρήστου8,Τόιτος1,Παπαδό-
πουλος,Τζοβάρας,Γιαννιτσόπουλος2,Τουρούτογλου3,Ασιανός,Σεμερτζίδης,Γιώσκος.

Διαιτητές:Τέμης-Πήτας,Δίλεπτα:1-1,Πέναλτι:3/5-2/3
Οιδιαιτητέςσημείωσανστοφύλλοαγώναότιτοπαιχνίδιξεκίνησεμεκαθυστέρηση40λεπτώνλόγωπρο-

ηγούμενουαγώναβόλει.
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«Ομάδα συνύπαρξης» με παράλληλες δράσεις

Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου τα «Παιδιά της Άνοιξης» και το 1ο ΕΠΑΛ 
Κουφαλίων πραγματοποίησαν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά «Ομάδα συνύ-
παρξης» με σκοπό τη γνωριμία, την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη 
συμπερίληψη καθώς επίσης και την ευαισθητοποίηση των μαθητών αλλά και 
της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν τα ΑμεΑ.

Η συνάντηση έγινε στο 1ο ΕΠΑΛ Κουφαλίων και διεξάχθηκαν δύο παράλ-
ληλες δράσεις. Η πρώτη αφορούσε την περιποίηση των ωφελούμενων από 
τους μαθητές και τους καθηγητές του τμήματος αισθητικής του ΕΠΑΛ και η 
δεύτερη στην κατασκευή αντικειμένων με σύνθετες τεχνικές (κολάζ) από τους 
μελλοντικούς βρεφονηπιοκόμους και τους καθηγητές τους. Οι ωφελούμενοι 
του κέντρου διασκέδασαν και απόλαυσαν την εμπειρία.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε θερμά τους καθηγητές και τους μαθητές της τρίτης Λυκείου 

των τμημάτων Αισθητικής και Βρεφονηπιοκομίας που μας υποδέχτηκαν και 
μας περιποιήθηκαν, καθώς και την ιδιοκτήτρια του σχολικού κυλικείου για το 
κέρασμα σε όλους τους ωφελούμενους. Κυρίως όμως ευχαριστούμε τους μα-
θητές που μας υποδέχτηκαν και μας χάρισαν τα πιο μεγάλα και φωτεινά τους 
χαμόγελα!!!

Το Δ.Σ του Συλλόγου

Πρόσκληση του Συλλόγου 
Καρκινοπαθών Βέροιας – 

Ημαθίας «Αγιος Παρθένιος» 
σε συνεστίαση

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας «Α-
γιος Παρθένιος» σας προσκαλεί στην συνεστίαση που 
διοργανώνει την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 στις 
12.30 το μεσημέρι στο κέντρο «Γκαντίδης» 3ο χιλ. 
Πατρίδας – Αγ. Γεωργίου.

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

Με τιμή το Δ.Σ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
 για εκδρομή στη Ρωσία

Αρκετά μέλη του Συνδέσμου εξέφρασαν την επιθυμία για συμμε-
τοχή σε εκδρομή στη Ρωσία.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποφάσισε να την πραγματοποιήσει, α-
πό 16 έως 22 Μαΐου 2020.

Επειδή χρειάζονται κάποιες διαδικασίες (απόκτηση διαβατη-
ρίου, βίζας κλπ) πρέπει για να πραγματοποιηθεί η εκδρομή να 
δηλώσουμε συμμετοχή το αργότερο μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2020. 
Οι δηλώσεις συμμετοχής στην ημερομηνία αυτή (16-2-2020) είναι 
απαραίτητες για να μην υποστούν μέλη μας άσκοπες ταλαιπωρίες 
(διαβατήριο, βίζα κλπ).

Πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο του 
Συνδέσμου.

Από το Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔ. ΙΕΡΑΠ. ΔΡΑΣΕΩΣ
«Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Τομέας Επιστημόνων του Συλλόγου «Ο Μ. Βασίλειος» και η 

«Χριστ. Ένωση» Βέροιας, στο πλαίσιο της εορτής των Τριών Ιεραρ-
χών, σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδή-
λωση που οργανώνουν την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου τ.ε., ώρα 6.30 
το απόγευμα στην αίθουσα Γ.Ε.Χ.Α. (Αντ. Καμάρα 25). 

Ομιλητής ο κ. Βασίλειος Πετρουλέας, τ. Διευθυντής Ερευνών 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με θέμα: «Ελευθερία, το ακριβό τίμη-
μα της Ψηφιακής Τεχνολογίας». Θα είναι για μας ιδιαίτερη τιμή και 
χαρά η παρουσία σας.

Με τιμή
Τα Διοικητικά Συμβούλια

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυριών 

Βέροιας , ευχαριστεί από καρδιάς, το Περιφερειακό  τμήμα του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βέροιας, για την προσφορά τους σε 
τρόφιμα, που αποδόθηκαν σε δέκα άπορες οικογένειες της πόλης 
μας.

                                                                  Το  Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ  
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλόπτωχου 

Αδελφότητος  Κυριών Βέροιας ευχαριστούν για την ευγενι-
κή τους προσφορά:

1) Την κ. Τράιου  Ελευθερία για τη δωρεά των 120 ΕΥ-
ΡΩ, για ένα γεύμα στη μνήμη Αναστασίου  Ιωαννίδη με τη 
συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό του.

2) Την κ. Μπασμπανά Στέλλα, για τη δωρεά των 50 ΕΥ-
ΡΩ για τις ανάγκες του συσσιτίου.

3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 70 ΕΥΡΩ, για τις 
ανάγκες του συσσιτίου.

4) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη 
μνήμη προσφιλούς προσώπου.

5) Την κ. Πιλιτσίδου για τα επτά κιλά κιμά, επτά κιλά 
λάχανα, αλάτι, βιτάμ  για ένα γεύμα στη μνήμη των γονέων 
της.

6) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε λίτρα λάδι.
7) Ανώνυμο κύριο για τα τρία λίτρα λάδι.
8) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε κιλά φιλέτο μπακαλιάρο, 

μακαρόνια, αλάτι, καρότα σέλινο, ένα λίτρο λάδι.
9) Ανώνυμη κυρία για τα έξι κοτόπουλα και τέσσερα κιλά 

μακαρόνια.
10) Ανώνυμη κυρία για τα οκτώ κιλά κιμά, δέκα κιλά μα-

καρόνια, πέντε κιλά τυρί, πέντε λίτρα λάδι, δύο κιλά αλάτι, 
για ένα γεύμα στη μνήμη της μητέρας της.

11) Την κ. Μπαρούφα Μαρία για τα τέσσερα λίτρα λάδι.
12) Ανώνυμο κύριο για τα δύο λίτρα λάδι.
13) Ανώνυμο κύριο από το «Γαλαξία» για τα δώδεκα 

κιλά σπανάκι, δέκα κιλά φασολάκια, δέκα κιλά αρακά, πέντε 
κιλά χαλβά, πέντε κιλά πελτέ ντομάτας, και δέκα πακέτα 
ελληνικό καφέ.

14) Τον κ. Μπάκανο Σταύρο για τα πέντε τσουβάλια 
πατάτες.

15) Ανώνυμο κύριο για τα τέσσερα λίτρα λάδι, πέντε 
κιλά μακαρόνια , τρία κιλά κριθαράκι, και τέσσερα κιλά ρύζι.

Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου
Ο “Τριγωνο-
ψαρούλης” 

στο Φουαγιέ 
του Πνευματικού 

Κέντρου 
Αλεξάνδρειας 

Το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών σε συνεργασία με 
τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας και τον Βαγγέλη Ηλιόπουλο, 
παρουσιάζουν τα παραμυθια με τίτλο: “Τριγωνοψαρούλης”, το Σάβ-
βατο 1 Φεβρουαρίου 2020 στις 12:00 μ. στο χώρο του Φουαγιέ του 
Πνευματικού Κέντρου Αλεξάνδρειας.



Τρίτη 28-1-2020
13:30-17:30ΜΑΝΟΥ-

ΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ 7 (Δίπλα
από συν/σμο ηλ/λογων)
23310-21621

21:00-08:00 ΜΠΑ-
ΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑ-
ΚΟΥΣΗ18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759

15ΤΡΙΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

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

Ιανουάριος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό27-1-2020 μέχρι2-2-
2020 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Δυνατό«οικογενειακό»αγώναπεριλάμβανε
η 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος ανά-
μεσα στις δύο ομάδες τηςΠΣΒέροιας στην
κατηγορία.

Οαγώνας αποτέλεσε διαφήμιση της ευγε-
νούς  αθλητικής ανταγωνιστικότητας και του
αθλητικούπνεύματος.  Και οι 2 ομάδεςπρό-
σφεραν πολύ καλό θέαμα  με τις ενέργειές
τους στουςπολλούς φίλους – συγγενείς και
οπαδούς που παρακολούθησαν τον αγώνα
δίνονταςχαράκαιθετικάμηνύματαγιατοέργο
που συντελείται στα τμήματα υποδομής της
ΠΣΒΕΡΟΙΑ. Για την ιστορία ο αγώνας έληξε
μεσκορ5-0υπέρτηςγηπεδούχουΠΣΒέροια
(1).

Τα γκολ σημείωσαν οιΛαφάρας (3) , Σιγ-
γούνας , Νικόπουλος .Διαιτητής του αγώνα
ήτανοκοςΠοζιάδηςΣτέλιος

ΠΣΒΕΡΟΙΑ (1):Διαμαντόπουλος ,Καφτη-
ράνης (Αδαμόπουλος),Δούκας (Τσιούχας),
Αναστασόπουλος (Στίμος) ,Μούκας , Κετό-
γλου (βασιλακάκης) ,Τούφας , Χατζηπάντος

(Νικόπουλος) ,Βήτος (Σιγγούνας) ,Λαφάρας,
Αδαμίδης(Καρίδας)

 ΠΣ ΒΕΡΟΙΑ (2):Μπόσινας (Δημητρίου)
, Μόκρης (Κόρο) , Μπρανιώτης , Βράνας ,
Τσιούγγαρης,Αχλιόπας,Γιαγτζίδης,Συμπε-
θέρης,Παπαδόπουλος(Τσουλτσίδης),Μελιό-
πουλος,Καρασαρίδης

* Ρεπό είχε βάση τουπρογράμματος για
την 12 η  αγωνιστική τουπρωταθλήματος η
ομάδαστηνκατηγορίαΚ16  τηςΠΣΒΕΡΟΙΑ.
Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα θα αντι-
μετωπίσει ονΑΣΤΕΡΑΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ στο
γήπεδοτης.

«Οικογενειακήυπόθεση»γιατηνΚ14
τηςΒΕΡΟΙΑΣη12ηαγωνιστική

ΜίαακόμηνίκηγιατακορίτσιατουΑγρ.Αστέρα
Αγ.Βαρβάραςπουκέρδισαντηνισχυρήομαδατης
Ροδόπης87’με2-0καικράτησαντηνδιαφοράτων
δύοβαθμώναπό τηνπρωτοπόροομάδα τηςΚα-
στοριάςκαιανκερδίσουνστις9/2τηνπρωτοπόρο
στηνΑγ. βαρβάρα θαπεράσουν μπροστά στην

βαθμολογία
ΤαγκολγιατηνΑγ.ΒαρβάραπέτυχανοιΜπα-

ξεβάνου(είχε4σουτσταδοκάρια)καιηΚιουτά-
χιαλημεκτύπημαφάουλ

Ησύνθεση της    Αγ. Βαρβάρας (Αντώνης
Παπατζίκος)Αργυροπούλου,Μαργαρίτη(85’Στα-

φυλίδου)ΤαγκαλίδουΦ.ΤαγκαλίδουΑ, Σκρίμπα
Ευστρατίου Μουρατίδου,Σιδηροπούλου, (46’Κα-
λοψυκάκη)Ντούσκα(77’Μανωλοπούλου)Κιουτά-
χιαλη(46’Δρενοβιάδου)Μπαξεβάνου

Β’Εθνική
Νίκησαν και την Ροδόπη 87’ με 2-0 τα κορίτσια

της Αγ. Βαρβάρας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  επ ί
της Β. Όλγας κοντά

στην Ανάληψη δι-

αμέρισμα 3ου ορό-

φου, 80 τ.μ. καθα-

ρό, 78.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο

7οΔημοτικό,75τ.μ.,

με υπόγειο 75 τ.μ.

και οικόπεδο 200

τ.μ., 48.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΑΓ.  ΒΑΡΒΑΡΑ
πωλείται μονοκατοι-

κία 80 τ.μ. σε οικό-

πεδο 1000 τ.μ., με

θέα το ποτάμι, και

τα δύο μαζί ή μεμο-

νωμένα.Τηλ.: 6981

058526.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑπω-
λείται μονοκατοικία

δύοδιαμερίσματααπό

70 τ.μ. ισόγειοκαι70

τ.μ.1οςόρ.,μεεξωτε-

ρικήσκάλα,σεοικόπε-

δο595τ.μ.,πάνωστον

κεντρικό δρόμο, 10

λεπτάαπότηΒέροια,

δίπλααπότονΑγ.Γε-

ώργιο.Τιμή85.000ευ-

ρώ,συζητήσιμη.Τηλ.:

2310864983&6941

422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 95 τ.μ., 3ος

όρ., καταπληκτική

θέα, ανακαινισμένο,

χωρίς ασανσέρ, ατο-

μική θέρμανση, κου-

φώματα ενεργειακά,

μπαλκόνια γύρω-γύ-

ρω.  Τιμή 45.000

ευρώ, συζητήσιμη.

Τηλ.:6992769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο1.085τ.μ.στηΒερ-

γίνα,έναντιπαραδοσι-

ακούξενώνα,πλησίον

ΓυμνασίουΒεργίνας.

Τηλ.:6974792021.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο στη Μέση Βέ-

ροιας, 6 στρέμματα,

τιμή 130.000 ευρώ

(συζητήσιμη). Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στο
κέντρο τουΔιαβατού

οικόπεδο205 τ.μ.,α-

ξία7.000ευρώ.Τηλ.:

6942067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμε
συμπύρηναροδάκινα(Άν-

δροςκαιΈβερτ)9στρέμ-

ματαστοΠΑΛΙΟΣΚΥΛΙ-

ΤΣΙ.Τηλ.:6972237102.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περι-
ίτερο, στην πλατεία

Καπετανίδη λόγω

συνταξ ιοδότησης.

Τηλ.:6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-

πιπλωμένη μεζονέτα

με 4ΔΣΚ, αυτόνομη

θέρμανση, γκαράζ,

αποθήκη. Νεόδμητη

μεθέα,περιοχήΚαλ-

λιθέας, 500 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki/

ΑΝΟΙΞΕΩΣ2,ενοι-
κιάζεταιδιαμέρισμα45

τ.μ., ημιόροφος.Τιμή

150ευρώ.Τηλ.:23310

22063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ισόγειο διαμέρισμα

76 τ.μ., πραγματι-

κός λουλουδότοπος

μεκλιματισμό,καλο-

ριφέρ,πάρκιγκ, χω-

ρίςκοινόχρηστα,Γρε-

βενών 11 και Ερμού

γωνία. Τηλ.: 6949

215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΠΙΕΡΙΩΝ32, ενοι-
κιάζεταικατάστημα32

τ.μ.,μεπατάριπερ΄΄ι-

που15 τ.μ., μεW.C.

Τηλ.:6979464235.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
επαγγελματικός χώ-

ρος επί της Βενιζέ-

λου 7 στη Βέροια,

καθαρούεμβαδού42

τ.μ.,στον2οόροφο.

Περιλαμβάνει 3 χώ-

ρους καιW.C.Τηλ.:

2331021106.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ε-
νοικιάζεται επαγγελ-

ματικός χώρος 50

τ.μ.,πλήρωςανακαι-

νισμένος, 1ος όρ.,

γωνιακό, δίπλα στα

Αστικά. Τηλ.: 6946

740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςμε
δίπλωμαΓ ́καιΔ ́κατη-

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται γκαρσονιέρα
στην οδό Πολυζωΐ-
δη,κοντάστηνΠλα-
τεία Ωρολογίου. Τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.:
6949981810.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

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

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

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

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

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

νήαπασχόληση.Τηλ.:κ.

Κώστα2331021904.

ΖΗΤΕΙΤΑΙεργάτηςγια
εμπορίακρεάτων.Πληρ.

τηλ.:2332042608.

ΕΜΠΟΡ Ι ΚΗ  Ε -

ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ζητά να
προσλάβει 2 άτομα, έ-

ναν οδηγό με δίπλωμα

Γ΄ κατηγορίας και έναν

αποθηκάριο έως 45 ε-

τών. Πληροφορίες στο

6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙγιαΓερμανία
κυρίαχωρίςοικογενειακές

υποχρεώσειςγια εργασία

σε ελληνικό εστιατόριο.

ΜΙσθός, ασφάλεια, δια-

μονή. Πληρ. τηλ.: 6972

816816.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292 -ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.22777ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

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

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

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

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

πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος ,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106006ΜΕΤΟΧΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040ΤΣΕΡΜΕΝΙ,πωλείταιαποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14598-ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοπλησίον

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές 8

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙΣΠΙΤΙ

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδη -

γός-πωλητής σε ε-

μπορική επιχείρηση.

Απαραίτηταπροσόντα:

Κάτοχος διπλώματος

Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι.

και κάρτα ηλεκτρονι-

κού ταχογράφου, έως

38 ετών. Βιογραφικά

στο e-mail: vbotzori@

otenet.gr καιστοΦαξ:

2331091610.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  οδη-

γο ί  με  δ ίπλωμα Γ ’

κατηγορίας και εμπει-

ρία στις πωλήσεις. Α-

ποστολή βιογραφικών

στο sta-afoi@otenet.

gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλος

να γνωρίζει μισθοδο-

σίακατάπροτίμησητου

προγράμματος Epsilon

γιαΛογιστικό Γραφείο.

Τηλ.: 23310 76870 &

6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

γιαφύλαξημικρώνπαι-

διών. Πληρ. τηλ.: 6973

680844.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ο-

δηγός λεωφορείων με

πολυετή εμπειρία και

χειριστής γερανών, με

όλα τα επαγγελματικά

διπλώματα και Π.Ε.Ι.

και πτυχίο Μηχανικού

Αυτοκινήτων ζητά α-

νάλογη εργασία. Τηλ.

6909403655.

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ
110.000€
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ92τ.μμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ
90000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΑΓΟΡΑ90τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.70000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ3ος40τ.μ1ΔΣΚWC,προσοψηςμεΑυτ.Θ.Α/C
26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας
300€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.Τζακι
επιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ220€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση
250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚανωγειοκαλο250

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο
Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαΙατρουςΒενιζελουκοντα4χωρα
400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟσοβαρεςπροτασεις

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

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



ΚΥΡΙΑ σοβαρή αναλαμβάνει

φροντίδακαιπεριποίησηηλικιωμέ-

νωνκαιπαιδιώνγιακάποιεςώρες.

Τηλ.:6983435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντί-

δα και περιποίηση ηλικιωμένων

για όλο το 24ωρο. Τηλ.: 6986

276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περιοχή Αι-

γιάλειας, ποσότητα 120 κιλά, τιμή

4,00 ευρώ το κιλό που βγήκε 24-

12-2019.Πληρ.τηλ.:6993546941

κοςΠαναγιώτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τρα-

πεζαρίας ξύλινες καφέ 120 ευρώ,

1 καταψύκτηςDELONGHI150 ευ-

ρώ,1μπαούλοψυγειοκαταψύκτης

DELONGHI καινούργιο 250 ευρώ,

1τραπέζισαλονιούμαύο49ευρώ.

Τηλ.:6930388884.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% άδειαςΤΑΧΙ

στη Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 &

6946660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελμα-

τικόγερμανικήςκατασκευήςμεφο-

ριαμόκαιτρειςπολυθρόνεςσεάρι-

στηκατάσταση.Τηλ.επικοινωνίας:

6973827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDIΑ4, 1800 κυ-

βικά, μοντέλο 1996, υγραέριο,

160.000 χιλιόμετρα, μαύρο χρώμα.

Τηλ.:2331020734.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςχωρίςυποχρε-

ώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για

οοβαρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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



 Το 10ο Παγκόσμιο Επιστημονικό Συνέδριο Ροδακινιάς, το 
οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Διεθνούς Εταιρεί-
ας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ISHS), πρόκειται 
να λάβει χώρα  για πρώτη φορά στην Ελλάδα (Νάουσα), το 
διάστημα 1-4 Ιουνίου 2021. 

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Τεχνολογικό Πανεπι-
στήμιο Κύπρου (Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνο-
λογίας & Επιστήμης Τροφίμων) σε συνεργασία με το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Γεωπονική Σχολή).

Το συνέδριο αναμένεται να προσελκύ-
σει περισσότερους από 200 σύνεδρους 
από όλο τον κόσμο και θα περιλαμβάνει 
προσκεκλημένες ομιλίες, προφορικές πα-
ρουσιάσεις και γραπτές ανακοινώσεις στις 
παρακάτω θεματικές ενότητες:

- Γενετική βελτίωση υποκειμένων και 
ποικιλιών

- Γονιδιωματικές προσεγγίσεις και βιο-
τεχνολογία

- Φυσιολογία φυτού και αντίδρασή του 
σε συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης

- Προηγμένα συστήματα παραγωγής 
- Λίπανση, άρδευση
- Φυτοπροστασία 
- Μετασυλλεκτική  φυσιολογία και τε-

χνολογία
- Μη καταστροφικές μέθοδοι προσδιο-

ρισμού της ποιότητας του καρπού 
- Καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας 

(νέα προϊόντα)
- Οικονομικοτεχνικές μελέτες και πολιτι-

κές εμπορίου 
 Το συνέδριο θα περιλαμβάνει τεχνική 

επίσκεψη σε συνεταιριστικές οργανώσεις, 
φυτώρια και πρότυπες μονάδες κονσερ-
βοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Γιώργος Μαγγανάρης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών,
 Βιοτεχνολογίας 
& Επιστήμης Τροφίμων 
Email; 
george.manganaris@cut.ac.cy

P  Κοιμόμαστε, 
ξυπνάμε, φεύγουν τα 
χρόνια, περνάει η ζωή, 
κι ακόμα έχουμε Ιανου-
άριο…

 
P Φαντάσου πόσο 

αργά περνά ο πρώτος 
μήνας του χρόνου, άμα 
είσαι και συνταξιούχος.

 
P Που τον έχεις 

πληρωθεί από πέρυσι.
 
P Στην Κίνα λέει 

χτίζουν νοσοκομείο σε 6 
μέρες με χίλια κρεβάτια. 
Στην Ελλάδα συνήθως 
τόσο περιμένεις το α-
σθενοφόρο.

 
P Ένα ελληνικό κανάλι πάντως είπε ότι λό-

γω καραντίνας, 56 εκατ. Κινέζοι θα μείνουν μό-
νοι. Τέτοια παράκρουση.

 
P Σαν να λες ότι τα θύματα των αεροπορικών 

τραγωδιών είχαν τάση προς έμετο κατά την πτώση 
του αεροσκάφους.

 
P Ασχοληθείτε ρε με τον αν φύγει στην Αμε-

ρική η Μενεγάκη, κι αφήστε τους Κινέζους στη 
μοναξιά τους.

 
P Λίγο με το μαλακό οι μάσκες για τον ιό, γιατί 

προχθές μπήκε η αγάπη στο σπίτι και νόμιζα ότι θα 
με χειρουργήσει.

 
P Το θέμα είναι να τη βάζει, αλλά να απαγο-

ρεύεται και το ομιλείν.
 
P Τις προάλλες μιλούσε με τις φίλες της για τα 

ερωτικά της, και είπε ότι πάνε κατά διάολου. Να φα-
νταστείτε ότι καθόμουν κι εγώ μαζί τους.

 
P Θα μου πείτε, ευτυχώς! Φαντάζεσαι να 

έλεγε ότι περνάει χάρμα; Πάντως μαζί μου δεν 
θα ήταν.

 
P Την άλλη φορά, θα πάρω μια που θα πηγαίνει 

γυμναστήριο. Γιατί τα αντίθετα πάντα θα έλκονται.
 
P Αυτή γυμναστήριο, εγώ θα τρώω!
 

P Ο άλλος 90 χρονών έγινε διοικητής του νοσο-
κομείου Πύργου. Προφανώς για να γράφει τα φάρ-
μακα μόνος του.

 
P Στο νοσοκομείο με ίωση ο Παυλόπουλος. 

Και μην μου πείτε μετά ότι δεν στεναχωρέθηκε.
 
P Έχεις χίλια δίκια, μου λέει ο άλλος. Από δίκια 

καλά πάμε. Από ευρώ έχουμε πρόβλημα.
 
P 27χρονη χορτοφάγος έπεσε σε κατάθλιψη 

όταν κατά λάθος έφαγε ένα μπέργκερ με κοτό-
πουλο. Το ίδιο παθαίνω κι εγώ κάθε φορά που η 
αγάπη φτιάχνει αρακά, μπάμιες και φασολάκια.

 
P Και:
 Τρεις φίλοι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη 

και απογοητευμένοι όπως ήταν από την απόφαση 
αυτή, άρχισαν να συζητούν τι θα κάνουν όλα αυτά τα 
χρόνια στη φυλακή.

Ο πρώτος βγάζει από την τσέπη του ένα μπαλάκι 
και λέει:

«Εγώ, θα παίζω με αυτό και θα περνάει η ώρα 
μου!»

Ο δεύτερος βγάζει από την τσέπη του ένα μικρό 
επιτραπέζιο ταξιδιού που δεν πιάνει πολύ χώρο και 
λέει:

«Εγώ θα παίζω με αυτό και μάλιστα μπορείτε έτσι 
να απασχολείστε κι εσείς!»

Ο τρίτος, ο Γιωρίκας, βγάζει ένα κουτί ταμπόν και 
λέει:

«Εγώ έφερα αυτά! Πρέπει να είναι θαυματουρ-
γά!»

Ξαφνιασμένοι οι άλλοι τον ρωτάνε:
«Τι θα τα κάνεις εσύ αυτά;»
«Τι θα τα κάνω; Στο κουτί γράφει ότι με αυτά, 

μπορώ να τρέχω, να κολυμπάω, να χορεύω, να α-
θλούμαι… Θα έχω πολλές επιλογές!»

Κ.Π.
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Από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το ΑΠΘ

Στη Νάουσα το 2021 το 10ο Παγκόσμιο 
Επιστημονικό Συνέδριο Ροδακινιάς
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