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Δήμος και φιλοζωικές 
συνεργάτες και όχι αντίπαλοι 

Και οι δύο αντιδήμαρχοι Κορωνάς και Πα-
παδόπουλος στο προχθεσινό δημοτικό συμ-
βούλιο κατέληξαν ότι είναι απαραίτητη η συ-
νεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία, για να 
υπάρξει αποτέλεσμα με το θέμα των αδέσπο-
των στην Βέροια. Υπάρχει μια καλή βάση με 
υποδομές, ωστόσο εκ του αποτελέσματος 
η  διαδικασία δεν αποδίδει και θα πρέπει να 
αναζητηθούν άλλοι τρόποι δράσης. Έχουμε 
αναφερθεί και από την παρούσα στήλη, ότι 
αν δεν υπάρξει συνεργασία με τις φιλοζωικές 
οργανώσεις, όποια προσπάθεια και να κάνει ο 
δήμος θα πέφτει στο κενό. Δυστυχώς υπήρξαν 
και πάλι εντάσεις, αλλά πρέπει να συνειδητο-
ποιήσουν και οι δύο πλευρές ότι σε αυτό το 
θέμα δεν είναι αντίπαλοι, αλλά συνεργάτες για 
το καλό της πόλης και των ζώων.  
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Ο Γ. Κάκαρης μίλησε στον 
ΑΚΟΥ 99.6 για την επίθεση 

που δέχθηκε στην Ελιά

Φιλοξενούμενος στο στούντιο του ΑΚΟΥ 99.6 και στην 
εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ χθες 13.00-14.00, ήταν ο δημοτι-
κός σύμβουλος Γιώργος Κάκαρης, που μίλησε για τα χθεσινά 
γεγονότα στην Ελιά. Περιέγραψε πώς ενώ ήταν ανυποψίαστος 
και δεν περίμενε κάτι εναντίον του, ξαφνικά δέχθηκε ύβρεις και 
προπηλακισμούς, που ευτυχώς με την άμεση παρέμβαση των 
αστυνομικών απετράπη κάτι χειρότερο. Ανέφερε ο κ. Κάκαρης 
ότι δεχόταν απειλές το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν είχε δώσει 
σημασία. Δυστυχώς το συγκεκριμένο περιστατικό τον έκανε 
να αισθανθεί την απειλή, αλλά συγχρόνως και απορία γιατί 
να συμβεί κάτι τέτοιο προς το πρόσωπό του.  Στη συνέχεια 
απάντησε σε σχετική ερώτηση ότι αυτή η πρωτοβουλία ενημέ-
ρωσης και διαλόγου από την κυβέρνηση για το «Μακεδονικό», 
άργησε και έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα, αλλά ακόμη και 
τώρα πρέπει να γίνει. Τέλος αναφέρθηκε στην χαρισματική 
προσωπικότητα του πρωθυπουργού και στο τετ-α-τετ που εί-
χαν στην Αθήνα, ενώ δεν έδωσε καμία είδηση για την δική του 
υποψηφιότητα.

Κωνσταντινόπουλος, Σαράντη, Χειμώνας, υποψήφιοι 
περιφερειακοί σύμβουλοι Ημαθίας με τον ΣΥΡΙΖΑ

Τους πρώτους υποψήφι-
ους περιφερειακούς συμβού-
λους, από Πέλλα, Σέρρες, Κι-
λκίς, Ημαθία και  Πιερία, του 
συνδυασμό «Κοιτάμε μπρο-
στά», ανακοίνωσε ο υποψή-
φιος περιφερειάρχης Χρή-
στος Γιαννούλης (ΣΥΡΙΖΑ) 

Για την Ημαθία οι υπο-
ψήφιοι που ανακοινώθηκαν 
είναι ο Βασίλης Κωνστα-
ντινόπουλος, εργαζόμενος 
στο Νοσοκομείο Βέροιας, η 
ΒαρβάραΣαράντη, εκπαιδευτικός – φιλόλογος και ο ΧειμώναςΑθανάσιος, περιφερειακός σύμβουλος, εργαζόμενος 
του Δήμου Βέροιας.

Ψηφιακός περίπατος στη γη των Μακεδόνων
Ένα καλό νέο που αφορά την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Ημαθίας έδωσε ο κ. Παπάς
στο τέλος της ομιλίας του. Όπως είπε, έχει 
προχωρήσει το έργο για τον ψηφιακό πε-
ρίπατο στη γη των Μακεδόνων, το οποίο 
δρομολογείται, έχει πάει για χρηματοδότηση 
και σύντομα θα υπάρχουν τα νέα για την 
υλοποίησή του.

Μάλιστα ευχαρίστησε την προϊσταμένη 
ΑγγελικήΚοτταρίδη, που ήταν παρούσα 
στην Ελιά, για τη συνεργασία.

«Αυτό είναι ένα δείγμα για το πώς εμείς 
τιμούμε και την πατρίδα μας και την αρχαία 
μας ιστορία. Αναδεικνύοντας τις τεράστιες 
κληρονομιές μας κι όχι μισώντας τον διπλα-
νό μας. Αυτό θα πει πατριωτισμός» ανέφερε 
ο κ. Παπάς, κλείνοντας την ομιλία του.

Μέχρι
τα«λευκά
μεσάνυχτα»

Μουσικές, χάλκινα, 
τοπικά γκρουπάκια, ξυ-
λοπόδαροι, ζογκλέρ, εκα-
τοντάδες γλυκίσματα και 
χαμηλές τιμές, χθες βράδυ 
στην Αγορά της Βέροιας. 
Ήταν η «Λευκή Νύχτα» 
για τέταρτη χρονιά στην 
πόλη, που αναστατώθηκε 
πολύ ευχάριστα μέχρι τα 
μεσάνυχτα!

«ΜεΜαρκούληστηΒέροια
καιΤσέλιοστηΝάουσαθακάνουμεπολλά…»

Στο πρώτο τραπέζι ο υποψήφιος δήμαρχος Βέροιας Α-
ντώνηςΜαρκούλης, απέναντι ακριβώς από τον υπουργό Ν.
Παπά, ο οποίος του απευθυνόταν κατά τη διάρκεια της ομιλίας 
του, προσφωνώντας τον «δήμαρχε».

«Υπάρχουν πολλά έργα που μπορούν να κάνουν τη ζωή 
των δημοτών πιο εύκολη και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μία 
αγαστή συνεργασία και θα προετοιμαστεί και προγραμματικά 
εδώ η κατάσταση ώστε να μπορέσει ο Δήμος της Βέροιας, με 
τη δική σου εκλογή να τα εφαρμόσει πολύ γρήγορα» του είπε 
ο κ. Παπάς, φέρνοντας ως παράδειγμα το πρόγραμμα της έξυ-
πνης στάθμευσης, της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων για 
τη μείωση της γραφειοκρατίας, της εξοικονόμησης πόρων από 
την αποκομιδή απορριμμάτων κ.ά., καθώς και την παραγωγή 
οπτικοακουστικού υλικού για την προβολή της Βέροιας.

«Και στη Βέροια με τον κ. Μαρκούλη και στη Νάουσα με τον 
κ.Τσέλιο θα κάνουμε πράγματα που θα τρίβουνε κάποιοι τα 
μάτια τους» τόνισε ανακοινώνοντας ουσιαστικά πρώτη φορά, 
τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην υποψηφιότητα Τσέλιου για τη 
Νάουσα.
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Κώστας Καλαϊτζίδης: Σε εξέλιξη 
οι εργασίες για  ένα άκρως 

λειτουργικό και σε πολύ καλή 
κατάσταση οδικό δίκτυο στην Ημαθία

Επίσκεψη, στην περιοχή όπου εξελίσ-
σονται οι εργασίες του έργου «Εργασίες 
αποκατάστασης οδοστρώματος της επαρ-
χιακής οδού, τμήμα Μαρίνα – όρια νομού 
προς Σκύδρα», πραγματοποίησε την Τε-
τάρτη 20 Μαρτίου, ο αντιπεριφερειάρχης 
Ημαθίας, Κώστας Καλαϊτζίδης.

 Το έργο, προϋπολογισμού 400.000€ 
και συμβατικού τιμήματος 132.445,84€, 
αφορά αποκατάσταση του οδοστρώματος 
στην επαρχιακή οδό από τη Μαρίνα έως 
τα όρια της περιφερειακής μας ενότητας, 
με αυτή της Πέλλας.

Ο Κώστας Καλαϊτζίδης, συνομίλησε με 
τους εκπροσώπους του αναδόχου, τους 
εργαζομένους και τους επιβλέποντες από 
την πλευρά της υποδιεύθυνσης τεχνικών 
υπηρεσιών, τονίζοντας ότι θα πρέπει να 
δοθεί έμφαση στην ασφάλεια των διερχο-
μένων οδηγών και των εργαζομένων καθ’ 
όλη τη διάρκεια των εργασιών και ζήτησε 
να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, 
για την συντομότερη παράδοση της οδού 
σε πλήρη κυκλοφορία.

Μετά την αυτοψία ο αντιπεριφερειάρ-
χης δήλωσε:

«Η συγκεκριμένη παρέμβαση, αποτελεί 
μέρος του σχεδιασμού που έχουμε πραγ-
ματοποιήσει, δίνοντας προτεραιότητα στο 
να διατηρούμε σε όσο το δυνατό καλύτερη κατάσταση το οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας.

Έτσι αφού ολοκληρώθηκαν τα τελευταία έργα αποκατάστασης και κατασκευής οδοστρωμάτων των προ-
ηγούμενων ετών, σε εξέλιξη ή σε φάση δημοπράτησης, βρίσκονται νέα έργα οδοποιίας, προϋπολογισμού 
2.300.000€ περίπου, σε περιοχές όπου δεν είχε πραγματοποιηθεί παρέμβαση, ενδεικτικά να αναφέρω τα 
τμήματα Νάουσα-Σέλι, Μαρίνα- όρια Πέλλας και Πολυδένδρι-Σφηκιά-Ριζώματα, παραδίδοντας έτσι μετά την 
ολοκλήρωσή τους, ένα άκρως λειτουργικό και σε πολύ καλή κατάσταση οδικό δίκτυο στους πολίτες της Ημα-
θίας.»

Συνεδριάζει την Τρίτη 
η Δημοτική Κοινότητα Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέ-
ροιας, την Τρίτη 26-3-2019, στις 19:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Διατύπωση γνώμης για την απευθείας εκμίσθωση του αριθ. 2 διαμερίσματος στον τρίτο όροφο της οικο-
δομής στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 17 - Π. Τσαλδάρη στη Βέροια.

-Διατύπωση γνώμης για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του γραφείου 12 της Δημοτικής Αγοράς του 
Δήμου Βέροιας στον Αγροτικό Σύλλογο Ημαθίας.

-Διατύπωση γνώμης για την ανταλλαγή οικοπέδου που εμπίπτει στο ΟΤ 349 της πόλης Βέροιας, το οποίο 
είναι χαρακτηρισμένο από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης Βέροιας ως χώρος Αθλητικών εγκα-
ταστάσεων, με οικόπεδα ιδιοκτησίας Δήμου Βέροιας.

-Γνωμοδότηση σχετικά με τα παραδοτέα της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙ-
ΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ».

Πίνακες του ΕΛΓΑ με τα 
πορίσματα εκτίμησης ζημιών 

 Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, χθες τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από:
• το ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 03/08/2018 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Τ.Κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.
• το ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 28/07/2018 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Τ.Κ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ.
• το ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 28/07/2018 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Τ.Κ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ.
• το ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 24/05/2018 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Τ.Κ ΣΤΑΥΡΟΥ.
Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, 

δηλαδή μέχρι την 01/04/2019.
 Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών 

και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία 
των 10 ημερολογιακών ημερών.

 Ενστάσεων έως τη 1/04/2019
 Ο Πίνακας αυτός περιέχει μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργη-

σαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεμάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. 
Σε καμιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζημιώσιμη παραγωγή των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος 
της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δημιουργεί δέσμευση στον Οργανισμό για καταβολή απο-
ζημίωσης. 

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:
• η εμπρόθεσμη, υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρο-

νται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες.
• η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Οι  Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α.
Δ/Κ Αλεξάνδρειας, Τ/Κ Καμποχωρίου, Τ/Κ Επισκοπής, Τ/Κ Σταυρού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

Σας προσκαλώ στην ανοιχτή εκδήλωση του συνδυασμού «Δράση με Γνώση» που θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τετάρτη 27/03/2019 και ώρα 7:00μμ στο Ξενοδοχείο «Αιγες», όπου θα πραγμα-
τοποιηθεί απολογισμός της περιόδου 2014-2018 και παρουσίαση υποψηφίων συμβούλων για τις 
επικείμενες Δημοτικές εκλογές.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
και  Υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας

Κωνσταντίνος Χαρ. Βοργιαζίδης

Συζήτηση με εντάσεις στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας 

για τα αδέσποτα

Στο ελάχιστο αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται στο ζήτημα των αδέσποτων, παρά τις 950 στειρώσεις που 
έγιναν μέσα στην τελευταία τριετία και τη γενικότερη προσπάθεια αρκετών ετών, στάθηκε μεταξύ άλλων ο 
αντιδήμαρχος Βέροιας Θεόφιλος Κορωνάς, στη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 
Τετάρτης.

«Τι γίνεται; Ένας δήμος με δικό του καταφύγιο, με κτηνίατρο, με κυνοκόμους, κι όμως η πόλη είναι 
γεμάτη σκυλιά. Για ποιον λόγο; Είναι προφανές ότι δεν αποδίδει η διαδικασία. Θα πρέπει να σκεφτούμε 
κάποια άλλα πράγματα…» σημείωσε μεταξύ άλλων ο αντιδήμαρχος.

«Πρέπει να πάψουμε να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον, αλλά να φροντίσουμε να συνεργαστούμε όλοι 
για το καλύτερο αποτέλεσμα…» πρότεινε αργότερα ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος, αναγνωρί-
ζοντας το έργο των φιλοζωικών, αλλά ψέγοντας μέλη τους για τη συμπεριφορά τους εντός και εκτός των 
αρμόδιων οργάνων, με προσπάθεια μηδενισμού του έργου του δήμου.

Η συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο ήλθε με αφορμή πρόταση του Φιλοζωικού Ομίλου Ημαθίας για την 
τήρηση πέντε απλών βημάτων για το πρόβλημα των αδέσποτων (τήρηση του ορίου φιλοξενούμενων σκύ-
λων στο καταφύγιο, κατάργηση της επέκτασής του, ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο, επιβολή προστίμων 
σε όσους δεν σημαίνουν ηλεκτρονικά τα ζώα τους και δημόσιο ετήσιο απολογισμό για τη λειτουργία του 
καταφυγίου). Ο νομικός εκπρόσωπος του Ομίλου Λάζαρος Κουμπουλίδης, σημείωσε ότι η πιστή εφαρμογή 
του νόμου είναι το αντίδοτο στο πρόβλημα και θα φέρει αποτελέσματα σε διάστημα ενός-δύο ετών.

Η συζήτηση έγινε παρουσία αρκετών μελών φιλοζωικών οργανώσεων, που εξέφραζαν τακτικά και με 
ένταση τις διαφωνίες τους με τις ακολουθούμενες πολιτικές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η συζήτηση να έχει 
συνεχείς εντάσεις.

Στη σύνδεση των οικοδομών 
με το νέο δίκτυο ύδρευσης 

προχωρά η ΔΕΥΑΝ
Η πλήρης λειτουργία του νέου δικτύου ύδρευσης, που παραμένει ανενεργό εδώ και σχεδόν 25 χρόνια, 

είναι το στοίχημα που έχει βάλει με τον εαυτό της η διοίκηση της ΔΕΥΑΝ και του Δήμου Νάουσας. Στόχος 
της Διοίκησης είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νεότερου δικτύου, για το οποίο δαπανήθηκαν με-
γάλα ποσά, χωρίς ποτέ να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των δημοτών, της επιχείρησης και του Δήμου 
Νάουσας.

Για τον σκοπό αυτό, η ΔΕΥΑΝ προχωρά στη σύνδεση των οικοδομών με το νέο δίκτυο ύδρευσης αρ-
χικά από την περιοχή του «Φόρου», δράση που θα συνεχιστεί και στο υπόλοιπο κομμάτι της πόλης. Τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΝ στην προσπάθεια αυτή είναι πολλά, ωστόσο με 
υπομονή και επιμονή θα ξεπεραστούν προκειμένου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος.

Ήδη από την ΔΕΥΑΝ είναι σε εξέλιξη η δημοπράτηση έργου προϋπολογισμού 60.000€, με χρήματα 
από ίδιους πόρους, που αφορά την κατασκευή φρεατίων και ιδιωτικών συνδέσεων με το νέο δίκτυο στο 
κέντρο της πόλης, σε οδούς πέριξ της πλατείας Καρατάσου και μέχρι σήμερα δεν είχαν κατασκευαστεί. Θα 
ακολουθήσει μελέτη και δημοπράτηση έργου προϋπολογισμού 200.000€ για την αποκατάσταση των βλα-
βών, με στόχο να δοθεί σε λειτουργία το νέο δίκτυο ύδρευσης στο μεγαλύτερο τμήμα της πόλης, ώστε και 
οι συχνές βλάβες να περιοριστούν και φυσικά οι δαπάνες της ΔΕΥΑΝ.



Ο «Επιτάφιος Λόγος του Περικλή», 
σε σκηνοθεσία του Δήμου Αβδελιώδη, 
ο σημαντικός και τελειότερος πολιτικός 
λόγος που ακούστηκε ποτέ, ένας φλο-
γερός ύμνος στην Αθηναϊκή Δημοκρα-
τία, ανεβαίνει στην Αντωνιάδειο Στέγη 
της Βέροιας, την Τρίτη  26  Μαρτίου 
στις 9.00μ.μ. 

“Διότι τους φίλους μας επιδιώκομεν 
ν’ αποκτήσωμεν όχι ευεργετούμενοι α-
πό αυτούς, αλλ’ ευεργετούντες αυτούς. 
Καθόσον ο ευεργετήσας είναι φίλος α-
σφαλέστερος από τον ευεργετούμενον, διότι επιδιώκει δια 
της συνεχίσεως της προς αυτόν ευμενείας να διατηρήση 
την ευγνωμοσύνην του. Ενώ ο ευεργετηθείς είναι μάλλον 
αδιάφορος φίλος, καθόσον γνωρίζει ότι θ’ ανταποδώση 
την προς αυτόν χάριν όχι ως εύνοιαν, αλλ’ ως εξόφλησιν 
χρέους. Και μόνοι αφόβως ωφελούμεν άλλους όχι από 
υπολογισμόν δια το ιδικόν μας υλικόν συμφέρον, αλλ’ από 
εμπιστοσύνην προς το ελευθέριον πνεύμα, από το οποίον 
εμπνεόμεθα.”

Με αφορμή την ταφή των πρώτων νεκρών του Πελο-
ποννησιακού πολέμου,ο Περικλής εκφωνεί στον Κεραμει-
κό τον Επιτάφιο Λόγο και παραδίδει στις επόμενες γενιές 
την προσωπική του παρακαταθήκη για το πολίτευμα της 
Δημοκρατίας. Ένα μνημείο λόγου αντάξιο του Παρθενώνα 
και των έργων του Χρυσού Αιώνα που σύμφωνα με τον 
Πλούταρχο, «το καθένα είχε από τότε που έγινε την ομορ-
φιά του αρχαίου, αλλά κρατάει ως τώρα τη δροσερότητα 
ενός πρόσφατου και νέου έργου. Τόσο πολύ πάνω σ᾽ 
αυτά τα έργα ανθίζει μια νεότητα που διατηρεί παντοτινά 
ανέγγιχτη από το χρόνο τη μορφή τους, σα να είχαν μέσα 
τους μια πνοή αμάραντη και μιαν αγέραστη ψυχή!»

Η παράσταση χρησιμοποιεί 
την απόδοση του Θουκυδίδη α-
πό τον Ελευθέριο Βενιζέλο, δη-
μιουργώντας μια σειρά από συ-
νειρμούς και συνδέσεις με την 
σύγχρονη ελληνική ιστορία.

Ο Δήμος Αβδελιώδης έχει δη-
μιουργήσει μια παράσταση που 
αποκαλύπτει σύμφωνα με το 
σκηνοθετικό του σημείωμα ότι «η 
ποιοτική διαφορά αυτής της Δη-
μοκρατίας απ’ όλα τ’ άλλα αυταρ-

χικά –φοβικά πολιτεύματα, δεν βρίσκεται μόνον στην ισό-
τητα όλων των πολιτών απέναντι στους νόμους και στην 
αυτονόητη δυνατότητα να αναπτύσσει ο κάθε πολίτης στο 
έπακρο, όλες τις δεξιότητες και τα ταλέντα του, ανεξάρτη-
τα από την καταγωγή ή την οικονομική του ισχύ, μέσα απ’ 
όλες τις θέσεις και τα αξιώματα, καθώς και σ’ όλα τα άλλα 
προνόμια που προκύπτουν σαν φυσικά επακόλουθα ενός 
εξέχοντος πολιτειακού σχεδιασμού. Η μεγάλη κυρίως δι-
αφορά βρίσκεται στην αιτία, η οποία γονιμοποιεί αενάως 
το πνεύμα της Δημοκρατίας, που είναι η σοφή διαχείριση 
του Λόγου και της Βούλησης σαν ανώτερου θεϊκού εργα-
λείου από τους ανθρώπους, ώστε να επιλέγουν οι ίδιοι με 
απόλυτη συνειδητότητα μέσα στον παρόντα χρόνο, την 
ομορφιά, από την ασχήμια, την διακριτικότητα, από τον ε-
γωισμό, την ελευθερία, από τον καταναγκασμό, την από-
λαυση, από τον βασανισμό, τον ανθρωπισμό και το φως, 
από την βαρβαρότητα και την μυστικοπάθεια, επιλογές 
που ενέχουν την ενθουσιώδη προσδοκία μόνο θετικών 
και καλών έργων.»

Προπώληση εισιτηρίων 
Χώρος Τεχνών 2331078100

Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο 2331024612
Καφέ Μπρίκι 2331020201
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Το Πάρκο των Θαυμάτων  
- Wonder Park (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:  Παρασκευή 
22/3 - Σάββατο 23/3 - Κυρια-
κή 24/3 στις 17.15

Σενάριο: ΑΝΤΡΕ ΝΕΜΕΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ 

ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

 «Πολιορκία» του Βασίλη Τσικάρα  
Προβολές:   Καθημερινά  στις 19.00
 Σενάριο / Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσικάρας
 
Εμείς  - Us
Προβολές:   Πέμπτη 21/3 – Τρίτη 26/3 στις 

21.00    (εκτός Τετάρτη)
Παρασκευή 22/3 – Σάββατο 23/3– Κυριακή 

24/3 - Δευτέρα 25/3 στις 19.00 και 21.30 
Σενάριο, Σκηνοθεσία: Τζόρνταν Πιλ
Πρωταγωνιστούν: Λουπίτα Νιόνγκο, Γου-

ίνστον Ντιουκ, Ελίζαμπεθ Μος
Παραγωγή: Τζέισον Μπλουμ, Ίαν Κού-

περ, Τζόρνταν Πιλ, Σον ΜακΚίτρικ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ, Σ ΑΓΑΠΩ  -  (
Berlin, I Love You)
Προβολές:   καθημερινά στις 20.45

11 διαφορετικοί σκηνοθέτες από όλο τον 
κόσμο.

Ηθοποιοί:     Κίρα Νάϊτλι,’Ελεν Μίρεν, 
Λουκ Γουίλσον, Τζιμ Στάρτζες, Μίκι Ρουρκ, 
Τζίνα Ντίουαν, Χεϊντεν Πανετιέρ,Ντιεκ Γολού-
να, Ντιάνα Αγκρόν.

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»     21/3/19 - 27/3/19

Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου 
«Αριστοτέλης» και ΚΕΠΑ 

Δήμου Βέροιας: «Παίζουμε 
Μουσική για τον Αντωνάκη!»

-Συναυλία για Φιλανθρωπικό σκοπό 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου «Αριστοτέλης»  

και  η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας διοργανώνουν το Σάββατο 
23 Μαρτίου 2019 στις 7.00μ.μ στο Χώρο Τεχνών, 
μια  Μουσική Συναυλία Αγάπης και Αλληλεγγύης , με 
σκοπό  την οικονομική στήριξη και την παροχή βοήθει-
ας  προς τον  21χρονο Αντώνη Σταφυλίδη από τη Νέα 
Νικομήδεια, που βρίσκεται εδώ και  μήνες σε Κέντρο 
Αποκατάστασης, μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, 
λόγω τροχαίου ατυχήματος. Η εκδήλωση έχει είσοδο 
5€. Θα συμμετέχουν αφιλοκερδώς και με πολλή αγάπη 
οι : Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Καλαμαριάς και Χο-
ρωδία Ενηλίκων Δήμου Καλαμαριάς , υπό τη Διεύθυνση 
του Μαέστρου Ιωάννη  Κούκα,  Φιλαρμονική Ορχήστρα 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας υπό τη Δ/νση του Μαέστρου Βα-
λάντη Κυριακίδη και  Χορωδία Ενηλίκων ΚΕΠΑ , υπό τη 
δ/νση της Μαέστρου Δήμητρας Ζησέκα .

ΌΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΑ-
ΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Προπώληση εισιτηρίων : ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ , 2331078100
Βιβλιοπωλείο ΕΠΙΚΑΙΡΟ , 2331024612
Καφέ ΜΠΡΙΚΙ , 2331020201
Ουζερί ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ , 2331120327 
Για φιλους απο μακρια, υπάρχει λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς 
αρ.λογαριασμου : 5243-075990-136 
(ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του Νικολάου)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας 

για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και 

τον Σύλλογο διδασκόντων του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Σκύδρας, που ανέλαβαν την μεταφο-
ρά και τη φιλοξενία των παιδιών του Σπιτιού 
της Βεργίνας, κατά την Τσικνοπέμπτη, στη 
γιορτή που οργάνωσαν, στον χώρο του Σχο-
λείου τους.

2.Την Διατροφολόγο-Διαιτολόγο κυρία Μα-
ρία Τσολάκη, για την πραγματοποίηση ενημε-
ρωτικής συνάντησης με τα παιδιά στο Σπίτι 
της Βεργίνας, σχετικά με την αξία της ισορρο-
πημένης διατροφής.

3.Το 2ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Βεροίας 
και προσωπικά την Αρχηγό του κυρία Αργυρώ 
Πιστοφίδου, για τη επίσκεψη στα γραφεία Διοί-

κησης-Εθελοντών και την παράδοση μεγάλης 
ποσότητας τροφίμων.

4.Τον Δικηγορικό Σύλλογο Βεροίας, για 
την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων 
προς πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευ-
σης του Συλλόγου μας.

5.Το Ωδείο «Φίλιππος» Βεροίας, για τη 
φιλοξενία της εκδήλωσης-παράστασης της 
ομάδας Playback θεάτρου του Κέντρου Ημε-
ρήσιας Φροντίδας.

6.Την κυρία Στυλιανή Κωνσταντινίδου για 
τη δωρεά ποσού 200€ στη μνήμη του παιδιού 
της Γεωργίου Κωνσταντινίδη.

7.Τον Διευθυντή του καταστήματος «ΑΒ 
Βασιλόπουλος» της Βέροιας, κύριο Κώστα 
Σαββίδη, για την δωρεά δύο καροτσιών τύπου 
super market και ραφιών αλουμινίου, για της 
ανάγκες των αποθηκών μας.

8.Ανώνυμη κυρία, για τη δωρεά ποσού 
100€.

9.Την ΚΕΠΑ του Δήμου Βεροίας και προ-
σωπικά την κυρία Καραγιαννίδου, για τη δυ-
νατότητα που έδωσαν σε παιδιά μας να πα-
ρακολουθήσουν τη συναυλία του Λεωνίδα 
Καβάκου, της 14-3-2019.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ_ΘΕΑΤΡΟΥ_2019
Ο «Επιτάφιος Λόγος του Περικλή» 

με την  Iωάννα Σπανού, στη «Στέγη»
-Μετάφραση Ελευθερίου Βενιζέλου- Σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη



Για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μίλησε 
ο υπουργός ψηφιακής πολιτικής το βράδυ της Τε-
τάρτης στην Ελιά, αφού προηγουμένως αναφέρθηκε 
στο Μακεδονικό (βλέπε χθεσινό φύλλο) αλλά και 
στις πολιτικές της Ν.Δ., απέναντι στις εργασιακές 
σχέσεις και στο κοινωνικό κράτος, το οποίο – όπως 
είπε – τους ενοχλεί.

Τόνισε ότι, πλέον, η Ελλάδα μπορεί να εξυπηρε-
τήσει το τεράστιο χρέος «που φόρτωσαν στις πλάτες 
της χώρας ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.» και επεσήμανε ότι η 
κυβέρνηση διεκδίκησε και πέτυχε μια αναδιάρθρωση 
«η οποία πείθει, εντός και εκτός της χώρας, ότι η Ελ-
λάδα δεν θα έχει προβλήματα».

Εκτίμησε ότι η χώρα βγήκε από τα μνημόνια 
αλλά όχι από την κρίση και υπογράμμισε ότι η σημε-
ρινή κυβέρνηση κατάφερε να έχει πλεονασματικά Α-
σφαλιστικά Ταμεία, αφού  από το 1 δισ. μείον, πήγαν 
στο 1 δισ., συν, όπως είπε.

«Η Ελλάδα μπήκε σε τροχιά αναπτυξιακής πορεί-
ας και προχωράει με αισιοδοξία. Μπορεί να υπάρ-
χουν λάθη αλλά ξαναστέκεται στα πόδια της» τόνισε.

Ψηφιακή πολιτική
Για το αντικείμενο του υπουργείου του ο κ. Πα-

πάς αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των νέων τεχνο-
λογιών, ώστε να γίνει πιο λειτουργικό και πιο διάφα-
νο το κράτος.

Μίλησε για το έργο της ηλεκτρονικής διακίνησης 
εγγράφων στο δημόσιο ξεκινώντας από το Υπουρ-
γείο Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο είναι πλήρως 
ψηφιοποιημένο, χωρίς να κυκλοφορεί πλέον χαρτί, 
από γραφείο σε γραφείο.

Αυτό σημαίνει, πρόσθεσε ο κ. Παπάς, ότι «υ-
πάρχει διαφάνεια και εξοικονόμηση πόρων». Το 
πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται σε όλο το δημόσιο, 
σε 150.000 υπαλλήλους οι οποίοι θα μπορούν να 
υπογράφουν ψηφιακά, ακόμα και με το κινητό τους.

Κρίσιμο έργο, χαρακτήρισε και την διασύνδεση 
21.000 Φορέων του Δημοσίου που θα επικοινωνούν 
μεταξύ τους ηλεκτρονικά. «Αυτό θα μας γλυτώνει 
400 εκ. ευρώ το χρόνο, δηλαδή δύο επιδόματα ενοι-
κίου», πρόσθεσε και αναρωτή-
θηκε γιατί δεν προχώρησε αυτό 
μέχρι τώρα.

Για την εθνική ψηφιακή πύλη 
που θα αφορά επιχειρήσεις και 
πολίτες, είπε ότι ο διαγωνισμός 
θα προκηρυχθεί τις επόμενες η-
μέρες, ενώ γίνονται συζητήσεις 

με τα Επιμελητήρια για το ηλεκτρονικό ΓΕΜΙ.
Η ψηφιακή πολιτική μπαίνει και στην γεωργία 

με εγκατάσταση 6.500 σταθμών (κεραίες) σε καλλι-
εργήσιμες εκτάσεις της χώρας, δημιουργώντας μια 
υποδομή που θα συλλέγει δεδομένα για τον καιρό, 
την υγρασία ή την κατάσταση του εδάφους, τα οποία  
θα συνδυάζονται με δεδομένα των ευρω-
παϊκών δορυφορικών συστημάτων, ώστε 
οι αγρότες να έχουν εξειδικευμένες πληρο-
φορίες για το χωράφι τους.

«Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα στην τε-
χνολογία, ενώ ανοίγεται μια τεράστια βάση 
δεδομένων στην ερευνητική κοινότητα κι 
ένα τεράστιο πεδίο απασχόλησης» τόνισε 
ο κ. Παπάς εκτιμώντας ότι αυτό μπορεί να 

εξελιχθεί σε μια βαριά βιομηχανία στον πρωτογενή 
τομέα.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην ανάγκη εφαρμογής 
της ψηφιακής τεχνολογίας στους δήμους, για την 
καλύτερη και πιο «έξυπνη» λειτουργία των πόλεων.

Σ. Γκ.
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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 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του 
Βασιλείου και της Ωραίας, το γένος 
Κουτσαντά, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΛΑΖΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΟΥΡΑΝΙΑ του Θωμά 
και της Κωνσταντίνας, που γεννή-

θηκε στο Μπαττ Κάνστατ Γερμανίας και κατοικεί 
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.
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ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

Κωστοχώρι 13-3-2019
Αριθ. Πρωτ. 7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού 

Συνεταιρισμού Διαχείρισης Αδιαιρέτου Δάσους Κωστοχωρίου,
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Ότι την 31η Μαρτίου του έτοςυ 2019, ημέρα Κυριακή και 
ώρα 11.00 έως 12.00 μεσημβρινή στο Κωστοχώρι και στο 
Καφενείο του Π. Καταραχιά εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική 
δημοπρασία, η εκμίσθωση του αποκλειστικού δικαιώματος 
αποψιλωτικής υλοτομίας και απόληψης δασικών προϊόντων 
καστανιάς, δρυός και λοιπών πλατύφυλλων, ξυλώδους όγκου 
συνολικά 1.048,00 κ.μ. από τη δασική συστάδα 3β, δασικής 
θέσης Ρ. Κρυονέρι, Πουρνάρι του δασοκτήματος Κωστο-
χωρίου.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται  το ποσό των 2.000 ευρώ σε 
μετρητά ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Η τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα πραγματοποι-
ηθεί στις 7 Απριλίου 2019 την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο 
τόπο και με τους ίδιους όρους.

Πληροφορίες: Αμβρακίδης Γεώργιος.
Τηλέφωνα: 23310 43868 κιν. 6979404580.

Όσοι 
«Παππάδες» 

και να ‘ρθουν, 
η Μακεδονία 
δεν ξεχνιέται!

Του Τάσου Μπαρτζώκα*

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής και δεξί 
χέρι του πρωθυπουργού, ο κ. Νίκος Παππάς, 
επισκέφθηκε την Τετάρτη 20 Μαρτίου τη Βέ-
ροια, σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει ως 
κυματοθραύστης των αντιδράσεων των πολι-
τών στην «Συμφωνία των Πρεσπών». 

Θα πρέπει να έχει καταλάβει πλέον ο κ. 
Παππάς και να το μετέφερε αρμοδίως στον 
κ. Τσίπρα, ότι εδώ στην Ημαθία, στην καρδιά 
της Μακεδονίας, στην περιοχή της Βεργίνας 
των Βασιλικών Τάφων και της Μίεζας της 
Σχολής του Αριστοτέλη, το μήνυμα είναι ένα 
και ξεκάθαρο: Η Μακεδονία είναι Ελληνική, 
οι Μακεδόνες είναι Έλληνες και η γλώσσα 
των Μακεδόνων (από την εποχή του Μ. Αλε-
ξάνδρου έως σήμερα) ήταν, είναι και θα είναι 
Ελληνική! 

Καμιά «Μακεδονική γλώσσα» δεν υπάρχει 
κ. Παππά και στείλτε το μήνυμα και στον κ. 
Τσίπρα, καμιά «Μακεδονική Εθνότητα», κα-
μιά «Μακεδονία» δεν υπάρχει πέραν της μίας 
και Ελληνικής Μακεδονίας! 

*Πολιτευτής Ημαθίας ΝΔ - Δικηγόρος

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία 
των πολιτών, της διαφάνειας 
και της εξοικονόμησης πόρων

Για την ψηφιακή πολιτική του υπουργείου, μίλησε ο Ν. Παπάς στη Βέροια
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

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

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

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

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
   Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας ανακοινώνει στα 

μέλη του, ότι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 θα πραγματοποιήσει ημιημερήσια 
εκδρομή στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τους 
χαιρετισμούς της Θεοτόκου στην Ι.Μ. Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο Θεσσαλίας.

   Αναχώρηση από «ΕΛΙΑ» την Παρασκευή 29-3-2019 και ώρα 11:00π.μ. 
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του Συνδέσμου 23310 60278 και στα μέλη 

του Δ.Σ.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Προηγιασμένες 
Θείες Λειτουργίες

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

13-20-27 Μαρτίου, 3-10 Απριλίου, 22 Απριλίου Μ. 
Δευτέρα, 23 Απριλίου Μ. Τρίτη.

Ανακοίνωση 
για τους Β’ Χαιρετισμούς 

Το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει  προσκυνηματική  
εξόρμηση στην Ι. Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικρο-
κάστρου για την παρακολούθηση της  ακολουθίας  των Β΄ 
Χαιρετισμών την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019.

Ώρα Αναχώρησης: 3:30 μμ
Τιμή Εισιτηρίου: 7 ευρώ το άτομο
Πληροφορίες στα γραφεία των ΚΑΠΗ

30 Μαρτίου – 8 Απριλίου 2019
Υποδοχή Ιερών Λειψάνων των 

Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου &  
Ειρήνης στην Πατρίδα Βέροιας 

Τα Ιερά Λεί-
ψανα των Αγίων 
Ραφαήλ, Νικολά-
ου και Ειρήνης α-
πό την Μυτιλήνη 
θα υποδεχθεί το 
Σάββατο 30 Μαρ-
τίου 2019 και ώρα 
18.00 ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντε-
λεήμων, στον Ι.Ν. 
Υπαπαντής του 
Χριστού στην Πα-
τρίδα Βέροιας.

Τα Ιερά λείψα-
να θα παραμεί-
νουν στον Ιερό Ναό μέχρι και την Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 
(ώρα 20.00) και καθημερινά θα τελούνται Ιερές Ακολουθίες. 
Ο Ναός θα παραμένει καθημερινά ανοικτός από τις 07:30 
το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροί-

ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων :

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στην Β’ Στάση των 
Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καλλιθέας Αθη-
νών.

Το Σάββατο 23 Μαρτίου το πρωί θα λά-
βει μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουρ-
γο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.

Το Σάββατο 23 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Αναστάσιμο Εσπερινό 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος Ναούσης όπου εν συ-
νεχεία θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Νίκων 
Αγιορείτης με θέμα: « Η νηστεία».

Την Κυριακή 24 Μαρτίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρό-
μου Σκήτης Βεροίας, επί τη εορτή του Αγίου 
Γρηγορίου του Παλαμά και θα τελέσει κουρά 
Μεγαλόσχημου Μοναχού.

Την Κυριακή 24 Μαρτίου στις 11:30 π.μ. 
στο Παύλειο Πολιστικό Κέντρο στη Βέροια 
(πλησίον του Βήματος του Απ. Παύλου) θα 
παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στην 
εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου. Στην 
εκδήλωση θα ομιλήσει ο Αρχιμ. Μελέτιος Κουράκλης, Διευθυντής Θρησκευτικού του 
Γ.Ε.Σ. με θέμα: «Η συμβολή του Ιερού Κλήρου στους αγώνες του Έθνους».

Την Κυριακή 24 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό 
Εσπερινό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου Ναούσης. Παράλληλα στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου 
Βεροίας θα τελεστεί Εσπερινός και θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Νίκων Αγιορείτης με 
θέμα: «Ο Σταυρός».

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

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

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

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

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

π.μ.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΩΝ.
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

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 
Ο αδελφός, 
Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Aθανασίου Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΦΑΝΟΥΛΑΣ
ΚΩΤΕΛΗ 

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Θα ακολουθήσει δεξίωση στη ΓΑΛΗΝΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Σάββα (Κυριωτίσσης) Βέ-
ροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓ.
ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ 

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

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια 

Ο αδελφός, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς 

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού



Τρία νέα προγράμματα 
προώθησης από τη Novacert

Αμερική, Ασία και Μέση Ανατολή 
αποτελούν τους επόμενους στόχους 
για την προώθηση των εξαγωγών 
Ρυζιού και Κονσερβοποιημένου Ρο-
δάκινου. Μετά την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών για την ανακήρυξη ανα-
δόχου, η Novacert ανακοινώνει την 
ανάληψη καθηκόντων εκτελεστικού 
οργανισμού για τα εξής τρία Ευρω-
παϊκά Προγράμματα Προώθησης: 

• Ενέργειες Ενημέρωσης και 
προώθησης Ρυζιού στην Ιορδανία, 
τον Λίβανο και τα Η.Α.Ε. της Αγρο-
τικής Εταιρικής Σύμπραξης Θεσσα-
λονίκης– ΕΑΣΘ ΑΕ, με διακριτικό 
τίτλο “European Rice – Rise to the 
Flavour”.

• Ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης κονσερβοποιημένων ρο-
δάκινων στη Ν. Κορέα και τη Σιγκα-
πούρη της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης - ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε., με διακριτικό τίτλο “Freshcano – European Fresh Canned Peaches”.

• Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης κονσερβοποιημένων ροδάκινων στον Καναδά, την Κολομβία και το Μεξικό της 
Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης - ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε., με διακριτικό τίτλο “Freshcano – European Fresh Canned Peaches”.

Τα τρία έργα συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκ. ευρώ, αφο-
ρούν εκστρατείες τριετούς διάρκειας και περιλαμβάνουν σειρά 
ενεργειών όπως: συμμετοχή σε εκθέσεις, ενημερωτικές εκδηλώ-
σεις, επιχειρηματικές αποστολές, διαφημιστικές καταχωρίσεις σε 
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ηλεκτρονική ενημέρωση (website, 
social media και εφαρμογές για smartphone), ενημερωτικά βίντεο 
και πληθώρα δράσεων με στόχο την προώθηση των προϊόντων 
στις χώρες – στόχους.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
του Εμμανουήλ και της Αθηνάς, 
το γένος Σαμαρά, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΤΣΑΛΕΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Νικο-
λάου και της Ευανθίας, το γένος 

Δρανίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου 
και Ελένης Βέροιας.

Αγαπητοί φίλες και φίλοι
 εκπρόσωποι του τύπου,
την Κυριακή 24 Μαρτίου 
2019, στις 11 το πρωί,

η Ανεξάρτητη
 Κίνηση Πολιτών
 δήμου Βέροιας

«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» 
και ο επικεφαλής 

της υποψήφιος δήμαρχος
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

σας προσκαλούν 
στο Μακροχώρι

όπου θα παρουσιαστεί 
το πρόγραμμα του 
συνδυασμού για το 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και την 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Η παρουσίαση 

θα πραγματοποιηθεί 
στο Cafe ΓΡΗΓΟΡΗΣ

δίπλα από το 
ΕΑΚ Μακροχωρίου

Θα χαρούμε να σας δούμε..

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση στην 

πιτσαρία Παπαγάλος
Η λέσχη μας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά της, 

την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 το μεσημέρι θα έχει συ-
νεστίαση στην πιτσαρία Παπαγάλος, στην περιοχή Εληάς 
στις 13.00.

Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμ-
βάνει ουζάκι με μεζέ, σαλάτα, κρεατικό. Για τη συμμετοχή 
σας τηλεφωνήστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας 
Ανοίξεως 90. Η λέσχη μας είναι ανοιχτή Δευτέρα, Τρίτη, 
Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή τις ώρες 10.30-12.30 
π.μ. Τηλ. 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Ενημερωτική ημερίδα 
σήμερα στο 

Επιμελητήριο Ημαθίας
Το Επιμελητήριο Ημαθί-

ας την Παρασκευή 22/3/2019 
και ώρα 4 μ.μ.,στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Επιμελη-
τηρίου Ημαθίας Κεντρικής 3, 
Βέροια διενεργεί Ενημερω-
τική Ημερίδα με θέμα: «120 
Δόσεις προς ΔΟΥ και ΕΦΚΑ 
– Κόκκινα Δάνεια – Εξωδι-
καστικός Μηχανισμός Ρύθ-
μισης Χρεών Επιχειρήσεων,  
Ελευθέρων Επαγγελματιών 
και Αγροτών»,

Η Ενημερωτική Ημερίδα 
με κεντρικό ομιλητή τον Ει-
δικό Γραμματέα Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη 
Κουρμούση,  εστιάζει στην παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου του εξωδικαστικού 
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλώ στην α-

νοιχτή πολιτική ομιλία μου, 
που θα πραγματοποιηθεί 
στις 27 Μαρτίου 2019, η-
μέρα Τετάρτη, στις 8.30 
μ.μ., στον κινηματογρά-
φο ΣΤΑΡ.

Με εκτίμηση,
Αντώνης Μαρκούλης
Υποψήφιος Δήμαρχος 

Βέροιας
Επικεφαλής συνδυασμού «Προτεραιότητα στον Πολίτη»
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Ο Δήμος Αλεξάν-
δρειας Αντιδήμαρχος 
Αυτοτελούς Τμήμα-
τος Κοινωνικής Προ-
στασίας Παιδείας και 
Πολιτισμού Δήμου Α-
λεξάνδρειας, Στέφανος 
Δριστάς, ανακοινώνει 
ότι άρχισε η υποβολή 
των αιτήσεων για το 
Επίδομα Στέγασης. Οι 
αιτήσεις μπορούν να 
υποβληθούν ηλεκτρο-
νικά είτε από τους ί-
διους τους αιτούντες, 
απευθείας συμπληρώ-
νοντας την αίτηση που 
διατίθεται ηλεκτρονικά 
στην ιστοσελίδα www.
epidomastegasis.gr 
χρησιμοποιώντας τους 
προσωπικούς κωδι-
κούς πρόσβασης στο 
TAXISnet, είτε μέσω 
των Δήμων, είτε μέσω των Κέντρων Κοινότητας. Η 
προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι ανοι-
χτή καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με 
απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλει-
στικά στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας, εφόσον η 
μονογονεϊκότητα ή η ύπαρξη απροστάτευτου τέκνου 
δεν αντλούνται αυτόματα από τις ηλεκτρονικές δια-
σταυρώσεις. 

Η μονάδα που υποβάλλει την αίτηση είναι το 
νοικοκυριό, τουτέστιν, η αίτηση συμπληρώνεται από 
όλα τα ενήλικα άτομα που διαβιούν κάτω από την 
ίδια στέγη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική 
υποβολή της αίτησης είναι η συμπλήρωση όλων των 
υποχρεωτικών πεδίων. Οι αιτούντες δηλώνουν υπο-
χρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας τους . Η αίτηση υ-
ποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής φο-
ρολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγό του, στο όνομα 
του οποίου έχει συναφθεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο. 
Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης και σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέ-
ντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυ-
ρώσεων, ο αιτών δύναται να υποβάλλει οριστικά την 
αίτηση. Σε περίπτωση που προκύψει αναντιστοιχία,  
ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει στο Δήμο ή στο 
Κέντρο Κοινότητας διαμονής του, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την αλλαγή. 

 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

• Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα 
ενήλικα μέλη του νοικοκυριού συμπεριλαμβανομένου 
και των φιλοξενουμένων  με θεωρημένο το γνήσιο 
της υπογραφής τους (διατίθεται στην Κοινωνική Υ-
πηρεσία και στην ιστοσελίδα www.epidomastegasis.
gr ) 

• Αριθμός ΑΜΚΑ και  ΑΦΜ όλων των μελών του 
νοικοκυριού και των φιλοξενούμενων (εάν υπάρ-
χουν) 

• Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο το οποίο πρέπει να 
είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης 
του επιδόματος.

• Δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου 
• Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN 
• Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού 

είναι διαφορετική απαιτείται οποιοδήποτε δικαιολο-
γητικό τεκμηριώνει την μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό 
γέννησης , ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητι-
κό γάμου κλπ)

• Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός 
και εφόσον η παραμονή του δεν αντλείται μέσω των 
ηλεκτρονικών διασταυρώσεων απαιτείται η προσκό-
μιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης 
αιτήματος ανανέωσης της .

• Σε περίπτωση που για κάποιον αιτούντα δεν 
καλύπτεται το κριτήριο περί διαμονής των ενήλικων 
μελών στην Ελλάδα, (κυρίως παιδιά τα οποία έκαναν 
λιγότερες από πέντε (5) φορολογικές δηλώσεις τα 
τελευταία πέντε (5) έτη) πρέπει να προσκομίσουν 
φορολογικές δηλώσεις έντυπο  Ε1 των γονέων τους 

στις οποίες φαίνονται ως προστατευόμενα μέλη 
τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορούν να αιτηθούν οι αι-
τούντες διεθνούς προστασίας (αιτούντες άσυλο), κά-
τοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής και όσοι 
έχουν αιτηθεί αρχική έκδοση άδειας διαμονής .

• Στις μονογονεϊκές οικογένειες κάθε πρόσφορο 
δικαιολογητικό που τεκμηριώνει ότι μόνο ένας γονέ-
ας ασκεί την επιμέλεια (δικαστική απόφαση, συμβο-
λαιογραφική πράξη, κλπ).

• Έντυπο φορολογικής δήλωσης E1
• Λογαριασμός ΔΕΗ
  
 Το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστω-

ση σε τραπεζικό λογαριασμού του δικαιούχου.  Το 
δικαίωμα εισοδηματικής ενίσχυσης ισχύει από την 
1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που υπο-
βλήθηκε η αίτηση.  Κατά την πρώτη εφαρμογή του 
προγράμματος  για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν 
τον Μάρτιο και τον Απρίλιο το δικαίωμα υποβολής 
του επιδόματος αρχίζει από 1/1/2019, με την προϋ-
πόθεση ότι υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο από την 
ημερομηνία αυτή. 

 Εξαιρέσεις Υπαγωγής στο πρόγραμμα
 Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών:
• που αφορούν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες .
• που μισθώνουν τμήμα κατοικίας 
• που μισθώνουν ως κατοικία ακίνητο συγγενών 

Α΄ βαθμού εξ΄ αίματος ή εξ’ αγχιστείας  ή πρώ-
ην συζύγου, καθώς και ετέρου μέρους συμφώνου 
συμβίωσης, εκτός κι αν η σύμβαση μίσθωσης έχει 
ημερομηνία πριν την 31/01/2019 και έχει υποβληθεί 
εμπροθέσμως.

• που μισθώνουν κατοικία που τους είχε παραχω-
ρηθεί σε προηγούμενη φορολογική χρήση.

• που έχουν ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα 
επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου.

 Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα
 Το εισόδημα του νοικοκυριού όπως προκύπτει 

από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις του 
νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 
ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανό-
μενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος νοικοκυριού. 
Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
21.000 ευρώ ετησίως ανεξάρτητα την σύνθεση του 
νοικοκυριού. 

 Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περι-
ουσίας του νοικοκυριού, όπως αυτή ορίζεται από την 
ΚΥΑ,  δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το 
ποσό των 120.000 ευρώ για το πρώτο άτομο, προ-
σαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο 
μέλος του νοικοκυριού και με ανώτερο όριο για κάθε 
ωφελούμενη μονάδα έως 180.000 ευρώ.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα 
Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού, 
όπου στεγάζεται και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, 
δίπλα στο ΚΑΠΗ) στα τηλέφωνα 23330 – 53071 και 
53072, καθώς επίσης και στο Παράρτημα ΡΟΜΑ 
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία 
Παπαντωνίου) στο τηλ. 23330 – 23114.-

Το Σάββατο 23 Μαρτίου στη Νάουσα
Ομιλία για τη 

δημιουργία και 
την εξέλιξη του 

ηλιακού μας 
συστήματος

Συνεχίζεται η επιτυχημένη σειρά των ομιλιών 
«Αστέρια και Άνθρωποι στη νέα χιλιετία» που διορ-
γανώνουν ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας και η 
Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου - πα-
ράρτημα Νάουσας.

Η επόμενη ομιλία με τίτλο «Η δημιουργία και η 
εξέλιξη του ηλιακού μας συστήματος» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019 
και ώρα 20:00 στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα «Βέτλανς»). Ο-
μιλητής θα είναι ο κ. Κλεομένης Τσιγάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής του  τομέα αστροφυσι-
κής, αστρονομίας και μηχανικής του Α.Π.Θ.

Πρώτη θέση για το 5ο Γυμνάσιο Βέροιας 
στους μαθητικούς αγώνες γλώσσας

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δεύτερη   διασχολική φάση των 
τρίτων Μαθητικών Αγώνων Γλώσσας για τα  Γυμνάσια της  Ημαθίας και της Πιερίας. Το 5ο Γυμνά-
σιο Βέροιας φιλοξένησε τη διοργάνωση αφού ήταν το σχολείο που πρώτευσε την προηγούμενη 
χρονιά. Στο φετινό διαγωνισμό το 5ο Γυμνάσιο για τρίτη φορά κατέλαβε την  πρώτη θέση.

Θέλουμε να συγχαρούμε όλους τους μαθητές για τη συμμετοχή και την υψηλή τους  γλωσσική 
επίδοση αλλά και για τη συνεργατικότητα και την ευγενή άμιλλα που επέδειξαν .

Οι μαθητές που αποτελούν την ομάδα του σχολείου είναι οι:
1. Αλκιβιάδης Βαν ντερ Σπόελ
2. Αναστασία Καπετανάκη
3. Κουκουτέγου Μαρίλια
4. Γαλάτεια Κυριάκου
5. Βασιλική Χαμαλή 

Ο Διευθυντής & ο σύλλογος διδασκόντων

Υποβολή των αιτήσεων για το 
Επίδομα Στέγασης από δικαιούχους 

του Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Γκαλερί Παπατζίκου, ο Όμιλος Σκράμπλ 
Βέροιας και οι εκδόσεις Ιβίσκος παρουσιάζουν 
το βιβλίο «Μακροζωία – Ο Απόλυτος Οδηγός» 
της συγγραφέος Ρούλας Γκόλιου , την Κυριακή 
24 Μαρτίου ,στις 11.30 π.μ, στο καφέ ‘’Εκτός 
Χάρτη’’ της γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ (Ελ. Βενιζέ-
λου 43 - Βέροια)

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Η Αναστασία Καρακόλη, φαρμακοποιός και 

η Ρούλα Γκόλιου, βιολόγος και συγγραφέας 
του βιβλίου

Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον και χρή-
σιμο βιβλίο που ρίχνει άπλετο φως σε όλους 
τους παράγοντες της μακροζωίας και στους 
τρόπους για να την κατακτήσουμε, ώστε να 
ζούμε με υγεία και ποιότητα και να χαιρόμαστε 
τη ζωή ως το τέλος, σε αρμονία με τη φύση και 
με τους συνανθρώπους μας.

Αντλεί πληροφορίες από την πανάρχαια 
γνώση και σοφία ως την τελευταία λέξη της 
επιστήμης.

Με πολλές προσωπικές ιστορίες και βιω-
ματικές αφηγήσεις υπερήλικων και υπεραιω-
νόβιων

Και πολλές ασκήσεις, συνταγές και πρακτι-
κές για τη μακροζωία.

Η Ρούλα Γκόλιου είναι βιολόγος, απόφοιτος 
του βιολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

Τα έτη 1977-80 εργάστηκε ως δημοσιογρά-
φος στην εφημερίδα « ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ».

Από το 1980 υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός 
στη Μέση Εκπαίδευση. Κατά την περίοδο της 
θητείας της ως εκπαιδευτικού δραστηριοποιή-
θηκε ιδιαίτερα στο χώρο της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης.
Ανέπτυξε κοινωνική και πολιτιστική δράση 

μέσα από τοπικούς συλλόγους και φορείς είτε 
ως ενεργό μέλος είτε ως εκλεγμένη εκπρόσω-
πος .

Αρθρογράφησε και αρθρογραφεί στον το-
πικό τύπο αλλά και σε περιοδικά σε θέματα 
κυρίως εκπαίδευσης, περιβάλλοντος και κοινω-
νικού χαρακτήρα.

Από το 2000 ασχολήθηκε με συγγραφή, 
επιστημονική επιμέλεια και μεταφράσεις βιβλί-
ων και είχε την ευκαιρία να εντρυφήσει σε θέ-
ματα ολιστικής και εναλλακτικής θεραπευτικής.

Παρουσίαση βιβλίου
«Μακροζωία ο Απόλυτος 
οδηγός» Ρούλας Γκόλιου 
στο καφέ ‘’Εκτός Χάρτη’’



Εκδηλώσεις για την 
Επέτειο της 25ης Μαρτί-
ου 1821, διοργανώνει ο 
Δήμος Νάουσας σύμφω-
να με το παρακάτω πρό-
γραμμα: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ  25  ΜΑΡ-
ΤΙΟΥ 2019 

 Ώρα 08.00 Εωθινό 
από τη Φιλαρμονική της 
πόλης. Θα σημάνουν χαρ-
μόσυνα οι καμπάνες. 

 Ώρα 08.00 Έπαρση 
της Σημαίας στο Ηρώο 
της πόλης 

 Ώρα 10.30 ΔΟΞΟΛΟ-
ΓΙΑ στο Μητροπολιτικό 
Ναό της Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος.  Απόδοση 
τιμών από τη Φιλαρμονι-
κή της πόλης και το Στρατό.  Θα παραστούν αντιπροσωπείες 
όλων των Σχολείων με τις Σημαίες. 

 Ώρα 11.15  Καφές στη Λέσχη Αξιωματικών Νάουσας. 
 Ώρα 11.30 Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο 

της πόλης.  Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την 
Εκπαιδευτικό του 3ου Γυμνασίου Νάουσας κ. Ολυμπία Κελε-
μουρίδου.

Ενός λεπτού σιγή υπέρ των πεσόντων και Εθνικός Ύμνος. 
 Ώρα 12.00 ΠΑΡΕΛΑΣΗ στο χώρο μπροστά από το Ηρώο 

της πόλης.  
 Θα προηγείται η Φιλαρμονική. Θα παρελάσουν Ανάπηροι 

και Τραυματίες πολέμου, ο έχων το Γενικό Πρόσταγμα, Πολιτι-
στικά Σωματεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, Οδηγοί, 
Πρόσκοποι, Στρατός. Της παρελάσεως θα ηγηθεί η Καθηγή-
τρια Φυσικής Αγωγής του 6ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας κ. 
Μαριάνθη Οικονόμου.                         

 Ώρα 20.00 Υποστολή της σημαίας από τμήμα Στρατού. 
  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ 
 Των Δημοσίων και Δημοτικών Καταστημάτων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ 

και  ιδιωτικών καταστημάτων και οικιών από το πρωί της 24ης 
μέχρι το απόγευμα της  25ης Mαρτίου 2019 και φωταγώγηση 
των Δημοσίων και Δημοτικών Καταστημάτων καθώς και των 
καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών της πόλης κατά τις  
βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου 2019. 

Στην Τοπική Κοινότητα Στενημάχου θα γίνει Δοξολογία 
και θ’ ακολουθήσει κατάθεση 
στεφάνων και παρέλαση μαθη-
τών. 

Στην Τοπική Κοινότητα Ρο-
δοχωρίου θα γίνει Δοξολογία 
και θ’ ακολουθήσει κατάθεση 
στεφάνων. 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ-
ΘΕΜΙΩΝ 

 Ειδικότερα, το πρωί της 
Δευτέρας 25 Μαρτίου 2019, τις 
ώρες από 07:30 έως 12:00, Δο-
ξολογία, κατάθεση στεφάνων και 
παρέλαση μαθητών θα γίνουν: 

 1) Στη Δημοτική Κοινότητα 
Κοπανού 2) Στην Τοπική Κοι-
νότητα Επισκοπής 3) Στην Το-
πική Κοινότητα Λευκαδίων 4) 
Στην Τοπική Κοινότητα Μαρί-
νας 5) Στην Τοπική Κοινότητα 
Μονοσπίτων 6) Στην Τοπική 
Κοινότητα Χαρίεσσας 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙ-
ΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 

 Ειδικότερα, το πρωί της Δευ-
τέρας 25 Μαρτίου 2019, στις 
Τοπικές Κοινότητες Αγγελοχω-
ρίου, Πολυπλατάνου και Ζερ-
βοχωρίου (Άνω Ζερβοχώρι, 
Παλαιό Ζερβοχώρι και Αρχάγ-
γελο) το πρόγραμμα είναι το 
παρακάτω: 

 - Ώρα 7.30 π.μ. θα σημά-
νουν οι καμπάνες των Ιερών 
Ναών των οικισμών της Δ.Ε. Ει-
ρηνούπολης. - Ωρα 10.15 π.μ. 
προσέλευση επισήμων και αντι-
προσωπειών των σχολείων με 

τις σημαίες. - Ώρα 10.30 π.μ. Επίσημη δοξολογία στους Ιερούς 
Ναούς της Δημοτικής Ενότητας, από τους  Ιερείς  αυτών. - Ώρα 
10.45 π.μ. Τρισάγιο και κατάθεση Στεφάνων στα Ηρώα των 
Δημοτικών Διαμερισμάτων. - Ώρα 11.15 π.μ. παρέλαση στις  
κεντρικές οδούς των Δημοτικών Διαμερισμάτων από τους 
Μαθητές, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και την Φιλαρμονική 
Ειρηνούπολης. 
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Την Τετάρτη 3 Απριλίου 
Ημερήσια εκδρομή με τον Όμιλο 

Προστασίας Παιδιού Βέροιας
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στη Γουμένισσα (Μο-

ναστήρια της περιοχής) - Λίμνη Κερκίνη - Κιλκίς με τιμή συμμετοχής 20 Ευρώ. Τα έσοδα 
από την εκδρομή, θα διατεθούν για τις ανάγκες του Ομίλου. Ώρα αναχώρησης 07.30 π.μ. 
απο την Πλατεία Εληας και την Πλατεία Ωρολογίου.  Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία 
του Ομίλου Δευτ- Τετ -Παρ, 11.00 -13.00 στα γραφεία του Ομίλου στα τηλ. 23310/22676, 
6946723186, 6978001783, 6982701732

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

 Ευχαριστήριο προς το 5ο Σύστημα Προκόπων
Το 5ο Σύστημα 

Προσκόπων Βέροι-
ας για 15η συνεχή 
χρονιά «πιστό» στο 
ετήσιο ραντεβού συ-
γκέντρωσης τροφί-
μων , για φορείς & 
ιδρύματα κοινωνικής 
πρόνοιας της Βέροιας 
, στο πλαίσιο του ετή-
σιου εορτασμού της 
Ημέρας Σκέψης και 
Φιλίας στις 22/2, πα-
ρέδωσε το Σάββατο 
16/3, μεγάλη ποσότη-
τα τροφίμων μακράς 
διαρκείας και γάλατα στον Όμιλο Προστασίας Παιδιού Βέροιας. Ευχαριστούμε θερμά 
τον Αρχηγό του 5ου Συστήματος Προσκόπων Ανέστη Παντελίδη, τον Αρχηγό της 
5ης Ομάδας Προσκόπων Παύλο Τόκα και κυρίως όλα τα λυκόπουλα, προσκόπους, 
ανιχνευτές και βαθμοφόρους που συμμετείχαν στη συγκέντρωση και μεταφορά των 
τροφίμων, αφιέρωνοντας πολύτιμες ώρες από τον ελεύθερο τους χρόνο για να δια-
δώσουν τις αξίες της προσφοράς και του εθελοντισμού.

Ομιλία του π. Μελέτιου Κουράκλη 
για τη συμβολή 

του Ιερού Κλήρου 
στούς Αγώνες 

του Έθνους
         
Τήν Κυριακή 24 Μαρτίου στίς 11:30 

π.μ. στό Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο 
(πλησίον τοῦ βήματος τοῦ Ἀποστόλου  
Παύλου) θά πραγματοποιηθεῖ ἐκδήλωση 
γιά τήν ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου στήν 
ὁποία θά ὁμιλήσει ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Ἀρχιμανδρίτης π. Μελέτιος Κουράκλης, 
Διευθυντής Θρησκευτικοῦ ΓΕΣ μέ θέμα: 
«Ἡ συμβολή τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου στούς ἀ-
γῶνες τοῦ Ἔθνους» καί θά συμμετάσχει 
ἡ Βυζαντινή καί Παραδοσιακή Χορωδία 
τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.     

Επετειακές εκδηλώσεις 
για την 25η Μαρτίου 

από τον Δήμο Νάουσας

«Παίζουμε για τον Αυτισμό»
Εκδήλωση από 

“Τα Παιδιά της Άνοιξης’’ 
στην πλατεία Δημαρχείου 

της Βέροιας
Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρ-

τισης ΑμεΑ “Τα Παιδιά της Άνοιξης’’ σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του 
Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), διοργανώνουν την εκδήλωση «Παίζουμε για τον 
Αυτισμό», που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας την Τρίτη 
2 Απριλίου (ώρες 10:00 π.μ. -15:00 μ.μ.) με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας Αυτισμού. 

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

Tην καμπάνια   ευαισθητοποίησης «Παίζουμε για τον Αυτισμό» στηρίζει ο Σύλλο-
γος ΜΑμα (Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό) Βέροιας. 

Απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών προσφέροντάς τους την ευκαιρία να 
συναντήσουν και να αλληλεπιδράσουν με παιδιά και ενήλικες διαφόρων αναπηριών, 
παίζοντας μαζί τους παιχνίδια νοητικής και σωματικής υγείας μέσω διαδικτύου και 
συλλέγοντας πόντους με το παιχνίδι τους.

Σκοπός: η συλλογή 500 βαθμών. Σε κάθε συμμετοχή το κοινό παίζει ηλεκτρονικά 
παιχνίδια για 5 λεπτά και προσθέτει πόντους στο συνολικό στόχο. Η συμμετοχή είναι 
δωρεάν και δεν απαιτεί γνώσεις υπολογιστή. Η όρεξη για παιχνίδι, όμως, είναι απα-
ραίτητη!

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ του Εμμανουήλ και της Μαρί-
κας, το γένος Μπλατσιώτη, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ 
του Χαράλαμπου και της Όλγας, 

το γένος Φασίδη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευ-
τικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Προφήτη 
Ηλία Βέροιας.



Σάββατο23Μαρτίου2019
Handball Premier (21η αγωνιστική)
Κραχτίδης 18:00, Bianco Monte 

Δράμα- Άρης Νίκαιας
(Δελόγλου- Θεοδοσίου, Χατζη-

γεωργίου)

ΔΑΚ Έδεσσας 18:00, Αερωπός 
Έδεσσας- ΑΣΕ Δούκα

(Κατσίκης- Μιχαηλίδης, Παρτε-
μιάν)

Α2 Ανδρών (Α’ φάση πλέι οφ)
Κέρκυρας 18:00, Φαίακας Κέρ-

κυρας- Πρωτέας Άρτας
(Τσάκωνας- Φωκίτης)
Ιωνικού 19:30, Ιωνικός ΝΦ- Πο-

σειδών Λουτρακίου
(Βήτας- Σκλαβενίτης)
ΔΓ Βριλησσίων 20:00, ΕΣΝ Βρι-

λησσίων- ΑΟ Νηρεύς
(Τόλιος- Ανταλής)
Β’ Ανδρών (14η αγωνιστική)
ΕΑΝΚ Ιωαννίνων 15:00, ΑΟ Ιω-

αννίνων- Αγ. Κωνσταντίνος Λάρισας
(Τέμης- Γιάννου)
Βόλου 17:00, Αγριά Βόλου- ΑΣ 

Ιωνικός 2010
(Αναστασίου- Παπαδόπουλος)
Αξιούπολης 18:00, Αλέξανδρος 

Αξιούπολης- Απόλλων Σταυρούπολης
(Γράψας- Κυριακού)
Ιλισίων 18:00, Ηλυσιακός- ΑΟ 

Πολιτείας
(Κινατζίδης- Φωτακίδης)
ΔΓ Καλλιθέας 21:00, Έσπερος 

Καλλιθέας- Αθηναϊκός
(Χρηστίδη- Λεφάκης)
Α2 Γυναικών (12η αγωνιστική)
ΕΑΚ Χανίων 13:00, ΕΑΧ Χανιά- 

ΑΣ Ηλιούπολης
(Σαματά- Πρεβενά)

Κυριακή24Μαρτίου2019
Α2 Ανδρών (Α’ φάση πλέι οφ)
ΔΑΚ Κιλκίς 18:00, ΓΑΣ Κιλκίς- 

Ζαφειράκης Νάουσας
(Νάσκος- Χαρίτσος)
Β’ Ανδρών (3η αγωνιστική)
Μυτιλήνης 20:00, Αίαντας Μυτι-

λήνης- ΑΟ Μυτιλήνης 
(Καπέλη- Τζουραμάνης)
Β’ Ανδρών (14η αγωνιστική)

Σπίτι του Χάντμπολ 15:00, Μα-
κεδών- Κύκλωπες

(Βαγγελτζίκης- Μπαλάκος)
Προσοτσάνης 15:00, Προσοτσά-

νη- Πανσερραϊκός
(Ουζούνης- Αγγελίδης)
ΔΓ Βύρωνα 17:00, ΑΕΚ Βύρω-

να- Πολυνίκης
(Βήτας- Σκλαβενίτης)
ΔΑΚ Αμυνταίου 18:00, Ελπίδες 

Αμυνταίου- ΑΟ Κοζάνης
(Τέμης- Πήτας)
Α2 Γυναικών (10η αγωνιστική)
ΕΑΚ Χανίων 13:30, ΕΑΧ Χανιά- 

ΑΕΚ Βύρωνα
(Πρεβενά- Μπαγάκη)
Α2 Γυναικών (12η αγωνιστική)
ΔΓ Νίκαιας 14:00, Άρης- Σεριφά-

το Αιγίου
(Παπαματθαίου- Τσάμος)
Σταυρούπολης 20:30, Απόλλων- 

Ορφέας Κατερίνης
(Γράψας- Βαγγελτζίκης)

Τετάρτη27Μαρτίου2019
Handball Premier (21η αγωνιστική)
Ρέντη 18:00, Ολυμπιακός ΣΦΠ/

Όμιλος Ξυνή- Φίλιππος Βέροιας
(Κουτσός- Ζήσης, Μίγκας)
ΧΑΝΘ 18:00, ΧΑΝΘ- Διομήδης 

Άργους
(Πατιός- Τσιάνας, Αγγελίδης)
Συκεών 20:00, Φοίβος Συκεών- 

ΑΕΣΧ Πυλαίας
(Κατσίκης- Μιχαηλίδης, Μεϊμαρίδης)

Πέμπτη28Μαρτίου2019
Β΄ Ανδρών (4η αγωνιστική)
Μυτιλήνης 17:00, Αίαντας Μυτι-

λήνης- ΑΟ Πολιχνίτου
(Καπέλη- Παπαδημητρίου)
Β΄ Ανδρών (11η αγωνιστική)
ΕΑΝΚ Ιωαννίνων 19:30, ΑΟ Ιω-

αννίνων- Ελπίδες Αμυνταίου
(Τέμης- Πήτας)

CMYK
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Δυναμική είναι η αντίδραση των 
ομάδων της Γ’ Εθνικής κατηγο-
ρίας, αναφορικά με την αναδι-

άρθρωση των κατηγοριών και με τον 
τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να 
γίνει από πλευράς Πολιτείας. Οι ομά-
δες της Γ’ Εθνικής είναι υπέρ της ανα-
βάθμισης του ελληνικού ποδοσφαίρου 
και της αναδιάρθρωσης των κατηγο-
ριών, όμως αυτό θα πρέπει να γίνει 
σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα, 
όπου δεν θα δημιουργούνται αδικίες 
για τους συλλόγους.

Ως γνωστόν, η Νίκη Βόλου συνέταξε πρόταση, 
την οποία υπέγραψαν ιστορικές ομάδες που εκπρο-
σωπούν μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, με κόσμο και 

αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής κατη-
γορίας.

Δεκαέξι ομάδες έχουν υπογράψει την πρόταση 
και συγκεκριμένα οι: Καβάλα, Νέστος Χρυσούπολης, 
ΒΕΡΟΙΑ, Άρης Παλαιοχωρίου, Μακεδονικός Φούφα, 
Κρόνος Αργυράδων, Ολυμπιακός Βόλου, Νίκη Βό-
λου, Ιεράπετρα, Εθνικός, Ιωνικός, Διαγόρας Ρόδου, 
Αιγάλεω, Ηλυσιακός, Καλαμάτα, Ασπρόπυργος. Η 
μοναδική ομάδα από αυτές που βρίσκονται στις δύο 
πρώτες θέσεις των οκτώ ομίλων της Γ’ Εθνικής και 
δεν υπέγραψε είναι ο Ιάλυσος Ρόδου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι οποίες 
πηγάζουν από την πόλη του Βόλου, η πρόταση των 
ομάδων της Γ’ Εθνικής με τις υπογραφές των σωμα-
τείων θα προωθηθεί στους αρμόδιους φορείς, ενώ 
ήδη έχουν αρχίσει επαφές, προκειμένου να υποστη-
ριχθεί η θέση των ομάδων και να μην προχωρήσει 
από την προσεχή αγωνιστική περίοδο η αναδιάρ-
θρωση, με τη δημιουργία της Σούπερ Λιγκ 2.

Πηγή: mikriliga.com

Εκδικάστηκε όπως αναμενόταν 
σήμερα η υπόθεση του Αλέ-
ξανδρου Βεργώνη. Ο έμπειρος 

πρώην μέσος του Απόλλωνα Πόντου 
(νυν αρχηγός της ΒΕΡΟΙΑΣ) ζήτησε 
δια του νομικού εκπροσώπου του, 
Πάρη Ατλαμάζογλου την κατάπτωση 
εγγυητικής της «κοκκινόμαυρης» ΠΑΕ, 
όπερ και εγένετο.

Οι Πόντιοι δεν εκπροσωπήθηκαν νομικά, ενώ 
δεν υπήρξε συζήτηση για το θέμα Γκουγκούδη και 
το θέμα επιλύθηκε ήδη ανάμεσα στις δυο πλευρές 
με διακανονισμό (άλλωστε ήταν μικρό το οφειλόμενο 
ποσό).

Από την πλευρά του παίκτη τονίζουν ότι η συνο-
λική οφειλή, που αμφισβητείται από τον Απόλλωνα 
(επισημαίνει η ΠΑΕ ότι οφείλει λιγότερα), είναι περί-
που 38.000 ευρώ, ενώ το ύψος της εγγυητικής, που 
εισπράττει άμεσα η πλευρά του παίκτη είναι 20.000 
ευρώ, με τον Βεργώνη να περιμένει και τα υπόλοιπα.

Έτσι, εκτός από την εξόφληση του πρώην παίκτη 
του, ο Απόλλων πρέπει να φροντίσει και για την αντι-
κατάσταση της εγγυητικής το επόμενο διάστημα, για 
να συνεχίσει ομαλά στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά: 
Αίτηση των αθλητών Σπυρίδωνος Γκουγκούδη 

και Αλέξανδρου Βεργώνη περί κατάπτωσης της εγ-
γυητικής επιστολής της ΠΑΕ Απόλλων Πόντου.

α) ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ για τον αθλη-
τή Σ. Γκουγκούδη

β) ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ για τον αθλητή Α. Βεργώνη
Πηγή: arenafm.gr

ΚλιμακώνεταιηαντίδρασητηςΓ’
Εθνικήςγιατηναναδιάρθρωση
Υπέγραψε και η ΒΕΡΟΙΑ την πρόταση

Κατάπτωση εγγυητικής
στον Απόλλωνα Πόντου από οφειλές 

στον Αλέξη Βεργώνη

ΕΠΣΗμαθίας
Στις 3 Απριλίου οι επαναληπτικοί 

αγώνες του Κυπέλλου
Από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας ανακοινώθηκε ότι οι επαναληπτι-

κοί αγώνες της Ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου, θα διεξαχθούν την Τετάρτη 03 Απριλίου και ώρα 16.00 
σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

1.-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ (2-1)
2.-Π.Σ.ΒΕΡΟΙΑ-ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ (0-1)
* Σε παρένθεση τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων
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Με το δεξί η ΧΑΝΘ
στην πρεμιέρα την

Προοδευτική Αγρινίου 32-23 
Η ΧΑΝΘ νίκησε την Προοδευτική Αγρινίου με 32-23 στον πρώτο αγώνα 

της τελικής φάσης του πανελληνίου πρωταθλήματος εφήβων, στο Φιλίππειο 
της Βέροιας.

Απέναντι στην θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα της τελικής φάσης η ΧΑΝΘ 
πήρε από το ξεκίνημα μία διαφορά ασφαλείας, την οποία διατήρησε έως το 
τέλος χωρίς να ανεβάσει ιδιαίτερα ρυθμούς . Από τους νικητές απουσίαζε ο 
Αγαθόνικος, που έμεινε προληπτικά εκτός αποστολής, ενώ κορυφαίοι ήταν ο 
Γιώργος Παπαβασίλης με 8 γκολ και ο Παναγιώτης Ανδρεαδάκης με 7. Από 
την Προοδευτική ξεχώρισαν οι Αποστολόπουλος και Συράκος με 6 και 7 γκολ 
αντίστοιχα.

Τα πεντάλεπτα: 1-5, 2-8, 3-10, 3-13, 6-6, 9-16 (ημχ), 12-20, 14-21, 16-24, 
18-25, 21-27, 23-32.

Προοδευτική Αγρινίου:Τσουμάρης, Καραπιπέρης, Αγγελακόπουλος 1, Κ. 
Φέγγουλης 1, Σκαβάρας 2, Γ. Φέγγουλης 1, Σιδέρης 3, Τσάμης 2, Αποστολό-
πουλος 6, Συράκος 7, Νταγιαντάς, Λάμη.

ΧΑΝΘ (Τούτσης): Πάντσιος 3, Καρούσης, Ανδρεαδάκης 7, Μαργαρίτης, 
Φωτιάδης, Μαρίνης 1, Παπαβασίλης 8, Μπίλλιας, Ασκεπίδης 3, Βολιώτης, Μα-
μούρης 1, Ντέμπος 4, Τρεμπέλας, Οκανταρίδης, 1, Μυρωδικός 1, Οσάγκι 3.

Διαιτητές: Σαπανίδης – Ηλιάδης. Δίλεπτα: 2-6. Πέναλτι: 2/2 – 3/3

Handball Premier - 21η αγωνιστική
Πρόγραμμα και Διαιτητές (23-28/3/2019)



Ο Ολυμπιακός νίκησε την Πυλαία με 24-23 και 
έκανε καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στην 
τετράδα του πανελληνίου πρωταθλήματος εφήβων, 
που ξεκίνησε σήμερα στη Βέροια.

Ο Ολυμπιακός νίκησε την Πυλαία με 24-23 και 
έκανε καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στην 
τετράδα του πανελληνίου πρωταθλήματος εφήβων, 
που ξεκίνησε σήμερα στη Βέροια.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν πρωταγωνιστές τον τερμα-
τοφύλακα Μάρκο Τερλέτσκι και τους Μάινα και Λόλα 
με 7 και 9 γκολ αντίστοιχα, ενώ για την Πυλαία 11 
γκολ πέτυχε ο Κωνσταντίνος Κουκμίσης.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό 
χώρο του Φιλίππειου και σταδιακά έχτισε 
ένα προβάδισμα για να μπει στα αποδυτή-
ρια με διαφορά τεσσάρων τερμάτων (14-
10).

Ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 17-11 στο 
ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, όμως η 
Πυλαία μείωσε σε 18-16 στο 45′ και σε 
19-18 στο 48′. Οι ερυθρόλευκοι ανέβασαν 

τη διαφορά στο 23-20, οι Θεσσαλονικείς μείωσαν 
και πάλι στο γκολ (23-22 στο 54′). Με γκολ του Λόλα 
στο 57:00 ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 24-22 και 
παράλληλα η Πυλαία τιμωρήθηκε με δίλεπτο καθώς 
καθώς βρέθηκε με 8ο παίκτη στον αγωνιστικό χώρο. 
Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα η Πυλαία μείωσε 
σε 24-23 με τον Κουκμίση, ο Ολυμπιακόςς δεν απά-
ντησε και η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρέθηκε με τη 
μπάλα για μια τελευταία επίθεση. Τρία δεύτερα πριν 
το τέλος έγινε φάουλ, ο Κουκμίσης πήρε το τελευταίο 
σουτ, αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ και έτσι η κόρνα 
της λήξης βρήκε τους παίκτες του Ολυμπιακού να 
πανηγυρίζουν για τους δύο βαθμούς.

Κανονικά συνεχίζεται το πρωτά-
θλημα μπάσκετς της Γ’ Εθνικής 
την Κυριακή 24 Μαρτίου με την 

20η αγωνιστική.

Και οι δύο ομάδες της Ένωσης δίνουν αγώνες 
εκτός έδρας και μάλιστα με ισχυρούς αντιπάλους.

Συγκεκκριμμενα ο ΑΟΚ Βέροιας θα αντιμετωπίσει 
στον Βόλο τον Ολυμπιακό ενώ η Μελίκη θα μεταβεί 
στα Γρεβενά όπου θα αντιμετωπίσει τον Πρωτέα 

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές 

3οςΌμιλος
Κυριακή24Μαρτίου
Βόλου 17.00 Ολυμπιακός Βόλου-ΑΟΚ Βέροιας 

Γραικός-Κουκουλεκίδης (Μόρφη)

Μπάρας 17.00 Ίκαροι Τρικάλων-ΑΟ Καλαμπάκας 
Τσουμαχίδης-Μπούγλος Π. (Κουσαϊτης)

Γρεβενών 17.00 Πρωτέας Γρεβενών-ΓΑΣ Μελίκης 
Γκέκας-Γεωργούλης (Πλεξίδας)

Παλαμά 17.00 Τιτάνες Παλαμά-ΑΓΣ Ιωαννίνων 
Βασιλόπουλος-Δέλλας (Μανάσης)

Εκπ. Μαντουλίδη 17.00 ΜΑΣ Μαντου-
λίδης-Δόξα Λευκάδας Σαρακενίδης-Χατζη-
μπαλίδης (Δέλλας)

Πολυκάστρου 17.00 ΜΠΑΣ Εύαθλος 
Μακ.-Νικόπολη Πρέβεζας Ισιγώνης-Λάλλα 
(Ελευθεριάδης)

Έχοντας 
πρωταγω-
νιστή τον 

τερματοφύλακά 
του, Παναγιώτη 
Παπαντωνόπου-
λο, ο Διομήδης 
Άργους νίκησε τον 
Φίλιππο με 20-23, 
στην πρεμιέρα του 
Final 8 των εφή-
βων, στη Βέροια.

Ο διεθνής τερματοφύ-
λακας της Εθνικής εφήβων, με 18 αποκρούσεις 
έπαιξε και για τους απόντες του Διομήδη, Μπινιάρη 
(δεν ήρθε στη Βέροια) και Αναγνωστόπουλο (τραυ-
ματίας), κρατώντας τους γηπεδούχους χωρίς γκολ 
για μεγάλα διαστήματα και ήταν καθοριστικός στην 
εξέλιξη του αγώνα.

Τα πεντάλεπτα: 1-3, 4-6, 7-6, 8-7, 9-11, 11-15 (η-
μχ), 13-16, 15-18, 15-19, 15-19, 18-21, 20-23.

Φίλιππος Βέροιας (Σαράφης):Στεργιόπουλος, Τζί-
μπουλας 3, Λυκοστράτης, Κουκουτσίδης 5, Πετρομε-
λίδης, Παπαδόπουλος 1, Ταραμονλής 3, Στανκίδης, 
Τζωρτζίνης 1, Παπαγιάννης 5, Χουδαβέρδογλου, 
Μπαλτατζής, Γιουρούκης, Καρανάτσιος, Ζούζος 1, 
Τσίρπανλης.

Διομήδης Άργους (Δημήτρουλας): Μπόλιαρης 3, 
Σχοινοχωρίτης 1, Λαμπρόπουλος 3, Τσιγαρίδας 3, 

Παπαντωνόπουλος, Αναγνωστόπουλος, Ρουσσό-
πουλος 4, Μούγιτς 4, Σμυρνιώτης 2, Μιχαλόπουλος, 
Χατζηκωνσταντινου, Ντούρος 3, Μπελιτσιάνης, Πα-
παγιαννόπουλος, Χρόνης.

Διαιτητές: Μιχαηλίδης – Νάσκος. Δίλεπτα: 4-2. 
Πέναλτι: 2/2 – 0/0

Οιβαθμολογίες
Α’ όμιλος: ΧΑΝΘ 2, Ολυμπιακός 2, ΑΕΣΧ Πυλαίας 

0, Προοδευτική Αγρινίου 0.

Β’ όμιλος: Διομήδης Άργους 2, Φοίβος, ΑΕΚ, Φί-
λιππος Βέροιας 0.

Τααποτελέσματα
Προοδευτική – ΧΑΝΘ 23-32
Ολυμπιακός ΣΦΠ – Πυλαία 24-23
Φίλιππος Βέροιας – Διομήδης Άργους 20-23
20:00 Φοίβος – ΑΕΚ

CMYK
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Εντός έδρας αγωνίζεται την 
Κυριακή 24 Μαρτίου στις 5 μ.μ 
η ομάδα μπάσκετ του Φιλίππου 

όπου στα πλαίσια της 23ης αγωνι-
στικής θα αντιμετωπίσει στο ΔΑΚ Δ. 
Βικέλας την ομάδα της Νίκης Βόλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές 
2οςΌμιλος
Μ.Τσίκινας 17.00 ΧΑΝΘ-Φαίακας Κέρκυρας Ε-

λευθεριάδης-Δημάδης (Μήτσιου)

Γέφυρας 17.00 Γέφυρα-Μακεδονικός Κοϊμτζό-
γλου-Αγραφιώτης Ιωάν. (Παραλυκίδης)

Δ. Βικέλας 17.00 Φίλιππος Βέροιας-Νίκη Βόλου 
Ντούρας-Ζαχαριάδης (Μελανίδης)

Αγρινίου 17.00 Αγρίνιο-Μαχητές Δόξας Πεύκων 
Δημόπουλος-Ασλανίδης (Μπέστιας)

Σερρών 17.00 Ίκαροι Σερρών-Φάρσαλα Τσια-
πλής-Κατωτικίδης (Δραγκιόγλου)

Ελευθερούπολης 17.00 Ελευθερούπολη-Στρατώ-
νι Φουτζήλας-Πράττος (Στουπίδης)

Ανατόλια 17.00 Ανατόλια-Έσπερος ΓΣ Λαμίας 
Παπαγεωργίου-Εκίζογλου (Βαφείδης)

Λαγκαδά 17.00 Ερμής Λαγκαδά-Προποντίς Χαλ-
κηδόνας Τσιρτσιμάλης-Σιταρίδης (Κασαπίδης)

Μπάσκετ Β’ Εθνική

Φίλιππος - Νίκη Βόλου
Ο Φίλιππος έχασε από τον Διομήδη 
Άργους με 20-23, στην πρεμιέρα του 

Final 8 των εφήβων, στη Βέροια

Μπάσκετγ’εθνική
Στον Βόλο ο ΑΟΚ στα Γρεβενά η Μελίκη

F8 Εφήβων 2019
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Με την συμμετοχή 8 ομάδων 
διεξάγεται από την Πέμπτη 
μέχρι την Κυριακή στην 

Βέροια η τελική φάση του Πανελλή-
νιου πρωταθλήματος εφήβων. Στην 
καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που 
έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου τόσο οι τοπικοί παρά-
γοντες, όσο και οι εκπρόσωποι των 
ομάδων μίλησαν για την διοργάνω-
ση.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος κ. Βοργιαζί-
δης αφού καλωσόρισε τις αποστολές αναφέρθηκε 
στην διοργάνωση που γίνεται για 2η συνεχή χρο-
νιά στην Βέροια, και αυτό όπως είπε γίνεται γιατί 
αγαπάμε το χαντ μπολ και το δείχνουμε. Πιστεύω 
οτι και του χρόνου θα έχουμε την χαρά να το δι-
οργανώσουμε και πάλι. Εύχομαι και στις 8 ομάδες 
να παίξουν όμορφο χαντ μπολ να ο καλύτερος 
να αναδειχθεί πρωταθλητής Ελλάδος. Είνια ένα 
πρωτάθλημα που οι νεαροί αποκτούν εμπειρίες με 
την συμμετοχή τους. Εύχομαι καλή παραμονή στην 
Βέροια και να επιστρέψουν υγιείς .

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ 

Στέργιος Διαμάντης αναφέρθηκε στους μακρινούς 
δεσμούς που έχει με το άθλημα αυτό (από το 1983 
ξεκίνησε) και φυσικά είναι δεμένος με τις ομάδες 
της Πόλης. Έδωσε στην συνέχεια ευχές να διε-
ξαχθεί ένα καλό πρωτάθλημα και ο καλύτερος να 
πάρει το πρωτάθλημα.»

Ο Διονύσης Ντόβας πρόεδρος της τοπικής επι-
τροπής και εκπρόσωπος της ΟΧΕ τόνισε οτι όλα 
είνια έτοιμα ώστε να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα 
και γι’ αυτό η ΟΧΕ είνια κοντά στην οργανωτική 
επιτροπή ώστε να γίνουν όλα σωστά και να υπάρ-
χουν άμεσα λύσεις.’

Ο Γ.Γ του Φιλίππου Βέροιας  Γρηγόρης Παπαϊ-
ωάννου αναφέρθηκε στον εθελοντισμό που έχει α-
ναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια (και λόγο Βριλητού) 
και εγγυώνται την σωστή διεξαγωγή των αγώνων. 
Ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και τον κ. Διαμάντη 
αφού οτι έχουμε ζητήσει δεν μας αρνήθηκαν. Κα-
λωσόρισε και τις αποστολές στην γή του Φιλίππου 
του Μακεδόνα. «

Την παρουσίασε έκανε το μέλος της οργανω-
τικής επιτροπής κ. Νόπη  Παπαδοπούλου, ενώ  
παραβρέθηκαν ακόμη παίκτες και προπονητές των 
ομάδων.

Ήταν ακόμη ο διεθνής διαιτητικής χαντ μπολ 
και υποψήφιος δημοτικός Σύμβουλος με τον νυν 
δήμαρχο .κ. Βοργιαζίδη, ο πρόεδρος της Βέροιας  
2017 Αστέριος Φεύγας

Προ των πυλών βρίσκεται η έναρξη της 39ης 
τελικής φάσης του Πανελλήνιου Εφηβικού πρω-
ταθλήματος, με το μέλλον του αθλήματος να δίνει 
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το παρόν του στην 
πόλη της Βέροιας. Η «μητρόπολη» του ελληνικού 
χάντμπολ είναι έτοιμη να υποδεχθεί την τελική φάση 
των «8» κορυφαίων συλλόγων που εξασφάλισαν την 
συμμετοχή τους στο μεγάλο αυτό γεγονός που αισί-
ως μετράει 39 χρόνια ζωής και είναι το μακροβιότερο 
μετά το Εθνικό πρωτάθλημα των Ανδρών.

Οι «8» φιναλίστ της γενιάς του ……milenium
Το παρόν τους το διασφάλισαν μέσα από την 

προκριματική φάση που έγινε στις κατά τόπους ε-
νώσεις και τα μπαράζ «8» ομάδες και αυτές είναι οι 
τρεις Θεσσαλονικείς (ΧΑΝΘ, Φοίβος Συκεών, ΑΕΣΧ 
Πυλαίας), δύο εκπρόσωποι της Αττικής (Ολυμπιακός 
ΣΦΠ και ΑΕΚ), ο Διομήδης Άργους, η Προοδευτική 
Αγρινίου και ο οικοδεσπότης Φίλιππος Βέροιας.

Πρόκειται για την ηλικία του…. Millennium κα-
θώς η βάση των ομάδων είναι η γενιά του 2000 (και 
2001) ωστόσο οι περισσότεροι σύλλογοι δίνουν τό-
πο στο ρόστερ τους αλλά και χρόνο συμμετοχής  και 
σε παίδες αθλητές (γεννημένους το 2002 & 2003).
Κάτοχος του τίτλου είναι η ΑΕΣΧ Πυλαίας η οποία 
στην προηγούμενη χαρισματική της φουρνιά των 
98 και 99 γεννηθέντων είχε πρωτοκλασσσάτα παι-
διά (99άρηδες) που παίζοντας πέρυσι της χάρισαν 
τον πρώτο της τίτλο Εφήβων και θα είναι και φέτος 
παρούσα, όπως και οι άλλοι δύο θεσσαλονικείς 
Φοίβος Συκεών και ΧΑΝΘ. Ολυμπιακός Πειραιώς και 
Φίλιππος Βέροιας συμπληρώνουν την πεντάδα των 
ομάδων που και πέρυσι βρέθηκαν στη Βέροια ενώ 
τις θέσεις των Δούκα, ΑΟ Κοζάνης και Άρη Νίκαιας 
πήραν φέτος η ΑΕΚ, η Προοδευτική Αγρινίου και ο 
Διομήδης Άργους.

Χαμόγελα στον α΄ όμιλο, «φωτιά» ο β΄
Η Κλήρωση έδωσε χαμόγελα στα φαβορί του 

α΄ ομίλου όπου ο Ολυμπιακός (πέρυσι «αρτυρός») 
έχει τον πρώτο λόγο αφού παρουσιάζεται και φέτος 
εξίσου δυναμωμένος, πάντα με κριτήρια την αγωνι-
στική εικόνα των προκριματικών. Η Πυλαία δεν έχει 
την περσινή δυναμική αλλά κέρδισε τη ΧΑΝΘ στα 
παιχνίδια της Θεσσαλονίκης και έχει προβάδισμα, με 
το μεταξύ τους παιχνίδι να κρίνει το δεύτερο εισιτή-
ριο αφού η ομάδα του Αγρινίου θα διεκδικήσει μόνο 
εμπειρίες ως την πιο αδύναμη ομάδα της διοργά-
νωσης.Στον β΄ όμιλο αναμένονται μεγάλες «μάχες». 
Ο Φοίβος με την 4άδα των διεθνών του (περσυνός 
«χάλκινος») έχει ένα προβάδισμα. Αξιόλογη ομάδα 
είναι και ο Διομήδης, ικανός να κάνει ζημιές, ενώ η 
ΑΕΚ, παρότι είναι ενισχυμένη στηρίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στους ικανότατους παίδες της οπότε υστερεί 
σε δύναμη, ωστόσο μόνο απαρατήρητη δεν θα κάνει 
την παρουσία της. Τέλος ο οικοδεσπότης Φίλιππος 
υπό άλλες συνθήκες θα ήταν το απόλυτο φαβορί αλ-
λά θα στερηθεί τις υπηρεσίες σημαντικών του όπλων 
αν και μεγαλύτερό του είναι το βάρος της φανέλας 
του.Οι συμμετοχές των συλλόγων στα τελικά

Νεοεισελθών σύλλογο έχουμε και σε αυτήν την 
διοργάνωση οπότε ο αριθμός των συλλόγων που 
συμμετέχουν στην 39χρονη αυτή διαδρομή έγιναν 
«71». Η ομάδα αυτή δεν είναι άλλη από την ΑΕΚ και 
παίρνει τη θέση της πιο «φρέσκιας» παρουσίας από 
τον ΟΣΦΠ, που πέρυσι έκανε αυτός το ντεμπούτο 
του συνδυασμένο μάλιστα και με αργυρό μετάλλιο. 
Από την άλλη η ομάδα του Αγρινίου θα κάνει μόλις 
την δεύτερη συμμετοχή της στην 39χρονη αυτή δια-
δρομή. Ο Φίλιππος είναι μακράν η κορυφαία ομάδα 
με μόλις 7 απουσίες από τις 39 διοργανώσεις, ρεκόρ 
που θα μείνει ακατάριπτο για αρκετές ακόμη δεκαετί-
ες. Ο Δούκας απουσιάζει φέτος, όπως και ο Ιωνικός 
ΝΦ, οπότε η ΧΑΝΘ που αποτελεί την 4ηδύναμη μεί-
ωσε τη διαφορά της ανεβάζοντας τις συμμετοχές της 
στις 18, ενώ ο Φοίβος ακολουθεί με 13.

Αναλυτικά όλες οι ομάδες
και οι συμμετοχές τους:

Φίλιππος Βέροιας (32)
ΑΣΕ Δούκας (22)
Ιωνικός Ν.Φ. (21)
Χ.Α.Ν.Θ. (18)
Φοίβος Συκεών (13)

Πανελλήνιος ΓΣ (10)
Αρχέλαος Κατερίνης, ΒΑΟ, ΓΑΣ Κιλκίς (9)
Διομήδης Άργους, Φαίακας Κέρκυρας, Αρίων 

Πτολεμαΐδας, ΑΓΣ Ιωαννίνων (7)
Ζαφειράκης Νάουσας, ΓΕ Βέροιας, Έσπερος 

Πατρών (6)
Γ.Σ. Δράμας, Περιστέρι Χανίων, Αναγέννηση Άρ-

τας (5)
ΑΕΣΧ Πυλαίας, Άρης Νίκαιας, ΠΑΟΚ, Δίας Πολί-

χνης, Ν. Ιωνία, Ν. Ελβετία, Αλκυών Δρεπάνου (4)

Ο Πίνακας της  «χρυσής» βίβλου
 1. Φίλιππος Βέροιας  .......................................7
-. ΑΣΕ Δούκας .................................................. 7
3. Πανελλήνιος ΓΣ ........................................... 4
4. Χ.Α.Ν.Θ.  ......................................................3
-. Ιωνικός Ν.Φ.  .................................................3
-. ΓΕ Βέροιας  ...................................................3
7. Β.Α.Ο.  ..........................................................2
-. Αρχέλαος Κατερίνης  .....................................2
-. Ζαφειράκης Νάουσας  ...................................2
10. Φοίβος Συκεών  ..........................................1
-. Διομήδης Άργους  ..........................................1
    ΓΣ Δράμας  ...................................................1
-. Πανιώνιος ΓΣ  ................................................1
-.ΑΕΣΧ Πυλαίας  ...............................................1 

Ο πίνακας των μεταλλίων
1. Φίλιππος Βέροιας  ......................................16
2. ΑΣΕ Δούκας ................................................15
3. Ιωνικός Ν.Φ.  ..............................................13
4. Χ.Α.Ν.Θ. ...................................................... 8
5. Β.Α.Ο. .......................................................... 7
6. Αρχέλαος Κατερίνης  ....................................6
-.  Ζαφειράκης Νάουσας  ..................................6
8.  Πανελλήνιος Γ.Σ.  .........................................6
9. Φοίβος Συκεών  ............................................5
-.  Γ.Ε. Βέροιας  .................................................4
11. Δίας Πολίχνης  ............................................3
12. Γ.Σ. Δράμας  ...............................................2
-. Α.Ο. Σερρών  .................................................2
-. Διομήδης Άργους  ..........................................2
-. ΑΣ. ΑΡΗΣ Θ.  ................................................2.
   ΑΕΣΧ Πυλαίας  ..............................................2
-. Πανιώνιος Γ.Σ.  ..............................................2
-.  ΙΕΚ Ξυνής  ....................................................2
18. Δράμα 86  ...................................................1
-. ΓΑΣ Κιλκίς  .....................................................1
-. Ν. Ελβετία .....................................................1
-. Α.Ε.Ε.Α  .........................................................1
-. ΠΑΟΚ  ...........................................................1
-. Άρης Νίκαιας  ................................................1
-. Κυχρέας Σαλαμίνας  ......................................1
-. ΑΕ. Χαλανδρίου  ............................................1
-. Ν. Ιωνία  ........................................................1
-. Αναγέννηση Άρτας  ........................................1
-. Ολυμπιακός ΣΦΠ  .........................................1

Πηγή e handball.gr

Συνέντευξη τύπου
Τελική φάση χαντ μπολ Εφήβων

στην Βέροια

Αφιέρωμα στο 39ο πρωτάθλημα 
εφήβων του χαντ μπολ

Επτά φορές πρωταθλητής ο Φίλιππος

Τρεις αγωνιστικές απομένουν 
για το τέλος της κανονικής 
διάρκειας της σεζόν στην Α 

ΕΚΑΣΚΕΜ και οι Αετοί Βέροιας θα 
δώσουν το δεύτερο συνεχόμενο 
τοπικό ντέρμπι.

Η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη θα μεταβεί το 
Σάββατο (23/3, 18.00) στο ΔΑΚ Νάουσας, όπου 
θα αντιμετωπίσει τον τοπικό Ζαφειράκη, μία ομάδα 
που παρουσιάζει αξιοσημείωτη σταθερότητα εντός 
έδρας, καθώς από τις 10 συνολικές νίκες που έχει 
στο πρωτάθλημα, οι 7 είναι στο «σπίτι» της.

Προβλήματα τραυματισμών δεν υπάρχουν για 

τους Αετούς, που ολοκληρώνουν σήμερα την προ-
ετοιμασία τους για την Σαββατιάτικη αναμέτρηση.

Όσον αφορά τα τμήματα υποδομής, δεν υπάρ-
χει αγωνιστική δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 24ης αγωνι-
στικής στην Α ΕΚΑΣΚΕΜ:

ΑΟΚ Αιγινιακός- Βατανιακός/Σάρισα
ΦΟ Αριδαίας – ΓΑΣΠ Πάνθηρες
Ζαφειράκης Νάουσας – Αετοί Βέροιας
ΓΑΣ Αλεξάνδρειας – Εδεσσαϊκός
ΑΓΕ Πιερίας – Αετός Κιλκίς
Πιερικός Αρχέλαος – Μέγας Αλέξανδρος Γιαννι-

τσών (20.00)
Ρεπό : Ίκαροι Γιαννιτσών

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’

Στη Νάουσα αγωνίζονται
το Σάββατο οι Αετοί Βέροιας



13M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 www.laos-epea.gr 13ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

2ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2019 Α14
Για 2η συνεχή φορά μέσα στο 2019 ο Ορέστης 

Καρανάτσιος πρωταθλητής στην Ένωση και στην 
κατηγορία Α14. Σε ενωσιακό επίπεδο ο αθλητής μας 
έχει αποδείξει την κυριαρχία του με αυτόν τον τίτλο,-
πιό σημαντική είναι η άνοδός του στην πανελλήνια 
βαθμολογία όπου ο συνδυασμός των πολύ καλών 
εμφανίσεων σε ενωσιακό αλλά και πανελλάδικό τον 
ανέβασαν πλέον στο top20. Σύμφωνα με τον προπο-
νητή του κ. Γεωργάκη Κων/νου το top10 είναι μέσα 
στις δυνατότητές του και είναι ο στόχος της χρονιάς

2ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 2019 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Η χαρά,τα γέλια και τα όμορφα συναισθήματα 

που μας προκάλεσαν οι μικροί μας αθλητές,το «μέλ-
λον» του συλλόγου μας με την απόδοσή τους το 
λιγότερο που μας έκαναν ήταν πάρα πολύ  χαρού-
μενους. Ευχόμαστε καλή συνέχεια για την υπόλοιπη 
χρονιά και για όσους αγωνίστηκαν για πρώτη φορά 
«καλό ταξίδι» στον όμορφο κόσμο του τένις. 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Χ»ιωαννίδου Νίκη
Τσαλδάρη Κατερίνα
Μπεσλίκα Δήμητρα
Σεραφείμ Ορέστης 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΠΙΠΕΔΟ
Γεωργάκη Ανίτα
Τριανταφύλλου Κάτια
Μπέκα Νικολέτα
Κολτσιάκης Λευτέρης
Κολτσιάκης Διαμαντής
Πέϊος Γιώργος
Χ»ιωαννίδης Ιωσηφ
Προπονητής Γεωργάκης Κ.

Τους αγώνες τίμησαν με τη συμμετοχή του 22 
ομάδες, με περισσότερους από 500 αθλητές από 
όλη τη Βόρειο Ελλάδα, τη Λάρισα και το Βόλο, οι 
οποίοι με την προσπάθεια τους και τις επιδόσεις 
τους απέδειξαν για μία ακόμη χρονιά  πόσο σημα-
ντικό και δύσκολο meeting είναι!

Για λογαριασμό της Κ.Α.Ν. συμμετείχαν 35 α-
θλητές των κατηγοριών 9-10-11-12 ετών. Η μεγάλη 
προσπάθεια των αθλητών της Κ.Α.Ν. είχε ως απο-
τέλεσμα 11 χρυσά, 6 ασημένια, 11 χάλκινα μετάλ-
λια και πολλά νέα ατομικά ρεκόρ και ρεκόρ ομάδας.

Το Δ.Σ. της Κολυμβητικής Ακαδημίας «Νάουσα» 
θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Δήμο της Ηρωικής 
Πόλης Νάουσας – τον Δήμαρχο κύριο Κουτσογιάν-
νη και τον Αντιδήμαρχο αθλητισμού κύριο Δάγγα 
Στέλιο για τη βοήθεια που προσέφεραν στη διορ-
γάνωση και την παραχώρηση του κολυμβητηρί-
ου, τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη 
Κωνσταντίνο, την ΠΕΚΚΔΜ, τον Σύλλογο Κριτών 
Νάουσας, τους εθελοντές που βοήθησαν  στην 
ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, τους προπονη-
τές της Κ.Α.Ν. – Λαζαρίδη, Αλεξόπουλο, Τριαντα-
φυλλίδου, Μπίτζιου, καθώς και τις ομάδες - ΚΟ-
ΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΑΘΛ. ΚΟΛΥΜΒ. 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, Α.Σ.  Α-
ΡΗΣ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ, Ε.Α.Τ.Ε.Κ., ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, Μ.Γ.Σ. ΠΑΝ-
ΣΕΡΡΑΙΚΟΣ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΘΛΗ-
ΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ‘ΝΗΡΕΑΣ’ ΒΕΡΟΙΑΣ, Ο.Ε.Α.Ν.Α 
ΒΟΛΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ», 
Π.Α.Ο.Κ., Α.Γ.Σ. «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ», 
ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, Μ.Γ.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ», ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΟΥ-
ΣΑΣ, Α.Σ. ΑΣΤΕΡΙΑΣ, Α.Σ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο «Ο-
ΔΥΣΣΕΑΣ», Γ.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ «ΒΟΣΠΟΡΟΣ», 
Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937, ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ για τη συμμετοχή 
τους, αλλά και όλους όσους παρακολούθησαν σαν 
θεατές την εκδήλωση.

Σημαντική, όμως, ήταν και η βοήθεια των χο-
ρηγών μας: Κυλικείο watermania, κατάστημα κο-
λυμβητικών ειδών HUMU HUMU, ταβέρνα Παρα-
δοσιακό, HOME brasserie – café, café-bar LIEBE, 
café LOFT, café-bar GILLAN’S, espresso bar GITY, 
HAMBOO FOOD, CARINO, Φάρμα Μπαντή, Κο-
κοράκας, χοιροτροφία Εξηντάρα, Κρεοπωλείο Πα-
παδόπουλος, ξηροί καρποί Μαμουτζής, τεχνικό 
πολυκατάστημα Γιαννακίδης, ΒΙ.ΜΕ.ΚΑ. Μπαξεβά-
νου Μ., Μαυρίδη Φ., Hotel Dellagio,  Ξενοδοχείο 
«Το νησί της Μαργαρίτας», γραφικές τέχνες Πα-
ναγιωτίδης, FILIPPOS cafe, Φρούτα και Λαχανικά 
ΓΑΛΙΤΗΣ, ταβέρνα «Η Πέστροφα»,   Grill house 
Μπούκτσης, Υιοι  Ιωαννίδη, οπτικά Χριστοδούλου, 
Δημήτρη Δούμο υπ. Πληροφορικής, γυμναστήριο 
Forcital, γυμναστήριο SILVER, μεζεδοπωλείο Φ-
ΠΑ, ζαχαροπλαστείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», RALLIS 
travel, AGROEXELIXIS, MY PLACE, Φαρμακείο 
Ταχματζίδου Μάγδα, MARKET ΠΡΩΤΕΑΣ.

Χάρη σε όλους αυτούς έγιναν οι αγώνες «ΝΑ-
ΟΥΣΑ 2019» πραγματικότητα. Τους ευχαριστούμε 
θερμά για τη στήριξη που μας πρόσφεραν.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου 
με τους 8ους Αγώνες «ΝΑΟΥΣΑ 2020»!

Τα νέα της Ακαδημίας Αντισφ/ρισης 
Νάουσας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν
οι 7οι κολυμβητικοί αγώνες «Νάουσα 2019» 

την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στο δημοτικό
κολυμβητήριο Νάουσας

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2019, στο 
κολυμβητήριο «Ναυτίλος» στη Βέροια, 
πραγματοποιήθηκε η απονομή των ανα-
μνηστικών διπλωμάτων στα παιδιά της Γ΄ 
Δημοτικού, που συμμετείχαν στα μαθή-
ματα κολύμβησης του 2ου τριμήνου.

Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός Φ.Α. κ. Νάνσυ 
Μαρμαρά παρουσίασε στοιχεία του προγράμ-
ματος και ευχαρίστησε τον κ. Κώστα Θώμογλου 
για τη δωρεάν παραχώρηση του κολυμβητηρί-
ου. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας κ. Διονύσης Διαμαντόπουλος τόνισε τη 
σπουδαιότητα του μαθήματος της κολύμβησης 
ενώ ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κ. Γε-
ώργιος Ράπτης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα 
επέκτασης του μαθήματος και σε άλλες τάξεις. 
Ο ολυμπιονίκης κολύμβησης νέων κ. Σάββας 
Θώμογλου μετέφερε τις προσωπικές του εμπει-
ρίες στα παιδιά καλώντας τα να συνεχίσουν την 
προσπάθεια. Στο τέλος της εκδήλωσης χορη-
γήθηκαν στα παιδιά τα διπλώματα συμμετοχής. 
Τα μαθήματα κολύμβησης θα συνεχιστούν με τα 
υπόλοιπα σχολεία της Βέροιας.

Κολύμβηση
Απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων

στα παιδιά της Γ΄ Δημοτικού
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Ο Σύλλογος Κοινωνι-
κής Παρέμβασης «ΕΡΑ-
ΣΜΟΣ», διοργανώνει α-
πό 1η Απριλίου 2019  τον

 Γ’ Κύκλο βιωματικών σεμιναρίων για ενήλικες 
(δωρεάν), με θέματα που αφορούν την «Ταυτό-
τητα», «Αυτογνωσία», «Αυτοεκτίμηση», «Αγχώ-
δεις Διαταραχές (πανικού, αγοραφοβίας, ύπνου, 
διατροφής, φοβίες)» και «Διαχείριση πένθους», 
με σκοπό να προσφέρει ερεθίσματα στους συμ-
μετέχοντες να εκφραστούν ελεύθερα, να πειρα-
ματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους 
και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές 
δεξιότητες. 

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στο Κ.Α.Π.Η. Καλ-
λιθέας, κατά παραχώρηση της αίθουσας του κέ-
ντρου, μετά από σχετική σύναψη πρωτοκόλλου 
συνεργασίας ανάμεσα στον «Έρασμο» και το 
ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προ-
αναφερθέντα σεμινάρια, μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή έως 31/3/2019 , από Δευτέρα έως και 
Παρασκευή.

Επικοινωνήστε μαζί μας 9:00 - 14:00
στο  23310 74073 

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

Από 1η Απριλίου 2019  ο Γ’ Κύκλος 
βιωματικών σεμιναρίων του «Έρασμου»ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Τριήμερη εκδρομή στη Θεσσαλία
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφάσισε να πραγματοποιήσει 3/ήμερη 

εκδρομή στη Θεσσαλία (Μετέωρα – Τρίκαλα – Ελάτη – Περτούλι – Νεραϊδοχώρι  - Καρδίτσα – λίμνη Πλα-
στήρα).

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί 16, 17 και 18 Απριλίου 2019 (Τρίτη – Τετάρτη και Πέμπτη).
Αναχώρηση Τρίτη 16-4-2019 από «ΕΛΙΑ», ώρα 7:3 0π.μ.  Δύο διανυχτερεύσεις στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του Συνδέσμου 23310 60278 και στα μέλη του Δ.Σ.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Την Πέμπτη 21 
Μαρτίου το Τμήμα Νο-
σηλευτικής του ΕΠΑΛ 
Βέροιας,  συνοδευ -
όμενο από τις Καθη-
γήτριες κ. Λίζα Τσέκου 
και Ασπασία Σίμου, 
επισκέφθηκαν τη Στέ-
γη Δημιουργίας και το 
Κέντρο Υποστήριξης 
Ενηλίκων με ψυχικές 
διαταραχές του ΣΟΦ-
ΨΥ Ημαθίας.

  Τους υποδέχτη-
καν η Υπ. του Κέντρου 
Ελευθερία Βενετσα-
νάκου, η Ψυχολόγος 
Κυβέλη Καλαϊτζή και η 
Κοινωνική Λειτουργός 
Βίκυ Κόγια.

  Τα παιδιά ενη-
μερώθηκαν γ ια τη 
λειτουργία των δύο 
δομών, τις παρεχόμε-
νες υπηρεσίες και τις 
δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται σαυ-
τές. Στη συνέχεια ακο-
λούθησε ουσιαστική 
συζήτηση με τις επαγ-
γελματίες της ψυχικής 
υγείας  γύρω από πολ-
λά θέματα της ψυχικής υγείας, τον αποστιγματισμό 
της ψυχικής ασθένειας, την  ενημέρωση της τοπικής 
κοινωνίας και την αναγκαιότητα στήριξης από όλους 
των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οι-
κογενειών – φροντιστών τους. 

  Επίσης συζητήθηκαν θέματα για μια πιο ουσι-

αστική συνεργασία με το Σύλλογο και σε ότι αυτός 
μπορεί να συνεισφέρει με τους συνεργάτες του 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

  Το Δ.Σ. του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας ευχαριστεί θερμά 
τη Διεύθυνση του ΕΠΑΛ και τις Καθηγήτριες για τη 
δυνατότητα ενημέρωσης των μαθητών για τη λει-
τουργία και τις δραστηριότητές του.

Τις δομές του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας 
επισκέφθηκε το Τμήμα 

Νοσηλευτικής του ΕΠΑΛ Βέροιας

Συμμετοχή μαθητών 
του 5ου Δημοτικού Νάουσας 

σε αγώνες orienteering
Σε αγώνες Orienteering (αγωνιστικού προσανατολισμού) συμμετείχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες 

του 5ου Δημοτικού Νάουσας, την Τετάρτη 20 Μαρτίου, που πραγματοποιήθηκαν στο Άλσος του Αγίου 
Νικολάου, στο πλαίσιο Περιβαλλοντικού Προγράμματος που πραγματοποιείται στο σχολείο, με συντο-
νιστή τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής του σχολείου κ. Μάινο Κωνσταντίνο, σε συνεργασία με την 
εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας κας Κουγιουμτζόγλου Μάρθας.

 Το orienteering είναι έ-
να δημοφιλές άθλημα στη 
Βόρεια Ευρώπη στο οποίο 
νέοι και ενήλικες βρίσκουν 
μεγάλη ευχαρίστηση μέσα 
από την πρόκληση της εύ-
ρεσης σταθμών ελέγχου σε 
όμορφες  γεωγραφικές πε-
ριοχές, δάσους και βοσκο-
τόπων, χρησιμοποιώντας 
ειδικά σχεδιασμένους και 
λεπτομερείς χάρτες.   Είναι 
ένα σπορ που παρέχει ευχα-
ρίστηση σε όλα τα επίπεδα 
συναγωνισμού, αλλά όπου 
η τεχνική είναι ζωτικής ση-
μασίας για να θριαμβεύσει 
ο αγωνιζόμενος πάνω στις 
δύσκολες λεπτομέρειες του 
χάρτη και του εδάφους και έτσι να ι-
κανοποιηθεί πλήρως από τον αγώνα.  
Όποιος/α συμμετέχει υποχρεούται να 
επισκεφθεί όλα τα σημεία ελέγχου στη 
σωστή σειρά. Νικητής/νικήτρια είναι αυ-
τός που θα ολοκληρώσει τη διαδρομή 
στο συντομότερο δυνατό χρόνο. 

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων 
οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί έδωσαν δι-
πλώματα συμμετοχής σε όλους τους 
μαθητές και τις μαθήτριες.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 17-3-2019 μέχρι 24-3-
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
Παρασκευή 22-3-2019

13:30-17:30ΦΥΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑ-

ΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ 

Γαλαξίας) 23310-75180

21:00-08:00 ΠΑΝΑΓΑ-
ΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

7 23310-28594 

Φαρμακεία

Η γυναικεία ομάδα της Αλεξάν-
δρειας εντυπωσίασε για ακόμη μια 
φορά με την απόδοσή της. Μετά την 
πολύ μεγάλη νίκη μέσα στην Καστο-
ριά, σειρά είχε η ομάδα των Γιαν-
νιτσών να υποταχθεί στο πλούσιο 
ταλέντο των κοριτσιών μας. Οι α-
θλήτριες μας δεν άφησαν περιθώρια 
στην αντίπαλη ομάδα. Κυριάρχησαν 
σε όλο τον αγώνα, ενώ αγωνίστηκαν 
όλα τα κορίτσια που υπήρχαν στην 
σύνθεση της ομάδας.

Μετά κι από αυτή την νίκη η ομά-
δα της πόλης μας αποτελεί την ευ-
χάριστη έκπληξη του πρωταθλήμα-
τος ευρισκόμενη στην τέταρτη θέση 
της βαθμολογίας 

Τα σετ: 25-17, 25-17, 25-16
Συνθεση: Χατζοπούλου Δήμητρα, 

Δρίζη Ελισάβετ, Πουρλιοτοπούλου 
Βιβή, Μπλαχάβα Ελισάβετ, Χουτζο-
πούλου Κική, Χούχα Σοφία, , Γρη-

γοράκη Ιωάννα, Παπαδήμα Νάσια, 
Παύλου Πέρσα, Παύλου Μαρία, Πα-
παζήση Αλεξάνδρα

Προπ. :Βασιλακάκη Μαρία
Νίκη για τις παγκορασίδες
Τρίτη συνεχόμενη νίκη με 3-0 για 

τις μικρές της Αλεξάνδρειας. Για α-
κόμη μια φορά τα κορίτσια του ΓΑΣ 
έδειξαν το πλούσιο ταλέντο τους. 
Παρά την αξιόμαχη προσπάθεια της 
ομάδας της Σκύδρας η ομάδα της 
πόλης μας επικράτησε εύκολα με 3-
0. Έτσι συνεχίζει να ελπίζει στην κα-
τάκτηση του πρωταθλήματος τέσσε-
ρις αγωνιστικές πριν την λήξη του.

Τα σετ : 25-16,25-16,25-15
Σύνθεση : Χούχα Σοφία,Παπαδή-

μα Νάσια, Παύλου Μαρία, Γρηγορά-
κη Ιωάννα, Παύλου Πέρσα, Παπα-
ζήση Αλεξάνδρα, Γρηγοράκη Ιωάν-
να, Παπαεμμανουήλ Έφη, Μάρτου 
Κατερίνα, Τρύπου Έλσα, Σαλιάρα 

Νικολέτα, Μαβίδου Μαρία, Μαλάμο-
γλου Άρτεμη

Προπ. : Σταυρόπουλος Γιάννης

Βοηθ. Προπ. : Χατζοπούλου Δή-
μητρα

Νίκεςγιατιςγυναίκεςκαιτιςπαγκορασίδες
τηςΑλεξάνδρειαςστοβόλει

Νέα νίκη οι παγκορασίδες του Πο-
σειδώνα Βέροιας. Αυτή τη φορά νίκη-
σαν την πολύ καλή και πολύ αξιόμα-
χη ομάδα το Άτλαντα Κιλκίς στο ΔΑΚ 
Δ Βικέλας στο Μακροχωρίου με 3-2 
σετ. Το παιχνίδι ξεκίνησε άνετα για 
τα κορίτσια της Βέροιας που πήραν 
το πρώτο σετ με 25-6. Όμως στη συ-
νέχεια υποτίμησαν τις ικανότητες των 
αντίπαλων κοριτσιών και από εφησυ-
χασμό και μόνο έκαναν ντέρμπι ένα 
θεωρητικά εύκολο παιχνίδι. Ωστόσο 
στο τέλος τα κορίτσια της Βέροιας 
πανηγύρισαν τη νίκη.

Τα σετ 25-6, 24-26, 22-26, 25-19 
και 15-13

Διακρίθηκαν: Μαγαλιού Βέρα, Γι-
διώτη Ειρήνη, Αγγελοπούλου Κατε-
ρίνα.

Σύνθεση (Λουκάς Στέργιος): Αγ-
γελοπούλου Κατερίνα, Μαγαλιού 
βέρα, Μαραβελάκη Ελένη, Δούρδα 
Ελευθερία, Γιδιώτη Ειρήνη, Τσανασί-
δου Ελβίρα, Τσανασίδου Αντριάννα, 
Σιδηροπούλου Ζωή, Ισλαμίδου Χρι-
στιάνα, Μωυσίδου Αρτεμία, Αναστα-
σοπούλου Μεταξένια, Τσαγγαλιδου 
Μαρία, Πάντσιου Βασιλική.

Εντός έδρας νίκη επί του Κιλκίς για τις παγκορασίδες 
του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ Βέροιας στο βόλεϊ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  περ ιοχή 
ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου ορ., 
95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ 

μπάνιο, διαμπερές, ατομική 
θέρμανση. Χρήζει ανακαί-
νισης. Τιμή 32.000 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 68080 & 6973 
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
92 τ.μ., 2οε όρ., με άνετες 
σκάλες, σε καλή κατάστα-
ση, γίνεται με 3 δωμάτια, 
σαλοκουζίνα, μπάνιο. Τιμή 
35.000 ευρώ. Τηλ.: 23310 

68080 & 6973 735020.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 

72 τ,.μ. σε οικόπεδο 800 
τ.μ. στο Γιανναχώρι Νάου-
σας, με κεραμοσκεπή, κου-
φώματα αλουμινίου, με κα-
λοριφέρ. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6971 539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 

7.000 τ.μ., τοποθεσία ΤΟΥ-

ΜΠΑ, στο Μακροχώρι Βέ-
ροιας. Τηλ.: 6977 692769 & 
23310 41588.

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

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

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

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

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

Εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια ζητά για άμεση 
πρόσληψη γεωπόνο

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

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

Γιαπληροφορίεςκαιαποστολήβιογραφικών
Τηλ6979914674

e-mail:georgiadou.an@gmail.com
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο 
700 τ.μ. (οικοδομήσιμο) 
στο Πανόραμα δίπλα στον 
Παιδικό Σταθμό «ΠΛΑΝΗ-
ΤΗΣ. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6983 403110 κ. Λάκης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι κόπε -
δο 320 τ.μ. στο Εργο-
χώρι, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, περιφραγμένο. 
Τηλ. :  6936727365 και 
6972021312

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί 
της περιφερειακής οδού 
σε εξαιρετιή τιμή. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Ώ-
ρες επικοινωνίας: 09.00-
14.00. Τηλ.: 6945 122583. 
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  μο -
νοκατοικία 130 τ.μ. στο 
Πανόραμα, Ρωσσοπρο-
σφύγων 38,  μεζονέτα, 
ατομική θέρμανση, τζάκι, 
αποθήκη, εντοιχ. ντουλά-
πες, αυλή, μπάρμπεκιου, 
θέα, χωρίς κοινόχρηστα. 
Τηλ.: 6977 094350 & 6936 
554258.

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

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

Κωδ.23202 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται 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 €.

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 
θέρμανση 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 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη 
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κου-
ζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη 
το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέ-
λαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθή-
κη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, 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.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24526 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κοντά στα ΚΤΕΛ  Ισόγειο κατάστημα κομπλέ 
ανακαινισμένο συνολικής επιφάνειας 31 τ.μ. 
και πατάρι 20 τ.μ. με μίσθωμα πολύ λογικό 
στα 250 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ.24763 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ., 
κατασκευή 2000, με δύο χώρους , 3 ος όρο-
φος, καινούργιο εντελώς, σε άψογη κατάστα-
ση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
άψογα συντηρημένο, με ωραία διαρρύθμιση, 
με υδραυλικό ανελκυστήρα , κεντρικότατο, με 
μίσθωμα τα 200€.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρό-
πολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλ-
ληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc 
ενοίκιο 140€.

Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1981 και διαθέτει 

κουφώματα συνθετικά, με  έπιπλα και με  δι-
πλά τζάμια - Τιμή: 300 €.

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. 105968 ΠΑΠΑΚΙΑ, ενοικιάζονται 

θέσεις σε ισόγειο  στεγασμένο  πάρκινγκ αυ-
τοκινήτων σε τιμή  εξαιρετικά χαμηλή μόνο 
40 € το μήνα. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23019 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Οροφοδια-

μέρισμα 88 τ.μ., μικτά και 75 τ.μ. καθ.  κατα-
σκευή 1980, 2 υ/δ, 2ος όροφος. Ουσιαστικά 
πρόκειται για διπλοκατοικία γωνιακή με  α-
νοιχτωσιά. Είναι ένα διαμέρισμα αξιώσεων, 
χρήζει όμως ανακαίνισης, έχει συνθετικά κου-
φώματα με διπλά τζάμια, υψηλών ποιοτικά 
προδιαγραφών, οι χώροι του λειτουργικοί, με 
κεντρική θέρμανση, με κλιματιστικά, με ντου-
λάπες, τιμή μόνο: 45.000€.

Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκει-
ται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου 
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από 2 Υ-
πνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυ-
τελείας καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου 
και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 
96.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που α-
ναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ. 22943 Σπάνια ευκαιρία , ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
διαμ/μα κοντά στην Πλ. Ωρολογίου στον 1ο 
ορ. πολύ αξιόλογο και άνετο με μεγάλα δωμά-
τια , βλέπει μπροστά σε δρόμο , διαθέτει  2υ/δ 
σαλόνι , κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο . Συνο-
λικά 100 τ.μ. με  κουφώματα ξύλινα και μονά 
τζάμια , χρήζει σίγουρα κάποιας ανακαίνισης  
τιμή μόνο 25.000€. Διαθέτουμε  την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

ευκαιρία , στους Γεωργιανούς Βέροιας σε 
1979 τ.μ. οικόπεδο εντός σχεδίου , σε σημείο 
με εξαιρετική θέα , πωλείται για οικογενεια-
κούς λόγους , τιμή μόνο 50.000€.Πρόθυμος 
αγοραστής καλοδεχούμενος.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14714 - Κέντρο στην Εληά κοντά , 
πωλείται μία πολυτελώς ανακαινισμένη Μονο-
κατοικία συνολικής επιφάνειας 94 τ.μ. ισόγεια. 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκου-
ζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέ-
λαιο και ξυλολέβητα, Ανοιχτωσιά , Κουφώματα 
Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Τζάκι, A/C, 
Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμοσίφωνα, Μπαλκό-
νια 15 τ.μ. - Τιμή: 80.000 €.

Κωδ: 24609 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκα-
τοικία συνολικής επιφάνειας 95 τ.μ. Υπερυ-
ψωμένη, σε οικόπεδο συνολικής επιφάνεις 
1.270τ.μ., άψογα συντηρημένη, υπερσύγχρο-
νης κατασκευής, υψηλών ποιοτικά προδια-
γραφών. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, οι χώροι του λει-
τουργικοί. Είναι κατασκευασμένη το 2007 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, Ηλι-
ακό θερμοσίφωνα, BBQ  στην αυλή με πολύ 
ωραίο κιόσκι, Αποθήκη 40τ.μ., Κουφώματα 
Συνθετικά με Διπλά τζάμια, σε τιμή εκπληκτικά 
συμφέρουσα μόνο 100.000 €. Υπόδειξη μόνο 
σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 12885 ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλη-

σίον Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 
τ.μ. 1ος ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι 
κατασκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώ-
ματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου 
- Τιμή: 22.000 €.

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. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος 
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου 
με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κα-
τάλληλος για κάθε χρήση και με πολύ λογικό 
τίμημα τις 40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 

ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ, Πωλείται Κατάστημα ισό-
γειο 310 τ.μ. σε οικόπεδο εξαιρετικής προβο-
λής 9.631 τ.μ., κατασκευή 2001, με καινούρ-
για αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια, 
σε θέση περιοπής , σε προνομιακή τοποθεσία 
, με ανοιχτό πάρκινγκ μεγάλο , εξαιρετικής 
προβολής ακίνητο , κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις και σε κτήριο μοναδικής προβολής , 
σε εμπορικό δρόμο , μέσα σε προνομιούχο 
οικόπεδο, ευκαιρία μεγάλη χωρίς αμφιβολία. 

Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 1.100.000 €.

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: 14421 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 
13.600τ.μ. με 900 δέντρα ροδάκινα 6 ετών σε 
παλμέτα, με νερό, σε πολύ καλή τιμή όλο μαζί 
μόνο 28.000 €.

Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυ-
κογιάννη 15,250 τ.μ. το μισό με ροδάκινα  12 
ετών και το μισό άδειο , με δική του Πομώνα 
και μπεκάκια πωλείται στην τιμή των 33.000€ 
ευκαιρία πρώτη.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

δο συνολικής επιφάνειας 386 τ.μ. μέσα στο 
χωριό, άρτιο οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε τιμή 
ευκαιρίας μόνο 15.000 €.

Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Οικόπεδο 
576 τ.μ., πρόκειται για ένα εκπληκτικό γω-
νιακό οικόπεδο, ελαφρώς επικλινές και σε 
εξαιρετικά  συμφέρουσα τιμή , μόνο 58.000€. 

κωδ 14106 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Σπάνιο οικό-
πεδο 802 τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη 
θέα , με σ/δ 0,8 και 70% κάλυψη , αμφιθεατρι-
κό , με πολύ μεγάλη φάτσα πάνω σε δρόμο , 
προσφέρεται σε τιμή εκπληκτικά συμφέρου-
σα, 150.000€.

Κωδ.13897 Οικόπεδο πωλείται στους Γε-
ωργιανούς Βέροιας 892 τ.μ. άρτιο και οικοδο-
μήσιμο σε μοναδική σημείο του χωριού , τιμή 
28.000€. Υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13875 - Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα οικόπεδο συνολικής 
επιφάνειας 2280 τ.μ. επάνω στο δρόμο, σε πο-
λύ καλό σημείο , είναι άρτιο, οικοδομήσιμο, με 
νερό και ρεύμα, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις, σε τιμή προσφοράς μόνο 115.000 €. Υ-
πόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13882  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ στο πάνω 
χωριό μεγάλο οικόπεδο 3.000 τ.μ. στο νέο 
σχέδιο πόλεως δημιουργεί ένα οικοδομικό 
τετράγωνο μόνο του , είναι τρίφατσο ειδικά 
προνομιακό για έξυπνο επενδυτή τιμή όλο 
μαζί από  95.000€ τώρα μόνο 50.000€.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

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

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

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Δημαρ-
χείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου 
ορ., με 3ΔΣΚ μεγάλη, χώρια 
σαλόνι, 2 W.C., ατομική θέρ-
μανση. Τιμή 360 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080 & 6973 735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα 43 τ.μ. σαλόνι-κουζίνα, 
κρεβατοκάμαρα και W.C., Α-

θανασίου Διάκου 53 Βέροια. 
Τηλ.: 6978 657013.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα 60 τ.μ. στο κέντρο της 
Βέροιας (δωμάτιο, σαλόνι, 
κουζίνα, W.C.), πλήρως ανα-
καινισμένο, 4ος όροφος ρετι-
ρέ, κεντρική θέρμανση. Πληρ. 
τηλ.: 6945 495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται ε-

παγγελματικοί χώροι, γραφεία, 
με ατομική θέρμανση. Πληρο-
φορίες στο τηλ.: 23320 24784 
& 6971 779135.

ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ ενοικιάζεται 
γραφείο με τρεις χώρους κα-
τάλληλο για κάθε χρήση. Τιμή 
250 ευρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.

ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζεται κα-
τάστημα 100 τ.μ., με μπαλκόνι 
180 τ.μ. και 1ος όροφος δια-
μέρισμα 90 τ.μ. σε χωραφοοι-
κόπεδο 2.315 τ.μ., κεντρική 
θέρμανση, ηλιόθερμο. Τιμή 
λογική. Τηλ.: 6971 706894.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

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

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

email: info@tsamitros.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματική στέγη, εμ-
βαδού 45 τ.μ., αποτελούμενη από 2 χώρους, 
πλήρως ανακαινισμένους (δίπλα στα Αστι-
κά), 1ος όροφος. Τηλ.: 23310 60632 & 6946 
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για επαγγελματική στέγη 
στην Ανοίξεως, έναντι πάρκου Αγ. Αναργύρων 
χώρος 90 τ.μ. (ημιόροφος) κατάλληλα διαμορ-
φωμένος, γωνία, φωτεινός, με θέα το πάρκο, 
πλήρως ανακαινισμένος, αυτόνομη θέρμαν-
ση, 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 οικιακή βοηθός για εργασία σε 
μονοκατοικία. Η κατοικία βρίσκεται περίπου 
3 χιλιόμετρα από το κέντρο της Βέροιας Τηλ. 
επικοινωνίας: 23310 93066  από 13:00 έως 
17:00.

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

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

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει 
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα στοι-
χεία: να διαθέτει  άδεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, 
γνώσεις αγγλικής γλώσσας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογρα-
φικών και δικαιολογητικών για  αξιολόγηση στοι-
χείων με συνέντευξη  στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινω-
νίας 23310 27102.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος μέχρι 40 ετών για αγροτικές 
εργασίες σε υπεύθυνη θέση στην Κουλούρα 
Ημαθίας. Τηλ.: 6972 994755.

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

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

ZHTEITAI για εκπαιδευτική υπη-
ρεσία στην περιοχή της Βέροιας, νέ-
ος ή νέα  πτυχιούχος ΑΕΙ, συναφών 
της εκπαίδευσης ειδικοτήτων. Απαι-
τείται καλή επαφή με παιδιά ηλικιών 
6-12, ευστροφία και εγρήγορση. Αι-
τήσεις και βιογραφικά γίνονται δεκτά 
έως της 30/3/2019 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
brainlandzervou@gmail.
com.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης 
για εργαστήριο κρεάτων. 
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, 
καθαριότητα σπιτιών, γρα-
φείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 
479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαί-

τερα μαθήματα Αρμονίου 
& Ακορντεόν για αρχάρι-
ους και προχωρημένους. 
Τηλ.:  6946 364695 & 
23310 21842.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδα-
κτική εμπειρία και εξειδί-
κευση στις μαθησιακες 
δυσκολίες καθώς και κά-
τοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθή-
ματα σε παιδιά δημοτικού 
και γυμνασίου. Τμές πολύ 
προσιτές. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συ-

νταξιούχος, ευκατάστατος, 

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξυλολέβητας Solid Max τριετίας σε καλή 

κατάσταση 600 ευρώ. Θερμαίνει επιφάνεια 200 τ.μ. Τηλ.: 
6945 122583.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

info@tsamitros.gr

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



«Έτος επιχειρηματικότητας» για την Κεντρική 
Μακεδονία χαρακτήρισε το 2019 ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, κα-
τά την πρώτη ενημερωτική εκδήλωση της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας για τις δυο νέες δράσεις 
ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που 
πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής, 
στον Πολύγυρο.

Με σύνθημα «Η ευκαιρία που ζητάς!» η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας άρχισε ενημερωτική εκ-
στρατεία, προκειμένου να υπάρξει η ευρύτερη δυνα-
τή ενημέρωση για τις δυο δράσεις, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 64 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι δρά-
σεις ενίσχυσης αφορούν στις πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του 
εμπορίου και των υπηρεσιών.

«Ξεκινάμε αυτή τη μεγάλη εκστρατεία ενημέρω-
σης των τοπικών επιχειρήσεων και των συμπολιτών 
μας, από τη Χαλκιδική, τον τόπο που πρωταγωνιστεί 
κάθε χρόνο στον τουρισμό, τον τόπο που διαθέτει 
ισχυρό πρωτογενή τομέα και βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή στον αγώνα που κάνουμε για την ανάπτυξη 
και την εξωστρέφεια του τόπου μας», τόνισε ο κ. Τζι-
τζικώστας στην ομιλία του.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στις πρωτιές της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

-Την πρωτιά σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, για πέντε 
συνεχή χρόνια, στην αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ 
και την υλοποίηση έργων.

-Την αύξηση κατά 50% των εξαγωγών μέσα στα 
οχτώ χρόνια της κρίσης.

-Την πανελλαδική πρωτιά στις εξαγωγές αγροτι-
κών προϊόντων και τροφίμων.

-Την πρώτη θέση στην Ελλάδα, για τρία συνεχή 
χρόνια, στις αφίξεις τουριστών.

Τη βράβευση της Κεντρικής Μακεδονίας ως «Επι-
χειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης» από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Πρωτιές που αποδεικνύουν με τον πιο ξεκάθαρο 
τρόπο ότι και μπορούμε και ξέρουμε πως να μετα-
τρέπουμε τους απρόσωπους ευρωπαϊκούς πόρους 
σε μετρήσιμο έργο για τους συμπολίτες μας, τις 
τοπικές μας επιχειρήσεις, την οικονομία και τον τόπο 
μας», τόνισε ο Περιφερειάρχης.

Κυρίαρχο ζήτημα, είπε ο Περιφερειάρχης, είναι 

πλέον η ανάπτυξη, η τόνωση της επιχειρηματικότη-
τας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

«Συνολικά, αξιοποιούμε περισσότερα από 120 
εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, σε δράσεις για τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματι-
κότητας, την κατάρτιση και την έξυπνη εξειδίκευση. 
Δράσεις, που θα δώσουν πρόσβαση στη χρημα-
τοδότηση, στις τοπικές μας επιχειρήσεις, θα συμ-
βάλουν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο στην αύξηση 
της απασχόλησης, με τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και συνολικά θα διαμορφώσουν μία ακόμα 
πιο ανταγωνιστική επιχειρηματική ταυτότητα για την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», επισήμανε ο κ. 
Τζιτζικώστας.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι δυο νέες 
δράσεις του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας:

1.«Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πο-
λύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μετα-
ποίησης και τουρισμού».

2.«Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και πα-
ροχής υπηρεσιών».

«Επειδή οι συγκεκριμένοι τομείς έχουν τόσο κομ-
βικό ρόλο για την περιοχή μας, αποφάσισα να μπω 
επικεφαλής αυτής της μεγάλης προσπάθειας στή-
ριξης της επιχειρηματικότητας και προώθησης των 
ευκαιριών για τον τόπο και τους συμπολίτες μας. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
βρίσκεται ήδη ένα βήμα μπροστά από 
όλους τους άλλους. Είμαστε η πρώτη 
Περιφέρεια που επέλεξε τον Ενδιάμε-
σο Φορέα, την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, η οποία 
με την αποδεδειγμένη εμπειρία και τε-
χνογνωσία που διαθέτει θα αναλάβει 
τη διαχείριση των δράσεων και θα είναι 
ο άμεσος συνεργάτης μας. Είναι μια 
συνεργασία που εγγυάται το αποτέλε-
σμα και την επιτυχία», υπογράμμισε ο 
κ. Τζιτζικώστας.

Ήδη στο πλαίσιο του ολοκληρω-
μένου ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και 
τα Επιμελητήρια, υλοποίησε με απόλυ-
τη επιτυχία το πρόγραμμα ενίσχυσης 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της 

Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του οποίου ωφελήθη-
καν 1.358 επιχειρήσεις, στις οποίες διατέθηκαν 
83 εκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη και 
δημιουργήθηκαν περισσότερες από 700 νέες 
θέσεις εργασίας.

Αναφερόμενος στις δυο νέες δράσεις, ο 
κ. Τζιτζικώστας ανέφερε ότι «64 εκατομμύρια 
ευρώ δημόσια δαπάνη, είναι πλέον στη διά-
θεση των επιχειρήσεων και οι πόροι αυτοί, θα 
αξιοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις 
επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας. Σε 
αυτές τις δράσεις δεν υπάρχει ανταγωνισμός 
απορρόφησης με άλλες Περιφέρειες, όπως 
συμβαίνει σε άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ. 
Τα χρήματα αυτά είναι εξασφαλισμένα για 
τις τοπικές επιχειρήσεις, για τον τόπο μας, 
για την πραγματική οικονομία της Κεντρικής 
Μακεδονίας και μόνο. Και τα αξιοποιούμε για 
να εκσυγχρονισθούν οι επιχειρήσεις, αλλά και 
για κάθε νέο άνθρωπο που θέλει να δημιουρ-
γήσει τη δική του επιχείρηση. Η ευκαιρία που 
ζητούν οι επιχειρήσεις, που ζητούν οι νέοι άν-
θρωποι που θέλουν να δημιουργήσουν, γίνε-
ται πράξη με αυτές τις δράσεις που προκηρύ-
ξαμε. Δράσεις που βοηθούν καθοριστικά στην 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων με στοχευμένες 
δαπάνες που έχουν απολύτως ανάγκη».

Στον τομέα του τουρισμού η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας εξασφάλισε και δι-
έθεσε επιπλέον 20 εκ. ευρώ, προκειμένου 

επιπλέον 152 επιχειρηματικά σχέδια να ενταχθούν 
στη δράση για την ενίσχυση νέων τουριστικών μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων, που δεν μπορούσαν να 
ενταχθούν στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ. «Τώρα με το 
δικό μας πρόγραμμα όσοι δεν εντάχθηκαν στο Ε-
ΠΑνΕΚ, μπορούν να υποβάλλουν τα σχέδιά τους και 
να ενταχθούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις», 
είπε ο Περιφερειάρχης.

«Συνεχίζουμε όλοι μαζί με την ίδια δύναμη, την 
ίδια ορμή, την ίδια αποφασιστικότητα:

-Για να βγούμε πρώτοι και μια ώρα αρχύτερα από 
την κρίση.

-Για να γίνουμε η πιο φιλική περιφέρεια στην επι-
χειρηματικότητα και τις επενδύσεις.

-Για να γίνει η Κεντρική Μακεδονία, η Περιφέρεια 
που θέλεις να ζεις και να δημιουργείς.

-Για να νοιώθουμε σιγουριά και αισιοδοξία για το 
μέλλον, τόπο μας, τη ζωή μας», συμπλήρωσε ο κ. 
Τζιτζικώστας.
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P Ζήσε το αύριο 
/ ξέχνα το χθες / άνοιξ’ 
το ψυγείο / και φάε ό,τι 
θες. Δημώδες…

 
P Και έτοιμο για 

Γιουροβίζιον.
 
P Το ανιψάκι μου 

5 χρόνων τρώει σοκο-
λάτα μόνο με στέβια. 
Εγώ στα 5 για γλυκό 
έτρωγα την τροφή του 
παπαγάλου.

 
P Υπάρχει οικογέ-

νεια που έχει 21 παιδιά 
και ζουν λέει όλοι μαζί ευ-
τυχισμένοι, κι εγώ με την αγάπη τσακωνόμαστε για 
το ποιος θα κάτσει στην καλή γωνία του καναπέ.

 
P Στο σαλόνι ο ένας μας βλέπει καλύτερα 

στην TV, κι ο άλλος ακούει. Τα ηχεία είναι πίσω.
 
P Χθες το πρωί έκανα κατά μέτωπο επίθεση 

στις τυρόπιτες.  Γεννημένος σέντερ φορ.
 
P Παράταση για το Μπρέξιτ ζητά η Τερέζα 

Μέι. Ό,τι κι αν γίνει, το πάτησε το τέζα.
 
P Έναν μήνα κάναμε δίαιτα στον γάτο, κι από 

εννιά κιλά που ήταν πήγε δέκα. Να δεις που κι αυτός 
σηκώνεται αθόρυβα τα βράδια κι ανοίγει το ψυγείο 
σαν εμένα.

 
P Απορώ όμως τόσα χρόνια πώς δεν τον 

πέτυχα.
 
P Άσε που τις νυχτερινές ώρες θεωρείται νη-

στίσιμη και η μερέντα στο ντουλάπι.
 
P Αρκεί να την μπερδέψεις με το ταχίνι με 

μέλι.
 
P Φτάσαμε στο σημείο να τρώω μπάρες δη-

μητριακών, ποιος εγώ, που έκανα παραγγελίες σε 
σουβλατζίδικα με αναπάντητες.

 
P Παίρνω τον δικηγόρο για το διαζύγιο και 

του λέω:
-Πώς το κόβεις; Θα την κερδίσουμε τη δίκη;
-Ή θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε, μου λέει. 

Ισοπαλία δεν έρχεται με τίποτα.
 
P Το λες και στανταράκι.

 
P Ως ζευγάρι βάλαμε στόχους, ωστόσο 

δεν ξέραμε καλό σημάδι.
 
P Το μότο του έγγαμου βίου ήταν το εξής:
-Αγάπη, μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο ή 

έχεις ήδη απόλυτο δίκιο;
 
P Παλιά έτρεχα 5-6 χιλιόμετρα για πλάκα. 

Τώρα μόνο που το σκέφτομαι σπάω πλάκα.
 
P Οι Ιταλοί δεν λένε καλό καφέ, γιατί με το 

εσπρεσάκι το πολύ-πολύ να δεις τι θα γίνει μέχρι την 
επόμενη μέρα.

 
P Πήραμε ως χώρα χρυσό μετάλλιο στην 

τεμπελιά, αλλά βαρεθήκαμε να πάμε να το πά-
ρουμε

 
P Και:
 Τρεις φίλες περιγράφουν την πιο «παθιασμένη» 

νύχτα που είχαν τελευταία. Ξεκινάει η πρώτη που 
είναι ελεύθερη την περιγραφή της:

-Προχθές το βράδυ πήγα να κάνω έκπληξη στον 
φίλο μου που δούλευε μέχρι αργά. Έβαλα λοιπόν 
ένα δερμάτινο κορμάκι, μια μάσκα και ψηλά τακού-
νια και έριξα από πάνω ένα δερμάτινο πανωφόρι. 
Χτύπησα την πόρτα του γραφείου του, μπήκα μέσα 
δυναμικά, έβγαλα το πανωφόρι και… κάναμε παθια-
σμένο σεξ πάνω στο γραφείο του!

Έπειτα αρχίζει να περιγράφει τη βραδιά της η 
πρόσφατα αρραβωνιασμένη:

-Ακριβώς το ίδιο έκανα και εγώ. Μόνο που τον 
περίμενα με το δερμάτινο κορμάκι, τη μάσκα και τα 
ψηλοτάκουνα στο σπίτι. Όταν άνοιξε την πόρτα και 
με είδε με αγκάλιασε και… κάναμε παθιασμένο έρω-
τα στο κρεβάτι μας όλη νύχτα!

Στο τέλος πήρε τον λόγο η τρίτη και παντρεμένη 
της παρέας:

-Κι εγώ τα σχεδίασα όλα τέλεια. Πήγα τα παιδιά 
στην πεθερά μου, έφτιαξα ατμόσφαιρα, φόρεσα το 
δερμάτινο κορμάκι, τη μάσκα και τα ψηλοτάκουνα. 
Όταν μπήκε ο άντρας μου σπίτι, έβγαλε τα παπού-
τσια του, πήρε μια μπύρα από το ψυγείο, ξάπλωσε 
στον καναπέ με κοίταξε περίεργα και είπε: «Τι έγινε 
ρε Μπάτμαν, έχει τίποτα να φάμε;»

Κ.Π.

Α. Τζιτζικώστας: «Το 2019 είναι έτος επιχειρηματικότητας 
για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
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