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Δουλέψτε από κοινού
για την τουριστική ανάπτυξη 

της Βέροιας
Ξεκίνησε ο υποψήφιος δήμαρχος Βέροιας Παύλος 

Παυλίδης την ανακοίνωση του προγράμματος του από 
τον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης, θεωρώντας το 
ναυαρχίδα για την ανάπτυξη του τόπου μας. Στο προ-
χθεσινό δημοτικό συμβούλιο η παράταξη του δημάρ-
χου, μίλησε αφενός για ιδέες και σχέδια στον τουρισμό 
που έχουν θέσει πρώτοι αυτοί και δίδουν μεγάλη σημα-
σία, αφετέρου ασχολήθηκαν εκτενώς με τις προτάσεις 
Παυλίδη για να τις αποδομήσουν.  Και σκέφτεται ο 
μέσος μετριοπαθής δημότης, αφού είναι κοινός τόπος 
ότι πλέον με την υποβάθμιση των υπολοίπων οικονομι-
κών κλάδων, ο τουρισμός είναι για την περιοχή μας μια 
προοπτική οικονομικής ανάπτυξης που δεν αμφισβητεί 
κανένας, γιατί δεν πέφτουν με τα μούτρα όλοι πάνω σε 
αυτό; Πώς γίνεται όμως ακόμη και σε αυτό να μην μπο-
ρεί να υπάρξει συνεργασία, σύνθεση απόψεων, ιδεών 
και προτάσεων για το καλό του δήμου; Η ένταση λόγω 
της προεκλογικής περιόδου δικαιολογημένη, αλλά δεν 
μπορούμε να διανοηθούμε άλλη μια θητεία με κλωτσο-
πατινάδες και ανούσιες προ ημερησίας κοκορομαχίες 
χωρίς καμία ουσία. Ο δημότης αναμένει μετά τις εκλο-
γές το σχήμα που θα προκύψει στο δημοτικό συμβού-
λιο να δουλέψει για να πάει ο δήμος λίγο πιο μπροστά 
και όχι να έχει συνέχεια το σίριαλ των συνεδριάσεων 
που έμοιαζε περισσότερο με ριάλιτι σόου.
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Προκοπίου ομολογητού,

Στεφάνου Γηροκόμου

Και τρέχουμε και πίνουμε…

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο πλαίσιο του στοχευμένου προ-
γράμματος «παράβαση της εβδομάδας», που σχεδιάστηκε και 
εφαρμόζεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση 
των «επικίνδυνων» τροχονομικών παραβάσεων, σε όλη την 
επικράτεια.

Την προηγούμενη εβδομάδα (18 έως 24 Φεβρουαρίου 
2019) κλιμάκια αστυνομικών των Υπηρεσιών Τροχαίας, ε-
νημέρωσαν τους οδηγούς και πραγματοποίησαν σχετικούς 
ελέγχους, “δίνοντας προτεραιότητα”  στις παραβάσεις για την 
υπερβολική ταχύτητα και την οδήγηση υπό την επίδραση οινο-
πνεύματος.

Έρχεται ο σχολικός οδηγός για γονείς και κηδεμόνες
Έναν σχολικό 

οδηγό, θα παραλά-
βουν σε λίγες ημέ-
ρες, γονείς και κη-
δεμόνες μαθητών/
τριών νηπιαγωγεί-
ων και δημοτικών 
σχολείων, από το 
Υπουργειο Παιδείας

Μέσω του Ο-
δηγού οι γονείς και 
κηδεμόνες έχουν τη 
δυνατότητα να ενη-
μερωθούν υπεύ-
θυνα για πρακτικά 
ζητήματα που αφο-
ρούν μεταξύ άλλων 
στην εγγραφή των 
παιδιών τους στο 
σχολείο, στα δικαι-
ολογητικά εγγραφής, στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων, στην επικοινωνία με το σχολείο, στις 
υπηρεσίες και στις Δομές Υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σε άλλα συναφή 
ζητήματα. 

Ο συγκεκριμένος Σχολικός Οδηγός στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της οικογένειας και του σχο-
λείου καθώς στην ουσιαστική επικοινωνία και τον διάλογο ανάμεσα στην οικογένεια και στο σχολείο, που αποτελούν 
θεμελιώδη στοιχεία για την ποιοτική εκπαίδευση του συνόλου των μαθητών και των μαθητριών της χώρας.

Κι όπως δήλωσε ο υπουργός Παιδείας, αυτή η καλαίσθητη και φιλική για τον αναγνώστη έκδοση, θα συμβάλει  
στην υποστήριξη της κοινής προσπάθειας για ποιοτική μάθηση ώστε οι σημερινοί μαθητές και μαθήτριες να είναι οι 
αυριανοί δημοκρατικοί και υπεύθυνοι πολίτες. Είμαστε περίεργοι..

Με ειδική βαφή θα αναγνωρίζονται
τα κλεμμένα δεντράκια

Μία επισήμανση σχετικά με τα κρούσματα κλοπής φυτών και φρεσκοφυτεμένων δενδριλίων, κάνει ο συνεργάτης 
μας γεωπόνος κ. Δημήτρης Στυλιανίδης.

Η πρότασή του είναι να βάφουν οι αγρότες με νοβαρίλ, τα δεντράκια που φυτεύουν, διότι η βαφή δεν βγαίνει κι έτσι 
τα κλεμμένα δέντρα είναι εμφανή και ξεχωρίζουν.

Το μεταφέρουμε…

Τοχθες,τοσήμερα…καιίσωςτοαύριο;
Στην πρόσφατη μάζωξη δικηγόρων 

στις «Φλαμουριές» μετά από πρόσκλη-
ση του βουλευτή της Ν.Δ. Απόστολου
Βεσυρόπουλου, ο φακός του ΛΑΟΥ, α-
παθανάτισε την πρόεδρο της ΔΗΜΤΟ της 
Ν.Δ. και υποψήφια δημοτική σύμβουλο με 
τον συνδυασμό της Γεωργίας Μπατσαρά, 
ΣυρμούλαΤζίμα-Τόπη. Η δικηγόρος και 
εκπαιδευτικός με γνώση και δυναμισμό 
αποφάσισε να συμμετέχει στις δημοτικές 
εκλογές στηρίζοντας με τις δυνάμεις της 
την επιλογή της Ν.Δ. στην Βέροια. Στο 
φωτογραφικό στιγμιότυπο ανάμεσα στον 
νυν βουλευτή της Ν.Δ. Απόστολο Βεσυ-
ρόπουλο και στον πρώην βουλευτή της 
Ν.Δ. και πρώην πρόεδρο του δικηγορικού 
συλλόγου ΣτέφανοΚυριαζόπουλο. Το 
ιστορικό χθες, το κραταιό σήμερα και ίσως 
μια αυριανή επιλογή της Ν.Δ.;

Μόνοκανέλα
Κεϋλάνης,αλλιώς…
«καμπάνα»!!!

Όπως ανέφερε στην ραδιοφωνική εκ-
πομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ, ο αντιπρόεδρος 
του συλλόγου ζαχαροπλαστών Βέροιας και 
ιδιοκτήτης του «Τρίγωνου» ΑργύρηςΣα-
καλής, προειδοποιητικό  καμπανάκι χτύπη-
σε στην φετινή ΑΡΤΟΖΑ για την χρήση της 
κανέλας στην ζαχαροπλαστική. Σύμφωνα 
με παγκόσμια οδηγία επιτρέπεται μόνο η 
χρήση κανέλας Κεϋλάνης, διότι οι υπόλοι-
πες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία 
του καταναλωτή. Ο ΕΦΕΤ μάλιστα προχώ-
ρησε σε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ζα-
χαροπλαστεία της πρωτεύουσας και στους 
παραβάτες επέβαλε εξοντωτικά πρόστιμα 
που έφτασαν τις 12.000€!!!  Κανέλα με κα-
φτερή και τσουχτερή γεύση. 
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Συνέντευξη Τύπου χθες από Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας

Ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος επισιτιστικής βοήθειας 
στην Ημαθία, με περισσότερα χρήματα και ωφελούμενους

Τον απολογισμό της πρώτης φάσης και την έναρξη του δεύτερου 
κύκλου υλοποίησης του  προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας από το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους, έκαναν ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστας και ο αντιπεριφερειάρχης 
Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης σε συνέντευξη Τύπου χθες το μεσημέρι 
στη Βέροια, παρουσία των περιφερειακών συμβούλων Νίκης Καρατζι-
ούλα και Θεόφιλου Τεληγιαννίδη, του Διευθυντή Υγείας και Κοινωνι-
κής Μέριμνας της Π.Ε. Ημαθίας και της Ελένης Σιαμίδου από το Δήμο 
Νάουσας.

Την συνέντευξη άνοιξε ο Κ. Καλαϊτζίδης καλωσορίζοντας τον Περιφε-
ρειάρχη, τονίζοντας ότι «ο Απ. Τζιτζικώστας θα είναι συνεχώς στον τόπο 
μας, στην πράξη κι όχι στα λόγια». Δήλωσε δικαιωμένος για το έργο 
που έγινε στην Ημαθία, το οποίο, όπως είπε, «θα συνεχιστεί, μετά τη 
νίκη στις περιφερειακές εκλογές» και πρόσθεσε: «Εγώ μπήκα μπροστά 
στον αγώνα για την Περιφέρεια, επειδή ήταν μπροστά ο Τζιτζικώστας 
από τον οποίο αντλούμε τη δύναμη για την παρουσία και το έργο μας…

 Κι αυτό είναι υπόσχεση και δέσμευση όχι μόνο δική μου ως Κώστας 
Καλαϊτζίδης, που  σηκώνω το βάρος ως αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας. 

Αυτό είναι διαρκής δέσμευση και του Απόστολου Τζιτζικώστα, από 
τον οποίο αντλούμε τη δύναμη για την παρουσία και το έργο μας.

Όπως τότε ήμασταν μαζί, έτσι και τώρα είμαστε μαζί κι έτσι θα συ-
νεχίσουμε μαζί, για να κάνουμε τον τόπο καλύτερο. Αυτό το καλύτερο 
μπορείς να το φέρεις μόνο εσύ Απόστολε, εσένα εμπιστευόμαστε, εσέ-
να στηρίζουμε και μαζί σου προχωράμε αταλάντευτα και ανυποχώρητα.

Στη συνέχεια ο κ. Καλαϊτζίδης αναφέρθηκε στις δράσεις της Κοι-
νωνικής Σύμπραξης Ημαθίας με επικεφαλής την Αντιπεριφέρεια και την 
επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας της περι-
όδου 2015-2018, ξεπερνώντας τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες που 
προέκυψαν στη χώρα με την οικονομική κρίση που ανέτρεψε τη ζωή χι-
λιάδων συμπολιτών μας. «Εκεί σταθήκαμε δίπλα τους, διακριτικά, χωρίς 
να προσβάλουμε κανένα, χωρίς να ξεχωρίζουμε κανένα. Οι ευχαριστίες 
που ακούσαμε και τα μηδενικά παράπονα από την πλευρά των πολιτών 
και των φορέων, είναι για εμάς η καλύτερη απάντηση, για το αποτέλε-
σμα της προσπάθειας που κάναμε. Με την άψογη συνεργασία που εί-
χαμε και φαίνεται από τα αποτελέσματα, με τους τρείς Δήμους της Ημα-
θίας και τους τοπικούς φορείς, καταφέραμε και ενισχύσαμε το διάστημα 
2015 – 2016 περίπου 8.500 ωφελούμενους συμπολίτες μας με τρόφιμα, 
βασική υλική συνδρομή, είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας συ-
νολικού ύψους  1.700.000 ευρώ περίπου. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 
με απόλυτη διαφάνεια, ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν όλα τα στοιχεία του 
και τα πάντα είναι στη διάθεση όλων. Για τη νέα περίοδο  2018-2019 οι 
ωφελούμενοι ανέρχονται σε 9.500 και  το ποσό σε 3.750.000 ευρώ».

Ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας ευχαρίστησε για τη συνεργασία στην 
υλοποίηση του προγράμματος, τους Δημάρχους και τις αρμόδιες δη-
μοτικές υπηρεσίες της Ημαθίας, τους φορείς που συνεργάστηκαν μαζί, 
τους εθελοντές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πρόβαλλαν την 
προσπάθεια. 

Ξεχωριστά ευχαρίστησε τους προϊστάμενους και τους υπαλλήλους 
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας που εργάστηκαν 
με κόπο για το πρόγραμμα και την επιτυχία του, όπως και την υπεύθυ-
νη υλοποίησης του Τ.Ε.Β.Α στην Ημαθία, την περιφερειακή σύμβουλο 
Νίκη Καρατζιούλα για το θετικό αποτέλεσμα των προσπαθειών της. 

Απ. Τζιτζικώστας
Σε λεπτομέρειες του προγράμματος και του κοινωνικού έργου της 

Π.Κ.Μ. αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι 
«…να μην αφήσουμε κανένα συμπολίτη μας μόνο, όσο υπάρχει ανά-
γκη, όσο υπάρχουν ευάλωτοι και αδύναμοι πολίτες, υλοποιούμε τις 
δεσμεύσεις μας…Μία από τις πιο σημαντικές δράσεις υποστήριξης και 
ενίσχυσης των συμπολιτών μας, που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώ-

χειας, είναι το Πρόγραμμα του Ταμείου Ευ-
ρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το 
οποίο φροντίσαμε να αξιοποιήσουμε έγκαι-
ρα και σωστά, παρέχοντας άμεσα τα τρόφι-
μα και τα βασικά είδη ανάγκης σε εκείνους 
που τα χρειάζονταν. Δημιουργήσαμε σε κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα ισχυρές Κοινωνικές 
Συμπράξεις, και μαζί με τους εταίρους μας 
ολοκληρώσαμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα 
το Πρόγραμμα για τα δύο προηγούμενα έτη»

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, μαζί με 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως ε-
πικεφαλής της Κοινωνικής Σύμπραξης, με το 
Δήμο Βέροιας, το Δήμο Αλεξάνδρειας και το 
Δήμο Νάουσας, σχεδίασε και υλοποίησε το 
πρόγραμμα με βάση αποκλειστικά και μόνο 
τις τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες, του 
νομού Ημαθίας.

Κάθε οικογένεια, έλαβε τρόφιμα, βρεφική 
τροφή και βασικά είδη ατομικής υγιεινής, 
καθώς και είδη οικιακής καθαριότητας, ψυ-
χοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική 
οικογενειακού προϋπολογισμού.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, ο προ-
γραμματισμός σύμφωνα με τον Περιφερειάρ-
χη , αφορά σε ακόμα περισσότερες δράσεις υποστήριξης των οικογενει-
ών, των παιδιών και των ευάλωτων πολιτών, τις οποίες απαρίθμησε ο 
κ. Τζιτζικώστας:

• Ημερίδες από ειδικούς επιστήμονες του κλάδου υγείας.
• Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου για εξειδικευμένες συμβουλές 

από επιστημονικό προσωπικό.
• Λειτουργία Κινητής Μονάδας Ενημέρωσης, ειδικά εξοπλισμένης και 

στελεχωμένης με ειδικούς επιστήμονες του κλάδου υγείας.
• Κοινωνικά Φροντιστήρια και Ενισχυτική Διδασκαλία για παιδιά και 

ενηλίκους.
• Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Δράσεις Δημιουργικής Απασχόλησης.
«Ένας και μόνο ένας, είναι ο στόχος και σε αυτή τη δεύτερη φάση 

του Προγράμματος ΤΕΒΑ: Να αξιοποιηθούν γρήγορα και σωστά οι πό-
ροι που εξασφαλίσθηκαν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 
τόνισε και πρόσθεσε ότι παράλληλα, με τις δράσεις του ΤΕΒΑ, η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

• Εξασφάλισε τους απαραίτητους πόρους για τη λειτουργία 8 «Κέ-
ντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» και τη λειτουργία των Ανοι-
κτών Κέντρων Ημέρας και των Υπνωτηρίων αστέγων.

• Χρηματοδότησε 7 δομές «συμβουλευτικών κέντρων και ξενώνων 
κακοποιημένων γυναικών», 

• Δημιούργησε 38 Κέντρα Κοινότητας, ένα σε κάθε Δήμο της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

• Στήριξε και ενίσχυσε τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, τα Κοινωνικά Ια-
τρεία και Φαρμακεία.

• Υποστήριξε 14.000 γονείς με διάθεση θέσεων για τα παιδιά σε 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, όπως επίσης και 450 γονείς 
παιδιών με αναπηρία, με θέσεις σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 
και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας.

• Ξεκίνησε ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα για τους συνανθρώ-
πους μας της τρίτης ηλικίας, την Παροχή Υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβί-
ωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων.

• Χρηματοδότησε την κατασκευή του κτηρίου για τα παιδιά με σύν-
δρομο down.

• Ολοκλήρωσε παρεμβάσεις σε 351 ειδικά σχολεία και τμήματα έντα-
ξης που εξυπηρετούν 4.000 παιδιά με αναπηρία.

• Υποστήριξε τη «Σχολή Γονέων» και το «Κέντρο Θηλασμού» και τα 
προγράμματα επανένταξης πρώην κρατουμένων, την εκστρατεία ενημέ-
ρωσης για την Υιοθεσία, αλλά και την εκστρατεία ενημέρωσης ενάντια 
στην Παιδική Κακοποίηση.

«Η αλληλεγγύη ήταν και είναι ο πυρήνας της πολιτικής της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας» δήλωσε, τέλος, ο κ. Τζιτζικώστας. 

Στην ετοιμότητα της Διεύθυνσης Υγείας - Κοινωνικής μέριμνας της 
Π.Ε. Ημαθίας, για τον νέο κύκλο διανομής βοήθειας σε συμπολίτες που 
βιώνουν σε συνθήκες φτώχειας, αναφέρθηκε ο διευθυντής κ. Γιώργος 
Παπαδόπουλος, τονίζοντας ιδιαίτερα την σημαντική δουλειά εργαζό-
μενων και εθελοντών και την συνεργασία των φορέων στην οποία ανα-
φέρθηκε και η κ. Σιαμίδου.

«Μακάρι να μην χρειαζόταν αυτή η βοήθεια σε συμπολίτες μας που 
χτυπήθηκαν από την κρίση» τόνισαν η Ν. Καρατζιούλα και ο Θ. Τελη-
γιαννίδης, διαβεβαιώνοντας «ότι θα είναι παρόντες όλοι μαζί και πιο 
έτοιμοι, στην επόμενη διανομή».

Κλείνοντας τη συνέντευξη ο κ. Τζιτζικώστας, πρόσθεσε ότι η Περι-
φέρεια είναι εκεί, όπου, οι πολίτες την χρειάζονται... «Στηρίζουμε όσους 
γονάτισαν στα χρόνια της κρίσης για να ξανασταθούν στα πόδια τους, 
με έργα υποδομής και αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων... Δίνουμε 
απαντήσεις στις μεγάλες προκλήσεις των ανθρώπων που έχουν χτυπη-
θεί από την οικονομική κρίση... Ολοι μαζί, οι φορείς με συνεργασίες και 
ισχυρές κοινωνικές συμπράξεις». 

Ο Περιφερειάρχης απάντησε επίσης σε ερωτήσεις δημοσιογράφων 
σχετικά με την δήλωση του υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ, δημοσιογράφο 
Χρήστο Γιαννούλη ότι η Περιφέρεια «διαφημίζει» την ευρωπαϊκή βοή-
θεια αφήνοντας αναξιοποίητα 59,7 εκ. ευρώ (βλ. σελ. 5), για το πρωτο-
σέλιδο της εφημερίδας «Το Καρφί» για το οποίο απάντησε ότι «δεν υ-
φίσταται καν το θέμα», αλλά και για εκλογικά και υποψηφιότητες, για τα 
οποία όμως διαβεβαίωσε ότι θα λύσει όλες τις απορίες στην ώρα τους, 
με το που θα κυρηχτούν επίσημα οι εκλογές στις 26 Μαρτίου.

Σοφία Γκαγκούση



 Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θερμαϊκός το 
βιβλίο της Όλγας Ιγνατιάδου, με τίτλο «Ιστορίες 
της μεγάλης καστανιάς. Μυρσίνη, η όμορφη 
σκιουρίνα». Πρόκειται για ένα παραμύθι για την 
υπεροψία και τη φιλία, σε εικονογράφηση της 
Ειρήνης Σκούρα. Μια όμορφη και υπερήφανη 
σκιουρίνα, η Μυρσίνη, που έχει την πιο όμορφη 
φωλιά στη Μεγάλη Καστανιά, δεν θέλει πολλά 
«πάρε δώσε» με τα άλλα ζωάκια που είναι γείτο-
νές της. Τι θα γίνει και θα αλλάξει γνώμη; 

 Οπισθόφυλλο βιβλίου 
 Τι γνώμη έχετε; Μπορεί ο Βοριάς να γίνει 

αφορμή για να αρχίσει μια μεγάλη και αληθινή 
φιλία; Μπορεί η υπερήφανη Μυρσίνη να απο-
κτήσει εξαιτίας του αληθινούς φίλους; 

 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Συγγραφέως 
Η Όλγα Ιγνατιάδου γεννήθηκε και μεγάλωσε 

στη Βέροια Ημαθίας. Με αγάπη στη μουσική, 
της άρεσε να δημιουργεί εικόνες και ιστορίες 
σε κάθε ήχο. Λάτρις της φύσης και της γαλήνης 
που προσφέρει στον άνθρωπο το δάσος, ξεκί-
νησε τη συγγραφική της πορεία στο Βέρμιο, κά-
τω από μια υπεραιωνόβια καστανιά... τη στιγμή 
που έμαθε πως θα γίνει για πρώτη φορά γιαγιά. 

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Εικονογράφου 
Η Ειρήνη Σκούρα γεννήθηκε και μεγάλωσε 

στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Αρχαιολογία στην 
Κρήτη και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της 
σπουδές στη Βυζαντινή Αρχαιολογία στη Θεσ-
σαλονίκη. Στη συνέχεια, παρακολούθησε μαθή-
ματα σχεδίου κόμικς, photoshop και μικρογλυπτικής 
φιγούρας. Η αγάπη της για το σχέδιο εμφανίστηκε σε 

πολύ μικρή ηλικία κι εκδηλώθηκε με ζωγραφική με στι-
λό στους τοίχους του δωματίου της. Έκτοτε στράφηκε 
σε πιο συμβατικά μέσα. Από το 2012 συμμετέχει σε 
πολλά φεστιβάλ κόμικς στην Αθήνα και τη Θεσσαλο-
νίκη. Το 2017 έκανε την εικονογράφηση για το βιβλίο 
Έρωτας και Ψυχή σε κείμενο Μυρτώς Γκιούλη.

Το βιβλίο της Σουζάνας Παντελιάδου «Μαθησιακές δυσκολίες – 
δυσλεξία»στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων Παιδιών με Δυσλεξία & Μαθησιακές Δυσκολίες, το 3ο ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακό Κέντρο Εκπαι-
δευτικού Σχεδιασμού) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και η 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας παρουσιάζουν το  βιβλίο της Σουζάνας Παντελιάδου: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ – ΔΥΣΛΕ-
ΞΙΑ (εκδόσεις ΠΕΔΙΟ), με την υποστήριξη του Βιβλιοπωλείου ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ. Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 
στις 6.00 μ.μ.στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας ( Έλλης 8, Βέροια).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: • Γεωργία Μπάρου, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με 
Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες • Νικόλαος Γ. Μπίνιας, Διδάκτωρ Ειδικής - Ψυχοκινητικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Marburg 
Γερμανίας, συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 3ου ΠΕΚΕΣ της ΠΔΕ Κεντρικής 
Μακεδονίας

• Σουζάνα Παντελιάδου, 
συγγραφέας του βιβλίου, 
Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής 
- Μαθησιακών Δυσκολιών 
του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.
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Η ΤΑΙΝΙΑ LEGO 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Πέμπτη 21/2 – 

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

μεταγλωττισμένη στα Ελλη-
νικά 

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

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

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

Σενάριο : Νικ Βαλελόνγκα, Μπράιαν Χέις 
Κάρι, Πίτερ Φαρέλι

Σκηνοθεσία: Πίτερ Φαρέλι
Ηθοποιοί: Βίγκο Μόρτενσεν, Μαχερσάλα 

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

ΣΕΝ
Ηθοποιοί: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΟΝΕΡ, ΚΑΘΡΙΝ 

ΘΟΡΜΠΟΡΓΚ ΤΖΟΧΑΝΣΕΝ, ΑΝ ΝΤΑΛ ΤΟΡΠ

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

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

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

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

μάρα
Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Ρέ-

ιτσελ Βάις, Εμα Στόουν, Νίκολας Χουλτ, Τζο 
Αλγουιν

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Το συναίσθημα 
στην φωτογραφία
-Βιωματικό - δημιουργικό εργαστήριο, 
με την ψυχολόγο Ευδοκία Αδαμίδου 

Η φωτογραφία είναι για πολλούς ένα χόμπυ, ένας τρόπος κοινωνι-
κής συνδιαλλαγής, μια μορφή τέχνης. Συνάμα, αποτελεί ένα μέσο που 
χρησιμοποιείται στις θεραπείες τέχνης, μαζί με τη μουσική, το χορό, το 
θέατρο και τις εικαστικές τέχνες.

Πώς μπορεί η φωτογραφία να βοηθήσει έναν άνθρωπο στη θε-
ραπεία του; Πώς μπορεί να εκμαιεύσει συναίσθημα; Πώς μπορεί να 
εκφράσει τις βαθύτερες επιθυμίες και φόβους του καθένα;

 Το Εργαστήριο Φωτογραφίας Δήμου Νάουσας διευρύνει ορίζοντες 
και το Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου, 5 μ.μ. στον χώρο του Εργαστηρίου 
Φωτογραφίας πραγματοποιεί βιωματικό - δημιουργικό εργαστήριο, 

όπου βλέπει την φωτογραφία μέσα από την ψυχολογία και το συναίσθημα μέσα από την φωτο-
γραφία.

Εισηγήτρια: Αδαμίδου Ευδοξία, Ψυχολόγος
Συντονιστής: Μητσιάνης Χρήστος, Καθηγητής Εργ. Φωτογραφίας
Θεματική ενότητα: Φωτογραφία και Ψυχολογία
Χώρος διεξαγωγής: Εργαστήριο Φωτογραφίας, 1ος όροφος, Χώρος Πολιτισμού “Βέτλανς”
Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
Η εκδήλωση είναι εκπαιδευτικού - μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ελεύθερη είσοδο.
Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, απαιτείται να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας.
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για δήλωση συμμετοχής: http://bit.ly/emotion-photo 
Λίγα λόγια για το Εργαστήριο Φωτογραφίας Δήμου Νάουσας www.fb.com/photo.naoussa
Το Εργαστήριο Φωτογραφίας του Δήμου Η. Π. Νάουσας είναι εκπαιδευτικός οργανισμός 

ενταγμένος στα πλαίσια των Εικαστικών Εργαστηρίων του Δήμου. Υποστηρίζεται από τον Σύλ-
λογο για τη Διάδοση των Εικαστικών Τεχνών Νάουσας.

Στεγάζεται στον 1ο όροφο του Πολυχώρου Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» (ΒΕΤΛΑΝΣ).
Στους χώρους του παραδίδονται διαλέξεις και στους υπολογιστές του εργαστηρίου οι μαθητές 

διδάσκονται τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας της φωτογραφίας, δημιουργούν και συνεργάζονται 
πάνω στις φωτογραφικές τους συλλογές.

Το Εργαστήριο Φωτογραφίας έχει έναν σκοτεινό θάλαμο κατάλληλο για εκπαίδευση και εφαρ-
μογής τεχνικών επεξεργασίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας της αναλογικής φωτογραφίας.

Επίσης ο χώρος του Εργαστηρίου είναι δυνατόν να φιλοξενήσει ένα στούντιο φωτογράφησης, 
μικρών διαστάσεων, στον επάνω όροφό του.

Διδάσκων του Εργαστηρίου Φωτογραφίας είναι ο Χρήστος Μητσιάνης (MA Audio and Visual 
Arts).

Όλγα Ιγνατιάδου 
«Ιστορίες της μεγάλης καστανιάς. 
Μυρσίνη, η όμορφη σκιουρίνα»



Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. σε συνεργα-
σία με το Εργατοϋπαλληλικό  Κέντρο Βέροιας,   Α-
γροτικό Σύλλογο Γεωργών Βέροιας, Δικηγορικό Σύλ-
λογο Βέροιας, 4ο Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομι-

κού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ένωση Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ημαθίας διοργανώνουν 
την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 στον Πολυχώρο «Ελιά» 
της βέροιας, στις 6.00μ.μ., εκδήλωση νομικής πλη-

ροφόρησης, με θέμα: «Ασφάλιση και Συντα-
ξιοδότηση στον ΟΓΑ»,

Στον  ίδιο χώρο μετά το τέλος της πα-
ρουσίασης  νομικοί συνεργάτες του Ινστι-
τούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. θα απαντούν 
κατ΄ιδίαν σε εξατομικευμένα ζητήματα α-
σφάλισης και συνταξιοδότησης ασφαλισμέ-
νων τ.ΟΓΑ.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή προς το κοινό 
και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ 
και διέπονται από τον «Κώδικα Δεοντολογί-

ας στην παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Συμβουλευτι-
κής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιο-
δρομίας», καθώς και τις διατάξεις που αφορούν στη 
διαχείριση προσωπικών δεδομένων .  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί-
τε να απευθύνεστε στο Περιφερειακό ΙΝΕ/
ΓΣΕΕ Κ. Μακεδονίας, Σ. Πέτρουλα 5,Τ.Κ. 
59132, Βέροια, τηλ.: 23310 75673& 23310 
24424, e-mail: centralmacedonia@reg.
inegsee.gr&inekmak@otenet.gr,  Site: www.
inegsee.gr, πρόσωπα επικοινωνίας: Δημη-
τριάδου Θωμαή,  Μπαρμπαρούση Στέλλα,  
Φουτσιτζόγλου Κορνηλία.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρω-

παϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Γράφει ο Αναστάσιος Βασιάδης

Η επιδημική έξαρση των κρουσμάτων γρίπης το τελευ-
ταίο διάστημα, με εκδήλωση σοβαρού αριθμού περιστατι-
κών που κατέληξαν συνεπεία επιπλοκών, επανέφεραν στην 
επικαιρότητα  τις συνέπειες του λεγόμενου «αντιεμβολιαστι-
κού κινήματος»  που έχει ως αποτέλεσμα την αναζωπύρω-
ση νοσημάτων, που εκθέτουν σε σοβαρούς κινδύνους τον 
πληθυσμό.

Μεταξύ αυτών των νοσημάτων εξακολουθεί τα τελευταία 
χρόνια να εκδηλώνεται  με σοβαρά κρούσματα και  η ιλαρά, 

μία ¨ξεχασμένη¨ για πολλά χρόνια νόσος.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ενώ κατά τα προηγούμενα έτη στην Ελλάδα 

καταγραφόταν πολύ μικρός αριθμός σποραδικών περιστατικών ιλαράς, με περί-
που ένα κρούσμα ετησίως, εκδηλώνεται ήδη σημαντική έξαρση της νόσου, ενώ σε 
γειτονικές χώρες έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας.

Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος γενίκευσης της νόσου και στην Ελλάδα, μετά τη Βρε-
τανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Βουλγαρία, όπου 
έχουν εκδηλωθεί σοβαρές επιδημικές εξάρσεις ιλαράς, αλλά και γρίπης, είναι 
υπαρκτός.

Οι αρμόδιοι Φορείς καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειές για ενημέρωση του 
πληθυσμού σχετικά με τον εμβολιασμό προκειμένου να μην εξαπλωθεί η νόσος, ε-
νώ στην επικαιρότητα κυριαρχεί η έξαρση της γρίπης με τα πολλαπλά θανατηφόρα 
κρούσματα που εκδηλώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Ταυτόχρονα προγραμματίζονται ενέργειες προκειμένου το «αντιεμβολιαστικό 
κίνημα», το οποίο εκδηλώνεται και πάλι παίρνοντας  ανησυχητικές διαστάσεις, να 
υποχωρήσει.

Πέραν από τα περιστατικά αυτά που βλέπουν το φώς της δημοσιότητας υπάρ-
χει επιτακτική αναγκαιότητα να συνεχιστεί σταθερά το πρόγραμμα εμβολιασμών 
του πληθυσμού.

Από τη βρεφική ηλικία έως και την ενήλικο ζωή, ο εμβολιασμός προστατεύει 
από νοσήματα όπως η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η πολιομυελίτιδα, η 
ιλαρά, η ερυθρά, η παρωτίτιδα, η ανεμοβλογιά και ο έρπητας ζωστήρας, οι μηνιγ-
γιτιδοκοκκικές και πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, η γαστρεντερίτιδα από ρότα ιό, οι 
ηπατίτιδες Α,Β και C, οι λοιμώξεις από HPV που προξενούν καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας, και βεβαίως η γρίπη .

Ειδικότερα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού επιβάλλεται άμεσα, ο εμβο-
λιασμός κατά του ιού της γρίπης και κατά του πνευμονιόκοκκου.

Στην σύγχρονη πολιτισμική αντίληψη δεν μπορεί να έχουν θέση οι άκρως επι-
κίνδυνες παροτρύνσεις αποφυγής των εμβολιασμών, που ακούγονται από ανεύθυ-
νες φωνές της  αντιεμβολιαστικής νοοτροπίας. Κάθε αρμόδιος και κάθε απλός πο-
λίτης επιβάλλεται να απορρίπτει ασυζητητί αυτές τις παροτρύνσεις και να ενισχύει 
δυναμικά τα προγράμματα εμβολιασμών, για να μη ξαναζήσει η ανθρωπότητα 
επιδημίες, σαν εκείνες που στο παρελθόν εξολόθρευσαν ολόκληρες κοινωνίες.

Βολές κατά του Περιφερειάρχη Κεντρ. Μακεδονίας Απ. Τζι-
τζικώστα εξαπέλυσε ο υποψήφιος περιφερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ 
Χρ. Γιαννούλης εκτιμώντας ότι ο κ. Τζιτζικώστας διαφημίζει την 

ευρωπαϊκή βοήθεια αφήνοντας αναξιοποίητα 
εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη της πε-
ριφέρειας. Στην δήλωσή του αναφέρει:

 «Επόμενος σταθμός της περιοδείας του 
Απόστολου Τζιτζικώστα στην Κεντρική Μα-
κεδονία, είναι η Βέροια, όπου πρόκειται να 
“διαφημίσει” ως “κοινωνικό έργο της Περιφέ-
ρειας” τη διανομή τροφίμων και ειδών πρώ-
της ανάγκης, για τα οποία -υπενθυμίζεται ότι 
- η Περιφέρεια δεν δαπάνησε ούτε ένα ευρώ, 
καθώς προέρχονται αποκλειστικά από κον-
δύλια του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας και 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

Γνωρίζουν όμως καλά και οι πολίτες της Ημαθίας τις δρα-
ματικές καθυστερήσεις του κ. Τζιτζικώστα στην υλοποίηση του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ, που θα 
μπορούσε να τονώσει την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως επίσης να συμβάλλει την 
καταπολέμηση της φτώχειας στην περιοχή. 

Ελπίζουμε αυτή τη φορά ο κ. Τζιτζικώστας να μην απαξιώσει 
τα ερωτήματα των δημοσιογράφων και να απαντήσει:

• Γιατί μόλις ένα χρόνο πριν ολοκληρωθεί η περίοδος 2014-2020, 
από τον συνολικό προϋπολογισμό των 74,3 εκατομμυρίων ευρώ για 
την περιοχή, έχουν προχωρήσει έργα μόλις 12,6 εκατομμυρίων;

• Γιατί για τα προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας και 
κοινωνικής ένταξης η υλοποίηση στην Ημαθία βρίσκεται στο 33% 
όταν στην Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται στο 47% και στο σύνολο 
της χώρας στο 55%;

• Γιατί για τα προγράμματα προώθησης της απασχόλησης ο 
ρυθμός υλοποίησης στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας βρίσκεται 
μόλις στο 21%, όταν στην Κεντρική Μακεδονία το αντίστοιχο πο-
σοστό είναι 59%; 

 Επίσης, γνωρίζουν καλά οι πολίτες της Ημαθίας, αλλά ας απα-
ντήσει ο κ. Τζιτζικώστας: 

•γιατί δεν έχει φροντίσει να αξιοποιήσει ούτε ένα ευρώ από τον 
συνολικό προϋπολογισμό των 8.178.299 για 1) την υποστήριξη 
της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και 2) την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και 

άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων; 
Οι πολίτες βιώνουν τα αποτέλεσματα της πολιτικής αδράνειας 

που έχει επιβάλλει εδώ και εννέα χρόνια η απερχόμενη διοίκηση 
της περιφέρειας και θα απαντήσουν στην κάλπη. Πλέον κοιτάμε 
μπροστά για μία Κεντρική Μακεδονία της συνεργασίας, της ανά-
πτυξης και της προόδου.»

Απάντηση Τζιτζικώστα στη δήλωση Γιαννούλη
Απαντώντας ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε «Για 

όσα λέγονται από τους υποψήφιους περιφε-
ρειάρχες τους παραπέμπω καλοπροαίρετα 
στο Υπουργείο Οικονομίας όπου φαίνεται 
ξεκάθαρα ότι για πέμπτη συνεχή χρονιά η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η 
πρώτη Περιφέρεια στην χώρα σε αξιοποίηση 
και απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. 
Και αυτά τα κονδύλια πηγαίνουν σε όλους 
τους πολίτες είτε με την μορφή έργων υπο-
δομών, είτε σχολείων, είτε νοσοκομείων, 
είτε περιβαλλοντικών έργων, ή έργων για τη 
βελτίωση του πόσιμου νερού, είτε για την ενίσχυση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, είτε σε έργα κοινωνικής αλληλεγγύης που επιλέ-
γουμε να μην αφήσουμε κανέναν πολίτη μόνο του. Αρα λοιπόν, 
αυτά τα στοιχεία που επικαλούνται κάποιοι, θα τους πρότεινα να 
τα διασταυρώσουν. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο καμιά φορά 
επειδή στο ζητάει ο Πρωθυπουργός, όταν είσαι σε άλλο χώρο να 
γίνεσαι σε μια νύχτα υποψήφιος περιφερειάρχης. Καλό είναι όμως 
όταν μπαίνουμε σε ένα χώρο να μαθαίνουμε τις αρμοδιότητες 
που έχει και να διασταυρώνουμε τα στοιχεία της κυβέρνησης που 
ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ που είναι και ο πολιτικός φορέας που τον 
στηρίζει. Δίνω την απάντηση μου ολοκληρωμένα. Αν ο κ. Γιαννού-
λης έχει άλλες απορίες μπορεί να αποταθεί στο γενικό γραμματέα 
του ΕΣΠΑ που χθες ήδη υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας είναι πρώτη σ’ όλη την Ελλάδα.

Και αν συνεχίζει να έχει απορίες του υπόσχομαι πως θα τις 
συζητήσουμε μία προς μία, στην ώρα τους διότι οι εκλογές επί-
σημα ξεκινούν στις 26 Μαρτίου. Εμείς δεν μπορούμε από τώρα 
να μπούμε σε μια αέναη προεκλογική περίοδο διότι έχουμε να δι-
οικήσουμε και μια Περιφέρεια. Θα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά 
μας να μιλήσουμε με επιχειρήματα. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα 
άγχος, είμαστε εδώ και ότι δεν έχει κατορθώσει να αντιληφθεί ή 
να ενημερωθεί μέχρι τώρα, θα το συζητήσουμε όταν έρθει εκείνη 
η ώρα».

Χρ. Γιαννούλης: «Στην Ημαθία η Περιφέρεια “διαφημίζει” 
την ευρωπαϊκή βοήθεια, αλλά αφήνει 

αναξιοποίητα 59,7 εκ. ευρώ για την ανάπτυξή της»
Απ. Τζιτζικώστας προς Χρ. Γιαννούλη: “Τον παραπέμπω 

στο Υπουργείο Οικονομίας για να διασταυρώσει τα στοιχεία”

Οι εξάρσεις των επιδημικών 
νόσων και η ανάγκη 

του εμβολιασμού
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Διευκρινίσεις του Προέδρου 
του Σωματείου

 Καταστηματαρχών 
Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος Βέροιας
Κατόπιν της από 12-2-2019 Γενικής Συνέλευσης του 

ΣΙΚΚΕΔ και με σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε παρε-
ξήγησης και παρερμηνείας των λεγομένων μου,  θα ήθελα 
να καταστήσω σαφές ότι ουδέποτε προέτρεψα ή αποθάρ-
ρυνα οποιονδήποτε να μην καταβάλει τα νόμιμα δικαιώμα-
τα  προς τον Οργανισμό. Δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν, 
αλλά και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μου προσα-
φθεί οποιαδήποτε τέτοια παράνομη παρότρυνση των με-
λών, καθ’  όλη τη διάρκεια της θητείας μου ως Πρόεδρος. 

Αντιθέτως, το Σωματείο μας δια του Δ.Σ. του,  ήδη προ-
έβη στο παρελθόν σε συλλογική, συμφέρουσα διαπραγ-
μάτευση με εταιρία συγγενών πνευματικών δικαιωμάτων, 
προς όφελος όλων μας. 

Το Σωματείο μας, συλλογικά αλλά και  προσωπικά δια 
των μελών του Δ.Σ.,  ουδέποτε ώθησε τα μέλη μας σε ο-
ποιαδήποτε μη νόμιμη παρότρυνση ή συμπεριφορά, παρά 
με έμπρακτο ενδιαφέρον προσπαθούμε για το καλύτερο 
δυνατόν όλων των επαγγελματιών του κλάδου μας. 

Με τιμή 
Κωνσταντίνος Σαμανίδης

Την Τρίτη 5 Μαρτίου στην «Ελιά»

Ενημερωτική εκδήλωση για την Ασφάλιση 
και Συνταξιοδότηση στον ΟΓΑ
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

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

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

Προσκυνηματική 
εκδρομή στον Πόντο
Η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ σε συνεργασία 

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2331028291 κιν. 
6942701788

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
Σύμφωνα με την τάξη της Εκκλησίας μας, το επό-

μενο Σάββατο είναι Ψυχοσάββατο. Την ημέρα αυτή οι 
χριστιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν μαζικά στα κοιμη-
τήρια, προκειμένου να προσευχθούν για τους προσφι-
λείς τους νεκρούς.

Εφιστούμε και πάλι την προσοχή όλων στο γεγονός 
ότι πολλοί συνηθίζουν να πηγαίνουν πολύ νωρίς το 
πρωί του Σαββάτου. Πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι οι 
ιερείς δεν θα βρίσκονται στο κοιμητήριο της πόλης μας, 
παρά μόνον μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, που 
θα τελεστεί τόσο στους ενοριακούς Ιερούς Ναούς όσο 
και στον Ιερό Ναό του κοιμητηρίου.

Προκειμένου, λοιπόν, να μην ταλαιπωρηθείτε, πα-
ρακαλείσθε να πάτε στο Κοιμητήριο, κατά προτίμηση, 
μετά τις 9.00 το πρωί. Οι ιερείς θα βρίσκονται εκεί 
μέχρι αργά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει όλος ο χρόνος 
για να επιτελέσετε τα καθήκοντά σας προς τους κεκοι-
μημένους.

Εκ της Ιεράς
 Μητροπόλεως

Ο κανονισμός 
λειτουργίας του 

εμπορικού  
πεζόδρομου 

στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής

Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
θα γίνει την Δευτέρα  04-03-2019, στις 13:00 με μοναδι-
κό θέμα ημερήσιας διάταξης, το εξής:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 
την «Έγκριση της τροποποίησης του κανονισμού λει-
τουργίας στον πεζόδρομο του Εμπορικού Κέντρου»

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθε-
νται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΨΥΧOΣΑΒΒΑΤΟΝ
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών ότι το Σάββατο 

2 Μαρτίου 2019 είναι το Μέγα Ψυχοσάββατο της Απόκρεω.
Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στα Κοιμητήρια Βέ-

ροιας θα έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-3-2019
17.00-18.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
18.00-10.30 Μέγας Εσπερινός – Παννυχίδα – Νεκρώσιμος 

Κανών – Επιμνημόσυνη Δέηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 2-3-2019
07.30-09.30 Όρθρος – Θεία Λειτουργία – Επιμνημόσυνη 

Δέηση
09.00-12.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
17.00-18.00 Τρισάγια επί των μνημάτων
Προς διευκόλυνση των πιστών ο Ιερός Ναός θα αναλάβει 

την κατασκευή ενός κοινοί δίσκου κόλλυβων, το απόγευμα της 
Παρασκευής

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙAΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 20.30-00.30 επί 

τη εορτή της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Κυράννας.

Ακαδημαϊκοί Διάλογοι
Την Κυριακή 3 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς 

μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος όροφος) ομιλητής στους «Ακαδημαϊκούς 
Διαλόγους» θα είναι ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Νεκτάριος Σαββί-
δης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Απιστία - Αποστασία - Πίστις». Η είσοδος 
είναι ελεύθερη.

Στα πλαίσια της Αποκριάς
Επίσκεψη του ΚΑΠΗ Δήμου 

Βέροιας στη Νάουσα
Το Κ.Α.Π.Η.  Δήμου Βέροιας διοργανώνει στα πλαίσια της Α-

ποκριάς επίσκεψη στη Νάουσα  συνάντηση με την παράδοση...
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ  4  ΕΥΡΩ
 ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ   9.30πμ
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στο ΚΑΠΗ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 27 

Φεβρουαρίου 2019 στις 1.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στο Δάσκιο Ημαθίας ο 
Αθανάσιος Δημ. Κατσιγιαννό-
πουλος σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε 

στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους 

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

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

ΒΟΕΑ – «Προικοδότηση» : 
από την ανταποδοτικότητα 

στη «χασούρα» 
  Πρωτοφανής για τα ασφαλιστικά δεδομένα και την ανταποδοτικότητα των Μετοχι-

κών Ταμείων στην Ελληνική Επικράτεια, είναι η κατάληξη με το Βοήθημα Οικογενεια-
κής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.) του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (πα-
λιά και ως «προικοδότηση» των τέκνων των μετόχων), για την κατηγορία των συνορι-
ακών φυλάκων και των αστυνομικών που προέρχονται από αυτούς. Μετά από μηνιαί-
ες κρατήσεις ετών και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ταμείου, αντί να προκύπτει 
θετικό το πρόσημο της ανταποδοτικότητας, συνάδελφοί μας κλήθηκαν να πληρώσουν 
και άλλα χρήματα για να λάβουν ούτε τα μισά από αυτά που τους κρατήθηκαν ! 

Το θέμα έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στους ασφαλισμένους – μετόχους 
της κατηγορίας μας που έχουν δει τις εισφορές τους να εξανεμίζονται, την ώρα που ο 
χαρακτήρας του συγκεκριμένου βοηθήματος είναι ανταποδοτικός. 

Η «προικοδότηση» (έννοια αποταμιευτικού χαρακτήρα από τις εισφορές των μετό-
χων) των τέκνων τους όχι μόνο δεν επέρχεται, αλλά αντίθετα η ζημία που υφίσταται 
ο κάθε μέτοχος είναι ανεπανόρθωτη, αφού για να πάρει το αποθεματικό που συγκέ-
ντρωσε από τις μηνιαίες εισφορές του, καλείται να αποδώσει ακόμη ένα μεγάλο ποσό 
από αυτό που θα λάβει !    

 Προϋποθέσεις διαμόρφωσης του συγκεκριμένου βοηθήματος, όπως ο υπολογι-
σμός των κρατήσεων από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου (ανεξαρτήτως αν ο 
μέτοχος ήταν στο Σώμα) έχουν μετατρέψει την ανταποδοτικότητα του Ταμείου σε «χα-
σούρα» για τον κάθε συνάδελφο. 

   Συνάδελφοί μας που απέκτησαν τέκνα ακόμη και 12-13 έτη πριν την ένταξή τους 
στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, καλούνται σήμερα να αποδώσουν κρατήσεις για το διά-
στημα που βρισκόταν εκτός της εργασιακής τους σχέσης. 

    Ήδη η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. απέστειλε αναλυτικό υπόμνημα στην Φυσική και Πολιτική 
Ηγεσία αλλά και στη Διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού με συγκεκριμένες προ-
τάσεις, προκειμένου να εξαλειφθεί η συγκεκριμένη αστοχία που πλήττει σημαντικά τον 
κάθε μέτοχο της κατηγορίας μας. 

   Είναι προφανές πως η ΠΟΣΥΦΥ θα εξαντλήσει κάθε συνδικαλιστική προσπά-
θεια  για την άρση των προϋποθέσεων εκείνων που καθιστούν το συγκεκριμένο «βο-
ήθημα» ζημιογόνο. Θεωρούμε πως η επίλυσή του είναι αρμοδιότητα της Διοικήσεως 
του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και της Πολιτικής Ηγεσίας και όχι οι δικαστικές αίθου-
σες για μια ακόμη φορά. 

    Ο ανταποδοτικός χαρακτήρας των παροχών των Ταμείων αυτών, είναι βασική 
Αρχή λειτουργίας τους που διασφαλίζεται από την ελληνική νομοθεσία και κάθε νο-
μοθετική παράλειψη αλλά και διοικητική αστοχία οφείλουν  να τις θεραπεύουν άμεσα. 

Για το Διοικητικό 
Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Γ. Γραμματέας
Παναγιώτης Χαρέλας     Ιωάννης Τοτονίδης



 Ένα λεπτό πριν τελειώσει η Κυριακάτικη λειτουργία  
στην Παναγία  Κυριώτισσα,  ο προϊστάμενος του Ναού 
πατέρας Σωφρόνιος, ανήγγειλε προς τους εκκλησιαζό-
μενους οι οποίοι ήσαν ουκ ολίγοι λόγω των τριών μνη-
μόσυνων, (μέσα σ αυτούς παρευρίσκετο και Βουλευτής 
του Νομού μας) , κάποιες ανακοινώσεις  που αφορούσαν 
το πρόγραμμα των λειτουργιών της καινούριας εβδομά-
δας και  το πιο σημαντικό … ότι στους Κυριακάτικους 
διαλόγους που συνηθίζονται κάθε Κυριακή στις  επτά 
το απόγευμα  στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης, 
ομιλητής θα ήταν  η αφεντιά του, όπου και μας προσκα-
λούσε να παραστούμε εάν φυσικά μπορούσαμε. Θέμα 
της Διάλεξης –ομιλίας του θα ήταν ο τίτλος , «΄Ιούδας και  
΄Ιούδες  ανά τον Χρόνο». Επίκαιρο σκέφτηκα δυνατά και 
στράφηκα ασυναίσθητα προς τον Βουλευτή ο οποίος στο 
άκουσμα του τίτλου χαμογέλασε, λες και δεν τον αφο-
ρούσε.  Θα είναι ενδιαφέρουσα η ομιλία του και θα πάω 
οπωσδήποτε σκέφθηκα, εξ άλλου δεν χάνεις ποτέ όταν 
συνομιλείς μαζί του ή όταν τον ακούς  να κάνει κήρυγμα 
. Χείμαρρος   με ευφράδεια λόγου και γνώσεων  σωστός 
καταπέλτης προς τους Ιουδαϊζοντες και του Νικολαϊζο-
ντες. Δεν χαρίζεται  σε κανέναν και είναι πολύ αγαπητός 
για τον ευθυτενή  και ειλικρινή  λόγο του, άσχετα εάν από 
ορισμένους παρεξηγείται για την αυστηρότητα και αμετα-
κίνητη θέση του σε δογματικά και Θεολογικά ζητήματα.

 Ήταν  όπως το περίμενα!  Η αίθουσα του Πνευματι-
κού Κέντρου ήταν κατάμεστη από ακροατές, που αδημο-
νούσαν  την ομιλία  και το ποιοτικό πηγαίο χιούμορ του. 
Βέβαια πριν ακόμη αρχίσει ,φανταζόμουν  περίπου ποιο 
θα ήταν το περιεχόμενο της ομιλίας του και δεν έπεσα 
έξω!   Η κεντρική ιδέα όπως θα λέγαμε στα μαθητικά 
μας χρόνια ,είχε  αποδέκτες όχι μόνο τον προδότη  του 
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Ιούδα Ισκαριώτη (ο οποίος 
μέχρι  τέλους μπορούσε να σωθεί εάν μετανοούσε όπως 
ο ληστής,  πλην όμως δεν το έκανε, απλώς μεταμελήθηκε 
και απελθών απήξατο),αλλά και κάθε Ιούδα διαχρονικό. 
Αυτοί είναι  άνθρωποι εντός και εκτός Εκκλησίας , είναι 
πολιτικοί, σύγχρονοι  Εφιάλτες  που επιζητώντας δήθεν 
την  ειρήνη, ξεπούλησαν αυτό για το οποίο ποτέ δεν αγω-
νίστηκαν, αυτό που ποτέ  δεν αγάπησαν ,επίσης είναι άλ-
λοι  οικουμενιστές, εκσυχρονιστές, κατ όνομα Χριστιανοί  

 , εγωπαθείς, υποκριτές, αιρετικοί, κακόβουλοι, δόλιοι 
,κακεντρεχείς, φιλάρεσκοι, φιλόδοξοι που αντί πινακίου 
φακής σε προδίδουν ανά πάσα στιγμή. Είναι αυτοί που 
δεν έχουν φρένο στην ζωή τους ,δεν έχουν «μπέσα» 
,είναι οι Ιούδες ανά τους αιώνες. Βέβαια το τέλος αυτών 
θα είναι όπως του Πήλιου Γούση ,του Εφιάλτη και άλλων. 
Θα είναι τέλος  τρομερό και Θλιβερό!

Τέλος  έκλεισε βουρκώνοντας με την  παραίνεση  ότι 
εάν δεν αντισταθούμε στους κάθε λογής προδότες της 
πίστης μας, της θρησκείας μας, του Χριστού μας και της 
Πατρίδας μας θα έχουμε τέλος οικτρό!  Γι΄αυτό  επιβάλ-
λεται  επαγρύπνηση και διαρκής αγώνας για να περισώ-
σουμε ότι απέμεινε. Αμήν

 
Γ.Ε

Την πρώτη της προεκλογική εκδήλωση 
πραγματοποίησε την Δευτέρα 25 Φεβρουα-
ρίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου, η Λαϊκή Συσπείρωση 
Αλεξάνδρειας.

Στην εκδήλωση του συνδυασμού για τις Δη-
μοτικές και Περιφερειακές εκλογές του 2019, 
παρουσιάστηκε ο Υποψήφιος Δήμαρχος Αλε-
ξάνδρειας Ηλίας Ιακωβίδης και ο Υποψήφιος 
Περιφερειακός Σύμβουλος Βαγγέλης Δόμανος.

Το λόγο πρώτος πήρε ο υποψήφιος Περι-
φερειακός Σύμβουλος κ. Δόμανος ο οποίος και 
έκανε μια σύντομη αναφορά στην Περιφέρεια, 
παρουσιάζοντας μια σειρά προτάσεων – δε-
σμεύσεων της Λαϊκής Συσπείρωσης τόσο για 
την Ημαθία όσο και για όλη την Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια ο λόγος πέρασε στον Υποψή-
φιο Δήμαρχο Αλεξάνδρειας κ. Ηλ. Ιακωβίδης, ο 
οποίος αφού αρχικά παρουσίασε τις επίσημες 
θέσεις του ΚΚΕ για όλη την Ελλάδα τόσο για 
θέματα Αυτοδιοίκησης όσο και για θέματα όλης 
της επικαιρότητας, στη συνέχεια τόνισε την 
«ανάγκη ενίσχυσης» της φωνής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο 
παρουσιάζοντας τις θέσεις – τα πεδία στα οποία 
θα εστιάσει ο συνδυασμός του. 

Αμέσως μετά ο κ. Ιακωβίδης αναφέρθηκε 
στη «δυναμική» παρουσία της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης στα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια 
μέσω του κ. Αλευρά «δώσαμε τη μάχη ανάδει-
ξης των προβλημάτων καθώς και προτάσεις 
για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων» τόνισε 
χαρακτηριστικά. 

Από την ομιλία του κ. Ιακωβίδη δεν έλειψε 
και η κριτική. Συγκεκριμένα άσκησε στους «πο-
λιτικούς του αντιπάλους» αναφέροντας ότι «οι 
υποψήφιοι επικεφαλής των άλλων συνδυασμών 
έχουν περάσει από τις διοικήσεις του Δήμου, 
είτε ως Δήμαρχοι/Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, ενώ τα κόμματά τους είναι αυτά 
που έφεραν κι επέβαλαν τα μνημόνια στον λαό 
της χώρας κι αντίστοιχα στους δημότες του 
Δήμου Αλεξάνδρειας. Οπότε ας τα αφήσουν 
κατά μέρος τα περί «ανεξάρτητων» κι «ακομμάτιστων», διότι έχουν μερίδιο 
ευθύνης για την συνολική εικόνα του σημερινού Δήμου της Αλεξάνδρειας».

Τέλος ο κ. Ιακωβίδης παρουσίασε τους τομείς που θα επικεντρωθεί ο 
συνδυασμός στο Δήμο Αλεξάνδρειας: 

• Εστιάζοντας στους τομείς που θα επικεντρωθεί ο συνδυασμός τους 
ανέφερε:

• Υγειονομική περίθαλψη/Ασφαλιστική κάλυψη/Άποροι
• Παιδεία/Παιδικοί σταθμοί/Σχολεία
• Ύδρευση / αποχέτευση
• Καθαριότητα
• Αντισεισμική – Αντιπλημμυρική – Αντιπυρική Θωράκιση
• Συντήρηση Α-

στικής – Αγροτικής 
Οδοποιίας με επαρ-
κή φωτισμό

• Στήριξη των Α-
γροτών & Επαγγελ-
ματιών

• Συγκοινωνία
• Αθλητισμός / 

Πολιτισμός
• Εύρυθμη λει-

τουργία των τμημά-
των-υπηρεσιών του 

Δήμου
Κλείνοντας ο κ. Ιακωβίδης  τόνισε μεταξύ άλλων: «Τα προβλήματα που 

έρχονται κι επανέρχονται στον Δήμο Αλεξάνδρειας είναι πολλά. Εμείς, ο 
συνδυασμός της «Λαϊκής Συσπείρωσης», θα έρθουμε σε αντιπαράθεση 
με αυτές τις πολιτικές που θέλουν τον λαό παθητικό αποδέκτη τους. Είναι 
δεδομένο πως θα συγκρουστούμε με το αφήγημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ, που είναι «άξιος» συνεχιστής των προκατόχων του, της ΝΔ και ΠΑ-
ΣΟΚ (νυν Κίνημα Αλλαγής), αλλά και οποιουδήποτε λέει: συμβιβαστείτε με 
την άσχημη κατάσταση, συνηθίστε στα ψίχουλα που περισσεύουν».

 
Κίτσιος Γεώργιος
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΑΣΟΥΣ ΦΥΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 στις 11.00 π.μ. στο 

κοινοτικό κατάστημα Φυτειάς καλούμε σε έκτακτη γενική 
συνέλευση τους ιδιοκτήτες του δάσους Φυτειάς. 

Θέμα: «Ενημέρωση για ενέργειες με το Δασαρχείο και 
συζήτηση για συγκέντρωση νομίμων τίτλων».

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόγραμμα και σχεδιασμό 
παρουσίασε η Λαϊκή Συσπείρωση 

Αλεξάνδρειας, στην πρώτη 
επίσημη προεκλογική συγκέντρωση 

«Ιούδας και 
Ιούδες ανά τον 

Χρόνο»
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Κάθε χρόνο συμβαίνει ένα φαινόμενο μοναδικό 
στην ελληνική ύπαιθρο, εφάμιλλο των ανθισμένων 
κερασιών της Ιαπωνίας. Το διάστημα από τις αρχές 
μέχρι τα τέλη Μαρτίου, ο εύφορος κάμπος της Ημαθίας 
μεταμορφώνεται σε μια απέραντη ροζ θάλασσα από 
τις χιλιάδες ανθισμένες ροδακινιές! 

Η ροδακινιά, στις παραδόσεις της Ανατολής, θεω-
ρείται «το Δέντρο της Ζωής του Επίγειου Παραδείσου» 
που παρέχει στους ανθρώπους ζωή και χαρά. Τα άνθη 
της ροδακινιάς, συμβολίζουν την άνοιξη, την αναγέν-
νηση και ως συνέπεια τη γονιμότητα, ενώ έχουν απο-
τελέσει πηγή έμπνευσης μεγάλων ζωγράφων, όπως ο 
Van Gogh. 

Ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας διοργανώνει και 
φέτος σειρά από δράσεις με στόχο την ανάδειξη και τη 
βιωματική εμπειρία του φαινομένου.

Ποδηλατάδα στις Ανθισμένες Ροδακινιές

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 – συνάντηση στο 
πάρκο Ελιάς – ώρα 10:30

Μια βόλτα με ποδήλατα στην καρδιά του κάμπου! 
Συναντιόμαστε στο πάρκο Ελιάς και απολαμβάνουμε 
μια πανέμορφη διαδρομή μέσα στις Ανθισμένες Ρο-
δακινιές. Κατηφορίζουμε προς τον οικισμό της Μέσης, 
παίρνουμε το δρόμο για Κουλούρα, συνεχίζουμε προς 
το χωριό Άμμος. Στάση για νερό και κολατσιό. Επι-
στροφή στη Βέροια.

Η Ποδηλατάδα στις Ανθισμένες Ροδακινιές είναι μια 
εύκολη διαδρομή σε άσφαλτο που απευθύνεται σε ό-
λους. Συνολική διαδρομή: 17km. Υψομετρική διαφορά: 
120m. 

Προσοχή παιδιά κάτω των 13 ετών ΔΕΝ μπορούν 
να συμμετέχουν. Παιδιά άνω των 13 ΜΟΝΟ με την 
παρουσία και συμμετοχή γονέα/κηδεμόνα. Απαραίτη-
τος εξοπλισμός: Κράνος. Προαιρετικός εξοπλισμός: 
Γάντια, Παγούρι με νερό.

Η δήλωση συμμετοχής δεν είναι υποχρεωτική, ό-
μως συμπληρώνοντας τη φόρμα θα μας βοηθήσετε 
πάρα πολύ, να οργανώσουμε τη βόλτα καλύτερα για 
όλους! Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων! ΦΟΡΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://goo.gl/dXMUNB

Δείτε όλη την κανονική διαδρομή των 17 χλμ. εδώ: 
https://goo.gl/XA3YHp

Και για τους πιο απαιτητικούς – ειδική διαδρομή 43 
χλμ. από τις Ανθισμένες Ροδακινιές, ψηλά στα στενά 
του Αλιάκμονα: https://goo.gl/9m696c

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Veria Cycling Club / Τμήμα 
Τροχαίας Βέροιας

Διαγωνισμός Φωτογραφίας
Ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας σε συνεργασία με 

την Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Κεντροδυτικής 
Μακεδονίας, διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρο-
νιά φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα τις Ανθισμένες 
Ροδακινιές. Φέτος, το διαγωνισμό υποστηρίζει και η 

FUJIFILM! 
Σκοπός του φωτογραφικού δια-

γωνισμού είναι ο φακός του κάθε 
διαγωνιζόμενου να αποτυπώσει τη 
στιγμή που οι ανθισμένες ροδακινιές 
έχουν την τιμητική τους. Αυτήν την 
ευφορία που δημιουργείται στην ψυ-
χή μας από το εντυπωσιακό θέαμα, 
θέλουμε να μοιραστούμε με όλη την 
Ελλάδα, μέσα από τις εικόνες σας! 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λά-
βουν μέρος όλοι οι λάτρεις της φω-
τογραφίας (ερασιτέχνες και επαγ-
γελματίες) ανεξαρτήτως ηλικίας. Τα 
απαραίτητα εφόδια είναι μία φωτο-
γραφική μηχανή και πολύ φαντασία!

Αναλυτική προκήρυξη του διαγω-
νισμού, έπαθλα, όροι συμμετοχής 

κλπ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.veriapeach.gr

Αναδρομική Έκθεση Φωτογρα-
φίας - Bazaar 

Από τις 15 έως τις 26 Μαρτίου 
2019 ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας 
και η Γκαλερί Papatzikou, παρουσι-
άζουν έκθεση φωτογραφίας με δια-
κρίσεις από τους διαγωνισμούς φω-
τογραφίας των προηγούμενων ετών.  
Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 15 
Μαρτίου, ώρα 20:00, «Εκτός Χάρτη» 
- Ελ. Βενιζέλου 43, Βέροια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ
Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328
Fax    :  2332024260
E-mail :lapavitsas@naoussa.gr
Αρ. Πρωτ: 3403/26-2-2019

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού
 σύμβασης  την  προμήθεια μικρών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και αντίστοιχους σταθμούς φόρτι-

σης και ένα σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων δημόσιας χρήσης. (Α/Α 70847 συστήμα-
τος ΕΣΗΔΗΣ )

Φορέας  υλοποίησης  της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Η.Π. Νάουσας.   Η    δαπάνη για τη 
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.30.7132.008 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2018   του Φορέα και του αντίστοιχου  2019.Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβα-
σης είναι   το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία  2014-2020»ΕΣΠΑ  2014-2020  ΚΩΔ.
ΠΡΑΞΗΣ  /ΜΙS(OPS):5029419. Η σύμβαση  περιλαμβάνεται στο υποέργο  Νο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ»  Α/Α 1 της πράξης 5029419  και στο υποέργο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ»  Α/Α  2 της πράξης  5029419, η οποία  
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  2014-2020» με βάση  την 
απόφαση ένταξης με αρ.πρωτ. 4755/31-8-2018 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει   
κωδικό ΜIS 5029419.Η παρούσα σύμβαση  χρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο  Περιφερειακής Ανάπτυξης  ΕΠΤΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ.  Ποσό χρηματοδό-
τησης 101.138,12  ευρώ.

 Οι Προσφορές υποβάλλονται για ένα ως  δύο  τμήματα:

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο . 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει  τιμής . Η τιμή των προς προμήθεια  ειδών δίνεται  σε ευρώ .

 Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών η Tρίτη 26-2-2019 και ώρα 17.00. 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η Παρασκευή 22-3-2019 και ώρα 17.00.
 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 28-3-2019 και ώρα 10.30 π.μ.
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα( σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016). και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέ-
ων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύ-
νονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.    

  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
 Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Οι προσφορές υποβάλ-
λονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.eprocurement.
gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυ-
ξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29.5.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτο-
μέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.
Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» .  Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπά-
νης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.(αρθρο 2.2.2 της διακήρυξης) αναλυτικά  για το ΤΜΗΜΑ 1: 
«Προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων και σταθμών φόρτισης», εκτιμώμενης αξίας  477,88 ευρώ  
και για το  ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια ηλεκτρικών κοινόχρηστων ποδηλάτων», εκτιμώμενης αξίας  
337,75 ευρώ . Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της 
προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη(αρθρο 2.4.5 της διακήρυξης). Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει 
η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 
4.1 της διακήρυξης). Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται για το  τμήμα Ι «Προμήθεια ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων και σταθμών φόρτισης» σε  5  μήνες, ενώ για το  τμήμα ΙΙ «Προμήθεια ηλεκτρι-
κών κοινόχρηστων ποδηλάτων» εντός   3  μηνών   O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 7  
μήνες   . Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ημέρες  
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  Το σύνολο 
των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύ-
θερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και 
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ένα ταξίδι στις «Ανθισμένες 
Ροδακινιές» της Βέροιας
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Ο“ΟΜΙΛΟΣ”κάθεΤετάρτηπροτείνειεπίκαιραθέματαΠανελλαδικώνεξετάσεων
Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή

Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
Φροντιστήριο“ΟΜΙΛΟΣ”-Μ.Αλεξάνδρου38-τηλ.:2331021.021,29.435

ΛύσειςκαιαπαντήσειςκάθεΣάββατοστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση:www.omilosfr.gr
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Ανακοίνωση του ΠΣ Βέροια 
για τις καταγγελίες

του Εδεσσαϊκού 
Ανακοίνωση με την οποία απαντάει 

στην διοίκηση του Εδεσσαικού εξέδωσε  
το Δ.Σ της Βέροιας γράφοντας τα εξής 

«Αναφορικά με τις ανυπόστατες και 
ευφάνταστες καταγγελίες του Εδεσσαϊ-
κού, στον αγώνα με την Βέροια την Κυ-
ριακή 24η Φεβρουαρίου, τονίζουμε τα 
εξής:

Παρόλο που η διοίκηση της ομάδας 
μας από την αρχή του αγώνα προσέφερε 
άψογη φιλοξενία στον κ. Πασσαλή και 
στην διοίκηση της ομάδας του, όπως το 
πράττει σε κάθε εντός έδρας αγώνα μας 
με όλες τις ομάδες, οι ίδιοι αρνούνταν το 
οτιδήποτε. 

Έπειτα, στην διάρκεια του ημιχρόνου 
η διοίκηση της Βέροιας προσκάλεσε τον 
κ. Πασσαλή για να του προσφέρει το κα-
θιερωμένο κέρασμα στον χώρο των VIP 
του γηπέδου, αλλά αυτός αρνήθηκε και 
πάλι για προσωπικούς( ποιους άραγε;) 
του λόγους, προετοιμάζοντας έτσι ένα 

αρνητικό κλίμα. 
Μετά το πέρας του αγώνα ολομόναχος ο κ. Πασσαλής πέρασε τον χώρο των VIP 

ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ και κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια της ΒΕΡΟΙΑΣ βρίζοντας και κάνο-
ντας χειρονομίες στους πάντες.

Κατά την συγκεκριμένη στιγμή τα αστυνομικά όργανα που είναι εντεταλμένα να 
είναι στον χώρο καθώς και άτομα από το τεχνικό team της ομάδας της ΒΕΡΟΙΑΣ 
έτρεξαν να τον προστατεύουν, όπως και έπραξαν. Όσο αφορά την υποτιθέμενη εί-
σοδο των ποδοσφαιριστών μας στα αποδυτήρια της ομάδας του Εδεσσαικού, αυτό 
ουδέποτε συνέβη. Η φιλοξενία της Βασίλισσας του Βορρά», όπως και το κοινωνικό 
της πρόσωπο, παραμένουν άψογα από την αρχή της χρονιάς και έτσι θα συνεχίσουν 
να είναι.»

ΑπότοΓραφείουΤύπου

Την Τετάρτη 27 Φεβρουα-
ρίου θα διεξαχθεί η 21η αγω-
νιστική της Α1 ερασιτεχνικής 
που αναβλήθηκε λόγο κακοκαι-
ρίας ενώ διεξαγωγή της  20η 
αγωνιστικής  θα ανακοινωθεί 
με νέα απόφαση 

Τοπρόγραμμα
τωνσημερινώναγώνων

Α1 Ερασιτεχνική (21η αγω-
νιστική)

15.30 ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ - 
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Διαιτητής ο κ.  Ρηγόπουλος 
βοηθοί οι κ.κ Νησελίτης και 
Γκόγκας 

 15.30 ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ - 
ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ( διαιτητές από 
άλλο σύνδεσμο) 

 15.30 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΓΡ.
ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Διαιτητής ο κ.  Παπαδάκης βοηθοί οι 
κ.κ Γιαγκιζόγλου και Βαλκάνος 

ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ 15.30 ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ

Διαιτητής ο κ.  Ιασωνίδης βοηθοί οι 
κ.κ Πίτος και Τράντος 

 15.30 ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΚΛΕΙΔΙΟΥ

Διαιτητής ο κ.  Καραντώνης βοηθοί 
οι κ.κ Καραγκιοζόπουλος και Μπογια-
τζόγλου  

 15.30 Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΦΑΣ 
ΝΑΟΥΣΑ

Διαιτητής ο κ.  Μελτζανίδης βοηθοί οι 
κ.κ Παρασίυο και Χαλατζούκας

 15.30 ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΓΑΣ 
ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

Διαιτητής ο κ.  Μαλούτας βοηθοί οι 
κ.κ Γαβράς και Παζαρτζικλής

 15.30 ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ - Μ.ΑΛΕΞ.
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαιτητής ο κ. Παυλίδης βοηθοί οι κ.κ 
Μπέκας και Χαραλαμπίδης  

Προγραμματισμόςαγώνων
Από την επιτροπή Πρωταθλήματος 

και Κυπέλλου της Ένωσης 
ανακοινώνεται ότι οι αγώνες 
Πρωτ/τος της Α’ Ερασιτεχνι-
κης συνεχίζονται με την 21η 
αγωνιστική που είναι προγραμ-
ματισμένη για την ΤΕΤΑΡΤΗ 
27.02.2019, ενώ οι αγώνες 
της 20ης αγωνιστικής που α-
ναβλήθηκαν το ΣΑΒΒΑΤΟ 
23.02.2019 θα ορισθούν σε 
νέα ημερομηνία. Όσον αφο-
ρά τα πρωταθλήματα της Β’ 
& Γ’ Ερασιτεχνικής, αυτά με-
τατίθενται κατά μια εβδομάδα 
πίσω,οπότε την ΚΥΡΙΑΚΗ 
03.03.2019 θα διεξαχθούν οι 
αγώνες που αναβλήθηκαν την 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.02.2019.

Επίσης η επιτροπή αποφά-
σισε τις εξής αλλαγές για ορι-
σμένους αγώνες πρωτ/τος:

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.03.2019 ΩΡΑ 15.30
1.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ-ΟΛΥΜΠΙ-

ΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ γηπ.Τριποταμου
2.-ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΛΟ-

ΦΟΥ γηπ.Παναγιωπουλας

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.03.2019 ΩΡΑ 15.00
1.-Π.Σ.ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ 

γηπ.Μακροχωριου

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.03.2019 ΩΡΑ 15.30
1.-ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙ-

ΚΗΣ γηπ.Χαριεσσας
2.-ΦΙΛΙΠΠΟΣ Π.ΝΕΡΩΝ-ΠΑΛΑΣΙ-

ΔΕΙΟΣ ΑΚΑΔ. Γηπ.Επισκοπης

ΕΠΣΗμαθίας
Οι διαιτητές των σημερινών παιχνιδιών 

Νέοςπρογραμματισμόςαγώνων

Αγώνας των παλαιμάχων της 
Βέροιας με παλαιμάχους της 

μαρτυρικής Δερύνειας Κύπρου

Το πρώτο αγώνα τους για τη φετινή χρονιά θα δώσουν οι Παλαίμαχοι ποδοσφαιρι-
στές του ΓΑΣ-ΠΑΕ Βέροια την  Δευτέρα 18 Μαρτίου και ώρα 3.00 το μεσημέρι, θα α-
ντιμετωπίσουν στο Δημοτικό στάδιο τους παλαίμαχους του Δήμου Δερύνειας Κύπρου.

Πρόκειται για μια ποδοσφαιρική συνάντηση με έντονο συναισθηματικό χαρακτή-
ρα, καθώς ο τόπος καταγωγής των Κύπριων ποδοσφαιριστών, είναι η μαρτυρική 
Δερύνεια, όπου οι «Γκρίζοι Λύκοι» των Τούρκων σκότωσαν τον Τάσο Ισαάκ και τον 
Σολωμό Σολωμού.

Επικεφαλής της κυπριακής αποστολής στην  Βέροια, θα είναι ο Δήμαρχος Δερύ-
νειας  Άντρος Καραγιάννης και εκτός από τον αγώνα με τους παλαίμαχους της «βασί-
λισσας», θα γίνει και επίσκεψη στους βασιλικούς τάφους των Αιγών στη Βεργίνα.

Καλούνται οι παλαίμαχοι της Βέροιας να επικοινωνήσουν με τα μέλη της διοίκησης 
για περισσότερες πληροφορίες.

Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Μέγας Α-
λέξανδρος διοργανώνει στο Πνευματικό 
κέντρο τού Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας 
ημερίδα ανοιχτή στο ευρύ κοινό, με θέμα 
τις πρώτες βοήθειες. Η παρουσίαση θα 
γίνει από πιστοποιημένους εκπαιδευτές 
μέλη του παραρτήματος του Ερυθρού 
Σταυρού στην Βέροιας. Η ημερίδα θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Μαρτίου 
στις 19:00 μ.μ Είσοδος ελεύθερη.

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 
6993555480 και 6943802082 ΠΕΪΟΣ ΦΊ-
ΛΙΠΠΟΣ.

ΗμερίδατηςΠοδοσφαιρικήςΑκαδημίας«Μέγας
ΑλέξανδροςΑγ.Μαρίνας»μεθέματιςπρώτεςβοήθειες



Με το καλύτερο τρόπο έκλεισε το πρω-
τάθλημα κορασίδων ο Ποσειδώνας Βέροι-
ας. Παίζοντας όμορφο βόλει κατάφερε να 
πάρει τη νίκη με 0-3 σετ μέσα στη Μελίκη 
από την αξιόμαχη τοπική ομάδα. Τα κορί-
τσια της Βέροιας με την τεχνική τους και το 
πείσμα τους, έδειξαν ότι το μέλλον τις ανή-
κει. Τα σετ 12-25, 23-25 και 23-25.

Ο προπονητής της ομάδας του Ποσει-
δώνα κ.Στέργιος Λουκάς δήλωσε: θέλω να 
ευχαριστήσω όλες της αθλήτριες της ομά-
δας μας που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό 
τους στους αγώνες της κατηγορίας αυτής 
και πέτυχαν σπουδαίες νίκες. Με την ση-
μερινή νίκη έκλεισε αυτός ο κύκλος με τον 
καλύτερο τρόπο για αυτή την ομάδα των 
κορασίδων μας. Συνεχίζουμε τη δουλειά με 
την γυναικεία ομάδα καθώς και με τη ομά-
δα των παγκορασίδων και ευελπιστούμε 
να έχουμε την ίδια θετική πορεία.

Όλα τα κορίτσια του Ποσειδώνα είχαν 
καλή απόδοση λόγω της ομαδικότητας και 
της θέλησης για νίκη.

Σύνθεση (Λουκάς Στέργιος) Σαράφη 
Μαρία, Τσιώτρα Μαρία, Μαγαλιού Βέρα, 
Μπαντή Διονυσία, Κύρτσιου Αιμιλία, Μπέη 
Βασιλική, Μουρατίδου Γωγώ, Δούρδα Ε-
λευθερία, Αγγελοπούλου Κατερίνα, Τσανα-
σιδου Ελβίρα, Μαραβελάκη Ελένη

CMYK
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Η πρωταθλήτρια του ΕΟΣ Νάου-
σας Σοφία Ράλλη ήταν μία 
από τις αθλήτριες των ομάδων 

των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας που βραβεύτη-
καν για τις επιδόσεις και διακρίσεις 
τους μέσα στο 2018, στην τελετή 

που έγινε το 
βράδυ της Δευ-
τέρας στο Πολε-
μικό Μουσείο 
Αθηνών.

Η Σοφία είναι η 
κορυφαία Ελληνίδα 
αθλήτρια στο αλπικό 
σκι και σημαιοφόρος 
της ελληνικής απο-
στολής στους χειμε-
ρινούς ολυμπιακούς 
αγώνες του 2018 στη 
Νότια Κορέα.

Στην τελετή, που 
διοργανώθηκε από 
το Ανώτατο Συμβού-
λιο Αθλητισμού Ενό-
πλων Δυνάμεων (Α-
ΣΑΕΔ), παρέστησαν: 
ο υπουργός Εθνικής 
Άμυνας Ευάγγελος 
Αποστολάκης, ο ανα-
πληρωτής υπουργός 
Εθνικής Άμυνας Πα-

ναγιώτης Ρήγας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Πτέραρχος 
Χρήστος Χριστοδούλου, ο αρχηγός ΓΕΣ Αντιστρά-
τηγος Γεώργιος Καμπάς, ο αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύ-
αρχος Νικόλαος Τσούνης, ο αρχηγός του Λιμενικού 
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος 
Σταμάτιος Ράπτης, αντιπροσωπείες στελεχών ΕΔ-
ΣΑ και πολλοί βετεράνοι αθλητές.

Από την ΟΧΕ 
/ΚΕΔ ανα-
κοινώθηκαν 

οι διαιτητές της 
19ης αγωνιστικής 
ανδρών και 12ης 
αγωνιστικής στην 
Α1 γυναικών. Το 
Σάββατο δεσπόζει 
το τοπικό ντέρμπι 
της Α1 γυναικών 
μεταξύ του Φιλίππου και της Βέροιας  
2017 που θα διεξαχθεί στο ΦΙΛΙΠ-
ΠΕΙΟ στις 6 μ.μ  Αντίθετα ο Φίλιππος 
στους άνδρες θα δώσει τον αγώνα της 
χρονιάς στην Θεσ/νίκη με τον Φοίβο 
και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 3 την 
Κυριακή στις 5 μ.μ 

Αναλυτικά το πρόγραμμα 
Σάββατο 2 Μαρτίου 2019
Handball Premier (19η αγωνιστική)
Κραχτίδης 18:00, Bianco Monte Δράμα- ΠΑΟΚ 

Βεργίνα TV
(Τζαφερόπουλος- Μπέτμαν, Χατζηγεωργίου)

ΔΑΚ Έδεσσας 18:00, Αερωπός MANDYNAMIC- 
Άρης Νίκαιας

(Δελόγλου- Θεοδοσίου, Μεϊμαρίδης)

Ρέντη 18:00, Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή- 
ΧΑΝΘ

(Κουτσός- Ζήσης, Κυριακούλιας)1 Γυναικών (12η 
αγωνιστική)

ΔΑΚ Άρτας 18:00, Φέτα Ήπειρος Αναγέννηση 
Άρτας- ΓΑΣ Καματερού

(Τέμης- Γιάννου, Δημόλας)

Σπίτι του Χάντμπολ 18:00, ΠΑΟΚ Mateco- ΑΕΣΧ 
Πυλαίας

(Γράψας- Κυριακού, Σαμαράς)

Νέας Ιωνίας 18:00, ΟΦΝ Ιωνίας- Honda Πανό-
ραμα

(Ψύλλος- Μπράμου, Κορρές)

Φιλίππειο 18:00, Φίλιππος Βέροιας- Βέροια 2017
(Μαυρίδης- Μπουγιάκας, Σίσκου)

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019
Handball Premier (19η αγωνιστική)
Δαϊς 14:00, ΑΣΕ Δούκα- ΑΕΣΧ Πυλαίας
(Τσάκωνας- Φωκίτης, Μίγκας)

Συκεών 17:00, Φοίβος Συκεών- Φίλιππος Βέροι-
ας (ΕΡΤ3)

(Πατιός- Τσιάνας, Παρτεμιάν)
 
Α1 Γυναικών (12η αγωνιστική)
Αλεξανδρούπολης 16:00, Κύκλωπες- Μ. Αλέξαν-

δρος
(Ουζούνης- Παρασκευούδης, Χατζηγεωργίου)

Τρίτη 5 Μαρτίου 2019
Handball Premier (19η αγωνιστική)
ΟΑΚΑ 18:00, ΑΕΚ- Διομήδης Άργους
(Κινατζίδης- Φωτακίδης, Μπεμπέτσος)

Βράβευσητηςπρωταθλήτριας
χιονοδρομίαςΣοφίαςΡάλλη

απότοΑΣΑΕΔ

Πρόγραμμα και Διαιτητές (2-5/3/2019) 
Handball Premier (19η αγωνιστική),

Α1 Γυναικών (12η αγωνιστική)

Από τον ΓΑΣ Αλεξάνδρεια ανακοινώθηκε η αγω-
νιστική κίνηση του σαββατοκύριακου για τα τμήματα 
του Βόλεϊ.

Ήττα για τι γυναίκες - Καπάρωσαν την 3η θέση οι 
κορασίδες - Επέστρεψαν στις νίκες οι παγκορασίδες

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ 1-3
Παρά το πολυ καλό ξεκίνημα στο παιχνίδι η γυ-

ναικεία ομάδα μας δεν κατάφερε να αποφύγει την 
ηττα απο τον πολύ δυνατό Πιερικό.

Οι γυναίκες του ΓΑΣ μπήκαν αποφασισμένες 
να παλέψουν το παιχνίδι και κατάφεραν με υψηλή 
απόδοση να πάρουν εύκολα το πρώτο σετ με 25-
20. Η συνέχεια όμως δεν ηταν ανάλογη, ο Πιερικός 
ισορρόπησε το παιχνίδι, τα κορίτσια της πόλης μας 
έπεσαν ψυχολογικά και αγωνιστικά με αποτέλεσμα η 
ομάδα της Κατερίνης να φτάσει στη νίκη με 1-3.

ΣΕΤ: 1-3 (25-20, 20-25,17-25, 20-25)
Συνθεση: Χατζοπούλου Δήμητρα, Δριζη Ελσα, 

Μπογδάνου Δήμητρα, Μαυρούδη Δήμητρα, Μπλα-
χάβα Ελισάβετ, Χουτζοπούλου Κική, Χούχα Σοφία, 
Παπαζήση Αλεξάνδρα, Γρηγοράκη Ιωάννα, Παπαδή-
μα Νάσια, Παύλου Πέρσα, Παύλου Μαρία

Προπ. :Βασιλακάκη Μαρία

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΓΑ Σ  Α Λ Ε Ξ Α Ν -

ΔΡΕΙΑ - ΝΙΚΗ ΑΙΓΙ-
ΝΙΟΥ 3-0

Εύκολο απόγευμα 
για τις κορασίδες του 
ΓΑΣ. Πιάνοντας καλή 
απόδοση δεν δυσκο-
λεύτηκαν να ξεπερά-
σουν το εμπόδιο του 
Αιγινίου. Με τη νίκη 
αυτή η ομάδα της Α-
λεξάνδρειας εξασφά-
λισε την 3η θέση στο 
πρωτάθλημα. Μια ε-
πιτυχημένη σεζόν για 
τις κορασίδες μας εάν 
αναλογιστούμε το επι-
βαρυμένο πρόγραμ-
μα των κοριτσιων.

ΣΕΤ: 3-0 (25-20, 25-14, 25-17)
Σύνθεση : Πουρλιοτοπούλου Βιβή, Χουτζοπούλου 

Κική, Μπλαχάβα Ελισάβετ,Χούχα Σοφία,Παύλου 
Μαρία, Παπαζήση Αλεξάνδρα, Παπαδήμα Νάσια, 
Γρηγοράκη Ιωάννα.

Προπ. : Βασιλακάκη Μαρία

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 3-0
Επιστροφή στις καλές εμφανίσεις και στις νίκες 

για τις παγκορασίδες μας. Μία νίκη που θα έχει 
πολλαπλά οφέλη για την ομάδα της Αλεξάνδρειας. 
Τόσο βαθμολογικά οσο και στο ψυχολογικό τομέα. 
Το Κιλκίς υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της ομάδας 
της πόλης μας.

ΣΕΤ: 3-0 (25-14, 25-19, 25-19)
Σύνθεση : Γρηγοράκη Ιωάννα, Χούχα Σοφία, Πα-

παδήμα Νάσια, Παπαζήση Αλεξάνδρα, Παύλου Πέρ-
σα, Παύλου Μαρία, Παπαεμμανουήλ Έφη, Μάρτου 
Κατερίνα, Σαλιάρα Νικολέτα, Γιοβανοπούλου Ελένη, 
Τζέση Τσέρυ.

Προπ. : Βασιλακάκη Μαρία
Βοηθ. Προπ. : Χατζοπούλου Δήμητρα

ΓΑΣ Αλεξάνδρεια
Ηαγωνιστικήκίνησητουσαββατοκύριακου

γιατιςομάδεςτουΒόλεϊ Νίκη
στη Μελίκη 

για τις 
κορασίδες

του Ποσειδώνα 
με 0-3 σετ
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Κουμαριά - 5 πύργοι 1750μ.: Πορεία στο χιόνι
με τους ορειβάτες Βέροιας

Βουνοκορφές  χιονισμένες ,  ατέλειωτες,  φαράγ-
για  και  ρέματα,  ξεχασμένα  περάσματα, πανέμορ-
φα χωριά. ( Κουμαριά, Ξηρολίβαδο και Σέλι ). 

Το Βέρμιο, με ιστορία συνοδευμένη  από μύθους 
και δοξασίες,  κατορθώματα  ηρώων  και  θεών, 
περάσματα  βασιλιάδων  και  αγίων, είναι  εδώ, μας  
περιμένει  μας  καρτερεί.! 

Ανηφορίζουμε σε χιόνι παγωμένο, μια παράξενη 
γοητεία μας τυλίγει, τώρα τοπίο ολότελα λευκό.

Αψηφήσαμε τον χιονιά και τις χαμηλές θερμοκρα-
σίες  και για μια άλλη μέρα φύγαμε για ορειβασία.

Σήμερα  ορειβασία στο δικό μας βουνό το Βέρμιο, 
tόσο κοντά και τόσο μακριά!

Αφήσαμε πίσω μας την πόλη της Βέροιας, η ιστο-
ρία της χάνεται στον μύθο και την παράδοση  πριν 
από δεκάδες εκατοντάδες χρόνια.

Ο Θουκιδίδης την αναφέρει το 432 π. Χ… σε 
μια εκστρατεία των Αθηναίων προς την Ποτίδεια, 
πολιόρκησαν την πόλη της Βέροιας αλλά δεν τα κα-
τάφεραν. Σήμερα το ταξίδι μας έχει προορισμό την 
Κουμαριά και την κορυφή πέντε -  πύργοι.

Το όρος Βέρμιο, από τα ομορφότερα  και πλου-
σιότερα σε χλωρίδα και πανίδα βουνά του ελλαδικού 
χώρου και αυτό εύκολα το αντιλαμβάνεσαι όταν βρε-
θείς στις πλαγιές του.

Όλη η οροσειρά του Βερμίου σχηματίζει μια μα-
κριά κορυφογραμμή, η οποία ξεπερνά τα 50 χιλιόμε-
τρα σε μήκος. 

Οι βόρειες απολήξεις του βουνού φτάνουν στο 
νομό Πέλλας. 

Πολλά τρεχούμενα νερά, πυκνά δάση  με οξιές 
πεύκα και έλατα.

Οι ανατολικές πλαγιές πλούσιες  σε νερά και βλά-
στηση σε αντίθεση με τις δυτικές που είναι άγονες. 
Δάση με πλατύφυλλα,  δρυς, μικτά δάση οξιάς και 
μακεδονίτικα  έλατα στις βουνοπλαγιές.

Οι κορυφές είναι γυμνές από δένδρα μόνο χαμη-
λή βλάστηση. 

Τα δάση ξεκινούν από τη μέση του βουνού, ενώ 
χαμηλά  επικρατούν εκτάσεις θαμνώδεις.

Στις πλαγιές αναπτύσσονται καστανιές, γαύροι, 
κουμαριές και αγριοκέρασα. 

Ενώ σε χαμηλά  υψόμετρα  καλλιεργούνται ροδα-
κινιές, μηλιές, αχλαδιές και κερασιές.

Η αρκούδα , ο λύκος και το ελάφι δεν υπάρχουν 
σήμερα, παρατηρούνται όμως  λύκοι, αγριογούρου-
να, λαγοί, κουνάβια, ασβοί, νυφίτσες, σκίουροι και 
αλεπούδες.

Αγριοτριανταφυλλιές, κρόκοι, κυκλάμινα και ποικι-
λίες μανιταριών. 

Ο Ηρόδοτος  γράφει για τον Μίδα ότι είχε ένα 
κήπο στην κοιλάδα κάτω από το όρος Βέρμιο με εξη-
ντάφυλλα τριαντάφυλλα εξαιρετικής ευωδίας και  μια 
πηγή με δροσερό νερό, το οποίο ο Μίδας ανακάτευε  
με κρασί και πρόσφερε στον Σιληνό, θεότητα του 
κρασιού και συγγενή του Διόνυσου.

Ο Μίδας ήταν βασιλιάς της Φρυγίας.  Φημιζόταν 
για τη σοφία, την ευσέβεια και τα πλούτη του. 

Ήταν γιος του Γόρδιου, ενός φτωχού αγρότη, 
απόγονος   των Βριγών που μετανάστευσε στη Μ. 
Ασία και έγινε βασιλιάς του Γορδίου ή Γορδίκιου πα-
λιάς πρωτεύουσας της Φρυγίας πάνω στον ποταμό 
Σαγγάριο.

Γυναίκα του Μίδα ήταν η Ερμοδίκη, κόρη του Α-
γαμέμνονα, βασιλιά της αιολικής Κύμης.

Το χωριό  χτισμένο σε υψόμετρο 750 μέτρων, μας 
υποδέχεται ήρεμο  κάτασπρο  -από την χθεσινή χιο-
νόπτωση - και παγωμένο.

Ένα χωριό με πλούσια λαογραφία και παράδοση.
Η Κουμαριά είναι ένας από  τα ωραιότερους καλ-

λωπιστικούς θάμνους της ελληνικής χλωρίδας.
Έχει πράσινα οδοντωτά φύλλα και σφαιρική κό-

μη. Ο κορμός της έχει ένα πολύ όμορφο κεραμιδί 
χρώμα. 

Από τον όμορφο αυτό θάμνο πήρε και το όνομα 
της η Κουμαριά Ημαθίας. 

Χτίσθηκε από τσελιγκάδες του Σελίου και του 
Ξηρολιβάδου τέλη του 19ου αιώνα αρχές του 20ου 
αιώνα. 

Το 1922 δέχθηκε πρόσφυγες από την Μικρά 
Ασία.

Μέχρι το 1925 λεγόταν Ντόλιανη που σημαίνει ΄΄ 
χαμηλότοπος΄΄ το 1926 πήρε το όνομα Κουμαριά.

Οδοιπορούμε τώρα  σε δασικό δρόμο η πεζοπο-
ρία γίνεται ξεκούραστα, μας δίνει δυνάμεις  για τη 
συνέχεια. 

Η μέρα σήμερα προμηνύεται σκληρή, η πορεία 
μας μέχρι και την κορυφή είναι όλο ανάβαση. 

Παντού το λευκό που ξεχωρίζει!

Χρειαζόμαστε γερά πόδια και δυνατές αναπνοές 
Μπήκαμε στο δάσος, ένα ζωντανό  δάσος  με  

δένδρα  γυμνά από φυλλώματα. αλλά  φορτωμένα 
από φρέσκο χιόνι

Τα  δένδρα τριγύρω χωρίς το φύλλωμα τους μας 
κρατούν συντροφιά αλύγιστα από την δυσκολία του 
χειμώνα..

Χιόνι παντού, τυλίγει με το άσπρο πέπλο του τους 
δασωμένους  λόφους και τις γύρω βουνοπλαγιές.

Μέσα από τα άγρια  βατόμουρα που κανείς  άλ-
λος εκτός   από τα πουλιά δεν τα καταδέχεται, έβγαι-
ναν ξαφνικοί βιαστικοί κελαηδισμοί. 

Λίγο πιο πέρα το νερό έτρεχε μέσα από το δασω-
μένο αυλάκι και τραγουδούσε. 

Μονοπάτι ανηφορικό που ανεβαίνοντας ψηλότερα 
γίνεται δυσκολότερο. Αδιαπέραστο τείχος από πυκνή 
βλάστηση και χιόνι πολύ, μας υποδέχεται. 

Αγριοτριανταφυλλιές και βατσινιές  με τα αγκάθια 
τους  να  μας δυσκολεύουν. 

Ο ουρανός είναι συννεφιασμένος με τις προχθεσι-
νές  χιονοπτώσεις τις χειμωνιάτικες ο  Φεβρουάριος  
θα φύγει  κάτασπρος  και παγωμένος. 

Σήμερα η ομάδα μας είναι πολύ τολμηρή και μπή-
κε αμέσως  στα δύσκολα.

Πάνω στο χιόνι νυχτοπερπατήματα άγριας ζωής, 
μόλις μπροστά μας ξεπετάχθηκε ένας τετράπαχος 
λαγός και με μακριά άλματα χάθηκε στις γύρω θα-
μνώδεις εκτάσεις.

Τα δένδρα με τον άσπρο μανδύα του χιονιού  πό-
σο αλλιώτικα φαίνονται! 

Τώρα ορειβατούμε σε ένα ανηφορικό Γολγοθά με 
κλίσεις κάποτε ως και 25%  μέσα σε μια ρεματιά ανά-
μεσα σε πυκνό δάσος οξιάς, όπου ξοδεύτηκαν όλες 

σχεδόν οι εφεδρείες του οργανισμού μας. 
Η υγρασία του δάσους  μαζί με το χιόνι και το λα-

σπερό – γλιστερό μονοπάτι μας ταλαιπωρούν 
Ανεβαίνοντας ψηλότερα  το τοπίο αλλάζει τα δέν-

δρα  δίνουν τη θέση τους σε χαμηλή  βλάστηση.
Βρισκόμαστε σε ξέφωτο, από εδώ και πέρα το το-

πίο φαίνεται να ξεκαθαρίζει. Τώρα τοπίο γυμνό μας 
οδηγεί προς την κορυφή. 

Χιόνι  και χαμηλή βλάστηση.
Οι  γύρω πλαγιές με το λευκό μανδύα του χειμώ-

να.
Από τούτη εδώ την  κορυφή το θέαμα πανέμορ-

φο. 
Το φως κάνει χίλια χρώματα με εκείνα τα μακρινά 

σύννεφα, τους ατμούς  και τις ομίχλες, τα χρωματίζει 
με τρόπο ιδιαίτερο.

Οι  κορυφές πανέμορφες  με τα χρώματα του 
χιονιού.

Πλησιάζουμε προς την κορυφή , μαύρα σύννεφα 
κυνηγημένα από ένα αόρατο και παγωμένο αέρα 
κλείνουν τον καιρό το μονοπάτι χάνεται μέσα σε 
πυκνή ομίχλη η συνέχεια προς την κορυφή αδύνατη. 

Ανασύνταξη της ομάδας και επιστροφή. 
Η επιστροφή μας σημαδεύτηκε από μια ξαφνική 

χιονόπτωση που με το πέρασμα της ώρας πυκνώνει 
ολοένα . 

Πήραμε το δρόμο της επιστροφής,  η κατάβαση 
δεν μας κουράζει καθόλου, άλλωστε  μαθημένοι  από 
την πρωινή ανάβαση δεν δυσκολευόμαστε καθόλου.

Άλλη μια ανάβαση, άλλη μια εξόρμηση άλλη μια 
φυγή  εδώ στο δικό μας βουνό το Βέρμιο πήρε τέλος 
με επιτυχία.

Τσιαμούρας Νικόλαος
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Υποψήφιος για το Δ.Σ. της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας, στις εκλογές που 
θα διεξαχθούν στις 17 Μαρτίου 2019, είναι 
o Βεροιώτης μαθηματικός Κώστας Παπα-
δόπουλος. Κατέρχεται ως υποψήφιος με 
τη λίστα της Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας 
Μαθηματικών  που έχει την πλειοψηφία και 
σήμερα στο 15μελες Δ.Σ.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος, έχει Μά-
στερ στη Στατιστική και είναι υποψήφιος 
διδάκτορας του Α.Π.Θ. στην εκπαιδευτική 
τεχνολογία. Υπήρξε Πρόεδρος για αρκετά 
χρόνια στο Παράρτημα Ημαθίας και συ-
νέβαλλε αποφασιστικά στη διοργάνωση 
στη Βέροια Πανελλήνιων Μαθηματικών 
Συνεδρίων και Βαλκανιάδας Μαθηματικών. 
Ήταν ο εμπνευστής της δημιουργίας των 
Μαθηματικών Καλοκαιρινών Σχολείων στη 
χώρα μας και Διευθυντής της λειτουργίας 
τους. 

Ήταν μέλος του Δ.Σ της ΕΜΕ από το 2009-2015 και 
από το 2017-2019 και Αν. Γεν. Γραμματέας της Ε.Μ.Ε από 
το 2011-2015.Τη διετία  2015-2017 υπήρξε μέλος της Ε.Ε. 

της Ε.Μ.Ε. Σήμερα υπηρετεί ως Διευθυντής στο 6ο Γυμνά-
σιο Βέροιας. Καλεί τους μαθηματικούς να συμμετάσχουν 
μαζικά στις εκλογές και να υπερψηφίσουν όλη τη λίστα της 
Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας Μαθηματικών. 

   Την Τρίτη 
26 Φεβρουαρίου 
2019, επισκέφθη-
κε τις Δομές της 
Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί ο Διευθυ-
ντής του πρότυπου 
Εθνικού Κέντρου 
αντιμετώπισης της 
παιδικής κακοποίη-
σης του Huntsville 
Alabama των Η-
νωμένων  Πολ ι -
τε ιών (Nat iona l 
Ch i ld  Advocasy 
Center, Huntsville 
Alabama-USA) κύ-
ριος Chris Newlin. 

   Ο κύριος 
Newlin και η συ-
ντροφιά του επι-
σκέφτηκαν το Σπίτι 
της Βεργίνας και 
ενημερώθηκαν από 
τον Πρόεδρο του 
Οργανισμού για το έργο και τις Δομές του, περιηγήθηκε 
τους χώρους και τόνισε τη σημασία που έχει στη δουλειά 
όσων εργάζονται στην παιδική προστασία η συνείδηση 
της αποστολής τους και η ενδυνάμωσή τους, τόσο από 
το οικογενειακό, όσο και από το εργασιακό τους πλαίσιο. 
Έχοντας και ο ίδιος θητεύσει στο παρελθόν σε παρόμοια 
θέση ευθύνης, κατέθεσε την πολύτιμη εμπειρία του στους 
παρόντες-μέλη της επιστημονικής ομάδας του Σπιτιού, 
που ήταν η κ. Ελίζα Καραβασίλη, Κοινωνική Λειτουρ-
γός-Διευθύντρια, οι Παιδαγωγοί  κ. Ναταλία Μύτιλη και 
κ. Κώστας Μακρίδης, καθώς και στις φροντίστριες των 
παιδιών.

   Ακολούθως ο κ. Newlin ξεναγήθηκε στους Βασιλι-
κούς Τάφους της Βεργίνας, πέρασε από το FRONT και α-
φού επισκέφτηκε το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, όπου 
τον υποδέχθηκε ο Κοινωνικός Λειτουργός κ. Μιλτιάδης 
Μελιόπουλος και οι Παιδαγωγοί της Δομής, κατέληξε στο 
Κέντρο Αναφοράς, παροχής συμβουλευτικής και Θερα-
πείας Τραύματος. Εκεί έγινε ενημέρωση των Υπεύθυνων 

κάθε Δομής (της κ. Δώρας Νιώπα του Κέντρου Τραύ-
ματος, της κ. Ελίζας Καραβασίλη του Σπιτιού της Βερ-
γίνας, της κ. Μαρίας Σκουρού του Κέντρου Ημερήσιας 
Φροντίδας και της κ. Καλλιόπης Μπασιούρη της Στέγης 
Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων. Παρόντες ήταν επίσης 
ο Πρόεδρος του ΔΣ, ο Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Καρατόλιος 
και η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Οργανισμού Παιδοψυ-
χίατρος κ. Μαρία Δραμιλαράκη καθώς και η Ψυχολόγος 
του Κέντρου κ. Μαρία Πανταζή. Ο κ. Newlin αναφέρθηκε 
ακόμα στις συνθήκες διεξαγωγής της δικανικής συνέντευ-
ξης με παιδιά-θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς 
και σε άλλα ζητήματα μεγάλου ενδιαφέροντος.

   Η επίσκεψη του κ. Newlin επιβεβαίωσε τους στε-
νούς δεσμούς μεταξύ της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και 
του National Child Advocasy Center, Huntsville Alabama 
και διεύρυνε τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής τους, 
στο επίπεδο της επιστημονικής συνεργασίας και της εκ-
παίδευσης στελεχών.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος, 
υποψήφιος για το Δ.Σ. της Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας με τη Δημοκρατική 
Πρωτοβουλία Μαθηματικών

Επίσκεψη του Διευθυντή 
του Huntsviile Alabama-USA 

Advocacy Center 
στην Πρωτοβουλία για το Παιδί Ετήσιος χορός της 

Τσικνοπέμπτης από τον 
Σύλλογο 

Μικρασιατών Ημαθίας
 Ο Σύλλογος Μι-

κρασιατών Ημαθίας, 
όπως κάθε χρόνο, 
πιστός στην τήρηση 
του εθίμου της Τσικνο-
πέμπτης διοργανώνει 
τον ετήσιο χορό του 
στο κοσμικό κέντρο 
«ΣΕΙΡΙΟΣ» ΣΤΟ Μα-
κροχώρι Βέροιας. 

Ένα  ξεχωρ ιστό 
γλέντι σύμφωνα με  
τις μαρτυρίες αυτών 
που έρχονται κάθε 
χρόνο. 

  Το μενού και τα 
απεριόριστα ποτά όλα 
μόνο με 16 ευρώ , το 
καλλιτεχνικό αποκριά-
τικο πρόγραμμα που 
ετοιμάζουν οι χορευ-
τές των τμημάτων του 
συλλόγου, αλλά και το μουσικό πρόγραμμα που εφέτος ανανεωμένο από τους «Μελορυθ-
μούς», εγγυώνται ένα αποκριάτικο ξεφάντωμα.

    Η μελωδικές φωνές της Έλενας Μουδίρη-Χασιώτου και του χοράρχη του συλλόγου 
Ιορδάνη Κουτσιμανή (ούτι)  στα Μικρασιάτικα με σολίστα στο βιολί  και ποντιακή λύρα 
Αντώνη Καλατή, του Νίκου Τσαγκαλίδη στο δημοτικό και ποντιακό πρόγραμμα με σολίστα 
στο κλαρίνο Τριαντάφυλλο Ασσαρτζή ,το κανονάκι, τα πλήκτρα, τα τουμπερλέκια, ντέφια, 
μπεντίρ, νταούλια, κουτάλια ,ζίλια και οι πολλές εκπλήξεις με δώρα μοναδικά, θα  ικανο-
ποιήσουν τις απαιτήσεις για γλέντι από όλη την Ελλάδα. Ώρα έναρξης 8:30 μ.μ. 

   Προσκλήσεις διατίθενται στα τηλ.: 6974938713, 6977460574, 6944041040
Γιατί όπως έλεγαν οι παλιοί, αν πετύχει η Αποκριά θα πετύχει η σοδειά!!! Σας περιμέ-

νουμε…
                                                           Το ΔΣ του Συλλόγου

3η θέση για 
Grande Reserve 

Νάουσα 2013
 στο Διεθνή 

Διαγωνισμό Οίνου 
Θεσσαλονίκης 

Μετά την περσινή 1η θέση με ειδική διάκριση και χρυσό με-
τάλλιο για το Δαμασκηνό, και φέτος ένα ακόμη κρασί του Vaeni 
Naoussa, το Grande Reserve Νάουσα 2013 διέπρεψε στο 
Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης 2019, κατακτώντας 
επάξια την 3η θέση ανάμεσα σε 832 ελληνικά και διεθνή κρα-
σιά. Στην παρθενική του επίσης εμφάνιση, το νέο μας λευκό 
κρασί « ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ « απέσπασε ασημένιο μετάλλιο.
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H Σχολή Γονέων 
του «Έρασμου» ξεκίνησε 

- Δηλώστε έγκαιρα 
συμμετοχή

Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου Κοι-
νωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», που 
ήδη λειτουργεί, αποτελεί  έναν νέο κύκλο 
συμβουλευτικής και συνεργασίας ομά-
δων γονέων και ειδικών επιστημόνων του 
συλλόγου πάνω σε καίρια ζητήματα που 
αφορούν στο παιδί, το σχολείο, την οικο-
γένεια αλλά και ειδικότερης θεματολογίας 
και προβληματικής γύρω από το διαδί-

κτυο, την αναπηρία, τις εξαρτήσεις, την επικοινωνία ζεύγους και 
οικογένειας, το πένθος, τις φοβίες, την ταυτότητα, το μπούλινγκ 
(bullying) κτλ.

Δηλώστε έγκαιρα τη δική σας συμμετοχή, 
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00
στα τηλ.. 23310 74073 και 697 6996699 

Με τιμή για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία
Emai: erasmos.veria@gmail.com
Website: erasmosverias.com

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
 ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
 

Ετήσιος 
Χορός και 

Κοπή της Πίτας
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου προσκαλεί όλα τα μέλη 

του και τους φίλους του χωριού στον Ετήσιο Χορό του και την Κο-
πή της Πίτας που θα γίνει το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 (μετά την 
Τσικνοπέμπτη) στον πολυχώρο  «ΕΛΙΑ», με τη συνοδεία της 
παραδοσιακής ορχήστρας του Δημήτρη Παράσχου.

     Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:30. Η πρόσκληση κοστίζει 20 
Ευρώ και περιλαμβάνει πλήρες μενού, ποτό, γλυκό και συμμετοχή 
στην κλήρωση των δώρων με τον αριθμό της κάρτας (δε θα διατί-
θενται λαχεία).

     Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των φίλων και μελών, 
παρακαλούμε να προμηθευτείτε εγκαίρως τις προσκλήσεις σας.

     Κρατήσεις προσκλήσεων γίνονται από  τα μέλη του Δ.Σ. του 
Ομίλου.

 
  Το Δ.Σ.

“TONI GUN” 
TONIS SFINOS την 

Τσικνοπέμπτη 
ξανά στη Νάουσα

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας παρουσιάζει τον μο-
ναδικό TONIS SFINOS και την πολυμελή μπάντα του (Tonis 
Sfinos & The Playmates) την Τσικνοπέμπτη 28 Φεβρουαρίου 
και ώρα 20:00 στην Πλατεία Καρατάσου της Νάουσας στην 
εναρκτήρια συναυλία των φετινών εκδηλώσεων «Νάουσα-Α-
ποκριά 2019».

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

Πριν την έναρξη της συναυλίας θα προηγηθεί σόου πυ-
ροτεχνημάτων και η βράβευση των νικητών του μαθητικού 
διαγωνισμού ζωγραφικής «Γίνε νονός της Αποκριάς 2019». Η 
συμμετοχή όλων στη διασκέδαση είναι ελεύθερη και «επιβε-
βλημένη». Σε περίπτωση κακοκαιρίας η συναυλία θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.

Ανοιχτή πρόσκληση 
συμμετοχής στο 5ο 

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους Αλεξάνδρειας

Το Φεστιβάλ Ται-
νιών Μικρού Μήκους 
Αλεξάνδρειας πραγ-
ματοποιείται για 5η 
χρονιά φέτος και έχει 
εξελιχθεί σε ένα ξε-
χωριστό πολιτιστικό 
θεσμό για την περιο-
χή μας.

Το 5ο Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μή-
κους Αλεξάνδρειας θα διεξαχθεί μεταξύ 20-23 Ιουνίου υπό την αιγίδα της 
Κ.Ε.Δ.Α και θα φιλοξενήσει ταινίες μικρού μήκους από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

Το φεστιβάλ επιδιώκει να αναδείξει νέους δημιουργούς μέσα από ταινίες 
που θα αναδεικνύουν σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα αλλά και ταινίες μυ-
θοπλασίας , animation κ.α

Βασικός στόχος  του φορέα  είναι να αποτελέσει ένα κύτταρο πολιτισμού 
που θα φέρει σε επαφή δημιουργικούς ανθρώπους με πνεύμα συλλογικότη-
τας και συνεργασίας καθώς και η στενότερη σύνδεση με την πόλη.

Με  βάση  τα  παραπάνω,  το  ΦΕΣΤΙΒΑΛ  απευθύνει  πρόσκληση εν-
διαφέροντος σε φυσικά  και  νοµικά  πρόσωπα, σχολεία , ομάδες μαθητών 
, συλλόγους και καλλιτεχνικά εργαστήρια  της Ημαθίας  για  την  κατάθεση  
προτάσεων  για  το  δημιουργικό  της αφίσας του 5ου Φεστιβάλ Ταινιών Μι-
κρού Μήκους Αλεξάνδρειας  και σας  καλεί  να  καταθέσετε  τις  προτάσεις  
σας.  Οι  ενδιαφερόμενοι µπορούν να υποβάλουν µέχρι τρεις προτάσεις 
µόνο σε ηλεκτρονική µορφή  (JPEG  ή  PDF)  και  στην  ηλεκτρονική  διεύ-
θυνση  που αναφέρεται  πιο  πάνω.  Οι  βασικές  διαστάσεις  της  εφαρμογής  
θα πρέπει να είναι 35x50 cm.  

 Η  αφίσα  θα  πρέπει  να  είναι  πρωτότυπο  έργο,  που  προορίζεται 
αποκλειστικά  για  το  φεστιβάλ και  δεν  αποτελεί  παραλλαγή  ή  έργο  που  
έχει υποβληθεί  έστω  και  ως  πρόταση στο  παρελθόν.  Η  αφίσα πρέπει 
να δηµιουργηθεί µε την προοπτική εφαρµογών, τις οποίες θα αναλάβει στη  
συνέχεια  το  ίδιο  το  ΦΕΣΤΙΒΑΛ  για  να  καλύψει  τις  ανάγκες επικοινωνίας 
της διοργάνωσης: αφίσα-αφισέτα, web site, εξώφυλλα καταλόγων, ηµερήσιο 
πρόγραµµα προβολών, banner, καταχωρίσεις, κ.ά.

Το  ΦΕΣΤΙΒΑΛ  έχει την ευχέρεια  να  ζητήσει  από  τους  υποψήφιους  
τυχόν  τροποποιήσεις  ή  αλλαγές  του  αρχικού  δηµιουργικού,  η αποδοχή  
των  οποίων  αποτελεί  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ  για  την  τελική ανάθεση.

Οι υποψήφιοι δεσμεύονται με την αποστολή των αφισών για την αποστο-
λή ανοιχτού αρχείου της αφίσας εφόσον ζητηθεί , για την παραχώρηση του 
δικαιώματος χρήσης της αφίσας για κάθε σκοπό που θα κρίνει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
, καθώς  και για την παραχώρηση κάθε νομικού δικαιώματος της αφίσας.

Η πρόταση που θα επιλεγεί τελικώς θα λάβει 100 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)  
και  το  όνοµα  του  δηµιουργού/ών  της  βραβευθείσας πρότασης θα αναφέ-
ρεται  στην παρουσίαση της αφίσας στα σχετικά δελτία Τύπου και στην ιστο-
σελίδα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ . Ο δηµιουργός ή οι  δηµιουργοί  του  έργου  που  θα  
επιλεγεί    θα  κληθεί/ουν  εντός  10 ηµερών να  υπογράψει/ουν  το σχετικό  
συµφωνητικό στο  οποίο  και θα αναφέρονται οι επί µέρους συµφωνίες.  

Οι  προτάσεις  των  υποψηφίων  θα  κατατεθούν  µέχρι  την  31η Μαρτίου 
2019 ηλεκτρονικά  στο  e-mail: info@alexandreiashortfilmfestival.gr με τα 
στοιχεία του δημιουργού και τα σχετικά με την αφίσα αρχεία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6980575196 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

τά το διά στη μα α πό 25-2-2019 μέχρι 3-3-
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
Τετάρτη 27-2-2019

14:30-21:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟ-
ΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 
23310-62163

14:30-21:00ΘΩΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 
23310-67530

19:00-21:00ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 
(κάτω από τα αστικά) 23310-23023

21:00-08:00ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ 11 
(κάτω από τα αστικά) 23310-23023

Φαρμακεία

Μετά από επτά μήνες η Φέτα 
Ήπειρος Αναγέννηση Άρτας 
και η Γρηγορία Γκόλια έλυ-

σαν την συνεργασίας τους σύμφω-
να με πληροφορίες του e-handball.
gr. Οι δύο σερί ήττες στον τελικό 
κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ στην Άρτα 
και από την Βέροια 2017 για το 
πρωτάθλημα που ουσιαστικά έθε-
σαν την Αναγέννηση εκτός τελικού 
στην Α1 Γυναικών, φαίνεται πως 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην από-
φαση αυτή.

Νέος προπονητής αναλαμβάνει ο Παναγιώτης 
Ντάρας, ο οποίος στο παρελθόν έχει αναλά-
βει την Αναγέννηση ως πρώτος προπονητής το 
2012, το 2014 και το 2015, αλλά και βοηθός προ-
πονητή το 2013, τη σεζόν το 2014, αλλά κάποια 
διαστήματα τις χρονιές 2016, 2017.

Ο 46χρονος τεχνικός γεννήθηκε στη Δυτική 
Γερμανία και στην Ελλάδα αγωνίστηκε στον ΑΓΣΙ 
και τον ΑΟ Ιωαννίνων.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντάρας ήταν 

προπονητής της Άρτας το 2014 στον τελικό κυ-
πέλλου της Βέροιας, όταν ο ΠΑΟΚ πήρε τον τίτλο 
με προπονήτρια την Γρηγορία Γκόλια!

Χάντμπολ

«Διαζύγιο» Άρτας - Γκόλια την «έφαγε»
η ήττα από τη Βέροια 2017

Κάνοντας ατομικές υπερβάσεις τερμάτισαν οι έφηβοι Βασίλης Μάντσιος 
και Εμμανουήλ Ζωγράφος Μάνος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων 
νεανίδων, στη Val Di Fassa της Ιταλίας. Τρέχοντας σε ένα ακόμη αγώνισμα 
που δεν καλλιεργείται ουσιαστικά στη χώρα μας, στο combine, οι δύο αθλη-
τές του ΕΟΣ Νάουσας κατετάγησαν στις 52η και 53η θέσεις, με 217,07 και 
230,56 βαθμούς FIS αντίστοιχα.

Ατομική υπέρβαση από Βασίλη 
Μάντσιο και Εμμανουήλ 

Ζωγράφο Μάνο στο παγκόσμιο 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-

κατοικία 72 τ,.μ. σε 

οικόπεδο 800 τ.μ. στο 

Γιανναχώρι Νάουσας, 

μ ε  κ ε ρ α μ ο σ κ ε π ή , 

κουφώματα αλουμινί-

ου, με καλοριφέρ. Τι-

μή συζητήσιμη. Τηλ.: 

6971 539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

320 τ.μ. στο Εργοχώ-

ρι, άρτιο και οικοδομή-

σιμο, περιφραγμένο. 

Τηλ.: 6936727365 και 

6972021312

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικό -

πεδο 310 τ.μ., εντός 

σχεδίου, με συντελε-

στή δόμησης 0,8, χτί-

ζει 240 τ.μ., γωνιακό 

κοντά στα Πολυκλα-

δικά, σε οικοδομμένο 

σημείο. Τηλ.:  6948 

386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, 

επί της περιφερειακής 

οδού σε εξαιρετιή τιμή. 

Μόνο σοβαρές προ-

τάσεις. Ώρες επικοι-

νωνίας: 09.00-14.00. 

Τηλ.: 6945 122583. 

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
γκαρσονιέρα 43 τ.μ. σα-

λόνι-κουζίνα, κρεβατοκά-

μαρα και W.C., Αθανα-

σίου Διάκου 53 Βέροια. 

Τηλ.: 6978 657013.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα 60 τ.μ. στο 

κέντρο της Βέροιας 

(δωμάτιο, σαλόνι, κου-

ζίνα, W.C.), πλήρως 

ανακαινισμένο, 4ος ό-

ροφος ρετιρέ, κεντρική 

θέρμανση. Πληρ. τηλ.: 

6945 495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΩΝΧΩΡΩΝ

ΝΑΟΥΣΑ  ενοκιά-

ζονται επαγγελματικοί 

χώροι, γραφεία, με ατο-

μική θέρμανση. Πληρο-

φορίες στο τηλ.: 23320 

24784 & 6971 779135.

ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιά-

ζεται κατάστημα 100 

τ.μ., με μπαλκόνι 180 

τ.μ. και 1ος όροφος 

διαμέρισμα 90 τ .μ. 

σε χωραφοοικόπεδο 

2.315 τ.μ., κεντρική 

θέρμανση, ηλιόθερ-

μο. Τιμή λογική. Τηλ.: 

6971 706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-

παγγελματική στέγη, 

εμβαδού 45 τ.μ., αποτε-

λούμενη από 2 χώρους, 

πλήρως ανακαινισμέ-

νους (δίπλα στα Αστι-

κά), 1ος όροφος. Τηλ.: 

23310 60632 & 6946 

740621.

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

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

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

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

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

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.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-

παγγελματική στέγη στην 

Ανοίξεως, έναντι πάρκου 

Αγ. Αναργύρων χώρος 

90 τ.μ. (ημιόροφος) κα-

τάλληλα διαμορφωμένος, 

γωνία, φωτεινός, με θέα 

το πάρκο, πλήρως ανακαι-

νισμένος, αυτόνομη θέρ-

μανση, a/c, 1 δωμάτιο, 1 

ενιαίος πολύ μεγάλος χώ-

ρος, χωλ, μπάνιο, κουζινα 

εξοπλισμένη, μπαλκόνι 

περιμετρικό (ελάχιστα 

κοινόχρηστα). Τηλ.: 

6948 744632, 6976 

769046 (απόγευμα 

18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ZHTEITAI για εκ-

παιδευτ ική  υπηρε -

σία στην περιοχή της 

Βέροιας, νέος ή νέα  

πτυχιούχος ΑΕΙ, συνα-

φών της εκπαίδευσης 

ειδικοτήτων. Απαιτείται 

καλή επαφή με παιδιά 

ηλικιών 6-12, ευστρο-

φία και εγρήγορση. 

Αιτήσεις και βιογραφι-

κά γίνονται δεκτά έως 

της 30/3/2019 στην 

ηλεκτρονική διεύθυν-

ση: brainlandzervou@

gmail.com,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιού-

χος φαρμακοποιός για 

να εργασθεί σε φαρ-

μακείο της Βέροιας. Τηλ.: 

6942 840223.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο με 

γνώσεις Λογιστικής βιβλίων 

Γ΄ κατηγιρίας Αγγλικών για 

γραφείο Συν/σμού στην πε-

ριοχή του Διαβατού. Τηλ.: 

23310 44445 & αποστολή 

βιογραφικών στο: asifaist@

otenet.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

Κωδ. 12829 Ενοικιάζεται σπάνιο διαμ/
μα κομπλέ επιπλωμένο , πολύ κοντά στην 
Εληά  80 τ.μ. μικτά και 73 τ.μ. καθ. σε 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, 
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565



Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
TSIFLIDIS SECURITY
ζητάει  πιστοποιημέ-

νο και αδειοδοτημένο 

προσωπικός ασφαλεί-

ας για μόνιμη εργασία 

όπως επίσης και μία 

κοπέλα για ημιαπασχό-

ληση. Πληροφορίες στα 

γραφεια της εταιρίας 

μας Θεσσαλονίκης 45 

και αποστολή βιογραφι-

κών στο e-mail: sales@

securitytsiflidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 

Delivery και κοπέλα για 

τύλιγμα στο ψητοπωλείο 

ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφο-

ρίες κ. Γιώργος - 6984 

472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώ-

λης για εργαστήριο 

κρεάτων. Πληροφορίες κ. 

Γιώργος 6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  ζητεί 24ωρη 

εργασία, ως εσωτερική, 

για φροντίδα ηλικιωμέ-

νων. Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά -

νει την περιποίηση γε-

ρόντων, για πρωί ή για 

απόγευμα, καθαριότητα 

σπιτιών, γραφείων, σκά-

λες. Τηλ.: 6946 479828 & 

6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ  ι -

δ ι α ί τ ε ρ α  μ α θ ή μ α τ α 

Αρμον ίου & Ακορντε -

όν γ ια  αρχάριους κα ι 

προχωρημένους. Τηλ.: 

6946 364695 & 23310 

21842.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ 30 τ.μ. με ντουλάπα 170 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 190 €
ANOIΞΕΩΣ 38 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο λουξ 
220 €
ΕΛΗΑ 40 τ.μ. 16 ετών επιπλωμένο καλό 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. με ατομικό λέβητα 170 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επι-
πλωμένη 220 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. λουξ επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΚΤΕΛ 90 τ.μ. ανακαινισμένο με ατομικό λέβητα 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. καλό με θέα & ντουλάπες 300 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας επιπλωμένο καλό 340 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 350 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι θέα 
300 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 250τ.μ. βίλα υπερλουξ 550 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, 

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
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ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία 

και εξειδίκευση στις μαθησιακες δυ-

σκολίες καθώς και κάτοχος άδειας 

διδασκαλίας αγγλικών παραδίδει μα-

θήματα σε παιδιά δημοτικού και γυ-

μνασίου. Τμές πολύ προσιτές. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συνταξιούχος, 

ευκατάστατος, ζητά γνωριμία με κυ-

ρία ηλικίας 55-70 ετών, για σοβαρή 

σχέση. Τηλ.: 6989 007541.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA SIVIC C,

μπλέ χρώμασε καλή κατάσταση και 

πολύ καλή τιμή. Τηλ: 6974544844 

και 23310-25476

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  TO Y O TA YA R I S 

1.300 κ.ε., μοντέλο 2007, αυτόμα-

το, με ταχύητες, 30.500 χιλιόμετρα, 

σε καλή κατάσταση, μαύρο. Τηλ.: 

2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ξυλολέβητας Solid 

Max τριετίας σε καλή κατάσταση 300 

ευρώ. Θερμαίνει επιφάνεια 200 τ.μ. 

Τηλ.: 6945 122583.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:  πλήρες φοιτητι-

κό δωμάτ ιο  λευκό με στρώμα, 

πλυντήριο ρούχων 45άρι, διπλή 

ντουλάπα, καναπές που γί-

νεται διπλό κρεβάτι, γραφείο 

με λευκό τζάμι αμμοβολή και 

συρταριέρα γραφείου. Τηλ.: 

6978 335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβά-

τι μονό με το στρώ-

μα. Πληρ. τηλ.: 6973 

777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έπι -

πλα γραφειου, σαλόνι 

SATO μπλε, 4 καρέ-

κλες, τραπέζι, τραπε-

ζάκι ,  τραπέζι  πτυσ-

σόμενο συσκέψεων, ντουλάπα με κλειδαριά 

(κερασί), ντουλάπα-ράφια (μελί), καναπέδες, 

όλα σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 23310 21210, 

Κιν.: 6978 004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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



Ο αντιπρόεδρος του συλλόγου ζαχαροπλα-
στών Βέροιας, μέλος στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας και ιδιοκτήτης του «Τριγώνου» Αργύρης 
Σακαλής με αφορμή την κλαδική έκθεση ΑΡΤΟΖΑ 
στην Αθήνα, που συμμετείχαν οι ζαχαροπλάστες 
της Βέροιας, μίλησε χθες στην ραδιοφωνική εκ-
πομπή «ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ» στον ΑΚΟΥ 99.6, για 
τα προβλήματα του κλάδου και την προσπάθεια 
του συλλόγου να τα επιλύσει, ενώ δεν θα μπο-
ρούσε να μην αναφερθεί και στις δημοτικές εκλο-
γές, αφού θα είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό 
του Κώστα Βοργιαζίδη. 

Η συμμετοχή του συλλόγου σας σε μια τέτοια 
έκθεση είναι πανηγυράκι και ένα ταξίδι αναψυ-
χής; 

Πρόκειται για την πιο σημαντική έκθεση του κλά-
δου μας, που γίνεται κάθε δύο χρόνια και είναι πολύ 
σημαντική η συμμετοχή και ενημέρωσή μας. Παράλ-
ληλα έγινε και η τακτική συνέλευση της ομοσπονδίας 
μας, μέσα από την οποία συζητήσαμε προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε στο επάγγελμά μας, καθώς 
και τρόπους για να τα αντιμετωπίσουμε. Υπήρξε 
ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εξέλιξη της 
νομοθεσίας, πληροφορίες που με την σειρά μας θα 
μεταφέρουμε στους συναδέλφους μας στην Βέροια.

Υπάρχει έντονη παρουσία του συλλόγου σας 
στην κοινωνία της Βέροιας με έμπρακτη στήριξη 
και χορηγίες σε εκδηλώσεις, αλλά και στήριξη 
των συναδέλφων σας,  γεγονός που δεν συνέ-
βαινε τα προηγούμενα χρόνια. Τι άλλαξε;

To νέο διοικητικό συμβούλιο που ανέλαβε πριν 
δύο χρόνια, είναι ενεργό και προσπαθεί συνεχώς να 
βοηθά την τοπική κοινωνία, να ενημερώνει και να 
προσπαθεί να λύσει προβλήματα του κλάδου που 
δυστυχώς αυξάνονται και γιγαντώνονται.

Τι συμβαίνει με κάποιους που το παί-
ζουν ζαχαροπλάστες και πωλούν ανέλε-
γκτα γλυκά χωρίς να έχουν τις απαιτούμε-
νες προδιαγραφές;

Ένα τεράστιο ζήτημα στην δουλειά μας 
είναι η «πειρατεία» που δυστυχώς άνθισε 
τα τελευταία χρόνια. Ο σύλλογός μας πο-
λεμά το φαινόμενο, αφού εκτός από το οι-
κονομικό πλήγμα για τις επιχειρήσεις μας, 
αφορά την δημόσια υγεία και ασφάλεια. Οι 
κύριοι και κυρίες που πωλούν γλυκά πα-
ρασκευασμένα από υλικά και σε κουζίνες 
χωρίς έλεγχο, είναι αμφιβόλου υγιεινής και 
ασφάλειας. Έφτασαν στο σημείο να πω-
λούν ακόμη και μέσω facebook, ενώ ανα-
λαμβάνουν δεξιώσεις και catering.

Έχουμε αρκετά τέτοια κρούσματα 
στην περιοχή μας;

Στην Βέροια έχουμε διαπιστώσει 40 πε-
ριπτώσεις «πειρατών», αριθμός τεράστιος 
αν αναλογιστείτε ότι συνολικά ο σύλλογός 

μας αριθμεί μόλις 21 ζαχαροπλάστες!
Πώς αντιμετωπίζετε τις περιπτώ-

σεις μικροπωλητών στις λαϊκές αγο-
ρές που πωλούν γλυκά;

Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει 
μια σοβαρή ασάφεια του νόμου που 
τους δίνει το δικαίωμα να πωλούν ζα-
χαρώδη, αλλά δεν διευκρινίζει επακρι-
βώς ποια είναι αυτά τα είδη. Έτσι ενώ 
έπρεπε να πωλούν μόνο καραμέλες και 
ζαχαρωτά που δεν χρειάζονται ψυγείο 
και ειδικές συνθήκες, αυτοί πωλούν πά-
στες, σοκολατάκια και κάθε είδους γλυ-
κό. Με κίνδυνο να αλλοιώνονται και να 
είναι επικίνδυνα για την δημόσια υγεία.

Μέσα σε όλα αυτά ήρθε και η α-
νάμειξή σας με τις δημοτικές εκλογές 

ως υποψήφιος με το νυν δήμαρχο. Τον θεωρείτε 
καλό δήμαρχο;

Αποφάσισα εδώ και πολύ καιρό να κατέ-
βω στις εκλογές με τον Κώστα Βοργιαζίδη. 
Είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζω, τον 
εκτιμώ και έχω συνεργαστεί μαζί του και σε 
επαγγελματικό επίπεδο. Τον πιστεύω και θε-
ωρώ ότι είναι ο καλύτερος, έχει κάνει έργο, 
το οποίο ίσως δεν έχει προβληθεί τόσο. Είναι 
σημαντικό που κατάφερε να βάλει σε σειρά τα 
οικονομικά του δήμου, υπάρχει πλέον νοικο-
κυριό στο δήμο και το ξέρει όλος ο κόσμος. 
Επίσης στον τομέα της καθαριότητας η πόλη 
μας είναι σε πολύ καλό επίπεδο. 

Από πού προέρχεται επαγγελματικά ο 
Αργύρης Σακαλής με δύο λόγια;

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Ν. Λυκο-
γιάννη από αγρότες γονείς. Η αγάπη μου 
από την αρχή ήταν τα μαγαζιά, έτσι μόλις στα 
16 μου άνοιξα το πρώτο μου μαγαζί. Έφυγα 
για 5-6 χρόνια στα νησιά σε αντίστοιχες δου-
λειές εστίασης και τελικά επέστρεψα και δημι-
ούργησα το «Τρίγωνο» που κλείνει αισίως τα 
20 χρόνια λειτουργίας.

Ο Κώστας Βοργιαζίδης με υποψηφιό-
τητες σαν την δική σου, με νέους ανθρώ-
πους, της αγοράς, προσπαθεί να κάνει 
ανανέωση;

Είναι φανερό ότι γίνεται προσπάθεια για 
ανανέωση. Πράγματι υπάρχουν αρκετές νέες 

υποψηφιότητες, με νέα παιδιά που έχουν τις δυνα-
τότητες να προσφέρουν, δεν είναι τυχαίες επιλογές, 
όλοι έχουν δώσει τα διαπιστευτήρια τους μέσα από 
την δουλειά τους και το κοινωνικό τους έργο. Θεωρώ 
ότι είναι το καλύτερο ψηφοδέλτιο, με δυνατές προ-
σθήκες που έχουν γνώση του τι συμβαίνει στο δήμο. 
Εμείς οι νέοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, 
θα πλαισιώσουμε τον δήμαρχο, να κάνουμε την ομά-
δα του πιο δυνατή και το έργο του καλύτερο.

Τι έχετε να πείτε για το κομματικό «ανακάτε-
μα» στα ψηφοδέλτια των δημοτικών εκλογών;

  Προσωπικά δεν ασχολούμαι με αυτά. Πιστεύω 
ότι στις δημοτικές εκλογές δεν πρέπει να ισχύουν οι 
κομματικές ταυτότητες. Δεν ρώτησα και δεν με ενδι-
έφερε που ανήκει ο δήμαρχος για να συμμετάσχω 
μαζί του. Ανάλογα ενήργησα και στις εκλογές του 
Επιμελητηρίου. 
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P Πρωτοβουλία πολι-
τών με το όνομα ‘Γέφυρα’ ε-
γκαινιάζει συνεργασία με τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Καλές δουλειές…

 
P Εντέλει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 

είναι κόμμα. Είναι μόδα.
 
P Γέφυρα, λέει. Κι από 

κάτω ρέει το βαθύ ΠΑΣΟΚ.
 
P Από νωρίς επένδυε, το 

βράδυ αριστεριζόταν.
 
P Τη διακήρυξη υπέγρα-

ψαν 100+. Σύντροφε μην τρέχεις.
 
P Κι εγώ είμαι στα 100+, αλλά σε κιλά.
 
P Και να φανταστείς ότι για πρωινό τρώω 

μόνο ένα παξιμάδι.
 
P Δεν το έχω σε πολύ να επιστρέψω στο πα-

ραδοσιακό πρωινό διαίτης: καφέ και τσιγάρο.
 
P Ασπίδα στην υγεία σάς λέω το ελληνικό-

τατο μπρέκφαστ.
 
P Μιας και πιάσαμε πάλι τα... μαστερσέφια: 

έχει τόση αριστερά μέσα η κυβέρνηση, όσο κρέας 
έχουν τα μπιφτέκια λαχανικών.

 
P Έτρωγα τριφτό κυδώνι και έβλεπα ειδή-

σεις για τους κλυδωνισμούς του Μαδούρο. Εγώ 
είχα κυδωνισμούς.

 
P Στην τελετή των Όσκαρ ξεχώρισαν η Lady 

Gaga και ο Radio Gaga. Για εμάς τους φίλους των 
Queen.

 
P Ευτυχώς στη χώρα μας ανταποκριθήκα-

με πολιτισμικά στα Όσκαρ κάνοντας ουρές για το 
βιβλίο του Ντάνου Αγγελόπουλου.

 
P Ρε Ντάνο Ντάνο μέχρι να πεθάνω!
 
P Σε αφιέρωμα του BBC γίνεται αναφορά 

σε ‘μακεδονική μειονότητα’, την οποία εμμέσως 
πλην σαφώς έχει αναγνωρίσει η χώρα μας μέσω 
της συμφωνίας των Πρεσπών, σύμφωνα με τα 
Εγγλεζάκια. Να δείτε που τη μετάφραση στα αγ-
γλική την έκανε ο ίδιος ο Τσίπρας.

 
P Και:
 
Ένας άντρας και μια γυναίκα γνωρίζονται πάνω 

από ένα τραπέζι ρουλέτας στο Λας Βέγκας. Ερω-
τεύονται παράφορα, και μετά από ένα βράδυ γεμάτο 
σεξ και αλκοόλ, οδηγούνται σε ένα διανυκτερεύουν 
παρεκκλήσι και παντρεύονται. Την επόμενη μέρα, 

αφού χαρούν τον έρωτα τους, αποφασίζουν να κά-
νουν ένα διάλειμμα και να ξεκουραστούν στην πισίνα 
του roof garden. Πράγματι, φτάνουν εκεί και ξαπλώ-
νουν νωχελικά σε δύο ξαπλώστρες. Κάποια στιγμή, 
ο άντρας σηκώνεται και λέει:

– Αγάπη μου, με συγχωρείς, πάω λίγο να ξεμου-
διάσω.

Ο τύπος ανεβαίνει στον βατήρα τριών μέτρων για 
τις βουτιές. Πλησιάζει στην άκρη, κάνει ένα άλμα, 
περιστρέφεται μιάμιση φορά γύρω από τον εαυτό 
του και καταλήγει στο νερό εντελώς κάθετα, χωρίς να 
πεταχτεί σχεδόν ούτε σταγόνα. Οι παρευρισκόμενοι 
το σχολιάζουν χαμογελαστά, εκείνος βγαίνει από το 
νερό και ανεβαίνει στον βατήρα των δέκα μέτρων. 
Πηδάει, κάνει δύο τούμπες, μια περιστροφή γύρω 
από τον άξονα του και καταλήγει στο νερό όπως και 
πριν, άψογα.

Καθώς ο κόσμος τον καταχειροκροτεί εκστασια-
σμένο, ο τύπος επιστρέφει χαλαρά στην ξαπλώστρα 
του, σκουπίζεται και ξαπλώνει.

Η νέα του σύζυγος του λέει:
– Ξέρεις αγάπη μου, με εντυπωσίασες.
– Είναι πολλά που δεν ξέρεις για μένα, της απα-

ντά εκείνος.

– Δηλαδή;
– Χρυσός ολυμπιονίκης καταδύσεων στο Σύδνεϋ, 

της λέει με το χαμόγελο του επιτυχημένου.
– Μπράβο αγάπη μου. Αλλά κι εγώ πιάστηκα 

λίγο, λέω να ξεμουδιάσω του λέει εκείνη και σηκώ-
νεται.

Πλησιάζει την άκρη της πισίνας, μπαίνει μέσα και 
αρχίζει να κολυμπάει γρήγορα την πισίνα πάνω-κά-
τω, πάνω-κάτω! Αυτό συνεχίζεται για πέντε, δέκα, 
είκοσι, τριάντα λεπτά, με την τύπισσα να μην κόβει 
καθόλου ρυθμό αλλά να συνεχίζει ακούραστη. Περί-
που μια ώρα μετά, και ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι 
έχουν χαζέψει, ξαφνικά πλησιάζει τη σκάλα και βγαί-
νει, χωρίς να έχει καν λαχανιάσει. Μέσα σε αποθέω-
ση από τον κόσμο, σκουπίζεται και ξαπλώνει δίπλα 
στον καλό της, ο οποίος την κοιτά απορημένος.

– Και εσύ με εντυπωσίασες, αγάπη μου, της λέει.
– Είναι πολλά που κι εσύ δεν ξέρεις για μένα, του 

απαντά ήρεμα αυτή.
– Δηλαδή;
Και εκείνη, ατάραχη:
– Πόρνη στη Βενετία!

K.Π.

Ο Αργύρης Σακαλής μίλησε στον ΑΚΟΥ 99.6 για την ΑΡΤΟΖΑ, την 
«πειρατεία» στην ζαχαροπλαστική, αλλά και για τις δημοτικές εκλογές
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