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για το Σπίτι της Βεργίνας
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«Ανακάλυψαν» την 
παράκαμψη του ρωσικού 

εμπάργκο
Ακουγόταν στην πιάτσα και ήταν κοινό μυστικό ότι 

φορτία με ροδάκινα από την Ελλάδα(προφανώς και 
από την περιοχή μας) με τελικό προορισμό την Ρωσία, 
περνούσαν από την Σερβία για να παρακάμψουν το 
ρωσικό εμπάργκο. Στο θέμα που παρουσιάζουμε στην 
τελευταία σελίδα, προκύπτει ότι μετά από επιχείρηση 
της σερβικής αντίστοιχης υπηρεσίας ΣΔΟΕ, συνελή-
φθησαν έμποροι φρούτων που «βάφτιζαν» με πλαστά 
παραστατικά εισαγόμενα από την Ελλάδα ροδάκινα σε 
σέρβικα για να τα προωθήσουν στις αγορές της Ρωσί-
ας. Πρόκειται για μια «μηχανή» που λειτουργεί τα τελευ-
ταία χρόνια, αφού υπάρχει καθεστώς ελεύθερου εμπο-
ρίου μεταξύ Ρωσίας και Σερβίας. Οι αγορές της Ρωσίας 
είναι ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για 
τα προϊόντα μας  και δη και για τα ροδάκινα, που απορ-
ροφούνταν σε μεγάλες ποσότητες και με καλές τιμές, 
ωστόσο το εμπορικό εμπάργκο διέκοψε τις ροές και 
κατάφερε σημαντικό οικονομικό πλήγμα. Είναι ένα θέμα 
ζωτικής σημασίας για την εθνική αγροτική οικονομία και 
ειδικά για την Ημαθία, που ζημιώνεται ανεπανόρθωτα 
και δεν διαφαίνεται άμεσα λύση. Όσο υφίστανται τέτοια 
απόλυτα εξοντωτικά μέτρα που εξυπηρετούν πολιτικές 
σκοπιμότητες, θα έχουμε φαινόμενα παρανομίας και 
προσπάθειας παράκαμψης των μέτρων εμπάργκο. Ας 
δούμε μέχρι πότε…
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Τιμοθέου εν Συμβόλοις,

Ευσταθίου Αντιοχείας

Κάδοιμόνογιαανακύκλωση
τηγανέλαιου

Κάδοι για ανακύκλωση τηγανέλαιου έχουν τοποθετηθεί σε 
όλα τα σχολεία του Δήμου Νάουσας, όπως ανακοινώνει η  Υ-
πηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου. Σε δεύτερο 
χρόνο θα τοποθετηθούν κάδοι και  σε κεντρικά σημεία του 
Δήμου. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι δημότες να εναπο-
θέτουν στους ειδικούς αυτούς κάδους μόνο πλαστικές φιάλες 
με χρησιμοποιημένο σπιτικό τηγανέλαιο και όχι άλλου είδους 
απορρίμματα.

Τέτοιες ημέρες πέρσι, με την ανάληψη των καθη-
κόντων της στο Επιμελητήριο Ημαθίας η διοίκηση του 
ΓιώργουΜπίκα, είχε κάνει μια φαντασμαγορική δεξίωση 
στην κοπή της πίτας με την παρουσία όλου του πολιτικού 
και επιχειρηματικού κόσμου της Ημαθίας, ενώ με τις πα-
ρουσίες τους λάμπρυναν την εκδήλωση  ο Περιφερειάρ-
χης ΑπόστολοςΤζιτζικώστας και ο πρόεδρος της ΚΕΕ 
και του ΕΒΕΑ ΚωνσταντίνοςΜίχαλος. Η εκδήλωση είχε 
καλυφθεί από όλα τα τοπικά μέσα και είχε κάνει ιδιαίτερα 
θετική εντύπωση. Ωστόσο ακόμη πιο θετική εντύπωση 
προκαλεί η απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου να δι-
οργανώσει φέτος μια μικρή και σεμνή μάζωξη, με σκοπό 
τα χρήματα που επρόκειτο να ξοδέψουν για την δεξίωση 

να τα διαθέσουν σε φορείς και ιδρύματα του νομού που 
τα έχουν ανάγκη. Στο γνωστό κέντρο « ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ», 
τα μέλη του Δ.Σ.,  οι υπάλληλοι με τους συζύγους τους 
έκοψαν την πίτα και έστειλαν μήνυμα αγάπης, αλληλεγ-
γύης και στήριξης των ανθρώπων που έχουν ανάγκη και 
μπορούμε να τους συνδράμουμε με τις δυνάμεις που 
έχει ο καθένας. Συμβολική κίνηση του Επιμελητηρίου και 
μάλιστα σε μια προεκλογική περίοδο που αναμενόταν 
να γίνει παρέλαση υποψηφίων, ωστόσο προτίμησαν 
να δράσουν διαφορετικά. Μια κίνηση που θα πρέπει να 
αναδειχθεί και ας μην έχει την λάμψη και το ενδιαφέρον 
μιας γκλαμουράτης δεξίωσης. Συγχαρητήρια και ας βρει 
μιμητές το παράδειγμά σας.

Κυκλοφοριακέςρυθμίσειςλόγωεργασιών
αποκατάστασηςκαισυντήρησηςδιαβάσεωνπεζών

Για την  ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπη-
ρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης - συντήρησης διαβάσεων πεζών στοΔήμο
ΒέροιαςσήμεραΠέμπτηκαιαύριοΠαρασκευή, θα ισχύσουν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 
τις  08:00΄έως17:30 και τις δυο ημέρες:

-Εναλλάξ κυκλοφορία, όλων των οχημάτων, ώστε η κυκλοφορία να εκτρέπεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με τη 
χρήση σήμανσης προειδοποίησης για στένωση της λωρίδας και τη χρήση κώνων σε κάθε σημείο επί της οδού που εκτε-
λούνται οι εργασίες, καθώς και σημαιοφόροι, εκατέρωθεν αυτού, με ανακλαστικό γιλέκο, στις οδούς: 

 Ανοίξεως, Βενιζέλου, Μητροπόλεως, Μάρκου Μπότσαρη, Θερμοπυλών, Σταδίου, Πιερίων, Παπάγου, - Από διασταύ-
ρωση της οδού Βέροιας-Ασωμάτων προς Νοσοκομείο Βέροιας, - Επί της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Βέροιας και - 
Επί της Επαρχιακής Οδού Μακροχωρίου-Νέας Λυκογιάννης.

 Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τε-
χνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας ενώ οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου.

ΔέσποιναΧαραλαμπί-
δου επικεφαλής της ΛΑ.Ε. 
στο Περιφερειακό Συμβού-
λιο Κεντρικής Μακεδονίας 
που έγινε στη Βέροια: «Να 
αλλάξουν οι πινακίδες, αλ-
λά να γράφουν: προς την 
μεγαλύτερη Νατοϊκή βαλ-
κανική βάση των Σκοπί-
ων».

ΤάσοςΓιάγκογλου, στην 
ίδια συνεδρίαση για τη δημι-
ουργία Τελωνείου στην Κου-
λούρα και την πρωτοβουλία 
Ομάδας Επιχειρηματιών να 
στηρίξουν οικονομικά την 
κατασκευή του: «Δεν θα δι-
ακινδυνεύαμε τα χρήματα 
των επιχειρηματιών  και να 
σκάσει η βόμβα επάνω μας. 
Είναι σοβαρές επιχειρήσεις, 
το ποσό που μας αντιστοιχεί 
μπορεί να μαζευτεί, αλλά ούτε σεντς, χωρίς ΦΕΚ. Θα μας 
κρεμάσουν στην κεντρική πλατεία της Βέροιας…».

ΣτάθηςΣαρηγιαννίδης (σύμβουλος και αντιπρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου) για το Τελωνείο επίσης: 
«Είμαστε θετικοί ως προς τη μεταφορά στην Κουλούρα, 

αλλά πώς θα απαντηθούν 
δύο ερωτήματα και πώς 
θα ξεπεραστούν τα θέμα-
τα αυτά τελικά; Δηλαδή: 
Από το Υπουργείο λένε 
ότι θέλουν πρώτα να κα-
τασκευαστεί το κτίριο και 
μετά θα βγάλουν το ΦΕΚ 
και οι επιχειρηματίες λένε, 
πρώτα το ΦΕΚ και μετά θα 
δώσουν τα χρήματα… Θε-

ωρώ, εξ’ αρχής, ότι το Επιμελητήριο πρέπει να συμμετέχει 
στην «Αμάλθεια»».

Θανάσης Χειμώνας 
για τις μετοχές που ζητάει 
το Επιμελητήριο από την 
ΑΜΑΛΘΕΙΑ: «Σε περίπτω-
ση πώλησης των μετοχών 
(24%), της υπό εκκαθάρι-
ση ΕΑΣ (Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισμών) θα προτι-
μηθούν, ως αγοραστές, οι 
δύο εταίροι (Π.Ε. Ημαθίας 
και Δήμος Βέροιας). Εφ’ ό-
σον, λοιπόν, πουληθούν, 
να τις αγοράσουν οι εταίροι 
και να τις μεταβιβάσουν έναντι τιμήματος, στο Επιμελητή-
ριο, εάν πραγματικά θέλει να συμμετέχει και το «Επιχει-
ρείν» στο Τελωνείο της Κουλούρας.

Τάδεέφη…

Με συμβολισμό και φιλανθρωπία η φετινή κοπή πίτας 
του Επιμελητηρίου
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Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης για τον 
κανονισμό λειτουργίας του εμπορικού πεζόδρομου Βέροιας
Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας, θα γίνει στις 28-02-2019, ημέρα Πα-

ρασκευή και ώρα 14:00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, τη Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου τροποποίησης του 
κανονισμού λειτουργίας στον πεζόδρομο του Εμπορικού Κέντρου

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώ-
ρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Χωρίς απορριμματοφόρα 
σήμερα η Νάουσα λόγω 

απεργίας των εργαζομένων
Η Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 21 Φεβρου-

αρίου 2019 δεν θα πραγματοποιηθεί καμιά αποκομιδή απορριμμάτων & ανακύκλωσης  
(πρωινή και νυχτερινή αποκομιδή) σε όλο το Δήμο Νάουσας λόγω της 24-ώρης πανελλα-
δικής απεργίας που προκήρυξε η Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α.

Στην πρώτη του συνέντευξη, μετά την υπουργοποίησή του, στον ΑΚΟΥ 99.6

Άγγελος Τόλκας: «Πολιτική επιλογή, 
να ανταποκριθώ στο προσκλητήριο Τσίπρα 
για μια συμμαχία προοδευτικών δυνάμεων»

Τι λέει για «Κίνημα Αλλαγής», για τις αντιδράσεις και αιτιάσεις για την υπουργοποίησή του 
και για το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του, ως βουλευτής, στην Ημαθία

Τα πρώτα του χαρτιά άνοιξε ο Άγ-
γελος Τόλκας μετά την υπουργοποί-
ησή του από την κυβέρνηση του Αλ. 
Τσίπρα και το κλείσιμο της πόρτας, 
στο «Κίνημα Αλλαγής» του οποίου υ-
πήρξε μέχρι τον Οκτώβριο του 2018, 
στέλεχος και γραμματέας Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, προερχόμενος από το 
ΠΑΣΟΚ (διετέλεσε και υφυπουργός 
επί Πρωθυπουργίας Γιώργου Παπαν-
δρέου).

Σε συνέντευξή του, χθες το με-
σημέρι, στον ΑΚΟΥ 99,6, στην εκ-
πομπή «Λαϊκά και Αιρετικά» (Ζ. 
Πατσίκας – Ν. Βουδούρης) μίλησε 
για το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο κι-
νήθηκε το τελευταίο τρίμηνο, εκτιμώ-
ντας πως δεν ήταν καθόλου ξαφνική 
η συμμετοχή του στην κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ, αφού στο ΚΙΝ.ΑΛ., όπως 
είπε, δεν υπηρετήθηκε ο αρχικός πο-
λιτικός στόχος για ευρύτερες δυνά-
μεις της προόδου. «Αντί να πάει για 
συγκλίσεις, έφτασε σε συγκρούσεις 
και δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, με τις οποίες ξεκινήσαμε 
βάζοντας πλάτη, αναφέρει.

Το προσκλητήριο Τσίπρα, για σύγκλιση των προοδευτικών δυνά-
μεων, έναντι ακραίων αντιλήψεων και καθεστώτων, τον βρήκε σύμ-
φωνο, όπως λέει, και εφ’ όσον τον εξέφραζε, ο ίδιος ανταποκρίθηκε 
στο κάλεσμα αυτό για τη δημιουργία ενός νέου μεγάλου πόλου. Εκτι-
μάει, μάλιστα ότι χρειάζονται μεγάλες υπερβάσεις προσωπικές και 
μικροκομματικές μπροστά σ’ αυτόν τον μεγάλο στόχο μιας ισχυρής 
δημοκρατικής παράταξης και δηλώνει ότι θα στηρίξει με όλες του τις 
δυνάμεις την Ημαθία με τη συνεργασία των πολιτών, ώστε «να μπο-
ρέσουμε να γίνουμε η γέφυρα και το πέρασμα προς την ανατροπή 
της κατάστασης».

Προς τούτο, δεν απέκλεισε την υποψηφιότητά του στις βουλευτι-
κές εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ, στην Ημαθία, εκτιμώντας το, ως μεγάλη 
πρόκληση.

-Η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να σας υπουργοποιήσει προκά-
λεσε αίσθηση, εντύπωση αλλά και αντιδράσεις, τόσο σε τοπικό 
αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Αντιδράσεις κυρίως από την 
πλευρά του ΚΙ.ΝΑΛ. Τι έχετε να πείτε;

Η κίνηση αυτή έρχεται ως μια συνέχεια και συνέπεια όλου αυτού 
που έχουμε συζητήσει αυτό το διάστημα και τα έχουμε πει και στην 
ραδιοφωνική συνέντευξη από τον Οκτώβριο, επομένως είναι όλα 
δημόσια καταγεγραμμένα. Ξέρετε ότι είχα διαφωνήσει για πολιτικούς 
λόγους με το ΚΙΝ.ΑΛ., με το οποίο ενώ είχαμε ξεκινήσει και είχαμε 
μιλήσει για δημιουργία προοδευτικών συγκλίσεων, στην συνέχεια 
και στην πορεία των αυτοδιοικητικών εκλογών, η ηγεσία αποφάσισε 
να μην πάμε σε συγκλίσεις, αλλά σε συγκρούσεις. Έτσι όλο αυτό 
δεν υπηρετούσε τον πολιτικό στόχο που είχαμε θέσει, να μιλήσουμε 
για τις ευρύτερες δυνάμεις της προόδου, που έχει ανάγκη η χώρα, 
που έχει ανάγκη η κοινωνία. Στη συνέχεια και μετά την διαχείριση 
της υποψηφιότητας για την Περιφέρεια της Κ. Μακεδονίας, έχω πα-
ραιτηθεί από τις αρχές Οκτωβρίου από το ΚΙΝ.ΑΛ., έχω μιλήσει δη-
μόσια και θεσμικά στις διαδικασίες του ΚΙΝ.ΑΛ και είχα όλο αυτό το 
διάστημα περιγράψει ένα πολιτικό πλαίσιο στο οποίο θα κινούμουν 
εγώ και θα έπρεπε να κινούνται και οι προοδευτικές δυνάμεις. Άρα 
με αυτήν την πολιτική επιλογή και με το προσκλητήριο που έκανε ο 
πρωθυπουργός για την σύγκλιση όλων των δυνάμεων, νομίζω μια 
τέτοια επιλογή και ανάληψη της ευθύνης όλων αυτών που έλεγα δεν 

ήταν τόσο ξαφνική. 
-Τι έχετε να απαντήσετε για την συνύπαρξή σας σε ένα υ-

πουργικό συμβούλιο με πρόσωπα που δεν ταυτίζεστε, όπως ο 
υπουργός υγείας ή ο νεοεισελθείς Τέρενς Κουίκ;

Σε όλες τις συλλογικές διαδικασίες και περισσότερο στην πολιτική 
συνυπάρχουμε με ανθρώπους που υπάρχουν διαφορετικές γραμμές 
διακριτές και χαρακτηριστικά. Καθένας έχει τον χαρακτήρα του, το 
ύφος του, έχει τον τρόπο του και επομένως ο καθένας θα πρέπει να 
μιλά για τον εαυτό του και να κρίνεται από αυτά που κάνει. 

-Υπάρχουν όμως ανησυχίες και  αντιδράσεις ακόμη και στον 
χώρο του ΣΥΡΙΖΑ με την υπουργοποίησή σας. 

Έχει γίνει ένα προσκλητήριο προς όλες τις δυνάμεις του κέντρου, 
της κεντροαριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας από τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό για την συγκρότηση μιας συμμαχίας προοδευτικών 
δυνάμεων έναντι ακραίων καθεστώτων, νοοτροπιών και αντιλήψε-
ων, οι οποίες φαίνεται σιγά σιγά να βγαίνουν και να δημιουργούν 
εμπόδια στην ελληνική κοινωνία. Άρα υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Θέ-
λω να  τονίσω ότι ο καθένας πρέπει να ξεπεράσει τα προσωπικά του 
προβλήματα. Ότι κάναμε, ότι περάσαμε, ότι μας ενόχλησε, η επιλογή 
δεν είναι να πάρουμε την ρεβάνς αύριο ή μεθαύριο, αλλά να παλέ-
ψουμε να το αλλάξουμε και να μην ξαναγίνει. Όπως καταλαβαίνετε 
χρειάζονται μεγάλες υπερβάσεις και προσωπικές και μικροκομματι-
κές, σε μια μεγαλύτερη στόχευση που μπαίνει, την δημιουργία μιας 
μεγάλης ισχυρής παράταξης ξανά, όπως ήταν πάντα η δημοκρατική 
παράταξη στην Ελλάδα.

-Επομένως μιλάμε για έναν μεγάλο ενιαίο πολιτικό φορέα 
της κεντροαριστεράς που ευαγγελίζεται και οραματίζεται ο Α-
λέξης Τσίπρας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει αυτήν την στιγμή 
το μεγαλύτερο εκλογικό ποσοστό μεταξύ των δυνάμεων του 
χώρου;

Πρόκειται για τον πόλο που έχει το πιο βιώσιμο κομμάτι της πα-
ράταξης και με την μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα, για να μπο-
ρέσει να εκφράσει συνολικά τις προοδευτικές συμμαχίες που πρέπει 
να υπάρξουν. Εξάλλου αυτό γίνεται και σε επίπεδο Ευρώπης, η σο-
σιαλδημοκρατία έχει ανοιχτεί σε όλες τις δυνάμεις της προόδου. Υ-
πάρχουν συμπράξεις ,κοινές  εκδηλώσεις και ζυμώσεις που οδηγούν 
προς αυτήν την κατεύθυνση και νομίζω ότι θα αρχίσουν πολύ σύντο-
μα  να φαίνονται  αυτές οι πολιτικές ζυμώσεις και στην Ελλάδα. 

-Μήπως τελικά μιλάμε για την δημιουργία, από τον Αλέξη 
Τσίπρα ενός μεγάλου, νέου ΠΑΣΟΚ, στο οποίο θα μετασχημα-

τιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού το ΚΙ.ΝΑΛ. εκ του αποτελέσματος δείχνει 
να μην το καταφέρνει;

Όντως αποδεικνύεται ότι το ΚΙΝ.ΑΛ. δεν ανταποκρίθηκε στις 
προσδοκίες με τις οποίες ξεκινήσαμε και βάλαμε πλάτη. Δεν είπαμε 
δεν πετυχαίνει και φύγαμε. Προσπαθήσαμε, αλλά αντιμετωπίσαμε 
πολιτικές συγκρούσεις και αρνητικές διαδικασίες που μας οδήγησαν 
και εμένα προσωπικά να παραιτηθώ από το Κίνημα Αλλαγής. Η 
προσπάθεια επικεντρώνεται στην δημιουργία αυτού του καινούργιου 
μεγάλου νέου πόλου, τα οργανωτικά και κομματικά ζητήματα είναι 
δευτερεύοντα , για τα οποία δεν είμαι αρμόδιος και για τα οποία 
καλείται να πάρει αποφάσεις η κυβερνητική παράταξη. Αυτό που 
θέλω να προσφέρω και να στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις είναι 
ο τόπος μας, η Ημαθία, η οποία έχει μείνει πολύ πίσω και μετά από 
καιρό να εκπροσωπείται ξανά σε υπουργικό επίπεδο, οπότε θέλω να 
εργαστώ με όλους τους ημαθιώτες για να μπορέσουμε να γίνουμε η 
γέφυρα και ένα πέρασμα προς την ανατροπή της κατάστασης. Θέλει 
πολύ δουλειά, ο χρόνος είναι πάντα πολύ πιεστικός, αλλά πρέπει να 
διεκδικούμε και να βάζουμε τα πράγματα σε ισχυρή διεκδίκηση.

-Αφού μιλάμε για την Ημαθία, έχουμε δύο δομές που φιλοξε-
νούν πρόσφυγες σε Βέροια και Αλεξάνδρεια. Ως υφυπουργός 
θα έχετε σχέση με αυτές τις δομές;

Αυτά θα καθοριστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα, όταν διευ-
κρινιστούν και οι αρμοδιότητες.  Πάντως πρόκειται για ένα υπουρ-
γείο-«φωτιά», με μεγάλες απαιτήσεις. Ακόμη όμως κι αν δεν έχω 
αρμοδιότητα θα πρέπει να βρούμε τρόπο να στηρίξουμε την τοπική 
κοινωνία, όπως και τους ανθρώπους που φιλοξενούνται στις δομές.

-Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι ο Άγγελος Τόλκας λει-
τούργησε ευκαιριακά για να καταλάβει μια καρέκλα-θέση;

Στην πολιτική έρχονται στιγμές που πρέπει να πάρεις δύσκολες 
αποφάσεις και πολλές φορές όχι ευχάριστες. Ήταν όμως μια από-
φαση που δεν πάρθηκε τώρα, αλλά από τον Οκτώβριο, έχω μια 
συνέπεια και είχα την ευκαιρία να τα συζητήσω μέσα από τον σταθ-
μό σας. Αναφορικά με τις θέσεις θυμίζω ότι υπήρξα εκλεγμένος βου-
λευτής δύο φορές, υφυπουργός έχω ξανακάνει και μέσα από θέσεις 
ευθύνης έχω διαχειριστεί πολλά πράγματα στις προηγούμενες θητεί-
ες μου. Επομένως πρόκειται για κάτι που δεν μπορεί να σταθεί ως 
σοβαρή κριτική. Όταν φτάνει η κρίσιμη στιγμή και καλείσαι να αναλά-
βεις μια υπεύθυνη θέση, μάλιστα σε έναν τομέα-«φωτιά», πρέπει να 
το κάνεις. Αλίμονο αν στα 40 σου χρόνια αποδέχεσαι κάποιον που 
σου λέει σταμάτα να ασχολείσαι με την πολιτική και πήγαινε σπίτι 
σου, γιατί έτσι μας γουστάρει! Άρα σε αυτήν την ηλικία, σε αυτήν την 
προσπάθεια και σε αυτές τις πολιτικές, πρέπει να παίρνεις την ευθύ-
νη, να μπαίνεις μπροστά και μάλιστα εκεί που υπάρχουν μεγάλα και 
δύσκολα ζητήματα. Είναι ένα δύσκολο υπουργείο, όπως ήταν ένα 
δύσκολο υπουργείο και το προηγούμενο. Επομένως τυχαίνει να βρί-
σκομαι στις δύσκολες και κρίσιμες περιόδους και όχι σε άνετες και 
ευχάριστες περιόδους και σε αναίμακτες θέσεις.

-Θα είστε υποψήφιος βουλευτής στην Ημαθία με τον ΣΥΡΙΖΑ;
Ζω, διαμένω και εργάζομαι στην Ημαθία. Εδώ είναι η οικογένεια 

μου. Γνωρίζω την κατάσταση στην περιοχή πως είναι και πως έχει, 
καθώς και τις δυσκολίες που υπάρχουν στον τόπο μας. Όσον αφορά 
τις επόμενες εκλογές είναι μια μεγάλη πρόκληση και θα πρέπει να 
βάλουμε όλοι πλάτες για να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Το βασικό 
είναι αυτό και όλα τα υπόλοιπα θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε.

-Η κομματική ταυτότητα του Άγγελου Τόλκα έχει αλλάξει;
Θα σας το πω ξεκάθαρα. Δεν μου ζητήθηκε να γίνω ΣΥΡΙΖΑ για 

να συμπράξω σε αυτό το προσκλητήριο συνένωσης των προοδευ-
τικών δυνάμεων, που απευθύνθηκε στην αριστερά, στο κέντρο, 
στην σοσιαλδημοκρατία. Εγώ είμαι σοσιαλδημοκράτης, θεωρώ ότι 
παραμένω πιστός σε αυτές τις αρχές και βλέπετε ότι και στην χώρα 
μας και στην Ευρώπη υπάρχει ένας διάλογος για την ενίσχυση της 
προοδευτικής ατζέντας και των προοδευτικών κατευθύνσεων.



Επίσκεψη στην έκθεση «Παλίμψηστα» του κ. Α. Γκέ-
κα,  η οποία φιλοξενείται στο Βυζαντινό μουσείο Βέροι-
ας, πραγματοποιήθηκε από τα παιδιά του ΚΗΦ  «Πρω-
τοβουλία για το παιδί» την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 
2019. Τα παιδιά της «Πρωτοβουλίας» αλληλοεπιδράσα-
νε όμορφα και δημιουργικά με τα εκθέματα του αναγνω-
ρισμένου καλλιτέχνη – καθώς ανέγνωσαν τους τίτλους 
των λαβάρων, είδαν από κοντά με περιέργεια και θαυ-
μασμό τις απεικονίσεις και τους συμβολισμούς τους- 
μουσικά όργανα, στοιχεία της φύσης, καράβια, χαρταε-
τοί,  συνδέσεις με την Βυζαντινή ιστορία-  και στο τέλος 
ξεχώρισε το 
κάθε παιδί α-
ναλόγως των 
κλίσεων και 
των ενδιαφε-
ρόντων του 
κάποιο έργο 

που του άρεσε ιδιαίτερα.
 Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά συνέχισαν τον ει-

καστικό διάλογο που πριν από λίγο καιρό ξεκίνησε ο 
ίδιος ο καλλιτέχνης φιλοτεχνώντας την παλίμψηστο 
«Αναγέννηση». Στο έργο το παιδί συμβολοποιείται μέσα 
από το δέντρο, που κρατώντας το από το χέρι η «Πρω-
τοβουλία»  προσωποποιημένη, του δίνει δύναμη για να 
προχωρήσει. 

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι το τέλος Φεβρουα-
ρίου.
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Η ΤΑΙΝΙΑ LEGO 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Πέμπτη 21/2 – 

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

μεταγλωττισμένη στα Ελλη-
νικά 

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

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

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

Σενάριο : Νικ Βαλελόνγκα, Μπράιαν Χέις 
Κάρι, Πίτερ Φαρέλι

Σκηνοθεσία: Πίτερ Φαρέλι
Ηθοποιοί: Βίγκο Μόρτενσεν, Μαχερσάλα 

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

ΣΕΝ
Ηθοποιοί: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΟΝΕΡ, ΚΑΘΡΙΝ 

ΘΟΡΜΠΟΡΓΚ ΤΖΟΧΑΝΣΕΝ, ΑΝ ΝΤΑΛ ΤΟΡΠ

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

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

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

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

μάρα
Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Ρέ-

ιτσελ Βάις, Εμα Στόουν, Νίκολας Χουλτ, Τζο 
Αλγουιν

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου 
ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     21/2/19 - 27/2/19

«Ο μάγος του 13» της Χρυσάνθης 
Πρωτοψάλτου στη Δημόσια 

Βιβλιοθήκη Βέροιας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, οι εκδόσεις Μεταίχμιο και το βιβλιοπωλείο Ηλιο-
τρόπιο προσκαλούν τους μικρούς τους φίλους σε μια εκδήλωση με αφορμή το νέο βιβλίο της 
Χρυσάνθης Πρωτοψάλτου «Ο μάγος του 13» που θα γίνει τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 
στις 6 το απόγευμα στο χώρο της βιβλιοθήκης (Έλλης 8, Βέροια).

Η Χρυσάνθη Πρωτοψάλτου γεννήθηκε στη Βέροια, την εποχή της ασπρόμαυρης τηλεόρα-
σης. Πέρασε καλοκαίρια ποτισμένα απ΄ τη μυρωδιά του ροδάκινου και χειμώνες μουσκεμένους 
στο ατέλειωτο Βεροιώτικο ψιλόβροχο, ακούγοντας παραμύθια απ΄τους παππούδες της. Σπού-
δασε Προσχολική Αγωγή στη Θεσσαλονίκη, έπειτα γνωρίστηκε με τον Χρήστο, παντρεύτηκαν, 
και λίγο αργότερα γεννήθηκαν ο Νίκος και ο Γιάννης. Κι επειδή όλοι τους αγαπούσανε πολύ 
τις ιστορίες, η Χρυσάνθη σκέφτηκε: <<Χμ, καλά τα κέικ και τα κουλουράκια, αλλά μήπως να΄ 
φτιαχνα και καμιά ιστορία;>> Άρχισε λοιπόν στην κουζίνα της σκέψης της να τις πλάθει, να τις 
μαγειρεύει, να τις φουρνίζει και μετά να τις σερβίρει ζεστές ζεστές και λαχταριστές: ιστορίες για 
γέλια ή για κλάματα. Μερικές απ’αυτές πήρανε βραβεία, άλλες γίνανε βιβλία. Κάποιες τις διάβα-
σαν πολλοί, μα κάποιες άλλες κανένας, μιας και δεν τις έχει βγάλει ακόμη απ’το ντουλάπι του 
μυαλού της.

Πρόσκληση στον 
ετήσιο χορό 

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλ-
λογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας 
και το Μικτό  Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας 
Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης  ΑμεΑ 
‘’ Τα Παιδιά της Άνοιξης ‘’, έχουν τη χαρά να 
σας προσκαλέσουν στον ετήσιο χορό που θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Φεβρου-
αρίου 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

«Πρωτοβουλία για το παιδί»
Επίσκεψη στην έκθεση 

«Παλίμψηστα» του κ. Α. Γκέκα



Γεωργία 
Μπατσαρά: 

Θα τιμήσουμε 
τη Μνήμη 

της Γενοκτονίας 
του Ποντιακού 

Ελληνισμού
Από τον Συνδυασμό «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη» της Υπο-

ψήφιας Δημάρχου Βέροιας Γεωργίας Μπατσαρά, έγινε η παρα-
κάτω δήλωση: 

«Στις 19 Μαΐου 2019 όλος ο ελληνισμός τιμά τη Μνήμη των 
100 χρόνων (1919-2019) της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελ-
ληνισμού. Ιδιαίτερα στον τόπο μας, την Ημαθία, όπου υπάρχει 
έντονο το ποντιακό στοιχείο, όλοι μας σκύβουμε το ευλαβικά  
μπροστά στο Μνημείο του Ακρίτα που βρίσκεται στην πλατεία 
Καπετανίδη στη Βέροια.

Ο συνδυασμός μας «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα Πόλη» θα πα-
ραστεί στις εκδηλώσεις Μνήμης που θα γίνουν τη μέρα αυτή, 
τιμώντας τα 353.000 θύματα που σφαγιάστηκαν από τους Νεό-
τουρκους και τ ους  χιλιάδες που εκτοπίστηκαν από την περιοχή 
του Πόντου».

Δυο κοινωνικές δρά-
σεις, που αφορούν στην 
προστασία και τη μέριμνα 
παιδιών και ανηλίκων, σε 
Θεσσαλονίκη και Βέροια 
υπέγραψε ο Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονί-
ας Απόστολος Τζιτζικώ-
στας.

Οι δυο δράσεις, που 
θα υλοποιηθούν από την 
«Κοινωνική Οργάνωση 
Υποστήριξης Νέων – Άρ-
σις» και το Σύλλογο Κοι-
νωνικής Πρωτοβουλίας 
Βέροιας «Πρωτοβουλία 
για το Παιδί», χρηματοδο-
τούνται από τους ευρω-
παϊκούς πόρους της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας με 1,5 εκ. ευρώ.

« Οφείλουμε όλοι, φορείς και πολίτες, να 
φροντίσουμε για ένα καλύτερο παρόν και μέλ-
λον για τα παιδιά και ακόμη περισσότερο για 
εκείνα τα παιδιά, που δε μεγαλώνουν στο οι-
κογενειακό περιβάλλον, αλλά βρίσκονται σε 
κίνδυνο κοινωνικής περιθωριοποίησης, που 
ζουν σε ειδικές συνθήκες, που έχουν πέσει ή 
κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακοποίησης, 
ενδοοικογενειακής βίας, διακρίσεων και ανι-
σοτήτων. Ευθύνη και χρέος όλων μας είναι να 
ενισχύουμε, με όλες μας τις δυνάμεις, με όποιο 
μέσο και τρόπο μπορούμε, τις δομές, που πα-
ρέχουν υπηρεσίες φροντίδας, πρόληψης και 
προστασίας αυτών των παιδιών», δήλωσε ο 
Απόστολος Τζιτζικώστας για τις δράσεις.

436.424 ευρώ για το 
«Σπίτι της Βεργίνας»

Η πράξη που θα υλοποιήσει η «Πρωτοβου-
λία για το Παιδί» αφορά στην επέκταση και α-
ναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από 

το «Σπίτι της Βεργίνας», στη Βέροια. Πρόκειται 
για ένα έργο στη συγκεκριμένη δομή μακράς 
φιλοξενίας, για την αντιμετώπιση της κακο-
ποίησης και παραμέλησης παιδιών, της ενδο-
οικογενειακής βίας, των διακρίσεων και των 
ανισοτήτων, που θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο.

Ο προϋπολογισμός είναι 436.424 ευρώ. Στο 
«Σπίτι της Βεργίνας» φιλοξενούνται σήμερα 20 
παιδιά. Με το έργο της Περιφέρειας θα ενισχυ-
θεί η δομή, θα επιτευχθεί η λειτουργική, χωρική 
και εξοπλιστική επάρκειά της, θα στελεχωθεί 
με εξειδικευμένο προσωπικό, θα αυξηθούν τα 
φιλοξενούμενα παιδιά σε 26, με τη λειτουργία 
νέας πτέρυγας για έξι αγόρια – εφήβους και 
θα εισαχθεί και η υπηρεσία της προσωρινής 
φιλοξενίας.

Στόχος είναι τα παιδιά να βιώ-
σουν συνθήκες οικογενειακής θαλ-
πωρής στη διαμονή τους, να α-
ποθεραπευτούν από τα τραύματα 
της κακοποίησης και να επανεντα-
χθούν στην κοινωνία, να επιλυθεί 

το πρόβλημα της φιλο-
ξενίας στον ίδιο χώρο 
αγοριών και κοριτσιών 
στην εφηβεία, που α-
ναγκαστικά οδηγούσε 
μέχρι σήμερα στην α-
πομάκρυνση των α-
γοριών από τη δομή, 
να μειωθεί ο χρόνος 
παραμονής των φιλο-
ξενούμενων, να διατη-
ρηθεί η επαφή με τις 
βιολογικές οικογένειες 
και να υποστηριχθούν 
τα μέλη τους, με σκοπό 
την ανάκτηση της γονε-
ϊκής ικανότητας και την 
επιστροφή των παιδιών, 
να προωθηθεί η αναδο-
χή και ο εθελοντισμός.

Οι παρεχόμενες υπη-
ρεσίες περιλαμβάνουν 
σίτιση, ένδυση, υπόδη-
ση, παροχή σχολικών 
εφοδίων και ειδών ατο-
μικής υγιεινής, ψυχοκοι-
νωνική και μαθησιακή 
υποστήριξη, δημιουρ-
γική απασχόληση, ψυ-
χαγωγία και αποστολή 
σε κατασκηνώσεις, ια-
τρική, οδοντιατρική και 
φαρμακευτική περίθαλ-
ψη, λογοθεραπεία, ερ-
γοθεραπεία και φυσιο-
θεραπεία, ψυχιατρική 
παρακολούθηση, πα-
ραπομπές βαριών πε-
ριστατικών στο Κέντρο 
Θεραπείας Τραύματος 
ή σε άλλες δομές, συμ-
μετοχή των παιδιών σε 
δραστηριότητες της ΚΕ-

ΠΑ του Δήμου Βέροιας, 
του τοπικού πολιτιστικού 
συλλόγου «Αιγές» και σε 
δραστηριότητες ιδιωτικών 
σχολείων (χορός, μουσι-
κή, αθλητισμός), ένταξη 
στο σχολικό και κοινωνικό 
περιβάλλον της περιοχής, 
με διεξαγωγή κοινωνικών 
εκδηλώσεων για την απο-
φυγή ιδρυματοποίησης, 
ανάπτυξη της επαφής με 
το φυσικό περιβάλλον, 
σύνδεση με την αρχαιολο-
γική υπηρεσία και μύηση 
των παιδιών στην ιστορι-
κή σημασία της Βεργίνας, 
λειτουργία εργαστηρίου ει-
καστικών τεχνών, παροχή 
εξειδικευμένων γνώσεων 
(επαγγελματικός προσα-

νατολισμός, πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση 
εκτάκτων συνθηκών κτλ.) και προετοιμασία 
των μεγαλύτερων παιδιών για μετάβαση σε 
κατάσταση αυτόνομης διαβίωσης.

Στο «Σπίτι της Βεργίνας» θα δημιουργηθεί 
αίθουσα χαλάρωσης και αναρρωτήριο, ενώ 
θα αναθεωρηθούν και τα προγράμματα που 
υλοποιούνται και θα εμπλουτιστούν με νέες 
δραστηριότητες. Θα γίνει και παρέμβαση για 
μια μεγάλη αυλή, ώστε να διεξάγονται εκεί α-
νοιχτές στην κοινότητα εκδηλώσεις (θεατρικές 
παραστάσεις, συναυλίες, προβολές, ψυχαγω-
γία), που θα προωθήσουν την αντι-ιδρυματική 
λειτουργία.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
του Κων/νου και της Φωτεινής, το γέ-
νος Τοπάλη, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια και κατοικεί στην Αγ.Μαρίνα Η-
μαθίας και η ΛΑΦΑΡΑ ΘΩΜΑΪΣ του 
Στεφάνου και της Άννας, το γένος 
Τζήτζα, που γεννήθηκε και κατοικεί 

στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Πρόσκληση του 
Λυκείου Ελληνίδων στον 

αποκριάτικο χορό 
  Φίλες και φίλοι του Λυκείου Ελληνίδων της Βέροιας, 

ελάτε να γλεντήσουμε όλοι μαζί το Σάββατο 23 Φεβρουα-
ρίου στις 9.00 μ.μ. στο κέντρο ΑΚΡΟΠΟΛΗ στον ετήσιο 
αποκριάτικο χορό μας. Την εκδήλωση πλαισιώνουν «Η 
κομπανία του Δημήτρη Δίγκα» και η «Θρακιώτικη κομπα-
νία»  και τα μέλη της νεανικής χορευτικής μας ομάδας θα 
παρουσιάσουν το αποκριάτικο έθιμο «οι Κορδελάτοι της 
Νάξου».

Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε  από 
τα μέλη του Δ.Σ. Πληροφορίες κ.Λόλα Τρομπούκη Κιν. 
6978008428.

Δικογραφία για διάρρηξη 
καταστημάτων

Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάν-
δρειας σχηματίσθηκε δικογραφία σε 
βάρος δύο 21χρονων ημεδαπών, κα-
θώς όπως προέκυψε από την έρευνα, 
τον Αύγουστο του 2018 ενεργώντας 
από κοινού διέρρηξαν δύο καταστήμα-
τα σε περιοχή της Ημαθίας, από όπου 
αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 100 

ευρώ και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Από την  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
436.424 ευρώ στην «Πρωτοβουλία για 

το Παιδί» για το Σπίτι της Βεργίνας
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

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

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

Προσκυνηματική 
εκδρομή στον Πόντο
Η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ σε συνεργασία 

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2331028291 κιν. 
6942701788

Ενημέρωση για τη χρήση 
των υγρών οργανικών 

λιπασμάτων στη δενδροκομία
Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων 

Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετι-
κής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, 
διοργανώνει εσπερίδα με θέμα  ‘Η χρήση 
των υγρών οργανικών λιπασμάτων στη 
δενδροκομία’.

H εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 
εγκαταστάσεις του στη Νάουσα, τη Δευτέρα 
25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρες 5:30-7:00 
μμ.  

Πρόγραμμα
17:00-17:25 Προσέλευση συνέδρων
17:25-17:30 Χαιρετισμός: Δρ. Ελένη 

ΜΑΛΟΥΠΑ. Διευθύντρια του Ινστιτούτου 
Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων, ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

17:30-17:50 Δρ. Θωμάς ΣΩΤΗΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ. Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας, ΕΛΓΟ-Δήμητρα. 
“Παρουσίαση αποτελεσμάτων πειραματικών λίπανσης σε ακτινιδιές”.

17:50-18:10 Τάσος ΠΑΠΠΑΣ. Διευθυντής της Εταιρείας ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ Υγρά 
Οργανικά Λιπάσματα. “Η χρήση των υγρών οργανικών λιπασμάτων στη δενδρο-
κομία”.

18:10-19:00 Καθηγητής Γεώργιος ΝΑΝΟΣ. Σχολή Γεωπονικών                             
Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. “Μια διαφορετική ματιά στη σημερινή λί-
πανση των δέντρων”.

19:00-19:30  Ερωτήσεις –Συζήτηση.
Υπεύθυνος οργάνωσης: Δρ. Θωμάς Σωτηρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών. 

ΕΛ.Γ.Ο. ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων – 
Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας.

Σ.Σ. Νάουσας 38, 59035 Νάουσα
(τηλ.: 2332041548, ηλεκτρον. διεύθυνση: thosotir@otenet.gr).

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23 

Φεβρουαρίου 2019 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου στην Ραχιά 
Ημαθίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου μας 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ 

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

Ο γιος, Η νύφη, Ο εγγονός
Η αδερφή, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτηςΒεροίας, 
Ναούσης  κα ι 
Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων : 

Την Παρα-
σκευή 22 Φε-
βρουαρίου το 
πρωί θα ιερουρ-
γήσει στην Ιερά 
Μονή Αγίας Κυ-
ριακής στο Λου-
τρό Ημαθίας και 
θα τελέσει Κου-
ρά Μοναχής.

Το Σάββατο 
23 Φεβρουα-
ρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρί-
ζοντα Ιερό Ναό 
Αγ ίας  Παρα -
σκευής και Αγί-
ου Πολυκάρπου 
Πρασινάδας.

Το Σάββατο 
23 Φεβρουαρί-
ου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως 
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 Προδρόμου Σκήτη Βεροίας, 
επί τη εορτή της  Α’ και  Β’  ευρέσεως της Τιμίας Κεφαλής του 
Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

Από την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου θα συμμετάσχει στην 
Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους που διοργα-
νώνει η Ιερά Μητρόπολη μας και θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον 
Πανάγιο Τάφο.

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε 

στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους 

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

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 

στις 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Κων/νος Χρ. Αρναουτί-
δης σε ηλικία 58 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 

στις 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Αθανάσιος Κων. Κατσι-
γιαννόπουλος σε ηλικία 72 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ



32,2 τόνοι ρούχων 
στο πρώτο εξάμηνο 
του προγράμματος 

ανακύκλωσης στη Νάουσα

Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του προ-
γράμματος ανακύκλωσης ρούχων που ξεκίνησε ο 
Δήμος Νάουσας είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Το 
σύνολο των ρούχων που εναπόθεσαν οι δημότες 
στους ειδικούς κάδος ανακύκλωσης είναι 32,2 τό-
νοι στο πρώτο εξάμηνο του προγράμματος. 

«Το όφελος αυτής της δράσης ανακύκλωση 
είναι πολλαπλό με οικολογικό, οικονομικό και 
κοινωνικό πρόσημο για το Δήμο και τους δημό-
τες. Αφ’ ενός μειώνουμε τα αστικά μας απόβλητα 
άρα μειώνουμε την ρυπογόνο μας δράση και 
αφ’ ετέρου μειώνουμε και το κόστος διαχείρισης 
αυτών. Το μεγάλο κοινωνικό όφελος ότι σε ετή-
σια βάση 600 κιλά ρούχων τα οποία βρίσκονται 
σε πολύ καλή κατάσταση 
επιστρέφουν στης κοινω-
νικές δομές του Δήμου 
με στόχο να διανεμηθούν 
στις οικονομικά ευπαθής 
ομάδες. Πρωταθλητής 
σε αυτήν την δράση είναι 
το Δημοτικό διαμέρισμα 
Νάουσας που έφτασε 
τα 1,21 κιλά ρούχων α-
νά κάτοικο σε έξι μήνες. 
Αξίζει να επισημάνουμε 
για ακόμη μία φορά ότι 
στους συγκεκριμένος κά-
δους μπορούμε να ενα-
ποθέσουμε όλα τα ρού-
χα, ακόμη και αυτά  που 
είναι εντελώς κατεστραμ-
μένα», δηλώνει η αρμό-
δια υπηρεσία του Δήμου.  

(Οι φωτογραφίες είναι 
από την πρώτη επιστροφή 
ρούχων στον Δήμο, στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Νάουσας, στο 
κτίριο Λόγγου Τουρπάλη.) 

Με κοπή πίτας και απολογισμό 
η γενική συνέλευση των Φίλων 

του Ποταμού Τριπόταμου
Στη φιλόξενη αί-

θουσα συνεδριάσε-
ων του Δημαρχείου 
Βέροιας, πραγμα-
τοποιήθηκε την Πέ-
μπτη 7 Φεβρουα-
ρίου 2019 η ετήσια 
Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου «Φίλοι 
του ποταμού Τριπό-
ταμου Βέροιας». Κα-
τά τη διαδικασία, η 
πρόεδρος του Συλ-
λόγου κ. Χειμωνο-
πούλου Μαρία παρουσίασε τον απο-
λογισμό δράσεων για τη χρονιά που 
πέρασε, ενώ συζητήθηκαν οι επόμε-
νες κινήσεις του Συλλόγου, όπως η 
διοργάνωση του διαγωνισμού ζωγρα-
φικής ως δραστηριότητα ενταγμένη 
μέσα στο μαγευτικό περιβάλλον του 
ποταμού μας. Σε ό,τι αφορά τον οι-
κονομικό έλεγχο από την εξελεγκτική 
επιτροπή, όπως ανακοίνωσε ο ταμίας 
κ. Τσιτλακίδης Κώστας όλα βρέθηκαν 
«καλώς». 

Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε η 
κοπή της βασιλόπιτας, με τυχερό τον 
ζωγράφο Δημήτρη Μαυροκεφαλίδη. 
Στην ανοιχτή συζήτηση που ακολού-
θησε με τα μέλη του Συλλόγου, α-
κούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις, 
διαπιστώθηκε όμως από κοινού ότι η 
προσωπική υπευθυνότητα των πο-
λιτών καθώς και η παρέμβαση των 
θεσμικών φορέων στον ποταμό Τρι-
πόταμο θα πρέπει να είναι πιο ζωηρή.
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Ανακοίνωση 
της 

Υπηρεσίας 
Πρασίνου
Ό σ ο ι  δ η μ ότ ε ς 

ενδιαφέρονται για 
κλάδεμα δέντρων 
που βρίσκονται σε 
κοινόχρηστους δη-
μοτικούς χώρους, 
παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν με 
την διεύθυνση περι-
βάλλοντος του Δή-
μου Νάουσας στα τη-
λέφωνα 2332350344 
και 2332350364 ώ-
στε να υποβάλλουν 
το αίτημά τους. 

Για τη συνεδρίαση 
του Περιφερειακού 

Συμβουλίου 
στη Βέροια

Από την παράταξη του υποψήφιου του «Κινήμα-
τος Αλλαγής», για την Περιφέρει Κ. Μακεδονίας κ. 
Χρήστου Παπαστεργίου γνωστοποιούνται τα παρα-
κάτω σχετικά με τη συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου στη Βέροια:

«Στο τέλος μιας 5ετούς θητείας της σημερινής διοί-
κησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έγινε μία 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εντελώς 
τυπική και προσχηματική, προκειμένου, ενόψει των προ-
σεχών περιφερειακών εκλογών, να ρίξει απλά στάχτη 
στα μάτια των Ημαθιωτών.

Αλήθεια τι κουβεντιάστηκε ; Αν θα αλλάξει η διατύπω-
ση δύο – τριών λέξεων για την περιοχή της Κουλούρας 
ή αν τελικά θα δοθεί η πρέπουσα λύση στο ζήτημα της 
σωστής αξιοποίησης του χώρου ;

Αλήθεια, έγινε μέχρι σήμερα απολογισμός των δράσε-
ων της «ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ Α.Ε.», η οποία από το 2011 απο-
τελεί νομικό πρόσωπο της Περιφέρειας, η οποία κατέχει 
το 51% των μετοχών και προεδρεύει αυτής ο σημερινός 
Αντιπεριφερειάρχης ;

Υπάρχει άραγε και ποιό επιχειρησιακό σχέδιο της 
«ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ Α.Ε.» για το επόμενο χρονικό διάστημα ;

Κύριε Περιφερειάρχα και κυρίες και κύριοι Περιφερει-
ακοί Σύμβουλοι.

Ο αγροτικός, ο επιχειρηματικός και ο εργατοϋπαλλη-
λικός κόσμος του Νομού απαιτούν την άμεση αξιοποίηση 
των εγκαταστάσεων του κόμβου της Κουλούρας, λόγω 
της γεωστρατηγικής της θέσης, με την εγκατάσταση 

- τελωνείου, χημείου, κτηνιατρείου, γραφείου φυτοπα-
θολογικού έλεγχου,

- την δημιουργία Δημοπρατηρίου Αγροτικών προϊό-
ντων 

- καθώς και την πλήρη διαμόρφωσή του ως Διαμε-
τακομιστικού Κέντρου με την δυνατότητα εγκατάστασης 
εκτελωνιστικών γραφείων, σταθμού αυτοκινήτων, θυρί-
δων τραπεζών κ.α.

Ανεξάρτητα από την καλή πρόθεση του Δήμου και 
επιχειρηματιών της περιοχής να συμβάλλουν οικονο-
μικά στην δημιουργία τελωνείου, επειδή το έργο αυτό 
είναι πολύ μεγαλύτερης εμβέλειας και εθνικής σημασίας 
οφείλουν πρωτίστως η Περιφέρεια και η Κυβέρνηση να 
αναλάβουν το σύνολο της δαπάνης του όλου έργου, 
εντάσσοντάς το σε διάφορα ευρωπαϊκά ή και εθνικά 
προγράμματα.

Και βέβαια η πρότασή μας αυτή δεν ενέχει κανένα 
τοπικιστικό χαρακτήρα. Δηλώνουμε ότι με την πρότασή 
μας αυτή σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πάψουν 
να υπάρχουν τα τελωνεία της Πέλλας και της Πιερίας 
που εξυπηρετούν ανάγκες των περιοχών τους, αλλά δεν 
μπορεί η Ημαθία να στερείται των δικών της εγκαταστά-
σεων.»

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΓΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Θε-
οδώρου και της Αικατερίνης, το γέ-
νος Κεχαΐδου, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στο Μακροχώρι 
Ημαθίας και η ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
του Γεωργίου και της Μαρίας, το γέ-
νος Μανιοπούλου, που γεννήθηκε 

στη Βέροια και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 
Δημητρίου και της Κωνσταντίας, το 
γένος Ζούρκου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΓΡΗΓΟΡΙ-
ΑΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του Όθωνα και 
της Άννας, το γένος Σκαραμπέλι, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-

ροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Σάββα - Κυ-
ριώτισσας Βέροιας.



Σήμερα στο Αιγές ενημερωτική ημερίδα για την 
Φυτοπροστασία της Ροδακινιάς από την Ευρωφαρμ

Η ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. από το 1993 παρέχει ολοκληρωμένες 
λύσεις στην πρωτογενή παραγωγή καλύπτοντας όλες τις καλ-
λιεργητικές ανάγκες από τη σπορά μέχρι τη λίπανση και τη 
φυτοπροστασία. Με υψηλή ποιότητα προϊόντων από τις κο-
ρυφαίες εταιρίες του κόσμου και με άριστη τεχνογνωσία από 
εξειδικευμένους γεωπόνους, η ΕΥΡΩΦΑΡΜ σήμερα αποτελεί 
εγγύηση για τον Έλληνα παραγωγό.

Στο πλαίσιο της διαρκούς υποστήριξης και παροχής τεχνο-
γνωσίας στον αγροτικό κόσμο της Ημαθίας, η ΕΥΡΩΦΑΡΜ 
Α.Ε. διοργανώνει τεχνική ενημέρωση με θέμα: “Η Φυτοπρο-
στασία της Ροδακινιάς”

Εισηγητές:
Καραογλανίδης Γιώργος, αν. Καθηγητής Φυτοπαθολογίας Α.Π.Θ.
Φαιά Σήψη (Μονίλια):  Επιδηµιολογία και Αντιµετώπιση
Δρ. Φίλιππος Ιωαννίδης, Γεωπόνος - Εντοµολόγος M.Sc., Ph.D
επιστηµονικός συνεργάτης ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε.
Αντιµετώπιση των κυριοτέρων Εντοµολογικών προσβολώνκαι νέων εχθρών της Ροδακινιάς
Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ” / ΩΡΑ: 18:00
Είσοδος ελεύθερη
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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

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.

Από 1η Μαρτίου 2019 
η Γ’ ομάδα 
βιωματικών
 σεμιναρίων 

του «Έρασμου»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμ-

βασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», διοργανώνει 
από 1η Μαρτίου την τρίτη ομάδα 
βιωματικών σεμιναρίων για ενήλι-
κες (δωρεάν), με θέματα που αφο-
ρούν την «Ταυτότητα», «Αυτογνω-
σία», «Αυτοεκτίμηση», «Αγχώδεις 
Διαταραχές (πανικού, αγοραφοβί-
ας, ύπνου, διατροφής, φοβίες)» και 
«Διαχείριση πένθους», με σκοπό 

να προσφέρει ερεθίσματα στους συμμετέχοντες να εκφρα-
στούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις 
εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνι-
κές δεξιότητες. 

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προαναφερ-
θέντα σεμινάρια, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως 
και 28/2/2019 καθημερινά:

Τηλέφωνα επικοινωνίας: από τις 9:00 - 14:00:
23310 74073 και 6976996699 
 e-mail:erasmos.veria@gmail.com
Website: www.erasmosverias.com

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

Λόγω  συμπλήρωσης  100  χρόνων  από  
τη  γενοκτονία  των Ελλήνων  του  πόντου,  
η  ΕΛΒέροιας  προγραμμάτισε  σειρά  εκδη-
λώσεων, για να τιμήσει τη μνήμη των αδικο-
χαμένων προγόνων μας και να θυμίσει στη 
Διεθνή Κοινότητα  ότι οφείλει  να  αναγνωρίσει  
και να πιέσει την Τουρκία ώστε να αποδεχθεί  
την συντελεσθείσα Γενοκτονία αλλά και την 
δέσμευση της να μην επαναληφθεί ποτέ καμία 
παρόμοια πράξη. 

Οι  κύριες  εκδηλώσεις  που  θα  πραγμα-
τοποιηθούν  στην  πόλη  της  Βέροιας,  σαν  
μνημόσυνο  και  όχι  γιορτή, όπου  είναι όλοι  
καλεσμένοι  σε συμμετοχή,  με  μπροστάρη-
δες   τη  νεολαία ,   είναι:

ΣΑΒΒΑΤΟ   16-3-2019
09.00 π. μ. Δενδροφύτευση.
 Δενδροφύτευση  στον  προαύλιο  χώρο  

της  Ευξείνου  Λέσχης     Βέροιας    με  σύνθη-
μα  « φυτεύω  μια ρίζα για τη ρίζα μας» .

ΠΕΜΠΤΗ 16-5-2019  ΜΕΧΡΙ  ΚΥΡΙΑΚΗ 
19-5-2019

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ενημέρωσης  στην  πλατεία  
δημαρχείου 

Έκθεση  με  φωτογραφίες, ζωγραφιές κλπ  
και  περίπτερο  ενημέρωσης με  σχετικό  έ-
ντυπο  υλικό  και  ποντιακή  παραδοσιακή  μουσική  με  σκοπό  Πέμπτη  
Παρασκευή  και Σάββατο να  επισκεφθούν  το  χώρο  σχολεία  και  άλλοι  
φορείς, σύλλογοι, κλπ.

Την  Παρασκευή  17/5/2019   θα  γίνει  αιμοδοσία στο  χώρο  το  δη-
μαρχείου  Βέροιας με  σύνθημα «δώσε αίμα για το αίμα που χάθηκε».

Το  Σαββάτο  18/5/2019   το  απόγευμα θα 
γίνει  συγκέντρωση  και ομιλία στην  πλατεία  
δημαρχείου  και  θα  ακολουθήσει λαμπαδη-
φορία  μέχρι  την  πλατεία  Καπετανίδη,  όπου  
θα  ακολουθήσει  αγρυπνία  μέχρι  τις  00.30.

Κυριακή  19-5-2019  θα  πραγματοποιηθεί 
η κεντρική εκδήλωση του νομού όπως ορίζει ο 
νόμος με επιμέλεια της περιφερειακής  Ενότη-
τας  Ημαθίας, με  εκκλησιασμό  και  μνημόσυ-
νο  στον  καθεδρικό  ναό  του  Αγίου  Αντωνίου  
και  θα  ακολουθήσει  επιμνημόσυνος  δέησης  
και  κατάθεση στεφάνων στην  πλατεία  Καπε-
τανίδη.

07.00 μ. μ.  Κεντρική Εκδήλωση στην Πλ. 
Αγ. Σοφίας - Θεσσαλονίκη  από  τη  ΠΟΕ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  31-5-2019 (ΤΕΛΕΤΗ  ΛΗ-
ΞΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ)

Θα  είναι  με  θέμα  τη  γενοκτονία  στο  
Χώρο  Τεχνών Δήμου  Βέροιας

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ  ΣΤΟΝ  ΠΟΝΤΟ
26/7 μέχρι   5/8/2019
Προσκυνηματική  εκδρομή   στις  αλησμό-

νητες  πατρίδες  
ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΟΚΤ-ΝΟΕ 2019
θεατρική   παράσταση  ΄ΦΩΤΑΓΑΣ  με  τ΄ 

όνεμαν΄΄  στη  Βέροια  ή  στη  Ραχιά
Επιπλέον  η  λέσχη  θα  συμμετάσχει  σε  κοινές  ή  μεμονωμένες  εκ-

δηλώσεις  και  δράσεις   για  τη  γενοκτονία  που  θα  πραγματοποιηθούν  
από  το  ΣΠΟΣ  ΚΜ&Θ, την  ΠΕ Ημαθίας, το  Δήμο  Βέροιας  και    συλλό-
γους  του  νομού  Ημαθίας.

Την επέτειο των 100 χρόνων από  
τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου 

τιμά η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας
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Κ. Ναλμπάντης: 
Επικίνδυνα διχαστικός 
μέσα στον πανικό του 

ο κ. Γκυρίνης
 
Με έκπληξη ομολογώ, διάβασα την 

ανακοίνωση του κ. Γκυρίνη, ο οποίος 
δείχνει ότι πλέον βρίσκεται σε πλή-
ρη σύγχυση ενόψει των εκλογών του 
προσεχούς Μάη, αποκαλύπτοντας την 
μικρότητα της πολιτικής του ύπαρξης.

Με τη νέα επιχειρούμενη επίθεση 
στο πρόσωπο μου και την παράταξη 
μας, ο Δήμαρχος της Αλεξάνδρειας δι-
απράττει το ατόπημα του διαχωρισμού 
των συνδημοτών μας σε «πατριώτες 
και μη» και βέβαια ο ίδιος κρατά για 
τον εαυτό του τον ρόλο του «υπερ-

πατριώτη» που ξεσκεπάζει και κατακεραυνώνει τους «απάτριδες» 
συνδημότες του.

Όλη η ντροπή δική του, αν και προφανώς δεν μπορεί να αισθαν-
θεί ίχνος ντροπής μέσα στην παραζάλη του μικροπολιτικού αμοραλι-
σμού που τον έχει κατακυριεύσει. Τον αφήνουμε να συνεχίσει μόνος 
τους τον  ολισθηρό κατήφορο τον οποίο επέλεξε εδώ και καιρό, αδι-
αφορώντας για το Δήμο, τα προβλήματα του τόπου, τους συνδημό-
τες μας και τις ευθύνες που απορρέουν από τη θεσμική θέση στην 
οποία δυστυχώς θα βρίσκεται μέχρι τις εκλογές.

Επειδή όμως μιλάει περί «ανεξαρτησίας» συνδυασμών, ο ίδιος 
που ακύρωσε τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της παράταξης του κατά 
την κοινή μας κάθοδο προ 4ετίας, θα του θυμίσουμε τα εξής:

Ανεξάρτητος συνδυασμός είναι ο συνδυασμός που συγκροτείται 
από συνειδητοποιημένους δημότες, οι οποίοι συμφωνούν και κλει-
δώνουν τις κομματικές τους ταυτότητες στα σπίτια τους. Ανεξάρτη-
τος υποψήφιος είναι αυτός που πολιτικά και ηθικά στέκεται στα δικά 
του πόδια.

Συνεπακόλουθα κριτήρια ανεξαρτησίας είναι η ελευθερία από 
κομματικά πελατολόγια, από ρουσφετολογικές λειτουργίες και ε-
ξαρτήσεις με σχέσεις διαπλοκής προς εξυπηρέτηση ίδιων συμφε-
ρόντων. Επίσης, κριτήριο ανεξαρτησίας αποτελεί η δημοκρατική 
λειτουργία, δηλαδή η ισονομία και η ισοτιμία των δημοτών απέναντι 
στο θεσμό.

Ο συνδυασμός «ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ» αντέχει στη σύγκριση 
με αυτά τα κριτήρια, σε αντίθεση με τον ίδιο του οποίου η «ανεξαρ-
τησία» άνθισε μόνο προεκλογικά προ 4ετίας κι ως εκεί. Οι λοιπές 
προσεγγίσεις με το τι κάνουν οι γράφουν τρίτοι την αυγή η το δειλι-
νό, είναι εκ του πονηρού και αφορούν μόνο ανώνυμους κατεργάρη-
δες ή υποβολιμαίους επώνυμους στον περίγυρο του.

Εμείς από το «ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ», έχουμε τονίσει πως δεν 
διαχωρίζουμε τους συνδημότες μας με βάση τις κομματικές προτιμή-
σεις τους, ούτε με το χρώμα του δέρματος ή άλλο κριτήριο και τους 
καλούμε να γυρίσουν την πλάτη στις διχαστικές – μισαλλόδοξες, 
άκρως επιζήμιες μα και επικίνδυνες για τον τόπο, κορώνες πατριδο-
καπηλίας του κ. Γκυρίνη.

Δυστυχώς για τον ίδιο, θα συνεχίσει για τις προσεχείς 88 ημέρες 
να ζει τον εφιάλτη του, βλέποντας την παράταξη μας να αγκαλιά-
ζεται από συνδημότες ΟΛΩΝ των κομματικών προτιμήσεων, γιατί 
ο Δήμος ανήκει σε όλους τους δημότες κι όχι σε μια κλειστή κάστα 
κομματικών φίλων, την οποία ο ίδιος εκφράζει. 

Κώστας Ναλμπάντης
Υπ. Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

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

Τα φαινόμενα βιαιοπραγιών στις Μονάδες 
Υγείας και η αντιμετώπισή τους

Γράφει ο Αναστάσιος  Βασιάδης

Το πρόσφατο επεισόδιο βιαιοπραγίας ενα-
ντίον ιατρού που εκδηλώθηκε στο Νοσοκομείο 
Καβάλας και έλαβε ιδιαίτερη δημοσιότητα, ε-
παναφέρει στο προσκήνιο το ανησυχητικό 
φαινόμενο της καθημερινής κλιμάκωσης περι-
στατικών βίας εναντίον του προσωπικού που 
εργάζεται σε χώρους που παρέχονται υπηρε-
σίες υγείας. 

Συνήθως η βία  ασκείται  εναντίον των ια-
τρών αλλά και εναντίον του  νοσηλευτικού προσωπικού.

Τα συνήθη περιστατικά βίας εκδηλώνονται σε δημόσιους χώρους 
όπως τα νοσοκομεία και λιγότερο σε μονάδες παροχής υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Αυτοί που ασκούν την βία είναι συνήθως μέλη ομάδων περιθωρι-
ακών ατόμων, άτομα εθισμένα σε ναρκωτικά ή κάτω από έντονη συ-
ναισθηματική φόρτιση και άτομα ανυπόμονα που επιζητούν την άμεση 
εξυπηρέτηση τους χωρίς να αναμένουν.

Επισημαίνεται ότι λόγω της σοβούσας μεγάλης δημοσιονομικής  
κρίσης και των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων που αυτή επιτείνει, 
έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των προσφευγόντων στα νοσοκο-
μεία πολιτών, χωρίς να υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό, με συνέπεια 
να δημιουργούνται μεγάλες και πολύωρες σειρές αναμονής και αποτέ-
λεσμα τον έντονο εκνευρισμό.

Η βία που ασκείται εκδηλώνεται με λεκτικές επιθέσεις, με εκδη-
λώσεις ασέλγειας, μικροτραυματισμους και σοβαρότερους τραυματι-
σμούς.

Εξ όλων αυτών  η λεκτική βία είναι το ίδιο επιβλαβής με τη σωματι-
κή και έχει συνέπειες  σωματικές  όπως κεφαλαλγίες, ιλίγγους, ψυχο-
σωματικά ενοχλήματα και αίσθημα κόπωσης. 

Επίσης εκδηλώνονται επιπτώσεις συναισθηματικές όπως κατάθλι-
ψη και σύνδρομο μετατραυματικού στρες. 

Τέλος προκαλούνται  επιπτώσεις συμπεριφοράς, όπως άρνηση για 
εργασία, επιθετικότητα και αύξηση καπνίσματος.

Η λεκτική βία εκφράζεται με ύβρεις, προσβολές, σαρκασμούς,  ει-
ρωνείες, απειλές, κυνισμό, υποτιμητικά ρατσιστικά ή σεξουαλικά σχό-
λια, που σκοπό έχουν να υποτιμήσουν το άτομο.

Η σωματική βία εκδηλώνεται  με ραπίσματα, γρονθοκτυπήματα, 
λακτίσματα, βιαίες λαβές ακινητοποίησης, χρήση αμβλείων και αιχμη-
ρών αντικειμένων, καθώς και χρήση οξέων υγρών.

Αποτέλεσμα αυτών είναι η εκδήλωση καταγμάτων δακτύλων, χει-
ρών, ποδών, σπονδυλικής στήλης και πλευρών.  Επίσης κρανιοεγκε-
φαλικές κακώσεις, διαφόρων βαθμών, θλαστικά τραύματα, εκτεταμένα 
αιματώματα, τραύματα οφθαλμών και εγκαύματα. Αναφέρονται δε  και 
τραυματικές διακοπές κυήσεων.

Εξ αυτών όλων είναι επόμενο να υπονομεύεται ακόμα περισσό-
τερο η ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, από ένα 
σύστημα που υφίσταται συνεχή υποβάθμιση. 

Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος θεσμοθετημένος κανονισμός 
καταγραφής, μελέτης, αποτροπής και διαχείρισης των περιστατικών 
αυτών. Επίσης δεν υπάρχουν  θεσμοθετημένα όργανα φύλαξης των 

χώρων Υγείας.  Το ιδιωτικό προσωπικό φύλαξης δεν έχει την εκπαί-
δευση που απαιτείται, ούτε και την αρμοδιότητα για την αποτελεσματι-
κή διαχείριση των περιστατικών βίας.

Η αστυνομία που καλείται, απομακρύνει πρόσκαιρα τον βιαιοπρα-
γούντα από τον χώρο και υποδεικνύει στον αποδέκτη της βίας να κάνει 
προσωπική μήνυση και έτσι να υποβληθεί σε πολυέξοδες και χρονο-
βόρες δικαστικές διαδικασίες.

Το γεγονός ότι δεν  υφίσταται μηχανισμός  καταγραφής και διαχεί-
ρισης των καθημερινών περιστατικών βίας  ούτε προβλέπεται η σύ-
στασή του, εξηγεί και το φαινόμενο να μη υπάρχουν καταγεγραμμένα 
στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά αυτά να αντλούνται από 
τις προσωπικές αναφορές των εργαζομένων στους χώρους υγείας και 
από τα αστυνομικά δελτία.

Απαιτείται επομένως επιτακτικά η θεσμοθέτηση κανονισμού και 
υπηρεσίας διαχείρισης των περιστατικών βίας στους χώρους παροχής 
υπηρεσιών υγείας.

Συγκεκριμένα προτείνεται:
1.Ίδρυση και λειτουργία υπηρεσιών διαχείρισης των περιστατικών 

βίας, που θα περιλαμβάνει   την καθιέρωση παρατηρητήριου σε κάθε 
χώρο υγείας σε διασύνδεση με γενικό δίκτυο.

2.Στελέχωση των υπηρεσιών αυτών  με ειδικό προσωπικό κατα-
γραφής, αντιμετώπισης  και διεκπεραίωσης των περιστατικών, στο 
οποίο μεταξύ άλλων θα συμπεριλαμβάνονται,  Κοινωνικός Λειτουργός, 
Ψυχίατρος, Δικηγόρος και Αστυνομικός.

3.Η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών θα βασίζεται σε  λεπτομερή  
κανονισμό διαχείρισης των περιστατικών βίας και καθιέρωση σχετικών 
πρωτοκόλλων.

Ενδεικτικά οι  πρώτες ενέργειες από την εκδήλωση του περιστατι-
κού  βίας, η από την διαπίστωση σχετικής πρόθεσης, πρέπει να είναι: 

Α. Ειδοποίηση της υπηρεσίας διαχείρισης, από τον δεχόμενο την 
άσκηση βίας ιατρό η νοσηλευτή, η από όποιον τρίτο αντιλαμβάνεται το 
περιστατικό η την πρόθεση.

Β. Απομάκρυνση του βιαιοπραγούντος  από τον χώρο του επεισο-
δίου από ειδικό όργανο.

Γ. Μεταφορά του βιαιοπραγούντος σε ειδικό χώρο καταγραφής του 
περιστατικού βίας.

Δ. Καταγραφή του περιστατικού.
Ε. Περαιτέρω διαχείριση.
Επισημαίνεται ότι η διασφάλιση ενός νομοθετικού πλαισίου αλλά 

και η δυνατότητα καταγραφής καταγγελιών και διερεύνησης τέτοιων 
φαινομένων θα λειτουργήσει εποικοδομητικά στις εργασιακές συν-
θήκες, αφού θα δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους εργαζόμενους 
στους χώρους της Υγείας αλλά και αποτρεπτικά σε τέτοια φαινόμενα 
βίας λεκτικής, σωματικής και συναισθηματικής, σε όσους επιλέγουν να 
εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές.

Αυτά τα φαινόμενα βίας εκδηλώνονται σε αρκετές χώρες της Ευρώ-
πης, στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, όπου λαμβάνονται μέτρα προστα-
σίας ολοένα και περισσότερο, με την ανάληψη  νομοθετικών πρωτο-
βουλιών που προβλέπουν αυστηρότατες κυρώσεις σε τέτοιου είδους 
παραβατικές συμπεριφορές.

 Αποτελεί επομένως επιτακτική αναγκαιότητα η διαμόρφωση νομο-
θετικού και οργανωτικού πλαισίου που  θα δώσει συνολική λύση στο 
πρόβλημα, το οποίο εκδηλώνεται συνεχώς και συχνότερα. 

Διάλεξη του καθηγητή Γιάννη Μανέτα στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη

 Βέροιας
Το Βιβλιοπωλείο Όμικρον παρουσιάζει το 

συγγραφικό έργο του ομότιμου καθηγητή του 
τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών κ. 
Γιάννη Μανέτα με τίτλο «Εκεί που η Βιολογία 
συναντά την Ιστορία: μικρά αφηγήματα για φυτά 
που άλλαξαν τον κόσμο μας» 

Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 
2019, στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης (Έλλης 8)



Περισσότερο σαν τυπική διαδικα-
σία έμοιαζε ο επαναληπτικός αγώνας 
της Κουλούρας με το Ροδοχώρι, για την 
προημιτελική φάση του κυπέλλου της 
ΕΠΣ Ημαθίας.

Μετά το 7-2 του πρώτου αγώνα η 
πρόκριση είχε ήδη κριθεί, με τους «κι-
τρινομπλε» να πετυχαίνουν σήμερα μία 
ακόμη νίκη, αυτή τη φορά εκτός έδρας 
με 5-2.

Οι δύο ομάδες έπαιξαν με αρκετές 
αλλαγές στην σύνθεσή τους, βλέποντας 
το ματς περισσότερο σαν μια καλή προ-
πόνηση.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 5ο λεπτό ο 
Νίκου για το Ροδοχώρι, ενώ στη συνέ-

χεια πήρε την σκυτάλη ο 
Μουρουζίδη που πέτυχε 
τρία τέρματα, στο 20’, 25’ 
και 36’ ανεβάζοντας τον 
δείκτη του σκορ στο 0-4!

Οι γηπεδούχοι μείω-
σαν λίγα λεπτά πριν τη 
λήξη του ημιχρόνου σε 
1-4 με τον Φρ. Μανωλό-
πουλο.

Στην επανάληψη το 
Ροδοχώρι έκανε γρήγορα 
το 1-5 με τον Φραγγή στο 
50’, ενώ στο 65’ ο Φρ. 
Μανωλόπουλος και πάλι 
σκόραρε για την Κουλού-
ρα διαμορφώνοντας το τελικό 2-5.

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ρηγό-
πουλος, με βοηθούς τους Γαβρά και Νη-
σελίτη.

ΚΟΥΛΟΥΡΑ: Σακάκος, Χαραλαμπί-
δης Α. (35’ λ.τ. Μανωλόπουλος Φρ.), 
Φουρκιώτης (46’ Τζήμας), Μπιτόπου-
λος, Κατσκαβέλης, Πανταζής, Βλαχάβας, 
Αναστασόπουλος, Μανωλόπουλος Δ., 

Τεμιρτζόγλου (65’ Μουγτουζίδης), Χατζη-
βασιλειάδης (55’ Παυλίδης).

ΡΟΔΟΧΩΡΙ: Καζεπίδης, Παπαδόπου-
λος Δ., Λίπε, Τενεκετζή, Μαγγίζης (60’ 
Ασλάνογλου), Ρίσσου (60’ Μπρέγκου), 
Μισιρλίδης, Κοτζαχρήστος, Νίκου (46’ 
Ουέλινγκτον), Βούλγαρης, Μουρουζίδης 
(46’ Φραγγης).
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Ισόπαλη χωρίς τέρματα 
αναδείχθηκε η ΒΕΡΟΙΑ με 
τον ΑΣ  Γιαννιτσά  για την 

εξ αναβολής 14η αγωνιστική 
του δευτέρου ομίλου της Γ’ 
Εθνικής κατηγορίας. Η ομάδα 
του Σάκη Θεοδοσιάδη δεν 
βρέθηκε σε καλή μέρα, επη-
ρεάστηκε σίγουρα από τον 
πολύ κακό αγωνιστικό χώρο 
του γηπέδου των Γιαννιτσών 
που παρότι πέρασε τόσος και-
ρός από την μεγάλη κακοκαι-
ρία είχε και πάλι λακκούβες  
και έμεινε στο 0-0 απέναντι 
σε μία δυνατή και αρκετά 
πεισματάρα ομάδα που καθο-
δηγείται από τον παλιό άσσο 
και προπονητή της Βέροιας 
Δάκη Καβακά 
Μπορεί να έμεινε στο 0-0 και να σταμά-

τησε το σερί των 10 συνεχών νικών όμως 
παράλληλα αυξησε την διαφορά από το 
δεύτερο Παλαιοχώρι κατά τρεις βαθμούς.  
Το παιχνίδι ήταν κακό γενικά εξαιτίας του 
κακού αγωνιστικού χώρου που δεν επέ-
τρεψε στους παίκτες των δύο ομάδων 
να παίξουν ωραίο ποδόσφαιρο με θέαμα 
.φάσεις και γκολ  . κυρίως για τους παίκτες 
της Βέροιας που διακρίνονται για την τε-
χνική τους. Η Βέροια δεν βρέθηκε σε καλή 
μέρα και δεν απείλησε τους γηπεδούχους 
εκτός από μια καλή δάση στην κεφαλιά 

του Μουρατίδη που πέρασε λίγο έξω από 
τα δοκάρια των Γιαννιτσών 

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη κα-
λή φάση στο 11ο λεπτό όταν μετά από 
κόρνερ του Ζούρκου, η μπάλα αιφνιδίασε 
αμυνόμενους και επιτιθέμενους, πέρασε 

κάτω από πόδια τους και προσέκρουσε 
στο δοκάρι της εστίας του Κοντογουλίδη, 
ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκε!

Η απάντηση για τους Βεροιώτες ήρθε 
λίγα λεπτά αργότερα, αρχικά με την σέντρα 
του Μπλέτσα στο 15’ που ανακόπηκε την 

τελευταία στιγμή από αμυντικό των Γιαν-
νιτσών πριν η μπάλα φτάσει στον Τσικό-
πουλο που ήταν σε θέση για γκολ και στη 
συνέχεια με το μακρινό σουτ του Κανούλα 
στο 17’ που μπλόκαρε εύκολα ο Γιώτας.

  Στο 39’ ο Κοντογουλίδης έπεσε στην 

αριστερή του γωνία και απέκρουσε το κα-
λό σουτ του Πέλκα έξω από την περιοχή.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα δεν 
άλλαξε με την Βέροια να μπορέσει να 
βρει τον ρυθμό της με τις αλλάγές του κ. 
Θεοδοσιάδη 

Οι γηπεδούχοι στο 52’ είχαν ένα ακό-
μη καλό σουτ λίγο έξω από την περιοχή, 
αυτή τη φορά με τον Θεοδωρίδη, το ο-
ποίο απέκρουσε και πάλι ο Κοντογουλί-
δης πέφτοντας στη δεξιά του γωνία .

Στα τελευταία λεπτά οι Βεροιώτες 
προσπάθησαν να «κλέψουν» τη νίκη και 
είχαν μια καλή ευκαιρία στο 82’ όταν μετά 
από φάουλ του Χαντζάρα από δεξιά, ο 
Μουρατίδης με γυριστή κεφαλιά σχεδόν 
από το ύψος του πέναλτι έστειλε τη μπά-
λα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Γιώτα!

Γενικά το παιχνίδι κράτησε σε ενδιαφέ-
ρον τους 500 περίπου θεατές παρότι έληξε 
χωρίς γκολ. Η ομάδα πρέπει να ξεχάσει 
αυτό το παιχνίδι και να προετοιμαστεί για 
τον αγώνα της Κυριακής με τον Εδεσσαϊκό.

Αρκετά καλή η διαιτησία του Τσέτσιλα 
(Σ.Δ. Γρεβενών) και των συντοπιτών βοη-
θών του, Φαλτάκα και Στεφούλη. 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (Τιμόθεος Καβακάς): Γιω-
τας, Μπαμπαλής, Παντεκίδης, Χατζηα-
θανασίου, Ιορδανίδης, Πέλκας, Μουρίκι, 
Χιντασέλι, Θεοδωρίδης, Ζούρκος, Παντε-
λίδης (85’ Κοτσαρίδης).

ΒΕΡΟΙΑ (Σάκης Θεοδοσιάδης): Κο-
ντογουλίδης, Ζούρκος, Λεφίδης, Μουρα-
τίδης, Μαραγκός, Ταϊρης, Βεργώνης (88’ 
Καράμπελας), Μπλέτσας (80’ Μυλωνάς), 
Σκαθρούδης (70’ Μπακάλης), Τσικόπου-
λος (62’ Χαντζάρας), Κανούλας.

Στον εξ αναβολής αγώνα η ΒΕΡΟΙΑ
έμεινε στο 0-0 στα Γιαννιτσά

ΕΠΣΗμαθίας
«Πέρασαν» Τρίκαλα, Ροδοχώρι 

και Αγκαθιά 
Στους  επαναληπτικούς του κυπέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας στο ντέρμπι της Α1 κέρδι-

σε ο Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων με 2-1 την Νάουσα, ενώ η Αγκαθιά 3-1 το Μακροχώρι, 
και το Ροδοχώρι 2-5 στην Κουλούρα. Οι τρεις παραπάνω ομάδες που πέρασαν στον 
επόμενο γύρο ενώ η 4η θα είναι μάλλον η Βέροια αφού στο α’ αγώνα είχε κερδίσει με 
1-4 στον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι αυτό θα οριστεί σύντομα από την διοίκηση της ΕΠΣ Ημα-
θίας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Μ. Α. Τρικάλων - ΦΑΣ Νάουσα  ...........................................................................2-1
Νίκη Αγκαθιάς- Μακροχώρι  ................................................................................3-1
ΠΑΟ Κουλούρας- Ροδοχώρι  ...............................................................................2-5 
ΠΣ Βέροια- ΠΑΟΚ Αλεξ. ......................................................................... ΑΝΑΒΟΛΗ

ΕύκοληπρόκρισηγιατοΡοδοχώρι2-5στηνΚουλούρα



CMYK

11ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 η ανδρική ομάδα του Ο.Ε.Α.Β. 
ταξίδεψε στην Ξάνθη όπου αγωνίστηκε στις 11:00 με τον «Προμηθέα» 
Ξάνθης και στις 16:00 με την «Προοδευτική» Τούμπας, νικώντας 4-1 και 
4-2 αντίστοιχα.

Απομένει μια αγωνιστική στις 17 Μαρτίου 2019 στην Θεσσαλονίκη με 
τον Φ.Ο. Καρδίτσας και τον «Μακεδνό» Θεσσαλονίκης.

Στον βαθμολογικό πίνακα ο Ο.Ε.Α.Β. είναι τέταρτος, ενώ οι τρεις πρώ-
τες ομάδες ανεβαίνουν κατηγορία

Τον τελικό κυπέλλου 
Ελλάδας γυναικών χα-
ντμπολ μεταξύ Αναγέν-
νησης Άρτας και ΠΑΟΚ 
που διεξήχθη το Σάββατο 
στην  Άρτα, σφύριξε ο βε-
ροιώτης διεθνής διαιτητής 
Μιχάλης Τζαφερόπου-
λος. Στο ολοκαίνουργιο 
κλειστό γήπεδο στους 
Κωστακιούς Άρτας, που 
ήταν κατάμεστο, εγκαινι-
άστηκε με τον σαββατιά-
τικο τελικό,  κυπελλούχος 
Ελλάδας στέφθηκε ο ΠΑ-
ΟΚ με σκορ 33-23.  Το 
κορυφαίο διαιτητικό δίδυ-
μο στην Ελλάδα Τζαφε-
ρόπουλος-Μπέτμαν,  είχε 
μια εξαιρετική διαιτησία, 
χωρίς να δημιουργηθεί 
το παραμικρό πρόβλημα.  
Ο Μιχάλης Τζαφερόπου-
λος έχει οριστεί μεθαύριο  
Σάββατο να σφυρίξει ένα κρίσιμο παιχνίδι champions league γυναικών 
στη Βουδαπέστη ανάμεσα στην τοπική Φερεντσβάρος και την γερμανική 
Τούριγκεν. Παρά το γεγονός ότι είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 

με την παράταξη του Κώστα Βοργιαζίδη και διανύουμε προεκλογική 
περίοδο, παραμένει πιστός στις εγχώριες και διεθνείς υποχρεώσεις του, 
τιμώντας την Ελλάδα και την Βέροια, με την παρουσία του σε διεθνείς 
διοργανώσεις. 

Πινγκ-Πονγκ
Δυο Νίκες για τον Ο.Ε.Α.Β. 
Ανδρών στο Πρωτάθλημα 

Β’ Τοπικού

Έναν ακόμη τελικό σφύριξε
ο Μιχάλης Τζαφερόπουλος! 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το τμήμα Ρυθμικής Γυμναστικής του Φιλίππου Βέροιας διορ-
γανώνει MASKE DISCO PARTY το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 
και ώρα 9.00 μ..μ

Αριστερά Χατζηιωαννίδης Δανάης, στη μέση Κεχαγιάς Σίμος
και αριστερά Καρακούσης Ανδρέας

Πέρασετοεμπόδιο
τουΜακροχωρίου

ηΑγκαθιάμενίκη3-1

Της έβαλε δύσκολα το Μακροχώρι της Αγκαθιάς, 
η οποία έπρεπε να  πάρει τη νίκη με σκορ πάνω 
από 1-0, αφού με αυτό έχασε στο πρώτο παιχνί-

δι, ενώ στο σημερινό, αν και προηγήθηκε ισοφαρίστη-
κε και τελικά πήρε δίκαια κατά τα άλλα τη νίκη με 3-1 
και μαζί την πρόκριση στην ημιτελική φάση του κυπέλ-
λου της ΕΠΣΗ.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 24΄με πλασέ του Γκελοσάνι, για να 
ισοφαριστεί στο 37΄με απευθείας φάουλ του Ηλιάδη από το κέντρο του γη-
πέδου. Όμως πριν λήξη το ημίχρονο στ 43΄ο Σούκιας έδωσε το προβάδι-
σμα στην ομάδα του με σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τελικά στο 61΄ο 
ίδιος παίκτης έδωσε και την πρόκριση στη Νίκη και πάλι με σουτ.

Στο 45΄αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας των φιλοξενουμένων Θεοδω-
ρίδης.

ΑΓΚΑΘΙΑ: Γιδαρόπουλος, Πατσιαβούρας (46΄Ρογγότης), Γιαννόπου-
λος, Λι’ολιος (46΄Τριανταφυλλίδης), Κίτσας Ελ., Πέτκος (46΄Κασαπίδης), 
Μουδιός, Αβραμόπουλος, Σούκιας, Γκελοσάνι, Κίτσας Ευγ.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ: Θεοδωρίδης, Δημητριάδης, Ηλιάδης, Τσολακίδης, Δαλίγ-
γαρος (75΄Ψάλτης Ν.),

Τσακαλίδης, Βύζας (46΄Τσάμπας), Βοργιαζίδης (59΄Λουκίδης), Γκιλιό-
πουλος, Χολέβας (45΄Πατσιαβούρας).

πηγή. kerkidasprot.gr

Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου έγινε η κοπή πίτας της Λέσχης Μο-
τοσυκλετιστών Βέροιας (ΛΕ.ΜΟ.Β) στα καινούργια γραφεία της, στην 
οδό Σταδίου 34 (δίπλα από το δημοτικό στάδιο Βέροιας).

Ένας όμορφος και ζεστός χώρος που έγινε με μεράκι και πολύ 
αγάπη για την μοτοσυκλέτα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Περιφερειακή  
Σύμβουλος Ημαθίας και υποψήφια βουλευτής της ΝΔ Νίκη Καρατζι-
ούλα, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Θεόφιλος Κορωνάς, ο 
πρόεδρος του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας Στέργιος Διαμάντης, η Διευθύ-

ντρια του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας Αθανασία Γιαμουστάρη, το Vespa 
Club Βέροιας και πολλοί φίλοι της μοτοσυκλέτας οι οποίοι είναι πάντα 
δίπλα στην λέσχη σε κάθε της δραστηριότητα.

Οι τυχεροί της εκδήλωσης ήταν ο κ. Στέργιος Διαμάντης, ο κ. Ηλί-
ας Πραπαβέσης (πρόεδρος του vespa club Βέροιας) και ο κ. Δημή-
τρης Σολάκογλου (μέλος της ΛΕ.ΜΟ.Β).

Το ΔΣ σας ευχαριστεί όλους για  την παρουσία σας και σας υπό-
σχεται ότι τα καλύτερα έρχονται.

Η ΛΕ.ΜΟ. Βέροιας έκοψε την βασιλόπιτα
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Σε μια πραγματική γιορτή του  
στίβου που διοργάνωσε ο Σύν-
δεσμος Προπονητών Βορείου 

Ελλάδος συμμετείχαν  οι μικροί αθλη-
τές-τριες  της Γυμναστικής Ένωσης 
Νάουσας το Σάββατο 16/2 στους Αμπε-
λόκηπους  Θεσσαλονίκης. Στους αγώ-
νες  πήραν μέρος πεντακόσιοι περίπου  
μικροί αθλητές από την Βόρειο Ελλά-
δα που γέμισαν το κλειστό   προπονη-
τήριο στίβου του Δημοτικού Σταδίου 
Αμπελοκήπων.

Η Γυμναστική Ένωση Νάουσας συμμετείχε με 31 
αθλητές-τριες που δείχνει ότι η πορεία του στίβου 
της πόλης μας είναι ανοδική δίνοντας ελπίδες για 
μεγάλες διακρίσεις στο μέλλον. Οι αθλητές-τριες  της 
«Γ.Ε.Ν.» που συμμετείχαν ήταν: 

ΠΚΑ΄κ16(γεν.2004-05):
60μ.εμπ.: Νέγρου Κυριακή(11η - 9”90), Ταρπά-

νη Ελεάννα(15η – 10”62), Κουϊτίλα Πάουλα(17η 
- 10”85) 

ΣΦΑΙΡΑ: Σαματά Αθανασία(20η – 5,39)
ΥΨΟΣ: Πίπιλα Έλλη (2η – 1,54), Τασιώνα Ελπί-

δα(6η – 1,35).

ΠΠΑ΄κ16(γεν.2004-05)
ΥΨΟΣ: Κασαπίδης Θανάσης(1ος – 1,55), Κοσμα-

ρίκος Γιάννης (2ος – 1,45)
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ: Μπακαλιός Κων/νος (5ος – 

13,85), Μπρούβαλης Αναστάσιος(12ος – 12,10)
ΣΦΑΙΡΑ: Νικόλλι Χρήστος(1ος – 13,81)

ΠΚΒ΄κ14(γεν.2006-07):
ΜΗΚΟΣ: Λίτου Υβόννη(13η – 4,15), Ρουβέτη 

Αθηνά(22η – 4,02), Παπαδοπούλου Ελευθερία(81η 
– 2,67)

60εμπ.:Γκέσιου  Δήμητρα (15η -11”52),Μαρία 
Μπόσι(19η - 11”60) , Λαζαρίδου Αγάπη (24η – 
11”92), Βασιλείου Μαριάννα(25η – 12”0),  Γρηγορίου 
Εύα(26η – 12”05), Φραγκότση Έφη(35η-12”88), Μή-
τρου Ελεάννα(37η -13”03), Κασαπίδου Ελένη(42η 
- 13”78) 

1200μ: Οσλανίτου Νικολέτα(13η - 4’42”) , Λούκα 
Μπριγκίτα(14η - 4’43”), Φαρμάκη Δήμητρα(21η - 
4‘50”)

ΠΠΒ΄κ14(γεν.2006-07):
ΣΦΑΙΡΑ : Τραψιώτης Σωτήρης (13ος – 5,97) 
ΜΗΚΟΣ:  Γατάλος Νίκος(4ος – 4,98) ,Φωτιάδης 

Χρήστος (22ος – 4,08),Τσιτερίδης Περικλής(28ος – 
3,75) 

1200Μ.: Στόϊος Πέτρος(17ος – 4’46”) Κυριακίδης 
Παναγιώτης(23ος - 5’08”)

Με επιτυχία και με την συμμε-
τοχή Σωματείων και αθλη-
τών από όλη την Ελλάδα 

διεξήχθη την Κυριακή 17-02-2019 το 
Εθνικό Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 
Τετράθλου στο κλειστό στάδιο της 
Μελίκης. Διοργανωτής, η Ελληνική 
Ομοσπονδία Τετράθλου σε συνεργα-
σία με τον τοπικό Αθλητικό Σύλλογο 
«Ανάληψης» και την Δημοτική Ενό-
τητα Μελίκης.

Ο Αθλητικός Σύλλογος «Τέτραθλον» Νάουσας 
παρουσιάστηκε στην διοργάνωση με αποστολή 
είκοσι δύο αθλητών οι οποίοι αγωνίστηκαν σε όλες 
τις ηλικιακές κατηγορίες υπό την καθοδήγηση του 
Διεθνή Εκπαιδευτή Δημητριάδη Παναγιώτη 5 DAN 
πετυχαίνοντας σχεδόν το απόλυτο με την απόδοση 
τους. 

Ο συνολικός απολογισμός των 43 μεταλλίων 
(16 χρυσά, 12 ασημένια και 15 χάλκινα) ανέβασε 
τον Σύλλογο στην 3η θέση της Γενικής Κατάταξης 
τόσο στις κατηγορίες Παμπαίδων-Πανκορασίδων 
και Παίδων-Κορασίδων όσο και στις κατηγορίες 
Εφήβων-Νεανίδων και Ανδρών Γυναικών.

Τα μετάλλια των αθλητών με αλφαβητική σειρά:
Γιούρος Λουκάς - 2 χρυσά & 1 χάλκινο, Δημη-

τριάδου Γεωργία - 2 χρυσά, Δημητριάδου Νένα 
- 2 χρυσά, Δουλγερίδης Χριστόφορος - 2 χάλκινα, 
Ζούκης Βασίλειος - 1 ασημένιο & 1 χάλκινο, Ιω-
αννίδης Δημήτριος - 1 ασημένιο & 1 χάλκινο, Κα-
ρυπίδου Βαρβάρα - 1 χρυσό & 1 ασημένιο, Καρυ-
πίδου Σαββίνα - 1 ασημένιο & 1 χάλκινο, Μπέζος 
Δημήτριος - 1 χρυσό & 1 ασημένιο, Μπέζος Ζήσης 
- 1 χάλκινο, Μυλωνάς Γεώργιος - 1 ασημένιο & 1 
χάλκινο, Νούκου Ελένη - 1 χρυσό, Νταή Ειρήνη - 1 
ασημένιο & 2 χάλκινα, Παπαντωνίου Δημήτριος - 
2 χρυσά, 1 ασημένιο & 1 χάλκινο, Παπαντωνίου 
Ίριδα - 1 χρυσό, 2 ασημένια & 1 χάλκινο, Πέιος 
Αναστάσιος - 1 χρυσό & 1 ασημένιο, Πετρά Δάφ-
νη - 2 χρυσά, Πλουμπίδης Βασίλειος - 1 χρυσό & 
1 χάλκινο, Σιδηρόπουλος Ελευθέριος - 1 χάλκινο, 
Τζέπος Χρήστος - 1 χάλκινο και τέλος Τζημώκα Αι-
κατερίνη - 1 ασημένιο. Πολύ καλή η εμφάνιση του 
Γεωργιάδη Αναστάσιου ενώ πολύτιμη ήταν η συμ-
βολή του Γιούρου Λουκά, του Ιωαννίδη Δημήτριου, 
της Μάντσιου Αικατερίνης, της Μάντσιου Ολυμπίας 
και της Νταή Ειρήνης ως βοηθοί προπονητή.

Άριστοι στα καθήκοντα τους ως διαιτητές οι Φει-
δάντσης Γαβριήλ, Μπίντα Δέσποινα καθώς και οι 
Πλουμπίδης Βασίλειος & Πετρά Δάφνη στις μικρές 
ηλικιακά κατηγορίες.

Αποτελέσματα αγώνων
Κλειστού Στίβου

Τρίτος ο «Τέτραθλον» Νάουσας
στο Εθνικό Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 

Τετράθλου

Η ελληνική αποστολή αναχώρησε για το 
Seefeld  της Αυστρίας όπου διεξάγεται το Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα από τις 18 Φεβρουαρίου έως 4 
Μαρτίου.

Τέσσερις Ναουσαίοι συμμετέχουν στην κορυ-
φαία αθλητική διοργάνωση της χιονοδρομίας για το 
2019, 3 αθλήτριες και ο ομοσπονδιακός προπονη-
τής Νίκος Αναστασιάδης.

Τα κορίτσια που θα μας εκπροσωπήσουν είναι:
Μαρία Ντάνου. Η Μαρία ζει και εργάζεται στη 

Λωζάνη της Ελβετίας στην  Παγκόσμια Ομοσπον-
δία Ξιφασκίας

Σταθερά ψηλά η Μαρία τα τελευταία χρόνια 
ξεχωρίζει με δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς 
αγώνες .

Ενεργό μέλος Εθνικής Ομάδας τα 
τελευταία χρόνια μετρά διακρίσεις σε 
Βαλκανικά Κύπελλα και Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα.

Είναι η Τρίτη συμμετοχή σε Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα .Έμπειρη ως 
αθλήτρια συνεχίζει καθώς το σκι είναι  
πλέον στην καθημερινότητα της.

Γεωργία Νιμπίτη. Η Γωγώ είναι 
φοιτήτρια στο 3ο έτος στο ΤΕΦΑΑ 
Θες/νίκης.

Ενεργό μέλος της Εθνικής Ομά-
δας καθώς και της Ομάδας Διάθλου.Η 
Γωγώ τα τελευταία έχει κερδίσει Πα-
νελλήνια Πρωταθλήματα καθώς και 
διακρίσεις σε Βαλκανικά κύπελλα.

Είναι η Τρίτη συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα με τη φετινή χρονιά να φαίνεται ότι είναι η 
καλύτερη της αθλητικής της καριέρας.

Στελλίνα Γιαννακοβίτη. Η Στελλίνα η μικρότε-
ρη αθλήτρια που συμμετέχει στη διοργάνωση εί-
ναι μαθήτρια της α’ τάξης 1ου Ενιαίου Λυκείου 
Νάουσας. Πανελληνιονίκης και Κυπελλούχος τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια καθώς και μέλος της 
Εθνικής Ομάδας με συμμετοχές και διακρίσεις στα 
Βαλκανικά κύπελλα. Είναι η πρώτη συμμετοχή σε 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και όλα δείχνουν πως το 
2019 είναι η χρονιά της καθώς οι επιδόσεις της ξε-
περνούν κάθε προηγούμενο. Θεωρείται το μέλλον 
της χιονοδρομίας.

Μαρία Ντάνου, Γεωργία Νιμπίτη και 
Στελλίνα Γιαννακοβίτη στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Seefeld Αυστρία 2019

Στον 3ο 
ορεινό 
αγώνα 

τρεξίματος στο 
Γεντίκι trail 
στην περιοχή 
της Λάρισας 
συμμετείχε την 
Κυριακή με 7 
αθλητές η ομάδα 
Νάουσα Βέρμιο 
Trail. Σε ένα 
χαμηλό βουνό με 
τις διαδρομές να 
χαρακτηρίζονται 
δύσκολες-τεχνι-
κές λόγω του 
έντονου πετρώ-
δους εδάφους και της απότομης ανη-
φορικής κλήσης που έχει χαρακτηρι-
στεί ‘Γολγοθάς’.

Στα 20 χλμ. συμμετείχαν οι Κ. Παρίζας -29η θέση, 

Γ. Φραγγόπουλος -59η, Θ. Μητσκόπουλος -80η, Γ. 
Μπιλιούρης -112η σε σύνολο 201 αθλητών.

Στα 5 χλμ.: Κ. Δημητρίου -40η θέση, Ζ. Κοτζιά-
μπασης -41η σε σύνολο 125 αθλητών.

Επίσης ο Κ. Μάινος περπάτησε ορειβατικά το 
όρος Γεντίκι.

Ανέβηκαν...τον“Γολγοθά”της
ΛάρισαςδρομείςαπότηνΝάουσα
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Τέσσερα βραβεία αγαπημένου 
τουριστικού προορισμού 

απέσπασε 
η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας στη Στοκχόλμη

Με την πρώ-
τ η  σ υ μ μ ε τ οχ ή 
της στα “Greek 
Travel Awards in 
Scandinavia”, η 
Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονί-
ας συμμετείχε με 
πέντε υποψηφιό-
τητες σε αντίστοι-
χες κατηγορίες 
αγαπημένων του-
ριστικών προορι-
σμών και κατάφε-
ρε να αποσπάσει 
τέσσερα βραβεία. 

Η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακε-
δονίας απέσπασε 
το χρυσό βραβείο 
ως τουριστικός 
προορισμός πε-
ριπέτειας και τρία 
ασημένια βραβεία 
στη γενική κατη-
γορία του καλύτε-
ρου τουριστικού 
προορισμού και 
στις ειδικές κατη-
γορίες του καλύτε-
ρου γαστρονομι-
κού προορισμού 
και του καλύτερου 
προορισμού για 
οικογένειες. 

Για την ανάδει-
ξη των νικητών 
ψήφισαν 18.000 περίπου άτομα σε διαδικτυακή 
ψηφοφορία που διεξήχθη στη Σουηδία, τη Νορβηγία, 
τη Δανία και τη Φινλανδία. Την εκδήλωση κάλυψαν 
μεγάλα τηλεοπτικά συνεργεία της Σουηδίας, καθώς 
και το ελληνικό κανάλι Star.

Η βράβευση έγινε στην αίθουσα Golden Hall του 
Δημαρχείου της Στοκχόλμης, στο πλαίσιο της συμ-
μετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 
έκθεση τουρισμού “Grekland Panorama” στη Στοκ-
χόλμη. Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και του Τουριστικού Οργανισμού Χαλ-
κιδικής που συμμετείχαν στην έκθεση και σε προ-
καθορισμένες Β2Β συναντήσεις είχαν την ευκαιρία 
να παρουσιάσουν τον προορισμό σε μεγάλους tour 
operators και επαγγελματίες τουρισμού των σκαν-
διναβικών χωρών, όπως ο κ. Magnus Kumlin της 
Scandinavian Airlines, η κ. Sara Grun της ELLGE 
Travel, η κ. Katarina Hellman της Orient Tours, ο 
κ. Jan Ogner της Nordic Bench και ο κ. Fredrik 

Stamborn της Swedavia.
 «Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να βραβευόμαστε ως 

αγαπημένος τουριστικός προορισμός σε  μια τόσο 
μεγάλη, ποιοτική, αλλά και απαιτητική αγορά, όπως 
είναι οι χώρες της Σκανδιναβίας, οι οποίες έχουν το 
χαρακτηριστικό ότι διαθέτουν επαναλαμβανόμενους 
τουρίστες. Εάν δηλαδή μείνουν ευχαριστημένοι από 
τον προορισμό, ταξιδεύουν εκεί κάθε έτος. Στοχεύ-
ουμε σε αυτές τις χώρες με στρατηγικό στόχο την 
ποιοτική ανακατανομή των επισκεπτών της Κεντρι-
κής Μακεδονίας, ώστε οι τουριστικές ροές προς την 
περιοχή μας να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική 
και οι τοπικές κοινωνίες να έχουν μεγαλύτερα οφέλη. 
Σκοπεύουμε να εντείνουμε τις ενέργειες τουριστικής 
προβολής προς τις χώρες αυτές και με άλλες δρά-
σεις, όπως η φιλοξενία επαγγελματιών (fam trips) και 
η διοργάνωση στοχευμένων workshops», δήλωσε ο 
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Αλέ-
ξανδρος Θάνος.

Δεύτερη ανταλλαγή μαθητών 
στο πλαίσιο του προγράμματος
 Erasmus+ ΚΑ2 με τίτλο «Trans 
European Water Sustainability»

Η δεύτερη βραχυπρό-
θεσμη ανταλλαγή μαθη-
τών στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Erasmus+ ΚΑ2 
με τίτλο «Trans European 
Water Sustainability» με 
θέμα την αειφορία του νε-
ρού, στο οποίο το 5ο  ΓΕ.Λ. 
Βέροιας συμμετέχει ως ε-
ταίρος, πραγματοποιήθηκε 
στην πόλη Ρίγα της Λετο-
νίας. Μετέβησαν 25 συνο-
λικά μαθητές από Ελλάδα, 
Δανία, Ιταλία, Τουρκία και 
Πορτογαλία οι οποίοι φιλο-
ξενήθηκαν από οικογένειες 
των συμμαθητών/συνεργα-
τών τους στην Λετονία.

Έτσι, πέντε μαθητές 
και δύο καθηγητές του 
5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας επισκέ-
φτηκαν το σχολείο Riga 
Secondary School No. 25, 
στην πόλη Ρίγα Λετονίας α-
πό την Δευτέρα 4 Φεβρου-
αρίου έως την Παρασκευή 
8 Φεβρουαρίου 2019. 
Πρόκειται για την δεύτερη 
συνάντηση των συνεργαζό-
μενων σχολείων· το θέμα 
της αφορούσε το πόσιμο 
νερό. Ήταν η συνέχεια της 
του θέματος της πρώτης 
συνάντησης που είχε πραγ-
ματοποιηθεί στο Usak της 
Τουρκίας της οποίας το θέ-
μα ήταν οι πηγές των υδά-
των και η υδροδότηση των 
πόλεων. 

Η ελληνική αποστολή 
έφτασε στη Ρίγα την Κυ-
ριακή 3/2 και οικογένειες 
υποδέχτηκαν τους φιλοξε-
νούμενους μαθητές σε μια 
ζεστή εκδήλωση στο συ-
νεργαζόμενο σχολείο. Από 
το επόμενο πρωί, Δευτέρα 
4/2, οι φιλοξενούμενοι μα-
θητές έγιναν δεκτοί στο σχολείο σε μια θερμή τελετή με χορούς, τραγούδια της Λετονίας ερχόμενοι σε 
επαφή με τα τοπικά ήθη, έθιμα και τις συνήθειες της χώρας ενώ οι ίδιοι παρουσίασαν την χώρα τους, 
την πόλη και το σχολείο τους. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκαν οι δράσεις της κάθε ομάδας που 
είχαν προετοιμαστεί για την συγκεκριμένη συνάντηση. Στη συνέχεια, ξεναγήθηκαν στο σχολείο προ-
κειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του λετονικού σχολείου, ενώ οι καθηγητές-μέλη της 
παιδαγωγικής ομάδας ενημερώθηκαν στο υπουργείο Παιδείας από εκπρόσωπό του για το εκπαιδευτι-
κό σύστημα της χώρας. 

   Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διαφορετικών εθνικοτήτων συνεργάστηκαν   για την παρα-
γωγή βίντεο με θέμα το πόσιμο νερό με συντονιστές μαθητές της χώρας υποδοχής της Λετονίας 
βιώνοντας την εμπειρία της συνεργασίας με συμμαθητές τους με κουλτούρα διαφορετική· επίσης, 
ξεναγήθηκαν στην πόλη της Ρίγας, γνώρισαν την τοπική κουλτούρα,  τα ήθη τα έθιμα, την παλαιότερη 
και την πρόσφατη ιστορία της περιοχής, γεύτηκαν την τοπική γαστρονομία και διασκέδασαν δοκιμά-
ζοντας πατινάζ στον πάγο και σκι. Απόλαυσαν το χιόνι και το παγωμένο τοπίο ερχόμενοι σε επαφή με 
χιονισμένα τοπία και παγωμένες λίμνες και ποτάμια.   

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικός φορέας για την Ελλάδα 
είναι το Ι.Κ.Υ..



Έκοψε  βασιλόπιτα το ΚΑΠΗ του Προμηθέα 
Στο ΚΑΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΑ  

το τμήμα γυμναστικής των 
γυναικών  μελών  του ΚΑΠΗ, 
έκοψε τη βασιλόπιτα. Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκαν η 
προϊσταμένη του Τμήματος 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα 
Λευκοπούλου Άρτεμις, η υ-
πεύθυνη του ΚΑΠΗ ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΑ κα Κουβακά Ξανθή και 
ο γυμναστής κος Γιαρένης 
Μάρκος. Μετά την κοπή της 
πίτας οι κυρίες απόλαυσαν 
πλούσιο μπουφέ και χόρεψαν 
με την ψυχή τους. Ευχή της 
Διοίκησης και των υπαλλή-
λων είναι η νέα χρονιά και κά-
θε νέα χρονιά να δημιουργεί 
περισσότερα ευτυχισμένα πρόσωπα και χαμόγελα στα άτομα της τρίτης ηλικίας.

14 www.laosnews.gr ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019  

«Τα Παιδιά της Άνοιξης» 
στους «Άθλους του Ηρακλή» 

Την Τρίτη στις 
12 Φεβρουαρίου 
του 2019 «Τα Παι-
διά της Άνοιξης» 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η -
σαν ψυχαγωγική 
εκδρομή στο Θε-
ματικό Πάρκο της 
Διεθνούς Έκθεσης 
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς , 
στην οποία συμμε-
τείχαν όλα τα παι-
διά. Στην παρούσα 
δράση παρακο-
λούθησαν  τους 
«Άθλους του Ηρα-
κλή», όπου αναδύ-
θηκαν μέσα από 
ζωντανές εικόνες, 
βίντεο και δραστη-
ριότητες αλληλεπί-
δρασης. Το θέαμα 
που ήταν συγκλο-
νιστικό, διότι ζω-
ντάνεψε στα μάτια 
τους με φοβερή λε-
πτομέρεια ο μύθος 
και όλοι οι μυθικοί 
χαρακτήρες, με α-
ποτέλεσμα να τους 
μείνει μια αξέχαστη 
και μοναδική εμπει-
ρία. 

  Στη συνέχεια, 
ακολούθησε χαλά-
ρωση, ελεύθερη 
ώρα και καφές σε 
ένα μαγαζί κοντά 
στο χώρο της ΔΕΘ, 
όπου έγινε προ-
σπάθεια οι ωφε-
λούμενοι να πραγματοποιήσουν μόνοι τους συναλλαγές πληρωμής με τους εργαζόμενους της καφετέριας 
στην οποία βρισκόταν, στα πλαίσια του προγράμματος της διαχείρισης χρημάτων που πραγματοποιείται 
στο Κέντρο. Η μετακίνηση των ωφελούμενων έγινε με μεγάλο λεωφορείο, χωρίς να υπάρξει καμία παρε-
κτροπή. 

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμά :
 1) Τον κο. Κων/νο και την κα. Μαρία Ζιώγα για τη δωρεά των 200 € στη μνήμη του αγαπημένου τους 

φίλου Γιάννη Μιχαηλίδη.
2) Τις απόφοιτες του 2ου Λυκείου Βέροιας του έτους 1978 για την δωρεά των 50 € ως οικονομική 

ενίσχυση του Ομίλου.
3) Ανώνυμη Κυρία για τη δωρεά 100 € ως ενίσχυση του Ομίλου.
4) Ανώνυμη Κυρία για τη δωρεά 50 € ως ενίσχυση του Ομίλου.

Οι «Μικροί Μότσαρτ» της Εστίας Μουσών
Μικτή μαθητική συναυλία με τη συμμετοχή των μαθητών οργάνων των τμημάτων του Δημοτικού Ω-

δείου Νάουσας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθου-
σα συναυλιών «Κ. Μπασιακούλης» του Ωδείου. 

Συμμετέχουν οι:
Κιθάρα: Αναστάσης Αποστολάκης, Δημήτρης Εμβαλωματής, Γιώργος Κοσμίδης, Κουτσιούμπα Χριστί-

να, Κουτσιούμπας Δήμος, Μήτρου Ελεάννα, Μηνάς Παπαδόπουλος, Δημήτρης Πέιος, Σταυρίλια Σωτη-
ροπούλου, Έφη Φραγκότση

Πιάνο: Βασίλης Καισαρίδης Βιολί: Σταύρος Γκιούρος, Δήμητρα Υφαντίδου
Φλάουτο: Γεσθημανή Καραλή, Γεωργία Σίσκου Jazz Πιάνο: Παναγιώτης Βογιατζής Σαξόφωνο: Πα-

ντελής Παναγιωτίδης Μπάσο: Νίκος Νικολαΐδης Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Για τη Νάουσα
Στο  Κέντρο Κοινότητας και στην 

Πρόνοια οι αιτήσεις για το Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύης

Οι δημότες που ενδιαφέρονται να αιτηθούν για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), τα προνοι-
ακά επιδόματα και το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων μπορούν να απευθυνθούν στο  Κέντρο Κοινότη-
τας και  στην Πρόνοια  στο κτ. Λόγγου Τουρπάλη.

Ώρες και μέρες εξυπηρέτησης:   
Δευτέρα έως Παρασκευή
Κ.Ε.Α.: 08:00 έως 13:30         
Προνοιακά επιδόματα/επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων: 08:00 έως 14:30
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2332029980 & 2332024210 &2332052216 

Ξεκινάει την Τσικνοπέμπτη 
το Μελικιώτικο Καρναβάλι
Την τσικνοπέμπτη ξεκινάει το 

Μελικιώτικο Καρναβάλι το οποίο 
θα διαρκέσει μέχρι τις  11 Μαρτί-
ου, Καθαρά Δευτέρα, σύμφωνα 
με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕ-
ΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

21:00 Χορός Πολιτιστικού 
Συλλόγου Νέων Νεοκάστρου στο 
κτήμα «Πολιτεία».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 
2019 

18:00 «Τα βάσανα τσ’ Τσά-
βως!» Μουσικοχορευτική θεατρι-
κή παράσταση από τον Λαογρα-
φικό Όμιλο Μελίκης και Περιχώ-
ρων (Επανάληψη παράστασης 
στις 20:00).

ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
21:00 Χορός Πολιτιστικού 

Συλλόγου Θρακιωτών Μελίκης 
«Το Κωστί» στο κτήμα «Πολι-
τεία».

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
15:00 Παιδικό πάρτι μασκέ με 

κλόουν στο LOST SLEEPLESS 
CLUB από τον Λαογραφικό Όμι-
λο Μελίκης και Περιχώρων.

19:00 «Σεργιάνι στην παράδο-
ση»: Μουσική εκδήλωση από την 
Χορωδία του Χορευτικού Ομίλου 
Θεσσαλονίκης (Χ.Ο.Θ.)

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Αναβίωση Θρακικού εθίμου «Καλόγερος».
ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
19:00 «Τα βάσανα τσ’ Τσάβως!» Επανάληψη μουσικοχορευτικής θεατρικής παράστασης από τον Λα-

ογραφικό Όμιλο Μελίκης και Περιχώρων.
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
19:00 «Η ζωή είναι...Γυναίκα» : Μουσική Εκδήλωση από τις Χορωδίες της Μελίκης (Παιδική κι ενηλί-

κων). 
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
20:00 Μεσοχώρι: Πάρτι καρναβαλιστών στην κεντρική πλατεία της Μελίκης 
(Διοργάνωση: «Φίλιππος» Μελίκης).
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Πρωί: Επίσκεψη ομάδας καρναβαλιστών του Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων στα σχο-

λεία της Μελίκης.
11:00 Μαθητικό αποκριάτικο πάρτι στην κεντρική πλατεία της Μελίκης.
20:30 Χορός ηλικιωμένων και μερακλήδων του Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων στην 

οικ. ταβέρνα «Αρχοντικό».
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
21:00 Ετήσιος Χορός Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων στην οικ. ταβέρνα «Αρχοντικό».
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
18:30 Παραδοσιακό κάψιμο των κέδρων και γλέντι στην κεντρική πλατεία του Νεοκάστρου, από τον 

Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Νεοκάστρου. 
20:30 «Καρναβαλιστές και όργανα στους δρόμους!» Νυχτερινή εξόρμηση ομάδων καρναβαλιστών 

στους δρόμους και τα καταστήματα της Μελίκης. 
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
11:00 Αναβίωση “χωριάτικου” γάμου και παρουσίαση χορών από διάφορα παραδοσιακά συγκροτή-

ματα. 
14:00 Παρέλαση αρμάτων, ομάδων καρναβαλιστών και παραδοσιακών συγκροτημάτων.
ΛΗΞΗ «ΜΕΛΙΚΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2019»
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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
Πέμπτη 21-2-2019
13:30-17:30 ΠΑ-

ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-
26757

21:00-08:00ΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 
23310-27355 

Φαρμακεία

Η Ελληνική Φίλαθλος Ερασιτεχνική Ομοσπονδία Ζί-
ου-Ζίτσου, προκηρύσσει το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 
Ζίου-Ζίτσου ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 στο FIGHTING 
SYSTEM (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ), στο DUO SYSTEM 
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ), NE-WAZA 
SYSTEM (ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ) και το 
ΠΡΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2019, για την ΚΥΡΙΑΚΗ 3 
ΜΑΡΤΙΟΥ 2019.

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 09.00 πμ

Διασυλλογικό
Πρωτάθλημα
Ζίου-Ζίτσου

θα διοργανωθεί
στην Βέροια την

Κυριακή 3 Μαρτίου

Ο 
41χρονος 
Τόρε Χάν-
σεν ορίστη-
κε να διαι-
τητεύσει 
το ντέρμπι 
ΠΑΟΚ - 
Άρης στην 
Τούμπα 
την Κυρια-
κή (24/2) στις 19:30. Ο Χάνσεν 
είναι διεθνής από το 2013 και 
είχε αναδειχθεί κορυφαίος διαι-
τητής της χώρας του το 2016 
και έχει σφυρίξει τον τελικό του 
κυπέλλου της Νορβηγίας την 
ίδια χρονιά.

Την περασμένη σεζόν στην πατρίδα του 
διαιτήτευσε σε 14 αγώνες και το ΠΑΟΚ - Ά-
ρης δεν θα είναι το πρώτο παιχνίδι που θα 
σφυρίξει σε πρωτάθλημα εκτός Νορβηγίας. 
Στις 8/1 είχε παίξει στο Ελ Μασρί- Πίραμιντς 
ένα ματς κεκλεισμένων των θυρών στην 
Αίγυπτο.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του 
Τζον Μίκεαλ Κνούτσεν και  Μόρτεν Γιένσεν, 
με 4ο το Δημήτρη Σκουάλ.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 22ης αγωνι-
στικής:

Ξάνθη - Λεβαδειακός: Παπαδόπουλος 
(Μακεδονίας), Βοηθοί: Χριστακόγλου (Χαλ-
κιδικής), Νικολαΐδης (Μακεδονίας), 4ος: Θε-
οδωρόπουλος (Φλώρινας), Παρατηρητής: 
Λιόλιος (Λάρισας).

Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος: Κοτσά-
νης (Δράμας), Βοηθοί: Ευθυμιάδης (Πιερί-

ας), Μωϋσιάδης (Ηπείρου), 4ος: Βάτσιος 
(Δυτ. Αττικής), Παρατηρητής: Μπίκας (Χαλ-
κιδικής).

ΑΕΚ - Απόλλων Σμύρνης: Φωτιάδης 
(Καστοριάς), Βοηθοί: Σινιοράκης (Χανίων), 
Σίπκας (Σάμου), 4ος: Γκάμαρης (Αθηνών), 
Παρατηρητής: Αγαδάκος (Πειραιά).

Πανιώνιος - Παναθηναϊκός: Κουμπαρά-
κης (Θράκης), Βοηθοί: Ακρίβος (Αθηνών), 
Βασιλόπουλος (Έβρου), 4ος: Κολυτάς (Λα-
σιθίου), Παρατηρητής: Φλώτσιος (Βοιωτίας).

Λαμία - ΑΕΛ: Μανούχος (Αργολίδας), Βο-
ηθοί: Νικολακάκης (Ηρακλείου), Παπαδάκης 
(Ηρακλείου), 4ος: Σωτηριάδης (Λασιθίου), 
Παρατηρητής: Σταθοπουλος (Αχαϊας).

ΠΑΟΚ - Άρης: Χάνσεν (Νορβηγία), Βοη-
θοί: Κνούτσεν (Νορβηγία), Γιένσεν (Νορβη-
γία), 4ος: Σκουλάς (Θεσσαλίας), Παρατηρη-
τής: Χουάν Αντόνιο Μαρίν (ΕΠΟ).

Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Φωτιάς (Πέλλας), 
Βοηθοί: Ψαρρής (Ζακύνθου), Καραγκιζόπου-
λος (Ημαθίας), 4ος: Μαλούτας (Ημαθίας), 
Παρατηρητής: Τάπραντζης (Αιτωλοακαρνα-
νίας).

Παναιτωλικός - ΠΑΣ Γιάννινα: Διαμαντό-
πουλος (Αρκαδίας), Βοηθοί: Πετρόπουλος 
(Αρκαδίας), Παλαμίδας (Λακωνίας), 4ος: 
Βεργέτης (Αρκαδίας),  Παρατηρητής: Γκαϊτα-
τζής (Δράμας)

ΠΑΟΚ - Άρης: Διαιτητής
στο ντέρμπι ο Τόρε Χάνσεν
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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.



Kατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβου-
λίου, ο πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά 
στο επίδομα ενοικίου, αποφασίστηκε να ανοί-
ξει η σχετική πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων 
στην επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες καθορίστηκε και 
η πρώτη πληρωμή του επιδόματος, η οποία 
κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει τον Απρίλιο 
και πριν το Πάσχα και θα αφορά τους μήνες 
(Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο).

Ποιούς αφορά
Το επίδομα στέγασης είναι προνοιακό 

πρόγραμμα για νοικοκυριά που διαμένουν σε 
μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το 
κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου 
πρώτης κατοικίας.

Θα το λαμβάνουν-τουλάχιστον- 300.000 
νοικοκυριά, με επιδότηση από 70 ευρώ έως 
και 210 ευρώ μηνιαίως

Ποσό επιδόματος στέγασης
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευ-

ρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 2 

ενήλικα μέλη: 105 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 3 

μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα 
ανήλικο μέλος: 140 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 4 ή 
μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλι-
κα μέλη: 175 ευρώ 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 
μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογέ-
νεια με 3 ανήλικα μέλη και πάνω: 210 
ευρώ

Διαδικασία
Η ειδική ενίσχυση χορηγείται για 

μέγιστο διάστημα 12 μηνών, ενώ με 
την πάροδο του εν λόγω διαστήματος, 
ο δικαιούχος υποβάλει νέα αίτηση για 
συνέχιση της τακτικής επιδότησης.

 Εισοδηματικά κριτήρια
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 8.000 

ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο 

ενήλικα μέλη: 12.000 ευρώ 
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία 

μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο 
μέλος: 16.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή 
μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 
20.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη 
και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία α-
νήλικα μέλη και πάνω: 24.000 ευρώ

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνη-
της περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί 
να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 
120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυ-
ριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για 
κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 
180.000 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι προτεραιότητα του υπουργεί-
ου Οικονομικών είναι το «κλείδωμα» του στεγαστι-
κού δανείου σε μόνιμη βάση και επιπλέον δημοσι-
ονομικός χώρος για αύξηση των δικαιούχων.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας ανα-
κοίνωσε ότι σε επιχείρηση της υπηρεσίας δίωξης 
οικονομικού εγκλήματος, συνελήφθησαν πέντε 
έμποροι φρούτων που εισήγαγαν ροδάκινα από 
την Ελλάδα και στη συνέχεια τα πωλούσαν στη 
ρωσική αγορά σαν σερβικά προϊόντα.

Μεταξύ Ρωσίας και Σερβίας ισχύει από τον Αύ-
γουστο του 2000 καθεστώς ελεύθερου εμπορίου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται, επίσης, ότι έγι-
ναν και 54 προσαγωγές αγροτών που παρείχαν 
παραστατικά έγγραφα στους εμπόρους για να 
μπορούν να «βαφτίσουν» σερβικά, τα ελληνικά 

φρούτα.
Στο κύκλωμα που δρούσε από 

τα μέσα του 2017 μέχρι σήμε-
ρα, συμμετείχαν οι εταιρίες «Coja 
Promet», «Citrum AKZ» «D&B 
Trans» όπως και μεγάλος αριθ-
μός αγροτών.

Οι εταιρίες αυτές εισήγαγαν τα 
φρούτα από την Ελλάδα, στη συ-
νέχεια εξασφάλιζαν παραστατικά 
παραγωγής από αγρότες, σε δι-
άφορες περιοχές της Σερβίας και 
τα εξήγαγαν στην Ρωσία.

Το σερβικό ΥΠΕΣ ανακοίνωσε 
ότι τα διαφυγόντα κέρδη των ε-
ταιριών από αυτήν την παράνομη 
δραστηριότητα ξεπερνούν το ένα 
εκατομμύριο ευρώ.
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CMYK

P Επίσκεψη Καϊλή 
το μεσημέρι της Κυριακής 
στη Βέροια. Αγάπη, αν αρ-
γήσω, φάτε…

 
P Έφυγε το κορίτσι 

από το δελτίο ειδήσεων και 
κατέρρευσε το Mega.

 
P Από τα κανάλια 

στην Ευρωβουλή. Είναι 
πράγματι πρόοδος από τα 
λες τα νέα, να τα παράγεις.

 
P Η γενιά μας πάντως 

είναι ευτυχισμένη που πορεύεται σήμερα με την 
Εύα Καϊλή, ενώ μεγάλωσε με τον Βασιλάκη Καΐλα!

 
P Να κάνουν όλοι κωλοτούμπες για τις 

καρέκλες τους κι εσύ να μην μπορείς ούτε μία 
συμμετοχική κάμψη στην κρεβατοκάμαρα.

 
P Προχθές ξεκίνησα περπάτημα. Σαλό-

νι-κουζίνα αλέ ρετούρ καμιά πενηνταριά φορές.
 
P Θα είχε σίγουρα αποτέλεσμα ακόμη κι 

αυτή η γυμναστική, αν μπορούσες να κρατή-
σεις τα μάτια κλειστά στην κουζίνα. Διότι, ως 
γνωστόν, το μάτι είναι αχόρταγο.

 
P Και όχι μόνο. 

 
P Τώρα είπαμε με τον κουμπάρο να 

αρχίσουμε περπάτημα στο βουνό. Αυτός δεν 
ψάχνει παρέα, ακροβάτη ψάχνει.

 
P Ας κάνει μια επίσκεψη στο καφενείο της 

Βουλής.
 
P Γιατί δηλαδή είναι κακό που ο Πολά-

κης μαγνητοφώνησε τον Στουρνάρα; Κι εγώ 
τον γάμο μου τον έχω σε βίντεο.

 
P Ο Πολάκης υποθήκευσε το σπίτι στις Αρ-

γουλές Χανίων για να πάρει 400 χιλιάρικα δάνειο. 
Που σημαίνει ότι σύντομα αυτός θα έχει 400 χιλιά-
ρικα και η τράπεζα σπίτι στο χωριό.

 

P Κι εμείς φυσικά μια χρεοκοπημένη 
τράπεζα για να ανακεφαλαιοποιήσουμε με 
τους φόρους μας.

 
P Για να έχει ένα σπίτι στις Αργουλές αξία 

άμεσης ρευστοποίησης 290.000 ευρώ, πρέπει 
μάλλον να πωλείται μαζί με τη χασισοκαλλιέργεια 
γύρω του.

 
P Στο 0-0 έμειναν την Τρίτη Λίβερ-

πουλ-Μπάγερν και Λυών-Μπαρτσελόνα. Ήξε-
ρα ότι κάποτε θα υπερισχύσει και στην Ευρώ-
πη η σχολή Βασίλη Δανιήλ.

 
P Έφυγε από τη ζωή ο διάσημος σχεδια-

στής μόδας Καρλ Λάγκερφλεντ. Ευτυχώς ο Κου-
δουνάρης χαίρει άκρας υγείας.

 
P Πού θα πάει. Μετά από τόσα χρόνια 

που μας γδύνουν πολυτελώς, κάποτε θα το 
γυρίσουμε στο ντύσιμο πολυτελείας.

 
P Και:
 
Σε όλες τις γυναίκες, μόλις γεννηθούν, γίνεται 

μια μυστική εμφύτευση ενός ειδικού μικροτσίπ, 
που τις κάνει ρομαντικές, μονογαμικές κι αφοσι-
ωμένες στον σύντροφό τους. Κάποιες όμως, κα-
ταφέρνουν να βρουν σε ποιο σημείο του κορμιού 
τους είναι το τσιπ. Και με μια περίπλοκη εγχείρη-
ση το αφαιρούν. Έτσι απολαμβάνουν πλέον τον 
έρωτα και το σεξ με πολλαπλούς εραστές, χωρίς 
να νιώθουν τύψεις ή ενδοιασμούς. Είναι οι λεγό-
μενες ‘ξετσίπωτες’!

Κ.Π.

«Βάφτιζαν» ελληνικά 
ροδάκινα ως σερβικά και 
τα πουλούσαν στη Ρωσία

Επίδομα ενοικίου: Ξεκινούν 
οι αιτήσεις την επόμενη εβδομάδα 
-Πότε θα γίνει η πρώτη καταβολή
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