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Δύο στόχοι και ένα στοίχημα 
για τη Ν.Δ.

Οι ευρωεκλογές αποτελούν τον πρώτο στόχο της Ν.Δ. 
για τον Μάϊο, μαζί με τις Περιφερειακές εκλογές και ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης το είπε ξεκάθαρα προχθές στο Σταρ:

«Καμία Περιφέρεια στον ΣΥΡΙΖΑ και όσο το δυνατόν 
περισσότερες Περιφέρειες στη Ν.Δ.». Κι αυτό, διότι οι δύο 
αυτές αναμετρήσεις στέλνουν και το μήνυμα των εθνικών 
εκλογών. Δύο στόχους λοιπόν έχει η Ν.Δ. μπροστά στις 
κάλπες του Μαΐου, που θα δείξουν τη δυναμική του κόμμα-
τος και παράλληλα την πρόθεση των πολιτών.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όμως έχει κι 
ένα ακόμα στοίχημα να κερδίσει: Τη συσπείρωση. Την επι-
στροφή όλων αυτών που… απομακρύνθηκαν από τη βάση 
του κόμματος και κάποιοι από αυτούς στράφηκαν σε άλλες 
επιλογές. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο, που ο Πρόεδρος τους 
κάλεσε να επιστρέψουν. «Γυρίστε στο σπίτι σας», είπε εν-
νοώντας το κόμμα της Ν.Δ.

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε κάτι δύσκολο αυτή τη στιγμή 
και το γνωρίζει…

Ίσως μετά τα πρώτα ποσοστά επιτυχίας του κόμματος 
στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις-βαρόμετρο, μπορεί ο 
δρόμος της επιστροφής να γίνει πιο εύκολος, για πολλούς.

Πολιτική είναι αυτή και η ψυχολογία του νικητή αλλάζει 
και τα... δεδομένα!
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ΜΑΡΤΙΟΥ
Ιωάννου της Κλίμακος, Ευβούλης,

Ζαζαρίου επ. Κορίνθου

Τα«ΠαιδιάτηςΆνοιξης»
μίλησανστονΑΚΟΥ99.6
γιατηνσημερινήδράση

γιατοναυτισμό

«Τα Παιδιά της Άνοιξης» βρέθηκαν στο στούντιο του ΑΚΟΥ 
99.6 και της εκπομπής  ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ και  μίλησαν για 
την δράση που διοργανώνουν  σήμερα  Τρίτη 2 Απριλίου στην 
πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας για τον Αυτισμό. Η Κατερίνα
Στογιάννη, διευθύντρια του Κέντρου, ο ΒαγγέληςΠαπαδό-
πουλος, ειδικός παιδαγωγός – υπεύθυνος του τμήματος Αυ-
τισμού και ο ΔημήτρηςΣκόρδας, ωφελούμενος του Κέντρου, 
ο καθένας με την ιδιότητά του κάλεσαν μικρούς και μεγάλους 
να περάσουν από την πλατεία δημαρχείου από τις 10 το πρωί 
μέχρι τις 3 το μεσημέρι, προκειμένου να παίξουν στους υπο-
λογιστές που θα είναι στημένοι από την ερευνητική ομάδα του 
εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Α.Π.Θ., με το οποίο συνεργά-
ζονται «Τα Παιδιά της Άνοιξης» για την υλοποίηση της δράσης. 
Στόχος του προγράμματος είναι μέσα από την τεχνολογία να 
βελτιωθούν οι δεξιότητες των παιδιών με αναπηρία. Για το θέμα 
παρενέβη τηλεφωνικά και η ΕυαγγελίαΡωμανοπούλου, μέλος 
της ερευνητικής ομάδας του Α.Π.Θ.  που συνεργάζεται με το 
Κέντρο και εξήγησε ότι είναι παράλληλα  μια καμπάνια ευαισθη-
τοποίησης και κάλεσε από την πλευρά της να συμμετέχουν όλοι 
και να παίξουν με τα παιδιά παιχνίδια, προκειμένου να συλλε-
χθούν οι απαιτούμενοι πόντοι για την δωρεά ενός ηλεκτρονικού 
υπολογιστή στο κέντρο. Το πιο δυνατό μήνυμα όμως το έστειλε 
ο νεαρός Δημήτρης, που επανέλαβε στο τέλος την πρόσκλησή 
του να είμαστε όλοι εκεί για τα παιδιά με αυτισμό. 

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ημαθία 
έβαλε στο… μικροσκόπιο των ΜΜΕ και την κατάρτιση των 
ψηφοδελτίων του κόμματος στο νομό, όπως διαπιστώσαμε 
από δημοσίευμα της εφημερίδα «Παραπολιτικά» του Σαβ-
βατοκύριακου. 

Σε σχετικό δημοσίευμα, επιχειρείται να χαρτογραφηθεί 

η κατάσταση, βλέπει «τριάδα» κλειδωμένη, 
ενώ γίνεται  ιδιαίτερη αναφορά στην υποψη-
φιότητα του ΤάσουΜπαρτζώκα, τον οποίο 
όχι μόνο θεωρεί δεδομένο ότι θα είναι υπο-
ψήφιος, αλλά αναφέρει για το πρόσωπό του: 
«Δραστήριος και διαθέτοντας απόλυτα  το 
«πακέτο» που αναζητά και ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στο πλαίσιο της πολιτικής ανανέ-
ωσης, είναι ο εκπρόσωπος της νέας γενιάς, 
επίσης δικηγόρος, Τάσος Μπαρτζώκας, ο 
οποίος στις εκλογές του 2015 έκανε μια πολύ 
δυνατή εκλογική «κούρσα», συγκεντρώνο-
ντας κοντά στις 7.000 ψήφους. Με αυτή την 
«μαγιά», με πολιτικό λόγο και έντονη δράση 
ο Μπαρτζώκας συγκαταλέγεται στα ονόμα-
τα, που μαζί με τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη, 
αποτελούν τα φαβορί, και εμφανίζονται να 
«κλειδώνουν» ως η πρώτη βασική τριάδα για 
το γαλάζιο ψηφοδέλτιο».

Μικρότερη αναφορά γίνεται στον Λάζαρο 
Τσαβδαρίδη που μαζί με τον Τάσο Μπαρτζώκα και τον Α-
πόστολοΒεσυρόπουλο θεωρείται δεδομένη η υποψηφι-
ότητά τους, ενώ στις… λοιπές τρεις θέσεις, το δημοσίευμα 
«βλέπει» μεταξύ των Ν.Καρατζούλια,  ο Φ. Κουτσου-
πιά, η Ιφ.Βλαχογιάννη και ο Πρ.Μπίλη. 

Με“σλάλομ”
στιςκάλπες

Το άθλημα το κατέχει καλά, όπως φαίνε-
ται, ο πρόεδρος της Ν.Δ. ΚυριάκοςΜητσο-
τάκης, ο οποίος με αφορμή την επίσκεψή 
του στη Βέροια και την Αλεξάνδρεια, πετά-
χτηκε και μέχρι τα 3-5 Πηγάδια για σκι, το 
οποίο απόλαυσε το πρωί της Κυριακής.

Ο κ. Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μα-
ρέβα, διανυκτέρευσαν στην Ημαθία και πρω-
ί-πρωί, την Κυριακή, έκανε και τις κατεβασιές 
του στα Πηγάδια.

Όμως Πρόεδρε, την επόμενη φορά, σκι 
στο Σέλι, για φιλικό «σλάλομ» με μια άλλη 
δεινή σκιέρ του Σελίου και πρόεδρο της ΔΗΜ.
ΤΟ. της Ν.Δ. Βέροιας, την ΣυρμούλαΤζίμα, 
που μεγάλωσε στις χιονοδρομικές πίστες…

Εξάλλου μια πρώτη εντύπωση από «δυ-
ναμικές κατεβασιές» πήρε ο πρόεδρος, από 
τις οργανωτικές δράσεις της Συρμούλας σε 
συγκεντρώσεις του κόμματος.

Επίθεση αδέσποτων
χθες σε 20χρονο
που μεταφέρθηκε
στο Νοσοκομείο

Ένα ακόμα περιστατικό επίθεσης αδέσποτων σκυλιών χθες 
το απόγευμα στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών.

20χρονος νεαρός που κατοικεί στην περιοχή και περνάει κα-
θημερινά από εκεί, δέχτηκε επίθεση μεγάλων σκυλιών, εκ των 
οποίων το ένα τον δάγκωσε στη γάμπα.

Από τους γονείς του, που τους ειδοποίησε άμεσα για το συμ-
βάν, μεταφέρθηκε ματωμένος από το δάγκωμα, στο Νοσοκομείο 
Βέροιας για τις πρώτες βοήθειες και τη σχετική φαρμακευτική 
υποστήριξη.

«Η κατάσταση έχει ξεφύγει πολύ με τα αδέσποτα» φωνάζει ο 
κόσμος αλλά η διαχείρισή τους έγινε πλέον γόρδιος δεσμός, για 
όλους!

Καμία αναφορά στις Δημοτικές... 
Τί λέει η Γ. Μπατσαρά

Δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι ο Κ. Μητσοτάκης στην 
ομιλία του στη Βέροια, έδωσε βαρύτητα στις ευρωεκλογές και στην 
Περιφέρεια και δεν αναφέρθηκε καθόλου στις δημοτικές εκλογές. 
Προφανώς διότι οι δύο πρώτες λειτουργούν για τα κόμματα ως «δη-
μοψήφισμα» και το αποτέλεσμά τους μετράει για την κούρσα των 
εθνικών εκλογών.

Ρωτήσαμε ωστόσο την κα Μπατσαρά, η οποία κατεβαίνει με την 
επίσημη στήριξη της Ν.Δ. για τον Δήμο Βέροιας, πώς σχολιάζει η 
ίδια, αυτή τη στάση του προέδρου.

«Η στήριξη έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένη. Το χρίσμα δόθηκε όταν 
έπρεπε. Με το πρόεδρο τα είπαμε, συζητήσαμε και προχωράμε. 
Εξάλλου οι δημοτικές εκλογές είναι αρχικά, εκλογές της τοπικής κοι-
νωνίας και όχι των κομμάτων. Ξέρω τί σχολιάζεται και δεν έχω σκο-
πό να ασχοληθώ με όσα ακούγονται. Εμείς συνεχίζουμε όλο και πιο 
δυναμικά τον αγώνα μας. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας, 
δύο μήνες ακόμα…» μας είπε η κα Μπατσαρά, η οποία πιστεύει ότι 
«αν δεν λιώσεις παπούτσια σε κάθε χωριό και γειτονιά, δεν μπορείς 
να έχεις πραγματική εικόνα από τα προβλήματα και τις ανάγκες του 
Δήμου για να μπορέσεις να προσφέρεις και να βοηθήσεις αποτελε-
σματικά».

Η εφημερίδα Παραπολιτικά για τις «γαλάζιες» 
υποψηφιότητες στην Ημαθία ενόψει επίσκεψης Μητσοτάκη
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Σε πανηγυρικό κλίμα η ομιλία Μητσοτάκη στη Βέροια
-Γενικό προσκλητήριο στελεχών που…απομακρύνθηκαν από το κόμμα: Γυρίστε στη Ν.Δ, γυρίστε στο «σπίτι» σας!

-«Η Μακεδονία είναι Βεργίνα, είναι Μέγας Αλέξανδρος, είναι η Μακεδονία που μεγαλώσατε”, τόνισε 

Εκλογές για πολιτικά συμπεράσματα, χαρακτήρισε τις κάλπες του 
Μαίου, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στην 
ομιλία του, το βράδυ της Κυριακής σε ένα κατάμεστο σινε «Σταρ» στη 
Βέροια, με όρθιους εντός και εκτός  αιθούσης και πολύ θερμό έως  εν-
θουσιώδες ακροατήριο.

 «Καμία Περιφέρεια στον ΣΥΡΙΖΑ και όσο το δυνατόν περισσότερες 
περιφέρειες στη Ν.Δ.», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, εκτιμώντας ότι οι εκλο-
γές θα είναι μια ευκαιρία να σταλούν μηνύματα για την επόμενη μέρα, 
ενώ δυο φορές τόνισε με έμφαση τη φράση  «έχουμε εκλογές», θεωρώ-
ντας πολύ πιθανό το σενάριο, μαζί με τις ευρωεκλογές να γίνουν και οι 
εθνικές εκλογές.

 Ο πρόεδρος, απεύθυνε  προσκλητήριο σε όλους τους νεοδημοκρά-
τες να επιστρέψουν στη Ν.Δ., στο «σπίτι» τους, όπως σημείωσε, στο 
κόμμα που είναι «η μεγάλη δύναμη προόδου, μετριοπάθειας και σοβα-
ρότητας για τη χώρα».

Κάλεσμα απεύθυνε και στη νεολαία, στους ψηφοφόρους των 17 και 
18 ετών που θα πρέπει να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους, όπως 
είπε, προτρέποντάς τους καταρχάς να πάνε να ψηφίσουν και να σκε-
φτούν καλά πιο κόμμα μπορεί να κάνει τη ζωή τους καλύτερη. 

 Μείωση φόρων και εισφορών…
«Η μεγάλη πρόκληση για μας είναι να πείσουμε τους πολίτες ότι 

υπάρχει καλύτερο αύριο οτι μπορούμε να ονειρευτούμε και να χαμο-
γελάσουμε πάλι…» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι το 
πρώτο μέλημα του κόμματος θα είναι η μείωση φόρων και εισφορών, 
ενώ έκανε αυστηρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης .

Για τη Μακεδονία
Μεγάλο μέρος της ομιλίας του αφιέρωσε στο Μακεδονικό και την 

συμφωνία των Πρεσπών, η κύρωση της οποίας, όπως είπε, δημιουρ-
γεί αρνητικά τετελεσμένα που δύσκολα θα αμβλυνθούν την επόμενη 
ημέρα και υπερψηφίστηκε «από μια ετερόκλητη συμμαχία, με αντάλ-
λαγμα υπουργεία και θέσεις» προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στα 
μακεδονικά προϊόντα. Επικαλέστηκε επίσης τη δήλωση- σε πρόσφατη 
συνέντευξη- του Ζόραν Ζάεφ, στην οποία ο πρωθυπουργός της γειτο-
νικής χώρας είπε ότι δέχθηκε τον όρο “Βόρεια Μακεδονία”, διότι ο κ. 

Τσίπρας του έδωσε μακεδονική γλώσσα και εθνότητα. Σ αυτό το σημείο, 
την ομιλία του κ. Μητσοτάκη επιχείρησαν να διακόψουν τρία άτομα που 
εισήλθαν στον χώρο και με λεκτικούς χαρακτηρισμούς φώναζαν για 
προδοσία της Μακεδονίας.  “Η καρδιά της Μακεδονίας είναι εδώ, είναι 
ελληνική. Η Μακεδονία είναι Βεργίνα, είναι Μέγας Αλέξανδρος, όταν μι-
λάμε για τη Μακεδονία είναι η Μακεδονία που μεγαλώσατε”, απάντησε 
ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζοντας την ομιλία του για τις αρνητικές συνέπει-
ες της συμφωνίας των Πρεσπών και για τον «διχασμό και το δηλητήριο 
που μπόλιασε αυτή η συμφωνία την πολιτική ζωή του τόπου».

Για την Ημαθία
Μιλώντας για την Ημαθία, εκτίμησε ότι θα είναι κρίσιμη για την ε-

πόμενη μέρα η ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, με 
τη σύνδεση  τουρισμό και πολιτισμό και επίκεντρο τη Βεργίνα, όπου 
γεννήθηκε ο ελληνικός μακεδονικός πολιτισμός, αλλά και του πρωτογε-
νούς τομέα, με στήριξη  της ροδακινοκαλλιέργειας και των παραγωγών 
της Μακεδονίας ώστε να μην κινδυνεύσουν τα προϊόντα τους από τους 
βόρειους γείτονες. «Στην στρατηγική του κόμματος 
είναι και η στήριξη τόσο  της μεταποίησης, όσο και 
των επενδύσεων σε νέα προιόντα, όπως είναι η στέ-
βια...» πρόσθεσε επίσης  ο κ Μητσοτάκης

Κλείνοντας την ομιλία του και  χειροκροτούμενος 
με ενθουσιασμό από το ακροατήριο, ο πρόεδρος 
της  Ν.Δ. ευχήθηκε καλή επιτυχία, με βεβαιότητα για 
τη νίκη του κόμματος και ευχαρίστησε όλους για την 
παρουσία τους.

Τον Κυρ. Μητσοτάκη προλόγισε και καλωσόρισε, 
από το βήμα, η πρόεδρος της ΔΗΜ.ΤΟ Βέροιας 
Συρμούλα Τζίμα- Τόπη και ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ 
Παν. Παλπάνας, ενώ σύντομο πολιτικό λόγο σχετικά 
με τα οικονομικά αλλά και τα θέματα της Ημαθίας, 
με παράλληλη κριτική της κυβέρνησης, έκανε ο κ. 
Βεσυρόπουλος..

Στην αίθουσα, βρισκόταν οι ευρωβουλευτές 

Γιώργος Κύρτσος και Μαρία Σπυράκη, ο γραμματέας της Πολιτικής Ε-
πιτροπής του κόμματος Λευτέρης Αυγενάκης, ο βουλευτής Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, ο αντιπερι-
φερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης, περιφερειακοί σύμβουλοι, ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Γ. Μπίκας και ο αντιπρόεδρος Τ. Γιάγκογλου, πρώην 
βουλευτές Ημαθίας, οι υποψήφιοι δήμαρχοι Γεωργία Μπατσαρά, Μι-
χάλης Χαλκίδης και Νίκος Κουτσογιάννης, ,πολιτευτές, τοπικά στελέχη 
που υπηρέτησαν την Αυτοδιοίκηση, υποψήφιοι του κόμματος για την 
Περιφέρεια και τη Βουλή, φίλοι της Ν.Δ. κ.α.

Στην Αλεξάνδρεια
Προηγουμένως ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Αλεξάνδρεια. 

Συναντήθηκε με τον δήμαρχο κ. Γκυρίνη με στελέχη του ΔΗΜΤΟ Αλε-
ξάνδρειας καθώς και με πολίτες στα καφέ του πεζόδρομου. Στις επαφές 
που είχε με τοπικούς παράγοντες ενημερώθηκε για τα θέματα που αφο-
ρούν τον Δήμο και την τοπική κοινωνία της Αλεξάνδρειας.

Tροχαίο στην Βενιζέλου Κυριακή 
βράδυ και την πλήρωσε κατάστημα!

Το βράδυ της Κυριακής 
γύρω στις 10.30, τροχαίο 
ατύχημα συνέβη στην οδό 
Βενιζέλου, λίγο μετά τα α-
στικά. Δύο αυτοκίνητα που 
κινούνταν στο ίδιο ρεύμα 
κυκλοφορίας με κατεύθυν-
ση από Άγιο Αντώνιο προς 
ΔΕΗ, συγκρούστηκαν με 
σφοδρότητα, με αποτέ-
λεσμα το προπορευόμενο 
όχημα να πέσει πάνω σε 
μια κολώνα φωτισμού και 
να την ρίξει σε βιτρίνα κα-
ταστήματος(καφεκοπτείο). 
Ο οδηγός του προπορευόμενου μικρού αυτοκινήτου, ηλικίας 19 ετών δεν είχε δίπλωμα, 
ενώ το πίσω αγροτικό αυτοκίνητο οδηγούσε ένας 50χρονος.  Η κυκλοφορία διεκόπη 
προσωρινά για περίπου 20 λεπτά, ενώ άνδρες της Τροχαίας ρύθμισαν την κυκλοφορία 
και κατέγραψαν το συμβάν. Προληπτικά ο 19χρονος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκο-
μείο, λόγω ελαφρού τραυματισμού. Οι οδηγοί αλληλοκατηγορούνταν για την υπαιτιότητα 
και προφανώς τη λύση θα δώσουν τα δικαστήρια, ωστόσο ο πραγματικά άτυχος είναι 
ο καταστηματάρχης που υπέστη ζημίες στην πρόσοψη του καταστήματός του από την 
πεσμένη κολώνα. 

Ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας 
στο γραφείο του Άγγελου Τόλκα

       Συνάντηση με τον Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Άγγελο Τόλκα είχε το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 ο Α-
γροτικός Σύλλογος Ημαθίας. Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του κ. Τόλκα στη Βέροια, όπου και συζητήθηκαν θέματα όπως 
αυτό των εργατών γης, αλλά και γενικότερα αγροτικά ζητήματα που αφορούν τους αγρότες της περιοχής.  



4 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  ΤΡΙΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019  

ΝΤΑΜΠΟ - DUMBO (Μεταγλωττισμένο στα 
Ελληνικά)

Προβολές:  Πέμπτη 28/3 στις 17.15
Σάββατο 30/3 στις 17.15
Κυριακή 31/3 στις 11.00 το πρωί
Σκηνοθεσία: ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Σενάριο: ΕΛΕΝ ΑΜΠΕΡΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΚΟΛΙΝ ΦΑ-

ΡΕΛ, ΕΥΑ ΓΚΡΙΝ, ΑΛΑΝ ΑΡΚΙΝ, MAΪΚΛ ΚΙ-
ΤΟΝ

ΝΤΑΜΠΟ - DUMBO (Στα Αγγλικά με Ελλη-
νικούς υπότιτλους)

Προβολές:  Πέμπτη 28/3 στις 19.15
Σάββατο 30/3 στις 19.15  
Σκηνοθεσία: ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Σενάριο: ΕΛΕΝ ΑΜΠΕΡΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΚΟΛΙΝ 

ΦΑΡΕΛ, ΕΥΑ ΓΚΡΙΝ, ΑΛΑΝ ΑΡΚΙΝ, MAΪΚΛ 
ΚΙΤΟΝ

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΕΛΟΣ
(THE PROFESSOR AND THE MADMAN)   
Προβολές:   Πέμπτη 28/3 – Δευτέρα 1/4 

-  Τρίτη 2/4 – Τετάρτη 3/4 στις 20.30    
Παρασκευή 29/3 – Σάββατο 30/3– Κυριακή 

31/3 - στις 19.00 και 21.30 
 Σκηνοθεσία: ΦΑΡΧΑΝΤ ΣΑΦΙΝΙΑ

Σενάριο: ΤΟΝΤ ΚΟΜΑΡΝΙΚΙ
Ηθοποιοί: ΣΟΝ ΠΕΝ, ΣΤΙΒ ΚΟΥ-

ΓΚΑΝ, ΕΝΤΙ ΜΑΡΣΑΝ, ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΕΛ, ΝΑΤΑ-
ΛΙ ΝΤΟΡΜΕΡ, ΤΖΕΡΕΜΙ ΙΡΒΙΝ, ΜΕΛ ΓΚΙΠΣΟΝ

Η ΤΡΥΠΑ
(THE HOLE IN THE GROUND)
Προβολές:   Δευτέρα 1/4 -  Τρίτη 2/4 – Τε-

τάρτη 3/4 στις 21.00    
Πέμπτη 28/3  - Παρασκευή 29/3 – Σάββατο 

30/3– Κυριακή 31/3 - στις 21.30 
Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΛΙ ΚΡΟΝΙΝ
Ηθοποιοί: ΣΙΜΟΝ ΚΙΡΜΠΙ, ΤΖΕΪΜΣ 

ΚΟΥΙΝ ΜΑΡΚΕΪ, ΣΟΝΑ ΚΕΡΕΣΛΕΪΚ 

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»     28/3/19 - 3/4/19

Πενθήμερη εκδρομή με τη Φιλόπτωχο
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει πενθήμερη εκδρομή, με πολύ οικο-

νομική τιμή,  στο Βελιγράδι- Νόβισαντ - Βιέννη – Βουδαπέστη, στις  8-12 Μαϊου  2019. Η εκδρο-
μή περιλαμβάνει τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό  και …πολύ κέφι για διασκέδαση. 
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 

23310 64731 ( πρωινές ώρες)
6946425960,  6944311079,  6938755785
Τα έσοδα από την εκδρομή θα διατεθούν για τις ανάγκες του συσσιτίου.

LET’S DO IT GREECE - Νοιάζομαι και Δρω
Εβδομάδα Σχολικού Εθελοντισμού από 

σήμερα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας
Το πρόγραμμα  «Εικαστική παρέμ-

βαση τύπου STREET ART στον αυ-
λόγυρο του ποδοσφαιρικού γηπέδου» 
πραγματοποιείται σήμερα Τρίτη 2 Α-
πριλίου, 10.00 – 11.00 π.μ., στο 4ο Δη-
μοτικό Σχολείο Βέροιας, σε συνεργασία 
με το ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας και το Π.Σ. 
ΒΕΡΟΙΑ και στο πλαίσιο αυτό, θα πα-
ραβρεθεί στη δράση,κλιμάκιο του Π.Σ. 
ΒΕΡΟΙΑ, (ο Πρόεδρος και μέλη του 
Δ.Σ., ποδοσφαιριστές και προπονη-
τής) και ο Πρόεδρος του ΚΑΠΑ Δήμου 
Βέροιας.

Πρόγραμμα Δράσης
10.00-10.15 : Συνάντηση μαθητών με τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της ομάδας, όπου θα γίνει μία 

μικρή συζήτηση για την ομαδικότητα και τη συνεργασία.
10.15-11.00: Οι ποδοσφαιριστές μαζί με τα παιδιά θα ξεκινήσουν την εικαστική παρέμβαση στον τοίχο του γηπέ-

δου, στη συμβολή των οδών Αισχύλου και Ζαλόγγου.

‘’Απλώνουμε τα χέρια στον ήλιο στον ήλιο
και τραγουδάμε και τραγουδάμε.
Το φως κελαηδάει, άιντε κελαηδάει
στις φλέβες του χόρτου και της πέτρας.
Άξιζε να υπάρξουμε για να συναντηθούμε.’’

Δεύτερη ημέρα σήμερα για το Φεστιβάλ της Άνοιξης 
που διοργανώνει το Δημοτικό Ωδείο και η ΚΕΠΑ Βέ-
ροιας, με τις  εαρινές συμφωνίες που ξεκίνησαν  πέρσι  
στη Βέροια, με μουσική δωματίου  με την κλασική έν-
νοια του όρου  αλλά και  μουσικές από τον Bach μέχρι 
τον Gerswin ,τους  Genesis και τους Jethro tull…

Σήμερα Τρίτη 2 Απριλίου παρουσιάζεται 8.30μ.μ. 
το  Κουιντέτο πνευστών Thess Quintet αποτελούμενο 
από μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης θα 
παρουσιάσει το project  «  H Ελληνική μουσική συναντά 
την Ελληνική ποίηση»

Thess Quintet
Βιβή Παπαϊωάννου (φλάουτο)
Γιάννης Τσόγιας-Ραζάκοβ (όμποε)
Ρουσλάν Τσόγιας-Ραζάκοβ (κλαρινέτο)
Μαλίνα Ηλιοπούλου (φαγκότο)
Παντελής Φεϊζός (κόρνο)

Αύριο Τετάρτη 3 Απριλίου, 8.30μ.μ, το μουσικό σχή-
μα  Occam’s Wounds,θα παρουσιάσει  μια διαδρομή 
στις κορυφαίες στιγμες της progressive rock σκηνής του 
70 με διασκευές από μπαντες οπως Genesis, Jethro 
tull, Van der graaf generator κ.ά. καθώς και συνθέσεις 
της μπάντας

Occam’s Wounds
Χρήστος Σαρκατζής κιθάρες
Χρήστος Κουτσίδης Ηλεκ.Κιθάρα, Φλάουτο, Σαξό-

φωνο
Ελευθερία Ματσεντίδου , πιάνο- πλήκτρα – φωνή

Μέρκος Νεστορόπουλος, Ηλεκ. Κιθάρα, μπάσο 
Λευτέρης Στεφανόπουλος , μπάσο – φωνή
Δημήτρης Χατζηνικολάκης , ντραμς
Κώστας Πατρίκας , ηχοληψία
Είσοδος : ΕΛΕΥΘΕΡΗ για μαθητές (Σχολείων , Ωδεί-

ων κ.α.) , ΑμΕΑ, Ανέργους
και 5 ευρώ για ενήλικες

2 Απριλίου- Παγκόσμια ημέρα Αυτισμού

Εκδήλωση από τα 
«Παιδιά της Άνοιξης»,

 στην πλατεία 
Δημαρχείου Βέροιας

Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – 
Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης 
& Κατάρτισης ΑμεΑ 

“Τα Παιδιά της Άνοιξης’’ σε συνερ-
γασία με την ερευνητική ομάδα του 
Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλο-
νίκης (ΑΠΘ), διοργανώνουν την εκ-
δήλωση «Παίζουμε για τον Αυτισμό», που θα 
πραγματοποιηθεί στην πλατεία Δημαρχείου 
της Βέροιας την Τρίτη 2 Απριλίου (ώρες 10:00 
π.μ. -15:00 μ.μ.) με αφορμή τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας Αυτισμού. 

Εδώ και ένα χρόνο, η επιτυχημένη αυ-
τή συνεργασία προσφέρει την ευκαιρία για 
βελτίωση της σωματικής και νοητικής υγείας 
των ωφελούμενων μέσα από κατάλληλα δι-
αμορφωμένα παιχνίδια σε υπολογιστή αξιο-
ποιώντας το Πρόγραμμα Φροντίδας Υγείας 
– LLM Care. To LLM Care είναι αποτέλεσμα 
του ερευνητικού προγράμματος «Μνήμες Δι-
άρκειας» (Long Lasting Memories – LLM) με 
επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη 
Μπαμίδη, Αναπλ. Καθηγητή Πληροφορικής & 
Ιατρικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του ΑΠΘ. 

Tην καμπάνια   ευαισθητοποίησης «Παί-
ζουμε για τον Αυτισμό» στηρίζει ο Σύλλογος 
ΜΑμα (Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό) Βέροιας. 

Απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών 
προσφέροντάς τους την ευκαιρία να συνα-
ντήσουν και να αλληλεπιδράσουν με παιδιά 
και ενήλικες διαφόρων αναπηριών, παίζοντας 

μαζί τους παιχνίδια νοητικής και 
σωματικής υγείας μέσω διαδικτύ-
ου και συλλέγοντας πόντους με το 
παιχνίδι τους.

Σκοπός: η συλλογή 500 βαθ-
μών. Σε κάθε συμμετοχή το κοινό 
παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια για 5 
λεπτά και προσθέτει πόντους στο 
συνολικό στόχο. Η συμμετοχή είναι 

δωρεάν και δεν απαιτεί γνώσεις υπολογιστή. 
Η όρεξη για παιχνίδι, όμως, είναι απαραίτητη!

Η επίτευξη του στόχου θα οδηγήσει στη 
δωρεά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή για «Τα 
Παιδιά της Άνοιξης», εξυπηρετώντας την επι-
θυμία των επωφελούμενων και του Δ.Σ. για 
ένα μόνιμο σταθμό παιχνιδιών.

Όλοι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε τη μο-
ναδική αυτή προσπάθεια και να συνδράμουμε 
ενεργά στο μεγάλο έργο των Παιδιών της 
Άνοιξης.

Σας περιμένουμε όλους για να σας γνωρί-
σουμε και να περάσουμε μαζί μία όμορφη και 
δημιουργική μέρα!

*Περισσότερες πληροφορίες: https://
tapaidiatisanoixis.gr/

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Στογιάννη Αικατερί-
νη/Ρωμανοπούλου Ευαγγελία 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6907903539 
/23330 27212

Χορηγοί Επικοινωνίας: Εφημερίδα ΛΑΟΣ 
,ΑKOU 99.6.

Το Δ.Σ.

ΕΑΡΙΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 2019



Δήμος Βέροιας: 
Εθελοντικός 

καθαρισμός στα 
μονοπάτια της 
παραποτάμιας

 περιοχής
 του Αλιάκμονα

-Κάλεσμα συμμετοχής από 
τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας

Η Δ/νση Περιβάλλοντος - Κα-
θαριότητας -Πολιτικής Προστασί-
ας του Δήμου Βέροιας και οι Εθε-
λοντές Καθαριότητας στα πλαίσια 
της ημέρας « Let’s do 
it Greece », στις 10.00 
το πρωί την Κυριακή 
στις 7 Απριλίου  2019, 
διοργανώνουν  καθα-
ρισμό  στα μονοπάτια 
της παραποτάμιας πε-
ριοχής του Αλιάκμονα 
(μετά την γέφυρα ) 

Από τον αντιδή-
μαρχο Καθαριότητας 
-Ανακύκλωσης –Περι-
βάλλοντος και Πολιτι-
κής Προστασίας Βασ. 
Παπαδόπουλο, καλού-
νται  όσοι επιθυμούν, 
να συμβάλλουν σε μια 
τέτοια προσπάθεια. 

Η σημαντική αύξηση των φυτεύσεων 
ακτινιδίων στην Ελλάδα  τα τελευταία 
χρόνια, κατατάσσει την χώρα στην τρίτη 
θέση διεθνώς, μετά την Νέα Ζηλανδία 
και την Ιταλία. Η αναμενόμενη λοιπόν 
παραγωγή προβλέπεται να αυξηθεί ση-
μαντικά, γεγονός που κινητοποίησε την 
Κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τον ό-
γκο των ποσοτήτων που θα παραχθούν 
και να στηρίξει το δυναμικό αυτό προϊόν 
με μία σειρά ενεργειών.

 1) Άνοιγμα νέων αγορών
Ένα χρόνιο αίτημα των συνεταιρι-

σμών που εμπορεύονται ακτινίδια ικανο-
ποιείται. Σημαντική εξέλιξη κατόπιν αιτή-
ματός μας, για την προώθηση του ακτινι-
δίου σε νέες αγορές αποτελεί το άνοιγμα 
της Αργεντίνικης αγοράς των 45 εκατομ. κατοίκων, 
αφού έχουν υπογραφεί τα σχετικά Πρωτόκολλα συνερ-
γασίας μεταξύ Ελλάδας και Αργεντινής και αναμένεται 
σε λίγες μέρες η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεων. Παράλληλα έχει αποσταλεί και έχει πα-
ραληφθεί από το Υπουργείο Γεωργίας της Βραζιλίας, το 
αίτημα για την αξιολόγηση του φακέλου με τον οποίο θα 
εγκριθούν τα σχετικά πρωτόκολλα για το άνοιγμα στα 
ακτινίδια και της Βραζιλιάνικης αγοράς, μιας αγοράς 
που υπερβαίνει τα 180 εκατομμύρια κατοίκους.

 2) Αύξηση χρηματοδότησης για νέες επενδύσεις 
Παράλληλα έγινε δεκτό το αίτημα μας από την Πολι-

τική Ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
έχει αποφασιστεί  η αύξηση των αρχικών κονδυλίων 
του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Μέτρου 4, 
που αφορά τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρηματικών 
φορέων Συνεταιριστικών και Ιδιωτικών, έτσι ώστε να ε-
νταχθούν περισσότερες επενδύσεις, να δημιουργηθούν 
πρόσθετοι ψυκτικοί χώροι και να μπορούν να α-
ποθηκευτούν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντος.

 3) Διεπαγγελματική Ακτινιδίου
Προχωρά επίσης η υπογραφή της νέας Υ-

πουργικής Απόφασης για την ίδρυση και λειτουρ-
γία των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε νέα 
βάση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το οργανωτικό 
θεσμικό πλαίσιο που θα βοηθήσει στην αντι-
μετώπιση των μελλοντικών προβλημάτων του 
νέου μεγάλου Εθνικού αγροτικού προϊόντος του 
ακτινιδίου.

4) Ρύθμιση θεμάτων εμπορίας και διακίνη-

σης ακτινιδίου
Τον περασμένο Σεπτέμβριο με την επίσκεψη στη Βέ-

ροια του Γ. Γραμ. Αγροτικής κ. Νίκου Αντώνογλου σημα-
τοδοτήθηκε η έναρξη σε δημόσια διαβούλευση της Υ.Α. 
για ρύθμιση θεμάτων εμπορίας και διακίνησης ακτινιδί-
ου με συμμετοχή φορέων και οργανώσεων παραγωγών 
και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο με την υπογραφή από 
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σταύρο Αραχωβί-
τη της σχετικής υπουργική απόφαση.

Με την απόφαση εξειδικεύονται οι ποιοτικές προ-
διαγραφές για όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας, 
με έμφαση στις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμασης των 
ακτινιδίων.

 Η Ημαθία μία περιοχή με μεγάλη παράδοση στην 
παραγωγή του προϊόντος, με την δική μας στήριξη 
και την στενή μας συνεργασία με τις Οργανώσεις, θα 
ανοίξει νέους δρόμους και θα δώσει νέες δυνατότητες 
και προοπτικές στην καλλιέργεια του ακτινιδίου και στα 
εισοδήματα των αγροτών. 
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον 
Άγιο Γεώργιο ζητάει για τις επο-

χιακές ανάγκες του προσωπικό διαλογητηρίου 
και γεωπόνο (ή παραλήπτη). 

Πληροφορίες στο τηλ. 23310 51093 και 
στο email: aszygos@gmail.com

Bιογραφικό σημείωμα  
του υποψηφίου δημοτικού συμβούλου 

Κων/νου Ρούσου
Ονομάζομαι Ρούσος Κωνσταντίνος . Γεννήθηκα στην Βέροια στις 26/09/1971. Αποφοίτησα 

από το Πολυκλαδικό Λύκειο της Βεροιας το 1989 .Σπούδασα Ιατρική στην Ανώτατο Ιατρικό 
Ινστιστούτο του Πλόβντιβ της Βουλγαρίας , από όπου αποφοίτησα τον Οκτώβριο του 1996. 
Υπηρέτησα ως αγροτικός Ιατρός στο Περιφεριακό Ιατρείο Ξεχασμένης του νομού Ημαθίας από 
τον Νοέμβριο του 1999 έως τον Μάιο του 2001 . Ειδικεύτηκα στην Παθολογία , κάνοντας την 
εκπαίδευσή μου στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου της Βέροιας και την Ά Παθολογική 
Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας τον τίτλο ειδικότητας τον 
Μάιο του 2007 .Από τον Ιούλιο του 2007 έως και τον Οκτώβριο του 2008 δούλεψα ως ειδικευ-
μένος επικουρικός Παθολόγος στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Λήμνου . Από τον 
Νοέμβριο του 2008 υπηρετώ ,ως ειδικευμένος επιμελητής Παθολόγος , αρχικά ,έως τον Μάιο 
του 2013 ,στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας και ,από τον Ιούνιο του 2013 έως  σήμερα ,στην 
Παθολογική Κλινική της Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας . Ομιλώ άριστα την γερμανική και 
βουλγαρική γλώσσα και πολύ καλά την Αγγλική.Είμαι αρραβωνιασμένος με την Κακάτσου Σω-
τηρία , που εργάζεται ως υπάλληλος στο υποκατάστημα ΕΦΚΑ της Βέροιας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

ται δηλώσεις για το έτος 
2019 σε παραγωγές ρο-
δάκινων, νεκταρινιών, 
βερικόκων, κερασιών και 

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

ρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωργία να 
επικοινωνήσουν μέχρι τις 15-04-2019 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια
-Υποκατάστημα 1: Επισκοπής Νάουσας
-Υποκατάστημα 2:  Μελίκης Ημαθίας

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΨΥΛΙΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
του Ιωάννη και της Χριστίνας, το 
γένος Δούκα, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΤΖΗΚΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου και της 

Πολυξένης, το γένος Τζήκα, που γεννήθηκε στην 
Κατερίνη Πιερίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκει-
ται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα 
γίνει στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΟΣ του Παύλου και της 
Αικατερίνης, το γένος Ξηρού, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΠΟΖΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ 

του Δημητρίου και της Αικατερίνης, το γένος Ελευ-
θεριάδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας.

Φρόσω Καρασαρλίδου 
για την παραγωγή Ακτινιδίων: Στηρίζουμε 

το προϊόν με άνοιγμα νέων αγορών, 
με οργάνωση και με νέες επενδύσεις



Ο Ιερός Ναός Παναγίας έ-
χει την μεγάλη ευλογία να υ-
ποδεχθεί και να φιλοξενήσει το 
άφθαρτο και θαυματουργό χέρι 
της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής 
από την Ιερά Μονή Σιμωνόπε-
τρας Αγίου Όρους σύμφωνα 
με το πρόγραμμα:

• Σάββατο 6 Απριλίου, 6μ.μ. 
Υποδοχή Αγίου Λειψάνου στα 
προπύλαια του Ναού και στη 
συνέχεια Μέγας Αρχιερατικός 
Εσπερινός και ομιλία του Κα-
θηγουμένου Αρχιμ. Ελισσαίου 
Σιμωνοπετρίτου με θέμα: Μι-
μηταί Αγίων.

Τό Ιερό λείψανο θα παρα-
μείνει στο Ναό μέχρι το πρωΐ 
της Τρίτης 9 Απριλίου

Ο Ναός θα παραμένει ανοι-
κτός από 7 π.μ. έως 1 μ.μ και 
από 4 μ.μ έως 9 μ.μ.
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ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Προηγιασμένες 
Θείες Λειτουργίες

Κατά την περίοδο της Σαρακοστής και την Μ. Εβδομά-
δα του Πάσχα, κάθε Τετάρτη θα τελείται προηγιασμένη θεία 
λειτουργία στις 3.00 μ.μ. Συγκεκριμένα οι ημερομηνίες των 
προηγιασμένων θείων λειτουργιών που θα τελούνται:

3-10 Απριλίου, 22 Απριλίου Μ. Δευτέρα, 23 Απριλί-
ου Μ. Τρίτη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο  και οι τρόφιμοι της φιλόπτω-

χου Αδελφότητος Κυριών  Βέροιας, ευχαριστούν για την 
ευγενική τους προσφορά:

1) Την κ.Χατζηδημητρίου Πόπη για τη δωρεά των 200 
ΕΥΡΩ, στη μνήμη της μητέρας της , με τη συμπλήρωση 
ενός έτους από το θάνατό της.

2) Την κ. Λάσκαρη Μαρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, 
στη μνήμη του συζύγου της, Ιωάννη Λάσκαρη.

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

4) Ανώνυμη κυρία για τα έξι κιλά κιμά.
5) Ανώνυμο κύριο για τα οκτώ λίτρα λάδι και τα κέικ.
6) Ανώνυμο κύριο για τις τρεις πίτες.
7) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε κοτόπουλα και δύο κιλά 

ρύζι.
8) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε κιλά μακαρόνια.
9) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε λίτρα λάδι.
10) Τον κύριο Καλλιγά Νικόλαο για τα επτά κιλά φακές.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

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

-Την Οικ.κ.Ιακωβίδη Κων/νου,για την δωρεά του ποσού των 500 Ε,εις μνήμη 
της αδελφής τους Ελένης Φλωρίνης,με την συμπλήρωση 2 μηνών από τον θά-
νατό της.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος,εις 
μνήμη του πατέρα της ,με την συμπλήρωση 3 ετών από τον θάνατό του.

-Τους γονείς Ιωάννου Κύρτσου,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους 
γεύματος,εις μνήμη του παιδιού τους Ιωάννη Κύρτσο.

-Την Οικ.κ.Διαμαντή Διαμαντόπουλου,για την ευγενική προσφορά ενός πλή-
ρους γεύματος,εις μνήμη της συζύγου και μητέρας τους Αναστασίας Διαμαντο-
πούλου.

-Τον κ.Μαυρο`ι`δή Κουφόπουλο και τις κόρες του Κατερίνα και Μαρία,για την 
ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη της συζύγου και μητέ-
ρας τους Αντωνίας Κουφοπούλου.

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

                             Εκ της Δ/νσεως 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 7 A-

πριλίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Πέτρου και Παύλου Τριπο-
τάμου ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού 
και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΑΝΑΣΙΔΗ 

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, 
Ο πατέρας, 

Ο αδελφός, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ναού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Στο πλαίσιο των κατανυκτικών ακολουθιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ή Ιερά 
μας Μητρόπολη λαμβάνει ειδική μέριμνα για τους πιστούς πού λόγω άλλων επαγ-
γελματικών ή οικογενειακών υποχρεώσεων δεν μπορούν να παρακολουθήσουν 
την ακολουθία των Χαιρετισμών της Ύπεραγίας Θεοτόκου.

Κάθε Παρασκευή τελείται δεύτερη ακολουθία των Χαιρετισμών (ώρα έναρξης 9 
μ.μ.) στούς παρακάτω Ιερούς Ναούς της Βέροιας:

- Άγιου Αντωνίου Πολιούχου
- Αγίων Αναργύρων
- Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης
- Παναγίας Χαβιαρά (ενορίας Υπαπαντής)
·- Παναγίας Δεξιάς (ενορίας Αγίου Γεωργίου)
- Αγίας Παρασκευής

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται από τον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Βεροίας ότι 

καθ’ όλη τη διάρκεια της μεγάλης τεσσαρακοστής στο παρεκκλήσιο του Αγίου 
Προκοπίου, που βρίσκεται επί της οδού Λυκούργου 3 στην πλατεία Κόρακα

θα τελείται
όρθρος-Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο  κάθε Σάββατο πρωΐ 7.30-9.30 π.μ.
και προηγιασμένη Θεία Λειτουργία κάθε Τετάρτη απόγευμα 18.00-20.00 

π.μ.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Από την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας Αγίου Όρους 

Έλευση Ιερού Λειψάνου της Χειρός της Αγίας 
Μαρίας Μαγδαληνής στον Ι.Ν. Παναγίας Ναούσης

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

 Την Τρίτη 
2  Α π ρ ι λ ί ο υ 
το πρωί θα 
τελέσει Προη-
γιασμένη Θεία 
Λειτουργία στον 
Ιερό Ναό Κοι-
μήσεως της Θε-
οτόκου Μέσης.

 Την Τρίτη 2 
Απριλίου στις 
6:00 μ.μ.  θα 
χοροστατήσει 
στο Μέγα Α-
πόδειπνο στον 
Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας.

 Την Τετάρτη 3 Απριλίου το πρωί θα τελέσει Προηγια-
σμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Κυμίνων.

 Την Τετάρτη 3 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στο Μέγα Απόδειπνο στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Μουτσιάλης.

 Την Πέμπτη 4 Απριλίου το πρωί θα τελέσει Προηγια-
σμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτό-
κου Καλοχωρίου.

 Την Πέμπτη 4 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στο Μέγα Απόδειπνο στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων 
Βεργίνης.

 Την Παρασκευή 5 Απριλίου το πρωί θα τελέσει Προη-
γιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων 
στο Νεοχωρόπουλο.

 Την Παρασκευή 5 Απριλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στην Δ’ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτό-
κου Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας. Στην ακο-
λουθία θα ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία  «Ακαδημία Ψαλτικής 
Ειρμός» με μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

 Το Σάββατο 6 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. στα προπύλαια 
του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης θα υπο-
δεχθεί το Ιερό Λείψανο της Χειρός της Αγίας Μαρίας της Μα-
γδαληνής από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους. 
Το Ιερό Λείψανο θα μεταφέρει ο Καθηγούμενος της Ιεράς 
Μονής Αρχιμ. Ελισσαίος, ο οποίος στο τέλος θα ομιλήσει με 
θέμα: «Μιμηταί Αγίων: Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και μονα-
χός Ιερώνυμος Σίμωνος Πέτρας».

 Την Κυριακή 7 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης.

 Την Κυριακή 7 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει 
ο ιερομόναχος π. Εφραίμ Σιμωνοπετρίτης με θέμα: «Ο Άγιος 
Ιωάννης της Κλίμακος και η Κλίμαξ».



Από το γραφείο Τύ-
που του Δημάρχου και 
Υπ. Δημάρχου Δ. Βέροι-
ας Κ. Βοργιαζίδη δόθη-
κε προς ενημέρωση των 
πολιτών, ο πρώτος από 
τους οκτώ άξονες δρά-
σης της περιόδου 2014-
2019 που αφορά την οι-
κονομία και το επενδυτι-
κό περιβάλλον:

«Το ευρύτερο οικονο-
μικό κλίμα και οι επεν-
δύσεις, είναι προφανές, 
ότι εξαρτώνται σε μεγάλο 
ποσοστό από την εθνική 
πολιτική. Και σε επίπεδο όμως τοπικό, πε-
ποίθησή μας είναι ότι ρόλος του Δήμου είναι 
η δημιουργία ενός φιλικού οικονομικού και 
επενδυτικού περιβάλλοντος: με τη βελτίωση 
των οικονομικών, της διοικητικής ικανότητας 
και της αποτελεσματικότητας του Δήμου, με 
επενδύσεις σε υποδομές, με την υποστήριξη 
της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Ο Δήμος Βέροιας πέρα από το ανθρώπινο 
δυναμικό, τις κοινωνικές δομές και την υλικο-
τεχνική του υποδομή είναι και αναντίρρητα και 
μια οικονομική μονάδα που επηρεάζει άμεσα 
την οικονομική ζωή των πολιτών της Βέροιας, 
ευρύτερα του Δήμου αλλά και του νομού. Κατά 
συνέπεια, ένας εύρωστος οικονομικά δήμος 
είναι μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή, κάτι 
που αποτέλεσε αρχή και οδηγό για τη Δημοτι-
κής μας Αρχή. 

Ως εκ τούτου, παρότι οι Δήμοι της χώρας 
βιώνουν μια ασφυκτική κατάσταση που επι-
δεινώθηκε τα τελευταία χρόνια με τη συνεχή 
συρρίκνωση των διαθέσιμων οικονομικών πό-
ρων από το κεντρικό κράτος, καταφέραμε να 
ανταπεξέλθουμε επιτυχώς, βελτιώνοντας τους 
οικονομικούς δείκτες του Δήμου και δημιουρ-
γώντας ευνοϊκές οικονομικές και επενδυτικές 
συνθήκες για την περιοχή ως μέτωπο στην 
κρίση. 

Τι έγινε: 
• Επιτύχαμε δραστική περιστολή των δα-

πανών σε όλους τους τομείς ξεχωρίζοντας το 
απαραίτητο από το περιττό, με γνώμονα το 
κοινό καλό, τι ωφελεί τους πολλούς και όχι γε-
νικευμένες και άσκοπες σπατάλες.

• Βελτιώσαμε τα χρηματικά διαθέσιμα του 
Δήμου Βέροιας, εξασφαλίζοντας ένα Δήμο εύ-
ρωστο, βιώσιμο και αξιόπιστο. 

• Λειτουργήσαμε με απόλυτη διαφάνεια και 
σεβασμό στους θεσμούς του κράτους και στα 
όργανα ελέγχου (επίτροπος κλπ).

• Μειώσαμε το μέσο χρόνο αποπληρωμής 

των προμηθευτών που τόνωσε την αξιοπιστία 
του Δήμου, έφερε ποιοτικότερους προμηθευ-
τές και φθηνότερο κόστος αγοράς των προμη-
θειών του Δήμου. 

• Δεν αφήσαμε χρηματοδότηση να πάει 
χαμένη από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους. 
Εκμεταλλευτήκαμε ότι μπορούσε να χρηματο-
δοτηθεί, εντάσσοντας σε χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα πολλά εκατομμύρια για νέα έρ-
γα και δράσεις τα επόμενα χρόνια. 

• Εντάξαμε δικαστικές αποφάσεις που έ-
χουν καταστεί τελεσίδικες σε πρόγραμμα εξό-
φλησης από εθνικούς πόρους.

• Καταφέραμε την είσπραξη απαιτήσεων 
του Δήμου από «στρατηγικούς οφειλέτες».

• Συγχρονίσαμε το έτος κλήσεων τροχαίων 
παραβάσεων με το έτος βεβαίωσής τους.

• Προσπαθήσαμε σε όλα τα επίπεδα να 
μετατρέψουμε τη δαπάνη σε επένδυση σε εύ-
λογο χρονικό διάστημα.

• Ολοκληρώσαμε ή ολοκληρώνουμε όλα 
τα μεγάλα έργα υποδομών που ξεκίνησαν τα 
προηγούμενα χρόνια, υλοποιούμε και δρο-
μολογούμε νέα σημαντικά έργα υποδομών 
με όφελος για τους δημότες και την τοπική 
οικονομία.  

• Βελτιώσαμε εν γένει τη διοικητική λειτουρ-
γία και αποτελεσματικότητα του Δήμου. 

ΒΕΛΤΙΩΣΑΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙ-
ΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  & ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΜΕ ΠΛΕΟ-
ΝΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 2.000.000€ 

Πιο συγκεκριμένα: 
• Εξασφαλίσαμε έναν εύρωστο και υγιή 

οικονομικά Δήμο με τα σημερινά χρηματικά 
διαθέσιμα να υπερκαλύπτουν τις βραχυπρό-
θεσμες υποχρεώσεις του Δήμου αλλά και τις 
συνολικές του υποχρεώσεις, θέτοντας γερά 
θεμέλια για το μέλλον. 

• Καταφέραμε να επιτύχουμε σταθερά 
πλεονάσματα της τάξης των 
2.000.000€ ετησίως τα τελευ-
ταία χρόνια.

•  Κρατήσαμε 
σταθερές τις επεν-
δύσεις διαχρονικά 
σε υλικοτεχνικές υ-
ποδομές και ποιο-
τικές υπηρεσίες και 
σε σχολικά κτίρια.  

• Αυξήσαμε τις 
δαπάνες επενδυτι-
κού χαρακτήρα.  

• Μειώσαμε το 
μέσο χρόνο απο-
πληρωμής και το 
ποσοστό χρέους 
των προμηθευτών 
από 7 σε 4 μήνες 
και το ποσό σε 
300.000€ λιγότερα 
συνολικά.

Α Π Ο Π Λ Η Ρ Ω -
ΣΑΜΕ 4.000.000€ 
Σ Ε  Δ Α Ν Ε Ι Α & 
2.000.000€ ΓΙΑ 
Υ ΠΟ Χ Ρ Ε ΩΣΕ ΙΣ 
ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΟ-
ΛΙΣ ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ

• Αποπληρώσουμε τις δανειακές υπο-
χρεώσεις του Δήμου χωρίς να συνάψουμε 
νέα δάνεια για το διάστημα 1/9/2014 μέχρι 
31/12/2018 πληρώνοντας 3.339.190€ για κε-
φάλαιο και 636.092€ για τόκους, σύνολο πλη-
ρωμών 3.975.282€. Εδώ θα πρέπει να ενη-
μερώσουμε τους πολίτες ότι από το τέλος του 
2019 και μετά θα υπάρχει ένα δάνειο με τοκο-
χρεολύσια περίπου στις 200.000 ευρώ, δηλ. 
800.000 ευρώ λιγότερα απ’ ότι πληρώνουμε 
μέχρι σήμερα το χρόνο. Με αποτέλεσμα αυτό 
να αναδράσει στον κοινωνικό και οικονομικό 
ιστό της πόλης. 

• Αποπληρώσαμε περίπου 2.000.000€ σε 
υποχρεώσεις από τελεσίδικες δικαστικές απο-
φάσεις.

• Επενδύσαμε για πρώτη φορά στον του-
ρισμό 240.000€ με αποτελέσματα που ανα-
δρούν στα έσοδα του Δήμου, συμβάλλοντας 
παράλληλα στην ενίσχυση των τοπικών επι-
χειρήσεων μέσω της αύξησης των επισκε-
πτών. 

• Συμβάλαμε στην απορρόφηση τουλάχι-
στον 6.000.000€ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
χρήματα που εισέπραξαν τοπικές ομάδες πα-
ραγωγών για τη δωρεάν διανομή χυμών και 
φρούτων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και 
μαθητές, τονώνοντας το αγροτικό εισόδημα, 
την κυριότερη οικονομική πηγή της περιοχής.

• Ολοκληρώσαμε έργα αγροτικής οδοποιί-
ας και αρδευτικών δικτύων ενώ εντάξαμε νέα 
έργα εκατομμυρίων για την ενίσχυση της α-
γροτικής παραγωγής και τη διευκόλυνση του 
εμπορίου. 

• Επενδύσαμε στις δεξιότητες και τη τεχνο-
γνωσία του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου 
μέσω τις συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευ-
σης του προσωπικού.   

ΕΝΤΑΞΑΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 19.000.000€ 
& ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
20.000.000€ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ

• Εντάξαμε σε χρηματοδοτούμενα προ-
γράμματα όπως το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Α-
γροτικής Ανάπτυξης, τα προγράμματα Φιλό-
δημος Ι και Φιλόδημος ΙΙ έργα συνολικά ύψους 
19.000.000€ την τετραετία 2015-2018.

• Έχουμε υποβάλλει ολοκληρωμένες 
προτάσεις χρηματοδότησης και αναμένου-
με την ένταξη νέων έργων προϋπολογισμού 
20.000.000€.

#συνεχίζουμε_μαζί _μπροστά»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΕΠΕ δηλώνει ότι ουδεμία απο-

λύτως σχέση έχει με την εταιρεία-φάντασμα «ALEXANDER 
GROUP», και την αγγελία  «προσφοράς εργασίας» που η 
τελευταία δημοσίευσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
ιστοσελίδες, προσφάτως αλλά και στο παρελθόν, το περι-
εχόμενο της οποίας είναι άκρως προσβλητικό, καθώς θίγει 
εύρος κοινωνικών ομάδων και κατ’ επέκταση παραπλανεί 
το κοινό. Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΕΠΕ είναι μια υπερσύγ-
χρονη ελληνική εταιρία εμπορίας, επεξεργασίας και διακίνη-
σης ποιοτικών φρούτων με διαδρομή πολλών ετών στο χώ-
ρο, με κανένα ψήγμα αναξιοπιστίας και ανηθικότητας, αλλά 
του εναντίων με χαρακτήρα διαφάνειας και εντιμότητας α-
πέναντι σε προμηθευτές, πελάτες και ανθρώπινο δυναμικό.  

Για την εταιρεία
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΕΠΕ

«Δύναμη Ανατροπής
  Νέα Σελίδα»  

Ακόμα 9 υποψήφιους 
συμβούλους 
ανακοίνωσε 

ο Μιχάλης Χαλκίδης
Νέα ομάδα συνεργατών-υ-

ποψηφίων δημοτικών συμβού-
λων ανακοίνωσε  ο υποψήφιος 
Δήμαρχος Δήμου Αλεξάνδρειας 
Μιχάλης Χαλκίδης. «Πολίτες με 
άποψη, ανιδιοτέλεια και ενδιαφέ-
ρον για το μέλλον του τόπου», 
όπως αναφέρει, συστρατεύονται 
στον αγώνα της «Νέας Σελίδας» 
και είναι οι εξής:

1.Αδαμόπουλος Σωτήρης. 
Ελεύθερος επαγγελματίας.

2.Γκιάτας Γεώργιος. Οικο-
νομολόγος, Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης.

3.Γκρέπας Ιωάννης. 
Ελεύθερος επαγγελματίας.
4.Ζησόπουλος Δημοσθένης. Αγρότης.
5.Ιακωβίδου-Ευαγγελοπούλου Όλια. 
Δημόσιος Υπάλληλος-Νοσηλεύτρια.
6.Μαυρίδου-Ξανθοπούλου Αναστασία.
Ελεύθερος επαγγελματίας.
7.Μελιτζανάς Λευτέρης.Ιδιωτικός υπάλληλος.
8.Παπαδημητρίου Βασίλης. Ελεύθερος επαγγελματίας.
9.Τζέπης Ζαφείρης.Ελεύθερος επαγγελματίας.

Άξονας 1ος: «Δημιουργία φιλικού 
επενδυτικού περιβάλλοντος»

-Κώστας  Βοργιαζίδης:  Εξασφαλίσαμε ένα Δήμο με εύρωστο οικονομικό μέλλον
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Πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Βέροιας: 

 Σοβαρά προβλήματα 
στην Αγορά από 
τις ηλεκτρονικές

 πωλήσεις προϊόντων
Με επιστολή της, η Πρό-

εδρος του Εμπορικού Συλ-
λόγου Βέροιας κα Αθηνά 
Πλιάτσικα Τσιπουρίδου ε-
πισημαίνει τα σοβαρά προ-
βλήματα που προέκυψαν το 
τελευταίο χρονικό διάστημα 
με πωλήσεις προϊόντων και 
υπηρεσιών μέσω ηλεκτρο-
νικών ιστοσελίδων, χωρίς 
να ακολουθείται η νόμιμη 
διαδικασία. Συγκεκριμένα η 
κα Τσιπουρίδου αναφέρει τα 

εξής: «Για μια ακόμη φορά ο εμπορικός κόσμος είναι 
αντιμέτωπος με το παραεμπόριο και νιώθει τον αθέ-
μιτο ανταγωνισμό του, σε μια εποχή που οι έμποροι 
προσπαθούν να ορθοποδήσουν οικονομικά.             

Τις μέρες αυτές  παρατηρείται  μια έξαρση του πα-
ραεμπορίου σε εποχιακά είδη και όχι μόνο. Διάφορα 
χειροτεχνήματα ,όπως και υπηρεσίες διακινούνται 
κυρίως μέσω ιστοσελίδων,από ορισμένους ιδιώτες 
που λειτουργούν χωρίς επίσημη έναρξη στην εφορία.

 Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος σε ότι αφορά την 
ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών  που 
προσφέρονται, ενώ δεν εκδίδεται κανένα νόμιμο πα-
ραστατικό.

Ελπίζουμε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να παρέμβουν 
για την ομαλή και νόμιμη λειτουργία της αγοράς.- Κυρί-
ως όμως ευελπιστούμε ότι το καταναλωτικό κοινό θα α-
φουγκραστεί την αγωνία μας και θα στρέψει την πλάτη 
του σε όλους αυτούς που μας ανταγωνίζονται με τρόπο 
αθέμιτο, που κερδοσκοπούν σε βάρος όλων μας, σε 
βάρος των συνεπών πολιτών και φορολογουμένων. 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας στην προσπάθειά 
του να προστατέψει τα μέλη του θα αποταθεί στην  
υπηρεσία Ηλεκτρονικού  Εγκλήματος για  να πάρει τα 
ανάλογα μέτρα».

Εγκαινιάσθηκε το συνεδριακό 
και Εκθεσιακό Κέντρο Ιστορίας 

και Λαογραφίας του Δήμου Αλεξάνδρειας

«Πρωτοβουλία για το Παιδί»: Στο Σπίτι της Βεργίνας 
η Μαρέβα Μητσοτάκη 

Εγκαινιάσθηκε με 
κάθε επισημότητα το 
βράδυ της Κυριακής, το 
συνεδριακό και Εκθεσι-
ακό Κέντρο Ιστορίας και 
Λαογραφίας του Δήμου 
Αλεξάνδρειας (Πνευμα-
τικό Κέντρο). 

Μετά από περίπου 
30 χρόνια αναμονής 
οι κάτοικοι του Δήμου 
Αλεξάνδρειας και όχι 
μόνο έχουν πλέον την 
ευκαιρία να θαυμάσουν 
και να επισκεφθούν το 
πραγματικό στολίδι της 
περιοχής.

Την κορδέλα του 
κτηρίου έκοψε σε κλίμα 
ευφορίας ο Δήμαρχος 
Αλεξάνδρειας Παναγιώ-
της Γκυρίνης, παρουσία 
πολλών τέως δημάρ-
χων, νυν και πρώην 
δημοτικών συμβούλων 
που έχουν βάλει και αυ-
τοί το δικό τους λιθαρά-
κι στην κατασκευή του 
κτιρίου και φυσικά πα-
ρουσία πλήθος κόσμου 
που έσπευσε να συμμετάσχει σ’ αυτήν την πραγματικά ξεχωριστή μέρα για τον 
τόπο μας.

Τον αγιασμό των εγκαινίων πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων η Δημοτική Αρχή τίμησε τους πρώην Δημάρχους 
και την Περιφέρεια για την συμβολή τους στην κατασκευή του Πνευματικού 
Κέντρου

Αμέσως μετά την κοπή της κορδέλας των εγκαινίων, δημοτική αρχή και προ-
σκεκλημένοι μεταφέρθηκαν στον εσωτερικό χώρο του Πνευματικού Κέντρου, 

όπου πριν την συναυλία της της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και της Έλλης Πασπα-
λά, η Δημοτική Αρχή απένεμε τιμητικές πλακέτες στους τέως Δημάρχους καθώς 
επίσης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη συμβολή τους στην 
κατασκευή αυτού του εντυπωσιακού έργου.

Μάλιστα οι πρώην Δήμαρχοι κ.κ. Πουρλιοτόπουλος και Γκιόνογλου σε σύ-
ντομη τοποθέτηση τους έκαναν μια αναδρομή στα όσα διαδραματίστηκαν ώστε 
να φτάσουμε στη σημερινή τελετή εγκαινίων. 

Τέλος, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παραλαβή της τιμητικής πλακέτας 
του αείμνηστου Δημάρχου Μπρουσκέλη, την οποία παρέλαβε η σύζυγος και τα 
εγγόνια του εκλιπόντος.

Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 επισκέφθηκε ιδιωτικά το Σπίτι της Βερ-
γίνας η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, συνοδευόμενη από ομάδα ειδικών 
συνεργατών της, με επί κεφαλής τον Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, ΑΜΕΑ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νέας Δημοκρατίας κύριο 
Γιώργο Σταμάτη.

Την κυρία Μητσοτάκη και την ομάδα της υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος 
της Πρωτοβουλίας για το Παιδί κ. Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος,  τα μέλη 
του Δ.Σ., η Διευθύντρια της Δομής Κοινωνική Λειτουργός κ. Ελίζα Καρα-
βασίλη, καθώς και οι Παιδαγωγοί και οι Φροντίστριες του Σπιτού.

Στην κυρία Μητσοτάκη και στους συνεργάτες της έγινε ενημέρωση 
για το ιστορικό και τον σκοπό ίδρυσης της Δομής, τους στόχους, τις δυ-
νατότητες και τα προβλήματα λειτουργίας της, την εμβέλεια και τη στε-
λέχωσή της. Επισημάνθηκε ιδιαίτερα η διαρκής προσπάθεια να τηρού-
νται στη λειτουργία της όροι και προϋποθέσεις οικογενειακού πλαισίου 
και η σημασία που αυτό έχει στην εξέλιξη των παιδιών και στην ομαλή 
κοινωνική ένταξή τους.

Ακολούθησε περιγραφή και των υπολοίπων Δομών του όλου Οργα-
νισμού, που καλύπτουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών που είναι ανα-
γκαίες για την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας και προστασίας στα 
παιδιά και στους νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο. Ιδιαίτερη μνεία έγινε 
στην σημασία της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας, ως 
εναλλακτικής Δομής προστασίας και στις υπηρεσίες που προσφέρονται 
από το Κέντρο Θεραπείας Τραύματος, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και των συνεπειών 
της. Επισημάνθηκε ότι η Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων, που 
τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία, επιλύει πλέον το πρόβλημα  της κοι-
νωνικής προσαρμογής όσων παιδιών εξέρχονται από τις Δομές μακράς 
φιλοξενίας, χωρίς προϋποθέσεις ομαλής ένταξης. Τονίστηκε επίσης η 
έμφαση που δίδεται στην επιστημονική επάρκεια των μελών της διεπι-
στημονικής ομάδας και στη διαρκή εκπαίδευσή τους, με την αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων που προσφέρει η ελληνική 
και διεθνής δικτύωση.

Μετά την ενημέρωση έγινε μία ενδελεχής 
συζήτηση για το σύστημα παιδικής προστα-
σίας της χώρας, τα προβλήματα και τα κενά 
του, με σκοπό την καταγραφή και των θέσεων 
του Οργανισμού μας, μεταξύ πολλών άλλων 
που κατατέθηκαν ήδη στην επιστημονική ο-
μάδα υπό την κ. Μητσοτάκη και διαπιστώθηκε 
ταυτότητα απόψεων. Κατά τη διάρκεια της μα-
κράς αυτής συζήτησης διαφάνηκε ο μεγάλος 
βαθμός επεξεργασίας των προβλημάτων του 
χώρου της παιδικής προστασίας από πλευράς 
επισκεπτών, αλλά και η σημαντική εκτίμηση που τρέ-
φουν για το έργο του Οργανισμού μας, για το οποίο η 
κ. Μητσοτάκη διαβεβαίωσε ότι θα παρασχεθεί κάθε 
δυνατή υποστήριξη.

   Μετά το πέρας της πολύωρης ανταλλαγής α-
πόψεων, η κ. Μητσοτάκη και οι συνεργάτες της γνω-
ρίστηκαν και συνομίλησαν με τα παιδιά του Σπιτιού, 
που πρόσφεραν τα μικρά τους δώρα, προϊόντα της 
δημιουργικής τους απασχόλησης στο εργαστήριο 
χειροτεχνίας, μέσα σε ευχάριστη αλλά και συγκινητική 
ατμόσφαιρα.

   Αποχαιρετώντας τους επισκέπτες, όλοι οι άν-
θρωποι του Σπιτιού ευχαρίστησαν την κ. Μαρέβα Μη-
τσοτάκη και τους συνεργάτες της, για την ανθρώπινη, 
ζεστή, μεστή και εποικοδομητική επίσκεψή τους.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Το 5ο Νηπιαγωγείο στο Σύλλογο Βλάχων Βέροιας 
Με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Γνωρίζοντας την παράδοση του τόπου μας» οι μαθητές και μαθήτριες  του 5ου Νηπιαγωγείου Βέροιας επισκέφθηκαν το σπίτι των Βλάχων την Παρασκευή 29-3-2019. 

Τους μαθητές  καλωσόρισαν οι κα Καραγιάννη Χριστίνα και ο κ. Ντέλλας Στέργιος, οι οποίοι ενημέρωσαν εκπαιδευτικούς  και μαθητές για τις δραστηριότητες του συλλόγου και τον αγώνα του συλλόγου για την καταγραφή 
και τη διάσωση της βλάχικης γλώσσας και παράδοσης. 

Οι μικροί μαθητές παρακολούθησαν με μεγάλη προσοχή την παρουσίαση, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα πολιτισμικά στοιχεία που κρύβει κάθε φορεσιά, ντύθηκαν και χόρεψαν με ενθουσιασμό και περηφάνια! 
Συνοδοί και μαθητές, έφυγαν από το σύλλογο με τις καλύτερες εντυπώσεις, ευχαριστούν όλους και τους εύχονται καλή δύναμη στο ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό έργο τους.



Τη Βέροια επισκέ-
φτηκαν, το Σάββατο 30 
Μαρτίου 2019, μετά από 
πρόσκληση της Αντιδη-
μαρχίας Τουρισμού του 
Δήμου Βέροιας, μέλη 
της Ένωσης Τουριστι-
κών Γραφείων Μακεδο-
νίας - Θράκης

Τους συμμετέχοντες 
– ταξιδιωτικούς πράκτο-
ρες υποδέχτηκαν στο 
δημαρχείο Βέροιας ο α-
ντιδήμαρχος Τουρισμού 
Βασίλης Λυκοστράτης 
και τα στελέχη της Αντι-
δημαρχίας Τουρισμού. 
Εκεί, με την παρουσία 
επιχειρηματιών της πε-
ριοχής, παρουσιάστηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
Βέροιας. Συγκεκριμένα, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Βασί-
λης Λυκοστράτης, έκανε μια γενική παρουσίαση της πόλης 
και της ευρύτερης περιοχής, ο συνταξιούχος δάσκαλος και 
εθελοντής, Θωμάς Δημητράκης, αναφέρθηκε στην ιστορία 
του δημαρχιακού κτιρίου και στα μοναστήρια της περιοχής, 
ο Διευθυντής της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Α-
νάπτυξης Δήμου Βέροιας, Γιάννης Καμπούρης, αναφέρθηκε 
στα πολιτιστικά δρώμενα της Βέροιας ενώ τις παρουσιάσεις 
ολοκλήρωσε ο πρόεδρος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας, 
Ζήσης Πατσίκας, παρουσιάζοντας τις δράσεις του ΤΟΒ, το 
Φεστιβάλ Ροδάκινου και τις «Ανθισμένες Ροδακινιές».

Από την πλευρά των πρακτόρων, ο Πρόεδρος της Έ-
νωσης, Βύρων Θεολόγης, αφού χαιρέτισε την εκδήλωση, 
απευθυνόμενους στους επιχειρηματίες της πόλης, ζήτησε 
τη δημιουργία «ελκυστικών πακέτων» για τη δημιουργία 
προγραμμάτων προς την πόλη της Βέροιας. Στη συνέχεια 
ακολούθησαν δεκάδες Β2Β συναντήσεις ανάμεσα στους 
τουριστικούς πράκτορες και επιχειρηματίες της πόλης, μια 
διαδικασία επιπλέον εκπαιδευτική σε σύγχρονες μορφές του-
ριστικής προβολής και μάρκετινγκ. 

Ακολούθησε ξενάγηση 
σε τουριστικά αξιοθέατα της 
πόλης από την Αντιπρόεδρο 
του Συνδέσμου Ξεναγών 
Βορείου Ελλάδος, Φωτει-
νή Λυκισά, που συμμετείχε 
στην αποστολή.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρι-
σμού, Βασίλης Λυκοστρά-
της, θα ήθελε να εκφράσει 
τις θερμές του ευχαριστίες 
σε όλους όσους συνέβαλαν 
στην επιτυχή διοργάνωση 
και συγκεκριμένα τον κύριο 
Δημητράκη, τον κύριο Κα-
μπούρη, τον κύριο Πατσίκα, 
τα στελέχη της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης, τους δεκάδες 
επιχειρηματίες που συμμε-

τείχαν τόσο στις παρουσιάσεις όσο και στις Β2Β συναντήσεις 
αλλά και στη μοναδική φιλοξενία που παρείχαν στους εκλε-
κτούς επισκέπτες μας. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην 
Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας - Θράκης, στον 
Πρόεδρο της Ένωσης κύριο Θεολόγη και στα μέλη της Ένω-
σης που αποδέχτηκαν την πρόσκληση και έδειξαν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρηματίες 
της περιοχής μας. Μια συνεργασία που μόλις ξεκίνησε και 
έχει να προσφέρει πολλά στο μέλλον. 

Το Τμήμα Φυλλοβόλων Ο-
πωροφόρων Δένδρων Νάουσας 
συμμετέχει στο έργο με τίτλο 
‘Προσαρμογή οπωροφόρων 
δενδρωδών καλλιεργειών της 
μεσογειακής λεκάνης στην κλι-
ματική αλλαγή’ με το ακρωνύμιο 
‘FREECLIMB’ που χρηματοδο-
τείται στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος PRIMA (http://prima-med.
org/). Η εναρκτήρια συνάντηση 
του έργου γίνεται 1-2 Απριλίου 
2019 στην πόλη Μεκνές του 
Μαρόκου και συμμετέχουν 15 
εταίροι από 9 χώρες της Μεσο-
γείου όπου ασχολούνται με τις 
καλλιέργειες ροδακινιάς, βερικοκιάς, αμυ-
γδαλιάς, ελιάς, αμπέλι και εσπεριδοειδή. 

Το FREECLIMB προωθεί την ανάπτυξη 
έξυπνων και αειφόρων γεωργικών συστη-
μάτων στη Μεσόγειο για τη διατήρηση των 
φυσικών πόρων και την αύξηση της από-
δοσης της γεωργικής παραγωγής. Το έργο 
περιλαμβάνει 15 εταίρους από 9 χώρες της 
Μεσογείου. 

Ο βασικός στόχος του έργου είναι η 
διεύρυνση της διαθεσιμότητας γενετικού 
και βελτιωτικού υλικού και η αξιολόγηση 
τοπικών ποικιλιών ανθεκτικών στα προ-
βλεπόμενα μελλοντικά κλιματικά σενάρια 
για την περιοχή της Μεσογείου. Το έργο θα 
επικεντρωθεί σε βασικούς ιδεοτύπους που 
θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με τους 
ενδιαφερόμενους με κύριο στόχο την πα-
ροχή μιας σειράς εργαλείων ικανών να επι-
ταχύνουν τη δημιουργία, τον εντοπισμό και 
την εκμετάλλευση ανθεκτικών ποικιλιών. Η 
ροδακινιά θα μελετηθεί ως φυτό μοντέλο 

λόγω της διαθεσιμότητας του πληθυσμού 
RefPop (400 γενότυποι, 1200 δένδρα) ο 
οποίος συγκεκριμένα σχεδιάστηκε για το 
παρόν έργο και είναι εγκατεστημένος σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα (Νάουσα, Ελλά-
δα; Ίμολα, Ιταλία και Λέριδα, Ισπανία).

To έργο θα επικεντρωθεί στους ακόλου-
θους ειδικούς στόχους:

- χαρακτηρισμός και επιλογή ποικιλιών 
προσαρμοσμένων σε μια σειρά αγρο-οι-
κολογικών συνθηκών και καλλιεργητικών 
πρακτικών. 

- ανάλυση της γενετικής βάσης των χα-
ρακτηριστικών / διαδικασιών που συνδέ-
ονται με την αειφορία και την ανθεκτικό-
τητα των φυτών σε βιοτικές και αβιοτικές 
καταπονήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και καλλι-
εργητικών πρακτικών

- μελέτη του μοριακού, βιοχημικού και 
φυσιολογικού υποβάθρου υπεύθυνου για 
την προσαρμογή των φυτών σε διαφο-
ρετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και σε 

βιοτικές/αβιοτικές κατα-
πονήσεις.

- αύξηση της αποτε-
λεσματικότητας των με-
θόδων επιλογής, μέσω 
της ανάπτυξης και της 
εφαρμογής εργαλείων 
γονιδιωματικής. 

- μεταφορά των α-
ποτελεσμάτων του προ-
γράμματος μέσω δράσε-
ων κατάρτισης και διά-
δοσης ειδικότερα στους 
βελτιωτές (με επίκεντρο 
τους νέους επιστήμο-
νες), τους φυτωριού-
χους, τους παραγωγούς 
και τους ενδιαφερομέ-
νους φορείς.

Γ ι α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε -
ρ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς : 
h t t p s : / / s i t e s . u n i m i .
i t / p r i m a f r e e c l i m b /
home/ και την ιστοσε-
λίδα του ΤΦΟΔ www.
pomologyinstitute.gr 
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Σε Διεθνές Συνέδριο το Τμήμα 
Φυλλοβόλων Οπωροφόρων 

Δένδρων Νάουσας
Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων 

Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυ-
τογενετικών Πόρων, συμμετείχε σε Διεθνές Συνέδριο 
που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ερευνητικών 
Ινστιτούτων για τα Φρούτα. Το συνέδριο διεξήχθη στο 
Βουκουρέστι από 14-15 Μαρτίου 2019. Το Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 
εκπροσώπησε ο Δρ. Θωμάς Σωτηρόπουλος παρουσιά-
ζοντας την εισήγηση ‘Αξιολόγηση ποικιλιών μηλιάς στο 
Τ.Φ.Ο.Δ.Ν.΄ στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμμα-

τος FruitTrees2SafeGuard στο πλαίσιο της Δράσης του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας 

Έναρξη ερευνητικού έργου 
για την προσαρμογή 

των δενδρωδών καλλιεργειών 
στην κλιματική αλλαγή

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ημαθίας συγχαίρει τους μαθητές και τις μαθήτριες 
καθώς και τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς της Ομάδας Επι-
χειρηματολογίας του 2ου ΓΕΛ Βέροιας για την κατάκτηση 
της Δεύτερης θέσης στους 4ους Αγώνες Επιχειρηματολο-
γίας ΓΕ.Λ. Κεντρικής Μακεδονίας που διοργάνωσε το 2ο 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την  εποπτεία της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας, με συνδιοργανωτές  το 1ο ΓΕ.Λ Συκεών, το 1ο 
ΓΕ.Λ Αγίου Αθανασίου, το Πειραματικό ΓΕ.Λ. ΠΑ.ΜΑ.Κ. και 
τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη.

Οι 4οι Αγώνες Επιχειρηματολογίας ΓΕ.Λ. Κεντρικής Μα-
κεδονίας υλοποιήθηκαν στο 1ο ΓΕ.Λ Συκεών, το Σάββατο 
30 Μαρτίου 2019. Στην Ομάδα Επιχειρηματολογίας του 
2ου ΓΕΛ Βέροιας συμμετείχαν οι μαθητές  : Αλαγκιοζίδου 
Ευαγγελία, Καπετάνου Μαρία, Λεβέντης Χρήστος, Νικολαï-
δου Βασιλική και Σπυριδωνίδης Γεώργιος. Υπεύθυνες εκπ/
κοι Δεδεκούση Μαρία και Μπαράκου Μαρία.

Η Διευθύντρια
Β΄/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας
Αναστασία Ε. Μαυρίδου      

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Όμιλος  Προστασίας  Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί 

θερμά :
1) Τον Σύλλογο Μακεδόνων Μεγ.Βρετανίας για τη δω-

ρεά 600 € στη μνήμη  της  Άννας Δημητρολοπούλου.
2) Τον Σύλλογο διδασκόντων του 10ου Δημοτίκου Σχο-

λείου Βέροιας για την δωρεά 60 €  στη μνήμη της μητέρας 
της  συναδέλφου τους  Ελένης Μπάκη αντί στεφάνου.

3) Τον κο. Γ. Π.  για τη δωρεά των 50 € στη μνήμη της 
συζύγου του.

4) Την κα. Τ.Κ. για την δωρεά των 50 € προς ενίσχυση 
του Ομίλου. 

5) Την κα. Αδέλα Νουσιοπούλου για την δωρεά των 30 
€ προς ενίσχυση του Ομίλου.

«Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΗΣ»
 Ξεκίνησαν  με τις χορηγίες,να και οι  παρουσίες. 

Το πρώτο ήταν το κερασάκι το γλυκόξινο της Εδέσσης 
στο Κιλκίς ,το δεύτερο ήταν η Πουτίγκα του “LIDO “ 
που γεύτηκε ο κ.Παππάς στον πολυχώρο της Εληάς 
στην Βέροια. Έτσι τουλάχιστον φάνηκε  και έτσι κα-
ταγράφηκε η προγραμματισμένη ομιλία που έγινε την 
Τετάρτη στον παραπάνω χώρο ,που συνέπεσε να 
είναι η  παραμονή της ¨λευκής νύχτας¨ στην Βέροια 
αλλά δυστυχώς η δεύτερη μαύρη νύχτα για τον κ.Παπά 
μετά το Κιλκίς ! Η κυβέρνηση θέλοντας να υποβαθ-
μίσει  το αρνητικό κλίμα  που δημιουργήθηκε  μετά 
την συμφωνία των Πρεσπών, αμόλησε κυριολεκτικά 
τους βουλευτές της στην Μακεδονία, προκειμένου  να 
εξευμενίσουν τα πνεύματα και να υπερκεράσουν την 
τεταμένη ήδη κατάσταση που επικρατεί  εις  βάρος της. 
Η Βέροια παρ΄ότι  φημίζεται για την φιλοξενία της, αυ-
τήν την επίσκεψη δεν μπόρεσε να την αποδεχτεί γιατί 
ενσάρκωνε το ανείπωτο κακό που της προκάλεσε. Ορ-
γίστηκε και αποδοκίμασε τον υπουργό ,ο οποίος στην 
συνέχεια εξ αφορμής των διαμαρτυριών ,αναφέρθηκε 
στο Μακεδονικό και είπε ότι η Κυβέρνηση έχει μάθει 
να αντιμετωπίζει τις διαμαρτυρίες και δεν έχει κανένα 
πρόβλημα μ΄αυτές. Πράγματι  δεν έχει πρόβλημα γιατί 
απλούστατα αδιαφορεί για την βούληση του Ελληνικού 
λαού ειδάλλως θα είχε  κάνει δημοψήφισμα και  θα 
εισέπραττε αυτό που της άξιζε. Στην συνέχεια  δήλωσε 
ότι δεν είπαν ψέματα για το  Μακεδονικό και δεν παρέ-
κλιναν από τις αρχές τους. Μα γιατί να πούνε ψέματα 
αφού όσα έγιναν με την επαίσχυντη συμφωνία ήταν 
ένα φιάσκο υπέρ των Σκοπιανών και ένα μεγάλο ψέμα 
εις Βάρος της Μακεδονίας μας .  Όταν στην συνέχεια 
προκλήθηκε αναστάτωση από τις προκλητικές δηλώ-
σεις του, ο κ. Παπάς μετά την απομάκρυνσή τους είπε 
γι αυτούς:  «είναι απ΄αυτούς τους συμπολίτες μας που 
έπεσαν θύματα μιας τεράστιας εξαπάτησης». Πράγματι 
είναι μια μεγάλη αλήθεια και κανείς δεν το αμφισβητεί! 
Εξαπατηθήκαν και άλλοι πολλοί  εκτός  απ΄αυτούς που 
σας  ψηφίσανε κ.Υπουργέ, γιατί άλλα περιμένανε από 
μία αριστεροκινούμενη κυβέρνηση και άλλο τους βγήκε. 
Και έκλεισε  την ομιλία του κάνοντας λόγο για μια αλή-
θεια που πονάει!  Ό τι η Μακεδονία μας ήταν ξακουστή 
ως Μακεδονία των γειτόνων.Εάν κ.Παπά δεν το διδα-
χτήκατε κατά την προσχολική σας ηλικία ,ρωτήστε τους 
«Καλάς» του Πακιστάν μέχρι που είναι ξακουστή του 
Αλεξάνδρου η χώρα. Με τις υγείες σας κ.Παπά ,μάλ-
λον δεν είστε ευπρόσδεκτος στην πόλη μας και εσείς 
αλλά και ο κ.Μητσοτάκης που απόλαυσε την τούρτα 
του «Νίκου» που του την κέρασαν  την 31 Μαρτίου στο 
αμφιθέατρο του κινηματογράφου «STAR «   κάποιοι  
πατριώτες μας, που αναβαβτίστηκαν και λέγονται τώρα 
Φασίστες....

Γουγουλέφας   Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

             
 Την Πέμπτη 4 Απριλί-

ου και ώρα 20:30, στο Ε-
κλογικό μας Κέντρο, καφέ 
LAB Βετσοπούλου 32, θα 
γίνει παρουσίαση υποψη-
φίων για την ΚΟΙΝΟΤΗ-
ΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ και 
υποψηφίων ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, του Συν-
δυασμού μας ¨ΑΞΙΖΟΥΜΕ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ¨.

Με τιμή 
ΚΩΣΤΑΣ 

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

Ενδιαφέρον της Ένωσης 
Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας 
- Θράκης για την τουριστική Βέροια



Την ήττα γνώρισε στο ντέρμπι 
της 24ης αγωνιστικής η ΒΕΡΟΙΑ 
από τον Άρη Παλαιοχωρίου με 

σκορ 2-1, δίνοντας… παράταση στην 
αγωνία των φίλων της! Η ομάδα του 
Σάκη Θεοδοσιάδη δεν έπιασε καλή 
απόδοση με εξαίρεση κάποια μικρά 
διαστήματα του αγώνα και δεν κατά-
φερε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα 
από τον δυνατό αντίπαλό της.

Έτσι, στις δύο αγωνιστικές που υπολείπονται 
(εντός με Ολυμπιακό Κυμίνων και εκτός με Αγρο-
τικό Αστέρα) πρέπει να πάρει τουλάχιστον 4 βαθ-
μούς για να κλειδώσει και μαθηματικά την άνοδό 
της στην FootballLeague.Ενώ και με ισοπαλία θα 
πανηγύρισε την προσεχή Κυριακή με  νίκη επί του 
Ολυμπιακού Κυμίνων την οριστική άνοδο μέσα 
στην Βέροια. 

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Βεροιώτες μπήκαν 
αρκετά καλά στο ματς, έλεγξαν τον ρυθμό στα 
πρώτα λεπτά και είχαν 2-3 καλές στιγμές, με απο-
κορύφωμα το χαμένο τετ-α-τετ του Κανούλα στο 
14’ που απέκρουσε σωτήρια ο Βασιλειάδης!

Κόντρα στην ροή του αγώνα, το Παλαιοχώρι 
κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ. Ήταν το 25ο 
λεπτό όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Πολυ-
ζωίδη από αριστερά, ο Τσιντογιάννης σηκώθηκε 
πιο ψηλά απ’ όλους και με γυριστή κεφαλιά νίκησε 
τον Κοντογουλίδη γράφοντας το 1-0!

Το γκολ αυτό πάγωσε τους Βεροιώτες, οι οποί-
οι μέχρι την λήξη του ημιχρόνου δεν μπόρεσαν 
να κάνουν κάτι καλό, ενώ αντίθετα οι γηπεδούχοι 
είχαν μια μεγάλη ευκαιρία στο 43’ όταν η κεφαλιά 
του Κεφαλά χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι!

Στο δεύτερο ημίχρονο το Παλαιοχώρι μπήκε με 
γρήγορο γκολ, αφού στο 47’ ο Σιμόνι εκμεταλλεύ-
τηκε το λάθος του Ταϊρη, πέρασε δύο αντιπάλους 
και με ωραίο σουτ από το ύψος της περιοχής δεν 
άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Κοντογουλίδη 
γράφοντας το 2-0!

Οι «κυανέρυθροι» προσπάθησαν στην συ-
νέχεια να αντιδράσουν, παρά την ψυχρολουσία, 
δημιούργησαν κάποιες καλές ευκαιρίες κυρίως με 
τους Κανούλα και Βεργώνη αλλά δεν μπόρεσαν 
να σκοράρουν νωρίς για να ξαναμπούν στο παι-

χνίδι.
Από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι έδωσαν 

χώρο στη ΒΕΡΟΙΑ και ήταν πολύ επι-
κίνδυνοι στις αντεπιθέσεις, ενώ συχνά 
πυκνά οι παίκτες τους έπεφταν στο έδα-
φος κάνοντας καθυστερήσεις και προ-
σπαθώντας να κόψουν  τον ρυθμό της 
«Βασίλισσας».

Τελικά, στις καθυστερήσεις οι Βεροι-
ώτες κατάφεραν να μειώσουν το σκορ 
με ωραία κεφαλιά του Βεργώνη έπειτα 
από σέντρα του Τσικόπουλου και να α-
ποκτήσουν προβάδισμα σε περίπτωση 
ισοβαθμίας με την ομάδα του Παλαιοχω-
ρίου (στο πρώτο ματς είχαν νικήσει 2-0).

Με αρκετά λάθη ήταν η διαιτησία του 
Τζουμαλάκη (Σερρών) και των βοηθών 
του, Καμπερίδη (Καβάλας) και Κρυωνά 
(Σερρών).

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ: Βασιλειάδης, Τσιντο-
γιάννης (75’ Βερνάρδος), Καραμπάς, 
Λαγούτης, Αποστολάς, Πολυζωίδης (89’ 
Παραστατίδης), Δημητρακόπουλος, Κε-
φαλάς, Ιγνατίδης (4’ Βερνάρδος), Σκέμπι 
(68’ Κωτάκης), Σιμόνι.

ΒΕΡΟΙΑ: Κοντογουλίδης, Μουχάλης 
(58’ Μυλωνάς), Κυριακίδης (84’ Σοφιανί-
δης), Μπακάλης (75’ Παπουτσίδης), Μα-
ραγκός, Ταϊρης, Βεργώνης, Μπλέτσας, 
Κανούλας, Σκαθαρούδης, Χαντζάρας 
(46’ Τσικόπουλος).

Σ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ:«Πάμεγιαδύο

σταδύο»-Α.ΠΑΝΤΖΙΑΡΑΣ:«Τεράστιαηπρο-
σπάθειάμας»

Στην προσπάθεια και τις προσωπικές μονομα-
χίες στάθηκαν οι δύο προπονητές μετά την λήξη 
της αναμέτρησης.

Ο Σάκης Θεοδοσιάδης έστειλε το μή-
νυμα πως η Βέροια πάει για τις δύο νίκες 
στα εναπομείναντα δύο παιχνίδια, ενώ 
ο Ανδρέας Παντζιαράς τόνισε πως έγινε 
ένα συγκρούστηκαν οι δύο καλύτερες 
ομάδες του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα δήλωσαν τα εξής:

ΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ (Προπονη-
τής Βέροιας):

Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και 
για τις δύο ομάδες. Παρότι έγινε μια τε-
ράστια προσπάθεια από τους ποδοσφαι-
ριστές μου, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να 
πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Η προ-
σπάθεια ήταν καθολική και στα δύο ημί-
χρονα. Θεωρώ ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά 
στο πρώτο ημίχρονο, δημιουργήσαμε 
δύο, τρεις ευκαιρίες που θα μας έδιναν 
το δικαίωμα να βρεθούμε μπροστά στο 
σκορ και να πάρουμε ακόμα μεγαλύτερο 
ψυχολογικό πλεονέκτημα. Δυστυχώς στο 
ποδόσφαιρο υπάρχει πάντα ο αστάθμη-
τος παράγοντας.

Δύο ατομικά λάθη στην αμυντική συ-
μπεριφορά, δώσαμε το ψυχολογικό πλε-
ονέκτημα στον αντίπαλο, κόντρα στην 
ροή του παιχνιδιού. Να μεγαλώσει η ψυ-

χολογία του και να παίρνει περισσότερα μέτρα 
στον αγωνιστικό χώρο, να μας γεμίσει με άγχος 
και να μας κάνει πιο δύσκολη την διαχείριση του 
παιχνιδιού. Παρόλα αυτά στο δεύτερο ημίχρονο 
τα παιδιά προσπάθησαν πάρα πολύ να πετύχου-
με ένα γρήγορο γκολ, δυστυχώς όμως ήρθε στο 
τέλος.

Για εμάς δεν έχει τελειώσει κάτι. Κοιτάμε το 
επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας με τα Κύμινα. Α-
πομένουν ακόμη δύο αγωνιστικές και θέλουμε να 
κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια, για να φτάσουμε 
στην εκπλήρωση του στόχου.

Συγχαρητήρια στην ομάδα του Παλαιοχωρίου 
για τη νίκη της και της εύχομαι καλό υπόλοιπο στο 
πρωτάθλημα.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΖΙΑΡΑΣ (Προπονητής Άρη 
Παλαιοχωρίου):

«Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους 
ποδοσφαιριστές μου για την πολύ μεγάλη νίκη, 
για την τεράστια προσπάθεια. Μία νίκη πέρα για 
πέρα δίκαιη.

Ένα πρώτο ημίχρονο που η Βέροια είχε μια 
κλασική ευκαιρία με τον Κανούλα, σε ένα τετ α 
τετ που απέκρουσε ο τερματοφύλακάς μας. Προ-
ηγηθήκαμε στο σκορ και είχαμε την πολύ μεγάλη 
ευκαιρία σε κενή εστία να σημαδέψουμε το δοκά-
ρι, ώστε να μη μπορέσουμε να πάμε μ΄ ένα πολύ 
μεγάλο πλεονέκτημα στο ημίχρονο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σίγουρο ότι ο α-
ντίπαλος θα πάρει μέτρα μέσα στο γήπεδο, εμείς 
έπρεπε να προφυλάξουμε τα νώτα μας και ήταν 
δεδομένο ότι το παιχνίδι θα πάει στις μονομαχίες 
και στο μυαλό. Υπήρχαν δύο πολύ καλές ευκαιρί-
ες από τη Βέροια, αλλά θα έλεγα ότι οι πιο μεγά-
λες ευκαιρίες ήταν σε κόντρα επιθέσεις από την 
ομάδα μου.

Υπήρχαν τρεις εκτελέσεις μέσα από τη μικρή 
περιοχή. Στο τέλος ο αντίπαλος μείωσε το σκορ, 
αλλά λίγη σημασία έχει αυτό για εμάς. Εμείς εκεί-
νο που θέλουμε να κρατήσουμε τελειώνοντας το 
πρωτάθλημα, είναι ότι είδε ο κόσμος μια ομάδα 
μέσα στο γήπεδο που σίγουρα την αδικεί η βαθ-
μολογική της θέση.

Νομίζω ότι έπαιξαν οι δύο καλύτερες ομάδες 
του πρωταθλήματος. Να ευχηθώ στη Βέροια καλή 
συνέχεια, αλλά η δικιά μας προσπάθεια και αξία, 
έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από την κατάκτη-
ση ενός πρωταθλήματος». 

πηγή .kerkidasport.gr
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Άνετη νίκη με 27-21 επί 
του Μ. Αλεξάνδρου Γιαννι-
τσών σημείωσε η γυναικεία 
ομάδα χαντ μπολ Βέροια 
2017 και συμπλήρωσε πέ-
ντε συνεχόμενες νίκες στο 
πρωτάθλημα παραμένο-
ντας στην 4άδα της κορυ-
φής του πρωταθλήματος  

Στο α’ ημίχρονο  η Βέ-
ροια 2017 είχε τον έλεγχο 

του αγώνα και σε καμία περίπτωση δεν α-
πειλήθηκε . Προηγήθηκε με 5-3 στο 11’, 9-
6 στο 19’ και 12-8 στο 25’. Ένα νεκρό τρί-
λεπτο όμως των γηπεδούχων, έδωσε την 
ευκαιρία στον Μ.Αλέξανδρο Γιαννιτσών  
να μειώσει σε 12-11 στο 28’. Στο τελευταίο 
δίλεπτο, η Βέροια κράτησε το προβάδισμα 
και τελείωσε  το ημίχρονο 13-11. 

Στην επανάληψη , η υπεροχή των γη-
πεδούχων έπιασε τόπο και άνοιξε την δια-
φορά στο σκορ. Η Βέροια 2017 προηγήθη-
κε με 18-12 στο 34’ και 21-13 στο 40’. Στο 
τελευταίο δεκάλεπτο η Βέροια χαλάρωσε 
και οι φιλοξενούμενες μείωσαν 25-21 στο 
56’. Η Βέροια 2017 όμως απάντησε με δυο 
γκολ, έγραψε το 27-21, σκορ που έμεινε 
μέχρι το τέλος.

Πεντάλεπτα: 2-2, 4-3, 7-5, 9-7, 12-8, 
13-11 (ημ), 18-12, 21-13, 22-14, 23-15, 
24-18, 27-21.

ΒΕΡΟΙΑ 2017.  (Χαραλαμπίδης) Τσιο-
μπάνου 3, Κοτζαχρήστου 2, Κομέσκι 8, 
Στάμου, Βαφειάδου, Δελησάββα, Ταϊρίδου, 
Τσιτλακίδου 6, Ανδρονικίδου 3, Ματαρώνα 
1, Νταβίντοβιτς 4, Καλμουκίδου.

Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών  (Ταρινίδης) 
Πέγιου, Ζιάκα, Μαντζίρη, Τομίδου 1, Τρο-
χίδου 1, Ανδρίτσου, Παύλου 3, Παρασκευ-
αΐδου, Ζιάκα Ε. 3, Πλιόγκα 1, Πυριτίδου, Α-
ναστασίου 1, Βασιλειάδου 5, Λαζαρίδου 6.

Πέναλτι: 3/5, 4/9. Δίλεπτες: 4/3, Διαιτη-
τές: Μαυρίδης, Μπουγιάκας.

Μεγάλη νίκη, στην παράταση, 
για την ομάδα του Φιλίπ-
που Βέροιας με τον Βαγγέλη 

Σισμάνη να ευστοχεί σε σουτ τριών 
πόντων δευτερόλεπτα πριν τελειώσει 
το παιχνίδι δίνοντας την νίκη στην 
ομάδα της Βέροιας με 81-84. Ο Φίλιπ-
πος Βέροιας αν και βρέθηκε πίσω στο 
σκορ στο 10′ με 18-13 και στο 17′ 
με 33-23 ισορρόπησε το παιχνίδι και 
έκλεισε το ημίχρονο με σκορ 35-39.

Στο 26΄ οι παίκτες του Γκίμα ανέβασαν την διαφο-
ρά στο +10 (41-51) αλλά η ομάδα των Πεύκων στο 
τέλος του τρίτου δεκαλέπτου μείωσε σε 52-54 και 
στο 25′ ισοφάρισε σε 60-60.

Η κόρνα λήξης του παιχνιδιού βρήκε τις δυο 
ομάδες ισόπαλες 72-72. Στην παράταση που ακο-
λούθησε η εικόνα παρέμεινε η ίδια και ενώ το σκορ 
δευτερόλεπτα πριν το τέλος να δείχνει 81-81 ο Βαγ-
γέλης Σισμάνης με 3πόντο buzzer beater ευστόχησε 
και έδωσε την νίκη στην ομάδα του με 81-84.

Διαιτητές : Τσουμαχίδης και Δολγύρα
Δεκάλεπτα : 18-13, 35-39, 52-54, 72-72 (κ.α), 81-

84 (παράταση)
Μαχητές Πειραματικού (Χατζηκυριακίδης): Βογιατζής 

11(3), Καραγιαννίδης 4, Παλιαχάνης, Δήμας, 
Μαυρίδης 8(1), Χατζημιχαηλίδης 7(1), Κλωνά-
ρας 14(1), Τσιμίδης 5, Βαϊντερλής 2, Μητσά-
κης 25(3), Λαζάρου, Ελευθεριάδης.

Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας – Μπλατσιώ-
της): Παπαδόπουλος 2, Τσεσμετζιδης, Σι-
σμανης 3(1), Πονοπουλος, Γιαντσιδιώτης, 
Βαλλιος 9(2), Τσιακλαγκανος 6(2), Καβαρ-
γυρης, Κοθρας 34(4), Παραπουρας 14(4), 
Σουτζοπουλος 13, Κανταρκος 3.

ΔηλώσειςΔημήτρηΓκίμα
«Πρώτα απ όλα συγχαρητήρια στην 

ομάδα των ΑΣ Μαχητές-Πειραματικό Πεύ-
κων την οποία ευχαριστούμε για την φιλο-
ξενία. Έγινε ένα παιχνίδι πραγματικά ρο-
ντέο. Είμαι ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ για όλους τους 
παίκτες και για τον αδελφό κοουτς Χρήστο 
Μπλατσιώτη που μετά τη δίκαιη αποβολή 
μου πήρε τα ηνία και μαζί με τους παίκτες 
κέρδισαν δίκαια και πεντακάθαρα το παι-
χνίδι. Δεν θα παραλείψω να συγχαρώ και 
τους κυρίους Τσουμαχιδη και Δολγυρα για 
την προσπάθεια τους. Συνεχίζουμε με το 
στόχο της τετράδας μπροστά μας κι ένα 
πολύ...

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της24ηςαγωνιστικής:

Μακεδονικός – ΧΑΝΘ  ..................63-67
Νίκη Βόλου – Γέφυρα  ..................75-83
Μαχητές-Πειρ – Φίλιππος Βέρ .....81-84
Φάρσαλα – Αγρίνιο  ......................77-81
Χαλκηδόνα – Ίκαροι Σερρών  .......82-70
Φαίακας – Ελευθερούπολη ........44-101

Στρατώνι – Ανατόλια  ....................66-75
Έσπερος Λαμίας – Ερμής Λαγκαδά  .........65-58

ΗΒαθμολογία(Σε24αγώνες):
1. Ανατόλια .......................................... 46 (22-2)
2. Ελευθερούπολη  ...............................41 (17-7)
3. Αγρίνιο  .............................................41 (17-7)
4. Φίλιππος Βέροιας ............................ 39 (15-9)
5. ΧΑΝΘ  ............................................38 (14-10)
6. Ερμής Λαγκαδά  .............................36 (12-12)
7. Μαχητές-Πειραματικού  ..................36 (12-12)
8. Χαλκηδόνα .....................................35 (11-13)
9. Έσπερος Λαμίας  ............................35 (11-13)
10. Φάρσαλα ..................................... 34 (10-14)
11. Γέφυρα  .........................................34 (10-14)
12. Φαίακας Κέρκυρας  ......................34 (10-14)
13. Στρατώνι  ........................................33 (9-15)
14. Νίκη Βόλου  ....................................33 (9-15)
15. Ίκαροι Σερρών  ...............................32 (8-16)
16. Μακεδονικός  ..................................29 (5-19)
 

ΗΕπόμενηαγωνιστική(25η,7/4)
ΧΑΝΘ – Νίκη Βόλου
Γέφυρα – Μαχητές-Πειραματικού
Φίλιππος Βέροιας – Φάρσαλα
Ίκαροι Σερρών – Αγρίνιο
Ελευθερούπολη – Μακεδονικός
Ανατόλια – Φαίακας Κέρκυρας
Ερμής Λαγκαδά – Στρατώνι
Χαλκηδόνα – Έσπερος Λαμίας

Στην επιστροφή του στις υποχρεώσεις 
του πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ είχε 
εύκολο έργο στη Μίκρα απέναντι 

στον Φίλιππο Βέροιας και πήρε τη νίκη 
με 30-10. Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο του 
αγώνα από τα πρώτα λεπτά και μετά το 
πρώτο τέταρτο άρχισε σιγά σιγά να χτίζει 
τη διαφορά φτάνοντας στην εύκολη νίκη 
μια αγωνιστική μετά από την ήττα του στην 
Άρτα από την Αναγέννηση.

Για τον Φίλιππο είναι  μία βαριά ήττα αφού σε 
καμία περίπτωση οι παίκτριες δεν αντέδρασαν αφού 
η διαφορά του α’ ημιχρόνου εκτοξεύτηκε στα 20 γκολ 
διαφορά !! 

ΠΑΟΚ -ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 30-10
Τα πεντάλεπτα: 1-1, 3-2, 6-4, 9-4, 12-5, 14-5 (η-

μχ.) 18-6, 21-7, 24-7, 26-8,28-9, 30-10
ΠΑΟΚ (Δημήτρης Δημητρούλιας): Χατζηπαρασί-

δου 7, Παναγιωτίδου 2, Γκάτζιου 4, Ζυγούρα, Κρίτχα-
λη, Ευμορφίδου, Μπρούνα, Σαμολαδά 2, Ράτσικα, 
Κωστοπούλου, Μπατχαρακούδη 5, Νίκολιτς 3, Ζίντεκ 
3, Κουρκουλάκη, Αρβανίτη, Φερφόλια 4.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γιώργος Τσικίνας): Νάτσο, 
Κατσικαρώνη, Εμμανουηλίδου 4, Καραμήτσου 4, 
Γιοαννοπούλου 1, Ανθίτση, Καραχαρίση 2, Θεοδοσο-
πούλου Β., Σπυριδοπούλου, Ζουμπουλίδου, Γεωρ-
γιάδου 1, Γαβριηλίδου, Θεοδοσοπούλου Σ., Νούσια 
1, Λούρη 1.

Διαιτητές: Δελόγλου-Θεοδοσίου, Δίλεπτα: 2-4, 
Πέναλτι: 6/6-2/3

Α1Γυναικών
Εύκολο απόγευμα για τον ΠΑΟΚ 

νίκησε τον Φίλιππο 30-10

Μπάσκετ Β’ Εθνική

ΜεγάληνίκητουΦιλίππου
στηνπαράτασητουςΜαχητές!

Α1 Γυναικών
Βέροια2017-Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών

27-21
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Το διήμερο 30 και 31 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ακόμα ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο Brazilian Jiu-Jitsu 
από τον δάσκαλο μας Παντελή Παναγίδη στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον δάσκαλο μας για την παρουσία και τις γνώσεις που μοιράστηκε με αθλητές 
δικούς μας αλλά και γειτονικών σχολών.

Επισης ευχαριστούμε τους συναδέλφους και συνεργάτες Πουρναριο Άγγελο, Καρυπιδη Σάββας, Πα-
νουση Στυλιανο, Κορελη Κώστα για την συμμετοχή αλλά και τη βοήθειά τους, καθώς και τους αθλητές μας 
αλλά και τους γονείς τους για την υποστήριξη τους στη δημιουργία εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Μεεκτίμηση
τοΔΣτουΑ.ΣΡωμιός

Δεύτερη συνεχό-
μενη εντός έδρας νί-
κη για την ομάδα της 
ΑΓΚΑΘΙΑΣ, η οποία 
επικράτησε με σκορ 
1-0 του ήδη υποβιβα-
σμένου ΠΑΟ Κουφα-
λίων.

Το νικητήριο γκολ 
τω ν  « α σ π ρ ό μ α υ -
ρων», που δεν έπια-
σαν καλή απόδοση, 
σημείωσε ο Σούκιας 
στο 40’ μετά από πο-
λύ ωραία ατομική ε-
νέργεια και σουτ, ενώ 
πέντε λεπτά νωρίτερα 
οι φιλοξενούμενοι έ-
χασαν πέναλτι με τον 
Ζαγναφέρη (απέκρου-
σε ο Τόλιος).

Σε γενικές γραμμές έγινε ένα μέτριο ποιοτικά 
παιχνίδι, με την ομάδα της Ημαθίας να έχει την ουσία 
απέναντι στο συγκρότημα των Κουφαλίων και να 
φτάνει στο «τρίποντο», που της δίνει έστω και αμυ-
δρές ελπίδες για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης.

ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ (Κωστογλίδης): Τόλιος, Κίτσας 
Ελ., Πατσιαβούρας (35’ Προβατίδης), Ρογγότης, 
Λιόλιος, Ζαρογιάννης, Αβραμόπουλος, Χατζόπουλος, 
Σούκιας (67’ Τριανταφυλλίδης), Κίτσας Ευγ. (67’ Κα-
σαπίδης), Γκελοσάνι (83’ Πέτκος).

 
ΠΑΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (Παπακωνσταντίνου): Κα-

σαπίδης, Χαριζάνης, Λαζαρίδης, Κοντσίδης, Μαρ-
γαρίτης, Τσακίρης, Ζαγναφέρης, Βλαχόπουλος (87’ 
Μήτκας), Αποστολίδης (77’ Αβραμίδης), Χατζής (70’ 
Κατσιπίδης), Συμεωνίδης (61’ Γιαννουπλάκης). 

Αποτελέσματα
Νίκη Αγκαθιάς- ΠΑΟ Κουφαλίων  ..................1-0
Αρης Παλαιοχωρίου -Βέροια .........................2-1
ΑΣ Γιαννιτσών- Μακεδονικός  ........................1-1
Εδεσσαικός- Αμύνταιο  ..................................3-0
Αγρ. Αστέρας- Τρίγλια  ..................................0-3
Μελιτέας- Λαγκαδάς ......................................5-1

Κύμινα- Αριδαία  ............................................1-1

Βαθμολογία
1) Βέροια  ....................................................... 51
2) ΠΟ Τρίγλια  ................................................ 49
3) Παλαιοχώρι  ................................................ 48
4) Αγκαθιά  ...................................................... 47
5) Εδεσσαϊκός  ............................................... 41
6) Αριδαία  ...................................................... 39
7) Μακεδονικός  .............................................. 36
8) Αγρ. Αστέρας  ............................................. 34
9) ΑΣ Γιαννιτσά  .............................................. 34
10) Κύμινα  ..................................................... 19
11) Κουφάλια  ................................................. 18
-Μελιτέας  ....................................................... 18
13) Λαγκαδάς  ................................................. 13
14) Αμύνταιο  .................................................. 12

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

Διεξήχθη εκπαιδευτικό σεμινάριο 
Brazilian Jiu-Jitsu 30-31 Μαρτίου 

στον ΑΣ ΡΩΜΙΟ

ΜέτριαηΑΓΚΑΘΙΑνίκησε1-0
ταΚουφάλια

 Μία ακόμη ήττα και μάλιστα εντός έδρας για τον 
ΑΟΚ Βέροιας από τους Ίκαρους Τρικάλων με 59-66 
ενώ ο ΓΑΣ Μελίκης κέρδισε δίκαια και καθαρά τους 
Τιτάνες Παλαμά με 77-66 και ελπίζει στην παραμονή. 

ΑΟΚΒέροιας-ΙκαροιΤρικάλων59-66
Διαιτητές: Πράττος-Σελεβός
Δεκάλεπτα: 15-24, 29-32, 45-40, 59-66
ΑΟΚ Βέροιας (Ταγκίδης): Τρομπούκης 2, Στοϊτσης 

8(1), Ντουλαβέρης 3(1), Γκάνας 8(2), Ιωαννίδης 5(1), 
Κασαμπαλής 14, Καραθανάσης 2, Χαραλαμπίδης 17.

Ικαροι Τρικάλων (Σδράκας): Κολοτσιος Α. 10(1), 
Μέξης 6, Βλάχος 8(2), Κολότσιος Β., Αργύρης 3(1), 
Χατζής, Ντούρβας 17(3), Τζιοβάρας 2, Φούντας 
20(1), Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς.

ΓΑΣΜελίκη-ΤιτάνεςΠαλαμά77-66
Διαιτητές: Τζιοπάνος Γ.-Τσαρδούλιας
Δεκάλεπτα: 18-16, 39-29, 60-50, 77-66
ΓΑΣ Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος 9, Μαγαλιός, 

Μαυρίδης 25(4), Ζαζακλίδης 10(1), Κυριακού, Λέφας 
11(1), Ρογγότης 2, Εσερπογλου, Λαπατούρας 14, 
Καρατζάς,

Κοτζαμπάσης, Σταυρουλάκης 6(2).
Τιτάνες Παλαμά (Ζαχαρέλης): Τσιαμπάς 14(2), 

Ζωιτσάκος, Καραϊσκάκης 20(2), Γκογκιδης 18(1), 

Καραδήμας 4, Τσούμας 3, Μακρής 5(1), Φαλιάκης, 
Αρχοντούλης, Κατσαδούρος 2.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της21ηςαγωνιστικής:

ΑΟΚ Βέροιας-Ικαροι Τρικάλων  .................59-66
ΑΟ Καλαμπάκας-Πρωτέας Γρεβενών  .......68-66
ΓΑΣ Μελίκης-Τιτάνες Παλαμά  ...................77-66
Δόξα Λευκάδας-Ολυμπιακός Βόλου  .........89-74
ΠΑΣ Γιάννινα-Εύαθλος Πολυκάστρου .......76-56
Νικόπολη Πρέβεζας-Μαντουλίδης  .......... 72-118

Ηβαθμολογία
1. Πρωτέας Γρεβενών ..........................36 (17-2)
2. ΠΑΣ Γιάννινα  ...................................35 (16-3)
3. Δόξα Λευκάδας  ................................34 (15-4)
4. ΑΓΣ Ιωαννίνων ................................ 32 (13-6)
5. Ικαροι Τρικάλων  ...............................29 (10-9)
6. Μαντουλίδης  ....................................29 (9-11)
7. Εύαθλος Πολυκάστρου  ....................29 (9-11)
8. Τιτάνες Παλαμά ............................... 28 (9-10)
9. Ολυμπιακός Βόλου  ..........................28 (8-12)
10. ΓΑΣ Μελίκης .................................. 27 (7-13)
11. ΑΟ Καλαμπάκας  ............................26 (6-14)
12. ΑΟΚ Βέροιας  .................................24 (5-14)
13. Νικόπολη Πρέβεζας  .......................21 (2-17)
*Εύαθλος Πολυκάστρου, Μαντουλίδης, Ολυμπια-

κός Βόλου, ΓΑΣ Μελίκης και ΑΟ Καλαμπάκας έχουν 
ένα παιχνίδι περισσότερο.

Ηεπόμενηαγωνιστική(22η,7/4)
Πρωτέας Γρεβενών-ΑΟΚ Βέροιας
Τιτάνες Παλαμά-ΑΟ Καλαμπάκας
ΑΓΣ Ιωαννίνων-ΓΑΣ Μελίκης
Ικαροι Τρικάλων-Δόξα Λευκάδας
Ολυμπιακός Βόλου-Νικόπολη Πρέβεζας
Μαντουλίδης-ΠΑΣ Γιάννινα
Ρεπό: Εύαθλος Πολυκάστρου

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

ΈχασεοΑΟΚκέρδισεηΜελίκη

Την διαφορά από τους διώκτες 
του αύξησε ο Μέγας Αλέξανδρος 
Τρικάλων, μετά την ολοκλήρωση 
της σημερινής 26ης αγωνιστικής 
στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Ημα-
θίας.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 
2-0 του Πλατέος εντός έδρας και 
εκμεταλλεύτηκαν την ισοπαλία (1-
1) στο ντέρμπι της αγωνιστικής, 
μεταξύ ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας και 
Ροδοχωρίου, αυξάνοντας στους 
τέσσερις τους βαθμούς που τους 
χωρίζουν από την 2η θέση.

Εύκολη νίκη πέτυχε η Νάου-
σα που πέρασε με 5-0 από την 
Επισκοπή, ενώ με το ίδιο σκορ 
επικράτησε εντός έδρας η Χαρίεσσα του Κλειδίου.

Σπουδαίο διπλό για το Μακροχώρι στον Κοπα-
νό (1-2), όπως και για τη Μελίκη στην ουραγό Αγ. 
Βαρβάρα (0-2).

Τέλος, σημαντικό τρίποντο πήρε ο Αχιλλέας Νά-
ουσας που κέρδισε με 1-0 τη Μαρίνα, ενώ ισόπαλο 
χωρίς τέρματα έληξε το παιχνίδι του Παλαιοχωρίου 
με την Αγ. Μαρίνα.

Α’ΕΠΣΗ-26ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τρίκαλα - Πλατύ:  ..........................................2-0
Κοπανός - Μακροχώρι:  ................................1-2
Αχιλλέας Ν. - Μαρίνα: .................................. 1-0
Παλαιοχώρι - Αγ. Μαρίνα: .............................0-0
ΠΑΟΚ Αλεξ. - Ροδοχώρι: ............................. 1-1
Επισκοπή - Νάουσα:  ...................................0-5
Χαρίεσσα - Κλειδί:  .......................................5-0

Αγ. Βαρβάρα - Μελίκη:  ................................0-2

Ηβαθμολογία
1)Τρίκαλα  ......................................................67
2)ΠΑΟΚ Αλεξ.  ...............................................63
3)Ροδοχώρι ...................................................61
4) Νάουσα  ....................................................59
5)Πλατύ  ........................................................47
6) Κοπανός  ...................................................42
7) Μακροχώρι  ...............................................37
8) Χαρίεσσα  ..................................................36
9) Αχιλλέας Ν.  ...............................................33
10) Αγ. Μαρίνα  ..............................................33
11) Επισκοπή  ...............................................27
12) Παλαιοχώρι  .............................................27
13) Μελίκη  ....................................................18
14) Μαρίνα  ...................................................18
15) Κλειδί  ......................................................17
16) Αγ. Βαρβάρα .............................................7

Πηγή kerkidasport.gr

Α’ΕΠΣΗμαθίας
Ισόπαλο το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ροδόχώρι 

1-1 ξέφυγαν τα Τρίκαλα!
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P Βελόπουλος προ-
χθές το πρωί, Μητσοτάκης 
το απόγευμα. Μία η Κυρια-
κή, δύο οι Κυριάκοι…

 
P Ήλθε κι έφυγε Μη-

τσοτάκης στην Ημαθία, κι 
ούτε ένας σεισμός ούτε έ-
νας κεραυνός. Ιμιτασιόν η 
δεύτερη γενιά.

 
P Χαμός και στην Ε-

ληά και στο Σταρ. Ενθου-
σιασμός, χειροκροτήματα, 
πανηγύρια. Αυτό είναι που 
λέμε Κυριακή κοντή γιορτή.

 
P Τα 3-5 Πηγάδια 

προτίμησε για χιονοδρο-
μία ο Μητσοτάκης. Μαθαίνω όμως ότι ξεκίνησε 
εντατικά μαθήματα σκι ο Αλέξης, και την Κυριακή 
ανεβαίνει χιονοδρομικό Σελίου.

 
P Με την αριστερά του Τσίπρα πάθαμε ό,τι και 

όταν αποφασίσαμε να αδράξουμε τη μέρα και αδρά-
ξαμε τη σφουγγαρίστρα.

 
P Μας υποσχέθηκαν να κοιμηθούμε μαζί, και 

μετά μας είπαν ότι δεν νυστάζουν.
 
P Μπάζει από παντού το BRexit. Δεν τους λένε 

τυχαία ‘τρύπιους’.
 

P Δεν θα πιάσει Μay η May.
 
P Αλλά τι να κάνεις; Μπορούμε να είμαστε όλοι 

Ευρωπαϊστές σ’ αυτόν τον κόσμο;
 
P Όχι τώρα στα γεράματα και να φτάσουμε 

το ύψος της Μαρίας Σπυράκη;
 
P Το 2015 η Ραλλία Χρηστίδου διαδήλωνε για 

την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρώπη. Τώρα πάει 
για ευρωβουλευτής.

 
P Η Ραλλία και τα ρεάλια.
 

P Γιουροβίζιον και πολύ της πάει.
 
P Κι η αγάπη φώναζε ‘όχι’ τότε για την Ευ-

ρώπη. Γιατί να μην τη στείλουμε κι αυτήν;
 
P Αρκεί τα μισά να τα στέλνει σπίτι.
 
P Εγώ την αγάπη την έχω στα όπα-όπα. Ει-

δικά όταν παρκάρει.
 
P Μετανάστευση ρεκόρ 600.000 Ελλήνων τον 

καιρό των μνημονίων. Στα χνάρια του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου, κατακτάμε ξανά τον κόσμο.

 
P Αν μπουν στο βιβλίο Γκίνες τα νυχτοπερ-

πατήματα στο ψυγείο, δεν γλίτωνα τη συμμετο-

χή. Μαζικά και ποιοτικά.
 
P Λιγούρα ξημερώματα Δευτέρας. Ψωμί του 

τοστ με τουρσί και μπούκοβο. Τέρμα οροφή.
 
P Χθεσινό, επετειακό:
-Μαρία, σε κεράτωσα με την Ελένη!
-Χα-χα! Πρωταπριλιά…
-Όχι, πριν 10 μέρες!
 
P Και:
 -Θέλω δυνατά ψυχοφάρμακα.
-Απαιτείται συνταγή…
-Έχω μαζί μου το πιστοποιητικό γάμου.
-Μας κάνει!

K.Π.

Ο Α΄δημοτικός παιδικός σταθμός στο 
ΚΗΦΗ Δήμου Βέροιας

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του 
Κ.Α.Π.Α δήμου Βέροιας υποδέχθηκε τον Α΄Παιδικό σταθμό του δήμου Βέροιας.Το κέντρο 
πλημμύρισε με χαρούμενες παιδικές φωνούλες και γλυκά χαμόγελα που συνεργάστηκαν 
άψογα με τους ωφελούμενους του προγράμματος και υποδεχθήκαμε όλοι μαζί την άνοιξη 
με τα χελιδονίσματα ενώ παράλληλα αναβιώσαμε το έθιμο της Κυρά Σαρακοστής που ήταν 
στην ουσία ένα ημερολόγιο εκείνης της εποχής για να μετρούν το πέρασμα της νηστείας.Οι 
ωφελούμενοι του προγράμματος πλημμύρισαν από χαρά και συγκίνηση και δώρισαν στα 
παιδάκια γλυκίσματα.Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Κ.Α.Π.Α δήμου 
Βέροιας ευχαριστούν θερμά τον Α΄Παιδικό σταθμό δήμου Βέροιας και τις παιδαγωγούς των 
τμημάτων τους για την άψογη συνεργασία τους.

Εκδηλώσεις του Συλλόγου «ΜαμΑ» για την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού
-Συμμετέχει σήμερα στην εκδήλωση των Παιδιών της Άνοιξης στην πλατεία Δημαρχείου 

Το απόγευμα της Παρασκευής 29 Μαρτίου, δόθηκε στο ζαχαροπλα-
στείο Σερεμέτα, της Βέροιας, συνέντευξη Τύπου του Συλλόγου <<Μα-
μΑ>> (Μέριμνα ατόμων με Αυτισμό) που ασχολείται με την εκπαίδευση 
ατόμων με αυτισμό. Πρώτη μίλησε η πρόεδρος,  Ελένη Στεφανάκη-Γε-
ωργιάδου, κατά την οποία στο πλαίσιο εορτασμού για τον αυτισμό 
(σήμερα 2 Απριλίου, με επίσημη απόφαση του ΟΗΕ) θα συμμετέχει ο 
σύλλογος στην εκδήλωση των <<Παιδιών της Άνοιξης>>που θα συντε-
λεστεί στο Δημαρχείο, ενώ το βράδυ της ίδιας μέρας θα φωταγωγηθεί 
με μπλε χρώμα η δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη Βεροιας και στις 06/04 
θα διοργανωθεί από τον σύλλογο ημερίδα, βιωματικό σεμινάριο στο 
Επιμελητήριο Ημαθίας με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και 
την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με το φάσμα του αυτισμού 
και την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αυτισμό σε συνεργασία με 
εθελοντές ,λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και φυσιοθεραπευτές. Πα-
ράλληλα μας φανέρωσε τα σχέδια του συλλόγου για διεξαγωγή πασχα-
λινού bazzaar στο Επιμελητήριο και φεστιβάλ στην Καστοριά και στην 
Θεσσαλονίκη με παιδοψυχιάτρους .Η κα Στεφανάκη προσέθεσε επίσης 
πως δεν υπάρχουν οι αναγκαίες κρατικές δομές διαρκούς εκπαίδευσης των ατόμων με αυτισμό και προέβαλε το αίτημα του συλλόγου, που εστάλη με υπόμνημα στον Υπουργό Παιδείας, να τροποποιηθεί ο δυσμενής 
ισχύων νόμος ,που προβλέπεται για την αντιμετώπιση πασχόντων ατόμων, διότι παρακωλύει την θεραπεία των συγκεκριμένων ατόμων δεδομένου των υψηλών δαπανών που απαιτούνται να καλυφθούν. Στο τέλος της 
ομιλίας της εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της στον Σύλλογο Καρκινοπαθών, στα μέλη με εθελοντική δράση του συλλόγου και στην τοπική κοινωνία της Βέροιας για την αναγνώριση και την πολύχρονη υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων του συλλόγου <<ΜαμΑ>>.

Ακολούθησε η αντιπρόεδρος, κα Ακρίβου Εύη, η οποία επισήμανε στο λόγο της το σωτήριο τρίπτυχο της αποδοχής-εκπαίδευσης-συνεργασίας των ατόμων με αυτισμό. Τόνισε τον εξέχοντα ρόλο των εθελοντών, της 
οικογένειας σε στενή και ευρεία έννοια και του κοινωνικού περιγύρου στην κοινωνικοποίηση ατόμων με αυτισμό εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του συλλόγου και της δραστηριοποίησης στα σπίτια των ατόμων αυ-
τών όταν αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υποδομές. Προέβαλε την ανάγκη πλήρους ενημέρωσης από την πλευρά της πολιτείας σε συνεργασία με θεραπευτές του φάσματος του αυτισμού. Στη συνέχεια, η 
ψυχολόγος κα Ειρήνη Αναγνώστου, ως ιδρυτικό μέλος, τόνισε με τη σειρά της τον μεγαλεπήβολο ρόλο της οικογένειας των ατόμων με αυτισμό στην κοινωνική ένταξη των ατόμων που πάσχουν, τα οποία οργανώνονται 
και προσαρμόζονται στα κοινωνικά δρώμενα με την βοήθειά τους. . Εστίασε τη προσοχή της στο επιγενόμενο σεμινάριο που βασίζεται στην ανάλυση συμπεριφορών παιδιών και έφηβων και στο ρολό της οικογένειας και 
τελείωσε το λόγο της μιλώντας για τις δυο ομιλήτριες του σεμιναρίου Dr. Wood και Λουκία Τσάμη. Στο τέλος της συνέντευξης τον λόγο πήραν δύο εθελόντριες φιλόλογοι ειδικής αγωγής,η Λαγοπούλου Ολυμπία και η Κώ-
τελη Σταυρούλα, οι οποίες μίλησαν για τα κοινωνικά, πνευματικά και ψυχικά οφέλη του προγράμματος του συλλόγου, το οποίο διακατέχεται από ομαδικό πνεύμα κατά την διεξαγωγή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και 
διαδραστική μετάδοση γνώσεων(με ανάγνωση, παιχνίδι, μαγείρεμα,  και από τις δύο πλευρές.

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

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

το διά στη μα α πό 1-4-2019 μέχρι 7-4-2019 
θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη τής 
βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τρίτη 2-4-2019

13:30-17:30ΑΝΤΩΝΙΑ-
ΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙ-
ΕΡΙΩΝ 53 23310-26789

21:00-08:00 ΚΟΥΠΑ-
ΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 
10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 
23310-28491

Φαρμακεία

Μία πολύ σπουδαία νίκη σημείωσαν το 
Σάββατο οι Αετοί Βέροιας, που τους κρατά 
«ζωντανούς» για την είσοδο τους στα play off 
της Α ΕΚΑΣΚΕΜ.

Οι «ασπρόμαυροι» επικράτησαν με 55-48 
του πρωτοπόρου ΦΟ Αριδαίας και πλέον με-
τρούν αντίστροφα για τον τελικό (στην κυριο-
λεξία) του Αιγινίου, σε μία εβδομάδα ακριβώς.

Μετά τα σημερινά αποτελέσματα, η ομάδα 
που θα επικρατήσει στη Βόρεια Πιερία θα είναι 
σίγουρα στην τετράδα του πρωταθλήματος, 
ενώ σε περίπτωση ήττας θα αναμένουν το α-
ποτέλεσμα του αγώνα Ίκαροι Γιαννιτσών - ΓΑΣ 
Αλεξάνδρειας

Στο ματς του ΔΑΚ «Βικέλας»...έσπασαν 
καρδιές, παρά το γεγονός πως οι γηπεδούχοι 
ξεκίνησαν φουριόζοι και προηγήθηκαν στο 
πρώτο δεκάλεπτο με 19-11 και στο ημίχρονο 
με 29-18.

Για ένα ακόμη παιχνίδι, η άμυνα των Αετών 
ήταν κάτι παραπάνω από ασφυκτική, υποχρε-
ώνοντας την (κατά τεκμήριο) καλύτερη ομάδα 

του πρωταθλήματος σε μόλις 18 πόντους στα 
πρώτα 20 λεπτά.

Παρά την κάμψη στην αγωνιστική διάθεση 
του τρίτου δεκαλέπτου, διάστημα στο οποίο 
οι αντίπαλοι μείωσαν στο καλάθι (40-38), η 
ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη βελτίωσε και πάλι 
την άμυνα, με αποτέλεσμα να δεχτεί μόλις 10 
πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Κωστής 
Γκεκόπουλος, που σημείωσε 18 πόντους και 
τον ακολούθησε ο Μάκης Ιωσηφίδης που πέ-
τυχε 12.

Επόμενο παιχνίδι των Αετών στο Αιγίνιο, το 
Σάββατο 6/4 και ώρα 18.00

Τα δεκάλεπτα : 19-11, 29-18, 40-38, 55-48
Αετοί Βέροιας : Τσιμτσιρίδης 2, Χρήστου 

8(2), Κασάπης, Γκεκόπουλος 18, Πάππου 2, 
Χρυσάφης 3(1), Γαβριηλίδης, Παπαδόπουλος 
Γ., Χατζηχαρίσης 6, Ιατρού 4, Ιωσηφίδης 12(1)

ΦΟ Αριδαίας : Πέτκος 7(2), Τοπαλίδης 
10(2), Παπαβραάμ 10(2), Αβραμίδης 4, Κλη-
ντσάρης 2, Μακρόπουλος 13(1), Στρέπκας 2

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Νίκησαν τον πρωτοπόρο ΦΟ Αριδαίας 
με 55-48 οι Αετοί και τώρα...τελικός!

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’

Εύκοληνίκητου
ΓΑΣΑλεξάνδρειας
60-76στοΚιλκίς

τονΑετό
Εύκολο απόγευμα είχε στο Κιλκίς η Αλεξάνδρεια. 

Επικράτησε με 60-76 του τοπικού Αετού και πλησίασε 
στον έναν βαθμό την πρωτοπόρο Αριδαία. 

Αγωνιστικά, μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν αμ-
φίρροπο το παιχνίδι. Από εκεί και μετά η Αλεξάνδρεια 
επέβαλε τον ρυθμό της και ξέφυγε στο σκορ με διψή-
φια διαφορά. Στο δεύτερο μέρος, ο γηπεδούχος Αετός 
όχι μόνο δεν μπόρεσε να ανακάμψει αλλά είδε την 
Αλεξάνδρεια να μεγαλώνει περισσότερο την διαφορά 
στο σκορ και να «καθαρίζει» νωρίς κι εύκολα το ματς.

Δεκάλεπτα: 15-18, 28-38, 42-58, 60-76
ΑΕΤΟΣ: Παπαγεωργίου 3, Κιουσές 7(1), Νταμο-

τσίδης, Γκιζέλης 10(1), Φιλιππίδης 3, Βαϊτσούδης 12, 
Ιατρού 5, Κόγιας 6, Βακουφτσής 2, Μαργαριτίδης, 
Γκρέκος, Αμοιρίδης 12(2).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Μπαλιάκας 13(1), Μπίσκας 8, 
Σιδηρόπουλος 20(2), Αβραμίδης 4, Ευθυμιάδης, Πα-
παγερίδης 9, Καρκάρας 9, Πρόιος 4, Καραγιάννης 8, 
Κεσίδης

ΝίκητουΖαφειράκηστηνΈδεσσα
Άνετο πέρασμα από την Έδεσσα έκανε ο Ζαφειρά-

κης Νάουσας  Επικράτησε με 51-70 και πήρε τους δυο 
βαθμούς. Αγωνιστικά, ο Ζαφειράκης από τα πρώτα 
λεπτά ξέφυγε στο σκορ και με το πέρασμα του χρόνου 
διεύρυνε την διαφορά στο σκορ. Άλλωστε είνια γνωστή 
η δυναμικότητα των νεαρών παικτών του Εδεσσαϊκού 
μια και η ομάδα της Έδεσσα  θα παίξει του χρόνου 
στην β’ κατηγορία αφού βρίσκεται στην τελευταία θέση 
της βαθμολογίας. 

Δεκάλεπτα: 8-17, 22-30, 35-51, 51-70
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ: Βάιγκαντ 3, Καπνάς 4, Μουρατίδης 

7, Νικολαΐδης 10, Βαδόλας 2, Παυλίδης 5, Τούφας 12, 
Σκουλαριώτης 6, Σιδηρόπουλος 2, Τούπος 7, Δίντσης 
2, Μώκας 10.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
100 τ.μ. στην οδό Σκρα 8 
στη Βέροια, στον 2ο όρο-
φο, διαμπερές (2 δωμάτια, 

σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα, 
W.C.) ανακαινισμένο. Τιμή 
ευκαιρίας λόγω αναχώρη-
σης στο εξωτερικό. Πληρ. 
τηλ.: 6983 403110 κ. Λά-
κης.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  π ε ρ ι οχ ή 
ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου ορ., 

95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ 
μπάνιο, διαμπερές, ατομική 
θέρμανση. Χρήζει ανακαί-
νισης. Τιμή 32.000 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 68080 & 6973 
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
92 τ.μ., 2οε όρ., με άνετες 
σκάλες, σε καλή κατάστα-
ση, γίνεται με 3 δωμάτια, 
σαλοκουζίνα, μπάνιο. Τιμή 

35.000 ευρώ. Τηλ.: 23310 
68080 & 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 
72 τ,.μ. σε οικόπεδο 800 τ.μ. 
στο Γιανναχώρι Νάουσας, με 
κεραμοσκεπή, κουφώματα 
αλουμινίου, με καλοριφέρ. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6971 
539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 

7.000 τ.μ., τοποθεσία ΤΟΥ-
ΜΠΑ, στο Μακροχώρι Βέ-
ροιας. Τηλ.: 6977 692769 & 

23310 41588.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο 

700 τ.μ. (οικοδομήσιμο) στο 
Πανόραμα δίπλα στον Παι-
δικό Σταθμό «ΠΛΑΝΗΤΗΣ. 
Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6983 
403110 κ. Λάκης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320 
τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, περιφραγμέ-
νο. Τηλ.: 6936727365 και 
6972021312.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί της 
περιφερειακής οδού σε εξαι-
ρετιή τιμή. Μόνο σοβαρές 

προτάσεις. Ώρες επικοινωνί-
ας: 09.00-14.00. Τηλ.: 6945 
122583. Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπι-
πλωμένο διαμέρισμα στην 
περιοχή Πασακιόσκι, 1Δ-
ΣΚWC, 1ος όροφος με θέα, 
αυτόνομη θέρμανση, πόρτα 
ασφαλείας, συνθετικά κου-
φώματα καινούργια. Πλη-
ροφορίες κ. Παναγιώτης, 
τηλ.: 6978 009149.

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

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

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

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

κών σημειωμάτων στο ergasiamrk@gmail.com. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.

Η ΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΒΙ-
ΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ για το ερ-
γοστάσιό της στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας –Κρύας 
Βρύσης. Επιθυμητά προσόντα:

Γνώσεις Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Βιο-
μηχανικού αυτοματισμού, πίνακες – κυκλώματα.

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

λούν στο: Fax : 23330 27806 και
e-mail: info@almifoods.gr

Εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια ζητά για άμεση 
πρόσληψη γεωπόνο

Απαραίτητα Προσόντα  
·Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
·Γνώση Η/Υ 
·Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου 
·Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για 

τους άντρες υποψηφίους) 
Επιθυμητά Προσόντα 
·Ξένες Γλώσσες 
·Προϋπηρεσία στις πωλήσεις επιθυμητή  

Γιαπληροφορίεςκαιαποστολήβιογραφικών
Τηλ6979914674

e-mail:georgiadou.an@gmail.com

Η εταιρία «ΚΟΡΜΟΣ»Εμπορική με έδρα τη 
Βέροια ζητά για μόνιμη προσληψη οδηγό με δί-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας. Προϋποθέσεις: απολυτήριο 
Λυκείου, ηλικία 25-30 ετών. Βιογραφικά αυτοπρο-
σώπως, 3ο χλμ. παραπλεύρως Εθνικής οδού Βέ-
ροιας-Θεσ/νίκης. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62211.
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ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Κηρύνειας 
1, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
96 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 2ος όρ., 
μεγάλα μπαλκόνια, θέα, κε-
ντρική θέρμανση. Διαθέσιμο 
από 10 Απριλίου. Τηλ.: 6983 
288903 & 23310 71564.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκα-
τοικία 130 τ.μ. στο Πανόρα-
μα, Ρωσσοπροσφύγων 38, 
μεζονέτα, ατομική θέρμαν-
ση, τζάκι, αποθήκη, εντοιχ. 
ντουλάπες, αυλή, μπάρμπε-
κιου, θέα, χωρίς κοινόχρη-
στα. Τηλ.: 6977 094350 & 
6936 554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα με 3ΔΣΚ, 2WC, με 
υπέροχη θέα και αυτονο-
μια θέρμανσης 350 ευρώ. 
Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 60 τ.μ. στο κέντρο 
της Βέροιας (δωμάτιο, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C.), 
πλήρως ανακαινισμένο, 
4ος όροφος ρετιρέ, κε-
ντρική θέρμανση. Πληρ. 
τηλ.: 6945 495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται 

επαγγελματικοί χώροι, 
γραφεία, με ατομική θέρ-
μανση. Πληροφορίες στο 
τηλ.: 23320 24784 & 6971 
779135.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ 105772 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται μικρή 

γκαρσονιέρα 25 τ.μ., κατασκευή 77, 1 υ/δ, 
Υπερυψωμένο, ενοίκιο 130 €.

Κωδ: 106134 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα συνολικής επιφά-
νειας 30 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 
έναν ενιαίο χώρο, Κουζίνα και Μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένη το 1970 και ανακαινίστηκε 
το 2018. Διαθέτει θέρμανση με κλιματιστικό, 
Κουφώματα Συνθετικά με διπλά τζάμια, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Έπιπλα, Ηλ. 
Συσκευές, σε πολύ καλή τιμή μαζί με ρεύμα 
και νερό στα 220 €.

Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1975 και διαθέτει θέρμαν-
ση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Ξύλινα, 
Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, 
A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 180 €.

Κωδ: 23940 ΠΑΠΑΚΙΑ, Επιπλωμένη και 
ανακαινισμένη κομπλέ γκαρσονιέρα 35 τ.μ., 
κατασκευή 1970, 1 υ/δσκλ , 1 ος όροφος,  σε 
εξαιρετική κατάσταση, συνθετικά κουφώματα 
με διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση με κλιμα-
τιστικό inverter , έχει θωρακισμένη πόρτα και 
ενοίκιο 150€.

Κωδ: 24695 ΚΕΝΤΡ0, Γκαρσονιέρα 44 
τ.μ., καθ.  κατασκευή 1996, 1 υ/δ, 1 ος όρο-
φος,  σε άψογη κατάσταση, αλουμινίου κου-
φώματα  με διπλά τζάμια, άριστη κατασκευή, 
με υλικά ανώτερης ποιότητας, με  αυτόνομη 
θέρμανση με ωρομετρητές , ενοίκιο 200€. Θα 
είναι ελεύθερο από 15/04/2019.

Κωδ.23367 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Γκαρσονιέρα 50 
τ.μ., επιπλωμένη κομπλέ , κατασκευή 1978, 1 
υ/δ, 1 ος όροφος, καλοδιατηρημένη, σε καλή 
κατάσταση, ατομική θέρμανση με υπέρυθρες , 
μηδαμινά κοινόχρηστα  ,  άνετοι χώροι, 180€.

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

Κωδ. 12796 Ενοικιάζεται διαμ/μα στην 
Αγία Κυριακή  71 τ.μ. 2ος ορ. με 2δσκλ , 
διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου , δεν 
υπάρχει ασανσέρ και είναι φωτεινό με νότιο 
προσανατολισμό , ενοίκιο 200€.

Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ. 
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετo 
σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια 
μεγάλη ντουλάπα ,  2ος όροφος σε πολύ 
αξιόλογη οικοδομή , η θέρμανση της με δύο 
κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.

Κωδ. 12829 Ενοικιάζεται σπάνιο διαμ/
μα κομπλέ επιπλωμένο , πολύ κοντά στην 

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

Κωδ.23202 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κο-
μπλέ ανακαινισμένο διαμέρισμα 82 τ.μ., με 
2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 3ος όροφος, 
καλοδιατηρημένο πράγματι , έχει αλουμινίου 
κουφώματα με διπλά τζάμια, καλαίσθητο, 
ατομική θέρμανση με 4 κλιματιστικά inverter, 
ηλιακό θερμοσίφωνα, αποθήκη και με η-
λεκτρικές συσκευές στην κουζίνα , ενοίκιο 
250€.Θα είναι ελεύθερο από 1/03/2019. Υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106033 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κέντρο Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα συ-
νολικής επιφάνειας 108 τ.μ. στον 2 ο όροφο. 
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κου-
ζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 1994 και ανακαινίστηκε το 2009. Διαθέτει 
θέρμανση Αυτόνομη Πετρελαίου, Απεριόριστη 
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Πόρ-
τα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια, 
Μπαλκόνια 30 τ.μ., με μηνιαίο μίσθωμα 320€. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο μι-
σθωτή. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

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

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, 
Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συνα-
γερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 280 € .

Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία 
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα 
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με 
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σα-
λόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, 

και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατό-
τητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει 
καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με 
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές 
αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται 
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , 350€.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.105076 ΠΙΕΡΙΩΝ, Αποθήκη 90 τ.μ., 

ισόγεια, κατασκευή 78, σε καλή κατάσταση, 
ενιαίος χώρος , οι χώροι του λειτουργικοί, γω-
νιακό, σε τιμή προσφοράς 200€, Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 115739 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ. στον 1 
ο όροφο ανακαινισμένο . Αποτελείται από 2 
Χώρους και WC. Διαθέτει Πόρτα Θωρακισμέ-
νη και κουφώματα με διπλά τζάμια , μίσθωμα 
200 €.

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

Κωδ.105405 Ενοικιάζεται Επαγγελματική 
Στέγη αποτελούμενη από 3 χώρους και με 
WC δικό της συνολικά 67 τ.μ. καθ. Πρόκειται 
για ακίνητο εξαιρετικής προβολής , στην αρχή 
της Βενιζέλου , με ασανσέρ , όλοι οι χώροι του 
φωτεινοί. Το μίσθωμα του είναι πολύ βατό στα 
250€. Ενοικιάζεται και επιπλωμένο στα 280€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105030 - Κέντρο Κατάστημα συνο-

λικής επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από 1 Χώρο, και WC και αποθήκη 10 τ.μ. 
- Τιμή: 140 €.

Κωδ: 105031 - Βέροια Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1974 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 150 €.

Κωδ: 105035 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
και στη Μητρόπολη κοντά κατά αποκλειστικό-
τητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ. 
ισόγειο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και 
WC , ενοίκιο 200€. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 105169 - ΚΕΝΤΡΟ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ σπάνιο Κατάστημα γωνιακό εξαιρετι-
κής προβολής και συνολικής επιφάνειας 200 
τ.μ. ισόγειο 80 τ.μ. υπόγειο 80 τ.μ. και 40 τ.μ. 
πατάρι. Το ενοίκιο του είναι 2.500€.

Κωδ.105039 Στον Άγιο Αντώνιο κοντά 
κατάστημα 101 τ.μ., ισόγειο και με 110 τ.μ. 
υπόγειο το οποίο επικοινωνεί με εσωτερικό 
υδραυλικό ανελκυστήρα και με δικό τους WC 
, σε εξαιρετικά καλή κατάσταση και καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, άριστη 
κατασκευή και ατομική θέρμανση πετρελαίου, 
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μίσθωμα 550€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105283 ΠΙΕΡΙΩΝ, στην αρχή και 

κάτω ,  ενοικιάζεται ανεξάρτητο ατομικό ισό-
γειο κλειστό πάρκινγκ  με γκαραζόπορτα , 
στεγανό και καθαρό ενοικιάζεται και ως απο-
θήκη  , μηνιαίο μίσθωμα 50€.Αποκλειστική ΔΙ-
ΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105027 Γκαρσονιέρα Studio στο κέ-

ντρο της Βέροιας 30 τ.μ. 5ος ορ. με ασανσέρ , 
χρήζει ανακαίνισης τιμή 11000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105265  ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γκαρ-
σονιέρα συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. Ημι-
ώροφος. Αποτελείται από Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1975 και 

διαθέτει Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρα-
κισμένη, Διπλά τζάμια, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 
21.000 €.

Κωδ: 105715 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλείται 
ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δυο οροφοδιαμερίσματα 
ανακαινισμένα πολυτελώς συνολικής επιφά-
νειας 230τ.μ. τα οποία βρίσκονται σε 2ο και 
3ο όροφο. Ο 2ος όροφος αποτελείται από 
σαλόνι, κουζίνα, 4 υπνοδωμάτια και μπάνιο . 
Είναι κατασκευασμένος το 1978 και ανακαινί-
στηκε το 2009. 

Ο 3ος όροφος αποτελείται από σαλόνι, 
κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια και μπάνιο. Είναι 
κατασκευασμένος το 1991 και ανακαινίστη-
κε το 2009.Τα δυο διαμερίσματα διαθέτουν 
θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη 
Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Τέ-
ντες, Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμοσίφωνα μόνο 
για τον 3ο όροφο, είναι χωρίς ανελκυστήρα, 
με μπαλκόνια 30 τ.μ. προσφέρονται σε πολύ 
καλή τιμή μόνο 92.000 € όλο μαζί. Υπόδειξη 
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μο-

νοκατοικία 85  τ.μ., στο κέντρο της πόλης , η 
οποία και χρήζει επισκευών κατασκευή 1953, 
2 υ/δ, Ισόγεια, σε οικόπεδο 160 τ.μ. σε πολύ 
καλό σημείο , τιμή μόνο 28.000€.

Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . 
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκου-
ζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη 
το 2001 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πε-
τρέλαιο, έχει απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα 
αλουμινίου και μία  αποθήκη. Έχει κήπο , 
Τζάκι , BBQ, και ηλ. Συσκευές, Μπαλκόνια 24 
τ.μ. - Τιμή: 210.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 12885 ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλη-

σίον Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 
τ.μ., 1ος ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάστα-
ση προσφέρεται σε  τιμή προσφοράς στα 
12000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται 
από και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,  Τιμή: 
18.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.105083 ΚΑΒΑΚΙΑ, Πωλείται χωρα-

φοοικόπεδο πάνω στο δρόμο Βέροιας - Ρά-
χης , το σχήμα το ορθογώνιο και μεγέθους 
5.654 τ.μ., πωλείται από 130.000€ τώρα 
45.000€. Ευκαιρία εξαιρετική , Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ , 
πωλείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με 
μικρή αποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη , 
τιμή κομπλέ μόνο 26.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 105088 ΠΑΤΡΙΔΑ, Οικόπεδο 2.608 

τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός ζώνης 
οικισμού πριν την Πατρίδα , κτίζει 300 τ.μ. σε 
εξαιρετικά όμορφη περιοχή προσφέρεται σε 
πολύ χαμηλή τιμή , μόνο 35.000 €. Αποκλει-
στική ανάθεση και πληροφορίες μόνο στην  
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

Κωδ: 105963 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 544 τ.μ. μέσα στο χωριό, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, με ρεύμα και νερό, 
κατάλληλο για ανέγερση κατοικίας, τιμή μόνο 
20.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 1113 - Εργοχώρι  ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα οικόπεδο  συνολικής επι-
φάνειας 745 τ.μ. ανατολικό εντός σχεδίου , 
άρτιο και οικοδομήσιμο και προσφέρεται για 
ειδικό λόγω στην τιμή ευκαιρίας των 60.000 €. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα 
γήπεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1100 
τ.μ. εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδομή-
σιμο. Τιμή: 30.000 €.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται οικό-
πεδο 1500 τ.μ. μέσα στο χωριό στην περιοχή 
Αυλαγάς, άρτιο και οικοδομήσιμο, με μεγάλη 
φάτσα, σε τιμή ευκαιρίας μόνο 20.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115197 - ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. οικοδομήσι-
μο. Τιμή εξαιρετικά χαμηλή , μόνο 25.000 € 
ευκαιρία σίγουρη.

Κωδ.12734  ΑΓΚΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ πωλεί-
ται οικόπεδο 4.420 τ.μ.  τ.μ., μέσα στο χωριό, 
εντός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο, με , σε 
πολύ καλή γειτονιά μόνο 50.000€ όλο μαζί. 
Πωλείται και το μισό στις 25.000€ Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

H εταιρεία ΗΡΑ ΕΠΕ, που δραστηριοποιείται στην εμπορία 
αγροτικών προϊόντων, με έδρα το 7,5 χλμ Βέροιας - Νάουσας 
αναζητά άτομο για τη στελέχωση θέσης της Γραμματειακής Υ-
ποστήριξης – Υπάλληλο Γραφείου

Προσόντα: 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων του MS Office
•Γνώση ξένων γλωσσών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
•Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
•Ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποσταλούν στο e-

mail: info@irafruit.gr  και fax: 2331093476
Τηλ.Επικοινωνίας:2331093066

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



ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ ενοικιάζε-
ται γραφείο με τρεις χώρους 
κατάλληλο για κάθε χρήση. 
Τιμή 250 ευρώ. Τηλ.: 23310 
68080 & 6973 735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην 
Ανοίξεως, έναντι πάρκου 
Αγ. Αναργύρων χώρος 90 

τ.μ. (ημιόροφος) κατάλλη-
λα διαμορφωμένος, γωνία, 
φωτεινός, με θέα το πάρκο, 
πλήρως ανακαινισμένος, 
αυτόνομη θέρμανση, a/c, 
1 δωμάτιο, 1 ενιαίος πολύ 
μεγάλος χώρος, χωλ, μπά-
νιο, κουζινα εξοπλισμένη, 
μπαλκόνι περιμετρικό (ελά-
χιστα κοινόχρηστα). Τηλ.: 
6948 744632, 6976 769046 
(απόγευμα 18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας από 
30 έως 40 ετών για άμεση 
εργασία ως αποθηκάριος σε 
εταιρία στη Βέροια. Αποστο-
λή βιογραφικού στο e-mail: 
goumasge@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός 
με επαγγελματικό ή ερασιτε-
χνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα για 
υπάλληλο γραφείου, 3) εργα-
τοτεχνίτες για επιχείρηση στη 
Βέροια. Τηλ.: 6974 312313 
- 6974 814606.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.000 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΡΟΛΟΪ 45τ.μ. καλό με κόπλαν 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 70 τ.μ. 18.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 72 τ.μ. ρετιρέ ευκαιρία 18.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΡΟΛΟΪ 76 τ.μ. ευκαιρία 35.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 10ετίας lux παρκινγκ & αποθήκη 
67.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΡΟΛΟΪ 110 τ.μ. θέα 27.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 125.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 25 τ.μ. καλό 400 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 280 τ.μ. πολύ καλό 2.200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 140 τ.μ. καλό 1.200 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 400 € / έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 3.000 μέτρα με νεκταρίνια 7 ετών 6.000 €
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 7.000 μέτρα στον κεντρικό δρόμο 16.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 28.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 7.500 μέτρα 17.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 68.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 520 μέτρα 70.000 €
ΑΣΩΜΑΤΑ 700 μέτρα επάνω στο δρόμο 110.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 800 μέτρα στο δρόμο με 100 τ.μ. οικία 
35.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα ευκαιρία 32.000 €

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 Διατηρητεα 75000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οιοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 55 τ.μ 1ος 2ΔΣΚ Α.Θ.32000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη στουντιο 10000€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ Ημιτελες διαμερισμα  68 τ.μ 17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 3ΔΣΚ 2wc Α.Θ Θεα 350€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν.Κ.Θ.270€
ΜΠΑΣΚΕΤ 1ΔΣΚ ΩΡ/ΣΗ Τζακι,Παρκιγκ 250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1ΔΚΛ Α/C 150€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 
15000€
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€

ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 15 στρ. χερσο  22000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη 
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6800 τ.μ στην ασφαλτο 40000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με 
νερο 12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 28000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα  25 τ.μ 18000€
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,  85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο  
1ος με ασανσερ 22000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 
τ.μ  από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλη-
σιον Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ καταστημα εξαιρετικη θεση  60+60 υπογειο 
1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 
50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Graphic Designer.Το δημιουργικό γραφείο τελεία 
design με έδρα τη Βέροια Ημαθίας αναζητεί άτομο με 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση των προγραμμάτων 
Illustrator & Photoshop (Adobe CC). Θα εκτιμηθεί η εξοι-
κείωση σε περιβάλλον MAC.

Απαιτούμενα:
2-3 χρόνια προϋπηρεσία
Ηλικία 22- 30 ετών
Πτυχίο Γραφιστικής
Άριστη γνώση Photoshop, Illustrator
Πρακτικότητα, ταχύτητα
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:
Σχεδιασμό δημιουργικού για πλήθος εφαρμογών όπως 

packaging, αφίσας, λογότυπου κ.α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 

email: info@tsamitros.gr
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Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με 
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
και βιογραφικό για αξιολόγηση στοιχείων. 
Πληροφορίες με ραντεβού για συνέντευξη 
στα γραφεία της εταιρείας Θεσσαλονίκης 45 
, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για εργασία σε 
μονοκατοικία. Η κατοικία βρίσκεται περίπου 
3 χιλιόμετρα από το κέντρο της Βέροιας Τηλ. 
επικοινωνίας: 23310 93066  από 13:00 έως 
17:00.

ZHTEITAI κοπέλα για εργασία σε ψητο-
πωλείο στη Βέροια. Τηλ.: 23310 27727 από 
8.00 π.μ. έως 2.30 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπο εμπορία κρεάτων οδηγός 
με επαγγελματικό για εργασία. Τηλ. Επικ. 
2332041875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπροσωπεία αυτοκινή-
των στη Βέροια Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. 
Τηλ.: 6945 141478.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζη-
τάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχό-
ληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με 
γνώσεις πωλήσεων και ευχέρεια λόγου, απα-
ραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  άδεια εργασίας 
προσωπικού ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλω-
μα αυτοκινήτου, γνώσεις αγγλικής γλώσσας 
για τους νομούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. 
Παραλαβή βιογραφικών και δικαιολογητικών 
για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέντευξη  στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός Θεσσα-
λονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για βραδινή εργασία 
σε καφέ-μπαρ στα Παλατίτσια Ημαθίας. Τηλ.: 
6987 740743.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος μέχρι 40 ετών για αγρο-
τικές εργασίες σε υπεύθυνη θέση στην Κου-
λούρα Ημαθίας. Τηλ.: 6972 994755.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για αρτοζαχαροπλαστείο 
στη Βέροια, με δίπλωμα για μηχανάκι. Τηλ.: 
6986 740172.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Louki-dis PAck ΖΗΤΑ μόνι-
μο προσωπικό. Πληροφορίες τηλ.: 23310 
41794.

ZHTEITAI για εκπαιδευτική υπηρεσία στην 
περιοχή της Βέροιας, νέος ή νέα  πτυχιούχος 
ΑΕΙ, συναφών της εκπαίδευσης ειδικοτήτων. 
Απαιτείται καλή επαφή με παιδιά ηλικιών 6-12, 
ευστροφία και εγρήγορση. Αιτήσεις και βιογρα-
φικά γίνονται δεκτά έως της 30/3/2019 στην η-
λεκτρονική διεύθυνση: brainlandzervou@gmail.
com.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώ-
λης για εργαστήριο κρε-
άτων. Πληροφορίες κ. 
Γιώργος 6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ανα-

λαμβάνει την περιποίηση 
γερόντων, περιποίηση 
τραυμάτων, κατακλήσεις 
για πρωί ή απόγευμα. 
Τηλ.: 6973 356712.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη 
εργασία, ως εσωτερική, 
για φροντίδα ηλικιωμέ-
νων. Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά-
νει την περιποίηση γε-
ρόντων, για πρωί ή για 
απόγευμα, καθαριότητα 
σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες. Τηλ.: 6946 479828 
& 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  από-

φοιτη του ΑΠΘ με ειδί-
κευση στ ις  κλασικές 
σπουδές και εμπειρία 
παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε μαθητές δη-
μοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου. Τιμή 7-10 ευρώ. 
Τηλ.: 6940 117353.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδα-
κτική εμπειρία και εξειδί-
κευση στις μαθησιακες 
δυσκολίες καθώς και κά-
τοχος άδειας διδασκαλί-
ας αγγλικών παραδίδει 
μαθήματα σε παιδιά δη-
μοτικού και γυμνασίου. 
Τμές πολύ προσιτές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6980 
973819.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

Junior Creative Director. Το δημιουργικό γραφείο τε-
λεία design με έδρα τη Βέροια Ημαθίας αναζητεί Junior C. 
Director με ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση των προγραμμάτων 
Illustrator & Photoshop (Adobe CC). Θα εκτιμηθεί η εξοικείωση 
σε περιβάλλον MAC.

Απαιτούμενα:
5-10 χρόνια προϋπηρεσία
Ηλικία 28- 40 ετών
Πτυχίο Γραφιστικής
Άριστη γνώση Photoshop, Illustrator
Πρακτικότητα, ταχύτητα
Δεξιότητες επικοινωνίας, συνέπειας, ομαδικότητας, διαχείρι-

σης χρόνου, και υψηλής αντίληψης.
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:
Σχεδιασμό δημιουργικού για πλήθος εφαρμογών όπως 

packaging, αφίσας, λογότυπου κ.α.
Εποπτεία ομάδας, Client Manager, Διεκπεραίωση Project κ.α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο email: 

info@tsamitros.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ακτινολόγος
πουναδιαθέτειαπαραίτητηεργασιακή
εμπειρίασεμαγνητικόκαιαξονικό το-
μογράφο.Αποστολήβιογραφικώνστο
e-mail:info@ygeiaveria.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος πωλήσεων από την Panini Α.Ε., απαραίτητα 
χαρακτηριστικά:

Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας στον χώρο των τρόφιμων (FMCG) 
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
Δυνατότητα ταξιδιών  
Γνώση Η / Υ (MS Office, Er)
Αποστόλη βιογραφικών: info@panini-foods.gr
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