
Έχουν άδικο 
τα νέα παιδιά 
να «μισούν»

 πολιτική 
και πολιτικούς;
Της Ολυμπίας Σουγιουλτζή 

Η περήφανη 
αντίδραση 
της Βέροιας 

έδειξε 
το δρόμο

Του Τάσου Μπαρτζώκα
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Το πρόγραμμά 
του για 

καθαριότητα 
και ανακύκλωση 

παρουσίασε 
ο Π. Παυλίδης 

στο Μακροχώρι

«Δύναμη Ανατροπής - Νέα Σελίδα» 
Δεύτερη ομάδα υποψηφίων 

δημοτικών συμβούλων 
παρουσίασε Μιχάλης Χαλκίδης

SPORT SPORT
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Σήμερα Τετάρτη 27 Μαρτίου
Όλγα Ιγνατιάδου 

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

Σήμερα Τετάρτη στο  Επιμελητήριο 
Ενημέρωση για 2 νέες δράσεις 

ενίσχυσης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων μεταποίησης, 

τουρισμού, εμπορίου 
και υπηρεσιών στην Ημαθία

-Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
παρουσία Τζιτζικώστα

Σελ. 3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

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

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
και  Υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας

Κωνσταντίνος Χαρ. Βοργιαζίδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλώ στην ανοι-

χτή πολιτική ομιλία μου, που θα 
πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρ-
τίου 2019, ημέρα Τετάρτη, στις 
8.30 μ.μ., στον κινηματογράφο 
ΣΤΑΡ.

Με εκτίμηση,
Αντώνης Μαρκούλης

Υποψήφιος Δήμαρχος 
Βέροιας

Επικεφαλής συνδυασμού 
«Προτεραιότητα στον Πολίτη»

Με μηνύματα για τη “Μακεδονία 
ξακουστή” η παρέλαση 

της 25ης Μαρτίου στη Βέροια

Αυξήθηκε η διαφορά μετά το 0-3 
της Βέροιας στο Λαγκαδά
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Υποψήφιοι…λάβετε θέσεις…
έτοιμοι…πάμε!  

Χθες και επίσημα οι υποψήφιοι των αυτο-
διοικητικών εκλογών κάθισαν στον βατήρα 
και δόθηκε η εκκίνηση για την έναρξη ενός 
προεκλογικού δρόμου 2 μηνών που θα τερ-
ματίσει την 26η Μαΐου.  Ασχέτως με το πώς 
κινήθηκαν μέχρι τώρα, η επίσημη έναρξη, αλ-
λάζει την ψυχολογία και συνειδητοποιούν ότι 
βρίσκονται στην τελική ευθεία. Δρόμος που 
θα χρειαστεί αντοχή και ταχύτητα μαζί για να 
ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του προεκλο-
γικού αγώνα και να καταφέρουν να κόψουν 
το νήμα του τερματισμού με επιτυχία. Ψυ-
χραιμία, μεθοδικότητα και λίγη προσοχή στις 
λεπτομέρειες του νέου εκλογικού νόμου, που 
θα καθορίσει μετεκλογικά τις νέες διοικήσεις 
σε δήμους και περιφέρειες. Καλή επιτυχία!
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Το όνομα του πρώην διοικητή 
Β’ΣΣ στρατηγού Φλωράκη 
πήρε το πάρκο της Πάφου 

Μια ακόμη τιμή και αναγνώριση μετά θάνατον για τον πρώ-
ην διοικητή του Β’ Σώματος Στρατού αντιστράτηγο Ευάγγελο 
Φλωράκη, αυτή την φορά από την Κύπρο. Ο Σύνδεσμος Εφέ-
δρων Καταδρομέων Πάφου πήρε την πρωτοβουλία και δόθηκε 
η ονομασία του σε πάρκο της Πάφου, όπου τοποθετήθηκε και 
η εικονιζόμενη στήλη. Ένας χαρισματικός αξιωματικός που 
άφησε έντονα την σφραγίδα του σε όποια θέση υπηρέτησε 
και κυρίως ήταν αγαπητός από συνεργάτες και υφισταμένους 
που τους κέρδιζε με την απλότητα και την μαχητικότητά του. 
Τις πληροφορίες και την  φωτογραφία από την Κύπρο έστειλε 
φίλος και αναγνώστης της εφημερίδας μας. 

ΜεσημεριανότραπέζιαπότονΚ.Καλαιτζίδη
στουςεπισήμους,μετάτηνπαρέλαση

Ο «οικοδεσπότης» αντι-
περιφερειάρχης Ημαθίας 
ΚώσταςΚαλαιτζίδης μετά 
το πέρας της προχθεσινής 
παρέλασης της 25ης Μαρ-
τίου προσκάλεσε σε γεύμα 
τους επισήμους στο εστια-
τόριο  Μπελούγκα. Εκεί ή-
ταν ο φακός του ΛΑΟΥ και 
αποθανάτισε  στο στιγμιό-
τυπο τον δήμαρχο Βέροιας 
ΚώσταΒοργιαζίδη, το νέο 
διοικητή της 1ης Μεραρχίας 
υποστράτηγο Σάββα Κο-
λοκούρη, τον Διοικητή της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Ημαθίας και  της Πυροσβε-
στικής Βέροιας αντιπύραρχο ΝίκοΠαλαμούτη, τον βουλευτή της Ν.Δ. ΑπόστολοΒεσυρόπουλο και τον αντιπρόεδρο 
του περιφερειακού συμβουλίου Κ. Μακεδονίας ΣτάθηΣαρηγιαννίδη. Αργότερα πληροφορηθήκαμε ότι παρακάθισε στο 
γεύμα και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ημαθίας ΧρήστοςΣιμούλης, ο οποίος ήταν και ο ίδιος επί ποδός κατά την διάρκεια 
των εκδηλώσεων, συντονίζοντας διακριτικά προκειμένου να μην υπάρξουν έκτροπα. Μια ωραία πρωτοβουλία του αντι-
περιφερειάρχη, ωστόσο δεν πληροφορηθήκαμε αν τήρησαν πιστά το έθιμο της ημέρας που επιτάσσει πρωταγωνιστή 
στο τραπέζι, τον παραδοσιακό μπακαλιάρο.  

Στοκεντρικό
ψηφοδέλτιο

τουσυνδυασμού
Παυλίδη,

μετακινήθηκεη
ΣοφίαΖεϊμπέκη

Οι αλλαγές του Κλεισθένη, άλλαξαν και 
την υποψηφιότητα της Σοφίας Ζεϊμπέκη 
από το τοπικό, που αρχικά ανακοινώθηκε 

, στο κεντρικό ψηφοδέλτιο των ‘Συνδημοτών’ του συνδυασμού του Παύλου Παυλίδη για τον Δήμο Βέροιας.
Η γνωστή δικηγόρος, τόσο από τον επαγγελματικό της χώρο, όσο και από την πολιτική της δράση, αποτελεί ένα  δυ-

νατό χαρτί για τον συνδυασμό και η  μεταφορά της στο κεντρικό της Βέροιας, ήταν μια καλή κίνηση.

Μέρα του Ευαγγελισμού χθες. Το διαχρονικό μεγαλείο 
της Ελληνικής ράτσας, καμάρωσε στις παρελάσεις.

Ταρατατζούμ στο ανώτερο dna μας, ταρατατζούμ στο 
μονοήμερο χαμόγελό μας, ταρατατζούμ στον κακό μας 
τον καιρό και το μαύρο μας το φλάρο…

Καμαρώσαμε τα παιδάκια μας που τους ξεστρώσα-
με-με περισσή λατρεία κατά τ’ άλλα- το χαλί του μέλλο-
ντός τους.

Ταρατατζούμ στον παραλογισμό μας. Πιάσανε, λέει, 
τη γιαγιάκα που πουλούσε τερλίκια στο παζάρι. Κι αντι να 
εξετάσουν το «ιατρικό θαύμα», πώς δηλαδή 90 χρόνων 
βαστάνε ακόμη τα χεράκια της και πλέκουν τερλικάκια… 
τη συλλάβανε, της πήραν δακτυλικά αποτυπώματα, φω-
τογραφίες ανφάς και προφίλ και πάει για πλημμέλημα. 
Και παρενέβη, διαβάζω στο onsports, ο Ιβάν ο Τρομερός 
με το ασπρόμαυρο άτι του και έδωσε εντολή να λυθεί το 
θέμα της κι έτσι γλύτωσε τη γιαγιάκα απ την ψειρού...

Τέτοια, ταρατατζούμ πράματα!
Κι απ την άλλη, χρειάστηκα το Σάββατο Ορθοπαιδικό 

στο Νοσοκομείο Βέροιας. Με παρέπεμψαν ευγενικά στη 
Νάουσα. Γιατί το τριήμερο της αργίας, δεν εφημέρευε 
ορθοπαιδικός στη Βέροια!

Πήγα λοιπόν  στη Νάουσα, όπου ο κακόμοιρος ε-

φημερεύων ανεβοκατέβαινε για να προκάμει τι; Όλα τα 
περιστατικά του Νομού;

Τερλίκι, η υπόθεση σας λέω…
Τριήμερη αργία. Δίπλα μας η Εγνατία. Ατυχήματα 

λόγω αυξημένης κίνησης. Έναν πολυτραυματία, αδερφέ 
Κρητίκαρε Σφακιανέ, που θα τον πάνε;

Αλλά ξέχασα, εσύ «δεν μασάς, τους γλεντάς». Το ξέ-
ρω καλά κι απ τη δημαρχιακή σου θητεία. Τι να σου κάνει 
ο κακόμοιρος ο Διοικητής της Βέροιας που φαίνεται να το 
παλεύει όσο μπορεί;

Ταρατατζούμ και αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστοι;
Σαν της τρελής τα  μαλλιά το καταντήσατε.
Μη με τσιγκλάτε. Γιατί θα σας πω, πως επι «επαρά-

του ΠΑΣΟΚ» για να στηθεί το ρημάδι το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας αλλά και αυτό το Νοσοκομείο της Βέροιας, κά-
ποιοι δώσανε τα λεφτά τους, την υγειά τους, τη ζωή τους. 
Κάποιοι το πίστεψαν, το σχεδίασαν, το υλοποίησαν. Και 
στήθηκε. Και έσωσε ζωές. Και τα -μέχρι τότε- «Νοσοκο-
μεία ξενώνες», τα έκανε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.

Μη με τσιγκλάτε, λοιπόν.
Και μη με ρωτάτε για την «ελπίδα»: Πώς τόλεγαν τότε 

επι του «επαράτου»; Στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας κι 
αυτή….

Σαντηςτρελήςταμαλλιά….
Της Χαρούλας Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη

Τους άξιζε διπλό χειροκρότημα για το μήνυμα δύναμης

Απέσπασαν τα περισσότερα χειροκροτήματα θαυμασμού και ενθάρρυνσης οι δύο μαθητές με κινητικά προβλήματα 
που παρέλασαν στην προχθεσινή παρέλαση της 25ης Μαρτίου στη Βέροια. Συγκεκριμένα ο μαθητής του 10ου δημοτικού 
σχολείου που ακολούθησε το τμήμα συνοδευόμενος από μια κυρία(πιθανότατα η μητέρα του) και η μαθήτρια του 3ου 
Γυμνασίου σε αμαξίδιο που οδηγούσε μια συμμαθήτριά της. Τους αξίζουν συγχαρητήρια γιατί δείχνουν έμπρακτα ότι είναι 
ισότιμοι με τους υπόλοιπους μαθητές και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου. Μήνυμα ισχυρό και παράδειγμα 
προς μίμηση για παιδιά με ανάλογα προβλήματα που είναι απομονωμένα και αποκλεισμένα από σχολικές και κοινωνικές 
εκδηλώσεις.  



Ο πολύ καλός καιρός της Δευτέρας 25 Μαρτίου, έβγαλε τον 
κόσμο από τα σπίτια του και οι φετινές εκδηλώσεις της 25ης 
Μαρτίου και του Ευαγγελισμού έγιναν με σύμμαχο τον ανοιξιάτι-
κο ήλιο. Στις εκδηλώσεις της Βέροιας χιλιάδες κόσμου «παρατά-
χθηκε» στις οδούς Μητροπόλεως και Εληάς για την παρέλαση, 
ενώ προηγήθηκε η Θεία Λειτουργία στην Παλιά Μητρόπολη, με 
τον κόσμο να τραγουδά το «Μακεδονία Ξακουστή» μέσα στον 
χώρο του ιστορικού μνημείου της πόλης, μαζί με τους ψάλτες, 
προκαλώντας συγκίνηση στο εκκλησίασμα.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της Πλατείας 

Ωρολογίου και η παρέλαση συλλόγων, μαθητών και στρατού, 
ενώπιον λαού και επισήμων.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο νέος ημαθιώτης υφυπουρ-
γός μεταναστευτικής πολιτικής Άγγελος Τόλκας, εισπράττοντας 
τις διαμαρτυρίες πολιτών για το Μακεδονικό, που στην προχθε-
σινή επέτειο πρωταγωνιστούσαν στις παρελάσεις, σε όλη τη 
χώρα, από συλλόγους, εύζωνους αλλά και στρατιωτικά τμήματα.

Χαρακτηριστική στιγμή στην παρέλαση της Βέροιας, η στάση 
των Ποντιακών σωματείων που με τα λάβαρά τους αλλά και τη 
σημαία για τα 100 χρόνια της γενοκτονίας, στράφηκαν προς την 

εξέδρα των επισήμων, τραγουδώντας με αξιοπρέπεια 
μπροστά τους το «Μακεδονία ξακουστή».

Η παρέλαση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε κανονι-
κά χωρίς έκτροπα και ακραίες εκδηλώσεις.

Επίσημα ξεκίνησε χθες Τρίτη 26 Μαρτίου, η προεκλογική περίοδος για τις αυτο-
διοικητικές εκλογές, δύο μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών της 26ης Μαΐου 
2019.

 Το ίδιο προβλέπεται και για τις Περιφερειακές εκλογές ενώ η έναρξη σηματοδο-
τεί την εκκίνηση σειράς περιορισμών, υποχρεώσεων και κανόνων που πρέπει να 
τηρούνται κατά τη διάρκειά της προεκλογικής περιόδου.

Με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, οι συνδυασμοί θα πρέπει να μερι-
μνήσουν για την αδειοδότηση των εκλογικών τους κέντρων, με κατάθεση αίτησης 
στην Αστυνομία, ενώ πρέπει να λάβουν από την Εφορία ΑΦΜ, ως συνδασμοί και 
να θεωρήσουν βιβλία εσόδων - εξόδων ώστε να μπορούν να περνάνε τις δαπάνες 
και τα έσοδά τους.

Ο τελευταίος νόμος, ελαφρύνει κατά τι τις υποχρεώσεις των συνδυασμών, α-
πέναντι στην επιτροπή ελέγχου εκλογικών παραβάσεων, ενώ ενδιαφέρον έχει, ότι 
στον νέο νόμο, περιλαμβάνεται και μια τροπολογία που επιτρέπει επισήμως, την 
χρηματοδότηση των συνδυασμών από πολιτικά κόμματα τα οποία τους στηρί-
ζουν στις εκλογές (δημοτικές και περιφερειακές).

Για την προεκλογική προβολή των υποψηφίων πρέπει να κληθούν άμεσα οι 
εκπρόσωποι των συνδυασμών ώστε να οριστούν εγκαίρως οι χώροι (σταντ) προ-
βολής των συνδυασμών σε σημεία της πόλης που θα πρέπει να ορισθούν από τους 
Δήμους και τις Περιφέρειες.

Αναμένονται επίσης οδηγίες για τους περιορισμούς των υποψηφίων σε σχέση με 
την πυκνότητα και τον χρόνο εμφάνισής τους σε ενημερωτικές τηλεοπτικές, ραδιο-
φωνικές ή διαδικτυακές εκπομπές, τις τελευταίες 30 ημέρες, πριν τις εκλογές.

Σε κάθε περίπτωση το σήμα εκκίνησης δόθηκε χθες και ο χρόνος που απομένει 
μέχρι τις κάλπες είναι μόλις δύο μήνες, για να πείσουν οι συνδυασμοί ότι αξίζουν 
την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Μέχρι τότε το αρμόδιο Υπουργείο καλείται να αποσαφηνίσει 
όλα τα σημεία του «Κλεισθένη» και της φετινής εκλογικής διαδικα-
σίας με την απλή αναλογική.
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Συνεδριάζει 
εκτάκτως σήμερα 

το Δημοτικό
 Συμβούλιο Βέροιας

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, θα γίνει 
σήμερα Τετάρτη 27-3-2019 και ώρα 14:30, με μοναδικό θέμα ημε-
ρήσιας διάταξης την έγκριση ή μη υποβολής στρατηγικού προγραμ-
ματισμού προσλήψεων προσωπικού στον Δήμο Βέροιας για τα έτη 
2020-2023.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι η εγκύκλιος 
του Υπ. Εσωτερικών κοινοποιήθηκε στον Δήμο στις 22-3-2019 και ο 
προγραμματισμός προσλήψεων για τα έτη 2020-2023 προβλέπεται 
να υποβληθεί μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου 
μέχρι τις 28-3-2019

Σύλληψη 34χρονου για 
καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη στις 26 Μαρτίου τα ξημερώματα σε 
περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήμα-
τος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 34χρονος ημεδαπός, 

καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις του 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας και Τριμελούς Πλημμελειοδι-
κείου Έδεσσας, σύμφωνα με τις οποίες του επιβλήθηκε συνολική ποινή 
φυλάκισης 16 μηνών, για απάτη και κλοπή.

Συνελήφθη 41χρονος στην Ημαθία για 
καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης

-Κατασχέθηκαν 28 δενδρύλλια κάνναβης και ποσότητα κάνναβης
Για καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης συνελήφθη στις 22 Μαρτίου 2019 το μεσημέρι σε 

δασική περιοχή της Ημαθίας, 41χρονος ημεδαπός, μετά από συντονισμένες ενέργειες των 
αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης 
των ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο 41χρονος σε δασική περιοχή της Ημαθίας να καλλιεργεί σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο συνολικά 28 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 50 εκατοστών, 
τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επίσης στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε κρυμμένη 
στο έδαφος μία συσκευασία με ποσότητα κάνναβης βάρους 235 γραμμαρίων, η οποία και 
κατασχέθηκε. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Ξεκίνησε και 
επίσημα από χθες η 

προεκλογική περίοδος
-Τι πρέπει να κάνουν 

άμεσα οι συνδυασμοί

Με μηνύματα για τη 
“Μακεδονία ξακουστή” 

η παρέλαση της 
25ης Μαρτίου στη Βέροια
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Το Πάρκο των Θαυμάτων  
- Wonder Park (ΜΕΤΑΓΛ.)

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

Σενάριο: ΑΝΤΡΕ ΝΕΜΕΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ 

ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

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

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

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

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

περ, Τζόρνταν Πιλ, Σον ΜακΚίτρικ

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

11 διαφορετικοί σκηνοθέτες από όλο τον 
κόσμο.

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     21/3/19 - 27/3/19

Σήμερα Τετάρτη 27 Μαρτίου
Όλγα Ιγνατιάδου 

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

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, ο 
Σύλλογος Δασκάλων ΠΕ Ημαθίας και οι εκδό-
σεις ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ παρουσιάζουν την Τετάρτη 27 
Μαρτίου στις 6.00 μ.μ. στην Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Βέροιας, το βιβλίο ΜΥΡΣΙΝΗ, Η 
ΟΜΟΡΦΗ ΣΚΙΟΥΡΙΝΑ της Όλγας Ιγνατιάδου. 
Θα μιλήσουν οι Όλγα Ιγνατιάδου συγγραφέας, 
Ειρήνη Σκούρα εικονογράφος, Τάσος Αποστολί-
δης συγγραφέας.

Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει δραματοποί-
ηση για τα παιδιά, Φούλη Σγουρού θεατροπαι-
δαγωγός, Ζωή Βαλιώτη θεατροπαιδαγωγός.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Συγγραφέως 
Η Όλγα Ιγνατιάδου γεννήθηκε και μεγά-

λωσε 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, ξεκίνησε τη συγγραφική της πορεία 
στο Βέρμιο, κάτω από μια υπεραιωνόβια κα-
στανιά... 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 Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, παρακολούθησε μαθήματα σχεδίου κόμικς, photoshop 
και μικρογλυπτικής φιγούρας. Η αγάπη της για το σχέδιο εμφανίστηκε σε πολύ μικρή 
ηλικία κι εκδηλώθηκε με ζωγραφική με στιλό στους τοίχους του δωματίου της. Έκτοτε 
στράφηκε σε πιο συμβατικά μέσα. Από το 2012 συμμετέχει σε πολλά φεστιβάλ κόμικς 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το 2017 έκανε την εικονογράφηση για το βιβλίο Έρωτας 
και Ψυχή σε κείμενο Μυρτώς Γκιούλη.

Δράση του Σχολείου Ειδικής Αγωγής Βέροιας 
και του Δημοτικού Κ.Α.Π.Η. στον Προμηθέα 

Μία διαφορετική δράση πραγματοποιήθηκε στο Κ.Α.Π.Η. Προμηθέα του Δήμου Βέροι-
ας ανάμεσα σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου και άτομα που συμμετέχουν σε προγράμμα-
τα και δράσεις του Κ.Α.Π.Η., φέρνοντας κοντά διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. 

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, μαθητές του Σχολείου Ειδικής Αγωγής 
Βέροιας, μετά από πρόσκληση του Κ.Α.Π.Η. Προμηθέα, έφτασαν στους χώρους του, για 
την «Κατασκευή Μάρτη», ουσιαστικά για ένα γεμάτο και δημιουργικό δίωρο με χειροτε-
χνικές δραστηριότητες. 

Οι εργοθεραπεύτριες των δύο δομών, Τσίτση Άννα και Λεκανίδου Ελεονώρα είχαν τη 
συνολική επιμέλεια για τη συνάντηση, η οποία ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους συμμε-
τέχοντες, και αποτελεί μία καλή βάση για επόμενες συναντήσεις και μελλοντικές δράσεις.

Ευχαριστούμε πολύ την κ. Λευκοπούλου Άρτεμη, Προϊσταμένη Κοινωνικής Προστασί-
ας και Αλληλεγγύης Δήμου Βέροιας, για την πρόσκληση και την συνεργασία.

Επίσκεψη του 2ου Συστήματος Αεροπροσκόπων 
Βεροίας στην «Πρωτοβουλία για το Παιδί»

  Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, επισκέφθηκε τα γραφεία Διοίκησης-Εθελοντών της Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί κλιμάκιο του 2ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Βεροίας με επικεφαλής την Αρχηγό τους κυρία Αργυρώ 
Πιστοφίδου.  Οι κυρίες του κλιμακίου πρόσφεραν στα παιδιά της Πρωτοβουλίας μεγάλη ποσότητα τροφίμων, 
που συνέλεξε το Σύστημά τους στις 22-2-2019, κατά τη δράση τους «Ημέρα Σκέψης». 

  Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συζητήθηκε η δυνατότητα κοινών δράσεων της Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί και του 2ου Συστήματος Αεροπροσκόπων, με σκοπό την ενίσχυση των δεσμών που τους συνδέουν, 
την ανάπτυξη της ιδέας της αλληλεγγύης και την προώθηση της κοινωνικοποίησης των φιλοξενούμενων παι-
διών.

Παγκόσμια Ημέρα Πιάνου
Εκδήλωση-αφιέρωμα στον ρωσικό 

πολιτισμό από το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας
Την Παρασκευή 29 Μαρτίου, στις 7:30 μμ γιορτάζεται για 

πρώτη φορά στην Βέροια η Παγκόσμια Ημέρα Πιάνου. Η 88η 
ημέρα του χρόνου (επειδή το πιάνο έχει 88 πλήκτρα) επιλέχθη-
κε πριν από λίγα χρόνια για να γιορτάζεται σε όλον τον κόσμο 
ο βασιλιάς των οργάνων και όλος ο πολύχρωμος κόσμος του 
(συνθέτες, σολίστ, ερασιτέχνες, κοινό, χορδιστές, κατασκευα-
στές, σπουδαστές, δάσκαλοι). 

Το τμήμα πιάνου του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας (Θανάσης 
Ρεπάνης, Νάντια Τζήμα, Πέτρος Φάκας, Πόπη Φιρτινίδου, Βα-
λεντίνη Φωκά) συμμετέχει σ’ αυτό το μεγάλο παγκόσμιο πάρτυ 
με ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ρωσικό πολιτισμό. Συγκεκρι-
μένα: το πιανιστικό – παιδαγωγικό έργο του μεγάλου Ρώσου 
συνθέτη Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι (Пётр Ильич Чайковский, 
1840 - 1893) ξεδιπλώνεται στη σκηνή του θεάτρου της Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών από προσεκτικά διαλεγμένους μικρούς 
και μεγάλους μαθητές του Δημοτικού Ωδείου. 

Στην εκδήλωση παρουσιάζεται περιληπτικά η ζωή και το 
έργο του μεγάλου Ρώσου συνθέτη, αλλά και γίνεται αναφορά 
στην ρωσική ζωγραφική, χαρακτηριστικά δείγματα της οποίας 
προβάλλονται συνοδεύοντας τα πιανιστικά έργα. 

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ημαθίας, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. 



Την δεύτερη ομάδα 
υποψηφίων δημοτι-
κών συμβούλων πα-
ρουσίασε ο Υποψήφι-
ος Δήμαρχος Μιχάλης 
Χαλκίδης στα γραφεία 
του συνδυασμού το 
Σάββατο 23 Μαρτίου.

Ευχαρίστησε τους 
συμμετέχοντες ,  ε -
π α ν α δ ι α τ ύ π ω σ ε 
την θέση του μεταξύ 
των  συνεργατών του 
στον αγώνα αυτό, ως 
«πρώτος μεταξύ ί-
σων», μίλησε για τον 
προγραμματισμό των 
επόμενων ημερών, 
που περιλαμβάνει την 
ανακοίνωση και των 
υπολοίπων ονομάτων 
του ψηφοδελτίου, την 
τελική μορφοποίηση του προγράμματος και το σημαντικότερο 
την βούλησή του να επισκεφτεί ει δυνατόν κάθε γωνιά του Δή-
μου μας.

Τα ονόματα των νέων υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά 
είναι:

Βαρδάκα Μάχη, Οικονομολόγος.
Ουζούνη Ελένη,Δημόσιος υπάλληλος, νοσηλεύτρια.
Κοζίδου Ιωάννα, Ιδιοκτήτης επιχείρησης καφέ.

Κυτούδης Μόσχος, Αγρότης.
Λαφαζάνη Ελένη, Δημόσιος υπάλληλος ΟΑΕΔ.
Μακρή-Τσέλια Άννα,Ιδιωτική υπάλληλος.
Ματράκα Πολυξένη,Δημόσιος υπάλληλος Νοσηλεύτρια.
Μαυρακάκη-Ματράκα Άρτεμις, Ιδιωτική υπάλληλος.
Μαμουτόπουλος Νίκος, Εργολάβος.
Μπουκουβάλας Σάκης, Ιδιωτικός υπάλληλος.
Παράσχος Σάκης, Συνταξιούχος Ηλεκτρονικός στην ΕΤ3.
Σύγγας Κων/νος, Ελεύθερος επαγγελματίας.
Τσιλίκας Γιώργος, Αγρότης, πρόεδρος σωματείου 
λαϊκών αγορών.
Χρυσάφης Ευάγγελος, Επιπλοποιός.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 
Σταύρου και της Ευαγγελής, το γέ-
νος Παναγιωτοπούλου, που γεν-
νήθηκε στη Φραγκφούρτη Γερμα-
νίας και κατοικεί στη Στουτγκάρδη 
Γερμανίας και η ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωάννη και της 
Γεωργίας, το γένος Καλαϊτζή, που 

γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Στουτ-
γκάρδη Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Γεωργίου Μακροχωρίου Ημαθίας.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχεται δηλώσεις για το έτος 2019 

σε παραγωγές ροδάκινων, νεκταρινιών, βερικόκων, 
κερασιών και συμπύρηνων.

Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-
ρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωργία να 
επικοινωνήσουν μέχρι τις 15-04-2019 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια
-Υποκατάστημα 1: Επισκοπής Νάουσας
-Υποκατάστημα 2:  Μελίκης Ημαθίας

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

Κωστοχώρι 13-3-2019
Αριθ. Πρωτ. 7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού 

Συνεταιρισμού Διαχείρισης Αδιαιρέτου Δάσους Κωστοχωρίου,
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

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

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

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

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

Έχουν άδικο τα νέα παιδιά 
να «μισούν»

 πολιτική και πολιτικούς;
Της Ολυμπίας Σουγιουλτζή* 

Στις συναντήσεις και ανταλλαγές απόψεων με 
συμπολίτες μου, με αφορμή την υποψηφιότητά 
μου για το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής 
Μακεδονίας, εντύπωση μου έκανε η στάση νέων 
παιδιών με ιδιαίτερα προσόντα και δυνατότητες.

Αντιμετωπίζουν με ευγενική άρνηση στην κα-
λύτερη των περιπτώσεων την πρόσκληση για διά-
λογο ή με εμφανή εκνευρισμό σε επόμενο στάδιο 
και όταν η εμμονή στον διάλογο περάσει ένα όριο. 
Φυσικά στο μεσοδιάστημα εμφανίζονται και όλα 
τα  επίπεδα μεταξύ  «ευγενικής άρνησης» και «εμ-
φανούς εκνευρισμού».

Η τραγωδία είναι ότι έχουν απόλυτο δίκιο και 
αυτό διότι:

Δεν φρόντισαν οι πολιτικοί  τις εποχές των παχέων αγελάδων να διασφα-
λίσουν για τη χώρα και άρα και για τη νέα γενιά, μια οικονομική σταθερότητα 
και ανάπτυξη, ώστε μέσα σε ένα ανεκτό οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον να 
σχεδιάσουν τη ζωή τους.

Όταν ενέσκηψε η κρίση,με περισσή ευκολία τους έδειξαν  την πόρτα της 
μετανάστευσης, επικαλούμενοι αστειότητες περί άξιων και ικανών που μεγα-
λουργούν στην αλλοδαπή, αντί να αναλάβουν τις μεγάλες ευθύνες τους και 
να σκύψουν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στο θέμα της στήριξης των 
παιδιών αυτών. Τους στείλανε  με τη λογική του «φύγε κακό από τα μάτια μου» 
και αρκέστηκαν στις ένοχες αναφορές της «ένδοξης φυλής» μας που ξέρει από 
δυσκολίες και ξενιτιά...

Κράτησαν για τους οδεύοντες προς την τρίτη ηλικία, σε ιδιαίτερα υψηλό 
επίπεδο τις συντάξεις τους , με βάση την οικονομική θέση της χώρας. Φυσι-
κά οι άνθρωποι αυτοί εργάστηκαν και πλήρωσαν για να έχουν ένα επίπεδο 
διαβίωσης υψηλό στα χρόνια που θα ερχόταν.  Όμως σήμερα έφτασε, αν έχει 
προσεχθεί, η μέση σύνταξη να  είναι σχεδόν διπλάσια από τον μέσο μισθό, ό-
ταν οι ανάγκες ενός συμπολίτη μας της τρίτης ηλικίας είναι κάτω του μισού των 
αναγκών ενός νέου ανθρώπου.Η εγκατάλειψη της νέας γενιάς είναι και πάλι 
μπροστά μας.

Εν ολίγοις, ως κοινωνία, τους κλέψαμε το μέλλον, τους στείλαμε χωρίς ιδι-
αίτερη δυσκολία μακριά από κοντά μας, απαλλάσσοντάς μας από ευθύνες και 
ενοχές και εγωιστικά φροντίσαμε την δική μας καλή πορεία στο τρίτο στάδιο 
της ζωής μας, υποθηκεύοντας το δικό τους μέλλον....

Έχουν άδικο να μας «μισούν»;
*Λογίστρια-Φοροτεχνικός

Υποψηφια Περιφερειακή Σύμβουλος 
με τον Απόστολο Τζιτζικώστα

«Δύναμη Ανατροπής - Νέα Σελίδα» 
Δεύτερη ομάδα υποψηφίων 

δημοτικών συμβούλων 
παρουσίασε Μιχάλης Χαλκίδης



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν 

θερμά:   
-Ανώνυμο Κύριο,για την δωρεά του ποσού των 300 Ε, εις μνήμη του πατέρα του.
-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού των 150 Ε, εις μνήμη της μητέρας της.
-Τους Αφους Τζιόμπρα,για την δωρεά ανοξείδωτων στηριγμάτων INOX, για τις εικό-

νες του τέμπλου της Εκκλησίας του Γηροκομείου Βέροιας.
-Τους Μαθητές της Α`και Β` Τάξης Δημοτικού Σχολείου Ξεχασμένης-Κεφαλοχωρί-

ου,τις συνοδούς Εκπαιδευτικούς κ.Τσεχελίδου Βασιλική,κ.Δαρδακούλη Κων/ντίνα,κ.
Τσάντση Χάιδω, κ.Σύγγα Γιάννα και μέλη του Συλλόγου Γονέων τους ,για την επίσκεψή 
τους στο Γηροκομείο Βέροιας και για το ευχάριστο κλίμα που πρόσφεραν στους Ηλι-
κιωμένους με την επαγγελία ποιημάτων και τραγουδιών καθώς  και για την ευγενική 
προσφορά δώρων και ειδών διατροφής ,για τις ανάγκες του Ιδρύματος , κινούμενοι στα 
πλαίσια της εκπαιδευτικής δράσης τους ,με θέμα ``Την Φιλανθρωπία``.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ι.Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική προσφορά 10 Kgr Ψαριών,για τις 
ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.  

-Την κ.Ματούλα Παπαδοπούλου,για την ευγενική προσφορά 10 τσουρεκιών ,για 
τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου.

-Ανώνυμο Καφεκοπτείο ,για την ευγενική προσφορά 0,5 Kgr Καφέ ,για τις ανάγκες 
του Γηροκομείου Βέ-
ροιας.  

-Το Εργαστήριο 
Donus & Παραδοσι-
ακής Ζαχαροπλαστι-
κής Mr Tony κ.Αντώ-
νη Νούσιο ,για την 
ευγενική προσφορά 
αρτοσκευασμάτων 
,για τις ανάγκες του 
Γηροκομείου Βέροι-
ας.

Εκ της Δ/νσεως
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ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Προηγιασμένες 
Θείες Λειτουργίες

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

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

30 Μαρτίου – 8 Απριλίου 2019
Υποδοχή Ιερών Λειψάνων των 

Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου &  
Ειρήνης στην Πατρίδα Βέροιας 

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

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 31 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας πα-
τέρα, υιού, αδελφού, θείου και 
ξάδελφου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΩΤ.
ΚΥΡΤΣΙΟΥ 

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

Τα παιδιά, 
Οι γονείς, 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 
Τα εξαδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Σάββα Κυριωτίσσης Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΑΡΕΤΗΣ
ΔΗΜΟΥ 

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια 
Ο αδελφός, 
Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 27 

Μαρτίου 2019 στις 10.00 π.μ από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Μ. Σά-
ντας η Ελβίρα Θεοφ. Πιστοφίδου 
σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 25 Μαρτί-

ου 2019 στις 12.00 από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Μιχαήλ Θωμ. Μπουζίνης σε ηλι-
κία 86 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικεί-
ους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, 

Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων :
Την Τετάρτη 27 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει 

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Νέου Προδρό-
μου.

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα 
τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Αποστόλων Παλαιού Προδρό-
μου.

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου το πρωί θα 
τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου στην Άμμο.

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στην Γ’ Στάση των Χαιρετισμών 
της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Μητροπολιτι-
κό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

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

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

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

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

   Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. 
Ημαθίας ανακοινώνει στα μέλη του, ότι την Παρασκευή 29 
Μαρτίου 2019 θα πραγματοποιήσει ημιημερήσια εκδρομή 
στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας. Στη συνέχεια θα παρα-
κολουθήσουμε τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου στην Ι.Μ. 
Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο Θεσσαλίας.

   Αναχώρηση από «ΕΛΙΑ» την Παρασκευή 29-3-2019 
και ώρα 11:00π.μ. 

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του Συνδέσμου 
23310 60278 και στα μέλη του Δ.Σ.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

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

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

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

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

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

π.μ.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ



Η Βέροια είναι ο δεύτερος σταθ-
μός της ενημερωτικής εκστρατείας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, με σύνθημα «Η ευκαιρία που 
ζητάς!», για τις δυο νέες δράσεις ενί-
σχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου 
και υπηρεσιών, συνολικού προϋπο-
λογισμού 64 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Μετά τη Χαλκιδική, θα ενημερω-
θούν οι πολίτες της Ημαθίας, στην 
ενημερωτική δράση, που πραγματο-
ποιεί η Περιφέρεια, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ημα-
θίας και τον ενδιάμεσο φορέα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Επιμελητηρίου Ημαθίας, στη 
Βέροια, σήμερα Τετάρτη 27 Μαρτίου, στις 6.30 μ.μ., παρου-
σία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου 
Τζιτζικώστα και του προέδρου  του Επιμελητηρίου Ημαθίας 
κ. Γιώργου Μπίκα.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και κινητοποί-
ηση του επιχειρηματικού δυναμικού της Ημαθίας, καθώς και 
η ενεργοποίηση νέων ανθρώπων και εν δυνάμει επιχειρη-
ματιών, που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχεί-
ρηση, ώστε να αξιοποιήσουν τα 64 εκ. ευρώ της δημόσιας 
δαπάνης που διατίθενται.

Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατό-
τητα να πληροφορηθούν για τις δράσεις, να απευθύνουν 
ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα 

που θα τους βοηθήσει να υποβά-
λουν πλήρεις αιτήσεις.

Ο προϋπολογισμός για τη δρά-
ση «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαί-
ων επιχειρήσεων μεταποίησης και 
τουρισμού» είναι 52 εκ. ευρώ και 
κάθε επενδυτικό σχέδιο επιχορη-
γείται σε ποσοστό 45% του προϋ-
πολογισμού του, από 100.000 έως 
600.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός για τη δρά-
ση «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων εμπορίου και παρο-

χής υπηρεσιών» είναι 12 εκ. ευρώ και κάθε επενδυτικό 
σχέδιο επιχορηγείται σε ποσοστό 50% του προϋπολογισμού 
του, από 30.000 έως 100.000 ευρώ.

Η Δημόσια Δαπάνη και των δύο Δράσεων συγχρημα-
τοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ ΚΜ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμό-
διο Ενδιάμεσο Φορέα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Τηλ. 2310-480.000, 
pepkm@e-kepa.gr, www.kepa-anem.gr/www.e-kepa.gr ) και 
στα κατά τόπους Επιμελητήρια.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΠΑΡΑΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

του Σωτηρίου και της Ελένης, το γέ-
νος Κουφοπούλου, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στη Μελίκη Ημαθί-
ας και η ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του 
Πέτρου και της Αναστασίας, το γένος 

Παρασίδη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στη Δημοτική Κοινότητα της Δημοτικής Ενότη-
τας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΣ  του Νικολάου και της 
Ευδοξίας, το γένος Δαραμέλα, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΤΣΙΝΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του 
Μιχαήλ και της Παναγιώτας, το γέ-

νος Σαμαρά, που γεννήθηκε και κατοικεί στην 
Κατερίνη Πιερίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο σύμφωνα με το δόγμα των 
Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά στην Κατερίνη 
Πιερίας.

Επιστολή- απάντηση στη 
δήλωση Τόλκα για  το έθιμο 
«Γενίτσαροι και Μπούλες» 

Απάντηση στη  δήλωση του υφυπουργού Άγγελου Τόλκα σχετικά με το έθιμο 
«Γενίτσαροι και Μπούλες», δίνει με επιστολή της η δικηγόρος Φρόσω Δημάκου 
–Κιάου, σύζυγος του ναουσαίου δημοσιογράφου Νίκου Κιάου, η οποία διετέλε-
σε και υπηρεσιακή υπουργός Παιδείας.

Αναφέρει στην επιστολή της:
«Σχετικά με την πρόσφατη δημόσια δήλωση του υφυπουργού Πολιτισμού  

Άγγελου Τόλκα για τη συνάντησή του με τον Αρη Τόσιο, πρόεδρο του διοικη-
τικού συμβουλίου του Ομίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες» με την αρμόδια υπη-
ρεσία του υπουργείου, προκειμένου να προωθήσει την ένταξη του εθίμου στο 
Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ (22.3.2019) 
θα ήθελα να παρατηρήσω τα ακόλουθα:

Είναι θετικό το ενδιαφέρον, που δείχνει ο κ.Τόλκας, όμως οφείλω να υπεν-
θυμίσω ορισμένες ενέργειες, οι οποίες έχουν ήδη γίνει από το 2015. Σε συνεν-
νόηση με τη βουλευτή Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου και τον Αρη Τόσιο, είχα, 
ως σύμβουλος του υπουργού Πολιτισμού Αριστείδη Μπαλτά, συναντήσεις με 
την επικεφαλής της αρμόδιας διεύθυνσης και συζητήσαμε την προώθηση της έ-
νταξης του εθίμου με την συμπλήρωση του φακέλου, ο οποίος υπήρχε ήδη στο 
υπουργείο. Η Φρόσω Καρασαρλίδου συνέχισε τις επαφές με τη διευθύντρια και 
αργότερα επί υπουργίας Λυδίας Κονιόρδου και προσφάτως Μυρσίνης Ζορμπά. 
Κατά την τελευταία συνάντηση, η διευθύντρια της ανέφερε, ότι ο φάκελος είναι 
έτοιμος από πλευράς υπουργείου, εκκρεμεί μόνον η σύνταξη και αποστολή της 
απαραίτητης ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκ μέρους του Ομίλου.

΄Ίσως είναι καλύτερα να συζητούν και να συντονίζουν τις ενέργειές τους
οι τοπικοί παράγοντες.

Φρόσω Δημάκου –Κιάου»

Σήμερα Τετάρτη στο  Επιμελητήριο 
Ενημέρωση για 2 νέες δράσεις ενίσχυσης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης, 

τουρισμού, εμπορίου 
και υπηρεσιών στην Ημαθία

-Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσία Τζιτζικώστα

Η περήφανη 
αντίδραση της Βέροιας 

έδειξε το δρόμο
Οφείλω να συγχαρώ και να αναγνωρίσω την 

μαχητικότητα των Πολιτιστικών Σωματείων της 
Ημαθίας, και ιδιαίτερα των Ποντιακών, που από 
την πρώτη στιγμή σήκωσαν το ανάστημά τους, 
μαζί με την Τοπική Εκκλησία, τους κοινωνικούς 
Φορείς, αλλά και τους απλούς πολίτες, που πλη-
γώθηκαν και  πληγώνονται από τις δραματικές 
εξελίξεις στα Εθνικά μας Ζητήματα. 

Ιδιαίτερα συμβολική και εθνικά υπερήφανη 
στάση αποτέλεσε η κίνηση των Ποντιακών Σωμα-
τείων του Δήμου Βέροιας, τα τμήματα των οποίων 
στάθηκαν μπροστά στην εξέδρα των επισήμων 
στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου και βροντοφώ-
ναξαν το «Μακεδονία Ξακουστή», προκαλώντας 
την αμηχανία όσων στηρίζουν την εθνικά επιζήμια 
Συμφωνία των Πρεσπών. 

Παράλληλα, στέκομαι ευλαβικά απέναντι στο 
αγώνα των Ποντίων για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πό-
ντου από την παγκόσμια κοινότητα, ειδικά φέτος που συμπληρώνονται 100 χρόνια 
από την χρονιά – ορόσημο της Ποντιακής Γενοκτονίας, το 1919. 

Αυτή η εικόνα της ειρηνικής, αλλά και δυναμικής στάσης, δείχνει το δρόμο, μα-
κριά από ακραίες πράξεις που αμαυρώνουν το λαϊκό κίνημα. 

Όλοι μαζί, στη Βέροια, στη Νάουσα, στην Αλεξάνδρεια και στα χωριά της Ημα-
θίας, όπως έκαναν όλοι οι πολίτες της Βέροιας την ώρα της παρέλασης της 25ης 
Μαρτίου, φωνάζουμε από τα βάθη της ψυχής μας: «Ήσουν και θα ‘σαι Ελληνική, 
Ελλήνων το καμάρι…»!

Τάσος Μπαρτζώκας
Πολιτευτής Ημαθίας ΝΔ - Δικηγόρος



Την τρίτη θεματική ενότητα από 
το πρόγραμμα του συνδυασμού του 
«Συνδημότες» σε σχέση με το πε-
ριβάλλον και την καθαριότητα, πα-
ρουσίασε το μεσημέρι της Κυριακής 
24 Μαρτίου ο υποψήφιος δήμαρχος 
Βέροιας κ. Παύλος Παυλίδης, στο 
Μακροχώρι, στον μεγαλύτερο οικισμό 
του Δήμου μετά την Βέροια. 

«Το ότι μετά από τόσα χρόνια ξα-
νασυζητάμε για τα ίδια προβλήματα, 
σημαίνει πολλά για όσους ασχολήθη-
καν με το αντικείμενο. Και προφανώς 
το ότι δεν μπορούμε να νοιώσουμε 
πολίτες της Ε.Ε. δεν οφείλεται στον 
πολίτη, αλλά και σε αυτούς που τον 
διοικούν.Το πρόβλημα βρίσκεται στην 
εντύπωση ότι η διαχείριση λύνει το 
πρόβλημα. Όμως η λύση βρίσκεται 
όταν σκέπτεσαι οργανωτικά, σχεδι-
άζεις, ευαισθητοποιείς και προλαμ-
βάνεις». Αυτό τόνισε στην αρχή της 
ομιλίας του ο κ. Παυλίδης και στη 
συνέχει αναφέρθηκε στη σημερινή 
κατάσταση στον Δήμο Βέροιας: «Πα-
ρατηρούμε καθημερινά κάδους σε ά-
σχημη κατάσταση, πολλούς σχεδόν 
κατεστραμμένους, απορρίμματα πε-
ταγμένα έξω από τους κάδους, πε-
ριφερειακές γειτονιές και οικισμούς 
στους πρώην Καποδιστριακούς Δή-
μους γεμάτους σκουπίδια. Ακόμα και 
στο κέντρο η κατάσταση της καθαρι-
ότητας μόνο θλίψη προξενεί. Κάποτε 
ήταν η «Βέροια – Καθαρή Πόλη». 
Σήμερα η  κατάσταση που βιώνουμε 
μόνο ικανοποιητική δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί. Ο Δήμος μας σέρνεται 
κυριολεκτικά πίσω από την καθημε-
ρινότητα, χωρίς σχεδιασμό σε βάθος 
χρόνου και κυρίως χωρίς προοπτική 
στο εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων και 
της προστασίας της υγείας των συν-
δημοτών μας.

Έχει προχωρήσει σε τόσες απευθείας αναθέσεις που προκαλούν 
το δημόσιο αίσθημα. Όχι μόνο για το ποιοι τις παίρνουν, όχι για το 
ποιοι συγκεκριμένα εργάζονται σε αυτές, αλλά γιατί όλα αυτά αποδει-
κνύουν έναν μη οργανωμένο Δήμο και μια ανεπαρκή πολιτική βούλη-
ση… Ο Δήμος μας έχει δυστυχώς «επαναπαυθεί», ακολουθώντας την 
πλέον παρωχημένη περιβαλλοντικά και αναποτελεσματική οικονομικά 
μέθοδο της προώθησης των δημοτικών αστικών απορριμμάτων σε 
Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) στην Κοζάνη. Έτσι καθημερινά 
στέλνουμε δεκάδες τόνους απορριμμάτων στην Ανώνυμη Εταιρεία 
Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ) για 
ταφή, με ότι αυτό συνεπάγεται σε κόστος μεταφοράς και τελικής διά-
θεσης. 

Όσον αφορά την πολυδιαφημισμένη «ανακύκλωση» στους μπλε 
κάδους, είναι κοινό μυστικό ότι αξιοποιεί μόνο ελάχιστα από τα συλ-
λεγόμενα προς ανακύκλωση απορρίμματα, με τα περισσότερα από 
αυτά να καταλήγουν τελικά στον χώρο υγειονομικής ταφής».

Ο κ. Παυλίδης κατηγόρησε το Δήμο για ελλιπέστατη υποδομή 
στον πολίτη ώστε να μπορέσει να ανακυκλώσει περισσότερο, προ-
σπαθώντας να πείσει με ανακοινώσεις και «δράσεις» για την περι-
βαλλοντικά ορθή διαχείριση των απορριμμάτων της Βέροιας, όταν οι 
ποσότητες που μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ της Κοζάνης αυξάνονται, 
αντί να μειώνονται, για προγράμματα που δεν εφαρμόζονται σχετικά 

με την παρακολούθηση του στόλου 
των απορριμματοφόρων αλλά κι ένα 
πρόγραμμα που ζύγιζε τους κάδους 
και τα απορρίμματα κι έδινε σαφή 
εικόνα για τον όγκο τους, για τις  α-
νάγκες των κάδων σε κάθε γειτονιά, 
ενώ ,όπως τόνισε, η ποσότητα των 
απορριμμάτων που πληρώνουμε για 
να μεταφερθούν και να διατεθούν 
στον Χ.Υ.Τ.Α. της ΔΙΑΔΥΜΑ δεν μει-
ώνεται και στοιχίζει ακριβά στον Δή-
μο. Ανέφερε επίσης οτι το γραφείο 
εθελοντισμού και οι βαρύγδουπες 
δηλώσεις περί «Τράπεζας Εθελο-
ντών» έμειναν χωρίς σχεδιασμό και 
συντονισμό δράσεων. 

Τι θα κάνουμε εμείς
Ο κ. Παυλίδης συνέχισε την ο-

μιλία του, με το πρόγραμμα  που 
προτείνει ο συνδυασμός του για το 

θέμα:, το οποίο προβλέπει:
Άμεση μεταφορά της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας και Περιβάλλο-

ντος κι  Αδέσποτων Ζώων στο πρώην Δημαρχείο Απόστολου Παύλου 
ενώ η Πολιτική Προστασία αποσπάται από την Αντιδημαρχία Καθαρι-
ότητας και παραμένει υπό την επίβλεψη του Δήμαρχου ή της Αντιδη-
μαρχίας Συντονισμού, αφού θεωρείται μείζον θέμα και χρήζει λήψεων 
άμεσων μέτρων και αποφάσεων σε άλλο επίπεδο. 

Επίσης τα αδέσποτα ή τα ζώα συντροφιάς επανέρχονται στην Αντι-
δημαρχία Καθαριότητας. 

 Αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας και αξιοποίηση του 
έμψυχου δυναμικού με την επαναλειτουργία του ολοκληρωμένου Συ-
στήματος Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων-Απορ-
ριμματοφόρων Δ. Βέροιας.  Οικονομία στα καύσιμα από την βελτίωση 
των δρομολογίων και το μικρότερο κόστος αποκομιδής, έλεγχος των 
κάδων, έλεγχος όγκου απορριμμάτων, κλπ  

Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων σε επιλεγμένα σημεία. Προ-
χωράμε άμεσα σε μελέτη για υπογειοποίηση των κάδων απορριμμά-
των σε περιοχές όπως το εμπορικό κέντρο και τα σχολεία.

Άμεση εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας με την αξιοποίηση των 
απορριμμάτων. Δηλαδή, όπως είπε: 

• Ξεκινά η ελαχιστοποίηση των απορριπτόμενων υλικών – απορ-
ριμμάτων, σε συνεργασία με τους πολίτες και τους επαγγελματικούς 
φορείς της πόλης, αφού πρώτα ο Δήμος διοργανώσει ενημερωτικές 

- επιμορφωτικές εκδηλώσεις.
• Προχωράμε στην ανακύκλωση των απορριμμά-

των, που είναι ίσως η πιο σημαντική παράμετρος αφού 
έτσι εξοικονομούμε πρώτες ύλες και ενέργεια και μειώ-
νουμε το κόστος αποκομιδής προς τους ΧΥΤΑ

• Προχωράμε στην ανάκτηση ενέργειας από τα 
απορρίμματα, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε μέρος 
των απορριμμάτων ως καύσιμη ύλη για παραγωγή 
ενέργειας.

• Επιχειρούμε την επαναχρησιμοποίηση των υλικών 
και την χρήση τους για περισσότερες από μια φορές. 
Στα πλαίσια αυτά δρομολογούμε την ευαισθητοποίηση 
του δημότη για να βάλει ένα τέλος στην χρήση της 
πλαστικής σακούλας. 

Κάνουμε την ανακύκλωση τρόπο ζωής. Τον Νοέμ-
βριο ψηφίστηκε η απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας 
«Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε 
Χ.Υ.Τ.Α.» με το ποσό των 12.284,37 € και προχθές 
άλλα τόσα έως τον Ιανουάριο. Ο Δήμος μας μόλις  
πριν ένα μήνα αποφάσισε να κάνει την  μελέτη για την 
ανακύκλωση,  χάνοντας πολύτιμα χρόνια. Φταίει το 

πρόβλημα λοιπόν και η κρίση είναι η δικαιολογία.  
Άμεση οικολογική ευαισθητοποίηση των δημοτών, με πρακτικές 

που συνεγείρουν τους Δημότες μας σε συμμετοχή σε δράσεις και προ-
γράμματα ανακύκλωσης.

Σύστημα συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων 
μέσα από αισθητήρες. Το σύστημα περιλαμβάνει τη συλλογή περιβαλ-
λοντικών δεδομένων και λειτουργεί ως κόμβος δεδομένων όπου θα 
συλλέγει δεδομένα αέριας ρύπανσης και ηχορύπανσης από τουλάχι-
στον 4 σημεία του Δήμου.

Χώροι πράσινου, Σαραντόβρυσες, άλσος φράγματος Αλιάκμονα, 
Άλσος Παπάγου Οργάνωση των χώρων πράσινου και των χώρων 
αναψυχής, προστασία και αναδάσωση τους. Άμεση προκήρυξη με-
λέτης. Ως χώροι αναψυχής, ως χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Πλήρης ανταποδοτικότητα στην κατανάλωση νερού ύδρευσης και 
αποχέτευσης προς όφελος του πολίτη, βάσει οικονομοτεχνικής μελέ-
της που θα συνταχτεί. 

Περιβάλλον και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία Με τα συμμε-
τοχικά δίκτυα αλληλεγγύης, μπορεί να στηριχτεί ακόμα και η απασχό-
ληση, με επαναλειτουργία του φυτώριου του Δήμου και κομποστοποί-
ηση.

Στοχεύουμε επίσης :
-Στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στον Αγ. Γεώργιο. 
-Στην παροχή πρόσβασης Αγροτικής οδοποιίας
-Στην κατασκευή αρδευτικών καναλιών στην Αγία Βαρβάρα
-Στην πιστοποίηση όλων των παιδικών χαρών. 
«Δεν επιθυμούμε να υποσχεθούμε πράγματα που δεν θα κάνουμε. 

Να είστε σίγουροι όμως ότι επειδή η περιβαλλοντική διάσταση περι-
λαμβάνει και την αίσθηση της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας των 
πολιτών, θα υλοποιηθούν κι ένα σωρό άλλα έργα όπως η ενεργειακή 
αναβάθμιση των κτηρίων, η μέτρηση της ακτινοβολίας, η υπογειο-
ποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ,  η συνεργασία με τα σχολεία και την 
αστυνομία για τον καθαρισμό των πινακίδων του ΚΟΚ, παρεμβάσεις 
με δενδροφυτεύσεις, η αύξηση του αριθμού των επιφανειών πρά-
σινου με δένδρα και φυτεύσεις, η διαμόρφωση θέσεων ξεκούρασης 
με υπαίθριες υποδομές, η διαμόρφωση μονοπατιών / πεζοπορικών 
διαδρομών, η έξυπνη διαχείριση των ομβρίων για άρδευση πρασίνου, 
η ανακύκλωση σε έπιπλα και διάφορα είδη ένδυσης, στα υπολείμματα 
κατασκευών και κατεδαφίσεων (μπάζα), στα λάστιχα οχημάτων, σε 
ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, μπαταρίες κλπ. 

Εμείς ως ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ στοχεύουμε να πετύχει ο Δήμος μας τα 
ποσοστά ανακύκλωσης και αξιοποίησης των αστικών απορριμμάτων, 
που θέτει η Ε.Ε.  και όπου δεν το πετύχουμε, να έχουμε τουλάχιστον 
φτάσει τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Για να το κατορθώσουμε αυτό, χρειάζονται λύσεις με επιστημονική 
επάρκεια και γνώση των οικονομοτεχνικών διαστάσεων αλλά πάνω 
από όλα θάρρος, ειλικρίνεια και ρεαλισμός’, τόνισε ο κ Παυλίδης. 

Κλείνοντας σχολίασε; «Ενώ εμείς οι ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ βρισκόμαστε 
στην τρίτη μας θεματική ενότητα, με προτάσεις συγκεκριμένες για το 
αύριο και το μέλλον του Δήμου μας, η δημοτική αρχή αποφάσισε τώρα 
μετά από 5 χρόνια διοίκησης να κάνει απολογισμό του εγώ και της 
καρέκλας. Αυτή ακριβώς είναι η διαφορά της νοοτροπίας μας. Και σας 
φέρνω ως παράδειγμα, ότι πρόσφατα στον Δήμο Νάουσας έγινε η χο-
ρηγία από τους εκπροσώπους του ΤΑΡ (του αγωγού φυσικού αερίου)  
για την προμήθεια της μεγαλύτερης σε ονομαστική ισχύ υδροηλεκτρι-
κής τουρμπίνας, της μιας από τις έξι τουρμπίνες, που θα δώσουν ρεύ-
μα στη Νάουσα από το νερό του βουνού πριν φτάσει στις βρύσες των 
σπιτιών τους. Αντιλαμβάνεστε όλοι νομίζω τα οφέλη της αξιοποίησης 
των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Αλλά αντιλαμβάνεστε και ποιες 
προσπάθειες καταβάλουν οι άλλοι τέτοιες στιγμές για την διέξοδο από 
την κρίση και τι κάνουμε εμείς. 

Τα επόμενα χρόνια απαιτούν άλλες πρακτικές και προτεραιότητες. 
Όσο νωρίτερα το αντιληφτούμε τόσο καλύτερα για τον τόπο μας και 
για εμάς και τις οικογένειες μας».

8 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019  

Το πρόγραμμά του για καθαριότητα και ανακύκλωση 
παρουσίασε ο Π. Παυλίδης στο Μακροχώρι
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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



Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την κατάκτηση 
της πρώτης θέσης στο πρωτάθλημα του δευτέρου 
ομίλου της Γ’ Εθνικής έκανε η ΒΕΡΟΙΑ, ξεπερνώντας 
το εμπόδιο της ΑΠΕ Λαγκαδά με 3-0 εκτός έδρας.

Οι «κυανέρυθροι» αύξησαν πλέον την διαφορά 
τους από την δεύτερη θέση στους πέντε βαθμούς, 
όπου βρίσκεται πλέον η Τρίγλια μιας και ο Άρης Πα-
λαιοχωρίου άφησε δύο βαθμούς στην Αριδαία (1-1 
με τον Αλμωπό). Ακολουθεί για τους Βεροιώτες την 
ερχόμενη Κυριακή (31/3) το ντέρμπι στο Παλαιοχώ-
ρι, το οποίο θα κρίνει πολλά...

Στο αγωνιστικό μέρος, η «Βασίλισσα» αντιμετώ-
πισε δυσκολίες στο πρώτο μέρος από την καλά ορ-
γανωμένη μεσοαμυντική γραμμή των γηπεδούχων. 
Οι παίκτες της είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων 
αλλά δεν μπορούσαν να απειλήσουν ιδιαίτερα την 
εστία του Σαμαλέκη. Η ομάδα του Λαγκαδά ήταν 
αυτή που είχε την καλύτερη ευκαιρία στο πρώτο 
μέρος, με ένα καλό σουτ του Σανκόλι έξω από την 
περιοχή που πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια 
του Κοντογουλίδη στο 19’. Στα τελευταία λεπτά του 
πρώτου ημιχρόνου οι Βεροιώτες αύξησαν την πίεσή 
τους και τελικά δικαιώθηκαν, αφού στο 44’ πήραν το 
προβάδισμα στο σκορ. Ήταν ο Μπλέτσας που εκτέ-
λεσε το κόρνερ από δεξιά, με τον Μπακάλη να πιάνει 
την καρφωτή κεφαλιά στην «καρδιά» της άμυνας 
των γηπεδούχων και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα 
γράφοντας 0-1! Στην επανάληψη η ΒΕΡΟΙΑ μπήκε 
πιο δυνατά και στο 61’ διπλασίασε τα τέρματα της με 
τον Χαντζάρα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την άστοχη 
έξοδο του Σαμαλέκη που «τράκαρε» με αμυντικό 
του, προχώρησε και σε άδεια εστία έστειλε τη μπάλα 
στα δίχτυα για το 0-2!

Οι «κυανέρυθροι» δεν τα παράτησαν και προ-
σπάθησαν να πετύχουν στη συνέχεια ένα ακόμη 
τέρμα, χάνοντας μια καλή ευκαιρία στο 78’ με τον 
Μυλωνά. Λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 
83’ έκαναν τρία τα τέρματα τους με ένα ωραίο γκολ 
του Παπουτσίδη, ο οποίος από 30 περίπου μέτρα 
έπιασε ένα δυνατό ευθύβολο σουτ στέλνοντας τη 
μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του Λαγκαδά 
για το τελικό 0-3!

Στο 89’ ο Μυλωνάς προσπάθησε από πλάγια 
θέση να πλασάρει τον Πετράκη, αυτός απέκρουσε 
προσωρινά, με τη μπάλα να καταλήγει στον Παπου-
τσίδη που μέσα από την περιοχή σούταρε πάνω 
από τα δοκάρια, ενώ στις καθυστερήσεις ο Πετράκης 
απέκρουσε το πλασέ του Σκαθαρούδη από πλάγια 
θέση. Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Τακίδης 
από το Κιλκίς, με βοηθούς τους συντοπίτες του Ζι-
γκερίδη και Ιωαννίδη.

ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ: Σαμαλέκης (73’ λ.τ Πετράκης), 
Τσακάλης Ο., Καρυπίδης (74’ λ.τ. Κοτανίδης), Βα-
κουφτσής, Ζέρβας, Κασιάνος, Πούλης (84’ Τσακάλης 
Α.), Βλαχόπουλος, Σανκόλι (51’ λ.τ. Ντεμίρ), Πεχλι-
βανίδης, Παφίλης.

ΒΕΡΟΙΑ: Κοντογουλίδης, Μουχάλης (76’ Ζούρ-
κος), Κυριακίδης, Μουρατίδης, Μπακάλης, Μπλέ-

τσας (70’ Παπουτζίδης), Βεργώνης, Σκαθαρούδης, 
Κανούλας (62’ Μυλωνάς), Τσικόπουλος, Χαντζάρας 
(80’ Βασίλτσης)

Αναλυτικάτααποτελέσματα
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Επόμενηαγωνιστική(31/3,3μμ)
Νίκη Αγκαθιάς - ΠΑΟ Κουφαλίων
Γιαννιτσά - Μακεδονικός
Εδεσσαϊκός - Ερμής Αμυνταίου
Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου - Τρίγλια

Μελιτεύς Μελίτης - Λαγκαδάς
Ολυμπιακός Κυμίνων - Αλμωπός Αρι-

δαίας
Άρης Παλαιοχωρίου - Βέροια

Θεοδοσιάδης:«Τομυαλόμας
στοΠαλαιοχώρι»-Καρακώστας:
«ΆξιαπρωταθλήτριαηΒΕΡΟΙΑ»

Ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου 
της κατάκτησης του πρωταθλήματος βρίσκεται η ΒΕ-
ΡΟΙΑ με τη νίκη της 3-0 στον Λαγκαδά.

Άλλωστε και ο προπονητής του Λαγκαδά, Ηλίας 
Καρακώστας, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του 
αγώνα παραδέχθηκε πως η «Βασίλισσα» θα είναι 
άξια πρωταθλήτρια, ενώ από την πλευρά του ο 
Σάκης Θεοδοσιάδης εστίασε την προσοχή του στην 
προετοιμασία της ομάδας για το επόμενο δύσκολο 
παιχνίδι στο Παλαιοχώρι.

Στην συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών, 
έγινε και η παρουσίαση του νέου Γενικού Διευθυντή 
της ΑΠΕ Λαγκαδά, Κυριάκου Σκεντερίδη (κατάγεται 
από το Πλατύ Ημαθίας), ο οποίος μεταξύ άλλων 
τόνισε ότι στόχος είναι η οργάνωσή της ομάδας και η 
δημιουργία Ακαδημιών, ώστε να γίνει φυτώριο ανά-
δειξης νέων ποδοσφαιριστών.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσαν οι δύο προ-
πονητές:

ΣΑΚΗΣΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ):
«Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές 

της ομάδας μας για τη νίκη τους, μια νίκη 
που μας φέρνει πιο κοντά στην επίτευξη 
του στόχου.

Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσου-
με έναν αντίπαλο που έχει αλλάξει πολλά 

πράγματα από τον πρώτο γύρο. Μια ομάδα η οποία 
πλέον στηρίζεται στη νεανικότητα, στον ενθουσια-
σμό, στο κίνητρο και εδώ θα ήθελα να δώσω συγχα-
ρητήρια στον συνάδελφό μου Ηλία Καρακώστα για 
την πολύ καλή προσπάθεια που κάνει με νεαρούς 
ποδοσφαιριστές, με την αξιοπρέπεια που έχουν σε 
όλα τα παιχνίδια. Είμαι σίγουρος πως έτσι θα τε-
λειώσει αυτή η προσπάθεια και εύχομαι ο Λαγκαδάς 
μέσα από αυτήν την δοκιμασία το καλοκαίρι να ξανα-
βρεί τον δρόμο του. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία.

Ήταν ένα ματς υπομονής απέναντι σε μια ομάδα 
που είναι πολύ πειθαρχημένη και είχε κίνητρο απέ-
ναντι στη ΒΕΡΟΙΑ. Στο πρώτο ημίχρονο μας έλειπε 
λίγο το καθαρό μυαλό, είχαμε μια νευρικότητα. Ενδε-
χομένως αυτό να προήλθε από τον κακό αγωνιστικό 
χώρο. Ήταν θέμα υπομονής να πετύχουμε στο 44’ το 
γκολ και να ξεκλειδώσουμε το παιχνίδι. Στο δεύτερο 
ημίχρονο βελτιώσαμε την εικόνα μας και πετύχα-
με άλλα δύο τέρματα. Μια νίκη αυτοπεποίθησης, 
ψυχολογίας για την συνέχεια και τα τρία παιχνίδια 
που απομένουν. Τα κεφάλια κάτω και δουλειά στην 
καθημερινότητα. Να προετοιμαστούμε καλά γιατί μας 
περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι στο Παλαιοχώρι και 
εκεί είναι από σήμερα το μυαλό μας. Εμείς αντιμετω-
πίζουμε όλα τα παιχνίδια με σοβαρότητα και πειθαρ-
χία και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε το βαθμολογικό 
πλεονέκτημα που έχουμε, να κατακτούμε τους τρεις 
βαθμούς που θα μας οδηγήσουν στον στόχο».

ΗΛΙΑΣΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ(ΑΠΕΛΑΓΚΑΔΑ):
«Να συγχαρώ τη ΒΕΡΟΙΑ και τον θαυμάσιο προ-

πονητή της, ο οποίος όπου πήγε δημιούργησε έργο 
και είναι πολύ πετυχημένος. Χαίρομαι που τον συνα-
ντώ και από κοντά.

Εμείς από την πλευρά μας αντιτάξαμε ένα τα-
κτικό προσανατολισμό για να αντιμετωπίσουμε τη 
ΒΕΡΟΙΑ, την «Βασίλισσα του βορρά», που ήταν 
τιμή και χαρά να τους φιλοξενήσουμε στον Λαγκαδά. 
Για εμάς το παιχνίδι ήταν γιορτή, τα δώσαμε όλα 
και θεωρώ πως είχαμε μια πολύ αξιοπρεπή παρου-
σία, απέναντι στην άξια πρωταθλήτρια. Εγώ σαν 
ποδοσφαιριστής αντιμετώπισα πάρα πολλές φορές 
σε παλαιότερες εποχές τη ΒΕΡΟΙΑ και μάλιστα το 
ντεμπούτο ως επαγγελματίας το έκανα με τη Νίκη 
Βόλου όπου νικήσαμε 0-1 μέσα στη Βέροια. Έχω 
πολλές αναμνήσεις από τη Βέροια. Υπέροχος κό-
σμος και εύχομαι η «Βασίλισσα του βορρά» και πάλι 
να ανέβει  στην Superleague και είμαι σίγουρος με 
αυτόν τον προπονητή θα το πετύχει.

Εμείς με τον καινούργιο Γενικό Διευθυντή μας, 
Κυριάκο Σκεντερίδη, προσπαθούμε να οργανώσου-
με την ομάδα του Λαγκαδά με μια σειρά από κινήσεις 
που αφορά και τις ακαδημίες και την πρώτη ομάδα 
για τη νέα σεζόν με εξεύρεση χορηγών και επενδυ-
τών. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα 
εργοστάσιο παικτών και θα χαρώ πάρα πολύ και η 
ΒΕΡΟΙΑ να αποκτά παίκτες από εμάς».

πηγή kerkidasport.gr
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Γ’ Εθνική
Αυξήθηκε η διαφορά μετά το 0-3 της Βέροιας στον Λαγκαδά
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Σε συνεχή κίνηση βρίσκεται η Υποψήφια Δήμαρχος 
Βέροιας και επικεφαλής του συνδυασμού «Βέροια 
ΠΡΩΤεύουσα Πόλη» Γεωργία Μπατσαρά. Το τελευταίο 
διήμερο συμμετείχε σε δύο εκδηλώσεις με διαφορετικό 
χαρακτήρα η κάθε μία. Πρώτα στην εκδήλωση ενημέ-
ρωσης για τις πρακτικές οδηγίες σε υποψηφίους για τις 
επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές που διοργάνωσαν 

η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΠΕΔ-ΚΜ) και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) που έγινε στην Θεσσα-
λονίκη. Το βράδυ της Παρασκευής συμμετείχε στην 
εκδήλωση που έγινε στον Χώρο Τεχνών Βέροιας με τον 
Μανώλη Μητσιά και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, που 
ήταν αφιερωμένη στη μελοποιημένη ποίηση.

ΣεεκδηλώσειςτηςΠΕΔκαιτουΧώρουΤεχνών
ηΓεωργίαΜπατσαρά



Με όπλο την πολύ καλή άμυνα 
και την μαχητικότητα των 
παικτών του αλλά και την 

βοήθεια των πολυπληθών οπαδών 
που βρέθηκαν στις κερκίδες του Δ.Α.Κ 
“Δημήτριος Βικέλας” η ομάδα του 
Φιλίππου Βέροιας κέρδισε με σκορ 
69-63 την Νίκη Βόλου.

Στο πρώτο δεκάλεπτο η ομάδα του Δημήτρη Γκί-
μα βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 2’ με 2-7 και στο 4’ 
με 6-11. Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το έλεγχο του 
παιχνιδιού και στο 8’ ανέβασαν την διαφορά στο +10 
(12-22). Το δεκάλεπτο έκλεισε με σκορ 19-25.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα της Βέροιας 
ανέβασε τον ρυθμό της, εκμεταλλεύτηκε την αστοχία 
των φιλοξενούμενων και μείωσε σε 23-28 στο 12’ και 
25-28 στο 13’ ξεσηκώνοντας την κερκίδα.  Ο Βασί-
λης Βάλιος ισοφάρισε στο 14’ σε 28-28 ενώ στο 18’ 
ο Φίλιππος πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο 
παιχνίδι με 34-30. Ο Ευθύμης Κοθράς με τρίποντο 
στο τέλος έστειλε τον Φίλιππο στα αποδυτήρια με 
σκορ 37-35.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Φιλίππου 
Βέροιας παίζοντας πολύ καλή άμυνα και με εύστοχες 
επιθέσεις ανέβασαν στο 26’  την διαφορά στο +10 
(48-38).  Η ομάδα του Γκίμα διατήρησε την διαφορά 

παρά την πίεση των παικτών της Νίκης Βόλου και το 
δεκάλεπτο τελείωσε με 51-44.

Η ομάδα της Νίκη Βόλου μείωσε σε 58-52 αλλά ο 
Φίλιππος κερδίζοντας αντιαθλητικό φάουλ και στην 
συνέχεια με τρίποντο του Καντάρκου ανέβασε την 
διαφορά στο +12, 64-52 στο 36’.  Η διαφορά διατη-
ρήθηκε (68-52 στο 38’) και ο Φίλιππος πέτυχε άλλη 
μια πολύτιμη νίκη.

Δεκάλεπτα : 19-25, 37-35, 51-44, 69-63
Διαιτητές : Ντούρας και Ζαχαριάδης
Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας – Μπλατσιώτης): Πα-

παδόπουλος, Τσεσμετζιδης, Σισμανης 10(1), Πονο-
πουλος 1, Γιαντσιδιώτης, Βαλλιος 6(1), Τσιακλαγκα-
νος 5, Καβαργυρης, Κοθρας 15(3), Παραπουρας 
6(1), Σουτζοπουλος 13, Κανταρκος 13(1).

Νίκη Βόλου (Στρατίκης – Νάνης): Καραγέωργος, 
Βερτζάγιας 3(1), Γιωτόπουλος 8(2), Κουτίνας 14, 
Τσαβές, Τασιούδης 11(1), Τσώλης 8(2), Τάσσος 7, 
Φρουσκλιάς, Διγενής 2, Δελεντζές, 

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της23ηςαγωνιστικής

ΧΑΝΘ – Φαίακας Κέρκυρας  .................. 100-60
Γέφυρα – Μακεδονικός  ............................ 92-55
Φίλιππος Βέροιας – Νίκη Βόλου ..............  69-63
Αγρίνιο – Μαχητές-Πειραματικού  ............. 70-57
Ίκαροι Σερρών – Φάρσαλα  ...................... 71-65
Ελευθερούπολη – Στρατώνι ..................... 75-64

Ανατόλια – Έσπερος Λαμίας ....  92-73
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5. ΧΑΝΘ   ........................... 36 (13-10)
6. Ερμής Λαγκαδά  ............. 35 (12-11)
7. Μαχητές-Πειραματικού  .. 35 (12-11)
8. Φάρσαλα  ....................... 33 (10-13)
9. Χαλκηδόνα  .................... 33 (10-13)
10. Έσπερος Λαμίας  ......... 33 (10-13)
11. Φαίακας  ....................... 33 (10-13)
12. Γέφυρα  .......................... 33 (9-14)
13. Στρατώνι  ........................ 33 (9-14)
14. Νίκη Βόλου  .................... 32 (9-14)
15. Ίκαροι Σερρών  .............. 31 (8-15)
16. Μακεδονικός  ................. 26 (5-18)

ΗΕπόμενηΑγωνιστική(24η,31/03)
Μακεδονικός – ΧΑΝΘ
Νίκη Βόλου – Γέφυρα
Μαχητές-Πειραματικού – Φίλιππος Βέ-

ροιας
Φάρσαλα – Αγρίνιο
Χαλκηδόνα – Ίκαροι Σερρών
Φαίακας Κέρκυρας – Ελευθερούπολη
Στρατώνι – Ανατόλια
Έσπερος Λαμίας – Ερμής Λαγκαδά
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Σε εσωτερική 
υπόθεση για 
τους αθλητές 

του Ομίλου Αντι-
σφαίρισης ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ Βέροιας 
εξελίχθηκε το Ε3 
τουρνουά της Πτο-
λεμαΐδας καθώς οι 
Νέγκας Χαράλαμπος 
και Μανωλοπούλου 
Ανθή κατέκτησαν 
την 1η θέση αμφό-
τεροι στις κατη-
γορίες Αγόρια 12 
και Κορίτσια 12. 
Ακολουθώντας με 
απόλυτη προσήλω-
ση το τακτικό πλάνο 
του προπονητή τους 
Κουκουλομάτη Σταύ-
ρου κατάφεραν να σηκώσουν τα 
κύπελλα.

Η Μανωλοπούλου Ανθή παρά την αγωνιστική 
της απουσία κατάφερε να κατακτήσει την 1η θέση 
ενώ ο Νέγκας Χαράλαμπος απέδειξε πως όταν 
ακολουθεί πλήρως το τακτικό πλάνο μπορεί να 
καταφέρει πολλά.

Στο τουρνουά αγωνίστηκαν επίσης αφήνοντας 
πολύ καλές εντυπώσεις η 10χρονη Μαϊόβη Μάρθα 

η οποία κατέκτησε και την πρώτη νίκη στην αγωνι-
στική της αρχή στην κατηγορία Κ12. Στην κατηγο-
ρία Α12 αγωνίστηκαν ο Ασίκης Γιώργος ο οποίος 
άφησε πολύ καλές εντυπώσεις με τη συνολική του 
παρουσία και οι Δέλλιος Βασίλης, Μαϊόβης Γιώρ-
γος και Παπαδόπουλος Φώτης.

Στην κατηγορία Κ16 αγωνίστηκαν οι Τουτουντζί-
δου Ιωάννα και Ευτυχία καθώς και η Γεωργοπού-
λου Ναταλία.

Ο πρόεδρος του Ομίλου, Βαγγέλης Μανωλό-
πουλος συγχαίρει όλους τους αθλητές για τις επιτυ-
χίες τους καθώς και τον προπονητή Κουκουλομάτη 
Σταύρο.

Μπάσκετ Β’ Εθνική

ΜίαακόμηνίκητουΦιλίππου
69-63τηνΝίκηΒόλου

Τένις
Πρώτη θέση για την Ανθή 

Μανωλοπούλου, και τον Χαράλαμπο 
Νέγκα στην Πτολεμαΐδα

Τη 16η νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα της Α 
ΕΚΑΣΚΕΜ, σημείωσαν σήμερα οι Αετοί Βέροιας.

Η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη επικράτησε στη 
Νάουσα με 70-61 του συντοπίτη Ζαφειράκη και σε 
συνδυασμό με τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστι-
κής, βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Στα αξιοσημείωτα της σημερινής συνάντησης, το 
βροντερό παρών του φίλαθλου κόσμου της Νάου-
σας, που απέδειξε για μια ακόμη φορά πως αγαπά 
το μπάσκετ και σε ένα ακόμη παιχνίδι, ήταν δίπλα 
στην ομάδα της πόλης. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν και 
πάλι πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά και παρά 
το γεγονός πως σταδιακά έχασαν τον ρυθμό τους 
και επέτρεψαν στους γηπεδούχους να μειώσουν το 
σκορ, εντούτοις βρήκαν τις λύσεις και με καθοριστικά 
καλάθια σε καίρια χρονικά σημεία του αγώνα, πήραν 
το ροζ φύλλο. Επ ευκαιρία της τελικής ευθείας του 
πρωταθλήματος, να τονίσουμε για μια ακόμη φορά 
πως στόχος της ομάδας είναι να δώσει το κίνητρο σε 
όσους αγαπούν το μπάσκετ αλλά και να λειτουργεί 
πάντα με στόχο το ευ αγωνίζεσθαι ως σήμα κατα-
τεθέν του αθλητικού ιδεώδους το οποίο πρεσβεύει 
πρώτα ο πρόεδρος της ομάδας αλλά και γενικότερα 
όσοι απαρτίζουν τον σύλλογο. Στόχος βεβαίως είναι 
και η νίκη (ομιλούμε βεβαίως για το ανδρικό τμήμα), 
ως αποτέλεσμα (ή επιβεβαίωση αν θέλετε) της δου-
λειάς στις προπονήσεις αλλά και της προσπάθειας 
στους αγώνες, επομένως ότι προκύψει μέχρι το τέ-
λος της φετινής σεζόν, θα είναι καλοδεχούμενο.

Πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Κωστής Γκε-
κόπουλος, που σημείωσε 21 πόντους και τον ακο-
λούθησε ο Μάκης Ιωσηφίδης με 19.

Επόμενο αγώνας το Σάββατο 30/3 στο ΔΑΚ Βι-
κέλας, με αντίπαλο τον πρωτοπόρο και απόλυτο 
φαβορί για την 1η θέση στην κανονική περίοδο, ΦΟ 
Αριδαίας.

Τα δεκάλεπτα : 14-21, 30-40, 48-54, 61-70
Ζαφειράκης Νάουσας : Βάιγκαντ 9 (1), Καπνάς 7, 

Μουρατίδης 7 (1), Τούφας 10 (1), Σιδηρόπουλος 2, 
Μώκας 2, Δίντσης 15 (1), Πράπας 8

Αετοί Βέροιας : Τσιμτσιρίδης 7, Χρήστου, Κα-
σάπης 3 (1), Παπαδόπουλος Δ., Γκεκόπουλος 21, 
Πάππου 2, Γαβριηλίδης, Χρυσάφης 7 (1), Χατζηχα-
ρίσης 6 (1), Ιατρού 5, Ιωσηφίδης 19 (3)

Τούρτα-έκπληξηστονπρόεδρο,
ΣίμοΓαβριηλίδηγιαταγενέθλιατου

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στη Νάουσα, ο 
προπονητής και οι παίκτες της ομάδας επιφύλασσαν 
μία τούρτα-έκπληξη στον εορτάζοντα πρόεδρο, Σίμο 
Γαβριηλίδη. Ο ίδιος αναφέρθηκε και πάλι στο εξαι-
ρετικό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα κι αυτός είναι 
άλλωστε ο λόγος που του δίνει ένα ακόμη κίνητρο να 
συνεχίσει πιστά στο πλάνο που έχει σχεδιάσει για 
τον σύλλογο. Ένα πλάνο που δεν έχει...ταβάνι, πά-
ντα με γνώμονα τη δυνατότητα να υπάρξει μια νέα 
επιλογή για όσους αγαπούν το μπάσκετ και έχοντας 
ως πρότυπο ομάδες που έχουν καταθέσει τα δια-
πιστευτήρια τους και έχτισαν λιθαράκι λιθαράκι ότι 
έχουν δημιουργήσει μέχρι στιγμής.

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’
ΝίκηγιατουςΑετούςΒέροιας

στηΝάουσα70-61τονΖαφειράκη



Βαριά ήττα με 92-58 γνώρισε 
από τον πρωτοπόρο Πρωτέα 
στα Γρεβενά η Μελίκη. Η Ημα-

θιώτικη ομάδα δεν μπήκε ποτέ στο 
ματς. Έμεινε από το ξεκίνημα πίσω 
και στο δεύτερο δεκάλεπτο έχασε την 
επαφή με το σκορ. Εκεί τελείωσε το 
παιχνίδι. Στο δεύτερο μέρος το ματς 
είχε διαδικαστικό χαρακτήρα.

Δεκάλεπτα: 17-10, 48-23, 69-46, 92-58
Διαιτητές: Γκέκας-Γεωργούλης
Πρωτέας Γρεβενών (Μουρουζίδης): Κλωνάρας 

12, Γρούδος 17(2), Μαλούτας 14(3), Μιχαηλίδης 
15(3), Γιώτας, Τζήμας 1, Συλλάκος, Ταμπακάκος, 
Τακίδης 8, Μπόζιαρης 9(1), Μακρής 12(2), Μαλιού-
ρας 4.

Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος 4, Μαυρίδης Β. 9(1), 
Καποδίστριας 7, Λέφας 9(1), Μαγαλιός, Καρατζάς, 
Σταυρουλάκης 9(1), Κοτζαμπάσης, Εσπερπογλου, 
Λαπατούρας 18(1), Ρογγότης 2.

ΠάλεψεμόνοστοπρώτοοΑΟΚΒέροιας
Μόνο στο πρώτο ημίχρονο αντιστάθηκε στον 

Ολυμπιακό Βόλου ο ΑΟΚ. Η Βεροιώτικη 
ομάδα δεν είχε λύσεις στο δεύτερο μέρος 
και ηττήθηκε με 75-57.

Ο ΑΟΚ αιφνιδίασε τον αντίπαλο στο ξε-
κίνημα και προηγήθηκε με 11-17 στο 7’. Ο 
Ολυμπιακός όμως βρήκε τις λύσεις, πλη-
σίασε στο σκορ και μετά το 15’ εγκλώβισε 
τον ΑΟΚ. Οι γηπεδούχοι στο τελευταίο 
πεντάλεπτο του πρώτου μέρους κράτησαν 
τον ΑΟΚ χωρίς πόντο, έτρεξαν ένα σερί 
14-0 και μετέτρεψαν το 24-25 σε 38-25.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν μονόλογος 
του Ολυμπιακού. Διεύρυνε ακόμη περισ-
σότερο την διαφορά στο σκορ και με την 
λήξη του τρίτου δεκαλέπτου προηγήθηκε 
53-37. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η μεγα-
λύτερη τιμή της διαφοράς ήταν στο 73-48.

Δεκάλεπτα: 16-18, 38-25, 53-34, 75-57
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ (Γκουγκουτού-

δης): Στύλας 7, Ίλτσογλου 11, Μπράμι 
2, Κωστούλας 16 (1), Μπουσκολίτης 2, 
Σκαμάγκας 13 (2/), Αναστασόπουλος 6 , 
Χαρχαρής 10, Λουλούδης 6.

ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (Κελεπούρης): Τρο-
μπούκης 19 (1), Καραθανάσης 2, Γκανάς 
3 (1), Καραϊσαρίδης 2, Ιωαννίδης 3 (1), 
Κασάμπαλης 12 (6/7β., 3/6δ., ριμπ.13-1), 
Ντουλαβέρης 3 (1), Χαραλαμπίδης 12 
(6/7δ.).

Τααποτελέσματα
Ολυμπιακός Βόλ-ΑΟΚ Βέρ  ........ 75-57
Ικαροι Τρ-ΑΟ Καλαμπ  ......58-58(κ.α.),
Πρωτέας Γρεβ-ΓΑΣ Μελίκης  ...... 92-58
Τιτάνες Παλ-ΑΓΣ Ιωαννίνων ......  76-72

Μαντουλίδης-Δόξα Λευκάδας   ................. 79-76
Εύαθλος Πολυκ-Νικόπολη Πρέβ  ...........102-57(
Ρεπό: ΠΑΣ Γιάννινα

Ηβαθμολογία
1) Πρωτέας Γρεβενών  .................................. 35
2) ΠΑΣ Γιάννινα  ............................................ 33
3) Δόξα Λευκάδας  ......................................... 32
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων  ......................................... 32
5) Εύαθλος Πολυκάστρου  ............................. 28
6) Ικαροι Τρικάλων  ....................................... 27
7) Τιτάνες Παλαμά  ........................................ 27
8) Μαντουλίδης  ............................................. 27
9) Ολυμπιακός Βόλου  ................................... 27
10) ΓΑΣ Μελίκης  ........................................... 25
11) ΑΟ Καλαμπάκας  ..................................... 24
12) ΑΟΚ Βέροιας  .......................................... 23
13) Νικόπολη Πρέβεζας  ................................ 20

Ηεπόμενηαγωνιστική(21η,31/3)
ΑΟΚ Βέροιας- Ικαροι Τρικάλων
ΑΟ Καλαμπάκας-Πρωτέας Γρεβενών
ΓΑΣ Μελίκης-Τιτάνες Παλαμά
Δόξα Λευκάδας-Ολυμπιακός Βόλου
ΠΑΣ Γιάννινα-Εύαθλος Πολυκάστρου
Νικόπολη Πρέβεζας-Μαντουλίδης
Ρεπό: ΑΓΣ Ιωαννίνων
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Στις νίκες επέστρεψε η ομάδα 
της ΑΓΚΑΘΙΑΣ, η οποία επι-
βλήθηκε δίκαια με σκορ 1-0 

του Εδεσσαϊκού εντός έδρας και 
συνεχίζει να ελπίζει στην κατάκτηση 
της 2ης προνομιούχου θέσης στο 
πρωτάθλημα.

Το νικητήριο τέρμα των «ασπρόμαυρων» πέτυ-
χε ο Ζαρογιάννης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 
48’, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Σούκιας σημάδεψε 
το δοκάρι από τα 40 περίπου μέτρα!

Η ομάδα του Σταύρου Κωστογλίδη ήταν ανώτε-
ρη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και είχε ευκαι-
ρίες για περισσότερα τέρματα, ιδιαίτερα στο πρώτο 

μέρος, ενώ αμυντικά δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από 
τους Εδεσσαίους.

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Πουλικίδης από τη 
Δράμα, με βοηθούς τους συντοπίτες του Κουβαλά-
κη και Τσακίρη.

ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ (Κωστογλίδης): Τόλιος, Ρογ-
γότης, Λιόλιος, Ζαρογιάννης, Αβραμόπουλος, Χα-
τζόπουλος (90’+ Τριανταφυλλίδης), Σούκιας (80’ 
Πέτκος), Κασαπίδης, Γκελοσάνι, Κίτσας Ευγ. (67’ 
Μούδιος), Πατσιαβούρας (87’ Γιαννόπουλος). 

ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ (Σαπάνης): Σοϊλεμέζογλου, Γκα-
ρακλίδης, Κιόρτσης, Μωυσίδης, Χαραβητίδης, 
Πασσαλής (61’ Τούφας), Κωνσταντινίδης (66’ Ντό-
γος), Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, Μεταξάς 
(77’ Ταουσάνης), Λαφαζανίδης.

πηγή kerkidasport.gr

Επέστρεψεστιςνίκες(1-0τον
Εδεσσαϊκό)καιελπίζειγιατην2η

θέσηηΑΓΚΑΘΙΑ

ΜπάσκετΓ’Εθνικής
Βαριά ήττα για τη Μελίκη 92-58 στα 

Γρεβενά, πάλεψε ένα ημίχρονο ο ΑΟΚ 
75-57 στον Βόλο

Έγινε  την Κυριακή  24-3-2019 στην παραλία  των 
Μεγάρων, το παν/νιο πρωτάθλημα 20.000 μ. βάδην 
νέων ανδρών και νέων γυναικών.

Συγχρόνως έγιναν και ημερίδες για  τα αγωνίσμα-

τα του βάδην  όλων των κατηγο-
ριών για να καταρτισθεί η εθνική 
ομαδα του  Βάδην που θα λάβει 
μέρος στο βαλκανικό πρωτάθλη-
μα βάδην  που θα γίνει  στην Α-
ΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ στις 20 Α-
πριλιου.

Στους αγώνες συμμετείχαν και 
τρεις Βεροιωτες αθλητές που κα-
τάφεραν να διακριθούν. 

Αναλυτικά.
20.000 Νέων γυναικών  2η 

ΜΠΟΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  Βικέλας 
Βέροιας  με χρόνο 1 ωρα 49’01’’

20.000 Νέων ανδρών 2ος 
ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  Φίλιπ-

πος Βέροιας με χρόνο 1 ωρα 43’57’’
10.000 Παίδων 3ος ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

Βικέλας Βέροιας με χρόνο 50’41’’

Αργυρά μετάλλια για Μποχώρη
και Στάμο στο Πανελλήνιο του Βάδην

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’

ΓΑΣΑλεξάνδρειας-Εδεσσαϊκός
78-62

Εύκολο απόγευμα είχε ο ΓΑΣ Αλεξάνδρειας  Στο παιχνίδι με την  επιστροφής της στην φυσική της έδρα, 
επικράτησε με 78-62 του Εδεσσαϊκού.

Αγωνιστικά, η Αλεξάνδρεια επέβαλε τον ρυθμό της από την αρχή, ξέφυγε στο σκορ και δημιούργησε 
διαφορά ασφαλείας στο τρίτο δεκάλεπτο. Το τέταρτο δεκάλεπτο, είχε διαδικαστικό χαρακτήρα.

Διαιτητές: Ελευθεριάδης – Παπαγεωργίου.
Δεκάλεπτα: 18-11, 38-25, 65-41, 78-62.
Αλεξάνδρεια: Μπαλιάκας 5, Μπίσκας 6 (2), Ευθυμιόπουλος 7, Σιδηρόπουλος 13 (3), Κεσίδης 14. Πρό-

ιος Δ. 2, Αβραμίδης, Παπαγερίδης 5 (1), Καρκάρας, Πρόιος Α. 2, Καραγιάννης 8, Χερκελετζής 16.
Εδεσσαϊκός: Γάτσος 13 (1), Σίπκας, Πασχαλίδης 4, Τεντζέρης 16 (2), Αδάμ 8, Κεχαγιόγλου 21 (5), Κα-

τσάρας.
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P Φάγαμε και φέτος μπα-
καλιάρο, αλλά στο τέλος θα 
μας κλαίνε οι ρέγκες…

 
P Και λακέρδαι και σαρδέ-

λαι, που έλεγε κι ο Μπουλάς.
 
P Δεν ξέρω τι φάγατε εσείς 

την 25η, εμείς σπίτι φάγαμε σούσι βακαλάου.
 
P Φρυγανισμένου με έξτρα παρθένο ελαιό-

λαδο Χαλκιδικής.
 
P Διότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
 
P Συνοδεία πουρέ πατάτας, αρωματισμένου 

με ιρλανδέζικη μπύρα, αρωματισμένο με φρέσκο 
σκορδάκι ημιορεινού λαχανόκηπου Γρεβενών.

 
P Αυτά παθαίνεις όταν βλέπεις κάθε βρά-

δυ μάστερ σεφ.
 
P Το χειρότερο με το πιάτο της 25ης είναι ότι 

στο τέλος μένεις πάλι νηστικός.
 
P Παρότι είχαμε χορτάσει από νωρίτερα 

με πολλά κιλά ‘Μακεδονία ξακουστή’ όλων 
των ειδών.

 
P Που να μετανιώνεις πικρά που δεν έχεις τα 

πνευματικά δικαιώματα του πατριωτικού άσματος.

 
P Μπράβο για το Μακεδονία ξακουστή 

παιδιά, αλλά δεn θέλω βλακείες μετά, τηλέ-
φωνα, βύσματα και κλάψες. Έβρο θα πάει το 
παιδί. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι διεθνιστές 
και να πίνουμε φραπέδες στο Πεντάγωνο.

 
P Πάντως τα προηγούμενα χρόνια τον μπα-

καλιάρο τον τρώγαμε σε μια κοντινή παραλία.
 
P Που είναι ξεχασμένες γενικώς.
 
P Κάνουμε ‘χου’ κατά μόνας και ξαπλώνουμε 

μια διμοιρία Σελτζούκους Τούρκους έκαστος μετά 
τη σκορδαλιά.

 
P Το πιο δροσερό μήνυμα της 25ης Μαρ-

τίου φέτος ήταν η τριήμερη απόδραση της 
Ελένης Μενεγάκη στην Άνδρο με τον Ματέο 
και τα παιδιά.

 
P Κατά τα λοιπά. Η Ευρωβουλή για τη χώρα 

είναι σαν το Power of love. Μαζεύουμε τα κορυ-
φαία παρατράγουδα και τα στέλνουμε.

 
P «Δεν θα περάσει ο φασισμός» είπε στη 

δήλωση παραίτησης από υποψήφια ευρω-
βουλευτής η καταδικασμένη για απάτη Μυρ-
σίνη Λοΐζου. Αυτόματα μου ήρθε στο μυαλό 
ο Θεόφιλος Σεχίδης, που αφού είχε φονεύσει 
και φάει το σόι του, δήλωσε ότι βρισκότανε σε 
άμυνα.

 
P Κι εγώ που νόμιζα ότι το κορίτσι ζούσε 

από τα λεφτά του μπαμπά. Έτρωγε και της μαμάς 
τελικά.

 
P Εξάλλου Ελλάδα είναι η χώρα όπου 

δύσκολα παίρνεις σύνταξη, αλλά εύκολα τρως 
της μάνας σου.

 
P Και:
 Ένας δρυοκολάπτης από τη Μακεδονία και έ-

νας δρυοκολάπτης από την Ήπειρο διαφωνούσαν 
για το ποιο μέρος έχει τα σκληρότερα δέντρα για 
τρύπημα.

Ο δρυοκολάπτης από τη Μακεδονία τού έδειξε 
ένα δέντρο στη Μακεδονία, που κανείς εκεί πέρα 
δεν μπορούσε να τρυπήσει, αλλά ο δρυοκολά-
πτης από την Ήπειρο το τρύπησε εύκολα. Ο δρυ-
οκολάπτης από τη Μακεδονία μένει άναυδος.

Ο δρυοκολάπτης από την Ήπειρο προσκάλεσε 
τον δρυοκολάπτη από τη Μακεδονία να τρυπήσει 
κι αυτός ένα δέντρο που κανείς στην Ήπειρο δεν 
μπορούσε να τρυπήσει. Πράγματι ο δρυοκολά-
πτης από τη Μακεδονία τα κατάφερε κι αυτός εκεί 
πέρα. 

Οι δύο δρυοκολάπτες είχαν προβληματιστεί 
σοβαρά γιατί ο δρυοκολάπτης από την Ήπειρο 
τρύπησε εύκολα το μακεδονικό δέντρο και ο δρυ-
οκολάπτης από τη Μακεδονία τρύπησε εύκολα το 
ηπειρώτικο δέντρο, ενώ στην πατρίδα τους οι ίδιοι 
δεν μπορούσαν. Αφού το σκέφτηκαν καλά-καλά 
κατέληξαν και οι δύο στο ίδιο συμπέρασμα: Το 
πουλί είναι πιο σκληρό, όταν είναι μακριά από το 
σπίτι του!

Κ.Π.

Σήμερα Τετάρτη 27 Μαρτίου στη Βέροια
Το βιβλίο «το πένθος 

στα παιδιά» 
παρουσιάζεται στο Παύλειο 

Πολιτιστικό Κέντρο
Οι Αντιδημαρχίες Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με το Κοι-

νωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών και το Κ.Δ.Η.Φ. «Τα Παιδιά της Άνοιξης», παρουσιάζουν το 
βιβλίο  της Dr. Σ. Χατζηνικολάου,  τ. Σχολικής Συμβούλου Π.Ε. και της Dr. Τάνιας Αναγνωστοπούλου, 
Προέδρου Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Υγείας με τίτλο: «ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»

Πρόκειται για έναν οδηγό για γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας που παρουσιάζεται 
την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, ώρα 17.00μ.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο (Μεντρεσέ Τζαμί). 

Το έργο θα παρουσιάσουν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γ. Σοφιανίδης και οι ίδιοι οι 
συγγραφείς. Θα ακολουθήσει διαδραστική συζήτηση με το κοινό
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 25-3-2019 μέχρι 31-3-
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 27-3-2019

14:30-21:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪ-
ΒΑΛΙΟΥ 2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΑ 23310-66812

14:30-21:00ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-25000

19:00-21:00ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟ-
ΛΕΩΣ 6 23310-22017

21:00-08:00ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟ-
ΛΕΩΣ 6 23310-22017

Φαρμακεία

Οι έμπειροι εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών και 
διασώστες του ΕΚΑΒ κ. Μπουζμπας Ηλίας - κ. 
Στανίσης Πέτρος και η κυρία Γιακουμη Αναστασία 
βρέθηκαν την Τετάρτη 20 Μαρτίου στις εγκαταστά-
σεις του ΑΣ Ρωμιός, στα πλαίσια της διοργάνωσης 

του 1ου σεμιναρίου πρώτων βοηθειών, με σκοπό 
την ενημέρωση των αθλητών αλλά και γονέων  
σε θέματα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών 
υγείας.  Ευχαριστούμε θερμά τους εκπαιδευτές και 
διασώστες του ΕΚΑΒ για τις πολύτιμες συμβουλές 

τους στο δίωρο αυτό 1ο σεμινάριο , ευελπιστούμε 
να μας δωθεί η ευκαιρία και για άλλα μελλοντικά 
αντίστοιχα σεμινάρια\.

Μεεκτίμηση,
τοΔ.Σ.τουΑ.Σ.Ρωμιός

1o σεμινάριο πρώτων βοηθειών ΑΣ Ρωμιός 

Οι διαιτητές των 
τμημάτων υποδο-
μής της β’ φάσης 

Κ14 

Κ14 Β ΦΑΣΗ(1η αγωνιστική) 
27.03.2019

ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ 16.00 ΑΚΑΔ.
ΠΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ Α-
ΛΕΞ/ΕΙΑΣ

Διαιτησία: ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ--

ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 16.00 ΠΑΟ ΚΟΥ-
ΛΟΥΡΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

Διαιτησία: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ--

ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 16.00 ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 
ΜΕΛΙΚΗΣ

Διαιτησία: ΜΠΑΚΑΛΗΣ --

ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ 16.00 ΒΕ-
ΡΟΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Διαιτησία: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ --

Οι διαιτητές των πρωταθλημάτων υποδομών της 27/3/2019
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

W.C.) ανακαινισμένο. Τιμή 
ευκαιρίας λόγω αναχώρησης 
στο εξωτερικό. Πληρ. τηλ.: 
6983 403110 κ. Λάκης.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  π ε ρ ι οχ ή 
ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου ορ., 
95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ 
μπάνιο, διαμπερές, ατομική 
θέρμανση. Χρήζει ανακαί-

νισης. Τιμή 32.000 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 68080 & 6973 
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
92 τ.μ., 2οε όρ., με άνετες 
σκάλες, σε καλή κατάστα-
ση, γίνεται με 3 δωμάτια, 
σαλοκουζίνα, μπάνιο. Τιμή 
35.000 ευρώ. Τηλ.: 23310 
68080 & 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 
72 τ,.μ. σε οικόπεδο 800 τ.μ. 
στο Γιανναχώρι Νάουσας, 

με κεραμοσκεπή, κουφώμα-
τα αλουμινίου, με καλοριφέρ. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6971 
539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
7.000 τ.μ., τοποθεσία ΤΟΥ-
ΜΠΑ, στο Μακροχώρι Βέ-
ροιας. Τηλ.: 6977 692769 & 
23310 41588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο 
700 τ.μ. (οικοδομήσιμο) στο 
Πανόραμα δίπλα στον Παι-

δικό Σταθμό «ΠΛΑΝΗΤΗΣ. 
Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6983 
403110 κ. Λάκης.

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

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

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

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

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

Εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια ζητά για άμεση 
πρόσληψη γεωπόνο

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

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

Γιαπληροφορίεςκαιαποστολήβιογραφικών
Τηλ6979914674

e-mail:georgiadou.an@gmail.com
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320 
τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, περιφραγμέ-
νο. Τηλ.: 6936727365 και 
6972021312.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί της 
περιφερειακής οδού σε εξαι-
ρετιή τιμή. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Ώρες επικοινωνί-
ας: 09.00-14.00. Τηλ.: 6945 
122583. Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ημι -
επιπλωμένο διαμέρισμα 
στην περιοχή Πασακιόσκι, 
1ΔΣΚWC, 1ος όροφος με 
θέα, αυτόνομη θέρμανση, 
πόρτα ασφαλείας, συνθετι-
κά κουφώματα καινούργια. 
Πληροφορίες κ. Παναγιώ-
της, τηλ.: 6978 009149.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Κηρύνειας 
1, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
96 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 2ος όρ., 
μεγάλα μπαλκόνια, θέα, κε-
ντρική θέρμανση. Διαθέσιμο 
από 10 Απριλίου. Τηλ.: 6983 
288903 & 23310 71564.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκα-
τοικία 130 τ.μ. στο Πανόρα-
μα, Ρωσσοπροσφύγων 38, 
μεζονέτα, ατομική θέρμαν-
ση, τζάκι, αποθήκη, εντοιχ. 
ντουλάπες, αυλή, μπάρμπε-
κιου, θέα, χωρίς κοινόχρη-
στα. Τηλ.: 6977 094350 & 
6936 554258.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

Κωδ. 12829 Ενοικιάζεται σπάνιο διαμ/
μα κομπλέ επιπλωμένο , πολύ κοντά στην 
Εληά  80 τ.μ. μικτά και 73 τ.μ. καθ. σε κα-
λή κατάσταση , προσεγμένο με 2δσκλ με 
καινούργια συνθετικά κουφώματα και διπλά 
τζάμια , η θέρμανση του ατομική με θερμο-
συσσωρευτές και νυχτερινό ρεύμα , και δύο 
κλιματιστικά Buderus διαθέτει αποθήκη και 
ηλιακό θερμοσίφωνα  τιμή ευκαιρίας μόνο 
280€.Από 15/5/19 διαθέσιμο . Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

Πάρκινγκ,  Τιμή 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

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

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη 
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κου-
ζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη 
το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέ-
λαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθή-
κη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. 
Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24526 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-

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

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

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

Κωδ: 24332 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα συ-
νολικής επιφάνειας 102 τ.μ. με μεγάλη βιτρίνα 
επί του κεντρικού δρόμου , ενοίκιο  350 €.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105968 ΠΑΠΑΚΙΑ, ενοικιάζονται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23019 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Οροφοδια-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 12885 ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλη-

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

Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμη-
το Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  
και αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του 
κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 
2005 και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιμα-
τιστικό. Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα 
, τιμή 55.000 €.

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 

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

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

Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρικού 
δρόμου  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο και σπάνιο κατά-
στημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ. 
Είναι κατασκευασμένο το 1994 και διαθέτει 
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Τιμή εξαιρε-
τικά χαμηλή μόνο 450.000 €. Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Το 
μηνιαίο μίσθωμα του σήμερα 1.200 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 14421 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

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

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

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

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

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

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

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

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

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



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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα 43 τ.μ. σαλόνι-κουζίνα, 

κρεβατοκάμαρα και W.C., Α-
θανασίου Διάκου 53 Βέροια. 
Τηλ.: 6978 657013.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα 60 τ.μ. στο κέντρο της 
Βέροιας (δωμάτιο, σαλόνι, 
κουζίνα, W.C.), πλήρως α-
νακαινισμένο, 4ος όροφος 
ρετιρέ, κεντρική θέρμανση. 
Πληρ. τηλ.: 6945 495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ  ενοκιάζονται 

επαγγελματικοί χώροι, γρα-
φεία, με ατομική θέρμανση. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

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

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

email: info@tsamitros.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματική στέγη, εμβα-
δού 45 τ.μ., αποτελούμενη από 2 χώρους, πλή-
ρως ανακαινισμένους (δίπλα στα Αστικά), 1ος 
όροφος. Τηλ.: 23310 60632 & 6946 740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για επαγγελματική στέγη 
στην Ανοίξεως, έναντι πάρκου Αγ. Αναργύρων 
χώρος 90 τ.μ. (ημιόροφος) κατάλληλα διαμορ-
φωμένος, γωνία, φωτεινός, με θέα το πάρκο, 
πλήρως ανακαινισμένος, αυτόνομη θέρμαν-
ση, a/c, 1 δωμάτιο, 1 ενιαίος πολύ μεγάλος 
χώρος, χωλ, μπάνιο, κουζινα εξοπλισμένη, 
μπαλκόνι περιμετρικό (ελάχιστα κοινόχρηστα). 
Τηλ.: 6948 744632, 6976 769046 (απόγευμα 
18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

Η ετα ιρε ία  φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογρα-
φικό για αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες 
με ραντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της ε-
ταιρείας Θεσσαλονίκης 45 , τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για εργασία σε 
μονοκατοικία. Η κατοικία βρίσκεται περίπου 3 
χιλιόμετρα από το κέντρο της Βέροιας Τηλ. επι-
κοινωνίας: 23310 93066  από 13:00 έως 17:00.

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

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

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει 
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα 
στοιχεία: να διαθέτει  άδεια εργασίας προσω-
πικού ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτο-
κινήτου, γνώσεις αγγλικής γλώσσας για τους 
νομούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή 
βιογραφικών και δικαιολογητικών για  αξιολό-
γηση στοιχείων με συνέντευξη  στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 45, 
τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

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

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

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

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

ZHTEITAI για εκπαιδευτική υπη-
ρεσία στην περιοχή της Βέροιας, νέος 
ή νέα  πτυχιούχος ΑΕΙ, συναφών της 
εκπαίδευσης ειδικοτήτων. Απαιτείται 
καλή επαφή με παιδιά ηλικιών 6-12, 
ευστροφία και εγρήγορση. Αιτήσεις 
και βιογραφικά γίνονται δεκτά έως 
της 30/3/2019 στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: brainlandzervou@
gmail.com.

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη 

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

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει 
την περιποίηση γερόντων, 
για πρωί ή για απόγευμα, 
καθαριότητα σπιτιών, γρα-
φείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 
479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοι-

τη του ΑΠΘ με ειδίκευση 
στις κλασικές σπουδές και 
εμπειρία παραδίδει ιδιαί-
τερα μαθήματα σε μαθητές 
δημοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου. Τιμή 7-10 ευρώ. 
Τηλ.: 6940 117353.

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

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

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συ-

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξυλολέβητας Solid Max τριετίας σε καλή 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

info@tsamitros.gr

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