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Αργύρης Σακαλής: 
«Θα δουλέψω, 
ώστε στο τέλος 
της θητείας μας, 
να είναι η Βέροια 

μια πόλη-πρότυπο»

Τις προτάσεις του συνδυασμού 
του «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» για 

Παιδεία-Πολιτισμό-Αθλητισμό 
παρουσίασε ο Π. Παυλίδης



Ποιον διευκολύνει η 
παραίτηση Τσαπαρόπουλου 

λίγο πριν το σφύριγμα
της λήξης;

Στην χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου, στις 8 Απριλίου, υπέβαλε ο πρόεδρος 
Πέτρος Τσαπαρόπουλος την παραίτησή του και 
από την θέση του προέδρου και του δημοτικού 
συμβούλου. Στην δήλωσή του αναφέρεται σε πα-
ραίτηση στην τελική ευθεία πριν τις εκλογές για 
να διευκολύνει… Μήπως άργησε λιγάκι αυτή η δι-
ευκόλυνση; Γιατί το γράφουμε και το λέμε εδώ και 
μήνες ότι από την στιγμή που έχει πάρει σαφή 
πολιτική θέση και έχει διαλέξει στρατόπεδο(όχι 
αυτό της παράταξης Βοργιαζίδη), για πολλούς 
λόγους μεταξύ αυτών και για να διευκολύνει, έ-
πρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί. Καμία αμφισημία, 
όπως αναφέρει στην δήλωσή του δεν θα υπήρχε 
προς το πρόσωπό του,  κανένα διφορούμενο νό-
ημα, αν έπραττε το αυτονόητο εδώ και καιρό… Τι 
πραγματικά εξυπηρετεί η παραίτησή του τώρα, 
ένα μήνα πριν τις εκλογές και μόλις 2-3 ακόμη 
συνεδριάσεις(κι  αν ε ίναι τόσες) του παρόντος 
συμβουλίου; Αλήθεια τι; 
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Σήμερα στο Deal του Alpha 
παίζει για τα 60.000€

ο βεροιώτης Τέο Κοντός

Το απόγευμα στις 6 στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι Deal του 
Alpha, που παρουσιάζει ο Χρήστος Φερεντίνος,  διαγωνίζεται 
ο βεροιώτης Θόδωρος(Τέο) Κοντός. Ο παίκτης από την Βέροια 
θα προσπαθήσει να νικήσει τον τραπεζίτη του deal και να δι-
εκδικήσει το έπαθλο των 60.000€! Να του ευχηθούμε να έχει 
τύχη και έμπνευση για να επιστρέψει με το μεγάλο χρηματικό 
έπαθλο. 

Για δεύτερη χρονιά βραβεύτηκε
το “Χάραμα” στο Αρκοχώρι

για την κουζίνα του
Για δεύτερη χρονιά η ταβέρνα ‘Χάραμα’ στο Αρκοχώρι Νάου-

σας  και ο ΣτέφανοςΛαφάρας βραβεύθηκαν ανάμεσα στα 65 
καλύτερα εστιατόρια ελληνικής κουζίνας για το 2019, από το ‘Αθη-
νόραμα’ Η απονομή των βραβείων έγινε την περασμένη Τρίτη στο 
ξενοδοχείο Makedonia Palace της Θεσσαλονίκης, σε μια βραδιά 
όπου αποθεώθηκαν οι ελληνικές γευστικές δημιουργίες από το 
Ιόνιο ως τη Ρόδο κι απ’ την Αλεξανδρούπολη ως την Κρήτη!

Εξάλλου η Ημαθία φημίζεται για την κουζίνα της και ο γα-
στρονομικός τουρισμός αποδεικνύεται ένας καλός στόχος για τον 
κλάδο της εστίασης. Και βραβεία όπως αυτά  σε τοπικά εστιατόρια 
τόσο της Νάουσας όσο και της Βέροιας, δίνουν κίνητρα στους κα-
λοφαγάδες επισκέπτες..

Μια σέλφι στο Κτήμα Κυρ Γιάννη
με πολλές υποψηφιότητες(;)

Το  Σάββατο 30 Μαρτίου επισκέφθηκαν 
το Κτήμα Κυρ-Γιάννη στη Νάουσα  ο βου-
λευτής Ρεθύμνου ΓιάννηςΚεφαλογιάν-
νης, και η σύμβουλος μεταρρυθμίσεων του 
Προέδρου της Ν.Δ. Κυριάκου Μητσοτάκη 
ΔόμναΜιχαηλίδου, φιλοξενούμενοι του 
πρώην βουλευτή της Ν.Δ. ΛάζαρουΤσα-
βδαρίδη, με τον οποίο είναι στενοί φίλοι 
και διατηρούν εκτός από πολιτικές και φι-
λικές-οικογενειακές σχέσεις. Την ξενάγησή 
τους ανέλαβε στο Κτήμα και στους αμπε-
λώνες ο υπεύθυνος επικοινωνίας Καλλί-
στρατος Γρηγοριάδης και στη συνέχεια 
δοκίμασαν κρασιά από Ξινόμαυρο, τη το-
πική ποικιλία της περιοχής. Μια σέλφι με 
πολλές υποψηφιότητες μάλλον, τον Καλ-
λίστρατο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, 
τον Γ. Κεφαλογιάννη να θεωρείται σίγουρα 
υποψήφιος βουλευτής Ρεθύμνου και τον 
Λάζαρο να αναμένει και αυτός την απόφα-
ση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ψηφοδέλτιο της Ημαθίας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι λόγω χρώματος θα δοκίμασαν 
οπωσδήποτε το κρασί «Μπλέ Τρακτέρ», στο οποίο φωτογραφήθηκαν και πήραν αναμνηστικά μπλουζάκια.

Μικροί-μεγάλοισεδράση…

Let’s do it…Veria, έγινε την περασμένη Κυ-
ριακή, στο πλαίσιο τα Πανελλαδικής δράσης, με 
καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, 
καθαρισμό στα όχθες του Αλιάκμονα με δεκά-
δες εθελοντές, σε κιόσκια, παιδικές χαρές και 
γήπεδα.

Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκαν και μαθη-
τές με γονείς, όπως στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, 
όπου οι κάδοι ζωγραφίστηκαν, τα κάγκελα του 
σχολείου και τα παγκάκια φρεσκαρίστηκαν και 
όλα αυτά έγιναν με πολύ μεγάλη χαρά, από μι-
κρούς και μεγάλους.

Μάρτυρες, οι φωτογραφίες που μας έστει-
λαν!

Οιδικηγόροι
κοντάστονδρόμο
των21μαθητών
στοΜακροχώρι

Αν και την Κυριακή, που διεξήχθη ο δρόμος στην μνή-
μη των 21 μαθητών από το Μακροχώρι, διοργανώθηκε 
ημερήσια εκδρομή του δικηγορικού συλλόγου στα Μετέω-
ρα, ωστόσο υπήρξε άξια εκπροσώπηση. Όπως βλέπουμε 
στην φωτογραφία, ο πρώην πρόεδρος του δικηγορικού 
συλλόγου ΑλέξανδροςΤσαχουρίδης, με τους συναδέλ-
φους του ΘεόφιλοΠαπαδόπουλο και ΛεωνίδαΑκριβό-
πουλο, που έτρεξαν και τίμησαν για άλλη μια χρονιά την 
μνήμη των παιδιών. Εκτός από την δικηγορική ιδιότητα 
τους Τσαχουρίδη και Ακριβόπουλο ενώνει η υποψηφιό-
τητα ως δημοτικοί σύμβουλοι στο ψηφοδέλτιο του Κώστα 
Βοργιαζίδη. Αλλά και τους τρεις τους ενώνει η ποντιακή 
καταγωγή και η ευαισθησία να συμμετέχουν σε μια τέτοια 
εκδήλωση τιμής και μνήμης. 



Με την παραίτηση του Προέδρου του Δημο-
τικού Συμβουλίου Βέροιας κ. Πέτρου Τσαπαρό-
πουλου, για να «διευκολύνει», όπως είπε, την 
διαδικασία, δεδομένης και της προεκλογικής 
περιόδου, ξεκίνησε η χθεσινή συνεδρίαση του 
Σώματος.

Συγκεκριμένα ο κ. Τσαπαρόπουλος, παίρνο-
ντας το μικρόφωνο δήλωσε ότι είναι η τελευταία 
φορά που προεδρεύει στο Δημοτικό Συμβούλιο 
αλλά και τελευταία φορά που παρίσταται ως 
δημοτικός σύμβουλος στο Σώμα.

«Σήμερα υποβάλω ενώπιόν σας την παραί-
τησή μου από Πρόεδρος αλλά και από μέλος 
του Δημοτικού Συμβουλίου και της παράταξης 
του Κ. Βοργιαζίδη με την οποία εκλέχτηκα στις 
εκλογές του 2014. Έκρινα ότι ευρισκόμενοι 
στην τελική ευθεία μιας προεκλογικής διαδικα-
σίας με έντονο το φαινόμενο της αμφισημίας 
στο πρόσωπό μου, να διευκολύνω με τη στάση 
μου τον αγώνα φίλων και συντρόφων αλλά ταυτόχρονα να δοθεί 
κι ένα καθαρό μήνυμα προς τους δημότες της πόλης μας στις 
εκλογές του Μαΐου», είπε ο κ. Τσαπαρόπουλος και ευχαρίστησε 
ιδιαίτερα τον Δήμαρχο που παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις 
σε πολλά θέματα, όπως τόνισε, τον εμπιστεύθηκε στη θέση του 
Προέδρου. «Είχαμε μία αρμονική συνεργασία, κάτι που θα είναι 
απαραίτητος όρος για τη Διοίκηση του Δήμου με τα καινούργια 
δεδομένα». Ευχαρίστησε επίσης όλους τους συναδέλφους του 
που τον τίμησαν με την ψήφο τους και δήλωσε ότι προσπάθησε 
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του να εκπροσωπήσει ισότιμα ό-
λους τους συναδέλφους του, ανεξάρτητα της τοποθέτησής τους.

Κλείνοντας ευχήθηκε από καρδιάς σ’ όλους τους υποψηφί-
ους δημάρχους αλλά και στους παλιούς και νέους υποψηφίους 
δημοτικούς συμβούλους, καλό και τίμιο αγώνα χωρίς εντάσεις, 
φανατισμούς, χωρίς χτυπήματα κάτω από τη μέση που δεν θα 
έχουν γυρισμό την επόμενη ημέρα.

«Θα επιθυμούσα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μια μόνο σύ-
γκρουση. Την «σύγκρουση» των προγραμμάτων με στόχο την 
σύγκλιση δυνάμεων που θα διαχειριστούν την επόμενη ημέρα 
τις τύχες του Δήμου μας, μιας και αυτό απαιτεί ο νέος νόμος για 
την Αυτοδιοίκηση.

Οφείλουμε να διδάξουμε πολιτικό πολιτισμό και να αποδεί-
ξουμε ότι μπορούμε για το καλό της πόλης και των δημοτών 
να βρούμε τον κοινό βηματισμό μέσα από τη σύγκλιση των 
προγραμμάτων», πρόσθεσε ο κ. Τσαπαρόπουλος, κλείνοντας 
τη δήλωσή του.

Προ ημερησίας
Πριν την ημερήσια διάταξη, ο δήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης ενη-

μέρωσε για τις διατάξεις της εγκυκλίου που αφορούν τις εκλογές 
του Μαΐου, τη σύνθεση των ψηφοδελτίων και τις υποχρεώσεις 
των υποψηφίων και των συνδυασμών.

Ενημέρωσε επίσης ότι στον Δήμο Βέροιας εκλέγονται 41 δη-
μοτικοί σύμβουλοι, 30 από Βέροια, 5 από τον Απόστολο Παύλο, 
3 από Δοβρά, 2 από Βεργίνα και 1 από Μακεδονία.

Για τη διοργάνωση των 100 χρόνων από την γενοκτονία των 
Ποντίων και τις κεντρικές εκδηλώσεις που θα γίνουν στην Κα-
στανιά (Παναγία Σουμελά) ενημέρωσε ο κ. Αντώνης Καγκελίδης 
στέλνοντας μήνυμα αφύπνισης όλων, για τη διεθνοποίηση της 
Γενοκτονίας.

Ο Νίκος Μπέκης, έθεσε ένα ερώτημα σχετικά με τους έγκαι-
ρους ψεκασμούς εν’ όψει του καλοκαιριού και αναφέρθηκε στην 
«αντισυγκέντρωση λίγων ατόμων» έξω από την Ελιά κατά την 

ομιλία του υπουργού Ν. Παπά στη Βέροια, χαρακτη-
ρίζοντάς την πρωτοφανή «ως προς τον φανατισμό, 
το μίσος και τις ύβρεις» που ακούστηκαν. «Δεν έχουν 
καμία σχέση με πολίτες, έσπερναν μίσος… Βι-
ώνω έναν φανατισμό απέναντι σε όσους ήταν 
θετικοί στη συμφωνία των Πρεσπών… Ο μό-
νος αντίπαλος, δυστυχώς, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ…» 
τόνισε ο κ. Μπέκης.

Απευθυνόμενος στον κ. Μπέκη, ο αντιδή-
μαρχος Παιδεία Γιώργος Σοφιανίδης, υποστή-
ριξε και την άλλη πλευρά των πολιτών, αυτών 
που δέχονται μπούλινγκ, διότι διαφωνούν με 
τη συμφωνία των Πρεσπών.

«Καταδικάζω τα ακραία γεγονότα, όμως 
δεν είμαστε όλοι οι πολίτες έτσι… Όσοι δεν 
συμφωνούν χαρακτηρίζονται ακροδεξιοί… Όχι 
δύο μέτρα και δύο σταθμά…» είπε.

Ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ρώτησε για την 
τύχη μιας μικρής έκτασης στον πεζόδρομο 
της Ιπποκράτους, που «σέρνεται» στα δικα-
στήρια» και για το πώς αυτό θα αξιοποιηθεί 
ως δημοτικό ακίνητο (απέναντι από το καφέ 

Αγορά, όπου λειτουργούσε παλαιότερα κρεοπωλείο). Ο δήμαρ-
χος ενημέρωσε τον κ. Μιχαηλίδη ότι το ζήτημα που έθεσε για 
την αξιοποίηση της έκτασης στην οδό Ιπποκράτους, είναι πλέον 
τυπικό και υπάρχει δικάσιμη τον Μάϊο, περί αυτού.

Ερωτήματα προς τον πρόεδρο της ΚΕΠΑ Λ. Ακριβόπουλο 
(ο οποίος απουσίαζε ώστε να απαντήσει) έθεσε ο κ. Γιώργος 
Γουλτίδης σχετικά:

-Με τη δαπάνη ύψους 400 ευρώ για τη συνέντευξη και το 
«κρασί» που ακολούθησε στην παρουσίαση του ετήσιου προ-
γράμματος της ΚΕΠΑ στο «Αιγές Μέλαθρον», που θα μπορού-
σε, όπως είπε, να γίνει στο φουαγιέ της Στέγης.

-Με το ποσό των 2.800 ευρώ για το τρενάκι στις αποκριάτικες 
εκδηλώσεις της Πλατείας Ωρολογίου και με την αφίσα του Τόνι 
Σφίνου που ανήρτησε η ΚΕΠΑ σε δικά της σταντ, ενώ η εκδήλω-
ση αφορούσε τη Νάουσα… «Η Νάουσα βάζει δικά μας;» ρώτησε.

Ο κ. Σάκης Αποστολόπουλος αναφέρθηκε στη συγκρότηση 
και τις αρχές της παράταξης ΛΑ.Ε. για την Περιφέρεια (όπου 
είναι και υποψήφιος).

Για την ημερίδα που αφορούσε τις δυναμικές καλλιέργειες της 
καρυδιάς, αμυγδαλιάς και φουντουκιάς («Δήμητρα» Μακροχωρί-
ου) ενημέρωσε το Σώμα ο κ. Θανάσης Σιδηρόπουλος, λέγοντας 
ότι θα ακολουθήσει και μία ακόμα για την «επιτραπέζια άμπελο».

Ο κ. Βασίλης Παπαδόπουλος, παίρνοντας τον λόγο, αναφέρ-
θηκε στις δράσεις της αντιδημαρχίας καθαριότητας, περιβάλ-
λοντος και ανακύκλωσης, για καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Let’s do it» σε συνεργασία με 
εθελοντές και σχολεία, ενώ ενημέρωσε και για την πρώτη συνά-
ντηση με πολίτες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, πιλοτι-
κά, στο πρόγραμμα κομποστοποίησης.

Ο αντιδήμαρχος Θεόφιλος Κορωνάς, απαντώντας στη ε-
ρώτηση Μπέκη για τους ψεκασμούς είπε ότι ο Δήμος είναι 
αρμόδιος μόνο για τον συντονισμό των συνεργείων στις τοπικές 
κοινότητες σχετικά με τα σημεία παρέμβασης της Π.Ε. Ημαθίας.

Σε δύο δράσεις που αφορούν τον αθλητισμό και το ΚΑΠΑ 
αναφέρθηκε ο πρόεδρος Στέργιος Διαμάντης: στο Πανελλήνιο 
Εφηβικό πρωτάθλημα Χάντμπολ που έγινε με μεγάλη επιτυχία 
στη Βέροια και στον Δρόμο των 2 Μαθητών που κι αυτός όπως 
τόνισε, σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Και για τις δύο δράσεις 
ευχαρίστησε θερμά όσους συμμετείχαν, διοργανωτές, συλλό-
γους και εθελοντές. Κυρίως, όμως, ευχαρίστησε «τους πραγμα-
τικούς πρωταγωνιστές που ήταν οι δρομείς» όπως είπε.

Ακολούθησαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ενώ προ-
ηγήηθκε από το Δήμαρχο και τους συμβούλους η έκφραση 
συλλυπητηρίων για το θάνατο του ιδρυτή και εκδότη της «Ημε-
ρήσιας» Πέτρου Μπούθα.

Σοφία Γκαγκούση

Με μια διαφορετική προσέγγιση 
μπαίνει στον πολιτικό στίβο ο Αρ-
γύρης Σακαλής. Αντιπρόεδρος του 
Συλλόγου Ζαχαροπλαστών Βέροιας 
και μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας. Έμπειρος επαγγελματίας 
και άνθρωπος της συμμετοχής, που 
παράλληλα δεν μασάει τα λόγια του. 
Η συνέντευξη που ακολουθεί αποδει-
κνύει του λόγου το αληθές.

-Συμμετοχή στα κοινά. Γιατί;
-Χρόνια… ‘πάθηση’! Πίστευα ανέκα-

θεν στην αξία της συμμετοχής και ήμουν 
πάντα παρών, κοντά σε συλλόγους, σε 
ομάδες και σε ανθρώπους. Στα χρόνια 
της κρίσης, που κατά την ταπεινή μου ά-
ποψη είναι πρωτίστως κοινωνική και με-
τά οικονομική, η ανάγκη της παρουσίας 
και της συνένωσης δυνάμεων και ιδεών 
είναι ακόμη μεγαλύτερη. Οφείλουμε όλοι 
να πάρουμε μπρος. Ο τόπος μας μάς 
χρειάζεται όσο ποτέ.

-Τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέ-
σει στη σημερινή Βέροια.

-Μου αρέσει και με εμπνέει η κληρο-
νομιά της πόλης σε όλα τα επίπεδα. Οι 
δυνατότητες που έχει να παραδειγματί-
ζει και όχι να παραδειγματίζεται. Είμαι 
υπερήφανος γι’ αυτές τις δυνατότητες. 
Η ιστορία, ο πολιτισμός, η φυσική ομορ-
φιά, οι άνθρωποι. Με κάνουν να θέλω να 
γίνομαι καλύτερος.

Δεν μου αρέσει το ότι εμείς οι ίδιοι 
ξεχνάμε την αξία μας, επάνω στην οποία 
μπορούμε να επενδύσουμε με όραμα, 
διάθεση και πολλή δουλειά, για να φέ-
ρουμε αποτελέσματα για ένα καλύτερο 
αύριο.

-Κάποια σχέδια-όνειρα του Αργύ-
ρη Σακαλή για τον δήμο Βέροιας…

-Θα μου άρεσε στην πόλη μου σχέ-
δια να ξεκινάνε και από τους πολίτες. Με 
στάση ζωής και συμπεριφορές που θα 
την έκαναν να ξεχωρίζει. Το ότι η Βέροια 
σέβεται τους πεζούς, γεγονός που σχο-

λιάζεται πολύ θετικά εδώ και χρόνια ανά 
την επικράτεια, είναι μια επιτυχία του κό-
σμου της πόλης. Και έγινε χωρίς κόστος, 
παρά μόνο με τον κοινό νου. Μ’ αυτά τα 
τόσο απλά πρέπει να συνεχίσουμε να 
δείχνουμε χαρακτήρα, εμπνέοντας τους 
εαυτούς μας και τους άλλους, σε έναν 
σωρό τομείς όπου η ελληνική κοινωνία 
υστερεί. Μια τέτοια κοινωνία οραματί-
ζομαι. Που θα εργαστεί να αλλάξει την 
καθημερινότητα, ξεκινώντας από την αυ-
τοκριτική και την αλλαγή συμπεριφοράς 
μας. Ως πολίτες, ως οδηγοί, ως καπνι-
στές, ως συνάνθρωποι. Με πολίτες που 
θα αυτοπειθαρχούν, προς όφελος της 
κυκλοφορίας, της δημόσιας υγείας και 
ασφάλειας, προς όφελος της αισθητικής.

-Είναι η καλύτερη επιλογή για τον 
δήμο Βέροιας ο Κώστας Βοργιαζίδης;

-Αναμφίβολα! Εκτός από τη μεγάλη 
προσπάθεια που έγινε στα οικονομικά 
του Δήμου, ο Βοργιαζίδης δικαιούται να 
ολοκληρώσει το έργο που έβαλε σε ε-
φαρμογή την πρώτη του θητεία. Είναι 
άνθρωπος τεχνοκράτης, που ακούει, 
συζητά, θέλει και μπορεί. Θεωρώ βέβαιο 
ότι κάποιες από τις προτάσεις μου θα 
εισακουστούν, ώστε να είμαστε αυτοί 
που θα αρχίσουμε να τις εφαρμόζουμε, 
ενεργοποιώντας τον κοινό νου.

-Μια υπόσχεση στους πολίτες.
-Το μοναδικό που μου έρχεται στον 

νου είναι ότι αν με τη βοήθεια των συ-
μπολιτών μου εκλεγώ, θα προσπαθήσω 
με όλες μου τις δυνάμεις να κάνει ο Δή-
μος Βέροιας και οι πολίτες του τη διαφο-
ρά. Θα δουλέψω ώστε στο τέλος της θη-
τείας μας να είναι η Βέροια η πόλη-πρό-
τυπο. Για να κάνουμε την επανεκκίνηση 
που χρειαζόμαστε ως κοινωνία. Να μην 
τα περιμένουμε όλα από τους άλλους 
και από τους πολιτικούς. Να κάνουμε 
κι εμείς ό,τι μπορούμε. Να πάρουμε 
μπρος, όπως είπα πριν. Το οφείλουμε 
στην ιστορία μας και στο μέλλον μας.
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Ομιλία του Μανώλη Σφακιανάκη
 για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο
Ο Δήμος Βέροιας, Το Κέντρο Κοινότητας , 

η Αντιδημαρχία Παιδείας και η ΚΕΠΑ Δήμου 
Βέροιας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα 
με θέμα: «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδί-
κτυο, Μύθοι και Διαδικτυακή Παραγματικότη-
τα» την Τρίτη 9 Απριλίου στις 11:00 π.μ., στο 
Χώρο Τεχνών Δήμου Βέροιας.

Η συγκεκριμένη ομιλία έχει ως στόχο να 
συμβάλλει στην ενημέρωση, την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας 
στο διαδίκτυο. Το μεγαλύτερο μέρος της ενη-
μέρωσης θα παρουσιαστεί από τον κ. Μανώ-
λη Σφακιανάκη, πρώην Αντιστράτηγο της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας , ιδρυτή και πρόεδρο του μη κερδοσκοπικού σωματείου CSI INSTITUTE. 

Η Είσοδος είναι Ελεύθερη. 

«Έφυγε» από την ζωή 
ο ιδρυτής της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

Πέτρος Μπούθας
Παρά τον κακό καιρό και την συνεχή 

βροχή, αρκετός κόσμος βρέθηκε χθες το 
απόγευμα στον Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου για να 
αποχαιρετήσει τον ιδρυτή της καθημε-
ρινής εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ, Πέτρο 
Μπούθα, που απεβίωσε σε ηλικία 73 ε-
τών. Τον επικήδειο εκφώνησε ο πρώην 
νομαρχιακός σύμβουλος και  φίλος του 
Σάββας Γαβριηλίδης. Ο ΛΑΟΣ εκφράζει 
τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην σύζυγό 
του Αγλαΐα και τον γιο του Κώστα. 

Αργύρης Σακαλής: 
«Θα δουλέψω, ώστε στο τέλος 

της θητείας μας, να είναι 
η Βέροια μια πόλη-πρότυπο»

Από την θέση του προέδρου του Σώματος και του δημοτικού συμβούλου

Παραίτηση Τσαπαρόπουλου 
για την «διευκόλυνση» 

της προεκλογικής διαδικασίας
Ερωτήσεις συμβούλων στα προ ημερησίας διάταξης θέματα
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ΝΤΑΜΠΟ - DUMBO (Μεταγλωττισμένο στα 
Ελληνικά)

Προβολές:  Πέμπτη 4/4 – Παρασκευή 5/4 – 
Σάββατο 6/4 – Κυριακή 7/4 στις 17.30

Σκηνοθεσία: ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Σενάριο: ΕΛΕΝ ΑΜΠΕΡΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΚΟΛΙΝ ΦΑ-

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

SHAZAM  ( DC ) 
Προβολές:   Πέμπτη 4/4 – Δευτέρα 8/4 -  

Τρίτη 9/4 – Τετάρτη 10/4 στις 20.30    
Παρασκευή 5/4 – Κυριακή 7/4 - στις 19.00 

και 21.30 
Σάββατο 6/4 στις 19.30 και 22.00 
Σε 3D Μόνο Παρασκευή 5/4 στις 21.30 και 

Σάββατο 6/4 στις 19.30
 Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φ. Σάντμπεργκ
Σενάριο: Χένρι Γκέιντεν
Ηθοποιοί: ΣΟΝ Ζάκαρι Λίβαϊ, Μαρκ 

Στρονγκ, Άσερ Έιντζελ, Τζακ Ντίλαν Γκρέι-
ζερ, Ντζιμόν Χουνσού, Λοβίνα Γιάβαρι, Μι-
σέλ Μπορθ, Άνταμ Μπρόντι, Μάρτα Μίλανς, 
Γκρέις Φάλτον

Νεκρωταφίο Ζώων
Pet Sematary   

(Βασισμένο στο μυθιστόρημα τρόμου του 
Στίβεν Κίνγκ)

Προβολές:   Πέμπτη 4/4 – Δευτέρα 8/4 -  
Τρίτη 9/4 – Τετάρτη 10/4 στις 21.00    

Παρασκευή 5/4 – Σάββατο 6/4 - Κυριακή 
7/4 - στις 19.30 και 21.30 

 
Σενάριο/Σκηνοθεσία:  Κέβιν Κολς & Ντέ-

νις Βιντμάιερ
Ηθοποιοί: Τζέισον Κλάρκ, Έιμι Σέιμετζ, 

Τζον Λίθγκοου 

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»     4/4/19 - 10/4/19

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.

Την κρατική ενίσχυση και συστηματική υπο-
στήριξη των Συμβουλευτικών Κέντρων ΟΤΑ, 
καθώς και των δομών φιλοξενίας κακοποιημέ-
νων γυναικών και θυμάτων βίας οποιασδήποτε 
μορφής εξήγγειλε η Υφυπουργός Εσωτερικών 
Μαρίνα Χρυσοβελώνη 

στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης 
στη Βέροια, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η κ. Χρυσοβελώνη αφού επισκέφθηκε το 
Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Βέροιας, συ-
ναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας 
Κ. Καλαϊτζίδη, τον Δήμαρχο Βέροιας Κ. Βορ-
γιαζίδη, συνοδευόμενη από τους βουλευτές 
Ημαθίας Φ. Καρασαρλίδου και Χ. Αντωνίου 
και αμέσως μετά συζήτησε στην Αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου με τους εκπροσώπους  
του Συμβουλευτικού Κέντρου Δ. Βέροιας, του 
Συλλόγου Κοινωνικής παρέμβασης «Έρασμος», 
του Συλλόγου «Πρωτοβουλία για το παιδί» και 
άλλων φορέων. Ανέλυσε  σημαντικές πτυχές της 
φιλοσοφίας του πολυνομοσχεδίου για την ισότη-
τα των φύλων, με στόχο τη δυναμική επανέντα-
ξη της γυναίκας στον εργασιακό και κοινωνικό 
στίβο της ζωής γενικότερα και ειδικότερα, την 
υποστήριξη και αναβάθμιση της λειτουργίας των 

δομών με αντικείμενο την προστασία των θυμά-
των βίας, ανακοινώνοντας την θεσμική ένταξη 
τους στον Κρατικό Προϋπολογισμό μετά την 
εκπνοή του ΕΣΠΑ το 2020.

Η Υφυπουργός εξήρε τον σημαντικότατο 
ρόλο των δομών στις τοπικές κοινωνίες, ανα-
γνωρίζοντας την ηρωική τους προσπάθεια με 
μόνο σύμμαχο τους αρχικά τον εθελοντισμό και 
διαβεβαίωσε ότι η κρατική μέριμνα, στο πλαίσιο 
εφαρμογών του πολυνομοσχεδίου, οργανώνει 
ήδη ένα αποτελεσματικό δίκτυο συνεργασιών 
με συναρμόδιους φορείς και ειδικότερα τη Γε-
νική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, του Κέ-
ντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας αλλά και 
τα Υπουργεία Εργασίας, Παιδείας, Υγείας και 
Προστασίας του Πολίτη, ώστε κάθε περιστατικό 
να εξυπηρετείται άμεσα, γρήγορα, ανεμπόδι-
στα και υπεύθυνα, με στόχο τη διαφύλαξη της 
αξιοπρέπειας του προσώπου της γυναίκας και 
της ταχύτατης επανένταξής της στη ζωή και την 
αγορά εργασίας.

Από την πλευρά του «Έρασμου», η Πρό-
εδρος του Δ.Σ. Γεωργία  Φωστηροπούλου, ε-
νημερώνοντας την Υφυπουργό, αναφέρθηκε 
στην εθελοντική δράση των ιδρυτικών μελών 

του Συλλόγου από το 2006, σε μια 
προσπάθεια που βρήκε σημαντική 
στήριξη από την τότε γυναίκα Δή-

μαρχο Χ. Ουσουτζόγλου, με την παραχώρηση 
του ξενώνα φιλοξενίας αρκετών, μέχρι σήμερα,  
γυναικών, ο οποίος φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 
τρία περιστατικά εκ των οποίων τα δύο αφο-
ρούν μητέρες (η μία πρόσφυγας από το Καμπ 
της Αγ. Βαρβάρας) με τα ανήλικα παιδιά τους. 

Ακόμη μίλησε για την ένταξη του «Έρασμου» 
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) που α-
πέφερε σημαντικά, όπως είπε, οφέλη, όπως 
την πρόσληψη προσωπικού πέντε υπαλλήλων,  
δίνοντας μια άλλη ευλυγισία στη γενικότερη λει-
τουργία της δομής και με την προώθηση νέων 
δράσεων δικτύωσης. «…Μπήκαμε πλέον σε 
ένα άλλο πλαίσιο δυνατοτήτων για την πρόλη-
ψη της βίας, διοργανώνοντας κι άλλες δράσεις 
όπως κάποιοι κύκλοι βιωματικών σεμιναρίων, 
όπου συμμετέχουν γυναίκες αλλά θα θέλαμε 
να συμμετέχουν και άνδρες. Ακόμη προωθούμε 
συστηματικά την ίδρυση Σχολής Γονέων, καθώς 
η αγωγή του παιδιού από την προσχολική ηλι-
κία είναι πολύ σημαντική και προσπαθούμε να 
προσελκύσουμε νέους γονείς όπου επίσης θα 
θέλαμε να συμμετέχουν και οι άνδρες…», είπε 
μεταξύ άλλων.       

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου ΓεωργίαΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΤΣΙΩΜΟΣ ΘΩΜΑΣ του Γεωρ-
γίου και της Αναστασίας, το γένος 
Σπανού, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΒΑΣΙΛΑΚΟΥΔΗ 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Βασιλείου και της 
Δήμητρας, το γένος Βασιλειάδου, 
που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κα-

τοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αναργύρων Βέροιας.

Μ. Χρυσοβελώνη: Στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό οι δομές και ξενώνες 
φιλοξενίας θυμάτων βίας, από το 2020 

Αύριο Τετάρτη 10 Απριλίου
“Η Συναρπαστική Ιστορία 

του Νομίσματος- Ένα ιστορικό 
χρονολόγιο”, από την δρ Δήμητρα 

Τσαγκάρη, στη «Στέγη» 

Την Τετάρτη 10 
Απριλίου 2019 και 
ώρα 19.00, στο Χώ-
ρο της Αντωνιάδειου 
Στέγης Γραμμάτων 
και Τεχνών, στη Βέ-
ροια, θα πραγμα-
τοποιηθεί διάλεξη 
με τίτλο “Η Συναρ-
παστική Ιστορία του 
Νομίσματος. Ένα 
ιστορικό χρονολό-
γιο”, από την Δρ Δή-
μητρα Τσαγκάρη, Ε-
πιμελήτρια της Νομι-
σματικής Συλλογής 
Alpha Bank, μιας 
από τις μεγαλύτερες 
νομισματικές συλλο-
γές παγκοσμίως.

Στη διάλεξη θα 
παρουσιασθεί η ι-
στορία και η εξέλιξή του νομίσματος, από την εποχή της εμφά-
νισής του, μέσα του 7ου αιώνα π.Χ., έως την έλευση του Ευρώ. 
Ταξιδεύοντας πίσω στον χρόνο θα γνωρίσουμε το νόμισμα, το 
βασικό συναλλακτικό μέσο που ξεκίνησε από την αρχαία Ελλά-
δα και θα παρουσιασθούν τα νομίσματα που κυκλοφόρησαν, 
όχι μόνο κατά την αρχαιότητα, αλλά και κατά τη ρωμαϊκή, τη 
βυζαντινή, τη μεσαιωνική εποχή, καθώς και τα νομίσματα του 
νεώτερου Ελληνικού Κράτους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα 
αρχαία νομίσματα της Μακεδονίας, μίας από τις σημαντικότερες 
περιοχές του αρχαίου κόσμου, καθώς όχι μόνο οι βασιλείς, αλλά 
και οι πόλεις και τα διάφορα έθνη ακόμα και όλοι μαζί οι Μακεδό-
νες, ως Κοινό, εξέδωσαν πλούσιες σειρές χρυσών, αργυρών και 
χάλκινων νομισμάτων.

Αμέσως μετά τη διάλεξη θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια της 
Έκθεσης «Το Ελληνικό χαρτονόμισμα – Ιστορικές μαρτυρίες. Το 
νόμισμα στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο» και διοργανώνονται από 
το Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας σε συνεργασία με τη Διεύθυν-
ση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας, το 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Κεντρικής Μακεδονίας, την Κ.Ε.Π.Α του Δήμου Βέροιας και την 
υποστήριξη της Νομισματικής Συλλογής ALPHA BANK, στα 
πλαίσια υλοποίησης προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Money 
Matters” .



Μια από τις κορυφαίας προτεραιότητές μας ως 
Δημοτική Αρχή ήταν η ανάδειξη και η προώθηση 
αυτών των πλεονεκτημάτων της περιοχής μας μέσα 
από τη δημιουργία και την καθιέρωση μιας ισχυρής, 
διακριτής και αναγνωρίσιμής τουριστικής ταυτότητας 
ώστε το τουριστικό, αρχαιολογικό, πολιτισμικό, γα-
στρονομικό και φυσικό απόθεμα της περιοχής μας 
να παρουσιάζεται μέσα από ένα ενιαίο brand name, 
συνώνυμο ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης 
αξίας. 

Το μέχρι τώρα έργο:
• Συστήσαμε για πρώτη φορά στα χρονικά του 

Δήμου Βέροιας αυτοτελή Αντιδημαρχία Τουρισμού, 
στελεχώνοντας την επίσης με Ειδικό Συνεργάτη με 
μεγάλη ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία στο 
αντικείμενο.  

• Δημιουργήσαμε και καθιερώσαμε το τουριστικό 
σήμα «Discover Veria» ως την επίσημη τουριστική 
ταυτότητα του Δήμου Βέροιας.

• Οργανώσαμε το τοπικό τουριστικό προϊόν στη 
βάση τεσσάρων στρατηγικών αξόνων: α) την οργά-
νωση του προορισμού, β) την προώθησή του, γ) τη 
δημιουργία συνεργιών και δ) την καλλιέργεια τουρι-
στικής συνείδησης της τοπικής κοινωνίας. 

• Εκδώσαμε έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό 
υλικό που προβάλλει την περιοχή μας.

• Συνεργαστήκαμε με τοπικούς φορείς και συλλό-
γους όπως, μεταξύ άλλων, με το Επιμελητήριο Ημα-
θίας, την Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας, την ΑΝ.ΗΜΑ, 
την Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, τη Δημόσια Κε-
ντρική Βιβλιοθήκη, τις Διευθύνσεις Α’ Βάθμιας και Β’ 
Βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, τον Τουριστικό Όμι-
λο Βέροιας, τη Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας και το 
Σύλλογο Γευσιγνωσίας – Γαστρονομίας Ν. Ημαθίας 
«ο Κάρανος». 

• Χτίσαμε συνέργιες με τους σημαντικότερους 
τουριστικούς φορείς της χώρας και της περιφέρειας 
όπως ο ΕΟΤ, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), η Marketing Greece, ο 
Τουριστικός Οργανισμός Θεσσαλονίκης, ο Τουριστι-
κός Οργανισμός Χαλκιδικής, η Ένωση Ξενοδόχων 
Θεσσαλονίκης, η Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων 
Μακεδονίας – Θράκης,  το Τμήμα Τουρισμού της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον Τομέα Δι-
οίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του «Αλεξανδρείου» ΑΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης. 

• Υποδεχτήκαμε, ξεναγήσαμε και φιλοξενήσαμε 
δεκάδες δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτο-
ρες από την Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό τη 
γνωριμία τους με το τοπικό τουριστικό προϊόν. 

• Συμβάλαμε σε μεγάλο βαθμό μέσα από τις δρά-
σεις και τις πρωτοβουλίες μας στη συνολική αύξηση 
κατά 54% των διανυκτερεύσεων στην ευρύτερη περι-
οχή τα τελευταία τρία χρόνια. 

Πιο συγκεκριμένα:
-Καταγράψαμε την υφιστάμενη κατάσταση, όλα τα 

μνημεία, τα αξιοθέατα και τα κυριότερα πλεονεκτήμα-
τα της περιοχής, δημιουργώντας για πρώτη φορά μια 
μεγάλη βάση δεδομένων με κείμενα, μεταφράσεις, 
φωτογραφικό υλικό και συνθήματα για το «χτίσιμο» 
του προορισμού Βέροια, την αποστολή του σε του 
αλλά και για την παραγωγή οποιουδήποτε μελλοντι-
κού προωθητικού υλικού.  

-Δημιουργήσαμε την τουριστική διαδικτυακή πύλη 
(ιστοσελίδα) του Δήμου Βέροιας www.discoververia.
gr όπου ο επισκέπτης μπορεί να βρει πληροφορίες 
και φωτογραφικό υλικό για το σύνολο των μνημείων 

και των αξιοθέατων της περιοχής στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα. 

-Εκδώσαμε έντυπο τουριστικό οδηγό 24 σελίδων 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

-Δημιουργήσαμε αναλυτικό έντυπο χάρτη για την 
καθοδήγηση και διευκόλυνση των επισκεπτών της 
πόλης. 

-Εκδώσαμε θεματικό χάρτη για τους Βυζαντινούς 
Ναούς και τις Μονές της Βέροιας με τίτλο «Μικρή 
Ιερουσαλήμ» για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων 
τουριστών που επισκέπτονται την πόλη με κίνητρο 
το θρησκευτικό τουρισμό. 

-Εκδίδουμε έντυπο αφιερωμένο στο Βήμα Απ. 
Παύλου και την Εβραϊκή Συναγωγή τα δυο παγκό-
σμιας εμβέλειας θρησκευτικά μνημεία της περιοχής. 

-Δημιουργήσαμε και διαχειριζόμαστε επίσημους 
λογαριασμούς του Τμήματος Τουρισμού στα σημα-
ντικότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, 
Instagram κτλ) με τον τίτλο «Discover Veria», έχο-
ντας μέχρι σήμερα προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες 
επισκέπτες και ακόλουθους (followers). 

-Επαναλειτουργήσαμε μετά από χρόνια το του-
ριστικό περίπτερο της Εληάς που από το 2016  έχει 
εξυπηρετήσει χιλιάδες επισκέπτες. 

-Καθιερώσαμε σε συνεργασία με την Ισραηλίτικη 
Κοινότητα Θεσσαλονίκης μόνιμο ωράριο λειτουργί-
ας για την Εβραϊκή συναγωγή, ικανοποιώντας ένα 
πάγιο αίτημα των ταξιδιωτικών πρακτόρων και των 
επισκεπτών του μνημείου.

-Τοποθετήσαμε χάρτες και πινακίδες κατεύθυνσης 
πεζών στο κέντρο της Βέροιας. 

-Τοποθετήσαμε QR Codes (Κωδικούς Ταχείας 
Απόκρισης) σε μνημεία και αξιοθέατα ώστε να πα-
ρέχουμε άμεση πληροφόρηση μέσω των έξυπνων 
κινητών τους (smart phones), αξιοποιώντας τις δυ-
νατότητες της τεχνολογίας στην εξυπηρέτηση των 
τουριστών. 

-Συμβάλαμε με τη σύνταξη και την υποβολή  με-
λέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην  οριστική 
αδειοδότηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου 
Σελίου για πρώτη φορά στην ιστορία του. 

-Υπογράψαμε Σύμφωνο Συνεργασίας με τον Το-
μέα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του «Αλεξανδρεί-
ου» ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης για την ανάπτυξη κοινών 
δράσεων αλλά και την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για την καλύτερη οργάνωση του τοπικού 
τουριστικού προϊόντος. 

-Εντάξαμε το Δήμο Βέροιας στο Διαδημοτικό Δί-
κτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» 

-Συμμετείχαμε στο 1ο και 2ο Συνέδριο Ελληνι-
κών και Κινεζικών Πόλεων (Greek – Chinese Cities 
Forum) σε Αθήνα και Πεκίνο αντίστοιχα, όπου προ-
χώρησαν οι επαφές για αδελφοποίηση του Δήμου 
Βέροιας με την Απαγορευμένη Πόλη του Πεκίνου, 
Dongcheng, το ιστορικότερο μέρος της Κίνας. 

-Συμμετείχαμε ή αποστείλαμε προωθητικό υλικό 
στις σημαντικότερες τουριστικές εκθέσεις στο εξωτε-
ρικό όπως η έκθεση ITB του Βερολίνου.  

-Συμμετείχαμε τέσσερις συνεχόμενες χρο-
νιές (2015-2018) στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 
«Philoxenia», τη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση της 
Ελλάδας, πραγματοποιώντας δεκάδες B2B συναντή-
σεις με επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου. 

-Διοργανώσαμε δεκάδες ταξίδια εξοικείω-
σης (fam & press trips) φιλοξενώντας στη Βέροια 
περισσότερους από 100 τουριστικούς πράκτορες 
(tour operators), ταξιδιωτικούς δημοσιογράφους και 

bloggers καθώς και πάνω από 60 ξεναγούς από διά-
φορες χώρες του πλανήτη όπως, μεταξύ άλλων, την 
Κίνα, το Ισραήλ, την Τουρκία, τη Γερμανία, την Ολλαν-
δία, την Αγγλία, την Αμερική και τον Καναδά με σκοπό 
να γνωρίσουν τον τουριστικό και πολιτισμικό πλούτο 
της περιοχής και την ανάπτυξη θετικής εικόνας για τη 
Βέροια. 

-Διοργανώσαμε απευθείας Β2Β συναντήσεις με 
τουριστικούς πράκτορες όπως για παράδειγμα το 
B2B Travel Event 2017 που πραγματοποιήθηκε στο 
Δημαρχείο της Βέροιας με τη συμμετοχή 25 τουριστι-
κών πρακτόρων από διάφορες χώρες του εξωτερι-
κού και δεκάδων τοπικών επιχειρήσεων όπως ξενο-
δοχεία, τουριστικά γραφεία και εστιατόρια για τη με-
ταξύ τους διασύνδεση και τη σύναψη συνεργασιών. 

-Προωθήσαμε την περιοχή μέσα από καταχωρή-
σεις και αφιερώματα σε περιοδικά αεροπορικών εται-
ριών (inflight magazines) όπως το «Blue Magazine» 
της Aegean Airlines, το «Anemos» της Ellinair και το 
«Betterfly» της Astra Airlines, καθώς επίσης και σε 
άλλα έντυπα και ηλεκτρονικά  τουριστικά περιοδικά 
της χώρας. 

-Προωθούμε σε συνεργασία με το Δήμο Έδεσσας 
του Ιστορικού Τουρισμού (Memorial Tourism) του 
Μακεδονικού Μετώπου του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου 
και της ανάδειξης προσωπικοτήτων που πέρασαν 
από τη Βέροια όπως ο Βιετναμέζος ηγέτης Χο Τσι 
Μινχ. 

-Δημιουργήσαμε το «Τοπικό Μενού Βέροιας» σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Γευσιγνωσίας – Γαστρο-
νομίας Ν. Ημαθίας «ο Κάρανος» και Σεφ της πόλης 
το οποίο προωθεί την τοπική γαστρονομική παράδο-
ση μέσω πατροπαράδοτων συνταγών της περιοχής 
και χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες παρασκευής από 
τη Βεργιώτικη γη. 

-Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη τουρι-
στικής συνείδησης των κατοίκων της Βέροιας μέσα 
από σχετικές δράσεις όπως «Ανακαλύπτω την Πόλη 
μου», «ο Μικρός Τουρίστας, μια Βαλίτσα Ταξιδεύει» 
και τη διεξαγωγή φωτογραφικού διαγωνισμού με 
θέμα «Όψεις του τόπου μου: χθες, σήμερα, αύριο…» 
ενώ δρομολογούνται αντίστοιχες δράσεις σε συνερ-
γασία με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις. 

Τι καταφέραμε μέχρι σήμερα:
-Βάλαμε στην κυριολεξία τη Βέροια στον τουριστι-

κό χάρτη της χώρας, χτίζοντας σταθερά και μεθοδικά 
τον προορισμό Βέροια και καθιερώνοντας το brand 
«Discover Veria» στην εγχώρια και διεθνή τουριστική 
αγορά. 

- Ο πολιτιστικός, φυσικός και γαστρονομικός  
πλούτος της περιοχής έχουν παρουσιαστεί σε τηλε-
οπτικά δίκτυα, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα σε δε-
κάδες χώρες μεταξύ αυτών στις μεγαλύτερες διεθνείς 
τουριστικές αγορές όπως οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η 
Κίνα, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Ηνω-
μένο Βασίλειο. 

-Τα τελευταία τρία χρόνια έχει καταγραφεί σύμ-
φωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και το Σύλλογο Ξενοδόχων 
Ημαθίας αύξηση των διανυκτερεύσεων της περιοχής 
που ξεπερνά το 50%. 

-Η Βέροια ως προορισμός περιλαμβάνεται σε ο-
λοένα και περισσότερα τουριστικά γραφεία, με τα τε-
λευταία χρόνια μάλιστα να παρατηρείται η τάση από 
πολλά τουριστικά πρακτορεία να προσφέρουν αυτό-
νομες εκδρομές Βεργίνα-Βέροια ή και μονό Βέροια. 

-Ευρύτερα έχει καταγραφεί μια εντυπωσιακή άνο-
δος στην επισκεψιμότητα της πόλης με τα στατιστικά 
στοιχεία να επιβεβαιώνουν αυτή τη τάση. Ενδεικτικά 
μόνο το 2017 πέρασαν από το τουριστικό περίπτερο 
της Εληάς περισσότεροι από 16.000 επισκέπτες 
χωρίς να περιλαμβάνονται οι επισκέψεις τα σαββατο-
κύριακα ενώ στην Εβραϊκή Συναγωγή κόπηκαν πάνω 
από 5.000 εισιτήρια το διάστημα Ιουνίου-Οκτωβρίου 
2018. 

- Υποβάλαμε πρόταση και αναμένουμε την έγκρι-
ση της χρηματοδότησης του έργου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟ-
ΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ», του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», προϋπο-
λογισμού 90.000€. 

-Κατακτήσαμε τη δεύτερη θέση στον Ευρωπαϊκό 
Διαγωνισμό Προορισμών Αριστείας «EDEN» της 
Ε.Ε. με θέμα τον πολιτιστικό τουρισμό, μια βέβαιη 
επιβράβευση και αναγνώριση της οργανωμένης δου-
λειάς που συντελείται στο πεδίο του τουρισμού. 

#συνεχίζουμε_μαζί _μπροστά
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«Άξονας 3ος : Τουριστική Ανάπτυξη»
Δημιουργούμε ισχυρή και 

αναγνωρίσιμη τουριστική ταυτότητα
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 9 

Απριλίου 2019 στις 5.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Μαρία 
Ιωαν. Θεοδωρακέλη σε ηλικία 
78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 9 Α-

πριλίου 2019 στις 4.00 μ.μ. από 
τον Καθολικό Ι.Ν. (Κοιμητήρια) 
Αμπελοκήπων Θεσ/νίκης ο Φί-
λιππος Βιγκάτο σε ηλικία 104 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 8 Α-

πριλίου 2019 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Κων/
νος Ευαγ. Πετρόπουλος σε 
ηλικία 73 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 8 Α-

πριλίου 2019 στις 2.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας 
στην Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας η 
Σταυρούλα Ασλανίδου σε ηλι-
κία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες
Κατά την περίοδο της Σαρακοστής και την Μ. Εβδομάδα 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 Απριλίου Μ. Τρίτη.

Σήμερα στην Παράκληση του Αγίου Λουκά
Λείψανο της Χειρός της Αγ. Μαρίας 

της Μαγδαληνής και Τεμάχιο Τιμίου Ξύλου 
από την Ι. Μ. Σιμωνόπετρας 

Σήμερα Τρίτη 9 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. στο Μέγα Απόδειπνο στον Ιερό Ναό 
Αγίου Λουκά του ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας θα τεθεί σε 
προσκύνηση  το Ιερό Λείψανο της Χειρός της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και 
Τεμάχιο Τιμίου Ξύλου από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους.

Θα χοροστατήσει στο Μέγα Απόδειπνο και θα ομιλήσει o  Μητροπολίτης μας 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων. 

Θεία Λειτουργία 
στο Γηροκομείο Βέροιας

Το Σάββατο 6 Απριλίου 2019 , τελέσθηκε  με κατάνυξη στον χώρο του Γηρο-
κομείου Βέροιας , Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνο , για όλους τους αποβιώσαντες 
δωρητές και Ηλικιωμένους Τροφίμους που έζησαν στο Γηροκομείο Βέροιας.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ`` 
και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ , αισθάνονται την επιθυμία να 
ευχαριστήσουν δημόσια τον πατέρα Παναγιώτη Χαλκιά , για την πολυετή εθελο-
ντική βοήθειά του που προσφέρει ως κληρικός στο Γηροκομείο Βέροιας καθώς και 
τους Ιεροψάλτες κ.Μπουζίκα Ευθύμιο και κ.Ψυχάρη Βασίλη , που αφιλοκερδώς 
τίμησαν με την παρουσία  και τις καλλίφωνες φωνές τους , την τέλεση της Θείας 
Λειτουργίας στο Γηροκομείο Βέροιας.

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

στούν θερμά:   -Τους κ.Γιώργο και κ.Δάφνη Κωστίκα, για την δωρεά του ποσού 
των 1.000 Ε, ως οικονομική ενίσχυση για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τον κ.Κων/νο Ακριβόπουλο,για την δωρεά του ποσού των 250 Ε, εις μνήμη 
προσφιλών προσώπων.

-Τους κ.Αικατερίνη Τούσικου,κ.Ζωή Αποστολάκη-Τούσικου και κ.Νικόλαο Απο-
στολάκη,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος στους Ηλικιωμένους 
του Γηροκομείου ,εις μνήμη του πολυαγαπημένου τους υιού ,αδελφού και κουνιά-
δου , Αντωνίου Τούσικου ,αντί εξαμήνου μνημοσύνου.

-Την Οικογένεια κ.Ευριπίδη Σύρπη,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους 
γεύματος ,εις μνήμη του αγαπημένου τους φίλου Ντίνου Καραποστολάκη.

-Ανώνυμη Κυρία, για την δωρεά του ποσού των 50 Ε,για οικονομική ενίσχυση.
-Ανώνυμο Κύριο, για την δωρεά του ποσού των 50 Ε,για οικονομική ενίσχυση.  
-Ανώνυμες Κυρίες ,για την δωρεά του ποσού των 100 Ε,για οικονομική ενίσχυση.
-Ανώνυμο Κύριο, για την δωρεά του ποσού των 50 Ε,για οικονομική ενίσχυση.
-Τον κ.Αντώνη Λυμούση-Είδη Υγιεινής ,για την ευγενική προσφορά υλικών για 

την κατασκευή μπάνιου, στο Γηροκομείο Βέροιας.
-Τα Είδη Υγιεινής Ιωαννίδη,για την δωρεάν προσφορά αξεσουάρ μπάνιου στο 

Γηροκομείο Βέροιας.
                             Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 A-

πριλίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Τριάδας ΠΕΛΕΚΑΝ στο Κο-
μνήνιο ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και α-
δελφού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΡΓΙΑΝΝΗ 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Η αδελφή
Οι λοιποί συγγενείς

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ναού

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13 A-

πριλίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αναλήψεως Αγίου Νεκταρίου 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και α-
δελφού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

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, Τα εγγόνια, 

Ο αδελφός
Οι λοιποί συγγενείς

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

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Την Τρίτη 9 Απριλίου 
το πρωί θα τελέσει Προ-
ηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γε-
ωργίου και Αγίας Ιερουσα-
λήμ Καμποχωρίου.

Την Τρίτη 9 Απριλίου 
στις 6:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στο Μέγα Από-
δειπνο στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Λουκά του ιατρού στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δο-
βρά Βεροίας.

Την Τετάρτη 10 Απρι-
λίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Άδενδρο.

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙ-
ΛΙΟΥ 9.00 Μ.Μ.  ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ (ΟΡΘΡΟΣ 
- ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)



Την 4η και τελευταία θεματική ενότητα για Παιδεία-Πολιτι-
σμό-Αθλητισμό, παρουσίασε το πρωί του Σαββάτου 6 Απριλίου, 
ο υποψήφιος  δήμαρχος  Βέροιας κ. Παύλος Παυλίδης, στην 
Πατρίδα, της Δημοτικής Ενότητας Δοβρά και ενημέρωσε ότι η 
ανοιχτή εκδήλωση των  ΣΥΝΔΗΜΟΤΩΝ, με τη παρουσίαση 
των υποψηφίων συμβούλων του ψηφοδελτίου, θα γίνει την 
Τετάρτη 17 Απριλίου, στο «Σταρ» της Βέροιας, στις 7.30 
μ.μ.

Ο κ. Παυλίδης πριν αναφερθεί στις προγραμματικές θέσεις 
του συνδυασμού του, ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ, έκανε αυστηρή κριτική 
στο έργο και τον τρόπο λειτουργίας της παρούσας δημοτικής  Αρ-
χής, τονίζοντας ότι, ετοιμάζεται για «απόδραση λόγω άγνοιας», 
πως «αποδεικνύουν καθημερινά ότι αγωνίζονται αποκλειστικά 
για την πολιτική τους επάρκεια, χωρίς άλλα ενδιαφέροντα» και 
ότι παρουσιάζουν τα έργα από προγράμματα Υπουργείου ή Πε-
ριφέρειας ως δικά τους . Πρόσθεσε οτι «δεν μπορεί  να αναμένει 
κανείς  περισσότερα από αυτήν την δημοτική αρχή», και έκανε 
λόγο για ξεπερασμένες παλαιοκομματικές τακτικές και για απολο-
γισμούς, «την ώρα που θα έπρεπε να μιλάμε για το αύριο»

Κατήγγειλε επίσης τη δημοτική αρχή για τη Γέφυρα Κούσι-
ου, για το ασανσερ της Εληάς, για το «πολυδάπανο» καράβι 
των Χριστουγέννων, για παραλείψεις σε βασικούς τομείς της 
πόλης, των δημοσίων χώρων, για  ελλείψεις σε βασικές υποδο-
μές κ.α.  Για τον Κ. Βοργιαζίδη ,είπε ότι «τώρα τον λανσάρουν 
ως το καλό παιδί, όμως πλέον ο κόσμος υποψιάζεται και αντι-
λαμβάνεται κι αυτή η πόλη έχει ανάστημα». 

Το κυρίαρχο δίλλημα λοιπόν είναι ένα, τόνισε ο κ Παυ-
λίδης:» Ή θα συνεχίσουμε την πορεία της μιζέριας και των 
φθηνών δικαιολογιών ή θα προχωρήσουμε μπροστά. Τελεία 
και παύλα’.

Ο υποψήφιος δήμαρχος ενημέρωσε ότι στα πλαίσια της 
αποκέντρωσης των Αντιδημαρχιών (δηλαδή μετά την μεταφορά 
της Αντιδημαρχίας Τουρισμού στην Βεργίνα και την μεταφορά  
της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας και Ζώων συντροφιάς στο 
Μακροχώρι, κλπ), θα επαναφέρει  τον θεσμό της Αντιδημαρχίας 
Τοπικών Διαμερισμάτων για την αντιμετώπιση των προβλημά-
των των παραμελημένων οικισμών του Δήμου και στη συνέχεια 
κατέθεσε τις προτάσεις του συνδυασμού του, λέγοντας: 

ΠΑΙΔΕΙΑ
Για μας μοναχική Αντιδημαρχία Παιδείας δεν νοείτε. Ο πο-

λιτισμός ενός τόπου είναι συνυφασμένος με την παιδεία του. Το 
ίδιο και με τα κοινωνικά του θέματα. 

1. Καθιερώνουμε φεστιβάλ παρουσίασης σχολικών δραστη-
ριοτήτων στο τέλος της χρονιάς (προβολή προγραμμάτων των 
σχολείων, τεχνολογική εξέλιξη, κλπ)

2. Δρομολογείτε η λειτουργία Κέντρου Ένταξης Μεταναστών
3. Προχωράμε σε μελέτη κι εφαρμογή για Πολυχώρο σχολι-

κών δραστηριοτήτων (Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, περιβαλ-
λοντικές δράσεις, κλπ) στην περιοχή του Εργοχωρίου, που έχει 
ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν μια δεκαετία

4. Γίνεται θεσμός η ετήσια γιορτή των παιδικών σταθμών 
του Δήμου στην Εληά. Τα παιδάκια χαίρονται για τις δημιουργίες 
τους, γιορτάζουν με χορούς και τραγούδια και παιδικές παρου-
σιάσεις  και κάθε Παιδικός Σταθμός ετοιμάζεται για την καλύτερη 
παρουσίαση. Η οποία θα βραβεύεται. 

5. Οργανώνουμε ενιαίο μαγειρείο (κουζίνα) για βρεφονηπι-
ακούς και παιδικούς σταθμούς, με δυνατότητα προσφοράς και 
στο Κοινωνικό παντοπωλείο και στον αθλητισμό. Εξοικονόμηση 
από την ενιαία παραγγελία, ολοκληρωμένη φροντίδα, υπο-
στήριξη δράσεων και κοινωνικών αναγκών από την οικονομία 
κλίμακας. Είναι υπέρ-απαραίτητη στον Δήμο λογω μείωσης 
προσωπικού

*Αγωνίστηκα από το 2011 έως το 2014 γι αυτό, αλλά δυστυ-
χώς κώφευαν.

6. Συνεργασία Δήμου και σχολείων με διάθεση υλικοτεχνι-
κής υποδομής του Δήμου . Συνεργασία με Συλλόγους ΑΜεΑ και 
ΚΟΙΝΣΕΠ

7. Συνεργασία με την βιβλιοθήκη μας και όλα τα σχολεία
8. Ετήσια γιορτή βιβλίου τέλος Ιουνίου. Όλοι χρειαζόμαστε 

ένα βιβλίο το καλοκαίρι για μας και για τα παιδιά μας. Συνεργασία 
με όλα τα βιβλιοπωλεία του Δήμου μας.

9.  Ήδη σας έχουμε ανακοινώσει και την Διεκδίκηση της 
σχολής Βιομηχανικού σχεδιασμού

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός για εμάς δεν είναι η βούληση των ολίγων, οι 

επιθυμίες των ειδημόνων και η ταλαιπωρία του ολιγάριθμου 
προσωπικού, την ίδια ώρα που τα χουβαρνταλίκια της ΚΕΠΑ 

για άλλα πράγματα περισσεύουν. Ούτε φυσικά είναι πολιτισμός 
να χαρακτηρίζουμε τους δημότες ως πολίτες της Β’ Εθνικής 
επειδή δεν συμμερίζονται το καράβι των 135.000€ συνολικά 
σε προεκλογική περίοδο, ούτε να θεωρούμε ότι η Στέγη Γραμ-
μάτων και Τεχνών είναι τσιφλίκι μας. Ούτε φυσικά είναι θεμιτό 
να ανταλλάσσεται η αφοσίωση στον πολιτισμό με πράξεις κι 
ενέργειες στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Έχουμε ξεφύγει 
σε αυτόν τον τόπο ή τα συμφέροντα είναι τόσα πολλά ; 

Πολιτισμός δεν είναι να κάνεις φεστιβάλ μέσα στο καλοκαί-
ρι, την ώρα που οι Σύλλογοι προσπαθούν να επιβιώσουν. Ούτε 
να σχολιάζεις αρνητικά τους Συλλόγους για τα σουβλάκια και 
στο τέλος να πουλιούνται πάλι στα φεστιβάλ. 

Πολιτισμός δεν είναι να μας  παρουσιάζουν ως μπαμπούλες 
και να μιλούν για απολύσεις. Εφησυχάζουμε τους ενδιαφερό-
μενους λέγοντάς τους ότι στη λέξη «ΣΥΝ-ΔΗΜΟΤΕΣ» το ΣΥΝ 
είναι πρόσημο της πρόσθεσης κι όχι της αφαίρεσης. Γι αυτό δεν 
καταργούμε, αλλά αξιολογούμε και αξιοποιούμε. Με τους κατάλ-
ληλους ανθρώπους, στις κατάλληλες θέσεις.

Πολιτισμός δεν είναι να μαλώνεις με το ΔΗΠΕΘΕ. Ούτε να αδια-
φορείς για την μοναδική ορχήστρα του Δήμου σου, που σε στηρίζει 
παντού και σε βγάζει ασπροπρόσωπο. Ακόμα και στις παρελάσεις.

Στο ΔΗΠΕΘΕ θα αποκατασταθεί η νομιμότητα. Και «οι παρά-
γοντες» και τα θέλω που είναι προβληματικά θα εκλείψουν άμεσα. 

Τελικά το κωμικοτραγικό είναι να ακούς να μιλάνε πολλές 
φορές για πολιτισμό, όσοι δεν τον εφαρμόζουν.

Για εμάς λοιπόν  πολιτισμός είναι η συμπεριφορά του αν-
θρώπου ατομικά και γενικότερα η συμπεριφορά της κοινωνίας. 
Έτσι μπορείς να χαρακτηρίσεις έναν άνθρωπο, ως πολιτισμένο 
ή λιγότερο πολιτισμένο και  κατ’ επέκταση την κοινωνία που 
απαρτίζουν όλα τα μέλη της.

 Στα πολιτιστικά στόχος μας είναι ο συνδημότης μας, για 
όλες του τις πολιτιστικές του εκφράσεις.

1. Ο Δήμος θα λειτουργήσει ως ομπρέλα πολιτισμού και έκ-
φρασης  για όλους. Ίση πρόσβαση στις πολιτιστικές υπηρεσίες  
του Δήμου για όλους, γιατί δεν μας ενδιαφέρει ποιος κάνει τη 
δουλειά,  αλλά  μας ενδιαφέρει τι δουλειά κάνει, τι ποιότητας  εί-
ναι. Αυτό θα γίνει αναπτύσσοντας δίκτυα συνεργασίας με δομές 
επαγγελματικές, παιδείας, κοινωνικές, αθλητισμού, εκκλησίας, 
ακόμη και με δημότες που παράγουν αξιόλογες δουλειές ή 
Βεροιώτες που ζουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τους ομο-
γενείς μας. Με αποτέλεσμα, να αξιοποιηθούν οι πολιτιστικές 
δυνάμεις του τόπου μας και να υπάρχει εξωστρέφεια της παρα-
γωγής του ντόπιου πολιτισμού στην Ελλάδα και το  εξωτερικό, 
βοηθώντας να αναδειχθούν. 

2. Υποστήριξη όλων των πολιτιστικών υποδομών στις 
Κοινότητες και  βελτίωση συνθηκών λειτουργίας κι όπου δεν 
υπάρχουν, εύρεση καινούργιων χώρων  που θα πληρούν τις 
προϋποθέσεις πολιτιστικής έκφρασης.

3. Το Άλσος όπου υπάρχει και το θέατρο, θα εκσυγχρονισθεί 
γενόμενο οικολογικό πάρκο περιβάλλοντος με τις ανάλογες δρά-
σεις πολιτιστικές, περιβαλλοντικές κλπ.

4. Δημιουργία Επιτροπής  Πολιτιστικής Ανάπτυξης από ανθρώ-
πους του πολιτισμού του δήμου μας. Για μας φορέας πολιτισμού 
είναι ο ίδιος ο μουσικός, ο τραγουδιστής, ο χορευτής, ο ζωγράφος, 
ο ηθοποιός, ο συγγραφέας, εν κατακλείδι  δηλαδή ο εμπνευσμένος 
δημιουργός. Και δόξα τω Θεώ έχουμε αξιολογότατους τέτοιους αν-
θρώπους που η στάση ζωής τους ήταν και είναι ο πολιτισμός.

5. Στήριξη του μουσικού Γυμνασίου –Λυκείου και αναβάθμισή 
του με παραγωγή τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης. Είμαστε ο 
πλουσιότερος νομός σε ποικιλία παραδόσεων και μουσικών ακου-
σμάτων, στην Ελλάδα. Πρέπει με ευαισθησία να  σώσουμε,  να 
προστατεύσουμε και παράλληλα να παράγουμε και νέες δημιουρ-
γίες. Για παράδειγμα δεν υπάρχει έκδοση CD και DVD με χορούς 
και τραγούδια της Βέροιας, οπότε θα στραφούμε σε μια τέτοια 
προσπάθεια που θα είναι σημείο αναφοράς για τον ερευνητή του 
μέλλοντος. Και άλλες βέβαια εκδόσεις ντόπιας παραγωγής.

6. Διεκδίκηση Πανεπιστημίου Μουσικών σπουδών ή με πε-
ριεχόμενο πολιτιστικών κλίσεων.

7. Δημιουργία παρατηρητήριου  όλων των καλλιτεχνών, 
καθώς και των αποφοίτων του μουσικού Λυκείου, έτσι ώστε 
να κατασκευαστεί  ιστοσελίδα  με όλους τους  καλλιτέχνες  του 
δήμου μας για  παραγωγή ντόπιων μουσικών, συντονισμό τους  

και προώθησή τους.
8. Δημιουργία οργάνου Συλλόγων Βέροιας. Ρόλος του 

ο συντονισμός τους σε διάφορα θέματα και οι εκπρόσωποί 
τους θα μεταφέρουν τα προβλήματά τους. Πχ τα προβλήματα 
όλων των συλλόγων που στεγάζονται σε σχολεία.

9. Επιχορήγηση συλλόγων βάσει της κείμενης νομοθε-
σίας Συστήνεται ειδικό γραφείο όπου θα έχουν πρόσβαση 
όλοι οι Σύλλογοι. Εκεί θα καταγράφουν όλοι οι ενεργοί. Κι 
έπειτα θα ξεκινήσει η Επιχορήγηση των Συλλόγων που θα 
καλύπτουν τις προϋποθέσεις  [δηλ.  αυτών που το ποσό που 
θα τους δοθεί δεν θα αποσκοπεί στην κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών του επιχορηγούμενου σωματείου, αλλά σε ενίσχυσή 
του για την επίτευξη του σκοπού του (πλήθος εκδηλώσεων, 

μεγάλου αριθμού μουσικών, κλπ)] 
10. Προχωράμε σε Πολιτιστική αναβάθμιση των γειτο-

νιών, ειδικά σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων & 
κηδεμόνων των σχολείων ανά περιοχή καθώς και σε συνερ-
γασία με τις ενορίες και τα κατηχητικά τους. Στόχος μας η 
νεολαία μας, το αύριο του δήμου μας.

11. Προχωράμε στην έκδοση λαογραφικού χάρτη της 
Βέροιας σε συνδυασμό με σύγχρονο λαογραφικό μουσείο 
όπου στα διαμερίσματά του ο επισκέπτης θα αντιλαμβά-
νεται όλη την παραδοσιακή Βέροια  με τα Μελέτιο της ανά 
τους αιώνες.

12. Συνεδριακό πολιτισμό. Θα επιχειρήσουμε να  δημι-
ουργήσουμε σε συνεργασία με τις βιβλιοθήκες, τον τουρι-
σμό και τους επαγγελματίες της Βέροιας, θεσμούς πανελ-
ληνίων και διεθνών συνεδρίων σε κάθε τομέα πολιτισμού 
με παράλληλες δράσεις (λαογραφίας, ζωγραφικής, μουσικής, 
έβδομης τέχνης κλπ) με εκδόσεις πρακτικών, έτσι ώστε  να κα-
ταστεί η Βέροια κέντρο επιστημονικού πολιτισμού.

13. Προχωράμε σε πολιτιστική συνεργασία με άλλους δή-
μους, ειδικά με τους δήμους του νομού μας προς κοινό όφελος 
όλων. Π.χ. Αποκριάτικο έθιμο Βέροιας σε συνδυασμό με τα 
αποκριάτικα δρώμενα Νάουσας, Μελίκης, Αλεξάνδρειας, ένα του-
ριστικό τριήμερο για επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με 
την ανάλογη διαφήμιση παντού.

14. Προχωράμε σε αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της λει-
τουργίας της ΚΕΠΑ, με καινούργιες δομές και φιλοσοφία.

Απορρόφηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, διείσδυση πο-
λιτιστική στην κοινωνία της πόλης, αξιολόγηση και αξιοποίηση 
πολιτιστικού έργου με μοναδικότητα και καινοτομίες, συνεργα-
σία με φορείς της UNESCO και άλλα.

15. Θρησκευτικό πολιτισμό σε συνεργασία με την Ιερά μη-
τρόπολη Βεροίας Ναούσης κ Καμπανίας. 

Ήδη σας έχουμε μιλήσει για :
16. Το μουσείο Εκπαίδευσης Τσολάκη. Μετεγκαθισταται στον 

πρώτο όροφο, όταν μετακομίσει το 3ο & 14ο Δημοτικό Σχολείο. Και 
για να μην ανησυχούν οι καλοθελητές κι αναστατώνουν τον κόσμο, 
τους ενημερώνουμε ότι δεν θα απομακρυνθεί από την περιοχή

17. Για τον «Έξυπνο Δήμο, με ισχυρή Τουριστική και Πολιτι-
στική Ταυτότητα». 

18. Για το Δωρεάν WiFi 
19. Την κατάργηση του παγίου στην ΔΕΥΑΒ και την πληρω-

μή λογαριασμών, ανάλογα με την κατανάλωση
Και σας ανακοινώνουμε την 
1. Κατάργηση της πληρωμής παρκινγκ στην Κυπριώτισσα 

Καταργούμε το τέλος (των 35 ευρώ) που πληρώνουν για τα 
αυτοκίνητά τους οι κάτοικοι των περιοχών Κυριώτισσας και 
πεζόδρομου αγοράς, αντικαθιστώντας το με κάρτα κατοίκου και 
αυστηρότερη αστυνόμευση για να μπορούν να έχουν πρόσβα-
ση στις οικίες τους. Και βάζουμε ένα τέλος στην ασυδοσία της 
χρήσης του Ι.Χ. στο πεζοδρομημένο εμπορικό κέντρο.

2. Την μελέτη για διάθεση ορισμένων αυλών των Γυμνασίων 
και Λυκείων για παρκινγκ το Σαββατοκύριακο.  Σε συνεννόηση 
με την επιτροπή Παιδείας του Δήμου και σε συνεννόηση με 
τους άμεσα ενδιαφερόμενους καταστηματάρχες μπορεί να δοθεί 
συγκεκριμένο κίνητρο, ώστε μαζί με διάφορα χάπενινγκ  και 
ανάλογο μάρκετινγκ να προωθηθεί αντίστοιχη διαφήμιση  σε 
όλη την Ελλάδα.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Είναι κοινή διαπίστωση ότι έχει εγκαταλείψει ο αθλητισμός.  

Ο πήχης θα ανέβει και πάλι.  
Για να γίνει ο Αθλητισμός τμήμα :
- που θα προσφέρει ευκαιρία άθλησης σε όλους τους δημότες
-που θα συμπαρίσταται σε κάθε σύλλογο και κάθε φορέα με 

δικαιοσύνη και διαφάνεια ανάλογα με την προσφορά του
-που θα είναι εργαλείο ανάπτυξης για τον Δήμο μας 
-που θα αυξήσει την επισκεψιμότητα μέσω Αθλοτουρισμού
Θα χρειαστεί : 
-Διατήρηση των καθιερωμένων και επιτυχημένων δράσεων 

Πανελλήνιας κλίμακας. Τον επανεκτιμούμε από την πρότερη 
κατάσταση

-Μέσα από διαβούλευση με τους αθλητικούς φορείς αξιολό-
γηση και επιλογή αθλητικών δράσεων με στόχο την καθιέρωση 
τους σε Πανελλήνια κλίμακα, όσων η δυναμική το επιτρέπει. 

* Με πραγματική ανταποδοτικότητα κι όχι σπατάλη. Όχι σαν 
«υπηρέτες» των Ομοσπονδιών (10.000€ για τελικούς εφήβων ή 
7000€ για προετοιμασία της Εθνικής Σερβίας)! 

- Επαφές με τους εκλεγμένους δημότες μας σε Ενώσεις  και 
Ομοσπονδίες για την φιλοξενία Πανελλήνιων τελικών φάσεων 
και διεθνών τουρνουά, καθώς και για την φιλοξενία Σεμιναρίων 
(διαιτησίας, προπονητικής, κλπ).

Σε όλα αυτά ο Δήμος που επιθυμούμε πρέπει να έχει σχέ-
διο, μεθοδικότητα κι οργάνωση. Όλα αυτά θα γίνουν πράξη και 
έργα που θα υποστηρίξουν όλα όσα σχεδιάζουμε μαζί με τους 
αθλητικούς φορείς. 

Γι αυτό απαιτείται πρώτα από όλα να μιλήσουμε για υποδο-
μές. Είμαστε της λογικής ότι κάθε άθλημα πρέπει να πάει στον 
χώρο του (όπως π.χ. Εληά –μπάσκετ, Φιλίππειο-χάντμπολ, 
Εργοχώρι-ρυθμική, ΕΑΚ-στίβος, κλπ) και να τερματίσει αυτό 
που συμβαίνει.

Επίσης προχωράμε άμεσα στην καταγραφή των αναγκών των 
αθλητικών εγκαταστάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, για χρη-
στούς και φιλόξενους  χώρους υποδοχής των αθλούμενων, την υ-
λοποίηση προγραμμάτων, κλπ Στα πλαίσια αυτά ανακοινώνουμε : 

10. Την κατασκευή υπερυψωμένων κερκίδων με ισόγεια 
αποδυτήρια και WC στο ανοιχτό γήπεδο ΔΑΚ «ΔΗΜ ΒΙΚΕΛΑΣ» 
για την υποστήριξη του στίβου αλλά και όλων των μεμονωμέ-
νων αθλητών. Θα καταβληθεί προσπάθεια για φιλοξενία εργο-
μετρικού κέντρου, μικρής κλίμακας για υποστήριξη των αθλητών

11. Επανέρχεται ο θεσμός του “Vergina cup”. Στον αθλη-
τισμό θα γίνει υπό την αιγίδα του Δήμου το πρωτάθλημα των 
ακαδημιών ποδοσφαίρου όλου του δήμου στο γήπεδο Βέροιας.  
Εκεί θα βαθμολογείται από ειδική επιτροπή η πρόοδος και η 
εξέλιξη του κάθε αθλητή.

12. Προχωράμε σε παρεμβάσεις στο γήπεδο ποδοσφαίρου 
Μακροχωρίου και στο γήπεδο ποδοσφαίρου Κουλούρας, στις 
κερκίδες και στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, αλλά και 
στα βοηθητικά γήπεδα, με σκοπό την βελτίωση συνθηκών προ-
πόνησης και αγώνων αλλά κυρίως για την καθιέρωση διεθνούς 
τουρνουά παιδικών τμημάτων ποδοσφαιρικών Συλλόγων.  

13. Μελετάμε και προχωράμε στην διαμόρφωση των αποδυ-
τήριων, την κατασκευή τουαλετών και την επισκευή τμήματος περι-
φράξεων ή άλλων αναγκών σε πέντε ερασιτεχνικά γήπεδα ετησίως

14. Προχωράμε σε μελέτη για την κατασκευή Πάρκου Ά-
θλησης για όλους στην παραποτάμια περιοχή του Αλιάκμονα & 
του Άλσους Αγ. Βαρβάρας, (παραλίμνιο τρέξιμο και περίπατο, 
αναρρίχηση σε κατασκευασμένο σχοινένιο στίβο, παιδική χαρά 
για μικρά παιδιά, τοποθέτηση οργάνων γύμνασης -για υπαίθρια 
άθληση, επέμβαση για την βελτίωση του υπάρχοντος ποδο-
σφαιρικού γηπέδου για καλοκαιρινά τουρνουά, χάραξη υδάτινης 
πίστας για κανόε καγιάκ).

15. Προχωράμε σε μελέτη για την αξιοποίηση Χιονοδρομι-
κού Κέντρου Σελίου σε προπονητικό κέντρο για όλα τα αθλήμα-
τα κατά τους θερινούς μήνες . 

16. Διεκδικούμε αποφασιστικά και δυναμικά την κατασκευή 
νέου γυμναστηρίου 2000 θέσεων -Κάτω Εληά, διεθνών προδι-
αγραφών για έδρα των Εθνικών ομάδων ΧΑΝΤΜΠΟΛ τουλά-
χιστον, λόγω της ιστορίας μας και την προσφορά των ομάδων 
της πόλης μας στην Ελληνική χειροσφαίριση.

17. Αξιοποιούμε την πίστα enduro Τριποτάμου για προπό-
νηση και φιλοξενία αγώνων 

18. Bmx & πίστα skateboarding στην Κυψέλη. Παράλληλα 
θα φωτιστεί ο χώρος και θα γίνει ασφαλής η γειτονιά

19. Προχωράμε στην λειτουργία αθλητικών κατασκηνώσεων 
για τα παιδιά των δημοτών μας, για θερινές διακοπές και με υ-
παίθριες αθλητικές δραστηριότητες. Συνεργασία με προσκόπους

20. Προχωράμε σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη μας, 
τον Δρόμο του Αποστόλου Παύλου. Σχεδιάζεται να είναι ένας 
θρησκευτικός δρόμος με παράλληλες εκδηλώσεις

21. Γίνεται θεσμός ο Αγώνας ορεινού τρεξίματος «Φάνη 
Τριανταφυλλίδη» της Καλλιθέας στην Σουμελά σε ημερομηνία 
κοντά στην γενοκτονία των Ποντίων

22. Οργανώνουμε τον Αθλοτουρισμό, με την διεξαγωγή 
όλων των τελικών φάσεων πρωταθλημάτων στην περιοχή μας 
για την τόνωση του επιχειρηματικού κι εμπορικού κόσμου

Ήδη σας έχουμε δηλώσει για :
23. Το αθλητικό κέντρο Εργοχωρίου. Εκεί θα γίνει κλειστό 

γυμναστήριο. Εκεί θα λειτούργει και ο  χώρος για την ρυθμική γυ-
μναστική και την ενόργανη, απελευθερώνοντας και το Φιλίππειο

24. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση των ενεργοβόρων και 
παλαιών αθλητικών εγκαταστάσεων  

25. Την δημιουργία διαδρόμου περιπάτου εντός πόλεως 
(στην αξιοποίηση της όχθης του Τριποτάμου).                                                                                                                               

Όλα είναι άμεσα εφαρμόσιμα. Εκεί που χρειάζονται μελέτες 
θα ξεκινήσουν την επόμενη μέρα. Εκεί που χρειάζεται διεκδίκη-
ση, όπως στα δυο γήπεδα, είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέ-
ρουμε. Αλλιώς θα νοικιάσουμε κτήρια, μέχρι να κατασκευαστούν.

Κλείνοντας θα σας δώσω ένα στίγμα του τι συμβαίνει σή-
μερα στον Δήμο. Σε συνέλευση λοιπόν των εργαζομένων ει-
πώθηκε το περίφημο ότι «Εγώ ταφόπλακα δεν βάζω. Ας έρθει 
ο επόμενος να βάλει….». Αυτή είναι η κατάσταση, αυτό είναι το 
σκεπτικό τους, αυτή είναι η αλήθεια και την κρύβουν. 

Όσο πιο γρήγορα φύγουν, τόσο πιο άσπρη μέρα θα δει 
αυτός ο τόπος».
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Τις προτάσεις του συνδυασμού του «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» για 
Παιδεία-Πολιτισμό-Αθλητισμό παρουσίασε ο Π. Παυλίδης



Την Παγκόσμια Ημέρα 
Παιδικού Βιβλίου τίμησαν οι 
μαθητές της α΄και β΄ γυμνα-
σίου - μέλη της ραδιοφωνι-
κής ομάδας «Οι Ταξιδιώτες 
του Μουσικού Σχολείου 
Βέροιας» με μια καινοτό-
μο δράση αξιοποιώντας το 
μαθητ ικό ραδιόφωνο - 
European School Radio την 
Τρίτη 2 Απριλίου 2019 στις 
10 - 12 το πρωί στο πλαίσιο 
του μαθήματος λογοτεχνίας 
προσκαλώντας κι άλλα σχολεία να συμ-
μετάσχουν και να γιορτάσουν μαζί τους.

Η ραδιοφωνική ομάδα πραγματοποί-
ησε με επιτυχία το δύσκολο εγχείρημα 
της παραγωγής δίωρης ζωντανής δια-
δραστικής εκπομπής στο μαθητικό ραδι-
όφωνο στην πρωινή ζώνη του ESR από 
την αίθουσα διδασκαλίας με θέμα το βι-
βλίο με την καθοδήγηση της φιλολόγου, 
Χαράς Σκουμποπούλου. Καλεσμένη 
στην εκπομπή ήταν η συγγραφέας, κα 
Αγγελική Δαρλάση, η οποία έδωσε συ-
νέντευξη διάρκειας μιας ώρας στους μα-
θητές στο πρώτο μέρος της εκπομπής 
μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε στην αίθουσα πληροφορι-
κής. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν καλύτερα τη συγγραφέα και 
να συνομιλήσουν μαζί της για τα βιβλία 
που διαβάζουν τη φετινή χρονιά: «Το 
παλιόπαιδο», Όταν έφυγαν τα αγάλ-
ματα», «Το αγόρι στο θεωρείο», τους 
ήρωες, τα θέματα που αναδεικνύονται 
από την ανάγνωση των βιβλίων της κ.α.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής οι 
μαθητές πρότειναν στους ακροατές τα 
αγαπημένα τους βιβλία και παρουσία-
σαν τη συνέντευξη που πήραν από την 
υπεύθυνη της δημοτικής βιβλιοθήκης – 
Θεανώ Ζωγιοπούλου στη Βέροια, Βού-
λας Κοτσάλου. 

Την εκπομπή μπορείτε να ακούσε-
τε στο podcast του σταθμού εδώ και 
εδώ. Έχουν αναρτηθεί, επίσης, φύλλα 
εργασίας που τη συνοδεύουν για τη δι-
δακτική αξιοποίησή της από τους εκπαι-

δευτικούς που ενδιαφέρονται. Δείτε εδώ 
και εδώ.

Ευχαριστίες
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την 

κα Αγγελική Δαρλάση για την άμεση α-
νταπόκριση στο κάλεσμά μας να γιορ-
τάσουμε μαζί στον αέρα του μαθητικού 
ραδιοφώνου τη μέρα αυτή αλλά και την 
κα Βούλα Κοτσάλου για τη συνέντευξη 
αλλά και για τη φιλοξενία της στους χώ-
ρους της βιβλιοθήκης, τους οποίους αξι-
οποιούν τα μέλη της ραδιοφωνικής μας 
ομάδας για να υλοποιούν τις δράσεις 
τους εκτός ωρολογίου προγράμματος 
στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμ-
ματος: «Δημιουργούμε, Αξιοποιούμε και 
ΡαδιοΕπικοινωνούμε στο ESR». Ευχα-
ριστούμε τους ακροατές μας και ειδικά 
το 2ο γυμνάσιο Κορωπίου που Ραδι-
οΕπικοινώνησε μαζί μας μέσω chat! 
Ευχαριστούμε τέλος για άλλη μια φορά 
το μαθητικό ραδιόφωνο για το βήμα που 
μας δίνει για έβδομη χρονιά να πραγ-
ματοποιήσουμε τις δράσεις μας, ώστε 
να βλέπουν οι μαθητές μας το σχολείο 
ως χώρο έμπνευσης, δημιουργίας και 
συνεργασίας!

Κλείνουμε με την ευχή  που δίνει 
ο Λιθουανός διεθνούς φήμης εικονο-
γράφος και συγγραφέας, Kęstutis 
Kasparavičius, ο οποίος είναι ο δημι-
ουργός της αφίσας της ΙΒΒΥ για την 
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 
2019: «Να υπάρχουν ενδιαφέροντα βι-
βλία για τους αναγνώστες και ενδιαφέ-
ροντες αναγνώστες για τα βιβλία»!

Από το Μουσικό Σχολείο
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ΟΙ Πρόσκοποι συγκέντρωσαν 
τρόφιμα για την Φιλόπτωχο

Το 3ο Σύστημα Δασοπροσκόπων Βέροιας, στα πλαίσια του εορτασμού της «Ημέ-
ρας Σκέψης και Φιλίας» συγκέντρωσαν και παρέδωσαν στη Φιλόπτωχο μεγάλη πο-
σότητα τροφίμων και γάλατα μακράς διάρκειας, που θα χρησιμοποιηθούν όλα για τα 
δέματα που ετοιμάζονται και θα δοθούν σε άπορες οικογένειες της πόλης μας, για τις 
γιορτές του Πάσχα. Ευχαριστούμε θερμά τους: Τους Βαγγέλη Παπαχαραλάμπους,  
Μαρία Γκασνάκη, και  όσους συμμετείχαν στη συγκέντρωση και μεταφορά των τρο-
φίμων στην εστία μας. Με την ενέργειά τους, δείχνουν έμπρακτα  σε όλους μας, τη 
μεγάλη αξία της προσφοράς και του εθελοντισμού.

Με την ευκαιρία αυτή καλούμε τους συμπολίτες μας, ακολουθώντας το παρά-
δειγμα των προσκόπων μας, να συμβάλλουν φέρνοντας ο καθένας ότι μπορεί, στη 
Φιλόπτωχο, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο πλούσιο το δέμα που θα δώσουμε σε 
όσους το έχουν ανάγκη.

Τηλεδιάσκεψη με τη 
συγγραφέα κ. Τούλα Τίγκα

Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος «Λέσχη ανά-
γνωσης: Η χώρα των βιβλιοφάγων», την Πέμπτη 4 Απριλίου 
2019, οι μαθητές/τριες της Α΄ Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Ε-
παγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Βέροιας πραγματοποίησαν 
τηλεδιάσκεψη με  τη συγγραφέα κ. Τούλα Τίγκα. 

Οι μαθητές με την υποστήριξη των υπεύθυνων καθηγητών 
του προγράμματος  κ. Σπυροπούλου Μαρίας Φιλολόγου, της κ. 
Ξαγαρά Παρασκευής Ψυχολόγου και του Διευθυντή του σχολεί-
ου κ. Παπαγεωργίου Κυριάκου μελέτησαν το απόσπασμα που 
υπάρχει στο βιβλίο των Κειμένων  Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
Α’ Γυμνασίου  «Τα πράγματα στρώνουν περισσότερο». Το από-
σπασμα είναι ομότιτλο κεφάλαιο του μυθιστορήματος «Η εποχή 
των υακίνθων».  Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας οι μαθητές/
τριες είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν απορίες σχετικά με το 
απόσπασμα, τη συγγραφή βιβλίων , την επιλογή θέματος ενός 
βιβλίου, σκέψεις και συναισθήματα για την κεντρική ηρωίδα. 

Ευχαριστούμε ολόψυχα τη κ. Τούλα Τίγκα  για το χρόνο που 
μας αφιέρωσε και την πολύτιμη εμπειρία που χάρισε στους μα-
θητές/τριες. Ευχαριστούμε την κ. Ψαρά Ελένη υποδιευθύντρια 
του σχολείου, τον κ. Χαϊδούτη Αντώνιο Θεολόγο και τη κ. Γιού-
ρου Αναστασία Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό για την καθοριστι-
κή συμβολή στην ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης. 

Εκ του Σχολείου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ «ΑΙΓΕΣ»

Πεζοπορία για το 
μοναστήρι των Αγίων 
Πάντων, την Κυριακή 

14 Απριλίου 
Ο  Π ο λ ι -

τ ισ τ ι κός  κα ι 
Μ ο ρ φ ωτ ι κό ς 
Σύλλογος Βερ-
γίνας «Αιγές», 
ακολουθώντας 
μια παράδοση 
πολλών ετών, 
δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι 
και φέτος την 
καθ ιερωμένη 
πεζοπορία για 
το μοναστήρι 
των Αγίων Πά-
ντων. 

Οι περιπα-
τητές θα ξεκι-
νήσουν από 
την εκκλησία 
της Παναγίας 
στη Βεργ ίνα 
στις 11 το πρωί 
της Κυριακής 
14 Απριλ ίου 
2019 και με δική τους ευθύνη, ακολουθώντας το παλιό κατά-
φυτο μονοπάτι, σε ομάδες με οδηγούς, θα καταλήξουν στο 
πλάτωμα κοντά στο μοναστήρι των Αγίων Πάντων. 

Στο τέλος της διαδρομής, μέσα σε ένα πανέμορφο φυσικό 
περιβάλλον, με καταπράσινα δέντρα, πολύχρωμα ανοιξιάτικα 
λουλούδια και δροσερά τρεχούμενα νερά, ο Σύλλογός μας θα 
προσφέρει στους οδοιπόρους την παραδοσιακή φασολάδα 
και άλλα νηστίσιμα εδέσματα με κρασί. 

Έχοντας ως κίνητρο πάνω απ’ όλα την αγάπη για τη Φύση 
και τον Τόπο μας, σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγά-
λους!

*Σημείωση: η δράση θα πραγματοποιηθεί εφόσον το ε-
πιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση αλλαγής, θα 
υπάρξει εγκαίρως νέα ανακοίνωση.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό  Συμβούλιο της Φιλόπτωχου Αδελφότητος 

Κυριών Βέροιας, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για το 
θάνατο του ιδρυτή της εφημερίδας  «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»   Πέτρου 
Μπούθα.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Λά-
μπρου και της Σύλβια, το γένος Χα-
ρίση, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ του Παναγιώτη 
και της Γεωργίας, το γένος Μαστρο-
γιάννη, που γεννήθηκε και κατοικεί 

στη Θεσ/νίκη, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αναργύρων Βέροιας.

Το Μουσικό Σχολείο Βέροιας τίμησε
 την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού 
Βιβλίου με ζωντανή διαδραστική 

εκπομπή στο μαθητικό ραδιόφωνο



Στη Λαϊκή 
αγορά 

της Αλεξάνδρειας
 ο Δήμαρχος 

Παναγιώτης Γκυρίνης και οι συνεργάτες του

Στη λαϊκή αγορά της Αλεξάνδρειας βρέθηκε 
χθεςτο πρωί ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας και επικεφα-
λής του ψηφοδελτίου “Ώρα Ευθύνης” Παναγιώτης 
Γκυρίνης, συνοδευόμενος από υποψήφιους Συμβού-
λους του συνδυασμού του. 

Ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του σε ιδιαίτερα 
ευχάριστο κλίμα είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν 
με κόσμο και ιδιοκτήτες των καταστημάτων της.

Κίτσιος Γεώργιος
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
4ήμερη εκδρομή στη Θάσο Πάσχα 

26-27-28-29/4
Η λέσχη μας διοργανώνει για τα μέλη και τους φίλους της λέσχης πασχαλινή 

εκδρομή στη Θάσο 26-27-28-29/4/2019 περιλαμβάνει ημιδιατροφή αναστάσιμο 
δείπνο και πασχαλινό γεύμα, για όλα αυτά σε πολύ καλή τιμή. Παρέχεται αναλυτικό 
πρόγραμμα από τη λέσχη μας.

Η λέσχη μας είναι ανοιχτή καθημερινά Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη - Πα-
ρασκευή 10.30-12.30 Ανοίξεως 90 τηλ. 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Βιογραφικό του υπ. δημοτικού συμβούλου

Κλήμαντου Παπαδόπουλου

Ο Κλήμαντος Παπαδόπουλος, είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά.
Σπούδασε Παιδαγωγική Ακαδημία στο Ηράκλειο Κρήτης και έκανε εξομοίωση 

στο ΠΤΔΕ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έχει πάρει Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευ-
σης στην «Γενική Αγωγή» από το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Δημήτριος 
Γληνός». 

Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά και έχει επιμορφωθεί σε Πανεπιστήμιο της Ιταλίας 
σχετικά με το περιβάλλον και έχει αποκτήσει τον τίτλο «Εμψυχωτή Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης» σε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επίσης πήρε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας στην «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγε-
σία». 

Υπηρέτησε ως δάσκαλος, προϊστάμενος και διευθυντής σε σχολικές μονάδες της 
Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Διετέλεσε Γραμματέας του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Ημαθίας 
και Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ν. Ημαθίας. Επίσης 
είχε εθελοντική προσφορά σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες.

Έχει εισηγηθεί θέματα σε ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό σχετικά με την εκπαίδευση. 

Σήμερα είναι διευθυντής σε σχολική μονάδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
 Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυριών 

Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1)Τους Αργύρη και Φλώρα Γούναρη για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του 

φίλου τους Τέλη Καβαργύρη.
2)Την κ. Μαίρη Δ. για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του συζύγου της 

Γιάννη.
3)Την κ. Χοχλιούρου  Σοφία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη προσφιλών 

νεκρών.
4)Ανώνυμη κυρία για τα τρία κοτόπουλα, δύο κιλά ρύζι και μακαρόνια.
5)Ανώνυμη κυρία για τα δύο κιλά κουλουράκια.
6)Ανώνυμη κυρία για τα πέντε κιλά μακαρόνια, τρία λίτρα λάδι, τρία κιλά τυρί, και 

τρία κιλά τοματοχυμό.
7)Τον κ. Μπάκανο για τα τέσσερα τσουβάλια πατάτες.
8) Την κ. Γαβριηλίδου για τα τριάντα ψωμιά.
9)Ανώνυμη κυρία για τα δύο κιλά κιμά, δύο κιλά μακαρόνια, ένα λίτρο λάδι και 

ντοματοπολτό.
10) Ανώνυμη κυρία για τα οκτώ κιλά κιμά.

«Για να βγάλουμε από τον χάρτη της Ημαθίας 
τον καρκίνο του δέρματος»

Η Περιφερειακή ενότητα Ημαθίας, σε συνεργασία με τον Ιατρικό σύλλογο Ημαθίας, διοργανώνουν από κοινού την Κυριακή 
14-04-2019 και ώρα 11:00,  στο ξενοδοχείο Αιγές Μέλαθρον, ημερίδα με θέμα «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΓΚΑΙ-
ΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ»

Στο πλαίσιο της ημερίδας, το Σάββατο 13-04-2019, από τις 16:00, σε αίθουσα του ξενοδοχείου Αιγές Μέλαθρον, θα πραγμα-
τοποιούνται δωρεάν εξετάσεις των δερματικών σπίλων, από τους συμμετέχοντες δερματολόγους.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται με σειρά προτεραιότητας και κατόπιν ραντεβού, στο τηλέφωνο 2331024740 (Ιατρικός 
σύλλογος Ημαθίας).

Ευχαριστήρια επιστολή
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

(Τμ. Χειρουργικό – Ουρολογικό)
Φίλοι αναγνώστες
Εμείς οι νεοέλληνες, είμαστε πάντα με το δάκτυλο στη σκανδάλη, 

για να «πυροβολήσουμε» κάποιο δημόσιο υπάλληλο ή κάποια δημό-
σια υπηρεσία που, κατά τη γνώμη μας, δεν λειτουργεί σωστά.

Όταν, όμως, ο υπάλληλος ή η υπηρεσία, μας εξυπηρετούν αμέσως 
και σωστά, δεν λέμε τίποτα. Και ξέρετε γιατί; Γιατί πληρώνονται, λέμε, 
για να κάνουν τη δουλειά τους. Όταν, όμως, κάνουν με το παραπάνω 
το καθήκον τους, δεν πρέπει να λέμε ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ;

Τα γράφω αυτά, φίλοι αναγνώστες, γιατί πριν λίγες μέρες (3-5 
Απριλίου), νοσηλεύτηκα στην ουρολογική κλινική του Νοσοκομείου 
Βέροιας. Εκείνο που παρατήρησα, (είχα το χρόνο γι’ αυτό) είναι ότι: 
τα πάντα δούλευαν ρολόι». Οι γιατροί, οι νοσηλευτές-ιες, και οι κοπέ-
λες-αγόρια, που έκαναν την πρακτική τους, συνεργάζονταν άψογα, 
προς όφελος, φυσικά, των ασθενών. Τούτ’ αυτό συμβαίνει και στο 
υπόλοιπο τμήμα της Χειρουργικής.

Δυο λέξεις μόνον: ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΣ.
Ιερεύς: Παναγιώτης Σ. Χαλκιάς

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλ-

λογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ει-
δικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας συγχαίρει 
τον κ. Παύλο Δραγκόλα για την εκλογή του ως 
Πρόεδρος της ΠΟΕ- ΔΕΥΑ.

Άξιοι άνθρωποι σε σωστές θέσεις.
Θεωρούμε την Μέριμνα τυχερή που απολαμ-

βάνουμε της φιλίας του & της στήριξης του. 
Η Εθελόντρια Διευθύντρια και Πρόεδρος 

του Συλλόγου Φίλων
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
 
 Η οικογένεια της Μαρίας Θεοδωρακέλη 

ευχαριστεί τον Μιχάλη Τσαντεκίδη για την ά-
μεση προσφορά αίματος που χρειάστηκε μετά 
την περιπέτεια της υγείας της.



Σε μία ζεστή και με παλμό κερ-
κίδα η Βέροια κέρδισε με 2-0 
τον σκληροτράχηλο Ολυμπια-

κό Κυμίνων  και βρίσκεται μόλις ένα 
βαθμό πίσω για την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος.  Η ελεύθερη είσοδος 
των φιλάθλων έδωσε την ευκαιρία  σε 
πολύ κόσμο να κατέβει στο γήπεδο 
(πάνω από 600-700)  και να χειρο-
κροτήσει την ομάδα που με την νίκη 
επί των Κυμίνων έκανε το τελευταίο 
μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος. 

Η Βέροια που είχε την πρωτοβουλία των κινήσε-
ων σε όλη την διάρκεια του αγώνα βρήκε σθεναρή 
αντίσταση και από την ομάδα των Κυμίνων η οποία 
με πολυπρόσωπη άμυνα «θέλησε» να κάνει ζημιά 
στους γηπεδούχους. Όμως τα πράγματα μπήκαν 
από νωρίς στην θέση τους αφού μέσα σε πέντε λε-
πτά η Βέροια στο 34’ και στο 38’ λεπτό έγινε το 2-0, 
και στην συνέχεια είχαμε ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών  
για την Βέροια που θα μπορούσε να φθάσει πολύ 
ψηλά τον δίχτυ του σκορ.

Είχερυθμόκαιαγωνιστικότητα
Σίγουρα η απόδοση της ομάδας ήταν πολύ καλή 

σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού  και  αυτό έδω-
σε την ευκαιρία στους φιλάθλους να στηρίξουν τις 
προσπάθειες των παικτών  Γίνανε κάποια λάθη αλλά 
κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την θέληση την 
μαχητικότητα που έδειξαν όλοι οι παίκτες. Αυτή η 
ομάδα είνια μακράν η καλύτερη στην κατηγορία και 
δικαιούται να πάρει το εισιτήριο .για την επόμενη 
κατηγορία και αυτό είνια σίγουρο οτι θα γίνει την 
προσεχή Κυριακή στον Εύοσμο παίρνοντας το απο-
τέλεσμα που χρειάζεται 

Αρκετοίδιακριθέντες
Από τον αγώνα και την νίκη επί των Κυμίνων 

κάποιοι παίκτες έκαναν την διαφορά. Έτσι καλύτερος 
παίκτης και με διαφορά ήταν ο νεαρός Αλέξανδρος 
Ζούρκος ο οποίος από παιχνίδι σε παιχνίδι δείχνει 
το μεγάλο του ταλέντο και φυσικά το μέλλον του είνια 
μπροστά του. Άψογος στα αμυντικά του καθήκοντα 
, αλλά είχε και πάλι έξυπνες επιθετικές ενέργειες. 
Σίγουρα έχει να κερδίσει πολλά η Βέροια με την πα-
ρουσία του παίκτη στην ομάδα. 

Σε πολύ καλή μέρα και ο Δήμος Χαντζαρας που 
ταλαιπώρησε αφάνταστα την άμυνα των Κυμίνων. 
Είχε ουσία και καλή συνεργασία με τους συμπαίκτες 
του.  Αρκετά βελτιωμένος και ο Λάμπρος Ταίρης 
στην μεσαία γραμμή περιμένει ακόμη περισσότερα 
ο προπονητής του και ο κόσμος της Βέροιας. Ο 

Στέλιος Μαραγκός στάθηκε πολύ καλά στην άμυνα 
αλλά πέτυχε και το δεύτερο γκολ της ομάδας. Γενικά 
οι περισσότεροι παίκτες είχαν καλή απόδοση και 
πρέπει αυτό να γίνει και στον αγώνα της Κυριακής 
στο Εύοσμο προς το συμφέρον των ιδίων και της 
βασίλισσα του βορρά. 

Φάσειςκαιγκολ
Στο α’ ημίχρονο οι γηπεδούχοι   ήταν ανώτε-

ροι και αφού έχασαν αρκετές ευκαιρίες, ιδιαίτερα 
στο πρώτο τέταρτο με τους Κανούλα, Χαντζάρα και 
Ζούρκο, τελικά πήραν το προβάδισμα στο 34’ με 
κεφαλιά του Ταϊρη έπειτα από κόρνερ του Μπλέτσα 
από δεξιά. Ο Μπαϊμάκης μπλόκαρε μεν τη μπάλα, 
όμως αυτή είχε σκάσει πριν μέσα από την γραμμή 
του τέρματος, κάτι που υπέδειξε αμέσως ο α’ βοηθός 
διαιτητή.

Στο 38’ οι Βεροιώτες πέτυχαν το 2-0 και κλείδω-
σαν τη νίκη τους. Ο Σκαθαρούδης εκτέλεσε κόρνερ 
από δεξιά, ο Βεργώνης πήρε την πρώτη κεφαλιά, με 
τη μπάλα να καταλήγει στον Μαραγκό που από το 
ύψος της μικρής περιοχής με ωραίο ανάποδο σουτ 
την έστειλε στα δίχτυα.

Τρία λεπτά αργότερα ο Βεργώνης άγγιξε το τρίτο 
γκολ αλλά η κεφαλιά του από καλή θέση έφυγε μόλις 
άουτ.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, 
με τους Βεροιώτες να παρουσιάζονται φλύαροι και να 
μην καταφέρνουν να πετύχουν άλλο τέρμα, έχοντας 
δύο καλές στιγμές στο 77’ και 87’ με τον Μεληκιώτη 
που δεν μπόρεσε από καλή θέση να νικήσει τον γκο-
λκίπερ του Ολυμπιακού.

Από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι είχαν μια 
πολύ καλή ευκαιρία στο 58’ όταν ο Ρακαβίνας έπιασε 

την κεφαλιά από πολύ καλή θέση αλλά ο 
Κοντογουλίδης απέκρουσε σωτήρια.

Αρκετά καλή ήταν η διαιτησία του Σπυ-
ριάδη από την Χίο και των βοηθών του 
Τζουβάρα και Βογδόπουλου από την Κο-

ζάνη.
ΒΕΡΟΙΑ: Κοντογουλίδης, Ζούρκος, Κυριακίδης, 

Μπακάλης, Μαραγκός, Ταϊρης, Βεργώνης (89’ Μου-
ρατίδης), Μπλέτσας, Κανούλας (64’ Μελικιώτης), 
Σκαθαρούδης (80’ Βασίλτσης), Χαντζάρας (74’ Τσι-
κόπουλος).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ: Μπαϊμάκης, Νερσεσι-
άν, Τρικαλινός (69’ Πολιανίδης), Τσακίρης, Ρακαβί-
νας, Αυγέρος, Τσελέπης (55’ Μαραντίδης), Κλάπης 
(46’ Βαταμίδης), Καμπερι, Καράμπελας, Αμανατίδης 
(55’ Πάρρας).

ΣάκηςΘεοδοσιάδης:«Πάμεγιατοντελικό
στονΕύοσμο»-Βαγγελόπουλος:«ΗΒΕΡΟΙΑ

εκείπουτηςαξίζει»
Αρκετές φιλοφρονήσεις μεταξύ των δύο προπο-

νητών είχαμε στην συνέντευξη τύπου μετά το τέλος 
του αγώνα της ΒΕΡΟΙΑΣ με τον Ολυμπιακό Κυμίνων 
(2-0). Ο τεχνικός της «Βασίλισσας» Σάκης Θεοδοσι-
άδης είπε μεταξύ άλλων πως η ομάδα του θα ετοιμα-
στεί για τη νίκη στον Εύοσμο κόντρα στον Αγροτικό 
Αστέρα, ενώ ο συνάδελφός του Σταύρος Βαγγελό-
πουλος εξέφρασε τη βεβαιότητα πως η ΒΕΡΟΙΑ θα 
βγει πρωταθλήτρια στον όμιλο. Αναλυτικά:

ΣΤΑΥΡΟΣΒΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ(ΚΥΜΙΝΑ):
«Είναι τιμή που έχω δίπλα μου τον Σάκη Θεοδοσι-

άδη, τον οποίο αντιμετώπισα και ως ποδοσφαιριστής. 
Τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται στο ποδόσφαιρο. Προ-
πονητές με ήθος και αξιοπρέπεια πάνω σ’ αυτό που 
κάνουν. Του εύχομαι ολόψυχα να πάει τη ΒΕΡΟΙΑ ο 
ίδιος εκεί που της αξίζει, στην SuperLeague. 
Εμείς παλεύουμε με αξιοπρέπεια το κάθε 
παιχνίδι και έτσι ήρθαμε και στη Βέροια. Ξέ-
ραμε που αγωνιζόμασταν και είμαστε ρεαλι-
στές. Η ΒΕΡΟΙΑ είναι το φαβορί και θα βγει 
στην επόμενη κατηγορία. Εμείς κοιτάμε από 
τώρα τι μπορεί να γίνει για του χρόνου στην 
κατηγορία που θα αγωνιζόμαστε. Εύχομαι 

καλή συνέχεια στον Σάκη και η ΒΕΡΟΙΑ να βρει τον 
δρόμο της, να πάει εκεί που της αξίζει».

ΣΑΚΗΣΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ):
«Αντεύχομαι στον Σταύρο τα καλύτερα και σε 

προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Καλή 
δύναμη και κουράγιο στο καινούργιο εγχείρημα σαν 
προπονητής. Είναι τον τελευταίο μήνα στα Κύμινα 
και σήμερα αυτό που είδα, μου άρεσε πάρα πολύ. 
Μια ομάδα που έπαιξε απελευθερωμένα, με σκε-
πτικό να παίξει και να δημιουργήσει. Εύχομαι στην 
ομάδα των Κυμίνων να βρει το κουράγιο και να επα-
νέλθει στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Για εμάς ήταν μονόδρομος η νίκη. Θεωρώ ότι 
τα παιδιά ήταν πλήρως συνειδητοποιημένα. Από 
την αρχή μέχρι και το τελευταίο λεπτό ήταν συγκε-
ντρωμένα στο παιχνίδι. Κατορθώσαμε βάλαμε δύο 
γρήγορα γκολ και αυτό μας έδωσε ηρεμία ώστε να 
διαχειριστούμε το παιχνίδι καθ΄ όλη την διάρκειά του. 
Από κει και πέρα αυτό που κοιτάμε είναι η ουσία.

Έμεινε άλλη μία βδομάδα, η πιο σημαντική όλης 
της χρονιάς. Είμαστε όλοι πλήρως συνειδητοποιημέ-
νοι στο που έχει φτάσει η ομάδα, την οποία έφτασαν 
εδώ οι ποδοσφαιριστές μου και αξίζουν πολλά συγ-
χαρητήρια. Θα ξεκουραστούμε τις επόμενες μέρες, 
θα ετοιμαστούμε για τον τελικό που είναι μέσα στον 
Αγροτικό Αστέρα και πιστεύω ότι έχουμε όλα τα εχέγ-
γυα και τις δυνατότητες να πάρουμε τη νίκη και την 
άνοδο, κάτι που αξίζουν αυτά τα παιδιά. Πραγματικά 
από το καλοκαίρι καταβάλλουν τεράστια προσπά-
θεια. Ευχαριστούμε τον κόσμο που σήμερα ήταν 
αρκετός στο γήπεδο και βοήθησε στις προσπάθειες 
των παικτών». Απαντώντας σε ερωτήσεις ο προπο-
νητής της ΒΕΡΟΙΑΣ είπε:

«Για εμάς δεν υπάρχουν δύο αποτελέσματα στον 
Εύοσμο. Όταν κοιτάς τα δύο αποτελέσματα, πολ-
λές φορές οδηγεί στον όλεθρο. Για εμάς αυτό που 
προέχει είναι να είμαστε καλά προετοιμασμένοι και 
νομίζω ότι έχουμε δείξει πως έχουμε όλες τις δυνα-
τότητες. Οι παίκτες έχουν συνειδητοποιήσει πως με 
την άνοδο η ομάδα αλλάζει επίπεδο και μαζί με την 
ομάδα αλλάζουν επίπεδο και οι παίκτες. Θεωρώ ότι 
όλοι μας θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, με 
πρωταγωνιστές τους παίκτες, οι οποίοι είναι οι κύριοι 
εκφραστές της προσπάθειας, για να πετύχουμε αυτό 
που παλεύουμε ολόκληρη την χρονιά.

Άγχος υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν μπο-
ρείς να κάνεις διαφορετικά. Αυτό που προσπαθούμε 
να κάνουμε είναι να βγαίνει από τους παίκτες το 
δημιουργικό άγχος. Έχουμε δείξει ότι είμαστε δυνατοί 
και σαν παίκτες και σαν χαρακτήρες και πιστεύω 
πως όταν έρθει εκείνη η ώρα θα δώσουν τον καλύτε-
ρό τους εαυτό και θα πάρουμε αυτό που αξίζουμε».

πηγή. kerkidasport.gr
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Νίκησεμε2-0ηΒέροιατονΟλυμπιακόΚυμίνων
ΣτονΕύοσμοθαπανηγυρίσειτηνάνοδο

Σάκης Θεοδοσιάδης: «Πάμε για τον τελικό στον Εύοσμο» - Βαγγελόπουλος: «Η ΒΕΡΟΙΑ εκεί που της αξίζει»



Την ήττα με 29-22 γνώρισε στην Αθήνα 
από τη Νέα Ιωνία η Βέροια. Η ομάδα του 
Κώστα Χαραλαμπίδη, διεκδίκησε κάτι από 
το ματς και έμεινε κοντά στο σκορ έως το 
50’. Στο τελευταίο όμως δεκάλεπτο, η Νέα 
Ιωνία είχε περισσότερες επιλογές, ξέφυγε 
στο σκορ και έφτασε στη νίκη χωρίς να 
κινδυνεύσει.

Τα πεντάλεπτα: 4-2, 6-5, 6-8, 10-10, 
13-12, 15-15 (ημχ) (17-16, 19-17, 20-19, 
21-19, 25-21, 29-22

Ο.Φ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ (Σαμαράς): Κεπεσίδου, 
Μανιά 4, Φράγκου, Χαριτίδη, Καρέλα 4, 
Μακρή, Κερλίδη, Ντιμτσούδη 1, Μάγκου, 
Χρυσή 4, Διακογιάννη 1, Κοντοστέργιου 
3, Σαραντάκου 1, Άντριτσουκ 7, Κόβιτς 5, 
Καραμάνου.

ΒΕΡΟΙΑ 2017 (Μακρίδου): Ταμαρο-
γλου, Τσιομπάνου 12, Κοτζαχρήστου 1, 
Κονέσκι 2, Στάμου, Βαφειάδου, Δελησσά-
βα, Ταϊρίδου, Τσιτλακίδου 3, Ανδρονικίδου, 
Ματαρώνα 2, Νταβίντοβιτς 2.

Διαιτητές: Κινατζίδης-Φωτακίδης, Δίλε-
πτα: 3-6, Πέναλτι: 3/3-6/7

Χάντμπολ Α1 
Γυναικών
«Σκληρό
καρύδι»η
Βέροια2017
ηττήθηκε
στηνΝ.
Ιωνίαμε

29-22

Παρουσία πλήθους κόσμου η 
ανδρική ομάδα του Φιλίππου 
Βέροιας έκανε μια τεράστια 

νίκη απέναντι στην ομάδα των Φαρ-
σάλων με 71-63. Το παιχνίδι κρίθηκε 
στα τελευταία λεπτά με την ομάδα της 
Βέροιας να είναι πιο ψύχραιμη. Στο 
πρώτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι 
με πρωταγωνιστές Γκιουλέκα και 
Δέσπο προηγήθηκαν με 8-11 στο 5’ 
αλλά γρήγορα ο Φίλιππος ισοφάρισε 
σε 11-11. Τα Φάρσαλα με πόντους 
2-7, πήραν μια διαφορά στο 8’ (13-18) 
αλλά με δυο τρίποντα ο Κοθράς μεί-
ωσε σε 19-20, που ήταν και το σκορ 
του πρώτου δεκαλέπτου.

Η ομάδα του Γκίμα προηγήθηκε με 24-20 στο 12’ 
οι φιλοξενούμενοι όμως με 0-6 έκαναν το 24-26. Με 
σουτ από την περιφέρεια ο Φίλιππος πήρε και πάλι 
προβάδισμα με 37-30 στο 18’ αλλά τα Φάρσαλα μεί-
ωσαν 15’’ πριν το ημίχρονο σε 37-35.

Στο 28′ η διαφορά για τον Φίλιππος πήγε ΣΤΟ +8 
(46-38|) ενώ στο 29’ έγινε το 51-42 για την ομάδα 
του Γκίμα η οποία με πολύ καλή άμυνα είχε τον έλεγ-
χο του παιχνιδιού. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο  
σε 51-47 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Με σερί 0-12 τα Φάρσαλα πέρασαν 
μπροστά στο 35′ με 55-59. Ο Καντάρκος 
με ψυχραιμία μείωσε σε 57-59 με βολές. 
Το ίδιο έκανε και ο Ευθύμης Κοθράς μειώ-
νοντας σε 59-61 ενώ στην αμέσως επόμε-
νη φάση ο ίδιος παίκτης έκλεψε την μπάλα 
και ισοφάρισε σε 61-61. Από εκεί και πέρα 
ο παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες με 
τον Φίλιππο να παραμένει πιο ψύχραιμος 
και εκμεταλλευόμενος τα λάθη στην επίθε-
ση των φιλοξενούμενων πήρε την μεγάλη 
νίκη με 71-63.

Διαιτητές : Σιταρίδης – Αγραφιώτης
Δεκάλεπτα : 19-20, 37-35, 51-47, 71-63

Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας – Μπλατσιώ-
της): Παπαδόπουλος, Τσεσμετζιδης, Σι-
σμανης 5(1), Πονοπουλος, Γιαντσιδιώτης, 
Βαλλιος 3(1), Τσιακλαγκανος 3, Καβαρ-
γυρης, Κοθρας 37(5), Παραπουρας 8(2), 
Σουτζοπουλος 6, Κανταρκος 9.

Φάρσαλα (Φόρος): Λεπενιώτης 8, Χαι-
ρετίδης 2, Αναγνωστόπουλος 6(2), Τσιό-
γκας, Συνετός 2, Τοπουζίδης 17(3), Γκιου-
λέκας 19, Δέσπος 6, Φιλιππόπουλος 4

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της25ηςαγωνιστικής:

ΧΑΝΘ – Νίκη Βόλου  ....................67-65
Γέφυρα – Μαχητές-Πειραματικού  67-68
Φίλιππος Βέροιας – Φάρσαλα  .....71-63
Ίκαροι Σερρών – Αγρίνιο ..............67-80
Ελευθερούπολη – Μακεδονικός  ..70-57

Ανατόλια – Φαίακας  ..................................88-42
Ερμής Λαγκαδά – Στρατώνι ......................  68-59
Χαλκηδόνα – Έσπερος Λαμίας .................  70-66

ΗΒαθμολογία(Σε25αγώνες):
1. Ανατόλια  ..........................................48 (23-2)
2. Αγρίνιο  .............................................43 (18-7)
3. Ελευθερούπολη  ...............................43 (18-7)
4. Φίλιππος Βέροιας  ............................41 (16-9)
5. ΧΑΝΘ  ............................................40 (15-10)
6. Ερμής Λαγκαδά  .............................38 (13-12)
7. Μαχητές-Πειραματικού  ..................38 (13-12)
8. Χαλκηδόνα .....................................37 (12-13)
9. Έσπερος Λαμίας  ............................36 (11-14)
10. Φάρσαλα  .....................................35 (10-15)
11. Γέφυρα  .........................................35 (10-15)
12. Φαίακας Κέρκυρας  ......................35 (10-15)
13. Στρατώνι  ........................................34 (9-16)
14. Νίκη Βόλου  ....................................34 (9-16)
15. Ίκαροι Σερρών  ...............................33 (8-17)
16. Μακεδονικός  ..................................30 (5-20)

Ηεπόμενηαγωνιστική(26η,14/04):
Μαχητές-Πειραματικού – ΧΑΝΘ
Φάρσαλα – Γέφυρα
Μακεδονικός – Ανατόλια
Φαίακας Κέρκυρας – Ερμής Λαγκαδά
Στρατώνι – Χαλκηδόνα
Νίκη Βόλου – Ελευθερούπολη
Έσπερος Λαμίας – Ίκαροι Σερρών
Αγρίνιο – Φίλιππος Βέροιας
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Την ήττα με 24-28 γνώρισε στην 
Βέροια από την Αναγέννηση 
Άρτας ο Φίλιππος. Σε γενικές 

γραμμές, ήταν ένα παιχνίδι με τις δυο 
ομάδες κοντά στο σκορ. Ο Φίλιππος 
είχε την ευκαιρία να ανατρέψει το εις 
βάρος του σκορ στο τελευταίο δεκάλε-
πτο, αλλά πλήρωσε αβίαστα λάθη που 
του στέρησαν κρίσιμα γκολ.

Στο πρώτο μέρος, ο Φίλιππος είχε τον έλεγχο στο 

πρώτο εικοσάλεπτο και το προ-
βάδισμα στο σκορ. Στο τελευταίο 
8λεπτο όμως, έμεινε χωρίς σκορ 
στην επίθεση και έδωσε την ευ-
καιρία στην Αναγέννηση να μετα-
τρέψει το 8-6 του 22’ σε 8-11 στο 
28’ και 9-13 στο 30’.

Στο δεύτερο μέρος, οι Βεροιώ-
τισσες μπήκαν βελτιωμένες, ισορ-
ρόπησαν το ματς και ισοφάρισαν 
στο 40’ (16-16) ενώ λίγο αργό-
τερα πήραν και προβάδισμα με 
18-17 (43’). Στο τελευταίο τέταρτο 
του ματς, η Αναγέννηση πήρε και 
πάλι το πάνω χέρι και προηγήθη-
κε με 20-22 στο 49’ και 21-24 στο 
53’.Στο 56’ και με το σκορ στο 23-
25 ο Φίλιππος έχασε δυο φορές 
μοναδικά τετ α τετ με πατήματα 
γραμμής και η Αναγέννηση στο 
57’ έκανε το 23-26. Οι φιλοξενού-
μενες είχαν την Έλενα Μούρνου 
σε μεγάλη μέρα αφού πέτυχε 11 
γκολ , διατήρησαν την ψυχραιμία 
τους στο τελευταίο τρίλεπτο, και 
πήραν τη νίκη με 24-28.

Πεντάλεπτα: 3-1, 5-3, 5-4, 7-6, 
8-8, 10-13 (ημ.), 13-15, 16-16, 20-19, 21-22, 23-25, 
24-28

ΦΙΛΙΠΠΟΣ: (Τσικίνας) Νάτσο 2, Κατσικαρώνη, 
Εμμανουηλίδου 2, Καραμήτσου, Γιαννοπούλου 5, 
Ανθίτση 6, Καραχαρίση 8, Θεοδοσοπούλου, Σπυρι-
δοπούλου, Ζουμπουλίδου, Γεωργιάδου, Γαβριηλί-
δου, Θεοδοσοπούλου, Νούσια, Λούρη 1.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: (Ντάρας) Μπαλάφα, Σκουτέλα 5, 
Σκάρα 5, Μούρνου 11, Σαΐντοβα, Κολτούκη, Κανάρα, 
Ανδρίτσου 3, Κουρέλη, Μέγα, Κώστα, Μάστακα 4.

Δίλεπτες: 2/2, Πέναλτι: 1/1, 4/4. Διαιτητές: Τέμης, 
Γιάννου.

XάντμπολΑ1Γυναικών
Εντός έδρας ήττα του Φιλίππου

από την Αναγέννηση Άρτας

Μπάσκετ Β’ Εθνική

Ομάδααπό«ατσάλι»οΦίλιππος
πέτυχεσπουδαίανίκη71-63

επίτωνΦαρσάλων
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Κάτω από μία ανοιξιάτικη μέρα 
και με μεγάλη συμμετοχή 
αθλουμένων και θεατών έγινε 

ο 4ος δρόμος  στην μνήμη των 21 αδι-
κοχαμένων μαθητών του Μακροχω-
ρίου. Η εμπειρία των τελευταίων χρό-
νων αποτέλεσε την πυξίδα να γίνουν 
άψογα όλες οι διοργανώσεις και στις 
πέντε κατηγορίες και η οργάνωση 
τελείωσε με την αναμνηστική φωτο-
γραφία των εθελοντών στην πλατεία 
που πήρε το όνομα των 21 μαθητών, 
περιποιημένη από τον αντιδήμαρχο 
Βέροιας κ. Παπαδόπουλο με λουλού-
δια με το νούμερο 21 αλλά και 21 προ-
βολάκια που φωτίζουν την πλατεία. 

Υπήρχε και πάλι συγκινησιακή φόρτιση και το 
σύνθημα που κυριάρχησε ήταν «δεν θα σας ξεχά-
σουμε ποτέ. « 

Στο αγωνιστικό κομμάτι έχουμε την μεγάλη συμ-
μετοχή σε όλες τις κατηγορίες και αυτό δείχνει οτι ο 
κόσμος αγκάλιασε αυτή την διοργάνωση που έχει 
παρόν και μέλλον. 

Φυσικά μεγάλη η συμμετοχή και των τοπικών αρ-
χών με επικεφαλής τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Βοργια-
ζίδη τον πρόεδρο του ΚΑΠΑ κ. Στέργιο Διαμάντη , με 
τον αντιδημάρχους κ.κ Παπαδόπουλο , Κορωνά, Λυ-
κοστράτη , τον Βουλευτή της Ν.Δ κ. Βεσυρόπουλο, 
τους περιφερειακούς συμβούλους κ.κ Καρατζιούλα 
και Σαρρηγιαννίδη, τους υποψηφίους κ.κ Μουρτζίλα  
και Νεστορόπουλο,  Δημοτικούς συμβούλους και 
πολλούς εκπροσώπους σωματείων της περιοχής . 
Επίσης διακρίναμε τον ένθερμο φίλο του αθλητισμού 
πρόεδρο του ΑΣ. Μέσης κ. Ιορδάνη Κυρακλίδη.

Στο τέλος η οργανωτική επιτροπή τίμησε τους 
τρεις πρώτους νικητές σε κάθε κατηγορία, όπως επί-
σης ανθρώπους του αθλητισμού και του πολιτισμού 
με μεγάλη προσφορά στην περιοχή. 

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑΑΓΏΝΩΝ
10 χιλ 
1) Γάζος Δημήτριος   ( ΠΑΣ Ζωγράφου) 
2) Παπαδόπουλος Αθανάσιος (  Αιανή Κοζάνης) 
3) Κωνσταντινίδης Κοσμάς 
4) Αθανασίου Βασίλης
5) Δημητριάδης Αμβρόσιος
6) Χασάπης Χρήστος 

10χιλΓυναικών
1) Γρηγοριάδου Μακρίνα  (Γιαννιτσά) 
2) Λαμπροπούλου Κατερίνα (makridisteam)
3) Διαμαντοπούλου Βασιλική ( Casper Runnihg 

team)
4) Μανώλη Αλεξάνδρα (Σύλλογος Δρομέων Βέ-

ροιας ( sportstrainig-karagiannis )
5) Ηλιάδου Φωτεινή ( makridisteam) 
6) Χατζηπανταζή Φωτεινή ( makridisteam) 

ΑποτελέσματααγοριώνΓυμνασίων
1) Παναγιώτης  Αθανασιάδης
2) Κωνσταντίνος Ζήση 
3) Δημήτριος Λιόγκας

Αποτελέσματακοριτσιώνγυμνασίων
1)Έμυ Λάζου 
2)Μαρία- Δήμητρα Τσάρκα
3) Ήλια Μπαρμπαρούση 

ΑποτελέσματααγοριώνΔημοτικών
1) Καραγιάννης Αλέξανδρος 
2) Νέστορας Θεόδωρος 
3) Βαλσαμόπουλος Γιάννης

ΑποτελέσματακοριτσιώνΔημοτικών
1) Μαρία Στίμου
2) Αφροδίτη Κοσμίδου
3) Αντωνία Γραμματικοπούλου 

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του νέου συλλό-
γου ΨΗΦΙΦΩΤΟ κ. Ελευθεριάδης  τόνισε .

«Ευχαριστούμε όλους όσους παραβρέθηκαν και 
συμμετείχαν στον 4ο αγώνα του δρόμου μνήμης των 

21 μαθητών.
Εκ μέρους του Δ.Σ του νεοσύστατου Πολιτιστι-

κού Συλλόγου Μακροχωρίου «ΨΗΦΙΔΩΤΟ» και της 
οργανωτικής επιτροπής του αγώνα , θα ήθελα να 
εκφράσω τα συγχαρητήρια σε όλους τους συμμε-
τέχοντες από όλες τις κατηγορίες του αγώνα και να 
ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία μας πρωτί-
στως με τον ιδρυτή του αγώνα πολιτιστικό σύλλογο 
ΝΤΟΠΙΩΝ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ. 

Ευχαριστούμε τον Δήμο Βέροιας και ιδιαίτερα τον 
Δήμαρχο κ. Βοργιαζίδη, τον ΚΑΠΑ με τον συμπαρα-
στάτη σε όλη την προσπάθεια της διοργάνωσης αξι-
ότιμο πρόεδρο της κ. Διαμάντη Στέργιο, τον διοικητή 
της τροχαίας Βέροιας  για την άψογη συνεργασία ως 
προς την ασφαλή διαδρομή του αγώνα κ. Παρούτο-
γλου, τον σύλλογο Δρομέων Βέροιας για την μεγάλη 
βοήθεια με την παρουσία του κ. Γιάννη Καραγιάννη 
και του πρόεδρου του συλλόγου κ. Βασίλη Τσιάρα, 
και την αμέριστη και απο καρδιάς εθελοντική παρου-
σία όλων των εθελοντών.

Να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν για την 
μικρή η μεγάλη στήριξη που παρείχαν για την ομαλή 
διεξαγωγή του αγώνα. 

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας 
που ανταποκρίθηκαν και στάθηκαν δίπλα στην προ-
σπάθεια μας. 

Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με τις απονομές 
στους νικητές όλων των κατηγοριών και με τιμητικές 
πλακέτες σε ανθρώπους που έχουν προσφέρει σε 
αθλητικό , πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο.

Σας ευχαριστούμε όλους για άλλη μία φορά και 
ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον 5ο Αγώνα 
δρόμου τον Απρίλιο του 2020.»

Οιειδικέςβραβεύσεις
Για την προσφορά τους στον Αθλητισμό και τον 

Πολιτισμό βραβεύτηκαν οι κ.κ Μουρτζίλας Στέργιος 
πρόεδρος της ΕΠΣ Ημαθίας, Γιώργος Κικερίδης (πο-
δόσφαιρο) Τσακαλίδης Δημήτριος (ποδόσφαιρο) Κε-
λεπούρης Νικόλαος (προπονητής στίβου) Μηνάς Κυ-
ριάκος (προπονητής στίβου) Κελεπούρης Αντώνιος 
(πολιτισμός) Καραντουμάνης  Κώστας (προπονητής 
στίβου) την ομάδα ποδοσφαίρου της Ένωσης Απ. 

Παύλου) τον Βασίλη Τσιάρα (πρέοδρο του συλλόγου 
δρομέων Βέροιας) την Παπαδόπούλου  Μαρία (χαν 
τμπολ) 

Τιμής ένεκεν για τηνπροσφοράστηνπραγ-
ματοποίηση«Ενόςονείρου»

Τροχαία Βέροιας  (Αστυνομία) 
Ελληνικός Στρατός (Στρατός) 
Σύλλογος ΛΟΝΑΠ 

Τιμής ένεκεν για τηνπροσφορά τους στον
πολιτισμό 

Τσιάρας Αχιλλέας  (χοροδιδάσκαλος) 
Σύλλογος Ποντίων 
Σύλλογος Ποντίων Ασβεστάς Βασίλειος ( χοροδι-

δάσκαλος) 
LUCY TAYLOR ( Σχολή χορού) 
Αναγνώστου Ειρήνη (Σύλλογος ΨΗΦΙΔΩΤΟΎ)
Στέργιος Διαμάντης (πρόεδρος ΚΑΠΑ) 
Όραμα Ελπίδα ( για την προσφορά στην κοινω-

νία) 
Πρωτοβουλία για το παιδί ( για την προσφορά 

στην κοινωνία)
HELLASTRON- ΜΑΝΔΑΛΩΖΗΣ ( Για την προ-

σφορά στην πραγματοποίηση ενός ονείρου) 

Επίσης τιμής ένεκεν για την προσφορά στην 
πραγματοποίηση ενός ονείρου στους εξής

Σύλλογος Άνυδρου, Σύλλογος Τριλόφου, Σύλλο-
γος Ξεχασμένης, Σύλλογος Διαβατού, Σύλλογος ρυθ-
μικής γυμναστικής του Φιλίππου Βέροιας, Σύλλογος 
γονέων Λυκείου Μακροχωρίου, Σύλλογος γονέων 
Γυμνασίου Μακροχωρίου, Σύλλογος γονέων Δημο-
τικού Διαβατού, ΛΕΜΟΒ, σύλλογος Φυσιοθεραπευ-
τών, Ψωμιάδου Μαρία (ιατρός) Αραμπατζή Μαρία 
(ιατρός) Κελεσίδου Νένα (ιατρός) Τσιλιγκαρίδου Κική, 

Ζήση Νεκταρία ,(νοσηλεύτρια) Παπαδόπουλος 
Παν.( νοσηλευτής) 

Γάτος Νίκος (νοσηλευτής) Συμέλα Τσουλτσίδου, 
(Διαβατός) 

για την προσφορά στην κοινωνία 
Σύλλογος Ν. Νικομήδειας «Η Αγάπη» 
Ρήκος Χρήστος (πιλότος ΜΙΡΑΖ)

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε ο 4ος δρόμος 
μνήμης των 21 μαθητών του Μακροχωρίου
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Το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά-
ζει! Η αναδιάρθρωση θα προ-
χωρήσει κανονικά όπως απο-

φάσισε ο υφυπουργός Αθλητισμού 
Γιώργος Βασιλειάδης και πλέον από 
την επόμενη σεζόν θα έχουμε τρεις 
επαγγελματικές κατηγορίες. Την Super 
League, την Super League 2 και την 
Football League!

Αυτές θα έχουν:
14 ομάδες η Super League
12 ομάδες η Super League 2
14 ομάδες η Football League
Όλες οι ομάδες των τριών επαγγελματικών κα-

τηγοριών θα πρέπει έχουν ΜΟΝΟ επαγγελματίες 
ποδοσφαιριστές.

Πως θα διαμορφωθούν οι 14 ομάδες της Super 
League την επόμενη σεζόν:

Οι πρώτες 12 της βαθμολογίας θα μείνουν και την 
χρόνια 2019-2020

Θα προστεθεί ο πρωταθλητής της Football 
League (Βόλος ΝΠΣ)

Η τελευταία θέση θα κριθεί από το μπαράζ με-
ταξύ του 13ου της Super League και του 2ου της 
Football League.

Πως θα διαμορφωθούν οι 12 ομάδες της Super 
League 2 την επόμενη σεζόν:

Οι 8 ομάδες από τις θέσεις 3 έως 10 της φετινής 
Football League

Οι 3 ομάδες που θα υποβιβαστούν από την 
Super League

Η 1 ομάδα που θα κριθεί από το μπαράζ μεταξύ 
του 13ου της Super League και του 2ου της Football 

League.
Πως θα διαμορφωθούν οι 14 ομάδες της Football 

League την επόμενη σεζόν:
Οι 2 ομάδες που θα τερματίσουν φέτος στην 11η 

και την 12η θέση της Football League.
Οι 8 ομάδες που τερμάτισαν πρώτες φέτος στην 

Γ’ Εθνική
Οι 4 ομάδες που θα προκύψουν από τα μπαράζ 

της Γ’ Εθνικής (οι 8 δεύτεροι των ομίλων μεταξύ 
τους).

*Οι ομάδες που θα τερματίσουν φέτος στις θέσεις 
13-16 στην Football League ουσιαστικά θα υποβιβα-
στούν δύο θέσεις!

Με βάση την τωρινή βαθμολογία λοιπόν οι ομά-
δες της Super League την επόμενη σεζόν θα είναι:

ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός
ΑΕΚ
Ατρόμητος
Αρης
Παναθηναϊκός
Παναιτωλικός
Λαμία
Πανιώνιος
ΑΕΛ
Ξάνθη
Αστέρας Τρίπολης
Βόλος ΝΠΣ
ΠΑΣ Γιάννινα ή Πλατανιάς

Με βάση την τωρινή βαθμολογία οι ομάδες της 
Super League 2 θα είναι:

ΟΦΗ
Λεβαδειακός
Απόλλων Σμύρνης
ΠΑΣ Γιάννινα ή Πλατανιάς
Απόλλων Λάρισας
Εργοτέλης
Παναχαϊκή
Απόλλων Πόντου
ΑΟΧ Κισσαμικός
Κέρκυρα
Δόξα Δράμας
ΑΕ Καραϊσκάκης

Με βάση την τωρινή βαθμολογία οι ομάδες της 
Football League θα είναι:

Ηρακλής
Τρίκαλα
Καβάλα
ΒΕΡΟΙΑ
Κρόνος Αργυράδων
Ολυμπιακός Βόλου
Ιεράπετρα
Ιάλυσος
Αιγάλεω*
Ασπρόπυργος
+4 ομάδες που θα προκύψουν από τα μπαράζ 

των 8 δεύτερων των ομίλων
*Το Αιγάλεω είναι η μοναδική ομάδα που έχει 

εξασφαλίσει το πρωτάθλημα στον όμιλό του στην Γ’ 
Εθνική.

Με νίκη έκλεισε τα φετινά 
εκτός έδρας παιχνίδια της 
η ομάδα της ΑΓΚΑΘΙΑΣ. Οι 

«ασπρόμαυροι» πέρασαν από το 
Αμύνταιο επικρατώντας με σκορ 
1-0 του τοπικού Ερμή, με τέρμα που 
πέτυχε μόλις στο 6ο λεπτό ο Ραφαήλ 
Σούκιας με ωραία ατομική ενέργεια 
και εύστοχο πλασέ.

Η ομάδα του Σταύρου Κωστογλίδη έχασε αρκε-
τές ακόμη ευκαιρίες, όμως δεν κατάφερε να διευ-
ρύνει το προβάδισμά της και έτσι το 1-0 παρέμεινε 
ως το τέλος.

ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Νταμπίζας): Ηλιόπουλος, 
Γιορεντζίδης, Δόνες, Σωτηριάδης, Χαμαλίδης (86’ 
Σεϊταρίδης), Γκάρας, Αμαραντίδης, Τσορλίνης (86’ 
Μπερμπερίδης), Αθανασιάδης (21’ Δούμτσης), Θε-
οδουλίδης, Τσολάκης (68’ Ακριτίδης).

ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ (Κωστογλίδης): Τόλιος, Ρογ-
γότης, Λιόλιος, Πατσιαβούρας (85’ Κασαπίδης), 
Κίτσας Ελ., Ζαρογιάννης (82’ Πέτκος), Αβραμόπου-
λος, Σούκιας (65’ Μούδιος), Γκελοσάνι, Χατζόπου-
λος, Κίτσας Ευγ.

ΔηλώσειςΣταύρουΚωστογλίδη
Μετά τη νίκη της ομάδας του στο Αμύνταιο 

με 1-0 επί του τοπικού Ερμή, ο προπονητής τη 
ΑΓΚΑΘΙΑΣ Σταύρος Κωστογλίδης έκανε στο 
kerkidasport.gr τις παρακάτω δηλώσεις:

«Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι και από τις δύο 
ομάδες, χωρίς σκοπιμότητες. Εμείς απελευθερω-
μένοι πλέον από το άγχος, ήμασταν πολύ καλοί 
επιθετικά, είχαμε ταχύτητα στο παιχνίδι μας και 
βρήκαμε πολλές λύσεις. Δημιουργήσαμε πολλές 
φάσεις αλλά καταφέραμε να σκοράρουμε μόνο μία 
φορά.

Πλέον κοιτάμε το εντός έδρας παιχνίδι με τον 

Λαγκαδά, το οποίο θα ολοκληρώσει την φετινή 
χρονιά για την ομάδα μας».

Τααποτελέσματα
2οςόμιλος

ΠΑΟ Κουφαλίων – Μακεδονικός 1-0
Ερμής Αμυνταίου – Νίκη Αγκαθιάς 0-1
ΠΟ Τριγλίας – ΑΣ Γιαννιτσά 3-1
ΑΠΕ Λαγκαδά – Εδεσσαϊκός 0-3
Αλμωπός Αριδαίας – Αγροτικός Αστέρας 3-0
Άρης Παλαιοχωρίου – Μελιτέας Μελίτης 2-0
Βέροια – Ολυμπιακός Κυμίνων 2-0

Ηβαθμολογία
1) Βέροια 54
2) ΠΟ Τρίγλια 52
3) Παλαιοχώρι 51
4) Αγκαθιά 50
5) Εδεσσαϊκός 44
6) Αριδαία 42
7) Μακεδονικός 36
8) Αγρ. Αστέρας 34
9) ΑΣ Γιαννιτσά 34
10) Κουφάλια 21
11) Κύμινα 19
12) Μελιτέας 18
13) Λαγκαδάς 13
14) Αμύνταιο 12

Επόμενηαγωνιστική
Κυριακή14/4/201916.00

Αγρ. Αστέρας- Βέροια 
ΑΣ Γιαννιτσά- Αριδαία 
Αμύνταιο - Κουφάλια
Εδεσσαϊκός- Παλαιοχώρι 
Μακεδονικός - ΠΟ Τρίγλιας 
Αγκαθιά- Λαγκαδάς 
Κύμινα-     Μελιτέας 

πηγή kerkidasport.gr

Οριστικά αποφάσισε την αναδιάρθρωση 
ο Υφυπουργός. Πως θα είναι τα 

πρωταθλήματα την επόμενη σεζόν

Γ’ Εθνική
ΝίκησεστοΑμύνταιο0-1ηΑγκαθιά

Αποτελέσματα -βαθμολογία

Εκτός έδρας ήττα με 76-60 γνώρι-
σε στα Γρεβενά ο ΑΟΚ. Η Βεροι-
ώτικη ομάδα κατέβαλε φιλότιμη 

προσπάθεια αλλά δεν κατάφερε να 
απειλήσει τον πρωτοπόρο Πρωτέα. 
Οι γηπεδούχοι πήραν από την αρχή 
τον έλεγχο του ματς, ξέφυγαν στο 
σκορ και συντήρησαν μια διαφορά 10 
πόντων στο πρώτο εικοσάλεπτο. Στο 
δεύτερο μέρος, η διαφορά άνοιξε και 
το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε στο 
τρίτο δεκάλεπτο.

Δεκάλεπτα: 19-9, 40-32, 57-45, 76-60
Διαιτητές: Κουκουλεκίδης-Τσαντάλη
Πρωτέας Γρεβενών (Μουρουζίδης): Κλωνάρας 

15(1), Γρούδος 12, Μαλούτας 10(2), Μιχαηλίδης 

18(4), Γιώτας, Συλλάκος, Ταμπακάκος, Τακίδης 2, 
Μπόζιαρης 7(1), Σιούμουρας , Μακρής 4, Μαλιούρας 
8.

ΑΟΚ Βέροιας (Κελεπούρης): Στοϊτσης 8, Ντου-
λαβέρης 4, Γκάνας 14(3), Αβραμίδης, Ιωαννιδης 3, 
Κασαμπαλής 12, Στογιαννόπουλος 3, Καραθανάσης 
6(1), Γιοβανόπουλος, Χαραλαμπίδης 10.

Αντέδρασε αργά η Μελίκη
Εκτός έδρας ήττα γνώρισε στα Ιωάννινα η Μελί-

κη. Ηττήθηκε με 67-62 παρά την φιλότιμη προσπά-
θεια στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Η Μελίκη είχε άσχημο πρώτο μέρος. Έχασε νω-
ρίς την επαφή με το σκορ και βρέθηκε 20 πόντους 
πίσω στο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος προσπάθησε 
να αντιδράσει, μείωσε την διαφορά αλλά τα Ιωάννινα 
κράτησε το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος.

Δεκάλεπτα: 24-11, 47-27, 59-50, 67-62
Διαιτητές: Παπαθανασίου-Θρασυβουλίδης
ΑΓΣ Ιωαννίνων (Τσουκανέλης-Τσαμπαλάς): Καν-

νής 6, Ζαμπέτης 6, Σαχπατζίδης, Αντωνίου 8, Πουρ-

νάρας 14, Χρύσης 14, Μάκης 4, Παπανικολάου, 
Θυμνιός 8, Φίλιος 3(1), Θώδης 4, Πρεμέτης.

]ΓΑΣ Μελίκης (Ασλανίδης): Λιόλιος 19(1), Μαυρί-
δης 16, Μαγάλιος, Κυριάκου, Λέφας 16, Πεϊμανίδης, 
Ρογγότης 2, Κοτζάμπασης, Σταυρουλάκης 2, Λαπα-
τούρας 4, Καρατζάς 3(1), Καποδίστριας.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της22ηςαγωνιστικής

Πρωτέας Γρεβενών-ΑΟΚ Βέροιας ............  76-60
Τιτάνες Παλαμά-ΑΟ Καλαμπάκας .............  58-69
ΑΓΣ Ιωαννίνων-ΓΑΣ Μελίκης  ....................67-62
Ικαροι Τρικάλων-Δόξα Λευκάδας  ..............62-86
Ολυμπιακός Βόλου-Νικόπολη Πρέβεζας ..  91-54
Μαντουλίδης-ΠΑΣ Γιάννινα .......................67-83
Ρεπό: Εύαθλος Πολυκάστρου

Ηβαθμολογία
1. Πρωτέας Γρεβενών .................................... 38
2. ΠΑΣ Γιάννινα  ............................................. 37

3. Δόξα Λευκάδας  .......................................... 36
4. ΑΓΣ Ιωαννίνων  .......................................... 34
5. Ικαροι Τρικάλων  ......................................... 30
6. Μαντουλίδης  .............................................. 30
7. Ολυμπιακός Βόλου  .................................... 30
8. Εύαθλος Πολυκάστρου  .............................. 29
9. Τιτάνες Παλαμά  ......................................... 29
10. ΑΟ Καλαμπάκας  ...................................... 28
11. ΓΑΣ Μελίκης  ............................................. 28
12. ΑΟΚ Βέροιας  ........................................... 25
13. Νικόπολη Πρέβεζας  ................................. 22

Ηεπόμενηαγωνιστική
ΑΟΚ Βέροιας-Τιτάνες Παλαμά
ΑΟ Καλαμπάκας-ΑΓΣ Ιωαννίνων
Δόξα Λευκάδας-Πρωτέας Γρεβενών
Νικόπολη Πρέβεζας-Ικαροι Τρικάλων
ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός Βόλου
Εύαθλος Πολυκάστρου-Μαντουλίδης
Ρεπό: ΓΑΣ Μελίκης

Μπάσκετ Γ’ Εθνική
Ήττες για ΑΟΚ Βέροιας και Μελίκη - Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα



Μαθητές του τομέα Γεωπο-
νίας του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας, το 
1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βέ-
ροιας, η Πρωτοβουλία για το 
παιδί, ο Δήμος Βέροιας, και άλ-
λοι εθελοντές μαζί, συμμετείχαν 
στην Σχολική Εβδομάδα Εθε-
λοντισμού που διοργάνωσαν 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Νοιάζομαι και Δρω», και η με-
γαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντι-
κή δράση στην Ελλάδα «Let’s 
do it Greece”, με στόχο την καλ-
λιέργεια του εθελοντισμού, την 
ανάδειξη του «εμείς» έναντι του 
«εγώ», την δημιουργία ενεργών 
πολιτών και μιας μεγάλης οικο-
γένειας εθελοντών με σκοπό να 
κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο.

Την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, στο δημοτικό πάρκο της Βέ-
ροιας μεταξύ των οδών Πιερίων , Σωτήρη Πέτρουλα και Χρυ-
σοστόμου Σμύρνης απέναντι από το Αστυνομικό Μέγαρο, 
έγινε καθαρισμός, φυτεύτηκαν καλλωπιστικά δενδρύλια και 
λουλούδια και επισκευάστηκαν παγκάκια.

Συμμετείχαν μαθητές από Δ’ Δημοτικού έως Γ’ Λυκείου, 
εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑΛ και του 1ου Ε.Κ. Βέροιας , 
ψυχολόγοι και παιδαγωγοί της Πρωτοβουλίας. Εκτός του 
απτού αποτελέσματος της παρέμβασης της δραστηριότη-
τας στο πεδίο, πάρα πολύ σημαντική ήταν η συνεργασία 
και το αδελφικό κλίμα που αναπτύχθηκαν και δημιούργη-
σαν με έναν μαγικό τρόπο μια μεγάλη οικογένεια εθελο-
ντών.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι μαθητές  
απέδειξαν ότι έχουν ψυχή, δυνατότητες και ικανότητες και ό-
ταν τους δίνονται οι ευκαιρίες μας κάνουνε περήφανους.
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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 ενδια-
φέρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωρ-
γία 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

Ευχαριστήριο Συλλόγου
Η Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό ευχαριστεί από καρ-

διάς τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Βέροιας -Ημαθίας 
‘Αγιος Παρθένιος’ για την προσφορά χειροποίητων πα-
σχαλινών ειδών προς πώληση για το πασχαλινό παζάρι 
του συλλόγου μας και για την  συνεχή τους στήριξη στο 
έργο μας.

Με εκτίμηση 
Το ΔΣ του συλλόγου ΜΑμΑ

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Προσκυνηματική 

Επίσκεψη
Προσκυνηματική επίσκεψη για τους χαιρετισμούς (ακάθιστος ύμνος) στο Ιερό ησυ-

χαστήριο Παναγίας Παραμυθιάς Γιαννιτσών την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, ώρα 
αναχώρησης 3.30 μ.μ. από Πλατεία Ελιάς και Ωρολογίου και Προμηθέα.

Πληροφορίες: Η λέσχη μας είναι ανοιχτή καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή στις 
ώρες 10.30-12.30. Τηλ.: 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Ο συγγραφέας
 Δημήτρης Μελικέρτης 

στο 5ο Γυμνάσιο Βέροιας

Την Τρίτη 2 Απριλίου επισκέφτηκε το 5ο γυμνάσιο Βέροιας ο συγγραφέας και δι-
δάκτορας δημιουργικής γραφής  Δημήτρης Μελικέρτης και μίλησε για τη λογοτεχνία 
επιστημονικής φαντασίας με αφορμή το βιβλίο του « ουφόψαρα». Ακολούθησε συζή-
τηση με τους μαθητές για τη φιλαναγνωσία και τη συγγραφή λογοτεχνίας για παιδιά και 
εφήβους. Επιπλέον έκανε  δύο εργαστήρια δημιουργικής γραφής για τους μαθητές της 
Γ΄Τάξης.

Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

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

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

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

ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει πενθήμερη εκδρομή, με 
πολύ οικονομική τιμή,  στο Βελιγράδι- Νόβισαντ - Βιέννη – Βουδαπέστη, στις  8-12 
Μαϊου  2019. Η εκδρομή 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.
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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 8-4-2019 μέχρι 14-4-
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 9-4-2019

13:30-17:30 ΤΡΟΧΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968

21:00-08:00 ΣΙΜΟΥ
ΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ 4 (πε-
ζόδρομος αγοράς) 23310-
73124

Φαρμακεία

Με νίκες συνέχισαν την 
πορεία τους στην  27η 
αγωνιστική, οι ομάδες που 

προπορεύονται στον βαθμολογικό 
πίνακα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ 
Ημαθίας. Τα Τρίκαλα διατηρήθηκαν 
στην κορυφή νικώντας εκτός έδρας 
με 3-0 τη Μαρίνα αλλά και... τον 
Αντιφάκο! 

Τους τρεις βαθμούς της νίκης πήρε και ο ΠΑ-
ΟΚ Αλεξάνδρειας που πέρασε με 4-1 από το 

Κλειδί, ενώ Ροδοχώρι και Νάουσα προχώρησαν 
με εντός έδρας επιτυχίες, κερδίζοντας με 2-0 τον 
Αχιλλέα Ν. και 3-0 το Παλαιοχώρι αντίστοιχα.

Στα «τρίποντα» επέστρεψε μετά από αρκετό 
διάστημα το Πλατύ που επικράτησε στο γήπεδό 
του με 1-0 του Μακροχωρίου, ενώ τη νίκη πήρε 
και η Αγ. Μαρίνα με 2-0 επί του Κοπανού.

Βροχή έπεσαν τα γκολ στο ματς της Μελίκης 
με την Επισκοπή, αφού οι δύο ομάδες αναδεί-
χθηκαν ισόπαλες με το εντυπωσιακό 5-5 (!), ενώ 
αντίθετα ένα γκολ είχαμε στην Αγ. Βαρβάρα και 
αυτό στο φινάλε του αγώνα, με την Χαρίεσσα να 
παίρνει τους τρεις βαθμούς (0-1).

Α’ΕΠΣΗ–27ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πλατύ – Μακροχώρι  ............................... 1-0
Μαρίνα – Τρίκαλα  ................................... 0-3
Αγ. Μαρίνα – Κοπανός  ........................... 2-0
Ροδοχώρι – Αχιλλέας Ν.  ......................... 2-0
Νάουσα – Παλαιοχώρι  ............................ 3-0
Κλειδί – ΠΑΟΚ Αλεξ.  ............................... 1-4
Μελίκη – Επισκοπή  ................................ 5-5
Αγ. Βαρβάρα – Χαρίεσσα  ....................... 0-1

Ηβαθμολογία
1) Μ. Α. Τρικάλων  .................................... 70
2) ΠΑΟΚ Αλεξ  .......................................... 66
3) ΓΑΣ Ροδοχωρίου  ................................. 64
4) ΦΑΣ Νάουσα  ....................................... 62
5) Πλατύ  .................................................. 50
6) Κοπανός  .............................................. 42
7) Χαρίεσσα  ............................................. 39
8) Μακροχώρι  .......................................... 37
9) Αγ. Μαρίνα  ........................................... 36
10) Αχιλλέας Ν.  ........................................ 33
11) Επισκοπή  .......................................... 28
12) Παλαιοχώρι  ........................................ 27
13) Μελίκη  ............................................... 19
14) ΑΟ Μαρίνας  ....................................... 18
15) Κλειδί  ................................................. 17
16) Αγ.  Βαρβάρα ....................................... 7

Επόμενηαγωνιστική
ΤΕΤΑΡΤΗ10/4/201916.30μ.μ.

Τρίκαλα- Ροδοχώρι 
Μακροχώρι- Αγ. Μαρίνα 
ΠΑΟΚ Αλεξ.  -Αγ. Βαρβάρα 
Παλαιοχώρι- Μελίκη 
Κοπανός- Νάουσα 
Επισκοπή- Χαρίεσσα 
Αχιλλέας Ν.- Κλειδί
ΑΟ Μαρίνας- Πλατύ 

Πηγή kerkidasport.gr

ΕΠΣ Ημαθίας

Κέρδισαν και οι «4» πρωτοπόροι
της βαθμολογίας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ -
ρισμα 100 τ.μ. στην 
οδό Σκρα 8 στη Βέ-
ροια, στον 2ο όροφο, 
διαμπερές (2 δωμάτια, 

σαλόνι, καθιστικό, κου-
ζίνα, W.C.) ανακαινι-
σμένο. Τιμή ευκαιρίας 
λόγω αναχώρησης στο 
εξωτερικό. Πληρ. τηλ.: 
6983 403110 κ. Λάκης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ περιοχή 
ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου 
ορ., 95 τ.μ. καθαρό με 

3ΔΣΚ μπάνιο, διαμπε-
ρές, ατομική θέρμανση. 
Χρήζει ανακαίνισης. Τι-
μή 32.000 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080 & 6973 
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 92 τ.μ., 2οε όρ., με 
άνετες σκάλες, σε καλή 
κατάσταση, γίνεται με 3 
δωμάτια, σαλοκουζίνα, 
μπάνιο. Τιμή 35.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικία 72 τ,.μ. σε οικό-
πεδο 800 τ.μ. στο Γιαν-
ναχώρι Νάουσας, με 
κεραμοσκεπή, κουφώ-
ματα αλουμινίου, με κα-
λοριφέρ. Τιμή συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6971 539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμά-
χιο 7.000 τ.μ., τοποθεσία 

ΤΟΥΜΠΑ, στο Μακρο-
χώρι Βέροιας. Τηλ.: 6977 
692769 & 23310 41588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 700 τ.μ. (οικοδο-
μήσιμο) στο Πανόρα-
μα δίπλα στον Παιδι-
κό Σταθμό «ΠΛΑΝΗ-
ΤΗΣ. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6983 403110 κ. 

Λάκης.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ η-
μιεπιπλωμένο διαμέ-
ρισμα στην περιοχή 
Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 
1ος όροφος με θέα, 
αυτόνομη θέρμανση, 
πόρτα ασφαλείας, συν-
θετικά κουφώματα και-
νούργια. Πληροφορίες 
κ. Παναγιώτης, τηλ.: 
6978 009149.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Κηρύ-
νειας 1, ενοικιάζεται δι-
αμέρισμα 96 τ.μ., 2Δ-
ΣΚWC, 2ος όρ., μεγάλα 
μπαλκόνια, θέα, κεντρι-
κή θέρμανση. Διαθέσι-
μο από 10 Απριλίου. 
Τηλ.: 6983 288903 & 

23310 71564.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μο-

νοκατοικία 130 τ.μ. στο 
Πανόραμα,  Ρωσσο -
προσφύγων 38, μεζο-
νέτα, ατομική θέρμαν-
ση, τζάκι, αποθήκη, ε-
ντοιχ. ντουλάπες, αυλή, 
μπάρμπεκιου, θέα, χω-
ρίς κοινόχρηστα. Τηλ.: 
6977 094350 & 6936 
554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα με 3ΔΣΚ, 
2WC, με υπέροχη θέα 
και αυτονομια θέρμαν-
σης 350 ευρώ. Τηλ.: 
6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζο-

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

ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ  ε -
νοικιάζεται γραφείο με 
τρεις χώρους κατάλλη-
λο για κάθε χρήση. Τιμή 
250 ευρώ. Τηλ.: 23310 
68080 & 6973 735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για 
επαγγελματική στέγη 
στην Ανοίξεως, έναντι 
πάρκου Αγ. Αναργύρων 
χώρος 90 τ.μ. (ημιόρο-
φος) κατάλληλα διαμορ-
φωμένος, γωνία, φωτει-
νός, με θέα το πάρκο, 

πλήρως ανακαινισμένος, 
αυτόνομη θέρμανση, 
a/c, 1 δωμάτιο, 1 ενιαί-
ος πολύ μεγάλος χώρος, 
χωλ, μπάνιο, κουζινα 

εξοπλισμένη, μπαλκόνι 
περιμετρικό (ελάχιστα 
κοινόχρηστα). Τηλ.: 6948 
744632, 6976 769046 
(απόγευμα 18.00-20.00).

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.
–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ 
ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Ε-
ΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ, 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡA-
ΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟ Ε-

ΘΝΙΚΗΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑ-

ΛΙΣΜΕΝΟΥΣ   ΤΟΥ Ο.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΟΗΘΟΥ  Ή ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

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

Ηεταιρία «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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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ζητά να προσλά-
βει: 1) Άνδρα ή γυναίκα 
έως 45 ετών, ως χειριστή 
υπολογιστή με γνώσεις 
το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 2) Οδηγό 
έως 45 ετών με δίπλωμα 
Γ΄, 3) Αποθηκάριο έως 45 
ετών. Τηλ.: 6947 021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑ-
ΧΙ με ειδική άδεια. Τηλ.: 
23310 71553.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός 
με επαγγελματικό ή ερασι-
τεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα 
για υπάλληλο γραφείου, 3) 
εργατοτεχνίτες για επιχείρη-
ση στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
312313 - 6974 814606.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ 105772 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται μικρή 

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

Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-
μπλέ , γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982, 
1 χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά 
, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάστα-
ση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με μία 
ντουλάπα, ενοίκιο 140€.

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: 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: 24727 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, ενοικιάζεται 
ισόγειο διαμέρισμα 95 τ.μ., καθ. με κοινόχρη-
στα μόνο το ρεύμα της σκάλας , κατασκευή 
1980, 2 υ/δ, πολύ άνετο , αυτόνομη θέρμανση 
με ωρομετρητές και με αποθήκη μέσα , τιμή 
τελική 230€, Αποκλειστική διάθεση και διαχεί-
ριση απο την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟ-

ΛΟΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής 
γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους 
και έχει δικό του WC.  Έχει κουφώματα Αλου-

μινίου συρόμενα , με ανελκυστήρα καινούργιο 
, διαθέτει επίσης και A/C - Ενοίκιο  200 €.Το 
γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ. 116007 Ενοικιάζεται  γραφειακός 
χώρος κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρο-
λογίου με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , 
κατάλληλος για κάθε χρήση με δικό του WC 
και με πολύ λογικό τίμημα στα 230€.

Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο 
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 
213 τ.μ. αποτελούμενη από  7 χώρους ανε-
ξάρτητους , φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή 
κατάσταση με 2 WC και ασανσέρ , μηνιαίο 
μίσθωμα 700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. Ι-
σόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Βρίσκεται σε μεγάλο εμπορικό δρόμο και σε 
σημείο εξαιρετικής προβολής, σπάνιο κατά-
στημα, με πολύ λογικό μίσθωμα μόνο 250€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106001 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κοντά στον Αγ. Αντώνιο, κατά αποκλειστικό-
τητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. 
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει 
θέρμανση Κλιματισμός, - Τιμή: 200 €.

Κωδ: 106084 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. 
Ισόγειο, επί της Μητροπόλεως, σε πολύ καλό 
σημείο. Αποτελείται από έναν ενιαίο Χώρο και 
WC. Είναι ένα κατάστημα εξαιρετικής προβο-
λής, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις και υ-
γειονομικού ενδιαφέροντος. Θα είναι ελεύθερο 
από 1/05/2019, με μηνιαίο μίσθωμα τα 550€. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο 
μισθωτή. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και 

για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ.  καθ.. 
τιμή πολύ λογική στα 400€. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115091 - Τριπόταμος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 80 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από 3 χώρους και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 2003 και διαθέτει Απεριόριστη Θέα και πο-
λύ μεγάλο οικόπεδο ,  Τιμή: 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση 
με μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105971 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 77 τ.μ. μι-
κτά και 66τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτε-
λείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1981 και 
διαθέτει ατομική θέρμανση με θερμοσυσσω-
ρευτές, προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο: 
40.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116110  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμ/μα  
στο κέντρο της Βέροιας με 3υ/δ , 95 τ.μ., καθ.  
και 105 τ.μ. μικτά κατασκευή 1971, 1 ος όρο-
φος, ανακαινισμένο εκ βάθρων, σε πολύ καλή 
κατάσταση με καινούργια συνθετικά κουφώ-
ματα και με διπλά τζάμια, χωρίς ανελκυστήρα, 
οι χώροι του λειτουργικοί και η θέρμανση ανε-
ξάρτητη , η πρόσβαση του άνετη , με θωρακι-
σμένη πόρτα και σε κεντρικότατο σημείο, τιμή 
ευκαιρίας , μόνο 60.000€. Αποκλειστικά από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116087 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά 
πωλείται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιόρο-
φος , έχει αλουμινίου συρόμενα κουφώματα 
, είναι επιμελημένης κατασκευής και σε μία 
όμορφη πολυκατοικία, με κουζίνα ανεξάρτητη 
και με κεντρική θέρμανση πετρελαίου αλλά 
και με δύο αποθήκες , σε θέση περιοπής σί-
γουρα, με θωρακισμένη πόρτα , τιμή 45.000€. 

Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψω-
μένη συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55τ.μ. 
υπόγειο χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές 
οικόπεδο συνολικού εμβαδού 490τ.μ. Αποτε-
λείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένη το 1997 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, έναν 
πολύ ωραίο κήπο και μεγάλη βεράντα, δίνεται 
σε τιμή ευκαιρίας μόνο 65.000 €.

Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλο-
κατοικία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε 
οικόπεδο 750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2 
ανεξάρτητα οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο 
και 1ο όροφο με 130τ.μ. το καθένα αντίστοιχα. 
Ο κάθε όροφος διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια, Σα-
λόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, καινούργια συνθετικά 
κουφώματα με διπλά τζάμια, πολύ άνετους 
χώρους, με ωραία διαρρύθμιση, με πολυτέ-
λεια και ζεστασιά.  Όλα μαζί σε τιμή πραγμα-
τικής ευκαιρίας μόνο 200.000€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθή-

κη συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. 
Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι 
κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμητο 

γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνειας 
40 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευασμέ-
νο το 1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με 
κλιματιστικό  και Κουφώματα Αλουμινίου με  
Διπλά τζάμια , καθώς και μία θέση στάθμευ-
σης. Τιμή: 42.000 €.

Κωδ: 1114 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. στον 1 ο 
όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου και Ανελκυστήρα - Τιμή: 
25.000 €..Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  του ακινήτου αυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατά-

στημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι 
χώροι του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοπο-
θεσία , κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , 
με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 
30.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά-
στημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ι-
σόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή 
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής 
επιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο 
για ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 
25.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο 15 
στρ. στη Νέα Νικομήδεια στην περιοχή Φου-
ντουκλούκι με νερό και με ετήσια καλλιέργεια  
τιμή 25.000€. Εξαιρετική ευκαιρία. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
 Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές 
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευ-
καιρία χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.

Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πω-
λείται  οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου  , άρτιο 
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη 
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές 
, σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς , 
μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέ-
γερσης για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και  
είναι εκτός τιμής.

Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται οικό-
πεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολικό με σ/δ 0,8 
κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή 50.000€.

Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.

Κωδ.12902 Οικόπεδο στο Μακροχώρι 
972 τ.μ. Ευρίσκεται  στη μέση του χωριού , 
με ευχάριστη θέα, πράγματι εκπληκτικό οι-
κόπεδο, σε άριστο σημείο και σε τιμή εκπλη-
κτικά συμφέρουσα ,  σχεδόν χαρίζεται , μόνο 
48.000€.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.

Κωδ. 12878 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,  κοντά στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου , πωλείται με-
γάλο χωραφοοικόπεδο 6.850 τ.μ., το οποίο 
ευρίσκεται στην επέκταση του σχεδίου και 
μάλιστα στο 2ο στάδιο , μετατρέπεται σε δύο 
οικοδομικά τετράγωνα εξαιρετικό για επένδυ-
ση, ευρίσκεται σε δύο δρόμους και πάνω σε 
άσφαλτο , τιμή όλο από 85.000€, τώρα μόνο 
18.000€.

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.



Η  ε τα ι ρ ε ί α  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY»  ζητάει 3 
άτομα φύλακες , με ά-
δεια εργασίας προσω-
πικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολό-
γηση στοιχείων. Πληρο-
φορίες με ραντεβού για 
συνέντευξη στα γραφεία 
της εταιρείας Θεσσαλο-
νίκης 45 , τηλ. 23310 
27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ο ι κ ιακή 
βοηθός για εργασία σε 
μονοκατοικία. Η κατοικία 
βρίσκεται περίπου 3 χι-
λιόμετρα από το κέντρο 
της Βέροιας Τηλ. επικοι-
νωνίας: 23310 93066  α-
πό 13:00 έως 17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντι-
προσωπεία αυτοκινήτων 
στη Βέροια Ηλεκτρολό-
γος αυτοκινήτων. Τηλ.: 
6945 141478.
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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€
ΕΡΓΑΤΙΚΑ Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
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€
ΠΑΤΡΙΔΑ δυοροφη μον/κια με οιοπεδο 2500 τ.μ 250€
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€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2ΔΣΚ Θεα,Ωρ/ση,κλιμα. Μεγαλα μπαλκονια 280€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΠΑΤΡΙΔΑ Μονοκατοικια διοροφη ,κηπος,Αυτ.Θ 250€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
AΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
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€
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
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-γινεται γκαραζ,  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

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ 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€
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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ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDISSECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη 
απασχόληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο ή 
κυρία με γνώσεις πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλεί-
ας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, 
γνώσεις αγγλικής γλώσσας για τους νο-
μούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παρα-
λαβή βιογραφικών και δικαιολογητικών 
για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέντευξη  
στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  ο-
δός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για βραδινή εργα-
σία σε καφέ-μπαρ στα Παλατίτσια Ημα-
θίας. Τηλ.: 6987 740743.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για αρτοζαχαροπλα-
στείο στη Βέροια, με δίπλωμα για μηχανάκι. 
Τηλ.: 6986 740172.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Louki-dis PAck ΖΗΤΑ 
μόνιμο προσωπικό. Πληροφορίες τηλ.: 
23310 41794.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Delivery και κο-
πέλα για τύλιγμα στο ψητοπωλείο ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ. Πληροφορίες κ. Γιώργος - 6984 
472747.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την πε-

ριποίηση γερόντων, περιποίηση τραυμά-
των, κατακλήσεις για πρωί ή απόγευμα. 
Τηλ.: 6973 356712.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως ε-
σωτερική, για φροντίδα ηλικιωμένων. 
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 ει-
δίκευση στις κλασικές 
σπουδές και εμπειρία 
παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε μαθητές δη-
μοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου. Τιμή 7-10 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6940 117353.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδα-
κτική εμπειρία και εξει-
δίκευση στις μαθησια-
κες δυσκολίες καθώς 
και κάτοχος άδειας 
διδασκαλίας αγγλικών 
παραδίδει μαθήματα 
σε παιδιά δημοτικού 
και γυμνασίου. Τμές 
πολύ προσιτές. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6980 
973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κύρι -

ος χωρίς υποχρεώ-
σεις ζητά Κυρία έως 
50 ετών για οοβαρή 
σχέση.  Τηλ. :  6984 
040769.

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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CMYK

P Με τέτοιον κωλόκαι-
ρο, λίγος Πέτρος Γαϊτάνος 
είναι ό,τι πρέπει…

 
P Πώς να ημερέψει ο 

νους με ένα γιαούρτι;
 
P Δεν την αντέχω τη 

νηστεία και τη δίαιτα μαζί.
 
P Πάντα τέτοια εποχή 

με πιάνει μια λιγούρα.
 
P Από την Κυριακή 

έχω επιθυμήσει σουτζουκά-
κια με μπόλικη σάλτσα και 
πατάτες τηγανητές διπλή μερίδα.

 
P Για να καταλάβω. Αυτά τα λεφτά που περι-

μένουμε τώρα από το γιούρογκρουπ είναι για τους 
δανειστές ή για το πασχαλινό τραπέζι;

 
P Με άλλα λόγια. Για τους δανειστές ή για 

τους υλιστές;
 
P Επίκαιρα:
Ένας παπάς μπαίνει σε μια γεμάτη με κόσμο τα-

βέρνα και φωνάζει:
-Ψηλά τα χέρια όλοι! Νηστεία!
 
P Στο μαγαζί:
-Ψηλά τα χέρια. Ληστεία!
-Τι είπατε;
-Ληστεία!
-Δόξασοι ο Θεός. Νηστεία άκουσα…
 
P Να δω πότε θα καταφέρουμε να κάνουμε 

Πάσχα στο ομώνυμο νησί.
 
P Η νηστεία από Μεγάλη Δευτέρα είναι η 

δίαιτα από Δευτέρα σε έκδοση πασχαλινή.
 

P Η αγάπη νηστεύει δυνατά και λέει ότι μέχρι 
το Πάσχα θα είναι λαμπάδα. Μακάρι, να κάνουμε και 
η οικονομία.

 
P Οι κανίβαλοι σε περίοδο νηστείας τρώνε 

σόγια: ξαδέρφια, θείους, κουμπαριά.
 
P Καλά. Η ώρα δεν θα πάει πίσω. Τη ζυγαριά 

μπορούμε να τη γυρίζουμε κάθε τόσο;
 
P Τα καλά νέα είναι ότι πάμε κατά διαόλου. 

Τα καλά, ότι είμαστε μεγάλη παρέα.
 
P Και:
 Ένας άντρας βγαίνει με τρεις γκόμενες και θέλει 

να αποφασίσει ποια θα παντρευτεί. Σκέφτηκε λοιπόν 
το εξής κόλπο. Τους κάνει δώρο από 3.000 ευρώ 
για να δει τι θα τα κάνουν. Η πρώτη τα παίρνει και 
πηγαίνει στα ρουχάδικα και παπουτσάδικα και τα 
ξεσκίζει. Μετά πάει στον άντρα και του λέει:

-Αγάπη μου φτιάχτηκα για να με βλέπεις και να 
με απολαμβάνεις γιατί σε αγαπώ πολύ. Ο άντρας 
ευχαριστήθηκε πολύ. Η δεύτερη πάει στα αντρικά 
είδη και του ψωνίζει ρούχα και πούρα. Μετά πάει και 
του λέει:

-Αγάπη μου σου ψώνισα αυτά τα δώρα για να τα 

ευχαριστηθείς και να είσαι καλά, γιατί σε αγαπώ πο-
λύ. Ο άντρας ευχαριστήθηκε πολύ. Η τρίτη πάει στο 
Χρηματιστήριο τα επενδύει και κερδίζει τα τριπλά. 
Του επιστρέφει τα 3000 ευρώ και ξαναεπενδύει τα 
υπόλοιπα σε κοινό λογαριασμό. Μετά πάει και του 
λέει:

-Αγάπη μου επένδυσα τα χρήματα που μου έδω-

σες γιατί θέλω να φτιάξουμε το σπίτι μας και να πε-
ράσουμε την υπόλοιπη ζωή μας άνετα, να μεγαλώ-
σουμε τα παιδιά μας και να μην χρειάζεται να ξεσκι-
ζόμαστε στη δουλειά. Ο άντρας ευχαριστήθηκε πολύ. 
Μετά σκέφτηκε για μερικές μέρες και αποφάσισε να 
παντρευτεί αυτή που είχε το μεγαλύτερο στήθος!

Κ.Π.

Πορτογαλία και Κύπρος στο ρυθμό
 των Lina΄s exclusive jewels by Πορτογαλία 

και Κύπρος στο ρυθμό 
των Lina΄s exclusive jewels by Toupektsi 

Δυο νέες συ-
νεργασιες ανα-
κοινωσε η Βεροι-
ωτικη επιχείρηση 
χ ε ι ρ ο π ο ι η τ ω ν 
κοσμηματων linas 
exclusive jewels 
by Toupektsi σε 
δυο τουριστικα 
θ έ ρ ε τ ρ α  σ τ η ν 
Πορτογαλια και 
την Κύπρο. Το ε-
να στη Vilamoura 
και το δεύτερο 
στο White arches 
στον Αγιο Τυχωνα 
στη Λεμεσό. Και 
τα δυο είναι καταστήματα μεσα σε τουριστικα συγκροτηματα που επελεξαν να φιλοξενήσουν φετος το κα-
λοκαίρι την νεα συλλογη της Λινας Τουπεκτση απο λιναρι και όχι μονο. Η ημιπολιτιμη νεα σειρα εχει κανει 
πολυ δυνατη εμφάνιση στο εξωτερικό αλλα και σε μεγαλα ξενοδοχεια στην Ελλαδα όπως στο Πορτο Χελι, 
στην Υδρα αλλα και πολυτελή καταστηματα σε ολη την Ελλαδα. 

Συνάντηση με 
τον αναπληρωτή 
Τομεάρχη Οικο-
νομικών της Νέ-
ας Δημοκρατίας, 
βουλευτή Ημαθί-
ας, κ. Απόστολο 
Β ε σ υ ρ όπο υ λο , 
πραγματοποίησε 
χθες Δευτέρα 8 
Απριλίου 2019 ο 
Αγροτικός Σύλλο-
γος Ημαθίας.

Η συνάντηση 
έγινε στο γραφείο 
του κ. Βεσυρό-
πουλου στη Βέροια, με τα μέλη του ΔΣ του Αγρο-
τικού Συλλόγου Ημαθίας, να ενημερώνουν τον 
βουλευτή για τα φλέγοντα αγροτικά ζητήματα που 
αφορούν τους αγρότες της περιοχής.

Το θέμα της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ρο-
δάκινο και η αύξηση του ποσού ανά στρέμμα 

που «λαμβάνουν» σήμερα οι «δικαιούχοι» ροδα-
κινοπαραγωγοί καθώς και η μείωση της απαιτού-
μενης προς χυμοποίηση ποσότητας, η άδικη και 
υπερβολική φορολόγηση τους, οι χαμηλές τιμές 
πώλησης των ροδάκινων και νεκταρινιών,  ήταν 
ορισμένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν.   

Στην Ημαθία σήμερα ο υποψήφιος 
Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Β. Μιχαλολιάκος  

Στον Νομό Ημαθίας περιοδεύει ο υποψήφιος Ευρωβου-
λευτής Βασίλης  Μιχαλολιάκος  σήμερα Τρίτη  9 Απριλίου, 
σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

09.30  Προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά.
11.00   Επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη
12.00   Επίσκεψη στον Μητροπολίτη
12.30  Επίσκεψη στο Επιμελητήριο
13.00   Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό VENUS
14.00   Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό ΑΛΜΕ
17.00   Επίσκεψη στην αγορά της Βέροιας.
20.30   Συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΝΟΔΕ , Πλ. 

Δικαστηρίων 12.
21.00   Συνάντηση με στελέχη  της ΝΟΔΕ και Ν.Ο.Σ. (Νο-

μαρχιακής Συνέλευσης) και φίλους  στα γραφεία της ΝΟΔΕ.

Με τον Απόστολο Βεσυρόπουλο 
συναντήθηκαν μέλη 

του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας
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