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Λύση στα αναδρομικά
ή «φύγε κακό

από τα μάτια μου;»
Προειδοποιητικό καμπανάκι κρούει το Γραφείο Προ-

ϋπολογισμού της Βουλής στην Κυβέρνηση, αφού το 
τσουνάμι δικαστικών αποφάσεων για τα αναδρομικά 
που αναμένεται να χτυπήσει το κυβερνητικό σκάφος, 
κινδυνεύει να το εκτρέψει της πορείας που έχει θέσει. 
Μαζικά σε όλη την Ελλάδα κατατίθενται αγωγές για τα 
«κομμένα» δώρα και τις περικοπές στις συντάξεις, που 
κρίθηκαν παράνομα και αντισυνταγματικά. Η νομολογία 
είναι κατά του Δημοσίου και αναμένεται όταν αρχίσουν 
να συσσωρεύονται οι αποφάσεις προς εκτέλεση να δη-
μιουργηθεί έμφραγμα στα δημόσια οικονομικά. Ακόμη 
και αν υπάρξει ο ελιγμός για σταδιακή αποπληρωμή, 
πάλι η επιβάρυνση στον προϋπολογισμό θα είναι τερά-
στια. Προς τούτο ίσως θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει μια 
κυβερνητική πρωτοβουλία προκειμένου να ρυθμιστεί 
νομοθετικά το θέμα και να υπάρξει ένα έντιμο deal περι-
ορίζοντας ίσως και τις απαιτήσεις των δικαιούχων, αλλά 
αποφεύγοντας από την άλλη τις μακροχρόνιες δικαστι-
κές διαδικασίες που είναι δαπανηρές και επιβαρύνουν 
με επιπλέον ύλη  το σύστημα της δικαιοσύνης. Αυτό φυ-
σικά με την σκέψη και βούληση να λυθεί το θέμα, γιατί 
η συνήθης πρακτική διαχρονικά των κυβερνήσεων είναι 
να εξαντλούν τις δικαστικές διαδικασίες που δεν στοιχί-
ζουν στο κράτος και εξαντλούν αντίθετα ψυχολογικά και 
οικονομικά τους προσφεύγοντες. Επιπλέον μετατίθεται 
χρονικά το πρόβλημα να το επιλύσει μια άλλη μελλο-
ντική κυβέρνηση και έτσι λειτουργεί κατά το «φύγε κακό 
από τα μάτια μου!»   
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Ο βαθμός του απολυτηρίου 
δεν θα προσμετράται τελικά 
κατά 10% στις συνολικές μο-
νάδες των υποψηφίων για την 
εισαγωγή στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ, 
σύμφωνα με την εφημερίδα 
«Καθημερινή»  Οι αντιδράσεις, 
κυρίως από τους εκπαιδευτι-
κούς ήταν μεγάλες καθώς θε-
ωρούν ότι κάτι τέτοιο θα αύξα-
νε την πίεση από τις οικογένει-
ες για μεγαλύτερους βαθμούς. 
Το νέο εξεταστικό σύστημα 
φαίνεται να έχει λίγες διαφορές 
με το σημερινό, αφού ακόμη 
και ο βαθμός του απολυτηρίου 
πάει περίπατο.

Παράλληλα φαίνεται ότι και 
η εισαγωγή χωρίς εξετάσεις θα 
αφορά μόνο σε τμήματα εξαι-
ρετικά χαμηλής ζήτησης όπου 
ο βαθμός εισαγωγής κινείται κάτω από τα 9.000 μόρια.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα παραμένουν τέσσερα, ω-
στόσο οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξε-
ταστούν και σε πέμπτο μάθημα για να μπορούν να 
εισαχθούν και σε τμήματα που περιλαμβάνονται σε άλλο 
πεδίο από αυτό που έχουν επιλέξει.

Παραμένουν εξεταζόμενα μαθήματα τα αρχαία, η 
ιστορία, η φυσική, η χημεία, η βιολογία, τα μαθηματικά, οι 
αρχές οικονομικής θεωρίας και η πληροφορική, όμως τα 
λατινικά θα αντικατασταθούν από την κοινωνιολογία, ενώ 
η λογοτεχνία θα εξετάζεται μαζί με τα νέα ελληνικά, όπου 
η εξέταση θα γίνεται σε άγνωστο κείμενο.

Βραβείο FNL2019
στο «Βεργιώτικο» 

για την κατηγορία «Εστιατόρια 
για κρέας»

Μεταξύ των καλύτερων εστιατορίων, στην κατηγορία «Εστι-
ατόριο για κρέας», αξιολογήθηκε το «Βεργιώτικο» της Βέροιας 
και βραβεύτηκε από την Επιτροπή των FNL Best restaurants 
Awards 2019.

Το «Βεργιώτικο» είναι μεταξύ των 8 φιναλίστ και για πρώτη 
φορά εστιατόριο της περιφέρειας, σε μια δύσκολη κατηγορία, 
αξιολογήθηκε στα καλύτερα. Ίσως όχι τυχαία αφού η Βέροια 
φημίζεται στους γαστρονομικούς κύκλους για την  παραγωγή 
κρέατος.

Τα άλλα επτά εστιατόρια για κρέας, που βραβεύθηκαν, βρί-
σκονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο.

Ευχόμαστε στους ιδιοκτήτες ΕλένηΜακαρονά και Νίκο
Μαλλιάρα (φωτο) και σ’ ανώτερα βραβεία και διακρίσεις!

ΟΤέληςΣιδηρόπουλοςμίλησεστηνΕΡΤ
γιατηνσχολικήβία

Ο βεροιώτης Τέλης Σιδηρόπουλος, 
πρόεδρος της «Πρωτοβουλίας για το
Παιδί», ήταν καλεσμένος και μίλησε μέ-
σω skype στην ενημερωτική εκπομπή 
της ΕΡΤ1 «ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑ-
ΚΟ» με τον Γιάννη Σκάλκο και την Ευρυ-
δίκη Χάντζιου. Το θέμα που συζητήθηκε 
αφορούσε την σχολική βία και εκβιασμό, 
με αφορμή το τελευταίο κρούσμα κακο-
ποίησης 12χρονου μαθητή από συμμα-
θητές του, σε σχολείο του Ζωγράφου 
στην Αθήνα. Η πολύτιμη εμπειρία του 
προέδρου της Πρωτοβουλίας  για το 
Παιδί, πάνω σε ζητήματα κακοποίησης 
παιδιών αναγνωρίζεται πανελλαδικά και 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ερμη-
νεία αυτών των δυσάρεστων κοινωνικών 
φαινομένων για να αντιμετωπιστούν α-
ποτελεσματικά.

ΣήμεραστονΑΚΟΥ99,6
ουφυπουργόςΆγγελοςΤόλκας

Την πρώτη του παρουσία σε ΜΜΕ της 
Ημαθίας θα κάνει σήμερα ο Υφυπουργός 
Μεταναστευτικής Πολιτικής Άγγελος Τόλκας, 
μετά την προχθεσινή ορκωμοσία και την 
ανάληψη καθηκόντων του χαρτοφυλακίου 
του. Θα μιλήσει ζωντανά στην ραδιοφωνι-
κή εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 
99.6, φιλοξενούμενος του Ζήση Μιχ. Πατσί-
κα και του Νίκου Βουδούρη. Με ενδιαφέρον 
αναμένονται οι απαντήσεις του για τις αντι-
δράσεις που προκάλεσε η υπουργοποίηση 
του, αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται 
με αυτήν την διεύρυνση και συνεργασία με 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Συντονιστείτε στις 13.00-14.00 
στον ΑΚΟΥ 99.6 και διαδικτυακά στο www.
akou996.gr  για μια συνέντευξη που αναμέ-
νεται να προκαλέσει πολλές συζητήσεις…

Δεν 
αφήνουν

τίποτα να πέσει 
κάτω...
Μπαράζ

απαντήσεων
και ανταπαντήσεων

Ξιφομαχίες
επί χάρτου στην 
τοπική πολιτική 

επικαιρότητα

«Κόβεται» ο βαθμός του απολυτηρίου από τις μονάδες
για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ



«Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχί-
σει να πορεύεται με τους ίδιους βραδείς 
προεκλογικούς ρυθμούς», προειδοποιεί 
το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κρά-
τους και τονίζει την ιδιαίτερη βαρύτητα 
έγκαιρης ολοκλήρωσης των μεταμνημο-
νιακών δεσμεύσεων. Παράλληλα εκπέ-
μπει σήμα κινδύνου για πιθανό δημοσι-
ονομικό εκτροχιασμό από τις δικαστικές 
αποφάσεις για επιστροφή αναδρομικών. 
Το ακριβές ποσό, που θα προσδιοριστεί 
από το Δημόσιο όταν δημοσιευθούν οι 
δικαστικές αποφάσεις, θα επιβαρύνει 
δημοσιονομικά τον προϋπολογισμό του 
έτους στο οποίο θα υπάρξει η απόφαση 
για την επιστροφή τους, ακόμη και εάν 
ταμειακά η δαπάνη επιμεριστεί στα επό-
μενα χρόνια.

Το στοίχημα είναι αφενός να εκταμι-
ευθεί η «δόση» των 750 εκ. ευρώ, αφετέρου να μην 
σταλεί αρνητικό σήμα στις αγορές και επιπρόσθετα, 
αυτές καθ’ εαυτές οι συμφωνηθείσες μεταρρυθμί-
σεις να μην μείνουν πίσω.

Θετικές είναι οι εξελίξεις για την ελληνική οικο-
νομία, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στο 
διεθνές οικονομικό τοπίο, σύμφωνα με το γραφείο 
Προϋπολογισμού του Κράτους στη βουλή.

Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι το επόμενο διάστημα να 
κλείσει επιτυχώς η διαδικασία αξιολόγησης, προκει-
μένου να καταβληθεί η δόση, να σταλεί θετικό σήμα 
στις αγορές και να προωθηθούν κρίσιμες μεταρρυθ-

μίσεις που αυτή προβλέπει.
Το μήνυμα αυτό στέλνει το Γραφείο του Προ-

ϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή μέσω της 
τριμηνιαίας έκθεσής του για την ελληνική οικονομία, 
την οποία παρουσίασε σήμερα ο επικεφαλής της 
Φραγκίσκος Κουτεντάκης,όπως αναφέρει το ΑΠΕ - 
ΜΠΕ.

Οι κυριότερες θετικές εξελίξεις όπως καταγρά-
φονται στην τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου είναι 
οι εξής:

- Το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογι-
σμού του 2018 ήταν υψηλότερο κατά 700 εκατομμύ-
ρια ευρώ συγκριτικά με το 2017.

- Η έκδοση του πενταετούς ο-
μολόγου του ελληνικού δημοσίου 
τον Ιανουάριο ήταν επιτυχής, όχι 
μόνο γιατί εξασφαλίστηκε μειω-
μένο επιτόκιο και υπερκαλύφθηκε 
από την υψηλή ζήτηση, αλλά και 
γιατί βελτιώθηκε η σύνθεση των 
αγοραστών. Επίσης, το τελευταίο 
διάστημα και λόγω της ομαλοποί-
ησης της κατάστασης με την Ιταλία 
οι αποδόσεις των ελληνικών δεκα-
ετών ομολόγων βρίσκονται σταθε-
ρά κάτω από το 4%.

- Ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελ-
ληνικής οικονομίας, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις, ενδέχεται να ξε-
περάσει το 2%, αν και τα οριστικά 
στοιχεία του 2018 δεν είναι ακόμη 
διαθέσιμα.

Στις σημαντικές εξελίξεις στην οικονομία κατέταξε 
ο κ. Κουτεντάκης και την αύξηση του κατώτατου 
μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου. Μά-
λιστα, όπως εξήγησε, δεν φαίνεται να είναι ισχυρή 
η ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις της στην 
ανταγωνιστικότητα, δεδομένου ότι με τον κατώτατο 
μισθό αμείβονται κυρίως οι εργαζόμενοι σε κλάδους 
της οικονομίας που στηρίζονται στην εγχώρια ζήτη-
ση και όχι στις εξαγωγές.

Ο κ. Κουτεντάκης - αφού αναφέρθηκε στις α-
βεβαιότητες στο διεθνές περιβάλλον στις οποίες 
περιέλαβε την πτώση του ρυθμού ανάπτυξης στην 

ευρωζώνη, το Brexit, και 
τα αποτελέσματα των ευ-
ρωεκλογών - χαρακτήρισε 
σημαντικό δημοσιονομικό 
ρίσκο την τροπή που θα 
πάρουν οι εξελίξεις σχετι-
κά με τις δικαστικές απο-
φάσεις για τα αναδρομικά 
σε συντάξεις και δημοσί-
ους υπαλλήλους.

Την ίδια στιγμή ιδιαίτε-
ρα κρίσιμο για το Γραφείο 

Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή είναι 
το θέμα των κόκκινων δανείων αλλά και η ορθή 
εφαρμογή από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης 
του νέου πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης. 
Όπως είπε ο κ. Κουτεντάκης το νέο πλαίσιο που 
άλλαξε κατά τα χρόνια των μνημονίων αφορά όλες 
τις υπηρεσίες του δημοσίου και απαιτείται εκπαί-
δευση των εργαζόμενων για την ορθή λειτουργία σε 
συνδυασμό με την τοποθέτηση νέων προσώπων 
με τα κατάλληλα προσόντα. Ο κ. Κουτεντάκης χαρα-
κτήρισε κρίσιμες τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπει 
η αξιολόγηση μεταξύ των οποίων, όπως είπε, περι-
λαμβάνεται η επιλογή των γενικών γραμματέων στα 
υπουργεία και οι προσλήψεις στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων.

Από την άλλη, για το Γραφείο Προϋπολογισμού 
του Κράτους στη Βουλή αρνητική εξέλιξη στην ελ-
ληνική οικονομία είναι ο χαμηλός πληθωρισμός. Σε 
ότι αφορά τον κατώτατο μισθό, όπως προκύπτει 
από την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού 
του Κράτους στη Βουλή, υψηλή συμμετοχή έχει σε 
κλάδους της οικονομίας όπως τα συνεργεία καθα-
ρισμού, η εστίαση και η βιομηχανία τροφίμων, το 
λιανικό και το χονδρικό εμπόριο, οι οποίοι απευ-
θύνονται κυρίως στην εσωτερική ζήτηση. Δεν είναι 
κλάδοι που στηρίζονται στις εξαγωγές γι’ αυτό και 
δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για επιπτώσεις για 
την ανταγωνιστικότητα. Από τα στοιχεία παρατηρεί-
ται, πάντως, συνεχή αύξηση κατά τα τελευταία χρό-
νια του ποσοστού των εργαζόμενων στην οικονομία 
που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό.

Στην τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπο-
λογισμού τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση θεωρείται 
σημαντικός δημοσιονομικός κίνδυνος η κλιμάκωση 
των δικαστικών διεκδικήσεων αναδρομικών που α-
φορούν μισθολογικές και συνταξιοδοτικές παροχές. 
Με δεδομένο, μάλιστα, ότι το τρέχον έτος θα πραγ-
ματοποιηθούν πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις, 
η όξυνση του πολιτικού ανταγωνισμού ενδέχεται να 
προκαλέσει πλειοδοσία εξαγγελιών με σημαντικό 
κόστος που μπορεί να διαταράξει τη δημοσιονομική 
ισορροπία.

Πηγη iefimerida
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Σε δηλώσεις του  αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κ. Καλαιτζίδη 
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβου-
λίου στη Βέροια, απαντούν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου 
Βέροιας  και των έκτακτων εργαζόμενων  της ΕΒΖ, τονίζοντας 
τα εξής:

«Κατ’ αρχήν να δηλώσουμε ότι δεν είναι ο σκοπός μας να 
μπούμε σε ένα γαϊτανάκι απαντήσεων και ανταπαντήσεων, αλ-
λά οι δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη στη χθεσινή προεκλογική 
φιέστα – συνεδρίαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου “ότι το Ερ-
γατικό Κέντρο Βέροιας τα βάζει με την περιφέρεια και την αντι-
περιφέρεια με αβάσιμες κατηγορίες, εξυπηρετεί σκοπιμότητες. 
Εμείς δεν συμμετείχαμε στις συζητήσεις, ούτε και μας ρώτησαν”, 
νομίζουμε ότι αν δεν είναι ατυχείς, είναι τουλάχιστον αβάσιμες.

Από πότε το κλείσιμο, μετά από 70 χρόνια, ενός εργοστασί-
ου και με ότι αυτό συνεπάγεται για μια σειρά δραστηριοτήτων 
είναι φωτοβολίδα εντυπωσιασμού; Από πότε τα ανώτερα συλ-
λογικά όργανα, όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να ε-
ρωτηθούν για να συνεδριάσουν και να ασχοληθούν με ένα τόσο 
σοβαρό ζήτημα του νομού;

Αλήθεια, ρωτήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης για το αν γράφουν 

και τι (ΣΚΟΠΙΑ ή ΠΓΔΜ ή ΦΥΡΟΜ) οι πινακίδες στους δρόμους 
της Π.Ε. Ημαθίας; Και άραγε, πόσες τέτοιες υπάρχουν στους 
δρόμους μας; Αυτές, κατά την άποψη μας, είναι δηλώσεις που 
έχουν τα χαρακτηριστικά της φωτοβολίδας.

Αλήθεια, από πότε είναι βάσιμη η άποψη ότι θα έπρεπε τόσο 
η περιφέρεια όσο και αντιπεριφέρεια να κληθούν (από ποιόν;) 
για να αναλάβουν πρωτοβουλίες  και να σχεδιάσουν τη θέση 
και τη στάση τους σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως το κλείσιμο 
της Ε.Β.Ζ.;

Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, τα συλλογικά όργανα της 
περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και οι εκφραστές τους είναι κατώτε-
ροι των περιστάσεων.

Ευτυχώς, όμως, μάθαμε και από χθες είμαστε ήσυχοι ότι “θα 
βάλουν πλάτη” για τη νίκη της παράταξης τους λες και είχανε 
προσύσκεψη.

Ταχματζίδης Δημήτρης,
Πρόεδρος Ε.Κ.Β.

Φυλακτάκης Νίκος.
Πρόεδρος Σωματείου εργαζομένων Ε.Β.Ζ.»

Το Τμήμα Συγκοινωνιών – Κυκλοφο-
ρίας και Αδειών Μεταφορών του Δήμου 
Βέροιας ενημερώνει ότι την Πέμπτη 21-2-
2019 και την Παρασκευή 22-2-2019 από 
τις 8.00 έως τις 17.30 πρόκειται να πραγ-
ματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης 
αξονικών διαγραμμίσεων οδών (οριζόντι-
ες σημάνσεις), οι οποίες είναι αναγκαίες 
για την ασφάλεια των οχημάτων. 

Στο πλαίσιο των εργασιών αναμένεται 
να υπάρξει εναλλάξ διακοπή της κυκλο-
φορίας στις παρακάτω οδούς:

- Από οδό Βέροιας - Ασωμάτων προς 
Νοσοκομείο Βέροιας

- Ανοίξεως
- Πιερίων 
- Βενιζέλου
- Μ. Μπότσαρη
- Θερμοπυλών
- Παπάγου
- Σταδίου
- Μητροπόλεως
- Μακροχώρι – Ν. Λυκογιάννη
- Ανατολική Περιφερειακή οδός

Οι εργασίες θα γίνονται εναλλάξ ανά 
οδό ή περιοχή, ώστε να ολοκληρώνονται 
πλήρως. Για τη διευθέτηση της κυκλοφο-
ρίας των οχημάτων ανά οδό, η ανάδοχος 
εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέ-
τρα σήμανσης και ασφαλείας που προ-
βλέπονται από το νόμο.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων τους 
δημότες για την κατανόησή τους σχετικά 
με την προσωρινή ταλαιπωρία που ενδέ-
χεται να προκληθεί στις μετακινήσεις τους 
κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Αναρτήθηκαν εκτιμήσεις 
ζημιών για Αρκοχώρι 

και Στενήμαχο
Ο ανταποκριτής  Ε.Λ.Γ.Α. Νάουσας, Αρκοχωρίου και Στενημάχου ενημερώνει 

του ενδιαφερόμενους ότι παρελήφθησαν οι κάτωθι εκτιμήσεις ζημιών:
ΝΑΟΥΣΑ 
1. Βροχόπτωση 6-6-2018
2. Βροχόπτωση 18-6-2018
3. Βροχόπτωση 28-6-2018
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ
Βροχόπτωση 28-6-2018
ΑΡΚΟΧΩΡΙ
Βροχόπτωση  18-6-2018
Βροχόπτωση 6-6-2018
Υποβολή ενστάσεων έως 28 – 2 – 2019
Αρμόδιος Υπάλληλος  ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  τηλ. 2332350016

Η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή 
την Κυριακή 
στη Βέροια 

Πολιτική εκδήλωση του «Κινήματος Αλ-
λαγής», παρουσία της Ευρωβουλευτή Ε. 
Καϊλή, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
24 Φεβρουαρίου στο Τουριστικό Περί-
πτερο «Ελιά» της Βέροιας στις 12 το 
μεσημέρι. Η εκδήλωση προγραμματίζεται 
εν’ όψει του 2ου Συνεδρίου στις 30 – 31 
Μαρτίου.   

Εργατικό Κέντρο Βέροιας και 
εργαζόμενοι της ΕΒΖ απαντούν

 στον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας

Πέμπτη και Παρασκευή
Σε ποιους δρόμους του Δήμου Βέροιας 

θα διακοπεί η κυκλοφορία λόγω εργασιών

Για δημοσιονομικό εκτροχιασμό από τις δικαστικές 
αποφάσεις επιστροφής αναδρομικών, προειδοποιεί 

Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους



Όταν το τηλέφωνό του χτύπησε και από την 
άλλη άκρη της γραμμής η γυναίκα του, του είπε 
«έχω καρκίνο στο μαστό», έγινε… σιωπή!

Κι ας βρισκόταν στο λογιστικό του γραφείο, 
που μόνο ησυχία δεν υπήρχε…

Η εμφάνιση του καρκίνου στο μαστό της 
Γιώτας, συζύγου του Βεροιώτη Κώστα Γαλα-
νούδη που ζει στην Καβάλα, τάραξε την ήρεμη 
βολή τους και μοιραία άλλαξε την καθημερινό-
τητά τους. Ξαφνικά τίποτα δεν ήταν ίδιο, τίποτα 
δεν ήταν δεδομένο.

Από τα πρακτικά, για τη λειτουργία του 
σπιτιού, μέχρι τα συναισθήματα. Και αυτά, τα 
συναισθήματα, έγιναν τα βέλη εναντίον του 
καρκίνου. Τα βέλη του έρωτα και της αγάπης. 
«Μετά από τόσα χρόνια γάμου η σχέση μας 
ήταν εφησυχασμένη στο ρυθμό της καθημερι-
νότητας. Η κακοήθεια ήρθε και πυροδότησε ότι 
βαθύ και δυνατό νιώθαμε, και είχε ξεθωριάσει 
από τον χρόνο. Έφερε ξανά στην επιφάνεια 
την αγάπη και τον έρωτα. Αυτά τα δύο, έγιναν 
το στήριγμά μας, για να περπατήσουμε μαζί 
στο δύσκολο δρόμο των θεραπειών: Η σύζυ-
γός μου ως ασθενής κι εγώ ως συνοδοιπόρος, 
ώστε να αντιμετωπίσου-
με με υπομονή όλες τις 
παρενέργειες» μας λέει 
ο Κώστας Γαλανούδης, 
με αφορμή την σημερι-
νή παρουσίαση του βι-
βλίου του, με τίτλο 98% 
(εκδόσεις ΑΡΜΟΣ), στη 
Βέροια, στο οποίο μετα-
φέρει την εμπειρία του 
και τη διαδρομή της οι-
κογένειας από την πρώ-
τη ένδειξη του καρκίνου 
μέχρι την θεραπεία του.

Το «98%» (ως πο-
σοστό ίασης και νίκης) 
καταγράφει καταστάσεις, 
σκέψεις και συναισθήμα-
τα που βίωσε, ως σύζυγος, αλλά και ως πατέρας δύο 
μεγάλων παιδιών. Κυρίως όμως, αποτελεί ένα φόρο τι-
μής για όλες τις γυναίκες με καρκίνο, που αντιστέκονται 
και διεκδικούν τη ζωή!

«Στο πρώτο άκουσμα του καρκίνου, τον σάρκασα, 
ενώ στην υποτροπή, εγώ ο δυνατός, υπέκυψα, γονάτι-
σα και εκλιπάρησα ως επαίτης για τη ζωή της. Έφτασα 
στο σημείο να βρίζω, να απειλώ Θεούς και δαίμονες, 
σαν μικρό παιδί που δεν του κάνουν το χατίρι… Φώναζα 
ότι ο Θεός είναι άδικος, όταν την έβλεπα να υποφέρει 
και να αντιλαμβάνομαι με τον δικό μου τρόπο τη φράση 
του Σαρτρ… ο άλλος είναι η κόλασή μου» εξομολογείται 
ο Κώστας Γαλανούδης, σπάζοντας το πρότυπο του άν-

δρα, που τους θέλει δυνατούς αμίλητους, βωβούς 
και αλύγιστους.

Σαν ζευγάρι, λέει, καταπολεμήσαμε την αντίλη-
ψη που θέλει τις γυναίκες απομονωμένες να κου-
βαλούν μόνες τους, τον σταυρό τους και να είναι 
οι καημένες που χτυπήθηκαν από τον καρκίνο.

Το βιβλίο 98%, απευθύνεται και στους άντρες, 
πολλοί από τους οποίους βρίσκουν πολλά στοι-
χεία του εαυτού τους και ταυτίζονται με τα συναι-
σθήματα του συγγραφέα, μέσα από δικά τους βι-
ώματα, στον γολγοθά μιας οποιασδήποτε μακρο-
χρόνιας ασθένειας που μπορεί να αντιμετωπίζουν 
στην οικογένειά τους.

Το βιβλίο, προσθέτει ο συγγραφέας, θα μπο-
ρούσε να έχει τίτλο «ο έρωτας στον αστερισμό του 

καρκίνου» και θέλει να μας πει ότι μια μεγάλη αγκαλιά 
είναι δυνατόν να μας υψώσει, να μας δυναμώσει, να 
μας στηρίξει και να μας δώσει ελπίδα και αισιοδοξία για 
το μέλλον!

Στην παρουσίαση που θα γίνει σήμερα Τετάρτη 
στο «Στέγη» της Βέροιας (7.30 μ.μ.) θα μιλήσουν για 
το βιβλίο οι γιατροί Βαγγέλης Παπαχαραλάμπους και 
Αντώνης Λιόλιος, η φιλόλογος Κων/να Σαλδατζοπού-
λου και ο ίδιος ο συγγραφέας παρουσία της συζύγου 
του. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο μαθηματικός Δημ. 
Χρυσικόπουλος, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει η πρόε-
δρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μαρίνα Ψωμιάδου.

Σοφία Γκαγκούση
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ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ 
ΖΩΜΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)      

Προβολές:  Σάββατο 16/2  Και Κυριακή 
17/2 στις 17.00 μεταγλωττισμένη στα Ελλη-
νικά 

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΑΣΤΙΕ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, 
ΤΑΣΟΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, 
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΚΟΥΦΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΤΗΛΕΜΑ-
ΧΟΣ ΚΡΕΒΑΪΚΑΣ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ, ΤΟΝΙΑ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

O Ασπροδόντης   -   White Fang
του Αλεξάντρ Εσπιγκάρες
Προβολές:  Σάββατο 16/2  Και Κυριακή 

17/2 στις 17.00 μεταγλωττισμένη στα Ελλη-
νικά  Σενάριο: Αλεξάντρ Εσπιγκάρες  Σκηνο-
θεσία: Σερζ Φρίντμαν, Φιλίπ Λιορέ, Ντομινίκ 
Μονφερί

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

Προβολές:   Πέμπτη 14/2 – Δευτέρα 18/2– 
Τρίτη 19/2 – Τετάρτη 20/2 στις 20.30

Παρασκευή 15/2– Σάββατο 16/2 – Κυριακή 
17/2 στις   19.00 και 21.30

Σενάριο : Νικ Βαλελόνγκα, Μπράιαν Χέις 
Κάρι, Πίτερ Φαρέλι

Σκηνοθεσία: Πίτερ Φαρέλι
Ηθοποιοί: Βίγκο Μόρτενσεν, Μαχερσάλα 

Αλι, Λίντα Καρντελίνι 
 «Πολιορκία» του Βασίλη Τσικάρα  
Προβολές:   Καθημερινά  στις 19.00
 Σενάριο / Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσικά-

ρας
ΑΛΙΤΑ: Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ  -  ALITA: 

BATTLE ANGEL
Προβολές:  καθημερινά στις 21.00 απλές 

2D προβολές.
Σε 3D (Τρισδιάστατη ) προβολή μόνο Πα-

ρασκευή στις 21.00 
Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ ΚΑΜΕΡΟΝ
Σκηνοθεσία: ΡΟΜΠΕΡΤ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ
Ηθοποιοί: ΜΙΣΕΛ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ, 

ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΚΟΝΕΛΙ, ΚΡΙΣΤΟΦ ΒΑΛΤΣ, ΜΑ-
ΧΕΡΣΑΛΑ ΑΛΙ, ΤΖΑΚΙ ΕΡΛ ΧΕΪΛΙ, ΡΟΖΑ ΣΑ-
ΛΑΖΑΡ, ΕΝΤ ΣΚΡΕΪΝ

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»     14/2/19 - 20/2/19

«Φωνές Εν Χορώ» από την ΚΕΠΑ
 στις 22  και 23 Φεβρουαρίου

Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών  
στη Βέροια με την καλλιτεχνική 
επιμέλεια της Δήμητρας Ζησέκα

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής  Ανάπτυξης Δήμου 
Βέροιας και η Μεικτή Χορωδία ΚΕΠΑ , υπό την καλλιτεχνική 
δ/νση της Μαέστρου Δήμητρας Ζησέκα  ,διοργανώνουν την 
Παρασκευή 22  και το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019  Πανελ-
λήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών  με τίτλο  «Φωνές εν Χορώ» . 

Το Φεστιβάλ αποτελεί συνέχεια των επί 10 ετών Χορωδια-
κών Συναντήσεων που πραγματοποιεί  η Χορωδία ΚΕΠΑ και 
στόχος είναι   να  θεσμοθετηθεί  και να αποκτήσει και διαγωνι-
στικό μέρος.

Το ιδιαίτερα σημαντικό σημείο  είναι το γεγονός ότι οι χο-
ρωδίες καλούνται να αναδείξουν την χορωδιακή τέχνη με έργα 
της επιλογής τους και με φυσικό ήχο.

Την 1Η μέρα , Παρασκευή 22/2  θα παρουσιαστούν Παι-
δικές και Νεανικές Χορωδίες  ενώ την 2Η μέρα,  το Σάββατο 
23/2  Μεικτές και Γυναικείες Χορωδίες.

Συγκεκριμένα , το πρόγραμμα : 
 Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου , 8.00μ.μ.
• Παιδική Χορωδία του Λυρικού Ωδείου Θεσσαλονίκης 
• Νεανική Χορωδία των  4ου και 2ου Γυμνασίου Βέροιας
• Παιδική- Νεανική Χορωδία του Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου Γιαννιτσών 
•  Παιδική- Νεανική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας.
Σάββατο  23 Φεβρουαρίου , 8.00μ.μ.
• Φωνητικό Σύνολο «The Voices» Σερρών
• Μεικτή Χορωδία Π.Σ. «Πρ. Ηλίας» Δήμου Σκύδρας
• Μεικτή Χορωδία Εκπαιδευτικών Π.Ε. Γιαννιτσών
• Μεικτή Χορωδία «Αγάπη» Περαίας
• Μεικτή Χορωδία ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
Φωνές εν χορώ  22 & 23/2 2019Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
Καλλιτεχνική Επιμέλεια : Δήμητρα Ζησέκα , Μαέστρος – Μουσικολόγος. Είσοδος ελεύθερη

Στον Προμηθέα παρουσιάζεται το βιβλίο του Αλέκου 
Χατζηκώστα:

 «Η Ημαθία στον 2ο αιώνα; 
Στιγμές της ιστορίας της»    

 
Ο Πολιτιστικός Γυμναστικός Σύλλογος «Ο ΠΡΟΜΗΘΕ-

ΑΣ» σας προσκαλεί  στην παρουσίαση  του βιβλίου : «Η 
Ημαθία στον 20ο αιώνα: Στιγμές της ιστορίας της» του Η-
μαθιώτη δημοσιογράφου - συγγραφέα Αλέκου Χατζηκώστα 
την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου στις 11.π.μ. στα γραφεία 
του Συλλόγου Για το  βιβλίο θα μιλήσουν: Λάζαρος Κου-
μπουλίδης, δικηγόρος και ο ίδιος ο συγγραφέας Συντονίζει : 
Αγγελική Ταμπάκη, μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου .  

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ 

ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
 
Έρχονται απόκριες και θέλεις να ζήσεις στιγμές 

διασκέδασης και γέλιου; 
Τότε δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο, παρά να έρθεις 

στον αποκριάτικο χορό που διοργανώνει το Τμήμα 
Νεολαίας της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας το Σάββατο 
23 Φεβρουαρίου,  στο Πνευματικό και Πολιτιστικό 
Κέντρο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας στο Πανόραμα. 

Για τους μικρούς μας φίλους: Ώρα έναρξης: 17:00 
μ.μ. Κέφι, ξεφάντωμα, παιχνίδια και χορός με ειδική 
ψυχαγωγό. 

Για τα πιο μεγάλα παιδιά: Ώρα έναρξης 21:00 μ.μ. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΡΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την είσοδο σας 

είναι η μεταμφίεση σας.
Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας!

Με τιμή Για το Δ.Σ.
Ο  Πρόεδρος Η  Γ. Γραμματέας

Τουμπουλίδης  Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία

Το βιβλίο του 
Κώστα Γαλανούδη «98%» 

παρουσιάζεται 
σήμερα στη Στέγη



Η αξιοποίηση της Αγοράς 
Κουλούρας, κατά το ένα μέρος 
με τη δημιουργία του Τελωνεί-
ου, η ολοκλήρωση του Κάθε-
του Άξονα,  η ανέγερση Διοικη-
τηρίου, η πραγματική εξυγίαν-
ση της Τάφρου 66, η επέκταση 
του Αρδευτικού  Δικτύου, η ο-
λοκλήρωση του Νοσοκομείου, 
είναι βασικά προβλήματα της 
Ημαθίας που ζητούν λύσεις. 
Παρά τις κατά καιρούς εξαγγε-
λίες  παραμένουν για χρόνια, 
αιτήματα.

Το ενδιαφέρον για το Τελω-
νείο αναζωπυρώθηκε πριν δύο 
χρόνια, όταν πολιτικοί και οι-
κονομικοί φορείς της Ημαθίας 
κίνησαν πάλι τις διαδικασίες. 
Δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα 
λόγω ατελούς προετοιμασίας. 

Σήμερα βρισκόμαστε πάλι εδώ για μια νέα αρχή.
Εμείς, ως Περιφερειακή Παράταξη, δηλώνουμε από 

την αρχή ότι τασσόμαστε υπέρ της παραχώρησης, της 
χρηματοδότησης  για την ανακαίνιση και την λειτουργία του 
Τελωνείου.

Το ίδιο δηλώσαμε και το 2017 διατυπώνοντας παράλλη-
λα επιφυλάξεις και παρατηρήσεις, για ελλείψεις και ασάφει-
ες που θα εμπόδιζαν την υλοποίηση του έργου.

Δυστυχώς επαληθευτήκαμε.
Και σήμερα, πέρα από την αρχική συναίνεση μας, δεν 

θα παραλείψουμε να επισημάνουμε ελλείμματα και ασά-
φειες που πιθανόν πάλι να εμποδίσουν την ομαλή εξέλιξη 
του ζητήματος, γιατί αυτό υπαγορεύει η ευθύνη και το κα-
θήκον μας.

Και επειδή πρέπει να διδασκόμαστε από τα λάθη μας, 
ας δούμε τι εμπόδισε την υλοποίηση του έργου  με την 
απόφαση του 2017.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα του Υπουργείου, 
την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη και την απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, η καθυστέρηση οφείλονταν 
στην λανθασμένη ερμηνεία των όρων παραχωρητής και 
παραχωρησιούχος.  Για το ποιος με άλλα  λόγια σε τελική 
ανάλυση θα πλήρωνε για την δαπάνη επισκευής και ανα-
καίνισης. 

Αυτός ήταν ένας πρώτος λόγος, εντελώς γραφειοκρατι-
κός, που θα μπορούσε να λυθεί πολύ γρήγορα αν υπήρχε 
διάθεση εκατέρωθεν. Άλλωστε ήταν σαφές τότε, ότι τη χρη-
ματοδότηση θα αναλάμβαναν φορείς όπως η Περιφέρεια, 
ο Δήμος Βέροιας, το Επιμελητήριο, Ιδιώτες κλπ. Υπήρξε 
και ένας «άγνωστος» χορηγός που δήλωνε ότι προσφέρει 
200.000€. Αλήθεια τι έγινε με αυτά τα χρήματα; 

Στην πραγματικότητα όμως έφταιξε το γεγονός ότι κα-

νείς δεν ασχολήθηκε στη συνέχεια  
ώστε να λυθεί η παρεξήγηση και να 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες. 

 Στην πολιτική δεν αρκούν οι κα-
λές  προθέσεις και η ανεδαφική αισι-
οδοξία, απαιτείται προπαντός, βού-
ληση και επιμονή στο στόχο.

Γιατί είμαστε πάλι επιφυλακτικοί; 
Για τρεις κυρίως λόγους:
1) Γιατί  δεν συνοδεύει την εισή-

γηση ένας ενδεικτικός προϋπολογι-
σμός.

2) Γιατί δεν γίνεται καμιά αναφο-
ρά στις πηγές και τα προγράμματα 
χρηματοδότησης του έργου, και

3) Γιατί όπως φάνηκε από τις το-
ποθετήσεις του Περιφερειάρχη και 
των Φορέων δεν υπάρχει η ίδια δι-
άθεση  και ο ενθουσιασμός για την 
χρηματοδότηση του έργου. 

Υπάρχει κίνδυνος επομένως η απόφαση παραχώρησης 
να αποδειχθεί κενό γράμμα αφού η λειτουργία Τελωνείου 
προϋποθέτει έτοιμες υποδομές και αυτές για να γίνουν 
χρειάζονται χρήματα.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΛΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του Πέτρου και της Αικατερίνης, το 
γένος Κυριακού, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στα Μο-
νόσπιτα Ημαθίας και η ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Πανα-
γιώτη και της Αλεξάνδρας, το γένος 
Μπίτζη, που γεννήθηκε στην Τρίπο-

λη Αρκαδίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Πρ. Ηλία Βέροιας.

Την σημα-
ντική, για τον 
Δήμο Βέροιας 
και την Ημαθία 
γενικότερα, συ-
νεδρίαση του 
Περιφερειακού 
Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 
Κεντρικής Μα-
κεδονίας πα-
ρακολούθησε 
η υποψήφια δήμαρχος Βέροιας και επι-
κεφαλής του συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩ-
Τεύουσα Πόλη», Γεωργία Μπατσαρά. 

Στην ημερήσια διάταξη υπήρχε το ση-
μαντικό ζήτημα της παραχώρησης  στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) τμήματος των κτηριακών ε-
γκαταστάσεων της «Αμάλθεια ΑΕ» στην 
Κουλούρα για την εγκατάσταση του ενο-
ποιημένου Tελωνείου Ημαθίας, Πέλλας 
και Πιερίας.

Επίσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκου-
σε τα εκτός ημερήσια ς διάταξης θέματα 
που τέθηκαν και αφορούσαν τα αγροτικά 
ζητήματα και το κλείσιμο της Βιομηχανίας 
Ζάχαρης στο Πλατύ Ημαθίας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρία-
σης του Περιφερειακού Συμβουλίου που 
έγινε στο Δημαρχείο Βέροιας, η Υποψή-
φια Δήμαρχος Βέροιας Γεωργία Μπατσα-
ρά έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ήταν μια πολύ σημαντική συνεδρί-
αση για τον τόπο μας, καθώς συζητήθη-
καν θέματα που αφορούσαν κυρίως τον 
Δήμο Βέροιας, αλλά και το σύνολο του 
Νομού μας. Είμαι πεπεισμένη ότι για το 
ζήτημα της εγκατάστασης του Τελωνείου 
στις εγκαταστάσεις της «Αμάλθεια ΑΕ» 
στην Κουλούρα, η απόφαση παραχώρη-
σης μέρους των εγκαταστάσεων για τον 
σκοπό αυτό, θα λειτουργήσει θετικά για 
την επιχειρηματική και οικονομική ζωή 
της Ημαθίας. Η ίδρυση Τελωνείου στην 
Κουλούρα, είναι μια δίκαιη και σωστά 

δομημένη επιλογή. Ο Δήμος Βέροιας και 
η Ημαθία στο σύνολό της, είναι ο Νομός 
που διαθέτει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, 
όπως το κομβικό σημείο, το οδικό δίκτυο 
και ο μεγάλος όγκος των εξαγωγών και 
εισαγωγών, σε σχέση με τους όμορους 
Νομούς στην Περιφέρειάς μας. Εύχομαι 
σύντομα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες 
για την εγκατάσταση του Τελωνείου στην 
Κουλούρα και όλοι οι εμπλεκόμενοι φο-
ρείς θα έχουν την συμπαράστασή μας και 
σήμερα και αύριο… 

Όσον αφορά τα αγροτικά ζητήματα 
που τέθηκαν, η θέση μας είναι δεδηλω-
μένη και την γνωστοποιήσαμε. Και ε-
γώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου 
στον συνδυασμό «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα 
Πόλη» είμαστε αλληλέγγυοι στα δίκαια 
αιτήματα των αγροτών. Δύναμη της ερα-
τεινής γης είναι ο πρωτογενής τομέας ο 
οποίος μαραζώνει. Παράλληλα έκλεισε 
και η μεγαλύτερη βιομηχανία που είναι 
εγκατεστημένη στην Ημαθία, η Ελληνική 
Βιομηχανία Ζάχαρης. Μεγάλο το πλήγμα 
για τους τευτλοπαραγωγούς, αλλά και για 
τους χιλιάδες εργαζόμενους. Πρέπει να 
γίνει μια σύσσωμη προσπάθεια αξίωσης 
για να βρεθεί άμεσα βιώσιμη λύση με την 
επαναλειτουργία της.

Τέλος  είμαστε υπέρ του εορτασμού 
των 100 χρόνων της γενοκτονίας των 
Ποντίων στην Παναγία Σουμελά που α-
ποτελεί το Σύμβολο του Ποντιακού Ελλη-
νισμού».

Στους κορυφαίους γιατρούς της Ευρώπης ο 
Γιώργος Κυρόπουλος από την Αλεξάνδρεια

Στο ετήσιο συνέδριο EUROSON (European 
Sonology) το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 
στην Αθήνα από Ευρωπαϊκή Εταιρία Υπερήχων, ομιλη-
τής ήταν ο ακτινολόγος Γιώργος Κυρόπουλος από την 
Αλεξάνδρεια. Ο κ. Κυρόπουλος τιμήθηκε ανάμεσα σε 
5 κορυφαίους γιατρούς της Ευρώπης για την υψηλού 
επιπέδου παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς αλλά κυρίως 
για το εκπαιδευτικό του έργο σε Έλληνες ακτινολόγους, 
χειρουργούς μαστού, γυναικολόγους και ακτινολόγους 
οι οποίοι επισκέπτονται το ιατρείο του στην Αλεξάνδρεια 
σε τακτά χρονικά διαστήματα για εκπαίδευση.

O ΛΑΟΣ συγχαίρει τον έμπειρο ακτινολόγο  Γιώργο 
Κυρόπουλο για την υψηλή επιστημονική διάκριση και 

του εύχεται να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες και τις γνώσεις του και να μεταδί-
δει την εμπειρία του στους νεότερους επιστήμονες. 

     Πηγή: alexandreia-gidas.gr
Συγχαρητήρια  στον Γ. Κυρόπουλο

Η ξεχωριστή διάκριση μεταξύ των 5 κορυφαίων ιατρών της Ευρώπης, του εξαί-
ρετου ιατρού-επιστήμονα και μέλους της τοπικής μας κοινωνίας, κ. Γιώργου Κυρό-
πουλου, μας δίνει μεγάλη χαρά και μας γεμίζει αισιοδοξία καθώς αποτελεί ένα ακόμα 
λαμπρό παράδειγμα δημιουργικότητας για όλους.

Ο συντοπίτης μας γιατρός, καταφέρνει να ξεχωρίσει απ εδώ, την μικρή μας επαρ-
χία κι όχι από κάποιο μεγαλοαστικό κέντρο, κάτι το οποίο έχει τη δική του ξεχωριστή 
σημασία ειδικά για τους νεώτερους που αναζητούν την επιτυχία στις μεγαλουπόλεις.

Θερμά συγχαρητήρια και ολόψυχες ευχαριστίες για το παράδειγμα που δίνει στον τόπο του.
Κώστας Ναλμπάντης 

Υπ. Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Συγχαρητήρια  στον Γ. Κυρόπουλο
Είναι ιδιαίτερη τιμή για τον τόπο μας, συμπολίτες μας να βραβεύονται για το  έργο 

τους  και την προσφορά στον επιστημονικό χώρο και δη στον χώρο της υγείας.
Είμαστε περήφανοι που ο «δικός μας» Γιώργος Κυρόπουλος τιμήθηκε ανάμεσα 

στους πέντε κορυφαίους γιατρούς της Ευρώπης για το έργο του και την προσφορά του.
Αγαπητέ κ Κυρόπουλε
Μας κάνατε περήφανους σε χαλεπούς καιρούς και σας ευχαριστούμε για αυτό. 

Με εκτίμηση 
Μιχάλης Χαλκίδης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η παρέμβαση 

του Δημήτρη Μούρνου στη 
συζήτηση για το Τελωνείο Ημαθίας

Γεωργία Μπατσαρά «Θα έχουν την 
συμπαράστασή μας για το τελωνείο 

και τα αγροτικά ζητήματα»
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

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

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

Πρόσκληση στον ετήσιο χορό 
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων 

& Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας και το Μικτό  Κέντρο Διημέ-
ρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης  
ΑμεΑ ‘’ Τα Παιδιά της Άνοιξης ‘’, έχουν τη χαρά να σας προ-
σκαλέσουν στον ετήσιο χορό που θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 20:30, στο Music Hall 
ΣΕΙΡΙΟΣ στο Μακροχώρι.

Ελάτε να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με 
ζωντανή λαϊκή και παραδοσιακή μουσική .

Πλήρες menu και απεριόριστο ποτό.
Τιμή πρόσκλησης 13€ το άτομο.

Το Δ.Σ του Συλλόγου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου 

Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά 
τον Πρόεδρο & τους Μετόχους των ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ Βέροιας για την 
προσφορά ενός γεύματος στα παιδιά του Κέντρου.

 
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
και Εθελόντρια Διευθύντρια

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

Φεβρουαρίου 2019 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Σάββα (Κυριωτίσσης) 
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής της πολυαγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και 
θείας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΜΙΧ.
 ΠΑΤΣΙΚΑ 

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά,  Τα εγγόνια, 
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

Φεβρουαρίου 2019 στον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Μαρίνας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας μητέρας και 
γιαγιάς

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΙΩΑΝ.
 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Τα παιδιά,  Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβα -
σ μ ι ώ τ α τ ο ς 
Μητροπολί-
της Βεροίας, 
Ναούσης και 
Καμπαν ίας 
κ. Παντελεή-
μων:  

• Το Σάβ-
βατο 23 Φε-
βρουαρ ίου 
το πρωί θα 
ιερουργήσει 
στον πανη-
γ υ ρ ί ζο ν τ α 
Ι ε ρ ό  Ν α ό 
Αγίας Παρα-
σκευής και 
Αγ ίου  Πο -
λ υ κ ά ρ π ο υ 
Πρασινάδας.

• Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα 
ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου Ναούσης με θέμα: «Η βοήθεια 
της Εκκλησίας στα προβλήματα του γάμου και της 
συζυγίας».

• Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στις 9:00 μ.μ. θα 
τελέσει Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Τιμίου Προ-
δρόμου Σκήτη Βεροίας, επί τη εορτή της  Α’ και  Β’  
ευρέσεως της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του 
Προδρόμου.

 Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κα-
ταστατικού και την 2η/ 7-2-2019 από-
φαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου,  κ α λ ο ύ ν τ α ι όλα τα 
μέλη του Συνδέσμου μας σε τακτική 
ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση,  
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
10 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.  
στο Γραφείο του Συνδέσμου, πάροδος 
Βερμίου 3 Βέροια, με θέματα:

1. Εκλογή προεδρείου
2. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. 

έτους 2018 και αναφορά σε θέματα 
που απασχολούν την τάξη των συντα-
ξιούχων.

3. Οικονομικός απολογισμός έτους 
2018

4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
5. Προϋπολογισμός οικονομικού έ-

τους 2019
6. Κριτική επί  των πεπραγμένων, 

προτάσεις μελών, ερωτήσεις, διευκρι-

νίσεις.
7. Έγκριση ή μη απολογισμού 

2018, προϋπολογισμού 2019 και πε-
πραγμένων  Δ.Σ. έτους 2018

8. Δευτερολογία προέδρου, ανακοι-
νώσεις.

Εάν για διάφορους λόγους δεν έ-
χουμε απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα 
επαναληφθεί την Κυριακή 17 Μαρτίου 
2019, την ίδια ώρα,  στον ίδιο τόπο 
και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.

Η παρουσία όλων μας είναι επιβε-
βλημένη για να μας δοθεί η ευκαιρία να 
συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για 
τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετω-
πίζει ο κλάδος των συνταξιούχων.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος     

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε 

στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους 

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

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

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 20 

Φεβρουαρίου 2019 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Στεφά-
νου Βέροιας ο Ευάγγελος Μαρ-
γαριτόπουλος σε ηλικία 76 ετών .

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 20 

Φεβρουαρίου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Παλατιτσίων η Αικατε-
ρίνη Γεωρ. Γεωργάκη σε ηλικία 
67 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 1/2019 Διάταξη του Ειρηνοδικείου 
Βέροιας (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) εγκρίθηκε η 
σύσταση και επικυρώθηκε το από 13-2-2019 καταστατι-
κό του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ-
ΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟ-
ΚΕΡ ΒΕΡΟΙΑΣ», που εδρεύει στην πόλη της Βέροιας και 
οι σκοποί του οποίου είναι οι αναφερόμενοι στο 2ο άρθρο 
του καταστατικού του, το οποίο αποτελείται συνολικά από 
τριάντα τρία (33) άρθρα. 

Βέροια 19-1-2019
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Νικόλαος Τριανταφυλλίδης

ΑΜ ΔΣΒ 612





Tα αποτελέσματα του 79ου 
Πανελλήνιου Μαθηματικού 

Διαγωνισμού «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»
Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 79ου Πανελλήνιου Μαθηματι-

κού Διαγωνισμού «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» για μαθητές από Β΄ Γυμνασίου ως και Γ΄ Λυκείου, ο οποίος διεξήχθη 
το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019.

Στον διαγωνισμό διακρίθηκαν οι μαθητές:
ΤΑΞΗ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  ΣΧΟΛΕΙΟ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ  4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΖΕΠΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Με την επιτυχία τους αυτή διεκδικούν την ένταξή τους στην Εθνική Ολυμπιακή Ομάδα Μαθηματικών 

και θα πάρουν μέρος στην 36η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»  θα γίνει το 
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο κτίριο του Νέου Χημείου, οδός Ναυαρίνου 13Α, μεταξύ 
Μαυρομιχάλη και Χαρ. Τρικούπη στις 09.00 – 12.00 π.μ. 

Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 στην Αίθουσα Τελετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
Κτίριο Διοίκησης, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (είσοδος από Κατεχάκη)  και ώρα 11.00 θα γίνει η τελε-
τή βράβευσης των μαθητών που θα διακριθούν στον «ΑΡΧΙΜΗΔΗ». 

  Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας συγχαί-
ρει θερμά:

- τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και τους καλεί να συνεχίσουν τις 
προσπάθειές τους για διάκριση στον ευγενή αυτό στίβο.

- τις μαθήτριες και τους μαθητές που διακρίθηκαν και θα εκπροσωπήσουν την Ημαθία στην 36η 
Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Αρχιμήδης». Ευχόμαστε επιτυχία και εκπλήρωση των προσδοκιών 
τους και σ’ αυτό το τόσο σημαντικό βήμα τους. 

- τους γονείς και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν σ’ αυτές τις επιτυχίες. 
Οι διακριθέντες θα βραβευτούν στην ειδική εκδήλωση βράβευσης την οποία οργανώνει το παράρτη-

μα Ημαθίας, για την οποία θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. 
Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Η Πρόεδρος  Χαρίκλεια Σαραφοπούλου
Η Γενική Γραμματέας  Αλεξάνδρα Στυλιανίδου

Το 1ο ΓΕΛ επισκέφθηκε η  Σόνια Θεοδωρίδου 
Η διεθνούς φήμης σοπράνο, συμπατρι-

ώτισσά μας, Σόνια Θεοδωρίδου, μαζί με τον 
αντιδήμαρχο Παιδείας  Γιώργο Σοφιανίδη και 
τον δικηγόρο- συγγραφέα Γιώργο Λιόλιο  επι-
σκέφθηκαν  το 1ου ΓΕΛ Βέροιας τη   Δευτέρα 
18/2/2019, με σκοπό την ενημέρωση του Συλ-
λόγου καθηγητών και του δεκαπενταμελούς 
Συμβουλίου  των μαθητών, σχετικά με τη 
διοργάνωση εκδήλωσης στη μνήμη των Ε-
βραίων Βεροιωτών που χάθηκαν στο Ολοκαύ-
τωμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η κυρία 
Θεοδωρίδου πληροφόρησε πως η Βέροια 
επιλέχθηκε ανάμεσα σε πολλές υποψήφιες 
πόλεις  για να διοργανώσει τη συναυλία μνή-
μης για το Ολοκαύτωμα τον προσεχή Σεπτέμ-
βριο. Οι εκπρόσωποι των μαθητών του 1ου 
ΓΕΛ Βέροιας  και ο Σύλλογος Διδασκόντων  
υποσχέθηκαν  την αμέριστη συμπαράσταση 
και συνεργασία τους   για την επιτυχή έκβα-
ση του εξαιρετικά ενδιαφέροντος σχεδίου, το 
οποίο θα συμβάλλει στην ανάδειξη της πόλης 
μας διεθνώς.
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«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»
«ΕΡΑΣΜΟΣ»

Πρόσκληση 
σε Γενική Συνέλευση

Καλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συλλόγου Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης με τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ», στις εικοσιπέντε (25) Φεβρουαρίου 
του 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μμ, στην αίθουσα πάνω από τον υπόγειο 
χώρο της πιτσαρίας «Παπαγάλος» (Ανοίξεως 104- Βέροια).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου έτους 2018 και ειδικός 

απολογισμός κρατικής επιχορήγησης.
Απολογισμός Δράσεων 2018
Προϋπολογισμός Δράσεων 2019
Διάφορες Προτάσεις
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση, που δεν υπάρχει απαρτία στην παραπάνω 

οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδο-
μάδα στις τέσσερις (4) Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μμ και με τα ίδια 
παραπάνω θέματα.

Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη.
Για το Δ.Σ

Η Πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας Ημαθίας «Η ΑΓΑΠΗ»

Ανακοίνωση
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας ¨Η ΑΓΑΠΗ¨ ενημερώνει όλα τα μέλη του ότι την 

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:00 στα γραφεία του συλλόγου, συγκαλεί εκλογοαπολογιστική συνέ-
λευση.Παράλληλα την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου από 09:00 – 13:00 θα υπάρχει και αιμοδοσία σε συνεργασία 
με το νοσοκομείο Βέροιας και κοπή της βασιλόπιτας 10:30.Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή για 
εκλογή στα όργανα του συλλόγου (διοικητικό συμβούλιο, ελεγκτική επιτροπή) μπορούν να το κάνουν έως την 
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου στα κιν. 6973518504 Ευτυχία, 6938954944 Ιορδάνης.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ
 ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση 

στην πιτσαρία 
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

Η λέσχη μας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά της την 
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 το μεσημέρι, θα έχει συνεστί-
αση, στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην Ελιά. Η συμμετοχή κατ’ 
άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει: ουζάκι με μεζέ, κρεατικό, 
σαλάτα.

Ώρα προσέλευσης 13.00 μ.μ., για τη συμμετοχή σας τηλε-
φωνείστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Η 
λέσχη μας είναι ανοικτά καθημερινά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 
Πέμπτη, Παρασκευή, ώρες 10.30 – 12.30. Τηλ.: 23310 25654.

Το Δ.Σ.



Πλήρως εξοπλισμένο 
πλέον το Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο του Κέντρου 

Υγείας Βέροιας
Από το Κέντρο Υγείας Βέροιας (πρώην ΙΚΑ) γνωστοποιείται στους πολίτες της περιο-

χής μας ότι, το Μικροβι-
ολογικό Εργαστήριο της 
Μονάδας, με υπεύθυνο 
τον Ιατρό Βιοπαθολόγο 
κ. Πιστοφίδη Κωνστα-
ντίνο έχει πλήρως εξο-
πλιστεί με καινούριους 
αναλυτές (Αιματολογικό, 
Ανοσολογικό).

Πλέον, εκτός της 
ρουτίνας των εξετάσε-
ων, μπορούν να πραγ-
ματοποιηθούν πλήθος 
ειδικών εξετάσεων (ορ-
μονολογικός έλεγχος , 
PSA, έλεγχος θυρεο-
ειδούς, καρκινικοί δεί-
κτες). 

Γ ι α  π λ η ρ ο φ ο ρ ί -
ες  –  ραντεβού τη -
λέφωνο επικοινωνί-
ας 2331022332 και 
2331021683 ( εσωτ. 
162).
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Τελικά ο κ. Ναλμπάντης 
είναι ο εκλεκτός 

του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι;
Από την παράταξη «Ώρα Ευθύνης», του 

δημάρχου Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρί-
νη, γνωστοποιούνται τα εξής:

«Λίγες μέρες μετά την αλλαγή του χρόνου 
(2/01/2019), ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να παρουσι-
άσει  μέσα από το επίσημο κομματικό του όρ-
γανο που είναι η εφημερίδα ΑΥΓΗ, την λίστα 
με τις πρώτες υποψηφιότητες που θα στηρί-
ξει στις δημοτικές εκλογές του 2019. Αυτή η 
πληροφορία, αρχικά θα μπορούσε να είναι 
αδιάφορη. Ωστόσο,  υπάρχει ένα σημείο που 
την κάνει πολύ ενδιαφέρουσα: Μέσα στην 
λίστα των ονομάτων που στηρίζονται από τον 
ΣΥΡΙΖΑ, φιγουράρει φαρδιά πλατιά και το ό-
νομα του υποψηφίου δημάρχου Αλεξάνδρειας 
Κώστα Ναλμπάντη

Σε προηγούμενη δήλωση της «Ώρας Ευ-
θύνης», είχε αναφερθεί το γεγονός της στήριξης του κ. Ναλμπάντη από τον 
ΣΥΡΙΖΑ αλλά χωρίς να υπάρξει απάντηση. Γιατί άραγε;  Γιατί η απάντηση είναι 
προφανής: Την στιγμή που οι Αλεξανδρινοί αλλά και όλοι οι Έλληνες Μακε-
δόνες έτρεχαν σε κάθε διαδήλωση και πνίγονταν στα δακρυγόνα θέλοντας να 
εκφράσουν  το δίκαιο αίτημά τους να μην παραχωρηθούν ιστορικά κεκτημένα 
αιώνων όπως το όνομα της Μακεδονίας, την ίδια στιγμή, ο κ. Ναλμπάντης και οι 
συνεργάτες του, πίσω από κλειστές πόρτες, έκλειναν συμφωνίες προκειμένου να 
λάβουν στήριξη από την κυβέρνηση που τελικά παρέδωσε και Μακεδονικό όνομα 
και Μακεδονική γλώσσα στους Σκοπιανούς.» 

ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Κάδους συλλογής βιοαποβλήτων 
και οικιακής κομποστοποίησης 

παραχωρεί ο Δήμος Βέροιας 
σε ενδιαφερόμενους πολίτες

Η Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας 
– Πολ. Προστασίας του Δήμου Βέροιας, πρό-
κειται να προχωρήσει στην υλοποίηση προ-
γράμματος συλλογής βιοαποβλήτων και οικι-
ακής κομποστοποίησης (κομποστοποιητές), 
παραχωρώντας προς χρήση χωρίς αντάλ-
λαγμα, κάδους ανάλογα με την περίπτωση 
σε κατοικίες του Δήμου Βέροιας.

Όπως ενημερώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρ-
χος Βασίλης Παπαδόπουλος, το πρόγραμμα 
συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομπο-
στοποίησης θα συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων της ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων και την εκτροπή από την 
αποκομιδή και ταφή σημαντικών ποσοτήτων 
βιοαποβλήτων, όπως προβλέπεται από το 
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισής Αποβλήτων (ΕΣ-
ΔΑ), το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής Μακε-
δονίας και το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου 
Βέροιας.

Οι αιτούντες για παραχώρηση του κάδου συλλογής βιοα-
ποβλήτων θα πρέπει :

1. Να είναι ιδιοκτήτες της οικίας ή να έχουν εξουσιοδοτη-
θεί από τον ιδιοκτήτη της οικίας γι’ αυτό το σκοπό. 

2. Να είναι νόμιμοι ενοικιαστές κατοικίας, διάρκειας τουλά-
χιστον ενός έτους από την αίτηση τους.

3. Να είναι νόμιμοι εκπρόσωποι συγκροτημάτων κατοι-
κιών / πολυκατοικιών που επιθυμούν να συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα. Θα πρέπει να συναινούν γι’ αυτό το σκοπό, όλοι 
οι ιδιοκτήτες του συγκροτήματος.

4. Η χρήση του κάδου θα είναι αποκλειστικά για το σκοπό 
της συλλογής βιοαποβλήτων.

5. Οι κάδοι δεν θα μεταφέρονται σε διαφορετική διεύθυν-
ση από αυτή που δηλώθηκε, χωρίς τη συναίνεση της αρμόδι-
ας υπηρεσίας του Δήμου.

Οι αιτούντες για παραχώρηση του κάδου οικιακής κομπο-
στοποίησης (κομποστοποιητές) θα πρέπει :

1. Να είναι ιδιοκτήτες της οικίας ή να έχουν εξουσιοδοτη-
θεί από τον ιδιοκτήτη της οικίας γι’ αυτό το σκοπό. 

2. Να είναι νόμιμοι ενοικιαστές κατοικίας, διάρκειας τουλά-
χιστον ενός έτους από την αίτηση τους.

3. Να είναι νόμιμοι εκπρόσωποι συγκροτημάτων κατοι-
κιών / πολυκατοικιών που επιθυμούν να συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα. Θα πρέπει να συναινούν γι’ αυτό το σκοπό, όλοι 
οι ιδιοκτήτες του συγκροτήματος

4. Η κατοικία θα πρέπει να διαθέτει ικανοποιητικό ελεύ-
θερο αύλειο χώρο, εμβαδού τουλάχιστον μεγαλύτερο από 
περίπου 50 m2 και να διαθέτει χώμα ώστε να γίνει η έδραση 
του κάδου απευθείας στο χώμα.

5. Η χρήση του κάδου (κομποστοποιητή) θα είναι απο-
κλειστικά για το σκοπό της οικιακής κομποστοποίησης.

6. Οι κομποστοποιητές δεν θα μεταφέρονται σε διαφορε-
τική διεύθυνση από αυτή που δηλώθηκε, χωρίς τη συναίνεση 
της αρμόδιας υπηρεσίας.

7. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τη διάθεση των 
κομποστοποιητών θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου του χώρου.

8. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα να παρέχουν στοιχεία λειτουργίας του κομποστοποιητή 
(κυρίως ποσοτικά στοιχεία, είδος βιοαποβλήτων κλπ), όπως 
αυτά θα οριστούν από το Τμήμα Καθαριότητας – Ανακυκλώσι-
μων Υλικών εφόσον συντρέχουν λόγοι.

Ο Δήμος Βέροιας θα παρέχει οδηγίες και εκπαίδευση 
στους ενδιαφερόμενους για την ορθή χρήση των κάδων συλ-
λογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης (κομπο-
στοποιητές).

Το χρονικό διάστημα της παραχώρησης των κάδων συλ-
λογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης (κομπο-
στοποιητές) για χρήση θα είναι επ’ αόριστο, με δυνατότητα 
επιστροφής ανά πάσα χρονική στιγμή στο Δήμο, εφόσον αυτό 
επιδιώκεται από τον ενδιαφερόμενο, ή την απομάκρυνση 
τους από την ίδια την υπηρεσία Καθαριότητας – Ανακυκλώσι-
μων Υλικών εφόσον συντρέχουν λόγοι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο 
Δήμο Βέροιας, έως τη Δευτέρα 04 Μαρτίου 2019, στη Δι-
εύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολ. Προστα-
σίας (Μητροπόλεως 55, 4ος όροφος, Τ.Κ. 59132, Βέροια). 
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2331350637 Γκαράνη Βούλα, 
2331350509 Καραγαβριηλίδης Σίμος.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας. Ε-
πίσης, θα τηρείται λίστα επιλαχόντων, που θα εξετάζονται εάν 
υπάρχει διαθέσιμος κάδος από επιστροφή.

Οι επιλεγέντες για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα 
ειδοποιηθούν αρμοδίως για την ημερομηνία υπογραφής Ιδιω-
τικού Συμφωνητικού και την παραλαβή του κάδου.

Η μεταφορά του κάδου στον ενδιαφερόμενο θα γίνεται κα-
τόπιν συνεννόησης.

Διευκρινίζεται πως το παραγόμενο κομπόστ θα είναι για 
προσωπική χρήση του ενδιαφερόμενου και δε θα αποκομί-
ζεται από την υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης του 
Δήμου.
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Το πλάνο της αναδιάρθρωσης των εθνικών κατηγοριών προχωρά κανονικά, έστω 
και με καθυστέρηση, καθώς τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή για 
το νέο αθλητικό νομοσχέδιο, στο οποίο θα συμπεριληφθεί η διάταξη που θα αφορά τη 
δημιουργία της Superleague 2, σύμφωνα με τη «Live Sport». Για να δημιουργηθεί νέα 
κατηγορία απαιτείται να υπάρξει νομική ρύθμιση και αυτό θα γίνει, παρά τα σενάρια 
που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα περί μη υλοποίησης της αναδιάρθρωσης. Το 
πλάνο προχωρά κανονικά και τη νέα σεζόν θα μειωθεί ο αριθμός των ομάδων της Super 
League σε 14, ενώ θα υπάρχει η νέα κατηγορία Superleague 2, η οποία θα έχει εξασφα-
λισμένη χρηματοδότηση. Βέβαια, υπάρχουν ακόμα πολλά ερωτήματα για τη νέα κατηγο-
ρία, τα οποία αναμένεται να απαντηθούν μέσω της διάταξης.

Την Παρασκευή (22/2) αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή το νέο α-
θλητικό νομοσχέδιο, στο οποίο θα συμπεριληφθεί και διάταξη που θα αφορά τη δημιουρ-
γία της Superleague 2.

Στονέοαθλητικόνομοσχέδιο
ηδιάταξηγιατηSuperleague
2πουαφοράκαιτηνΒέροια

«Αγκαλιάζει» την άνοδο με νίκη στα 
Γιαννιτσά η βασίλισσα του βορρά 

Ο εξ αναβολής α-
γώνας της 14ης αγω-
νιστικής (και μάλιστα 
δύο φορές λόγω κα-
κοκαιρίας) διεξάγεται 
σήμερα Τετάρτη 20 
Φεβρουαρίου στις 3 
μ.μ. Ο ΑΣ Γιαννιτσών 
υποδέχεται την πρωτο-
πόρο πλέον Βέροια η 
οποία με νίκη θα αγκα-
λιάσει ακόμη περισσό-

τερο την κατάκτηση της πρώτης θέσης  Οι φιλοξενούμενοι  θέλουν το τρίποντο και αν 
το πάρουν θα αυξήσουν στους πέντε τους βαθμούς της διαφοράς από την δεύτερη 
θέση, στην οποία βρίσκεται το Παλαιοχώρι και στους έξι από την τρίτη, που είναι η  
ομάδα της Νίκης  Αγκαθιάς Ο Σάκης Θεοδοσιάδης,  δεν θα έχει στην διάθεσή του 
τους τραυματίες Μελικιώτη και Ιωάννου, ενώ αναμένεται να επαναφέρει στην αρχική 
11άδα τους Ταϊρη, Σκαθαρούδη. Ο διαιτητής Τσέτσιλας του Συνδέσμου Γρεβενών, εί-
ναι αυτός που θα σφυρίξει στα Γιαννιτσά. Η αποστολή είναι η ίδια με το προηγούμενο 
παιχνίδι και την αποτελούν οι: Κοντογουλίδης, Μπλατσιώτης, Βεργώνης, Μαραγκός, 
Ζούρκος, Μουχάλης, Μουρατίδης, Ταϊρης, Σκαθαρούδης, Τσικόπουλος, Λεφίδης, 
Κυριακίδης, Παπουτσίδης, Κανούλας, Μπλέτσας, Καράμπελας, Μυλωνάς, Τσιότρας, 
Μπακάλης, Χαντζάρας. Στα Γιαννιτσά θα βρεθούν και αρκετοί φίλαθλοι της Βέροιας να 
στηρίξουν τους παίκτες να φθάσουν στην νίκη.

* Το παιχνίδι θα μεταδοθεί σε LIVE σχολιασμό από το kerkidasport.gr, μια προ-
σφορά των εταιρειών TSIFLIDIS SECURITY, ΜΑΡΚΕΤ «ΠΡΩΤΕΑΣ», ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ-
ΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ «ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ»

Στην κατάμεστη 
αίθουσα του γνω-
στού εστιατορίου 

ΜΕΙΝΤΑΝΙ στην πόλη της 
Βέροιας, έκοψε το Σάββα-
το (16/2) την πρωτοχρο-
νιάτικη πίτας της η Ακα-
δημία Βέροιας. Ο ιδρυτής 
της, Σάκης Σίμπος, ο 
πρόεδρος Κώστας Γιοβα-
νόπουλος, η γραμματέας 
του συλλόγου, Σοφία 
Σίμπου αλλά και όλοι οι 
προπονητές καλωσόρισαν 
τους εκκολαπτόμενους 
αθλητές αλλά και τους 
γονείς τους, οι οποίοι 
τίμησαν με την παρουσία 
τους την εκδήλωση.

Παρόντες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κεντρικής Μακε-
δονίας, κ.κ. Νίκη Καρατζιούλα και Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, ο 
πρόεδρος του ΚΑΠΑ του Δ.Βέροιας, κ. Στέργιος Διαμάντης αλ-
λά και ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, 
Αλέξανδρος Τσαχουρίδης.

Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος της Ακαδημίας Βέροι-
ας και τέως βουλευτής, Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος ο οποίος 
μίλησε για τις δραστηριότητες αλλά και τους μελλοντικούς στό-
χους, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά τους γονείς και 
χορηγούς, που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Όλοι οι αθλητές 
παρέλαβαν το τσουρεκάκι και οι τυχεροί πανηγύρισαν για την 
επιτυχία τους, παραλαμβάνοντας το αντίστοιχο δώρο των χορη-
γών και ακολούθησε η κοπή της πίτας της Ακαδημίας, που ήταν 
φτιαγμένη στα χρώματα του συλλόγου.

Η Ακαδημία Βέροιας έκοψε
την βασιλόπιτα στο ΜΕΪΝΤΑΝΙ



Το τριήμερο 8-10 Φεβρουαρί-
ου 2019, πραγματοποιήθηκαν 
στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο 

Θεσσαλονίκης, οι Χειμερινοί αγώνες 
Προαγωνιστικών κατηγοριών της ΚΔ 
Μακεδονίας. Η ομάδα του Πήγασου 
Ημαθίας συμμετείχε με 5 αθλητές και 
αθλήτριες. Οι συγκεκριμένοι αγώνες 
είναι το μεγάλο τέστ του χειμώνα που 
αποδεικνύει τον βαθμό ετοιμότητας 
των αθλητών. Οι αθλητές και οι αθλή-
τριες συμμετείχαν σε 13 αγωνίσμα-
τα και κατάφεραν να κατακτήσουν 
τέσσερις πρώτες θέσεις και μία τρίτη 
θέση.

Πέρα από τις διακρίσεις στην πισίνα, αξιοσημείω-
τη είναι και η όλη τους στάση κατά την διάρκεια των 
αγώνων. Αυτή οφείλετε στις αρχές που έχουν πάρει 
από τους γονείς τους αλλά και στην ολοκληρωμένη 
δουλειά που γίνεται από τον προπονητή του τμήμα-
τος κύριο Στέλιο Αμπατζίδη, που σαν στόχο έχει τη 
διαμόρφωση σωστών χαρακτήρων.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για 
τον καθημερινό αγώνα που κάνουν και στους γονείς 
που τα υποστηρίζουν.

Στους αγώνες συμμετείχαν οι αθλητές και οι α-
θλήτριες:

12 ετών
Γιαννιώτης Νικόλαος. 1ος στα 50 μέτρα ύπτιο με 

χρόνο 00:35.47, 3ος στα 100 μέτρα ύπτιο με χρόνο 
01:19.40 και 7ος στα 200 μέτρα ύπτιο με χρόνο 
02:57,40

11 ετών
Ζέζιου Κωνσταντίνα. 11η στα 50 μέτρα ύπτιο 

με χρόνο 00:42.75, 20η στα 50 μέτρα ελεύθερο με 
χρόνο 00:38,67 και 22η στα 100 μέτρα ελεύθερο με 
χρόνο 01:25.17

Πασίδου Δέσποινα. 1η στα 100 μέτρα ύπτιο με 
χρόνο 01:17.63, 1η στα 200 μέτρα ύπτιο με χρόνο 
02:43.70 και 1η στα 200 μέτρα μικτή ατομική με χρό-
νο 02:53.02.

10 ετών
Ρογγότη Αντωνία. 4η στα 200 μέτρα μικτή ατομι-

κή με χρόνο 03:39.65 και 8η στα 200 μέτρα ελεύθε-
ρο με χρόνο 03:11.30.

9 ετών
Πλιάκας Ιωάννης. 13ος στα 50 μέτρα ύπτιο με 

χρόνο 00:51.82 και 21ος στα 50 μέτρα ελεύθερο με 
χρόνο 00:44.73.

Από την ΚΕΔ της ΟΧΕ ανακοι-
νώθηκαν οι διαιτητές που θα 
διευθύνουν τα παιχνίδια χαντ 

μπολ. Για την Α1 ανδρών ο Φίλιπ-
πος θα υποδεχθεί στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ 
τον ισχυρό Αερωπό στις 6 μ.μ., ενώ 
στις 4 μ.μ στο ίδιο γήπεδο θα γίνει 
η συνάντηση για την Α1 γυναικών 
μεταξύ της Βέροιας 2017 και της Ανα-
γέννησης Άρτας , ενώ η γυναικεία 
ομάδα του Φιλίππου θα αγωνιστεί 
στα Γιαννιτσά ξμε την τοπική Ανα-
γέννηση. αναλυτικά το προγραμμα.

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019
Handball Premier (18η αγωνιστική)
Νεάπολης 17:00, ΠΑΟΚ Βεργίνα TV- Φοίβος 

Συκεών
(Νάσκος- Χαρίτσος, Θεοδοσάκης)

ΔΓ Νίκαιας 18:00, Άρης Νίκαιας- ΑΣΕ Δούκα
(Συρεπίσιος- Κουτσός, Κορρές)

Νέα Κίος 18:00, Διομήδης Άργους- ΑΕΣΧ Πυ-
λαίας

(Σκλαβενίτης- Τόλιος, Νικολίτσας)

Φιλίππειο 18:00, Φίλιππος Βέροιας- Αερωπός 
Έδεσσας

(Κατσίκης- Μιχαηλίδης, Αγγελίδης)

ΧΑΝΘ 18:00, ΧΑΝΘ- Bianco Monte Δράμα 
1986

(Τσάκωνας- Φωκίτης, Παρτεμιάν)
 
Α1 Γυναικών (11η αγωνιστική)
Καματερού 16:00, ΓΑΣ Καματερού- ΠΑΟΚ 

Mateco
(Παπαματθαίου- Ψύλλος, Κυριακούλιας)

Φιλίππειο 16:00, Βέροια 2017-  Αναγέννηση 
Άρτας

(Γρηγοριάδης- Τομίδης, Σίσκου)

Γιαννιτσών 18:00, Μέγας Αλέξανδρος- Φίλιπ-
πος Βέροιας

(Γράψας- Κυριακού, Δημόλας)

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019
Handball Premier (18η αγωνιστική)
ΟΑΚΑ 17:00, ΑΕΚ- Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος 

Ξυνή (ΕΡΤ3)
(Πατιός- Τσιάνας, Μίγκας- Κυριακούλιας)
 
Α1 Γυναικών (11η αγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 16:00, ΑΕΣΧ Πυλαίας- 

ΟΦΝ Ιωνίας
(Σαπανίδης- Ηλιάδης, Σαμαράς)
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Πατιός-Τσιάναςστοντέρμπι
τηςαγωνιστικήςΑΕΚ-Ολυμπιακός

Διακρίσεις του Πήγασου στους 
χειμερινούς αγώνες προαγωνιστικών 

κατηγοριών

Στο χιονοδρομικό κέντρο του 
Μετσόβου κάτω από άριστες 
συνθήκες πραγματοποιήθηκε 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σκι 
δρόμων αντοχής και ο Διεθνής 
αγώνας fis  παράλληλα

Τα λόγια είναι περιττά για τους 
αθλητέςτου ΕΟΣ Νάουσας αφού 
γύρισαν  με 11 από τα από τα 
15 Κύπελλα που δόθηκαν στη 
διοργάνωση.

Στην κατηγορία των Παίδων ο 
Γιώργος Αναστασιάδης ήταν αήτ-
τητος κερδίζοντας 4 χρυσά μετάλ-
λια στο αγώνισμα του σπριντ και 
της απόστασης στο Παννελήνιο 
και στο διεθνή αγώνα.

Στην κατηγορία των Κορασί-
δων η Μάρα Τσιάρκα ήταν και 
πάλι η μεγάλη νικήτρια αφού α-
πέσπασε 3 χρυσά μετάλλια στο 
Πανελλήνιο και διεθνή αγώνα και 
ένα ασημένιο μετάλλιο στο αγώ-
νισμα της απόστασης στη διεθνή 
διοργάνωση.

Στην ίδια κατηγορία στο Πα-
νελλήνιο  η Όλγα Μπιτέρνα 
τερμάτισε στην τέταρτη θέση 
στα δύο αγωνίσματα και η Εύα 
Μπράβου στη Πέμπτη θέση στο 
αγώνισμα της απόστασης.

Στη κατηγορία των Νεανίδων 

η Στελλίνα Γιαννακοβίτη στο αγώ-
νισμα του σπριντ στο Πανελλήνιο 
Κέρδισε το χρυσό μετάλλιο και 
στο διεθνή αγώνα στην κατηγο-
ρία των γυναικών στο ίδιο αγώνι-
σμα κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο.

Στην κατηγορία των γυναικών 

η Γωγώ Νιμπίτη κέρδισε στο α-
γώνισμα του σπριντ στο διεθνή 
αγώνα το χάλκινο μετάλλιο και 
στο Πανελλήνιο το χρυσό στο 
αγώνισμα του σπριντ και το αρ-
γυρό στην απόσταση.

Στην κατηγορία των ανδρών ο 
Αργύρης Σεραφείμ στο Πανελλή-
νιο κέρδισε το Χάλκινο μετάλλιο 
στο αγώνισμα του σπριντ.

Αποκορύφωμα της επιτυχίας 
τα ομαδικά αγωνίσματα.

Στην κατηγορία των Γυναικών  
η ομάδα του ΕΟΣ Νάουσας με 
Στελλίνα Γιαννακοβίτη και Γωγώ 
Νιμπίτη πήραν το κύπελλο με 
μεγάλη άνεση διατηρώντας μια 
παράδοση πολλών ετών.

Στην κατηγορία των Νέων Αν-
δρών η ομάδα με  τους , Γιώργο 
Αναστασιάδη και Αργύρη Σερα-
φείμ κέρδισε επίσης με μεγάλη 
άνεση το χρυσό μετάλλιο μετά 
από πολυετή απουσία επιτυχιών 
στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

11 Κύπελλα και 15 Μετάλλια για τον ΕΟΣ Νάουσας 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκι Δρόμων Αντοχής 

και Διεθνή αγώνα fis
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Με αρκετές συμμετοχές πραγ-
ματοποιήθηκε χθες στο Κλει-
στό Γυμναστήριο «Μιχάλης 

Μουρούτσος», η 2η Φιλική Συνά-
ντηση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
ΑμεΑ που διοργάνωσε ο Οργανισμός 
Πολιτισμού-Αθλητισμού του Δήμου 
Δάφνης-Υμηττού. Οι συμμετέχοντες 
αθλητές χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες 
ανάλογα με την αναπηρία τους: Καθι-
στοί ΤΤ1-5 / Όρθιοι ΤΤ6-10 / Νοητική 

Υστέρηση ΤΤ11 
και ανάλογα με 
το επίπεδο τους 
(προχωρημένοι/
αρχάριοι).

Το σωματείο μας 
εκπροσωπήθηκε από 
τον αθλητή Καραγιάν-
νη Θωμά-Αριστοτέλη 
(ΤΤ6), αλλά και από 
τον Κάπα Κωνστα-
ντίνο (ΤΤ8), ο οποίος 
αν και αγωνίστηκε με 
τα «χρώματα» των Α-
ετών Θεσσαλονίκης, 
όπου δόθηκε φέτος 
δανεικός, εξακολουθεί 
να προπονείται με την 
υπόλοιπη ομάδα, υπό 
την καθοδήγηση του 
προπονητή μας κ. Κα-
ραϊωσήφ Αλέξανδρο. 

Αμφότεροι οι βε-
ροιώτες αθλητές επέ-
στρεψαν στην πόλη 
με μετάλλιο στο στή-
θος, αφού ο Κάπας 
κατετάγη 2ος και ο 
Καραγιάννης 3ος, με 
το καλύτερο παιχνίδι 
στο τουρνουά να εί-
ναι ο μεταξύ τους «εμ-
φύλιος» ημιτελικός, 
όπου ο Καραγιάννης 
προηγήθηκε με 2-0 
σετ, αλλά ο Κάπας 
βρήκε το ψυχικό σθέ-
νος και έκανε την ανα-
τροπή για το τελικό 2-
3 στο «κόντρα» σετ!!

Το τουρνουά ε-
ντάσσεται στην προε-
τοιμασία των αθλητών 
μας για τη συμμετοχή 
τους στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα στις 4&5 
Μαΐου στο Στάδιο Ει-
ρήνης & Φιλίας.  

  
Αναλυτικά τα α-

ποτελέσματα των 2 
αθλητών:

ΦάσηΟμίλων:
Καραγιάννης (Εν Σώματι Υγιεί) - Θεοδωρίδης 

(Καστελλάνοι) = 3-0
Καραγιάννης - Μουχθής (Π.Α.Σ.Κ.Α.) 0-3
Κάπας (Αετοί Θεσ/νικης) - Τσανάβα (Τριπτόλε-

μος) = 3-1
Κάπας - Πολυπαθέλης (Τυρταίος) = 3-1
 
Ημιτελικός
Καραγιάννης - Κάπας = 2-3
 
Τελικός
Κάπας - Μουχθής = 0-3

2η Φιλική Συνάντηση
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 

ΑμεΑ Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Στις19Μαΐουο2οςΑγώνας
ΟρεινούΤρεξίματοςΜνήμης
καιΘυσίαςστηνΚαστανιά

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 1ου Αγώνα το Μάιο του 2018, η φετινή εκδήλωση συμπίπτει με την 
ημερομηνία Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Βέροιας «Η Καλλιθέα», σε συνεργασία με το Δήμο Βέροιας, το ΚΑΠΑ 
του Δήμου Βέροιας, τη τεχνική υποστήριξη του Συλλόγου Δρομέων Βέροιας και την αμέριστη συνδρομή της 
Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας και του Σωματείου Παναγία Σουμελά, διοργανώνουν την 
Κυριακή 19 Μαΐου 2019 και ώρα 11.00 τον 2ο Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος Μνήμης και Θυσίας για τη Γενοκτο-
νία του Ποντιακού Ελληνισμού, συνολικής απόστασης 14χλμ.

Επίσης θα διεξαχθούν παράλληλοι αγώνες παιδιών δημοτικού και γυμνασίου - λυκείων, ενώ στις εκδηλώ-
σεις προστίθεται και περιπατητικός αγώνας 5χλμ.

Τόπος διεξαγωγής: Όρος Βέρμιο σε δασική έκταση γύρω από την Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά.
Η σχετική προκήρυξη θα ακολουθήσει προσεχώς.

Ανακοινώθηκαν  οι διαιτητές 
και βοηθοί που θα διευθύνουν 
τους επαναληπτικούς προημι-

τελικούς του Κυπέλλου Ημαθίας που 
θα διεξαχθούν σήμερα Τετάρτη 20/2.

Θυμίζουμε πως λόγω του ορισμού της Βέ-
ροιας στο εξ αναβολής ματς στα Γιαννιτσά, ο 
αγώνας με τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας αναβάλλε-
ται και θα διεξαχθεί σε άλλη ημερομηνία.

Αναλυτικά:
 15.00 Μ.Αλέξανδρος Τρικάλων  – ΦΑΣ 

ΝΑΟΥΣΑ
Διαιτητής ο κ. Καραγκιοζόπουλος βοηθοί οι 

κ.κ Παπαδάκης και Χαλατζιούκας.
15.00 Νίκη Αγκαθιάς  – Μακροχώρι 
Διαιτητής ο κ.  Μαλούτας βοηθοί οι κ.κ Πα-

ρασίου και Πίτος.
 15.00 ΠΑΟ Κουλούρας  – ΓΑΣ Ροδόχω-

ρίου.
Διαιτητής ο κ. Ρηγόπουλος  βοηθοί οι κ.κ 

Γαβράς και Νησελίτης.

ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές των επαναληπτικών

του Κυπέλλου

Τα παιχνίδια και οι διαιτητές της 
18ης αγωνιστικής στην Β΄ε-
θνική που θα διεξαχθούν στις 

23/24 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε η 
ΚΕΔ της ΕΠΟ.

Αναλυτικά 
Δόξα Δράμας-Πλατανιάς  διαιτητής ο κ. Βουρ-

νέλης από τον Σύνδεσμο Μακεδονίας βοηθοί οι κ.κ 
Μαλανδρής και Φράγιος (Μακεδονίας) 4ος θα είνια 
ο κ. Καραντώνης (Ημαθίας)

Εργοτέλης-Σπάρτη διαιτητής ο κ. Τσακαλίδης  
από τον Σύνδεσμο Χαλκιδικής με βοηθούς τους κ.κ 
Τυριακίδης (Μακεδονίας) και Κάλλης (Αν. Αττικής) 

Παναχαική-Απόλλων Λάρισας διαιτητής ο κ. 

Τσαγγαράκης (Χανίων)  βοηθοί οι κ.κ Αναστασάκης 
( Χανίων) Τίκας ( Θεσπρωτίας) 

Κισσαμικός-ΑΟ Τρίκαλα διαιτητής ο κ. Κατοίκος 
(Αθηνών) βοηθοί οι κ.κ Αδαμόπουλος ( Μεσσηνίας) 
και  Μαυρουδής ( Ηρακλείου) 

Αιγινιακός-Ηρακλής διαιτητής ο κ.  Ζαμπάλας 
(Ηπείρου) βοηθοί οι κ.κ Θανασιάς (Ηπείρου) και 
Κωτούλας (Κιλκίς) 

Απόλλων Πόντου- ΝΠΣ Βόλου διαιτητής ο κ. 
Κουκούλας ( Λέσβου) βοηθοί οι κ.κ Πετρίδης ( Χίου) 
και Γκιόσης (Θράκης) 

ΑΟ Κέρκυρας-Αήττητος διαιτητής ο κ. Γιουμου-
τζίδης (Πέλλα) βοηθοί οι κ.κ Δέλλιος (Πέλλας) και 
Τζουβάρας (Κοζάνης) 

ΑΕ Καραισκάκης-Ηρόδοτος διαιτητής ο κ. Καδ-
δάς (Αχαίας) βοηθοίοι οι κ.κ Οικονόμου ( Αχαίας) 
και Μωυσιάδης (Γρεβενών).

Πρόγραμμακαιδιαιτητές
της18ηςαγωνιστικής
στηνFootballLeague
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Ο Φεβρουάριος έχει καθιερωθεί ως ο μήνας Αφρο-
αμερικανικής Iστορίας και εορτάζεται στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και τον Καναδά. Το μήνα αυτό γίνονται εκ-
δηλώσεις μνήμης και τιμής για τους αγώνες και τα επι-
τεύγματα των Αφρο-Αμερικανών σε όλους τομείς της 
κοινωνίας, της επιστήμης, και των τεχνών.  

Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, στις 5.30 το από-
γευμα, σας περιμένουμε στην αίθουσα εκδηλώσεων 
της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας, στη δωρεάν 
προβολή της ταινίας Black Panther.

Η προβολή γίνεται με την υποστήριξη της Αμερι-
κανικής Πρεσβείας στα πλαίσια της συνεργασίας της 
βιβλιοθήκης με το δίκτυο των American Spaces και το 
Veria TechLab το οποίο και συμμετέχει στο δίκτυο.

Ο Black Panther της Marvel Studios ακολουθεί τον 
T’Challa, που μετά το θάνατο του πατέρα του, του βα-
σιλιά της Wakanda--ενός τεχνολογικά ανεπτυγμένου 
μα απομονωμένου Αφρικανικού κράτους--επιστρέφει 
στην πατρίδα του για να πάρει τη θέση του στο θρόνο. 
Όταν ένας παλιός και ισχυρός εχθρός επανεμφανί-
ζεται, το θάρρος του T’Challa--βασιλιά και Μαύρου 
Πάνθηρα--δοκιμάζεται σε μια τρομερή σύγκρουση που 
απειλεί την Wakanda, αλλά και ολόκληρo τον πλανήτη. Αντιμέτωπος με προδοσία και κινδύνους, ο 
νέος βασιλιάς πρέπει να συγκεντρώσει τους συμμάχους του και να απελευθερώσει όλη τη δύναμη 
του Μαύρου Πάνθηρα, για να εξολοθρεύσει τους εχθρούς του και να διασφαλίσει την ασφάλεια του 
λαού του. Σκηνοθεσία: Ράιαν Κούγκλερ

Πρωταγωνιστές: Τσάντγουικ Μπόουζμαν, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Λουπίτα Νιόνγκο, Άντι Σέρκις, 
Μάρτιν Φρίμαν, Άντζελα Μπάσετ, Φόρεστ Γουίτακερ

Κατηγορία: Περιπέτεια Φαντασίας
Κατάλληλο από 12 ετών και πάνω
Διάρκεια: 2.14
Διοργάνωση:
Veria Tech Lab
Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Η.)
Με την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AMERICAN SPACES

Σήμερα προβολή της ταινίας 
BLACK PANTHER στη 

Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Βέροιας

“TONI GUN” 
TONIS SFINOS την Τσικνοπέμπτη 

ξανά στη Νάουσα
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάου-

σας παρουσιάζει τον μοναδικό TONIS 
SFINOS και την πολυμελή μπάντα του 
(Tonis Sfinos & The Playmates) την Τσι-
κνοπέμπτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 
20:00 στην Πλατεία Καρατάσου της Νά-
ουσας στην εναρκτήρια συναυλία των 
φετινών εκδηλώσεων «Νάουσα-Αποκριά 
2019».

Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη περ-
σινή του παρουσία, ο Τόνις Σφήνος επι-
στρέφει για ακόμη μια φορά στη Νάουσα 
με νέο πρόγραμμα και μας μεταφέρει 
στην εποχή που το μήκος της φούστας 
ανεβαίνει, ο ερωτισμός είναι διάχυτος, 
τα flapper girls ζουν έντονα και προκλη-
τικά ενώ κατακλύζουν τα γκανκστερικά 
στέκια της δεκαετίας του ’20. Σε ένα α-
ποκριάτικο show που μας θυμίζει κά-
τι από «Chicago,» «Cotton Club» και 
«Moulin Rouge» με disco πινελιές και 
απεριόριστο χορό και κέφι, ο ιντερνάτιο-
ναλ playboy επισκέπτεται μια απαγορευ-
μένη δεκαετία του μεσοπολέμου και μιας 
παράνομης πτυχής της Νέας Υόρκης. 
Ανάμεσα όμως, σε long island ice teas 
και της ιταλικής μαφίας, ο Τόνις θα βρει πάλι το πιο ακατάλληλο κορίτσι. Μπορεί ο Σφήνος στο νέο 
του show “TONI GUN” να βγάλει τον Δον Κορλεόνε από μέσα του ή θα μείνει για πάντα το παιδί 
των λουλουδιών που έχουμε γνωρίσει;

Πριν την έναρξη της συναυλίας θα προηγηθεί σόου πυροτεχνημάτων και η βράβευση των νικη-
τών του μαθητικού διαγωνισμού ζωγραφικής «Γίνε νονός της Αποκριάς 2019». Η συμμετοχή όλων 
στη διασκέδαση είναι ελεύθερη και «επιβεβλημένη». Σε περίπτωση κακοκαιρίας η συναυλία θα 
πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.

Ενημέρωση Επιχειρήσεων 
από την ιστοσελίδα 

του Επιμελητηρίου Ημαθίας
Στην ιστοσελίδα του Επιμε-

λητηρίου Ημαθίας φιλοξενού-
νται τα παρακάτω:  

 Τα έργα της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελ-
λάδας : «Ανάπτυξη των ε-
παγγελματικών προσόντων 
μακροχρόνια ανέργων με 
χαμηλά εκπαιδευτικά προσό-
ντα» και «Προώθηση στην Α-
πασχόληση Ατόμων Ευπαθών 
Κοινωνικών Ομάδων», που 
περιλαμβάνουν ενέργειες συμ-
βουλευτικής υποστήριξης, ε-
παγγελματικής κατάρτισης και 
πιστοποίησης  

Τις δράσεις της ΕΠΑνΕΚ :  «Εργαλειο-
θήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων» και «Εργαλειοθήκη 
επιχειρηματικότητας: ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΣΗ 
– ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»,: που στοχεύουν στην ενί-
σχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων,   

Το έργο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-
ρίων Ελλάδας «Πλατφόρμα Συμβουλευτικής 
Καθοδήγησης (E – Consulting)» που είναι 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα συμβουλευτικής, 
το οποίο, με σύγχρονα μέσα και μεθόδους, 
παρέχει σε επιχειρήσεις – μέλη διαδραστικές 
υπηρεσίες  συμβουλευτικής καθοδήγησης 

 Την διαδικτυακή πύλη του Υπουργεί-
ου Διοικητικής Ανασυγκρότησης : «YOUR 
EUROPE», που παρέχει στους πολίτες και 
στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προ-
σφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.  

Την δράση της EΠΑνΕΚ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ 
ΕΞΩ», που στοχεύει στην προώθηση της 
εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών 
επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγω-

γική δραστηριότητα, 
μέσω της συμμετο-
χής τους σε εμπο-
ρικές εκθέσεις που 
δ ιοργανώνοντα ι 
στην ΕΕ και σε τρί-
τες χώρες.  

 Για περισσό-
τερες πληροφο -
ρίες επισκεφτείτε 
τ η ν  ι σ το σ ε λ ί δ α 
μας ή επικοινωνεί-
στε στο τηλέφωνο 
2331024734 (Εύη 
Δ α μ ι α ν ά κ η  κ α ι 
Σταυρούλα  Για -
γκούλα  

Με αφορμή την πρόσφατη δήλωση του Δημοτικού 
Συμβούλου Δημήτρη Τραπεζανλή στον τοπικό τύπο, 
η Δημοτική Αρχή του Δήμου Βέροιας αποστέλλει την 
παρακάτω απάντηση:

«Διαβάζοντας με προσοχή τη δήλωση του κ. Τρα-
πεζανλή για το ύψος της αντιμισθίας του από τη 
ΔΕΥΑΒ, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έστω και εκ των 
υστέρων παραδέχεται δημόσια ότι η «αφιλοκερδώς» 
ενασχόλησή του με τα κοινά κόστιζε μηνιαίως στη 
ΔΕΥΑΒ 714 ευρώ. 

Επίσης, όπως ο ίδιος παραδέχεται στη δήλωσή 
του, κανείς  δεν τον «έδιωξε» από τη ΔΕΥΑΒ αλλά 
παραιτήθηκε με δική του πρωτοβουλία μετά την τυ-

πική του ανεξαρτητοποίηση παρότι ουσιαστικά είχε 
θέσει τον εαυτό του εκτός της Δημοτικής Ομάδας της 
Συμπολίτευσης του Δήμου Βέροιας ήδη εδώ και δυο 
χρόνια όταν δεν έλαβε θέση Αντιδημάρχου όπως θεω-
ρούσε ότι θα έπρεπε να είχε συμβεί. 

Εξάλλου, είναι κάτι που αποκάλυψε κυνικά κατά 
την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας την προηγουμένη εβδομάδα, επιβεβαιώνο-
ντας άλλη μια φορά ότι τα «αγνά» του κίνητρα για 
«αφιλοκερδώς» προσφορά προς την τοπική κοινωνία 
εξαντλούνταν στην ανάληψη της θέσης του Αντιδη-
μάρχου. 

Τα συμπεράσματα δικά σας…».     

Απάντηση της Δημοτικής Αρχής Δήμου 
Βέροιας στον  Δημ. Τραπεζανλή

«Αφιλοκερδώς» σημαίνει 714ευρώ; 
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Κυριε διευθυντα
Με εκπληξη [ισως όπως κάθε πολιτης αυτης 

της πολης[,απορια [ομοιως],αγανακτηση μετα τα 
τελευταια γεγονοτα [συμφωνια-ψηφοφορια στη βου-
λη-συλλαλητηρια], αισθηματα πλην του τελευταιου 
για αλλους  ,γιατι  οι κατοικουντες την Ιερουσαλημ 
γνωριζομαστε πλεον πολύ καλα,διαβασαμε στο φυ-
λο της εγκριτου εφημεριδας σας της 19/02/2019,αρ-
θρο του Γ.Τροχοπουλου για την μη τοποθετηση [και 
όχι ξηλωμα από την περιφερεια Κ.Μ.] πινακιδων με 
το ονομα Β.Μακεδονια ,

 για το κρατιδιο των Σκοπιων όπως θα το αποκα-
λουμε οσοι θελουμε να αισθανομαστε Ελληνες-Μα-
κεδονες!

Λοιπον 1ον:Τα αλυτρωτικα τραγουδακια [των 
Makedoncki] τα τραγουδανε αυτοι που συχνωτιζο-
νται μαζι τους για να τους παιρνουν τις ψηφους!

2ον:Ας σοβαρευτουμε όμως…ταξιδευοντας ε-
κτος Ελλαδος θα εχετε παρατηρησει ολοι ότι πλη-
σιον των συνορων των χωρων οι πινακιδες αναφε-
ρουν την επομενη μεγαλη πολη της αλλης χωρας,ο-
ποτε που το  προβλημα!

3ον:Πρωτοτυπια δικη μας που υπαρχουν πινα-
κιδες περισοτερο διευκρινιστικες με το ονομα προς 
Βουλγαρια και Τουρκια!Θα βαλουμε τωρα και Β.Μα-
κεδονια ?!,αυτό προτεινεται?!

4ον:Την ιδια ευαισθησια [αλλα που]θα αναμενα-
με όταν τοοοσα χρονια το γειτονικο κρατιδιο αντι του 
FYROM χρησιμοποιουσε το Macedonia!

5ον:Το παραδειγμα του, ατυχεστατο, καλλιστα 
όμως θα μπορουσε να χρησιμοποιηθει βαζοντας 
στην θεση του επιβητορα ποντικου τα Σκοπια και 

της ελεφαντινας την Ελλαδα μας,την Μακεδονια 
μας και ολοι αντιλαμβανομεθα τοσα χρονια τι προ-
σπαθουν να κανουν οι γειτονες μας ,συμπαθεστατοι 
κατά τα αλλα,και αληθεια πως βρηκαν λιγους προ-
δοτες  σημερα και το καταφεραν!

6ον:Η απαντηση μου δεν ερχεται να καλυψει 
ουτε τον περιφερειαρχη ουτε τον αντιπεριφερειαρχη 
αλλωστε δεν το εχουν αναγκη ,αντιθετως δινοντας 
περαιτερω δημοσιοτητα στις ανακοινωσεις τους ολο 
και περισσοτεροι κατοικοι-αναγνωστες  αυτης της 
Περιφερειας συντασονται κάθε μερα μαζι τους!Αγα-
νακτηση και μονον και αποκατασταση της αληθειας.

7ον:Προχθες ο Μ.Χαραλαμπιδης και εχθες σε 
μια εμπνευσμενη ομιλια του ο Νικολαος Λυγερος 
στην εκδηλωση του Γ.Παπαγιαννη ανελυσε και τις 
συνεπειες της καταπτυστης συμφωνιας αλλα και 
πως[όπως και αλλοι συνταγματολογοι και καθηγη-
τες πανεπιστημιου] θα απαλλαγουμε από αυτην…
ΘΕΛΗΣΗ να υπαρχει και ΟΧΙ υποταγη!!!Γη και 
υδωρ δεν δινουμε…

8ον:Αν καποιοι πολιτικοι και ορισμενοι ξενοδου-
λοι δεχονται τον ορο Β.Μακεδονια για τα Σκοπια και 
ερχονται σε συγκρουση με το 70-80% του Ελληνι-
κου λαου η ιστορια συντομα θα τους καταταξει εκει 
που τους αξιζει αν δεν το εχει κανει ηδη!

Ιδιον της Ελληνικης φυλης ο αλληλοσπαραγμος 
και οι εφιαλτες με αποτελεσμα την συρικνωση…ως 
ποτε??!!!

Και όπως ειπε ο Πλατωνας ‘ου δει ενεκα του κιν-
δυνου πραττειν τι ανελευθερον’.

Ευχαριστω για την φιλοξενια…
Αργύρης Φουκαλάς

Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 17 Φεβρουα-
ρίου 2019 στα Γρεβενά 
η κοπή της βασιλόπι-
τας της Ομοσπονδίας 
Εμπορικών Συλλόγων 
Δυτικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Στη δεξίωση που 
πραγματοποιήθηκε στο 
κέντρο «Πανόραμα» στη 
Μυρσίνη Γρεβενών πα-
ραβρέθηκαν μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ομοσπονδίας, όπως 
και οι Πρόεδροι και εκ-
πρόσωποι των εμπορι-
κών συλλόγων της Δυτι-
κής και Κεντρικής Μακεδονίας. 

Επίσης, την εκδήλωση τίμησε ιδιαίτερα με την 
παρουσία του ο νέος πρόεδρος της ΕΣΕΕ κύριος 
Γεώργιος Καρανίκας, καθώς και άνθρωποι του 
επιχειρηματικού κόσμου της ευρύτερης περιοχής 
του Δήμου . 

Σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε , σαν οικοδε-
σπότης ,  ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 
Γρεβενών , κύριος Κωνσταντίνος Δημάδης. 

Ο νέος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κύρι-
ος Ευάγγελος Πανταζής ευχαρίστησε ιδιαίτερα 
τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους 
και στην σύντομη ομιλία του ανέφερε πως είναι 
ιδιαίτερα σημαντική η εμπιστοσύνη που έδειξαν 
στο πρόσωπό του τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου εκλέγοντάς τον ως πρόεδρο. Επίσης, 
τόνισε πως η Ομοσπονδία θα συνεχίσει ενωμένη 
και ακόμη πιο δυνατή να επιτελεί τα καθήκοντά 
της. Τέλος, ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της 
ΕΣΕΕ, κ. Γεώργιο Καρανίκα για την παρουσία 
του στην εκδήλωση της Ομοσπονδίας παρά το 

μεγάλο φόρτο των καθηκόντων που έχει αναλάβει 
στη νέα του θέση, του ευχήθηκε καλή δύναμη στο 
έργο του και τον κάλεσε στο βήμα.

Ο κ. Καρανίκας, με τη σειρά του δήλωσε πως 
είναι τιμή γι αυτόν να παρευρίσκεται στις εκδηλώ-
σεις της Ομοσπονδίας καθώς είναι και μέλος αυ-
τής. Στο λόγο του, ενημέρωσε τους παρευρισκό-
μενους εμπόρους για τα τρέχοντα θέματα, όπως 
ο κατώτατος μισθός, η διασφάλιση της πρώτης 
κατοικίας, το αφορολόγητο και οι ρυθμίσεις στον 
ΟΑΕΕ, που απασχολούν αυτό το διάστημα την 
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρη-
ματικότητας καθώς και για τις θέσεις της πάνω σ’ 
αυτά. 

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, ιδιαίτερη στιγ-
μή ήταν η απονομή τιμητικής πλακέτας  από τον 
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας στον κ. Καρανίκα, 
για την εκλογή του στην θέση του Προέδρου της 
ΕΣΕΕ , για την πολυετή προσφορά του στην εκ-
προσώπηση του Έλληνα Εμπόρου καθώς και για 
το σημαντικό έργο του στην Ομοσπονδία.

Την Κυριακή 
η 2η 

γουρουνοχαρά 
στη Φυτειά

Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Φυτειάς 
και οι κυνηγοί του χωριού διοργανώνουν την 2η 
γουρουνοχαρά στη Φυτειά,  την Κυριακή 24 Φε-
βρουαρίου στις 12:30 μμ στον προαύλιο χώρο του 
Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Φυτειάς. Με ανοιχτή 
πρόσκληση, καλούν τον κόσμο να δοκιμάσει δωρεάν 
μαγειρευτό αγριογούρουνο με τη συνοδεία ζωντανής 
παραδοσιακής μουσικής.

Απάντηση σε δημοσίευμα του Γ.Ξ. Τροχόπουλου

Η Ομοσπονδία Εμπορικών 
Συλλόγων Δ. και Κ. Μακεδονίας 

έκοψε βασιλόπιτα

Για 5η συνεχόμενη 
χρονιά διεξάγεται στη 
Θεσσαλονίκη η διεθνής 
έκθεση Freskon κατά 
το χρονικό διάστημα 
11-13 Απριλίου 2019 
στο Διεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο της πόλης. Ως 
το μεγαλύτερο εμπορι-
κό γεγονός του είδους 
σε Βαλκάνια και ΝΑ 
Ευρώπη, απoτελεί τον 
στρατηγικό σύνδεσμο 
μεταξύ εμπόρων και 
παραγωγών στις διε-
θνείς αγορές. 

Εκτός από φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά, 
τα προϊόντα των εκθε-
τών διευρύνονται και 
προστίθονται κατηγο-
ρίες όπως βιολογικά 
προϊόντα, ξηροί καρ-
ποί, αρωματικά φυτά 
και μπαχαρικά, φυσικοί 
χυμοί, μηχανήματα, 
υλικά συσκευασίας & 
τυποποίησης, εται-
ρείες μεταφορών και 
logistics, εργαστήρια 
ποιοτικού ελέγχου κα.

Με σκοπό την δι-
εύρυνση των συνερ-
γασιών μέσα από μια 
ποιοτική διοργάνωση, 
η έκθεση απευθύνεται 
αποκλειστικά σε εμπο-
ρικούς επισκέπτες με 
συνολικό αριθμό πά-
νω από 4.000 κατά το 2018. Επιπρόσθετα, όλοι οι 
εκθέτες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε 
προγραμματισμένα Β2Β ραντεβού με αγοραστές του 
εξωτερικού (HostedBuyers) από 30 χώρες δίνοντας 
έτσι τη δυνατότητα άμεσης εμπoρικής συμφωνίας. 
Παράλληλες εκδηλώσεις, όπως το Διεθνές Συνέδριο 
Ροδάκινου και το FreshConMarket έρχονται να ενι-

σχύσουν ακόμα περισσότερο την εκδήλωση. 
Η Οικονομοτεχνική ΕΠΕ, ως μακροχρόνιος συ-

νεργάτης της Helexpo και με εμπειρία σε εκθεσιακές 
συμμετοχές πάνω από 20 χρόνια,σας προσκαλεί να 
λάβετε μέρος στην Freskon 2019. Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2310 
556989 ή το mail exhibitions@economotechniki.gr

11-13 Απριλίου  στη ΔΕΘ
Μια χρονιά ακόμη με τη 
γιορτή των φρέσκων 

φρούτων και των λαχανικών
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 18-2-2019 μέχρι 24-2-
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
Τετάρτη 20-2-2019

14:30-21:00ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑ Λ.
ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

14:30-21:00ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
28 23310-25130

19:00-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 18 23310-23132

21:00-08:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ 18 23310-23132

Φαρμακεία

Βόρας , θεός του ανέμου του Βορρά , πίστευαν ότι 
κατοικούσε στη θρακική γη. Τον παρίσταναν ως φτερωτό 
δαίμονα , γενειοφόρο και ντυμένο με έναν κοντό πτυχωτό 
χιτώνα. Γιος της Ηούς ( Αυγής ) και του Αστραίου . Ανήκε 
στο γένος των Τιτάνων , με αδέλφια τον Ζέφυρο και τον 
Νότο. Φύγαμε από την Βέροια στις 7 και 30, προορισμός  
μας το χιονοδρομικό κέντρο του Βόρα  ή Καϊμακτσαλάν  
στο νομό Πέλλας . Προσπερνάμε την Έδεσσα . Το όνομα 
της έχει φρυγική καταβολή και σημαίνει πύργος  μέσα στο 
νερό  ή πόλη πάνω στο νερό. Αρχαία βυζαντινά και άλλα 
ευρήματα  μαρτυρούν την ιστορία της πόλης.  Στους βυζα-
ντινούς χρόνους ανάμεσα στις πόλεις κάστρα που ξεχώρι-
σαν για την θέση και την ικανότητα τους είναι και η Έδεσσα 
«το θεοφρούρητο  κάστρο των Βοδενών». Από την ιστορία 
περνούν Ρωμαίοι , Σλάβοι , Οθωμανοί. Απελευθερώνεται 
από τον Ελληνικό στρατό στις 18 Οκτωβρίου το 1912 
. Μοναδικό στολίδι της πόλης στην περιοχή Βαρόσι  η 
παλιά μητρόπολη , ο ναός της κοίμησης της Θεοτόκου . 
Η ανέγερση της τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 14 ου 
αιώνα  .

Φθάσαμε στην Παναγίτσα . Μια ανάσα από το Καϊμα-
κτσαλάν , κρατά τον επισκέπτη με το τοπικό χρώμα και 
τη φιλοξενία της . Τώρα εδώ φυσάει  ένας άλλος αέρας 
, αυτός της αντιπαροχής και του εύκολου χρήματος . Τα 
Σαββατοκύριακα στενάζει από το βάρος των τζιπ και της 
ανάπτυξης . Μιας ανάπτυξης και μιας δόμησης άναρχης. 
Οι  κάτοικοι της περιοχής άφησαν την γη  και τις καλλιέρ-
γειες και ασχολούνται με τους Θεσσαλονικείς τουρίστες. 
Από  εδώ το μάτι ταξιδεύει στον απέραντο κάμπο με τους 
οπωρώνες  και ατενίζει τη λίμνη Βεγορίτιδα . Μια από τις 
ομορφότερες λίμνες της Ελλάδος που απλώνεται σε υψί-
πεδο 600 μέτρων . Η λίμνη Βεγορίτιδα περιβάλλεται από 
το όρος Βόρας , ανατολικά από το Βέρμιο ,νότια από το 
όρος Σκοπός Κοζάνης και δυτικά από  το Άσκιο όρος. Είναι 
λίμνη αλπικού τύπου και τεκτονικής προέλευσης . Έχουν 
καταγραφεί 11 είδη ψαριών . Το 1953 μετά την υποχώρηση 
των νερών αποκαλύφθηκε  προϊστορική νεκρόπολη με δέ-
κα κιβωτιόσχημους τάφους . Περνάμε μέσα από την Πανα-
γίτσα και την Ζέρβη , βγαίνοντας από την Ζέρβη αφήσαμε 
αριστερά μας τον Παλιό Άγιο Αθανάσιο. Από εδώ αρχίζει 
ανηφόρα με κλειστές στροφές .Τοπίο τυραννισμένο από 
τον χειμώνα . Τώρα κακοτράχαλα βράχια και χαράδρες 
εναλλάσσονται με πυκνά δάση από οξιές πεύκα και έλατα . 
Τοπίο κάτασπρο, ονειρεμένο.Μπροστά μας ξεπροβάλλει η 
οροσειρά του όρους Βόρα. Είναι το τρίτο ψηλότερο βουνό 
της Ελλάδος μετά τον Όλυμπο και τον Σμόλικα , με την 
κορυφή του να φθάνει τα 2524 μέτρα . Αποτελεί το φυσικό 
σύνορο των νομών Φλώρινας και Πέλλας .Βρισκόμαστε 
στο χιονοδρομικό κέντρο , ένας πολύχρωμος κόσμος 
από σκιερ και επισκέπτες  μας  υποδέχεται , άρχισε να 
λειτουργεί από το 1995 , διαθέτει 7 αναβατήρες ( 1 εναέριο 
διθέσιο και 6 συρόμενους ) οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση 

στις 14 συνολικά πίστες σκι  διαφόρων βαθμών δυσκολίας 
. Η αύρα του ορεινού καθαρού αέρα εισβάλλει στα πνευ-
μόνια μας , αφήνεσαι στην καθαρότητα του χιονισμένου 
τοπίου .Το απέραντο λευκό σε ταξιδεύει , το θρόισμα  του 
παγωμένου  αέρα σε κάνει να νοιώθεις μέρος της φύσης 
.Με τον σάκο στον ώμο ντυμένοι με ζεστά ρούχα , γάντια 
και σκούφους  ορειβατούμε τώρα δίπλα από το συνδετικό 
(εναέρια καρέκλα ) ανηφόρα για γερά πόδια και  αντοχές , 
ανάσες πηχτές . Αργά  αλλά  σταθερά  κερδίζουμε  ύψος , 
τόπος γύρω γυμνά λευκός , χιόνι παγωμένο παντού .Ένας 
περήφανος ήλιος μας συντροφεύει και μας ακολουθεί σε 
όλη τη διάρκεια της πορείας .Ο χρόνος τρέχει μαζί με τον 
ιδρώτα , κοφτές ανάσες  και η ερημιά του λευκού τοπίου , 
ησυχία…μόνο το θρόισμα του παγωμένου αέρα μας  κρα-
τάει συντροφιά.Βρισκόμαστε στην κόψη της κορυφογραμ-
μής , τώρα τοπίο ολότελα λευκό , άγριο , ήπιο, μουσικό, θε-
ϊκό .Απτόητοι συνεχίζουμε για την κορυφή. Στην ψηλότερη 
κορφή  υπάρχει το εκκλησάκι του  Προφήτη Ηλία το οποίο 
αποτελεί μνημείο του Α΄ Παγκοσμίου  πολέμου . Είναι 
κατασκευασμένο  σε ρυθμό καθολικό και στο υπόγειο του 
υπάρχει κενοτάφιο  των θυμάτων που έπεσαν στις μάχες 
που διεξήχθησαν  στις πλαγιές του . Τώρα άγρια μουσική  
αέρα ανακατεμένη με χιόνι παγωμένο μας μαστιγώνει  το 
πρόσωπο  μπήκαμε  μέσα  στο εκκλησάκι του Προφήτη 
Ηλία  ανάψαμε ένα κερί , γύρω από το ιερό στεφάνια με 
πλαστικά λουλούδια γραμμένα στα σλάβικα αφιερωμένα 
στην χάρη του Αγίου  από τους φίλους Σκοπιανούς.Από το 
εκκλησάκι όλοι μαζί  θαυμάζουμε  την άγρια ομορφιά των 
γύρω βουνοκορφών . Μπροστά μας περήφανα ξεπρο-
βάλλουν , οι χιονισμένες  βουνοκορφές του Βερμίου ,των 
Πιερίων ,του Ολύμπου  του Άσκιου (Σινιάτσικο ) και αριστε-
ρά συνεχίζει η οροσειρά του όρους Βόρα με τις κορυφές  
Σοκόλ , Κράβιτσα, Πίνοβο , η  Τζένα και το  Πάϊκο . Τα 
λεπτά και οι  ώρες  περνούν ευχάριστα , οι εικόνες που πα-
ρελαύνουν μπροστά  στα μάτια μας ,  προκαλούν  μια ανε-
ξάντλητη ευθυμία  στη συντροφιά . Εναλλαγές χρωμάτων 
σε μια απαράμιλλη αρμονία ,  το άφθονο χιόνι δεν έρχεται 
για να γεμίσει το τοπίο αλλά να το  αγκαλιάσει να το ανα-

δείξει . Η ορειβασία και  το σκι παύουν να είναι σπορ , είναι 
μέσο  απλώς  για την περιήγηση μας στο φανταστικό πε-
ριβάλλον.Αφήσαμε πίσω την ομορφιά και την ηρεμία του 
βουνού και πήραμε το δρόμο της επιστροφής .Επιστροφή 
, από άλλη διαδρομή . Κερασιά , Καρυδιά , Άγρας .Ο δα-
σικός ασφάλτινος δρόμος τρυπώνει  στο πυκνό δάσος και 
η  φυσιολατρική  τώρα πλέον περιήγηση μας αρχίζει να 
αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον . Η μεγαλοπρέπεια και η ο-
μορφιά κρύβεται στις  κοιλάδες και τις δασωμένες πλαγιές . 
Εκτεταμένα δάση από πεύκα έλατα ,οξιές  και χαμηλότερα 
καστανιές , βελανιδιές και κερασιές  μας υποδέχονται  με 
τα χρώματα του χειμώνα . Εδώ ζουν σε μικρό αριθμό ζαρ-
κάδια , λύκοι και αλεπούδες .Δρόμος  κατηφορικός και χω-
ρίς να το καταλάβουμε βρισκόμαστε στο πρώτο χωριό την 
Κερασιά . Το χωριό μας υποδέχεται έρημο χτισμένο σε μια 
ειδυλλιακή τοποθεσία . Μόνο οι καμινάδες που καπνίζουν 
προδίδουν την ανθρώπινη παρουσία .Παίρνουμε το δρόμο 
που οδηγεί στην Έδεσσα . Προσπερνάμε περιφερειακά  
το χωριό Καρυδιά . Λίγο πιο πέρα υπάρχει το μνημείο του 
καπετάν Άγρα . Ο Τέλος Αγαπηνός  ( Σαράντης Αγαπηνός , 
καταγωγή από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας ) , ανθυπο-
λοχαγός πεζικού του ελληνικού στρατού , γεννήθηκε στο 
Ναύπλιο το 1880 επειδή ο πατέρας του υπηρετούσε εκεί 
ως Εφέτης . Εισήλθε με αντάρτικο σώμα στη Μακεδονία 
και από τον Σεπτέμβριο του 1906 μπήκε με δώδεκα ευζώ-
νους  στον βάλτο των Γιαννιτσών , όπου ανέπτυξε δράση 
εναντίον των Βούλγαρων κομιτατζήδων .Τον Ιούνιο του 
1907 δέχθηκε πρόταση του Βούλγαρου Βοεβόδα Ζλατάν 
για τοπική ειρήνευση , όμως εκείνος τον συνέλαβε , τον 
διαπόμπευσε και τον κρέμασε έξω από το χωριό Καρυδιά 
μαζί με τον πιστό συμμαχητή του τον Αντώνη Μίγγα από 
την Νάουσα .Περάσαμε τον σιδηροδρομικό σταθμό του 
Άγρα τώρα προσπερνάμε την λίμνη και τον υγροβιότοπο 
του Άγρα . Βρίσκεται σε υψόμετρο 470 μέτρων από την 
επιφάνεια της θάλασσας . Εδώ ζουν  περιοδικά 250 διαφο-
ρετικά είδη πτηνών . Πρόκειται για μια λίμνη 5.972 στρεμ-
μάτων που υδροδοτείται από τις πηγές του ποταμού Ε-
δεσσαίου και η  επιφάνεια της καταλαμβάνεται από πυκνή 
βλάστηση με  καλαμιές , ιδανικές Συνθήκες  για φώλιασμα 
και αναπαραγωγή της πανίδας .Υπάρχουν επίσης λειμώ-
νες με βούρλα και παρυδάτια δενδρώδης βλάστηση από 
λεύκες , ιτιές πλατάνους και σκλήθρα .  Βατράχια , βίδρες , 
μυοκάστορες , υδρόβιες χελώνες και νερόφιδα συμπληρώ-
νουν το σκηνικό . Μεταναστευτικά πουλιά όπως πελεκάνοι 
, κύκνοι και το σπάνιο είδος της ροπαλόπαπιας συχνάζει 
εδώ κατά την περίοδο της αναπαραγωγής . Σε αντίθεση με 
την πλούσια ορνιθοπανίδα η ιχθυοπανίδα εμφανίζεται ιδι-
αίτερα φτωχή. Επιστρέφοντας απομεσήμερο στην Βέροια  
αφήσαμε πίσω μας την παγωμένη και περήφανη ερημιά 
των κορφών να φαντάζει ακόμη πιο μυστηριώδης και ακα-
τανόητα σαγηνευτική.

Τσιαμούρας Νικόλαος

Βόρας2524μ.-ΠορείαστοχιόνιμετουςΟρειβάτεςΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο -

κατοικία 72 τ, .μ. σε 

οικόπεδο 800 τ.μ. στο 

Γιανναχώρι Νάουσας, 

με κεραμοσκεπή, κου-

φώματα αλουμιν ίου, 

με καλοριφέρ. Τιμή συ-

ζητήσιμη. Τηλ.: 6971 

539751.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 κα-

ταστήματα από 24 τ.μ. 

το καθένα, με W.C., 

συνεχόμενα, ανακαι-

νισμένα, επί της οδού 

Πίνδου.  Τηλ. :  6948 

386833.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

320 τ.μ. στο Εργοχώ-

ρι, άρτιο και οικοδομή-

σιμο, περιφραγμένο. 

Τηλ.: 6936727365 και 

6972021312

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

310 τ.μ., εντός σχεδίου, 

με συντελεστή δόμη-

σης 0,8, χτίζει 240 τ.μ., 

γωνιακό κοντά στα Πο-

λυκλαδικά, σε οικοδομ-

μένο σημείο. Τηλ.: 6948 

386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, 

επί της περιφερειακής 

οδού σε εξαιρετιή τιμή. 

Μόνο σοβαρές προτά-

σεις. Ώρες επικοινωνίας: 

09.00-14.00. Τηλ.: 6945 

122583. Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  πιτσα -

ρία στο κέντρο της Βέ-

ροιας με σταθερή πε-

λατεία. Μόνο σοβαρές 

προτάσεις. Τηλ.: 6932 

740996.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  Περ ί -

πτερο-Παντοπωλε ίο 

σε κομβικό σημείο λό-

γω συνταξιοδότησης. 

Ευκαιρία. Τηλ.:  6942 

855780.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση 

κερδοφόρα λόγω σύντα-

ξης σε καλή τμή. Κάθε 

έλεγχος δεκτός. Μεσι-

τικό ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 

23310 68080 & 6973 

735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 
γκαρσονιέρα 43 τ.μ. 

σαλόνι-κουζίνα, κρε-

βατοκάμαρα και W.C., 

Α θ α ν α σ ί ο υ  Δ ι ά κο υ 

53 Βέροια. Τηλ.: 6978 

657013.

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α 
Ρ ω σ σ ο π ρ ο σ φ ύ γ ω ν 

38, ενοικιάζεται μεζο-

νέτα 130τ.μ. ,  ατομι -

κή θέρμανση,  τζάκ ι , 

α π ο θ ή κ η ,  γ κ α ρ ά ζ , 

ψησταρ ιά  στην  αυ -

λ ή ,  μ ε  θ έ α ,  χω ρ ί ς 

κ ο ι ν όχ ρ η σ τ α .  Τη λ : 

6977094350

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-

μέρισμα 60 τ.μ. στο κέ-

ντρο της Βέροιας (δω-

μάτιο, σαλόνι, κουζίνα, 

W.C.), πλήρως ανακαι-

νισμένο, 4ος όροφος 

ρετιρέ, κεντρική θέρ-

μανση. Πληρ. τηλ.: 6945 

495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζο-

νται επαγγελματικοί χώ-

ροι, γραφεία, με ατομική 

θέρμανση. Πληροφορίες 

στο τηλ.: 23320 24784 & 

6971 779135.

ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζε-

ται κατάστημα 100 τ.μ., 

με μπαλκόνι 180 τ.μ. 

και 1ος όροφος διαμέ-

ρισμα 90 τ.μ. σε χωρα-

φοοικόπεδο 2.315 τ.μ., 

κεντρική θέρμανση, η-

λιόθερμο. Τιμή λογική. 

Τηλ.: 6971 706894.

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

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

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

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

Βιογραφικάγίνονταιδεκτά
στοe-mail:a.barakou@aspis.gr
Τηλ.επικοινωνίας:2332303100
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-
γελματική στέγη, εμβαδού 
45 τ.μ., αποτελούμενη α-
πό 2 χώρους, πλήρως α-

νακα ιν ισμένους  (δ ίπλα 
στα Αστικά), 1ος όροφος. 
Τηλ.: 23310 60632 & 6946 
740621.

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

τ.μ. (ημιόροφος) κατάλ-
ληλα διαμορφωμένος, 
γωνία, φωτεινός, με 
θέα το πάρκο, πλήρως 
ανακαινισμένος, αυτό-
νομη θέρμανση, a/c, 
1 δωμάτιο, 1 ενιαίος 
πολύ μεγάλος χώρος, 
χωλ, μπάνιο, κουζινα 
εξοπλισμένη, μπαλκόνι 
περιμετρικό (ελάχιστα 
κοινόχρηστα) .  Τηλ. : 
6948 744632, 6976 
769046  (απόγευμα 
18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

Κωδ. 12829 Ενοικιάζεται σπάνιο διαμ/μα 
κομπλέ επιπλωμένο , πολύ κοντά στην Εληά  
80 τ.μ. μικτά και 73 τ.μ. καθ. σε καλή κατά-
σταση , προσεγμένο με 2δσκλ με καινούργια 
συνθετικά κουφώματα και διπλά τζάμια , η 
θέρμανση του ατομική με θερμοσυσωρευτές 
και νυχτερινό ρεύμα , και δύο κλιματιστικά 
Buderus διαθέτει αποθήκη και ηλιακό θερ-
μοσίφωνα  τιμή ευκαιρίας μόνο 280€.Απο-
κλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

Πάρκινγκ,  Τιμή 200 €.
Κωδ: 106033 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κέντρο 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα 
συνολικής επιφάνειας 108 τ.μ. στον 2 ο όρο-
φο. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1994 και ανακαινίστηκε το 2009. 
Διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη Πετρελαίου, 
Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου 
συρόμενα, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυ-
στήρα, Διπλά τζάμια, Μπαλκόνια 30 τ.μ., με 
μηνιαίο μίσθωμα 320€. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο μισθωτή. Αποκλειστι-
κή διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

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

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

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

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

ισόγεια, κατασκευή 78, σε καλή κατάσταση, 
ενιαίος χώρος , οι χώροι του λειτουργικοί, 
γωνιακό, σε τιμή προσφοράς 200€, Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24228 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα 

ΚΤΕΛ κοντά κατά αποκλειστικότητα ανακαινι-
σμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ. 

1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο, . Διαθέτει θέρμανση με Κλιμα-
τιστικά , τα Κουφώματα του Συνθετικά και η 
Πόρτα είναι Θωρακισμένη - Τιμή: 170 €.

Κωδ: 24277 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 69 
τ.μ. στον 1ο ορ.  Αποτελείται από 2 Χώρους 
με κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο 
το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με 
πετρέλαιο,  κουφώματα καινούργια συνθετικά 
και πόρτα θωρακισμένη, Τιμή: 220 €.

Κωδ: 24264 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά μεγάλο ανεξάρτητο γραφείο συνολικής ε-
πιφάνειας 75 τ.μ. στον 1 ο όροφο. Αποτελείται 
από 3 Χώρους μεγάλους. Είναι ανακαινισμέ-
νο το 2017 βαμμένο  έτοιμο να λειτουργήσει 
. Διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά με διπλά τζάμια και 
Πόρτα Θωρακισμένη . Μίσθωμα εξαιρετικά 
χαμηλό μόνο 250 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-

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

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

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

μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24332 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105283 ΠΙΕΡΙΩΝ, στην αρχή και 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14545 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συ-
νολικής επιφάνειας 84 τ.μ. καθαρό στον 3 ο 
όροφο. Αποτελείται από 2 μεγάλα Υπνοδω-
μάτια, Σαλονοκουζίνα και μπάνιο . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1995 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου καινούργια , έχει ανελκυστήρα, 
πάρκινγκ πυλωτής και μία αποθήκη μέσα. 
Διαθέτει επίσης και ηλιακό θερμοσίφωνα - 
Τιμή: 58.000 €.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14403 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Διαμέρισμα 
114 τ.μ., κατασκευή 2004, 3 υ/δ, 2 ος όροφος 
, η θέση του σπάνια και μοναδική , με εκπλη-
κτική θέα στον κάμπο της Βέροιας , καλοδια-
τηρημένο, γωνιακό και πολύ φωτεινό διαμέρι-
σμα , αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια, 
ατομική θέρμανση με υπέρυθρες , ενεργεια-
κής κλάσης Δ ,  διαθέτει γωνιακό τζάκι ,  BBQ 
και ένα κλειστό γκαράζ , τιμή κομπλέ από 
99.000€. τώρα  μόνο 85.000€  Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14476 ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για Μονοκατοι-

κία 120 τ.μ., στη Φυτιά , νόμιμη με 40 τ.μ. 
αποθήκη κτισμένη σε 400 τ.μ. οικόπεδο στο 
κέντρο του χωριού , πωλείται όπως είναι επι-
πλωμένη κομπλέ , έχει δύο επίπεδα , διαθέτη 
μία εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , βλέπει 
όλον τον κάμπο , άψογα συντηρημένη, γεω-
μετρικά δομημένη , οι χώροι της λειτουργικοί 
, με  ατομική θέρμανση πετρελαίου, διαθέτει 
παραδοσιακό τζάκι και ευρίσκεται σε προνο-
μιακή τοποθεσία ,  Αποκλειστική διάθεση από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 14225 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Πωλούνται σή-
μερα 2 μεζονέτες των 150τ.μ. η κάθε μια με 
εσωτερική σκάλα, οι οποίες βρίσκονται σε 
οικόπεδο 744τ.μ., είναι κατασκευή 1992, δι-
αθέτουν εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα, με 
πολύ ωραίο κήπο, οι χώροι τους λειτουργικοί, 
σε αμφιθεατρική θέση, διαμπερές. Μόνο σο-
βαρές προτάσεις θα συζητηθούν, σε πολύ 
καλή τιμή και οι δυο μεζονέτες μαζί σε τιμή 
πραγματικής ευκαιρίας, μόνο 50.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, πωλείται αποθή-

κη 147 τ.μ., με καλή πρόσβαση από κεντρικό 
δρόμο , σε ημιυπόγειο , τιμή πώλησης μόνο 
17.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμη-

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

Κωδ: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολι-
κής επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομι-
κή - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 55.000 €.

Κωδ: 14279 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 87 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται 
από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Α-
περιόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 70.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρικού 

δρόμου  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο και σπάνιο κατά-
στημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ. 
Είναι κατασκευασμένο το 1994 και διαθέτει 
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Τιμή εξαιρε-

τικά χαμηλή μόνο 450.000 €. Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Το 
μηνιαίο μίσθωμα του σήμερα 1.200 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ 13640 ΣΤΟ 7.5 ΔΡ. ΒΕΡ.-, Δεύτερο 

από τον κεντρικό δρόμο για Νάουσα 5.472 
τ.μ., χωραφοοικόπεδο σε προνομιακή θέση, 
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρία μόνο για α-
ποφασιστικό αγοραστή, Αποκλειστική διάθεση 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και υπόδειξη 
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο, τιμή 28.000€.

Κωδ 13694 ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο 
7.5 χιλ. Πωλείται χωραφοοικόπεδο  12.000 
τ.μ., για επένδυση, εξαιρετική ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία, σε τιμή πράγματι χαμηλή, μόνο 
35.000€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 14352 - Στον Τρίλοφο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 548 τ.μ. ε-
ντός σχεδίου πόλεως Τιμή χαμηλή μόνο 
16.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 14248 - Μακροχώρι κοντά στο 
πρώην Δημαρχείο Οικόπεδο με μεγάλη πρό-
σοψη σε δρόμο , συνολικής επιφάνειας 458 
τ.μ. Τιμή: 22.000 €.

Κωδ: 14356 - Στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 700 τ.μ. 
σε προνομιούχο θέση , με θέα προς τα κάτω 
, τιμή: 75.000 €.

Κωδ: 14308 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 
επίπεδο συνολικής επιφάνειας 1119 τ.μ. εντός 
σχεδίου πόλεως  Τιμή μόνο 45.000 €.

κωδ.14284 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο 
1.133 τ.μ., με παλιά κατοικία 56 τ.μ. και απο-
θήκη 40 τ.μ. εντός σχεδίου πόλης και με νο-
τιοανατολικό προσανατολισμό , προσφέρεται 
σε πολύ καλή τιμή 50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105285 ΠΑΠΑΚΙΑ, πωλείται πάρ-

κινγκ 144  τ.μ., 4  θέσεων αυτοκινήτων με 
δική του είσοδο σε ισόγειο χώρο οικοδομής , 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αποθήκη , 
τιμή 21.000 €.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
κωδ. 14283 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο 

1.600 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο , βλέπει 
σε ανοιχτωσιά, με εκπληκτική θέα, ελαφρώς 
επικλινές , προνομιούχο οικόπεδο, πρόκειται 
για μοναδική ευκαιρία και προσφέρεται σε 
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 32.000€.

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

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

Τηλ.: 6947 021868

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565



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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 
Delivery και κοπέλα για 
τύλιγμα στο ψητοπωλείο 
ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφορίες κ. 
Γιώργος - 6984 472747.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ 30 τ.μ. με ντουλάπα 170 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 190 €
ANOIΞΕΩΣ 38 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο λουξ 
220 €
ΕΛΗΑ 40 τ.μ. 16 ετών επιπλωμένο καλό 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. με ατομικό λέβητα 170 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επι-
πλωμένη 220 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. λουξ επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΚΤΕΛ 90 τ.μ. ανακαινισμένο με ατομικό λέβητα 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. καλό με θέα & ντουλάπες 300 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας επιπλωμένο καλό 340 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 350 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι θέα 
300 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 250τ.μ. βίλα υπερλουξ 550 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, 

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

 Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο info@voulis.com.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο κρε-
άτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως 

εσωτερική, για φροντίδα ηλικιωμένων. 
Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση 
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα, κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες. 
Τηλ.: 6946 479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα 

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

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και 
εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε παιδιά 
δημοτικού και γυμνασίου. Τμές πολύ προ-
σιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980 973819.

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

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συνταξιούχος, ευ-

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA SIVIC C, μπλέ 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTA YARIS 1.300 κ.ε., 
μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύητες, 

30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατά-
σταση, μαύρο. Τηλ.: 2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτητικό 

δωμάτιο λευκό με στρώ-
μα, πλυντήριο ρούχων 
45άρι, διπλή ντουλάπα, 
καναπές που γίνεται διπλό 
κρεβάτι, γραφείο με λευκό 
τζάμι αμμοβολή και συρ-
ταριέρα γραφείου. Τηλ.: 
6978 335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μο-
νό με το στρώμα. Πληρ. 
τηλ.: 6973 777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

P Μεγαλώσαμε με αττι-
κή σύνταξη και συνεχίζουμε 
με Άττικα μπανκ…

 
P Κάτι τέτοια δάνεια 

παίρναμε κι εμείς στα χρό-
νια της νιότης μας και τι-
νάξαμε την μπάνκα στον 
αέρα.

 
P Και τη δική μας και 

της τράπεζας.
 
P Στεγαστικό, συ-

μπληρωματικό, μετά άλλο 
συμπληρωματικό κ.ο.κ. Το συμπλήρωμα πή-
γαινε σύννεφο από την εφηβεία.

 
P Ευτυχώς που μπήκαμε στα μνημόνια να 

λέτε, γιατί ακόμη με δάνεια και τσόντες θα ασχο-
λούμασταν.

 
P Ευχαριστούμε λοιπόν τους Γερμανούς 

όλων των κυβερνήσεων. Για να μην νιώθουν 
μοναξιά οι Αμερικανοί του Σημίτη.

 
P Άντε όμως εσύ να πείσεις για την αξία 

μνημονίων, έναν λαό με κοντή μνήμη.
 
P Που επειδή ξεχνά, πάντα του φταίνε αυ-

τοί που έφταιξαν τελευταίοι.

 
P Ό,τι έχει πρόχειρο ο καθένας…
 
P Κατά πως θα έλεγε κι ο λαός: την κοντή 

τη μνήμη, οι τρίχες τη φταίνε. Ή κάπως έτσι.
 
P Από θάρρος ελλειμματικοί. Από θράσος… 

μόνιμοι πρωταθλητές.
 
P Καν ψωμί δεν είχαμε, τσούρα ως τα 

γόνατα, που λέει κι η επαρχία. Σχεδόν άσχετο.
 
P Στο προκείμενο με το υπουργικό δάνειο. 

Άττικα, Άττικα, σ’ είδα και τινάχτηκα!
 
P Ο διευθυντής δεν μ’ αφήνει να γράψω 

σχόλιο για τον Πολάκη. Γιατί μας έχει.

 
P Κι εμείς τον έχουμε όμως. Ξέρετε τι.
 
P Είναι φανερό ότι τα πάμπερς αυτής της 

περιόδου είναι για ενήλικες.
 
P Υπουργός και Αττική, φαιό νταμάρι.
 
P Κατά τα λοιπά. Βάιραλ έγινε γυναίκα 

στην Ελλάδα που έχασε 50 κιλά. Και τι θέλουν 
τώρα; Να ψάξουμε όλοι μαζί να τα βρούμε;

 
P Είδες αγάπη; Καμία αναφορά σε γυναίκα 

που έβαλε 50.
 
P Και δεν μαγειρεύει καλά. Ονόματα δεν 

λέμε.

 
P Και:
 Ένα αίσθημα ενοχής και τύψεων είχε καταλά-

βει τον γιατρό. Δεν μπορούσε να το ξεπεράσει με 
τίποτα. Τον έπνιγε, κόντευε να σκάσει, όλη μέρα. 
Μια εσωτερική φωνή προσπαθούσε να τον καθη-
συχάσει:

-Γιάννη, μην το παίρνεις τόσο βαριά. Δεν είσαι 
δα και ο πρώτος γιατρός που το έκανε με μια α-
σθενή του...

Ο γιατρός ησύχασε στιγμιαία. Αλλά λίγα δευτε-
ρόλεπτα μετά μια άλλη εσωτερική φοβερή φωνή 
του λέει:

-Γιάννη, άσε τις βλακείες. Είσαι κτηνίατρος!

Κ.Π.

Η επιχείρηση είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει 2 νέα ακόμα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία που τη σεζον άνοι-
ξη/καλοκαίρι 2019 θα φιλοξενήσουν στα μαγαζιά που διαθέτουν εσωτερικά τα κοσμήματα Lina’s exclusive jewels by 
Toupektsi. Μετά το πολυτελές Elounda SA Hotels and Resorts στην Κρήτη και το ξενοδοχείο Capsis Hotel στη Θεσ-
σαλονίκη σειρά παίρνει το AΚS Porto Heli Hotel και ΑΚS Hinitsa Bay στο Πόρτο Χέλι όπου με την ευκαιρία της νεας 
συνεργασίας η επιχείρηση προχώρησε ένα βήμα ακόμα, στην δημιουργία μιας ακόμα συλλογής με την επωνυμια «Lina 
Toupektsi, exclusive jewellery» η οποία αποτελείται μόνο απο ημιπολύτιμους λίθους. Η καινουργια σειρά έρχεται να 
καλύψει ενα πιο απαιτητικό κοινό που αγαπάει τις ημιπολύτιμες πέτρες. Τα κοσμήματα θα φιλοξενηθούν στα καταστήματα 
Adonis Boutique που βρίσκονται εσωτερικά των ξενοδοχείων.

2 νέα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία στο Πόρτο Χέλι για 
τα Linα΄s exclusive jewels και μια νέα υπογραφή... 

Η ΔΕΗ ζητάει 
να ξαναπληρώσουν 

το ρεύμα 
οι καταναλωτές που 

πλήρωσαν μέσω ΕΛΤΑ
Μπάχαλο επικρατεί με τους λογαριασμούς ρεύματος καθώς η ΔΕΗ καλεί τους 

καταναλωτές να πληρώσουν ξανά τους λογαριασμούς που έχουν ήδη πληρώσει 
στα ΕΛΤΑ. 

Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης, καταγγέλλει ότι από το καλοκαίρι 
του 2018 ταλαιπωρούνται οι καταναλωτές αφού η ΔΕΗ δεν έχει συνεννοήση με 
τα ΕΛΤΑ. Η ΔΕΗ, ωστόσο, απαντά χαρακτηριστικά για το θέμα πως «δεν μας 
ενδιαφέρει τι κάνουν τα ΕΛΤΑ, εμάς μας χρωστάτε χρήματα και πρέπει να μας τα 
καταβάλετε».  Οι καταναλωτές πάνε μάλιστα στη ΔΕΗ κρατώντας τα παραστα-
τικά που αποδεικνύουν ότι έχουν πληρώσει στα ΕΛΤΑ τους λογαριασμούς του 
ρεύματος.
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