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Παρά τα προβλήματα, 
σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη!

Σήμερα Τσικνοπέμπτη είναι μια ξεχωριστή μέρα του 
χρόνου που το κρέας έχει την τιμητική του. Το έθιμο 
πλαισιώνεται με αλκοόλ και διασκέδαση, αφού είναι η 
«επίσημη» ημέρα έναρξης της αποκριάτικης περιόδου. 
Στις ταβέρνες επικρατεί το αδιαχώρητο, ενώ σε πεζο-
δρόμια, μπαλκόνια και αυλές όλο και κάποια παρέα ή 
οικογένεια θα βρει την ευκαιρία να ανάψει μια ψησταριά 
για... το έθιμο! Το όνομά της προέρχεται από τις λέξεις 
«τσίκνα», η μυρωδιά δηλαδή του καμένου ψημένου 
κρέατος και την ημέρα Πέμπτη λέγεται, ότι επιλέχτηκε η 
Πέμπτη ως ημέρα κρεατοφαγίας, καθώς παραδοσιακά 
οι ημέρες νηστείας των Ελληνορθόδοξων είναι η Τετάρ-
τη και η Παρασκευή. Σε κάθε περίπτωση η τήρηση ενός 
τόσο γευστικού εθίμου πέρα από την διατήρηση της 
παράδοσης, δίνει την ευκαιρία στον Έλληνα να ξεχάσει 
ότι σήμερα 28 Φεβρουαρίου, λήγει ο νόμος Κατσέλη 
για την προστασία της α’ κατοικίας του, πρέπει να πλη-
ρώσει τις ρυθμίσεις του στην Εφορία και τον ΕΦΚΑ και 
πόσα ακόμη…Αλλά μην πτοείστε! Είναι Τσικνοπέμπτη 
παραδοσιακά τηρήστε το έθιμο τα βάρη και οι υπο-
χρεώσεις  κυνηγούν δυστυχώς όλο τον χρόνο. Καλή 
Αποκριά!
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Χθες το απόγευμα ολοκληρώθηκε η πολύωρη σύσκεψη 
εργασίας που είχαν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης με τους 
εκπροσώπους της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Οι δύο 
πλευρές ολοκλήρωσαν ομόφωνα με επιτυχία το πλαίσιο 
της νέας ρύθμισης για την προστασία της πρώτης κατοικί-
ας, αναφέρουν συνεργάτες του υπουργού Επικρατείας. «Η 
συμφωνία θα αντικαταστήσει από την 01/03/2019 το άρθρο 
9 του ν.3869/10» σημείωναν χαρακτηριστικά. Οι συνεργάτες 
του κ. Φλαμπουράρη διευκρίνιζαν περαιτέρω πως «άμεσα θα 
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για εισαχθεί προς ψήφιση το 
νέο πλαίσιο από το ελληνικό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια θα 
ακολουθήσει η επεξεργασία για τη συνολική αναθεώρηση των 
πλαισίων ρύθμισης των ιδιωτικών χρεών» Όπως έχει ήδη γίνει 
γνωστό, «οριοθετημένη» και με διάρκεια μόλις ενός έτους, δη-
λαδή έως το τέλος του 2019, θα είναι η προστασία της πρώτης 
κατοικίας με το νέο καθεστώς που θα αντικαταστήσει τον νόμο 
Κατσέλη και αυτό παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε προ-
αναγγείλει ότι το διάδοχο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κα-
τοικίας θα είχε μόνιμο χαρακτήρα. Παραμένει επίσης ανοικτό 
και το θέμα των εκκρεμών αιτήσεων του νόμου Κατσέλη, κάτι 
για το οποίο οι τράπεζες επιμένουν, με τις κυβερνητικές πηγές 
να το διαψεύδουν κατηγορηματικά λέγοντας ότι όσοι έχουν 
υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής σε προστασία θα εξεταστούν με 
τον νόμο που ίσχυε κατά την κατάθεση της πρότασής τους. 

Επομένως καμία απάντηση για το κενό που δημιουργείται 
από την λήξη του νόμου Κατσέλη μέχρι την ισχύ του διάδοχου 
νόμου, όπως και το θολό τοπίο με την ημερομηνία λήξης του 
νέου νόμου στα τέλη του 2019…

Αποκριάτικο γλέντι στο ΚΑΠΗ Βέροιας

Σε καρναβαλίστικους ρυθμούς δεν συντονίζονται μόνο τα παιδιά, αλλά και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία.
Έτσι, για άλλη μια χρονιά, η ιδέα για ένα αποκριάτικο γλέντι από τα μέλη του ΚΑΠΗ Δ. Βέροιας, έγινε πραγματικό-

τητα με τη συμπαράσταση της κ. Δάφνης Κατράνα, υπεύθυνης της λειτουργία του ΚΑΠΗ (επί της Μαυρομιχάλη).
Από νωρίς το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, ο ερχομός των πρώτων μασκαρεμένων στη στολισμένη αίθουσα 

του ΚΑΠΗ συνοδεύτηκε με γέλια, πειράγματα και σερπαντίνες. Δεν έλειψαν βέβαια οι κυρίες με σπιτικά εδέσματα και 
κρασί, που έστρωσαν έναν πλούσιο μπουφέ, με αλμυρές και γλυκιές γεύσεις, καθώς... νηστικό αρκούδι δε χορεύει. 
Κι επειδή κανείς δε χορεύει χωρίς μουσική, το κέφι πυροδότησε μια ομάδα μουσικών, όπως ο Δημήτρης Σωτηρίου 
(φωνή-κιθάρα), ο Τάκης Γεωργίου (φωνή-τουπερλέκι), ο Χρήστος Χατζάκης (φωνή-ακορντεόν), η Κατερίνα Σωτηρίου 
(φωνή-αρμόνιο), ο Χρήστος Γανόπουλος (φωνή-κιθάρα) και ο Τηλέμαχος Χατζάκης (φωνή-κιθάρα).

Το κέφι ήταν μεταδοτικό και όλοι στροβιλίστηκαν σε παραδοσιακούς ρυθμούς, με τη συμμετοχή του κόσμου σ’ αυτό 
το αποκριάτικο γλέντι να ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Αυθημερόν οι εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών
Συνεχίζονται στους 

κεντρικούς δρόμους της 
Βέροιας οι εργασίες ε-
γκατάστασης οπτικών 
ινών από τη vodafon. Α-
πό το πρωί  χθες ειδικό 
συνεργείο μηχανημάτων 
δούλευε στην οδόΑ-
νοίξεως με Κονίτσης, 
ενώ για τις ανάγκες των 
εργασιών, όπου είναι 
προγραμματισμένες, ε-
φαρμόζονται προσωρι-
νές κυκλοφοριακές ρυθ-
μίσεις για την διευκό-
λυνση των οδηγών. Με 
τους  γρήγορους ωστό-
σο ρυθμούς που δου-
λεύουν  τα συνεργεία, οι 
εργασίες ολοκληρώνο-
νται αυθημερόν και η  α-
ποκατάσταση, τόσο του 
οδοστρώματος, όσο και 
της κυκλοφορίας, είναι 
άμεση.

Στην χθεσινή ραδιοφωνική εκ-
πομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον 
ΑΚΟΥ 99.6, καλεσμένος ήταν ο 
πρόεδρος των καταστημάτων υ-
γειονομικού ενδιαφέροντος, Κώ-
σταςΣαμανίδης, ο οποίος μίλησε 
εκτενώς για το εορταστικό πρό-
γραμμα που διοργανώνουν τα κα-
ταστήματα της οδού Έλλης, με την 
στήριξη του συλλόγου τους και του 
Επιμελητηρίου Ημαθίας την περίο-
δο της Αποκριάς. Οι αποκριάτικες 
εκδηλώσεις στην οδό Έλλης που 
έχουν ξεκινήσει από το 2015, εί-
χαν τα προηγούμενα χρόνια την 
στήριξη του δήμου Βέροιας, που 
φέτος δεν ενεπλάκη. Ο κ. Σαμα-
νίδης είπε ότι το καλύτερο για την 
πόλη θα ήταν καλές προσπάθει-
ες να στηρίζονται από όλους τους 
φορείς, ωστόσο ο καθένας κάνει 
τις επιλογές του και κρίνεται γι’ αυτές. Διευκρίνισε ότι στην 
φετινή κρούση του συλλόγου τους προς τηνΚΕΠΑ του 
δήμου Βέροιας  για την συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων, 
η απάντηση ήταν ότι ήδη έχει δρομολογηθεί το πρόγραμμα 
της ΚΕΠΑ και τους ζήτησαν τυπικά να υποβάλουν ένα γρα-
πτό αίτημα, γεγονός που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα 
χρόνια. 

Στην ερώτηση αν η υποψηφιότητά του με τον συν-
δυασμό του Παύλου Παυλίδη στις δημοτικές εκλογές 
«βραχυκύκλωσε» την φετινή συνδιοργάνωση με το δήμο 
απάντησε ότι αυτός τουλάχιστον έκανε ότι έκανε και τις 
προηγούμενες χρονιές, ζητώντας την στήριξη και την συ-

νεργασία του δήμου. Εξάλλου επεσήμανε ότι έχει άριστες 
προσωπικές σχέσεις με τον ΚώσταΒοργιαζίδη και είχε 
όλα τα χρόνια άριστη συνεργασία. 

Ωστόσο επέλεξε να είναι υποψήφιος με τον Παύλο 
Παυλίδη τιμώντας την πρόταση που του έγινε, μετά από 
πολλή σκέψη και αφού αξιολόγησε το πρόγραμμα και 
τις ιδέες που του εκτέθηκαν εδώ και πολλούς μήνες. «Οι 
ιδέες και η σκέψη του κ. Παυλίδη με έκαναν να πάρω την 
απόφαση να κατέβω στις εκλογές.  Βρήκαμε τις κοινές 
συνισταμένες και δήλωσα ότι θέλω ενεργά να βοηθήσω το 
δήμο και να μην είμαι απλά ένας κομπάρσος».  υπογράμ-
μισε.   Έκλεισε με την επισήμανση ότι είναι ευλογία ειδικά 
για έναν νέο να αναμειχθεί με τα κοινά και με σκοπό να 

OΚώσταςΣαμανίδηςμίλησεστονΑΚΟΥ99.6
γιατιςαποκριάτικεςεκδηλώσειςστηνοδόΈλλης,
τηνφετινήαπουσίατουδήμουκαιτηνεπιλογήτου

ναείναιυποψήφιοςμετονΠ.Παυλίδη
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Για όσους έχουν δικαίωμα πρόσβασης…

Με μαγνητικές κάρτες πλέον η είσοδος 
στον εμπορικό πεζόδρομο της Βέροιας

Από την Επιτροπή Διαβούλευσης περνάει σήμερα Πέμπτη (εκτός 
απροόπτου), η τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας στον πεζό-
δρομο του εμπορικού κέντρου Βέροιας. Η μελέτη ανακατασκευής και 
αντικατάστασης του οδοστρώματος του εμπορικού πεζόδρομου προέ-
βλεπε και την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος ελέγχου πρόσβασης 
οχημάτων στον πεζόδρομο.

Με το νέο σύστημα θα υπάρχουν δύο σημεία ελέγχου, ένα στην οδό 
Βικέλα, απέναντι από το Δημαρχείο και ένα στην είσοδο της οδού Τσαλ-
δάρη, από την Μεγ. Αλεξάνδρου.

Ηδη, μετά από ειδικές εργασίες, έχουν τοποθετηθεί οι κολώνες για 
τις ανυψούμενες μπάρες βαρέως τύπου, ελεγχόμενες από μαγνητικές 
κάρτες (στην πρώτη μπάρα) και αντίστοιχη συσκευή ανάγνωσης της 
κάρτας (καρταναγνώστη) αμέσως μετά τον έλεγχο της κάρτας. Ο ο-
δηγός του οχήματος που  του επιτρέπεται να περάσει στον εμπορικό 
πεζόδρομο, μπορεί να εισέλθει, με μια απλή επαφή της κάρτας στην 
επιφάνεια της μπάρας – αναγνώστη που βρίσκεται στο ρεύμα εισόδου 
αλλά και στο ρεύμα εξόδου.

Οι κάρτες περιορισμένης πρόσβασης θα χορηγηθούν σε:
-Ιδιοκτήτες φορτηγών που εξυπηρετούν καταστήματα του πεζοδρόμου
-Ιδιοκτήτες καταστημάτων που διαθέτουν ιδιόκτητα αυτοκίνητα τρο-

φοδοσίας
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Βέ-

ροιας για την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων που αφορούν σε 
δικαιολογητικά κατοχής ιδιωτικού παρκινγκ από μόνιμους κατοίκους του 
πεζοδρόμου, αριθμός καρτών για Π.Υ, ΕΛΑΣ κλπ., δικαιολογητικά από 
εταιρείες security, δικαιολογητικά από ιδιοκτήτες φορτηγών μεταφορών 
και τροφοδοσίας κλπ. 

Ο νέος κανονισμός προβλέπει επίσης και τις εξής ρυθμίσεις:
-Η παραμονή ή η στάθμευση στον πεζόδρομο απαγορεύεται σε 

όλους. 
-Κάθε αναγκαία έκτακτη περίπτωση που τυχόν θα προκύψει και δεν 

προβλέπεται στις παραπάνω ρυθμίσεις (μετακόμιση, ανακαίνιση κ.λ.π.) 
θα αντιμετωπίζεται μετά από επικοινωνία και συνεννόηση του ενδιαφε-
ρόμενου με τη Δημοτική Αστυνομία. 

-Όλοι οι δικαιούχοι εισόδου στους πεζόδρομους και κάτοχοι κάρτας, 
θα υπογράφουν ότι ενημερώθηκαν με προφορικές και γραπτές οδηγίες 
για λειτουργία του συστήματος. Θα χρησιμοποιούν το σύστημα μόνο 
για το όχημα επάνω στο οποίο θα έχουν τοποθετήσει την κάρτα άδειας 
χρήσης των πεζόδρομων και δεν θα δανείζουν ούτε θα βγάζουν αντί-
γραφα της μαγνητικής κάρτας εισόδου.  Οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα 
προκληθεί από λάθος χειρισμό του συστήματος θα βαρύνει το χρήστη.

Δύο είδη μαγνητικής κάρτας
Για την εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων του πεζοδρόμου, των ε-

παγγελματιών με έδρα στον πεζόδρομο 
(όπως ιατροί κλπ.) αλλά και των κατα-
στημάτων του πεζοδρόμου (εταιρείες 
τροφοδοσίας και φορτοεκφόρτωσης ε-
μπορευμάτων) προβλέπονται δύο είδη 
μαγνητικής κάρτας :

- Κάρτα απεριόριστης πρόσβασης. 
Η πρόσβαση στον πεζόδρομο μπορεί 
να γίνει με την χρήση της κάρτας 24 ώρες κάθε 24ωρο όλες τις ημέρες 
του έτους. 

- Κάρτα περιορισμένης πρόσβασης. Η πρόσβαση στον πεζόδρομο 
μπορεί να γίνει με χρήση της κάρτας (ωράριο τροφοδοσίας καταστημά-
των) ως εξής : 05:30 έως 10:30 καθημερινά εκτός Κυριακών, 14:00 έως 
20:00 Δευτέρα και Τετάρτη, 13:30 έως 17:00 Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 
και 14:00 έως 19:00 το Σάββατο.

Οι κάρτες απεριόριστης πρόσβασης θα χορηγηθούν σε:
1. Μόνιμους κατοίκους του εμπορικού κέντρου οι οποίοι έχουν ιδιω-

τικό παρκινγκ εντός του πεζοδρόμου
2. Μόνιμους κατοίκους του εμπορικού κέντρου για είσοδο σε έκτα-

κτες περιπτώσεις και μόνο για αποβίβαση, επιβίβαση ατόμων ή εμπο-
ρευμάτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαγορεύεται η στάθμευση των 
οχημάτων των κατοίκων στον πεζόδρομο.

Οι κάρτες περιορισμένης πρόσβασης θα χορηγηθούν σε:
-Ιδιοκτήτες φορτηγών που εξυπηρετούν καταστήματα του πεζοδρόμου
-Ιδιοκτήτες καταστημάτων που διαθέτουν ιδιόκτητα αυτοκίνητα τρο-

φοδοσίας
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος 

Βέροιας για την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων που αφορούν 
στην υλοποίηση των παραπάνω όπως δικαιολογητικά κατοχής ιδιωτικού 
παρκινγκ από μόνιμους κατοίκους του πεζοδρόμου, αριθμός καρτών για 
Π.Υ, ΕΛΑΣ κλπ., δικαιολογητικά από εταιρείες security, δικαιολογητικά 
από ιδιοκτήτες φορτηγών μεταφορών και τροφοδοσίας κλπ. 

Ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει επίσης και τις παρακάτω ρυθ-
μίσεις:

-Η παραμονή ή η στάθμευση στον πεζόδρομο απαγορεύεται σε 
όλους. 

-Απαγορεύεται η κυκλοφορία στον πεζόδρομο σε φορτηγά κατηγορί-
ας Ν3 (>12τόνων)

-Κάθε αναγκαία έκτακτη περίπτωση που τυχόν 
θα προκύψει και δεν προβλέπεται στις παραπάνω 
ρυθμίσεις (μετακόμιση, ανακαίνιση κ.λ.π.) θα αντι-
μετωπίζεται μετά από επικοινωνία και συνεννόηση 
του ενδιαφερόμενου με τη Δημοτική Αστυνομία. 

-Όλοι οι δικαιούχοι εισόδου στους πεζόδρομους και κάτοχοι κάρτας, 
θα υπογράφουν ότι ενημερώθηκαν με προφορικές και γραπτές οδηγίες 
για λειτουργία του συστήματος.

-Θα χρησιμοποιούν το σύστημα μόνο για το όχημα επάνω στο οποίο 
θα έχουν τοποθετήσει την κάρτα άδειας χρήσης των πεζόδρομων και 
δεν θα δανείζουν ούτε θα βγάζουν αντίγραφα της μαγνητικής κάρτας 
εισόδου. 

-Οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα προκληθεί από λάθος χειρισμό του 
συστήματος θα βαρύνει το χρήστη.

-Για την διευκόλυνση της λειτουργίας του φαρμακείου που βρίσκεται 
στον πεζόδρομο και κατά τις ώρες εφημερίας, ο χειρισμός των μπαρών 
θα γίνεται σε συνεννόηση με την Δημοτική Αστυνομία.

-Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας ή της δραστηριότητας για 
χορήγηση άδειας εισόδου και μαγνητικής κάρτας θα προσκομίζονται ό-
λα τα αποδεικτικά στοιχεία (απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ, εκκαθαριστικά 
σημειώματα ΔΟΥ, αποδεικτικό μη οφειλών προς το Δήμο κ.λ.π.) που θα 
ζητηθούν από τη Δημοτική Αστυνομία βάσει της εκάστοτε ισχύουσας 
απόφασης Δημάρχου που θα ρυθμίζει αυτά τα θέματα.

-Η αντικατάσταση μαγνητικής κάρτας δικαιούχου λόγω απώλειας θα 
επιφέρει την επιβολή προστίμου ίσου με το δεκαπλάσια της αξίας κτή-
σης της κάρτας. 

-Η Δημοτική Αστυνομία θα ασκεί ελέγχους για την τήρηση όλων των 
παραπάνω ρυθμίσεων και ειδικότερα για τον αριθμό των καρτών που 
χρησιμοποιούνται προκειμένου να διαπιστώνεται εάν αυτός αντιστοιχεί 
στον αριθμό των καρτών που χορηγήθηκαν. 

-Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των όρων χορήγησης κάρτας και 
άδειας χρήσης του πεζόδρομου σημαίνει ανάκληση και αφαίρεση των 
στοιχείων (κάρτας, κ.λ.π.) από τη Δημοτική Αστυνομία, ανεξάρτητα από 
τις ποινές που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ.).

Σ. Γκ. 

Εκτέλεση εντάλματος σύλληψης
Συνελήφθη στις 26 Φεβρουαρίου 2019 το πρωί σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του 

Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 47χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα 
σύλληψης της Ανακρίτριας Βέροιας, για το αδίκημα της ληστείας.

Σύλληψη 32χρονου για καταδικαστικές αποφάσεις
Συνελήφθη στις 26 Φεβρουαρίου 2019, το απόγευμα, σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 

της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 32χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφά-
σεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με τις οποίες του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 66 
μηνών για κλοπές.



Τον ετήσιο σχεδιασμό των εκδηλώσε-
ων για το 2019, παρουσίασε χθες η Διοί-
κηση και η Διεύθυνση της ΚΕΠΑ Δήμου 
Βέροιας, στο «Αιγές Μέλαθρον». Παρου-
σία του δημάρχου Κώστα Βοργιαζίδη , ο 
πρόεδρος του Δ.Σ. Λεωνίδας Ακριβόπου-
λος, ο διευθυντής Γιάννης Καμπούρης 
και η υπεύθυνη προγραμματισμού Νανά 
Καραγιαννίδου, αναφέρθηκαν στην φετι-
νή προσπάθεια για το πρόγραμμα όλης 
της χρονιάς που απευθύνεται όχι μόνο 
στο τοπικό αλλά και στο ευρύτερο γεω-
γραφικό κοινό.

Με δύο φράσεις: «εξωστρέφεια στον 
πολιτισμό» και «θεσμοθετείται ο πολιτι-
σμός στη Βέροια», ο δήμαρχος Κ. Βορ-
γιαζίδης μίλησε για την δυναμική πλέον 
του τομέα αυτού στον Δήμο, ευχαριστώ-
ντας τον Γ. Καμπούρη και τη Νανά Καρα-
γιαννίδου που, όπως είπε, «έχουν σηκώ-
σει ψηλά τον πολιτισμό, ανεξάρτητα από 
τις Διοικήσεις που πέρασαν» και ευχα-
ρίστησε επίσης τους προέδρους Γιώργο 
Σοφιανίδη (πρώην) και Λ. Ακριβόπουλο 
για το έργο της θητείας τους στην ΚΕΠΑ.

«Οποιος αιρετός βρεθεί στην ΚΕΠΑ, 
σε θέση ευθύνης έχει δύο επιλογές: Να 
καλυτερεύσει τα πράγματα και να βοηθή-
σει τον στρατηγικό σχεδιασμό υπηρετώ-
ντας το όραμα» τόνισε ο Λ. Ακριβόπου-
λος, εκτιμώντας ότι φέτος έγινε ένα βήμα 
παραπέρα με τον σχεδιασμό ολόκληρης 

της χρονιάς, με εκδηλώσεις 
που έχουν πανελλαδικό ενδι-
αφέρον.

«Ο στόχος του όμορφου 
αλλά και δύσκολου, ανηφορι-
κού ταξιδιού, είναι πάντα η κο-
ρυφή» πρόσθεσε ο πρόεδρος 
της ΚΕΠΑ ευχαριστώντας τους 
εργαζόμενους που ήταν πάντα 
αρωγοί στην ανοδική πορεία.

Για μια επιθυμία ετών που 
έγινε πραγματικότητα, μίλησε 
ο διευθυντής Γιάννης Καμπού-
ρης, αναφερόμενος στο ετήσιο 
– για πρώτη φορά – πρόγραμ-
μα δράσης που καταρτίστηκε 
με επίπονη προσπάθεια προ-
καλώντας το ενδιαφέρον όχι 
μόνο στο κοινό της πόλης αλλά 
και της ευρύτερης περιφέρειας. 
Το κλειδί σ’ αυτή την ανοδική, 
επιτυχή πορεία, σύμφωνα με 
τον κ. Καμπούρη, είναι η αμοι-
βαία εμπιστοσύνη και το πνεύμα καλής 
συνεργασίας.

Το πρόγραμμα
Παίρνοντας το λόγο η Νανά Καρα-

γιαννίδου, αναφέρθηκε, κατ’ αρχάς, στα 
στοιχεία του ΥΠ.ΠΟ. που ανακοινώθηκαν 
στην ΚΕΠΑ, ότι η Βέροια είναι η πρώτη 
περιφερειακή πόλη της Ελλάδας σε δω-
ρεάν δράσεις για παιδιά, με ετήσια αύξη-

ση 30% σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα για μαθη-
τές όλων των βαθμίδων.

Στη συνέχεια παρου-
σίασε το πρόγραμμα 
των εκδηλώσεων που 
περιλαμβάνει επτά φε-
στιβάλ, όπως : Το φε-
στιβάλ μελοποιημένης 
ποίησης «έπεα πτερώ-
εντα», το Veria dance, 
το Φεστιβάλ κιθάρας, το 
Veria jazz festival, την 
Εύηχη πόλη, το φεστι-
βάλ Κουκλοθεάτρου και 
Παντομίμας, το Φεστι-
βάλ μουσικής εφηβείας 
και το φεστιβάλ Άνοι-
ξης, ενώ ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον παρουσιάζει η 
συναυλία της Κρατικής 
Ορχήστρας Αθηνών με 
τον Λεωνίδα Καβάκο.

Συνοπτικά το πρό-
γραμμα του 2019 και οι 
εκδηλώσεις που έχουν 
ήδη «κλείσει» από την 

ΚΕΠΑ, είναι:
14/03 Κρατικά Μουσικά Σύνολα - Με-

γάλες Ορχήστρες Προσφορά Μουσικής 
& Μουσική Προσφορά Λεωνίδας Καβά-
κος - Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Χώρος 
Τεχνών, είσοδος 25€

17/03 Veria Dance
Διεθνής Διαγωνισμός Χορού
Σεμινάρια Κλασικού και Σύγχρονου 

Χορού
Χώρος Τεχνών και Αντωνιάδειος Στέγη 

Γραμμάτων ©· Τεχνών
22/03 Παγκόσμιες Ημέρες - Ημέρα 

Ποίησης Έπεα πτερόεντα
Διήμερο Φεστιβάλ Μελοποιημένης 

Ποίησης
• «Το Δέντρο» F. C. Lorca με τους 

Καλλιόπη Βέτα και Μανώλη Ανδρουλι-
δάκη

• «Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο Μέγας» 
με τους Μανώλη Μητσιά και Καρυοφυλ-
λιά Καραμπέτη Χώρος Τεχνών και Αντω-
νιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

31/03   Παγκόσμιες Ημέρες - Ημέρα 
Θεάτρου Εβδομάδα Θεάτρου

• «Επιτάφιος Λόγος του Περικλή» 
σκην. Δήμος Αβδελιώδης

• «Η Σέξτον και τα κογιότ» σκην. Σο-
φία Καψούρου

• «Ο παπουτσωμένος γάτος» Παιδική 
σκηνή Χριστόπουλου

• «Γιοι και κόρες» του Γ. 
Καλαβριανού, σκην. Π. Μα-
λιάρας Χώρος Τεχνών και 
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμά-
των ©- Τεχνών

29/03 International Piano 

Day Δημοτικό Ωδείο Βέροιας Αντωνιά-
δειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ
01 /04 - 05/04   Φεστιβάλ Άνοιξης - Ε-

αρινές Συμφωνίες
•Οι Art Various στη Νέα Υόρκη
•Κουιντέτο πνευστών Thess Quintet
•Occam’s Wounds
•Οπερέτα «Έτσι είναι π ζωή»
•Cina...σθήματα, η λόγια μουσική στον 

κινηματογράφο Αντωνιάδειος Στέγη Γραμ-
μάτων και Τεχνών

08-15/04  Εβδομάδα Σχολικής Δημι-
ουργίας

Οι μαθητές του Δήμου Βέροιας δημι-
ουργούν... Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμά-
των και Τεχνών

19/04 Χρήστος Ραφαηλίδης & 
Manhattan Vibes Αντωνιάδειος Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών

29/04 - 04/05   14th Veria International 
Guitar Festival 14° Διεθνές Φεστι-
βάλ Κιθάρας Βέροιας Διαγωνισμοί 
· Masterclasses · Διαλέξεις · Ρεσι-
τάλ Artists in residence · Ορχήστρα in 
residence Χώρος Τεχνών και Αντωνιά-
δειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

ΙΟΥΝΙΟΣ
01/06 - 02/06  Veria Jazz Festival - 

Προ Εύηχης

•Τάκης Πατερέλης Quartet - Sketches 
of New Orleans

•Χρηστίνα Συριοπούλου Sextet - Core 
Consciousness Παλιά Εβραϊκή Συνοικία - 
Μπαρμπούτα, ελεύθερη είσοδος

20/06 - 23/06  Παγκόσμιες Ημέρες - 
Ημέρα Μουσικής

Μουσικό Φεστιβάλ «ΒΕΡΟΙΑ ΕΥΗΧΗ 
ΠΟΛΗ» Στους δρόμους, στα πάρκα, στις 
πλατείες της πόλης

ΙΟΥΛΙΟΣ
09/07 - 19/07  Θερινό σινεμά στο πάρ-

κο Πάρκο Αγίων Αναργύρων
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

09/08 - 13/08  Η ΚΕΠΑ στα ορεινά του 
Δήμου Βέροιας

Μπρατίμια, 5 συναυλίες με ελεύθερη 
είσοδο Καστανιά · Τρίλοφος · Συκιά · 
Σφηκιά · Γεωργιανοί

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
06/09 - 07/09 Μουσική Εφηβεία
Γήπεδο μπάσκετ Εληάς
13/10-21/10   Veria Thess Puppet 

Festival
Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου & 

Παντομίμας Χώρος Τεχνών, Αντωνιάδειος 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Εμπόριο 
κέντρο, Δημοτικές Κοινότητες

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
01/12 -31/12 Χριστούγεννα στη Βέ-

ροια Δήμος Βέροιας - ΚΕΠΑ Δήμου Βέ-
ροιας

Αποκριάτικο 4ήμερο 
στην Πλατεία Ωρολογίου

Εναρκτήριες δράσεις του 2019, απο-
τελούν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην 
Πλατεία Ωρολογίου, από σήμερα Τσι-
κνοπέμπτη μέχρι την Κυριακή 3 Μαρτίου, 
με την Ομάδα θεάτρου Δρόμου «Teatro 
– Theama», πρωί και απόγευμα, καθη-
μερινά, με το ανοιχτό παραδοσιακό γλέντι 
της Τσικνοπέμπτης με τα Μπρατίμια, την 
μπάντα κρουστών Batala Salonica στην 
Αγορά (2 Μαρτίου στις 12.00 μ.) και την 
Φιλαρμονική του Δήμου Βέροιας σε 
ρυθμούς λάτιν, την Κυριακή 3 Μαρτίου 
στις 12.00 μ. το μεσημέρι, όλα με ελεύθε-
ρη είσοδο.

Σοφία Γκαγκούση
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Η ΤΑΙΝΙΑ LEGO 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Πέμπτη 28/2 – 

Παρασκευή 1/3 - Σάββατο 2/3 
- Κυριακή 3/3 στις 17.00 

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

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟ-
ΧΑΡΙΔΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, 
ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ , ΤΖΙΝΗ ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΑΝΟΣ ΛΕΚ-
ΚΑΣ, ΕΒΕΛΥΝ ΑΣΟΥΑΝΤ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΚΟΥΡΗΣ

 
Το Πράσινο Βιβλίο - Green Book       
Προβολές:   Καθημερινά στις 19.00
Σενάριο : Νικ Βαλελόνγκα, Μπράιαν Χέις 

Κάρι, Πίτερ Φαρέλι
Σκηνοθεσία: Πίτερ Φαρέλι
Ηθοποιοί: Βίγκο Μόρτενσεν, Μαχερσάλα 

Αλι, Λίντα Καρντελίνι 

“ Ο ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑΣ ”
Προβολές:   Καθημερινά  στις 21.30  
Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νάιχολμ
Σενάριο: Σελίν Τζόουνς, Τζο Μπόουν
Ηθοποιοί: Τζέραρντ Μπάτλερ, Πίτερ Μού-

λαν, Κόνορ Σουίντελς

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

Προβολές:  Πέμπτη 28/2 – Δευτέρα 4/3 – 
Τρίτη 5/3 – Τετάρτη 6/3 στις 20.30

Παρασκευή 1/3 – Σάββατο 2/3– Κυριακή 
3/3 στις 19.00 και 21.30

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

μάρα
Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Ρέ-

ιτσελ Βάις, Εμα Στόουν, Νίκολας Χουλτ, Τζο 
Αλγουιν

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     28/2/19 - 6/3/19

Κ. Βοργιαζίδης: «Μετά από πολυετή δουλειά 
θεσμοθετείται ο πολιτισμός στη Βέροια»

Παρουσιάστηκε χθες το ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων της ΚΕΠΑ



Εκδηλώσεις της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας 
για τα 100 χρόνια από τη Γενοκτονία  

Με αφορμή τη  συμπλήρωση  100  χρόνων  από  τη  Γενοκτονία  των Ελλήνων  του  Πόντου,  
η  Εύξεινος Λέσχη Βέροιας  προγραμμάτισε  σειρά  εκδηλώσεων, για  να  τιμήσει  τη  μνήμη των  
αδικοχαμένων  προγόνων  μας. 

Το Σάββατο 16 Μαρτίου στις 9:00π.μ. την αυλαία των εκδηλώσεων ανοίγει η καθιερωμένη 
δενδροφύτευση.  Η Ε.Λ.Β  σε συνεργασία με το τμήμα Περιβάλλοντος και  Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Βέροιας που θα χορηγήσει τα δέντρα, θα προχωρήσει σε συμβολική δενδροφύτευση  
στον  προαύλιο  χώρο  της  με  το σύνθημα  « φυτεύω μια ρίζα για τη ρίζα μας». Είναι μια δράση 
με έντονα συμβολικό χαρακτήρα που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια αλλά και με έντονο κοι-
νωνικό μήνυμα. 

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και ο καθαρισμός του οικοπέδου,  (κοπή των χόρτων, κλά-
δεμα των δένδρων) και η απομάκρυνση όλων των σκουπιδιών με σκοπό την βελτίωση και τον 
καλλωπισμό του προαύλιου χώρου.  

Η εθελοντική δράση θα ολοκληρωθεί με τον καθαρισμό των αντικειμένων που κοσμούν το 
λαογραφικό μουσείο της Ε.Λ.Β, αποσκοπώντας κυρίως στην γνωριμία των εθελοντών με τα αντι-

κείμενα του μουσείου, καθώς περιλαμβάνονται  σκεύη, εργαλεία και αντικείμενα από την 
καθημερινή ζωή στον Πόντο,  όπως και πλούσιο  ιστορικό φωτογραφικό  υλικό  από την 
ίδρυση του συλλόγου έως σήμερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου καλεί όλους τους  φίλους και  τα μέλη να στη-
ρίξουν εθελοντικά  τις δράσεις του και να ενισχύσουν την προσπάθεια του.  Εξάλλου ο 
εθελοντισμός, μας αφορά όλους και συνιστά μια εξαιρετικά επιμορφωτική λειτουργία που 
ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργή συμμετοχή και τη συνύπαρξη 
και εμπλουτίζει την καθημερινότητα μας. 
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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 ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
του Αθανασίου και της Αθηνάς, το 
γένος Βενιόπουλου, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Θωμά και 
της Σοφίας, το γένος Κεσίδη, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Θεσ/νίκη, 

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

Φρ. Καρασαρλίδου: 
Στοχευμένα προγράμματα 

επαγγελματικής 
εκπαίδευσης 

για απόφοιτους ΕΠΑΛ
Πρόταση για τη δημιουργία στοχευ-

μένων προγραμμάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, διάρκειας δύο ετών, που 
απευθύνονται σε απόφοιτους των Ε-
παγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), σε 
Βέροια, Αλεξάνδρεια και Νάουσα, στο 
πλαίσιο ίδρυσης του Διευρυμένου Διε-
θνούς Πανεπιστημίου, κατέθεσε η Φρό-
σω Καρασαρλίδου, στη σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη υπό τον 
υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου 
και όλους τους βουλευτές της Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τη βουλευτή, τα προ-
γράμματα αυτά θα παρέχουν διπλώμα-
τα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρω-
παϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η δυνατό-
τητα αυτή έχει θεσμοθετηθεί με βάση το 
άρθρο 48Α του ν. 4485/2017 

Συγκεκριμένα η πρόταση περιλαμβά-
νει ενδεικτικά:

1. Διετές Πρόγραμμα ειδίκευσης στη Βέροια, στη Ζωική παραγωγή (βοοτροφία) ή Δενδρο-
κομία ή Κηπευτικών ή Διαχείρισης αποβλήτων

2. Διετές Πρόγραμμα στην Αλεξάνδρεια, στα Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας- Βιομηχανικά ή 
Φυτά Γεωργίας Ακριβείας και

3. Διετές Πρόγραμμα στη Νάουσα, Οινολογίας ή Δενδροκομίας ή Ειδίκευσης στις ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας και δη στην υδροηλεκτρική.

Σύμφωνα με την κ. Καρασαρλίδου, η πρόταση αυτή διαμορφώθηκε με βάση τα Τμήματα 
που θα έχει το Διευρυμένο Διεθνές Πανεπιστήμιο και αυτά που λειτουργούν σήμερα στα Ε-
ΠΑ.Λ. Βέροιας, Αλεξάνδρειας και Νάουσας, στη λογική εναρμόνισης του εκπαιδευτικού συστή-
ματος με τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τους αναδυόμενους τομείς της τοπικής μας οικονομίας.

Ο Δήμος Βέροιας 
στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 

“IFT Belgrade 2019”

Στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «IFT 2019» του Βελιγραδίου συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Βασίλης Λυκοστρά-
της, εκπροσωπώντας το Δήμο Βέροιας.

Συμμετέχοντας δυναμικά σε μια σειρά διεθνών εκθέσεων του εξωτερικού, ο Αντιδήμαρχος, έπειτα από τη Διεθνή έκθεση 
της Κωνσταντινούπολης, παρευρέθηκε στη διεθνή έκθεση του Βελιγραδίου, μια από τις μεγαλύτερες των Βαλκανίων με τε-
ράστια συμμετοχή προορισμών, tour operators και επισκεπτών. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ο κ. Λυκοστράτης πραγματοποίησε μια σειρά επαφών με ανθρώπους του τουρισμού από 
τη γειτονική χώρα προβάλλοντας το τουριστικό προϊόν της Βέροιας σε μια καινούρια αγορά για το Δήμο μας αγορά. Επόμε-
νος σταθμός η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση σε παγκόσμιο επίπεδο στο Βερολίνο.
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

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

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

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

μενο Σάββατο είναι Ψυχοσάββατο. Την ημέρα αυτή 
οι χριστιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν μαζικά στα 
κοιμητήρια, προκειμένου να προσευχθούν για τους 
προσφιλείς τους νεκρούς.

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

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

Εκ της Ιεράς
 Μητροπόλεως

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Οι τρόφιμοι και οι  συνεργάτες της Τράπεζας Αγά-

πης-Συσσιτίου της Ιεράς  μας Μητροπόλεως ευχαριστούν 
τους κάτωθι για την προσφορά της αγάπης τους.

Την κ. Σοφία Κούνε για προσφορά 40 € αντί στεφάνου εις 
μνήμην Προδρόμου Τσαμπουλατίδη.

Την οικογένεια Πασχάλη Ζαννή για προσφορά 40 € αντί 
στεφάνου εις μνήμην Προδρόμου Τσαμπουλατίδη.

Την οικογένεια Σταύρου Τσαμπουλατίδη για προσφορά 
40 € αντί στεφάνου εις μνήμην του εξαδέλφου τους Προδρό-
μου Τσαμπουλατίδη.

Την οικογένεια Νικολάου Τρίγωνη για προσφορά 50 € 
αντί στεφάνου εις μνήμην Προδρόμου Τσαμπουλατίδη.

Τον κ, Θεόδωρο Μαμουδέλη για προσφορά 30 € αντί στε-
φάνου εις μνήμην Προδρόμου Τσαμπουλατίδη.

Την οικογένεια Αποστόλου Μπεσίνα για προσφορά 30 € 
αντί στεφάνου εις μνήμην Προδρόμου Τσαμπουλατίδη.

Την κ. Δέσποινα Μαυρομιχάλη για προσφορά 50 € εις 
μνήμην του αδελφού της Προδρόμου Τσαμπουλατίδη.

Τους Αδελφούς Μαυρομιχάλη για προσφορά 60 € εις 
μνήμην του θείου τους Προδρόμου Τσαμπουλατίδη.

Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά 50 € αντί στεφάνου 
εις μνήμην Προδρόμου Τσαμπουλατίδη,

Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά 55 € εις μνήμην Προ-
δρόμου Τσαμπουλατίδη.

Ανώνυμη οικογένεια  για  προσφορά 100 € αντί στεφάνου 
εις μνήμην  Προδρόμου Τσαμπουλατίδη.

Ανώνυμη’ οικογένεια για  προσφορά 100 € αντί στεφάνου 
εις μνήμην Προδρόμου Τσαμπουλατίδη.

Την κ.. Δέσποινα Κουμπούρη για προσφορά 50 € αντί 
στεφάνου εις μνήμην του συζύγου της.

Την κ. Ζωή Χατζηνικολάου για προσφορά 30 € αντί στε-
φάνου εις μνήμην του φίλου της Αντωνίου Αλιβιζάκου.

Την κ..Κ.Π. για προσφορά 50 € υπέρ προσφιλών ψυχών.
Την κ. Ι. Π. για προσφορά 100 € υπέρ προσφιλών ψυχών.
Την κ, Συρμούλα Πάπαρη για προσφορά 30 € υπέρ προ-

σφιλών ψυχών.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά πλήρους γεύματος 

υπέρ υγείας.
Ανώνυμο κύριο για προσφορά τροφίμων υπέρ υγείας.
Ανώνυμη κυρία για προσφορά πλήρους γεύματος υπέρ 

προσφιλών ψυχών.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά τροφίμων υπέρ προ-

σφιλών ψυχών.
Ανώνυμα κύριο για προσφορά 50 € υπέρ προσφιλών ψυχών.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά τροφίμων υπέρ προ-

σφιλών ψυχών.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά πλήρους γεύματος 

υπέρ υγείας.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά πλήρους γεύματος 

προσφιλών ψυχών.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά 100 € υπέρ υγείας.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΨΥΧOΣΑΒΒΑΤΟΝ
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών ότι το Σάββατο 

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

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

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

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

την κατασκευή ενός κοινοί δίσκου κόλλυβων, το απόγευμα της 
Παρασκευής

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

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

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ετήσια  Γενική 
Συνέλευση μελών

 
To Σάββατο  2  Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00΄ στα Γραφεία της Ενωσης  Απο-

στράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Ημαθίας   (Κονίτσης 4-Βέροια)  θα πραγμα-
τοποιηθεί  η ετήσια  τακτική Γενική Συνέλευση   των μελών, με θέματα συζήτησης:

1. Εκθεση  πεπραγμένων  έτους 2018
2. Εγκριση  προυπολογισμού  έτους  2019
3. Ενημέρωση  από τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας για τις τελευταίες οικο-

νομικές  εξελίξεις.-
 Παρακαλούνται  τα μέλη  της  Ενωσης  για  την  παρουσία  τους.

  Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο
    Ο   Πρόεδρος      Ο  Γενικός  Γραμματέας

 ΠΕΤΡΟΣ  ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΣΙΛΩΝΗΣ

Στα πλαίσια της Αποκριάς
Επίσκεψη του ΚΑΠΗ Δήμου 

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

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 27 

Φεβρουαρίου 2019 στις 4.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Α-
ναργύρων Βέροιας η Ευθυμία 
Μπάκη σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

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

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

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

3. Οικονομικός απολογισμός έτους 
2018

4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
5. Προϋπολογισμός οικονομικού έ-

τους 2019
6. Κριτική επί  των πεπραγμένων, 

προτάσεις μελών, ερωτήσεις, διευκρι-

νίσεις.
7. Έγκριση ή μη απολογισμού 

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

8. Δευτερολογία προέδρου, ανακοι-
νώσεις.

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

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

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος     

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε 

στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους 

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

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

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ



Για στημένα δημοσιεύματα, που τον εμπλέ-
κουν σε δήθεν διαπλοκή, κάνει λόγο μέσω συ-
νεργατών του ο υφυπουργός Μεταναστευτικής 
Πολιτικής Άγγελος Τόλκας.

Σχολιάζοντας πρωτοσέλιδο σαββατιάτικης ε-
φημερίδας («Στο Καρφί») υπό τον βαρύγδουπο 
τίτλο «Υπερκομματικό τρίγωνο διαπλοκής» με 
πολιτικά και επιχειρηματικά πρόσωπα, κύκλοι του 
υφυπουργού σημείωναν ότι οι αποκαλύψεις που 
υποσχόταν το έντυπο αποδείχθηκαν τελικά αβά-
σιμα ψεύδη στο πλαίσιο λασπολογίας εις βάρος 
του Άγγελου Τόλκα.

Σύμφωνα με ίδιους κύκλους του υφυπουργού 
από την Ημαθία: «Ως ελεύθερος επαγγελματίας 
και μαχόμενος δικηγόρος, συνεργάζεται μεταξύ άλλων και με 
την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και μάλιστα με 
δύο διαδοχικές και διαφορετικές διοικήσεις. Η συγκεκριμένη 
συνεργασία είναι γνωστή δημοσίως καθώς έχει επισκεφτεί το 
σύνολο των επιμελητηρίων της χώρας και έχουν προκύψει πολ-
λά προγράμματα κατά τόπους».

Επίσης σημειώνουν ότι «τα περί δήθεν ταξιδιού του με ελι-
κόπτερο στα Τρίκαλα είναι γελοία ψεύδη».

Τέλος, ότι ο Άγγελος Τόλκας «πορεύεται στην πολιτική και 

επαγγελματική του σταδιοδρομία δίχως εξαρτή-
σεις, με εφόδια την επαγγελματική του κατάρτιση 
και την καθημερινή προσπάθεια όπως χιλιάδες 
συμπολίτες μας».

Ο ίδιος, σχολιάζοντας την επίθεση προς το 
πρόσωπο και την οικογένεια του διεμήνυε προς 
πάσα κατεύθυνση:

«Αντιλαμβάνομαι πως η πολιτική μου επιλογή 
για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων 
απέναντι στη συντήρηση και την ακροδεξιά τυγχά-
νει συντονισμένης επίθεσης από κέντρα συμφερό-
ντων που στοχεύουν στην ηθική απομείωσή μου, 
αφού τα πολιτικά επιχειρήματα στέρευσαν. Μαται-
οπονούν. Το έχουν ξανακάνει και στο παρελθόν 

και οι σκευωρίες κατέπεσαν με κρότο. Έχω μάθει να παλεύω 
σε όλη την διαδρομή μου έως τώρα δίχως να λογαριάζω το 
πολιτικό κόστος, τις προσωπικές επιθέσεις και τα δόλια ψεύδη. 
Αλλά ούτε και τα μετέρχομαι. Με τις ίδιες αξίες θα συνεχίσω να 
πορεύομαι για την ενίσχυση της δημοκρατίας και των πολιτών. 
Για την απάλειψη του μπολιάσματος της κοινωνίας με δηλητή-
ριο και κιτρινισμούς».

Σημειώνεται ότι κ. Τόλκας πρόσφατα κέρδισε ανάλογη δίκη 
για συκοφαντική δυσφήμιση στο Πρωτοδικείο Βέροιας.

Ίσως ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Ναλμπάντης να έχει τους 
λόγους του και να μην θέλει να γίνει γνωστό ότι υποστηρίζεται 
και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως η πραγματικότητα για αυτόν είναι 
διαφορετική και το ξέρει. Η εφημερίδα «ΑΥΓΗ» γράφει με πολύ 
συγκεκριμένο τρόπο κάτι που η «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» ανέφερε: 
στην Αλεξάνδρεια ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει Κ. Ναλμπάντη.

Μόλις λίγες μέρες πέρασαν από την ανακοίνωσή μας, 
με την οποία κάναμε αναφορά στην κρυφή (κατά τα άλλα…) 
συνεργασία του υποψήφιου δημάρχου με τον ΣΥΡΙΖΑ – μια 
συνεργασία στην οποία αποφεύγουν να αναφερθούν ξεκάθαρα 
και ευθαρσώς αμφότεροι.

Όμως απ’ ότι φαίνεται αγγίξαμε “ευαίσθητες χορδές”!
Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας έσπευσε μέσα σε λίγες μόνο 

ώρες, με ανακοίνωσή της που εστάλη σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ, 
να μας επιβεβαιώσει και να “προστατεύσει” τον κ. Ναλμπάντη 
από το να δώσει ο ίδιος απάντηση - προσπαθώντας ταυτόχρο-
να να αιτιολογήσει την επιλογή της. Δεν θα σχολιάσουμε αυτή 
την ενέργεια, θα αφήσουμε να τη σχολιάσουν οι δημότες του 
Δήμου Αλεξάνδρειας.

Εμείς αυτό το οποίο κρατάμε από την ανακοίνωση της Ο.Μ 
ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας είναι ότι δημόσια παραδέχεται, κάτι που 

οι άλλοι υποψήφιοι επιμελώς κρύβουν από τους δημότες: ότι 
στο δήμο μας έγιναν έργα. Και αναφέρει συγκεκριμένα κάποια 
από αυτά. Είναι σίγουρο ότι στο άμεσο προεκλογικό μέλλον θα 
επανέλθουμε για το σύνολο των έργων τα οποία έγιναν ή είναι 
προγραμματισμένα να γίνουν.

Είναι γνωστό σε όλους ότι η τοπική αυτοδιοίκηση υλοποιεί 
έργα σε συνεργασία με κρατικούς φορείς, που φυσικά δεν 
έχουν κομματικό χρώμα. Εκτός κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί την κυ-
βέρνηση εργαλείο και όργανο του κόμματος και όχι εκφραστή 
του Ελληνικού Λαού και αντιμετωπίζει τους πολίτες ανάλογα με 
την κομματική τους ταυτότητα και άποψη.

Δεν έχουμε κανέναν λόγο αντιπαράθεσης με την Ο.Μ. 
ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας σε ότι αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Πιστεύουμε επίσης στη συνεργασία με τις Κυβερνήσεις και το 
σύνολο των τοπικών βουλευτών, όντας όμως διεκδικητικοί και 
απέναντι σε ότι είναι αρνητικό για το δήμο μας και την πατρίδα 
μας.

Όμως ο κ. Ναλμπά-
ντης εξακολουθεί να 
μην απαντά - ο ίδιος - 
σε δύο πολύ συγκεκρι-
μένα απλά ερωτήματα:

- Ποια είναι η άπο-
ψή του για τη συμφω-
νία των Πρεσπών;

- Είναι τελικά υπο-
ψήφιος υποστηριζόμε-
νος και από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ;

«Ώρας Ευθύνης»
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΑΣΟΥΣ ΦΥΤΕΙΑΣ

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

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

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

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χρήστος Γιαννούλης: 
«Υποκριτής 

ή τόσο αδαής 
ο κ. Τζιτζικώστας;» 

Απάντηση του Άγγελου Τόλκα 
σε δημοσιεύματα περί διαπλοκής 

 «Η πολιτική μου επιλογή τυγχάνει συντονισμένης επίθεσης από κέντρα 
συμφερόντων που στοχεύουν στην ηθική απομείωσή μου»

Ώρα Ευθύνης: “Τον κ. Ναλμπάντη καλέσαμε 
να απαντήσει, ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε...!”

Στον Περιφερειάρχη  
Απ. Τζιτζικώστα ανταπα-
ντάει ο υποψήφιος του 
ΣΥΡΙΖΑ για την Περιφέ-
ρεια Χρ. Γιαννούλης: 

«Ο κ. Τζιτζικώστας 
μάλλον δεν κατανοεί ότι η 
υλοποίηση των ευρωπα-
ϊκών προγραμμάτων δεν 
σχετίζεται με την απορ-
ρόφηση, αλλά αφορά την 
εκταμίευση, ή αλλιώς «τις 
πληρωμές, οι οποίες ση-
μαίνουν ότι τα έργα τρέ-
χουν», όπως ο ίδιος έχει 
δηλώσει στο παρελθόν. 
Και στο πεδίο των πληρωμών, δηλαδή 
της υλοποίησης, αποδεικνύεται περίτρα-
να η αδράνειά του.

Μας καλεί να διασταυρώσουμε τα 
στοιχεία με την κυβέρνηση, όταν τα στοι-
χεία είναι δημόσια, διαθέσιμα σε όλους. 
Αν δεν το γνωρίζει, του συστήνουμε να 
επισκεφθεί το anaptyxi.gov.gr. Τον επί-
σημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης που παρέχει 
αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία 
υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Ας αφήσει λοιπόν τις νουθεσίες και ας 
ενημερωθεί πρώτα ο ίδιος για τις αρμοδι-
ότητες του θεσμού στον οποίο προΐστα-
ται, αλλά και για τα στοιχεία της αναποτε-
λεσματικότητας του τα οποία φαίνεται -ή 
επιλέγει- να αγνοεί.

Δεν θα του κάνουμε όμως τη χάρη, ό-
πως μας καλεί, να περιμένουμε την 26η-
Μαρτίου, για να παρουσιάσουμε την ε-
γκληματική αδράνειά του που αφήνει την 
Κεντρική Μακεδονία χωρίς τα πολύτιμα 
κονδύλια που θα μπορούσαν να συμβάλ-
λουν στην καταπολέμηση της φτώχειας, 
καθώς επίσης στην τόνωση της απασχό-
λησης και της ανάπτυξης.

Τέλος, να τον ενημερώσουμε ότι ο 
μόνος που διακατέχεται από άγχος και 
εκνευρισμό είναι ο ίδιος, άλλωστε το σχε-
τικό βίντεο που παραθέτουμε από την 
Έδεσσα μιλάει από μόνο του. Διακατέχε-
ται από άγχος και εκνευρισμό μπροστά 
στις αλήθειες τις οποίες παρουσιάζουμε, 
αντιλαμβανόμενος το ηχηρό μήνυμα που 
θα πάρει στην κάλπη από τους πολίτες 
της Κεντρικής Μακεδονίας: πλέον κοιτά-
με μπροστά για μία Κεντρική Μακεδονία 

της συνεργασίας, της 
ανάπτυξης και της προ-
όδου.

Και τώρα που κάνα-
με σαφές «ό,τι δεν έχει 
κατορθώσει να αντιλη-
φθεί ή να ενημερωθεί 
μέχρι τώρα» τον καλού-
με και πάλι να απαντή-
σει. 

Την ώρα που πε-
ριοδεύει από νομό σε 
νομό και «διαφημίζει» 
τις σακούλες με τρόφι-
μα της ΕΕ που μοιράζει 
στους άπορους συμπο-

λίτες μας, ένα χρόνο πριν ολοκληρωθεί η 
περίοδος 2014-2020 κι ενώ η υλοποίηση 
(εκταμιεύσεις-πληρωμές) των σχετικών 
έργων ΕΣΠΑ στο σύνολο της χώρας φτά-
νει στο 39%:

• Γιατί στην Πέλλα από τον συνο-
λικό προϋπολογισμό των 54,5 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, έχουν προχωρήσει έργα μό-
λις 8,7 εκατομμυρίων (υλοποίηση 16%);

• Γιατί στην Ημαθία από τον συ-
νολικό προϋπολογισμό των 74,3 εκατομ-
μυρίων ευρώ, έχουν προχωρήσει έργα 
μόλις 12,6 εκατομμυρίων (υλοποίηση 
17%);

• Γιατί στη Χαλκιδική από τον  
προϋπολογισμό του 1,2 εκατομμυρίων 
ευρώ για την καταπολέμηση της φτώ-
χειας, έχουν υλοποιηθεί έργα μόλις 
163.116 ευρώ (υλοποίηση 14%); Γιατί 
από τον  προϋπολογισμό του 1,8 εκα-
τομμυρίων ευρώ για την προώθηση της 
απασχόλησης, έχουν υλοποιηθεί έργα 
μόλις 297.151 ευρώ (υλοποίηση 17%);

• Γιατί στις Σέρρες από τον προ-
ϋπολογισμό των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ 
για την προώθηση της απασχόλησης, 
έχουν υλοποιηθεί έργα μόλις 551.888 
ευρώ (υλοποίηση 17%);

• Γιατί στην Πιερία από τον προ-
ϋπολογισμό των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ 
για την προώθηση της απασχόλησης, 
έχουν υλοποιηθεί έργα μόλις 476.810 
ευρώ (υλοποίηση 18%);

ΥΓ: Γνωρίζουμε ότι είναι το… παρα-
χαϊδεμένο παιδί της κυβέρνησης, αλλά 
ούτε αυτή την εύνοια δεν κατάφερε να 
μετατρέψει σε όφελος για τους πολίτες 
της Κεντρικής Μακεδονίας» 



CMYK
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Ανακοινώθηκαν από 
την ΚΕΔ οι διαιτητές 
που θα διευθύνουν 

τα παιχνίδια της 19ης αγωνι-
στικής. Τον αγώνα Ηρακλή 
- Παναχαικής θα διευθύνει ο 
κ. Καραντώνης όπως και τον 
αγώνα Τρίκαλα - Εργοτέλης  
ο κ. Μαλούτας και οι δύο του 
συνδέσμου Ημαθίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Σάββατο (2/3)

14:00 Βόλος – ΑΟΧ-Κισσαμικός
Διαιτητής: Τσετσίλας (Γρεβενών)
Βοηθοί: Στεφουλης (Γρεβενών), Δε-

μερτζής (Πέλλας)
4ος: Αγγελάκης (Μακεδονίας)

15:00 Τρίκαλα – Εργοτέλης
Διαιτητής: Μαλουτας (Ημαθίας)
Βοηθοί: Γιάντσης (Ημαθίας), Σακκας 

(Θεσσαλίας)
4ος: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)

15:00 Πλατανιάς – Απόλλων Πόντου
Διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθηνών)
Βοηθοί: Κολλιάκος (Αθηνών), Πα-

γουρτζής (Πειραιά)
4ος: Βλάχος (Ανατολικής Αττικής)

15:00 Ηρόδοτος – Δόξα Δράμας
Διαιτητής: Σωτηριάδης (Λασιθίου)
Βοηθοί: Πριόνας (Ευβοίας), Χρηστά-

κος (Πειραιά)
4ος: Κολύτας (Λασιθίου)

Κυριακή (3/3)
15:00 Σπάρτη – Απόλλων Λάρισας
Διαιτητής: Αντωνίου (Ανατολικής Ατ-

τικής)
Βοηθοί: Καραθανάσης (Ανατολικής 

Αττικής), Μαυραντωνάκης (Ηρακλείου)
4ος: Καδδάς (Αχαΐας)

15:00 Ηρακλής – Παναχαϊκή
Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Νίκζας (Λάρισας), Μπαλια-

κας (Κοζάνης)
4ος: Σιδηρόπουλος (Έβρου)

15:00 Αήττητος Σ πάτων – Αιγινιακός
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτικής Αττικής)
Βοηθοί: Πλακας (Δυτικής Αττικής), 

Κοκμοτός (Δωδεκανήσου)
4ος: Τσουκαλάς (Αθηνών)

15:00 Α.Ε. Καραϊσκάκης – Κέρκυρα
Διαιτητής: Θεοδωρόπουλος (Φλώ-

ρινας)
Βοηθοί: Φαλτακας (Γρεβενών), Τσιλί-

κας (Αιτ/νίας)
4ος: Ματσούκας (Αιτ/νίας)

FootballLeague
Στον αγώνα Ηρακλή-Παναχαικής

διαιτητής ο Δημήτρης Καραντώνης (Ημαθίας)

Γ’ Εθνική
ΝίκηΑγκαθιάς-ΠΣΒέροιαδιαιτητής

οκ.Πολυχρόνης(Πιερίας)

Στον ποίο κρίσιμο αγώνα 
της 21ης αγωνιστικής 
στην Γ’ Εθνική και στον 

2ο όμιλο μεταξύ της Νίκης 
Αγκαθιάς και της Βέροιας 
διαιτητής διορίστηκε ο κ. 
Πολυχρόνης Φώτιος από τον 
σύνδεσμο της Πιερίας με 
βοηθούς τους κ.κ Βρούζο και 
Κουτσικανίδη (Πιερίας). Aνα-
λυτικά όλο το πρόγραμμα και 
οι διαιτητές:

Κουφάλια- Αγρ. Αστέρας  διαιτητής ο 
κ. Μπούτσικος του συνδέσμου Μακεδονί-
ας με βοηθούς τους κ.κ Κουφό και Μαδί-
ντση (Μακεδονίας) 

Εδεσσαϊκός- Μελιτέας διαιτητής ο κ. 
Σκούτας από τον σύνδεσμο Χαλκιδικής 
και βοηθοί οι κ.κ Γούτας και Τσιρώνας 
(Χαλκιδικής) 

ΑΣ Γιαννιτσά- Κύμινα διαιτητής ο κ. Παραδεισόπουλος από τον σύνδεσμο της Πιε-
ρίας με βοηθούς τους κ.κ Μηνούδη και Σαλτσίδη (Πιερίας)

Νίκη Αγκαθιάς- ΠΣ Βέροια διαιτητής ο κ. Πολυχρόνης του συνδέσμου Πιερίας 
με βοηθούς τους κ.κ Βρούζο και Κουτσικανίδη (Πιερίας) 

Μακεδονικός- Αρης Παλαιοχωρίου διαιτητής ο κ. Γιουματζίδης από τον σύνδεσμο 
της Πέλλας με βοηθούς τους κ.κ Δέλιος και Κεσισόγλου  (Πέλλας )

Αμύνταιο - Αλμωπός διαιτητής ο κ. Σπυριάδης από τον σύνδεσμο Χίου και βοηθοί 
οι κ.κ Βράχαλης και Βογδόπουλος (Κοζάνης) 

Τρίγλια- Λαγκαδάς διαιτητής ο κ. Σαφούρης από τον σύνδεσμο Σερρών και βοηθοί 
οι κ.κ Κρυωνάς και Σάκκος (Σερρών)

Ο Μέγας Αλέξανδρος 
Τρικάλων ήταν ο 
μεγάλος νικητής του 

ντέρμπι της  21ης αγωνιστι-
κής, στην Α’ κατηγορία της 
ΕΠΣ Ημαθίας.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-1 
της Νάουσας (με το ίδιο σκορ που την 
κέρδισαν και πριν μια βδομάδα για το 
κύπελλο) και την προσπέρασαν στην 
βαθμολογία, μένοντας με αξιώσεις στο 
κυνήγι της πρώτης θέσης. Από την άλ-
λη πλευρά οι «κυανόλευκοι» έμειναν 
τέσσερις βαθμούς πίσω από την κο-
ρυφή.

Δίδυμο έχουμε πλέον στην κορυφή 
της βαθμολογίας, αφού το Ροδοχώρι 
αναδείχθηκε ισόπαλο 2-2 στην δυνατή 
έδρα του Μακροχωρίου, με τους γηπε-

δούχους να ισοφαρίζουν στις καθυστε-
ρήσεις (!), κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο 
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας και με την άνετη 
νίκη του (5-1) επί της Χαρίεσσας έ-
πιασε τους «κιτρινομπλέ» στην πρώτη 
θέση!

Εύκολη εντός έδρας νίκη πέτυχε και 
το Πλατύ που επικράτησε της ουραγού 
Αγ. Βαρβάρας με σκορ 3-0.

Από εκεί και πέρα, ο Κοπανός συνέ-
τριψε με 6-1 το Κλειδί, ενώ το Παλαιο-
χώρι κέρδισε με σκορ 3-0 την αξιόμαχη 
νεανική ομάδα της Αγ. Βαρβάρας.

Ισόπαλο 1-1 έληξε το ντέρμπι της 
ουράς μεταξύ Αχιλλέα Νάουσας και Με-
λίκης.

Α’ΕΠΣΗ-21ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πλατύ - Επισκοπή:  ..................3-0

ΠΑΟΚ Αλεξ. - Χαρίεσσα:  ........5-1
Παλαιοχώρι - Αγ. Βαρβάρα: ... 3-0
Αχιλλεάς Ν. - Μελίκη:  .............1-1
Κοπανός - Κλειδί:  ...................6-1
Τρίκαλα - Νάουσα ...................2-1
Μακροχώρι - Ροδοχώρι:  .........2-2
Μαρίνα - Αγ. Μαρίνα: ............. 0-0 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
1)ΓΑΣ Ροδοχωρίου  ..................50
- ΠΑΟΚ Αλεξ.  ..........................50
3) Τρίκαλα  ...............................49
4) ΦΑΣ Νάουσα  ......................46
5)Πλατύ  ...................................46
6) ΓΑΣ Κοπανού  ......................31
7) Επισκοπή  ............................26
8) Χαρίεσσα  ............................24
9) Αγ. Μαρίνα  ..........................23
10) Παλαιοχώρι  .......................23
11) Μακροχώρι  ........................21

12) Αχιλλέας  .............................21
13) ΑΟ Μαρίνας  ........................17
14) Κλειδί  ..................................13
15) Μελίκη  ..................................9
16) Αγ. Βαρβάρα .........................4
-Έναν αγώνα λιγότερο έχουν Χαρί-

εσσα και Μελίκη 

Eπόμενηαγωνιστική
Σάββατο2Μαρτίου

ΠΑΟΚ Αλεξ .- Πλατύ 
Νάουσα-     Μαρίνα 
Αγ. Μαρίνα  - Ροδόχώρι 
Αγ. Βαρβάρα - Κοπανός
Μελίκη - Τρίκαλα 
Επισκοπή- Παλαιοχώρι 
Κλειδί- Μακροχώρι 
Χαρίεσσα- Αχιλλέας Νάουσας

ΕΠΣ Ημαθίας

«Δίδυμο»στηνκορυφήμετάτηνισοπαλία
τουΡοδοχωρίουκαιτηννίκητουΠΑΟΚ

Πραγματοποιήθηκε το 
Διεθνές Τουρνουά 
Πάλης «Ακρόπολης» 

U15 με τη συμμετοχή 10 
χωρών στο Ολυμπιακό Κέντρο 
Πάλης Άνω Λιοσίων το Σάββα-
το 23 Φεβρουαρίου.

Ο αθλητής Νικόλαος Μακρυγιάννης α-
πό την Αλεξάνδρεια συμμετείχε στο τουρ-
νουά με την πρωταθλήτρια ομάδα που 
αγωνίζεται με τον «Παλαιστικό Σύλλογο» 
Ευκαρπίας και εκπροσώπησε την Ελλάδα.

Μετά από 20 μέρες προετοιμασίας 
στην Αρμενία και τη Γεωργία και με την 
πολύτιμη καθοδήγηση από τους προπονη-
τές του Παναγιώτη Κουτσουπάκη και Θέμη 

Ιακωβίδη, ο αθλητής αγωνίστηκε σε πέντε 
αγώνες των τεσσάρων λεπτών με πολύ 
καλή απόδοση κερδίζοντας πέντε σερί νί-
κες που τον ανέβασαν στο πρώτο σκαλί 
του βάθρου.

Συγχαρητήρια στον αθλητή για τη διά-
κριση του και στους προπονητές του, που 
αφιλοκερδώς τον προετοιμάζουν για καλύ-
τερη απόδοση.

Να σημειωθεί πως ο Σύλλογος Ευ-
καρπίας για το 2019 είχε μέχρι στιγμής 
στο Πανελλήνιο 1 θέση στους άντρες και 
στους εφήβους και ετοιμάζονται για τους 
παίδες και τους παμπαίδες που αγωνίζε-
ται και ο Νίκος Μακρυγιάννης με αθλητές 
μεγαλύτερης ηλικίας γεγονός που κάνει 
τη νίκη του αθλητή ακόμα πιο σημαντική.

Πρώτη θέση στο Διεθνές Τουρνουά 
Πάλης «Ακρόπολης» για τον Νίκο 

Μακρυγιάννη από την Αλεξάνδρεια
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Tην Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 
πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος 
χορός και η κοπή της βασιλό-

πιτας του Α.Σ. Ρωμιός, στο Ακρό-
πολη Restaurant & Music Hall, σε 
μια κατάμεστη αίθουσα με παρουσία 
γονέων, αθλητών, παραγόντων, 
χορηγών, αλλά και φίλων του συλ-
λόγου μας.

Ευχαριστούμε για την ζεστή ατμόσφαιρα και τη 
χαρά που μας προσέφεραν με τη παρουσία τους .

Ευχαριστούμε θερμά τους εκπροσώπους της 

τοπικής αυτοδιοικήσεως:
- Θεόφιλο Κορωνά αντιδήμαρχο Βέροιας 
- Στέργιο Διαμάντη πρόεδρο ΚΑΠΑ Βέροιας
- Συρμούλα Τζήμα-Τόπη Σύμβουλο Βέροιας, 

πρόεδρο ΔΗΜ.ΤΟ Βέροιας
- Αντώνιο Μαρκούλη δικηγόρο και υποψήφιο 

Δήμαρχο Βέροιας
- Ιωάννη Μ. Παπαγιάννη δικηγόρο και υποψή-

φιο Δήμαρχο Βέροιας
- Αλέξανδρο Τσαχουρίδη δικηγόρο, τ. πρόεδρο 

δικηγορικού συλλόγου Βέροιας, και υποψήφιο δη-
μοτικό σύμβουλο με τον συνδυασμό, Δράση με 
γνώση, του Κ. Βοργιαζίδη

Τις οικογένειες Γεωργιάδη και Λάμπρογλου
Το εστιατόριο Ακρόπολη και τον ιδιοκτήτη Νικό-

λαο Τσιλιγγερίδη
Την ορχήστρα και τον Χρήστο Λένο 
Τους Ροζίτα - Γιάννα - Νατάσα – Λευτέρη - Ρο-

ζαλία - Ηλέκτρα – Θέα - Ελένη –Σαμψών - Δημή-
τρη και όλους όσους βοήθησαν στην διοργάνωση 
της εκδήλωσης.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζουν οι πολλοί επιχειρηματίες 
που απλόχερα προσέφεραν τα δώρα της λαχειο-
φόρου αγοράς μας , καθώς και το Ζαχαροπλαστείο 
“Lido” που ως μεγάλος χορηγός της εκδηλώσεως , 
μας προσέφερε τη βασιλόπιτα και τα τσουρεκάκια 
που μοιράστηκαν και ιδιαιτέρως τον κ. Γιώργο Κου-
τόβα για την βοήθεια του.

Σας ευχόμαστε καλή και ευλογημένη χρονιά με 
προσωπική και οικογενειακή υγεία, πολλές και κα-
λές επιτυχίες στους αθλητές μας και ευχόμαστε να 
σας έχουμε συνέχεια στο πλευρό μας.

Μεεκτίμηση,
τοΔ.Σ.τουΑΣΡωμιόςΒέροιας

Με τη συμμετοχή 480 αθλητών 
από Συλλόγους 14 Ευρω-
παϊκών χωρών διεξήχθη το 

Σαββατοκύριακο 23 & 24 Φεβρουαρί-
ου στη Ρώμη της Ιταλίας το «ROMA 
OPEN 2019» το οποίο αποτελεί ένα 
από τα πιο γνωστά ανοιχτά Διε-
θνή Πρωταθλήματα. Το τουρνουά 
φιλοξενήθηκε στην αθλητική σάλα 
Palatorrino με διοργανώτρια ομάδα 
την Extreme Fighters Team της ιταλι-
κής πρωτεύουσας.

Ο Αθλητικός Σύλλογος «Τέτραθλον» Νάουσας 
έδωσε δυναμικό παρόν με αποστολή τριών αθλητών 
οι οποίοι πραγματοποίησαν σπουδαία εμφάνιση α-

πέναντι σε ξένους αντιπάλους κερδίζοντας μετάλλια, 
εντυπώσεις αλλά και τα ευμενή σχόλια των διοργα-
νωτών. 

Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η δεκάχρονη Δημη-
τριάδου Γεωργία στο αγώνισμα της ελεύθερης μο-
νομαχίας ενώ το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η 
εντεκάχρονη Καρυπίδου Βαρβάρα στο αγώνισμα της 
σκιαμαχίας. Στον αγώνα πριν τα μετάλλια σταμάτησε 
η εξαιρετική απόδοση του Πλουμπίδη Βασίλειου ο 
οποίος βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για το Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα της Γερμανίας τον ερχόμενο 
Απρίλιο. Την αποστολή του Συλλόγου οργάνωσε και 
συνόδευσε στο εξωτερικό ο Διεθνής Εκπαιδευτής 
Δημητριάδης Παναγιώτης 5 DAN. Ο ίδιος είχε την 
ευκαιρία να συναντηθεί με αθλητές, προπονητές και 
διαιτητές με τους οποίους συνδέεται με αμοιβαία 
φιλία ετών, ενώ δεν παρέλειψε, στο περιθώριο των 
αγώνων, να περιηγήσει τους αθλητές του στα αξιο-
θέατα της Αιώνιας Πόλης.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του
έκοψε ο ΑΣ Ρωμιός

ΟΑθλητικόςΣύλλογος«Τέτραθλον»
στηνΡώμημεμετάλλια

Σύμφωνα με την Ειδική Προκήρυ-
ξη του Πρωταθλήματος  ΕΦΗΒΩΝ 
αγωνιστικής Περιόδου 2018-19, 
στο FINAL FOUR, θα πάρει μέρος 
η πρώτη και η δεύτερη ομάδα της 
βαθμολογίας του κάθε ομίλου της 
πρώτης  φάσης (σύνολο τέσσερις).

Οι ομάδες είναι:
Α΄ΟΜΙΛΟΣ:
1ος:  ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
2ος: ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Β΄ΟΜΙΛΟΣ
1ος: ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2ος: ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΦΑΣΗFINALFOUR
Α΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΠΙΕΡΙ-

ΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 09/03/2019 - Ω-

ΡΑ: 18:00΄- ΓΗΠΕΔΟ: ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
Β΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

- ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 09/03/2019 - Ω-

ΡΑ: 20:00΄- ΓΗΠΕΔΟ: ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ  FINAL FOUR
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ: ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ Α΄- Β΄ Η-

ΜΙΤΕΛΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 10/03/2019 - Ω-

ΡΑ: 17:00΄- ΓΗΠΕΔΟ: ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΕΣ Α΄- Β΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 10/03/2019 - Ω-

ΡΑ: 19:00΄- ΓΗΠΕΔΟ: ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

Η νικήτρια ομάδα του τελικού αγώνα του 
FINAL FOUR θα ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια 
ομάδα της ΕΚΑΣΚΕΜ και θ’ αγωνιστεί  στους 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ.

Μετά το τέλος των αγώνων της Τελικής Φά-
σης του FINAL FOUR, στη Πρωταθλήτρια ο-
μάδα  (νικήτρια του Τελικού) θα απονεμηθεί 
ΚΥΠΕΛΛΟ και ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με  ΧΡΥΣΟ ΜΕ-
ΤΑΛΛΙΟ στους 12 αθλητές καθώς και στον προ-
πονητή τους.

Στις ομάδες που θα καταλάβουν την 2η (ητ-
τημένη του Τελικού) και 3n (νικήτρια του Μικρού 
Τελικού) θέση, θ’ απονεμηθούν ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με 
ΑΡΓΥΡΟ και ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ,  αντίστοιχα. 

ΕΚΑΣΚΕΜ

FinalFourΠρωταθλήματοςΕφήβων2018-19

Τρίτη νίκη για την νεανική ομάδα γυναικών του 
Ποσειδώνα Βέροιας επί του Αριστοτέλη Φλώρινας με 
3-0 σετ στο ΔΑΚ Δ, Βικέλας στο Μακροχώρι. . Από 
την αρχή του αγώνα τα κορίτσια του Ποσειδώνα έδει-
ξαν αποφασιστικότητα και πάθος για να επιτύχουν την 
νίκη και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην μαχητική 
ομάδα της Φλώρινας. Τα σετ 25-15, 25-17 και 25-22.

Όλα τα κορίτσια έδωσαν το καλύτερο εαυτό τους 
και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας είναι πολύ ικανο-

ποιημένο από την πρόοδο και την εξέλιξη όλων των 
νεαρών αθλητριών.

Διακρίθηκαν οι Σαράφη Μαρία, Ζησιού Κορνηλία, 
Τσιότρα Μαρία και Γρηγοριάδου Αρχοντή

Σύνθεση (Λουκάς Στέργιος) Μπέη Βασιλική, Τσα-
νασίδου Ελβίρα, Μπαντή Διονυσία, Ζησιού Κορνη-
λία, Σαράφη Μαρία, Τσιότρα Μαρία, Γρηγοριάδου 
Αρχοντή, Μουρατίδου Γωγώ, Μαραβελάκη Ελένη, 
Πάντσιου Ελένη.

Βόλεϊγυναικών
Κέρδισε τον Αριστοτέλη Φλώρινας

ο Ποσειδώνας με 3-0 σετ



Ετήσιος χορός της 
Τσικνοπέμπτης από τον 

Σύλλογο 
Μικρασιατών Ημαθίας

 Ο Σύλλογος Μικρασια-
τών Ημαθίας, όπως κάθε 
χρόνο, πιστός στην τήρη-
ση του εθίμου της Τσικνο-
πέμπτης διοργανώνει τον 
ετήσιο χορό του στο κοσμι-
κό κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ» ΣΤΟ 
Μακροχώρι Βέροιας. 

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

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

    Η μελωδικές φωνές της Έλενας Μουδίρη-Χασιώτου και του χοράρχη του 
συλλόγου Ιορδάνη Κουτσιμανή (ούτι)  στα Μικρασιάτικα με σολίστα στο βιολί  και 
ποντιακή λύρα Αντώνη Καλατή, του Νίκου Τσαγκαλίδη στο δημοτικό και ποντι-
ακό πρόγραμμα με σολίστα στο κλαρίνο Τριαντάφυλλο Ασσαρτζή ,το κανονάκι, 

τα πλήκτρα, τα 
τουμπερλέκ ια , 
ντέφια, μπεντίρ, 
νταούλια, κουτά-
λια ,ζίλια και οι 
πολλές εκπλήξεις 
με δώρα μοναδι-
κά, θα  ικανοποι-
ήσουν τις απαι-
τήσεις για γλέντι 
από όλη την Ελ-
λάδα. Ώρα έναρ-
ξης 8:30 μ.μ. 

   Προσκλή-
σ ε ι ς  δ ι α τ ί θ ε -
νται  στα τηλ.: 
6 9 7 4 9 3 8 7 1 3 , 
6 9 7 7 4 6 0 5 7 4 , 
6944041040

Γιατί όπως έ-
λεγαν οι παλιοί, 
αν  πετύχε ι  η 
Αποκριά θα πε-
τύχει η σοδειά!!! 
Σας περιμένου-
με…

Το ΔΣ του 
Συλλόγου
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H Σχολή Γονέων 
του «Έρασμου» ξεκίνησε 

- Δηλώστε έγκαιρα 
συμμετοχή

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

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

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

Με τιμή για το Δ.Σ.

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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
 ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
 

Ετήσιος 
Χορός και 

Κοπή της Πίτας
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου προσκαλεί όλα τα μέλη 

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

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

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

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

 
  Το Δ.Σ.

“TONI GUN” 
TONIS SFINOS την 

Τσικνοπέμπτη 
ξανά στη Νάουσα

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

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

Πριν την έναρξη της συναυλίας θα προηγηθεί σόου 
πυροτεχνημάτων και η βράβευση των νικητών του μαθη-
τικού διαγωνισμού ζωγραφικής «Γίνε νονός της Αποκριάς 
2019». Η συμμετοχή όλων στη διασκέδαση είναι ελεύ-
θερη και «επιβεβλημένη». Σε περίπτωση κακοκαιρίας 
η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο 
Νάουσας.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

τά το διά στη μα α πό 25-2-2019 μέχρι 3-3-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το 
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη 
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλο-
χώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι

Προορισμός: Βέροια
 5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45, 

14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 

14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας:  Μακροχώρι, 

Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσά-
κι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

Προορισμός: Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15, 

7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00, 
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45 
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ, 
19:45, 20:45, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T, 
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 , 
17:45T,18:30,19:30T,20:00, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00 
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0 
19:00,19:15T,20:15,20:45T, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,  

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ, 
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00, 
19:00Τ,20:15,21:00Τ,  21:30

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2331076650
 Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . .2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών . . . . .

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . .2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . . .2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . .23333 50144
Γραφείο Προσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Πέμπτη

28-2-2019
13:30-17:30 ΚΑΛΑΪ-

ΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η-
ΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 
23310-62989

21:00-08:00ΖΑΜΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 26 23310-24123 

Φαρμακεία

Χωρίς να καταβάλει ιδιαίτερη 
προσπάθεια ο ΠΑΟΚ, παίζοντας στο 
Δημοτικό στάδιο της Αλεξάνδρειας, 
νίκησε με το ευρύ 5-1 την Χαρίεσσα, 
οι παίκτες της οποίας παρουσιάστη-
καν φανερά επηρεασμένοι από τον 
θάνατο προ 10μέρου του 17χρονου 
συμπαίκτη τους Χρήστου Πετρίδη.

Στο σκορ προηγήθηκαν οι φιλο-
ξενούμενοι με αυτογκόλ του Βουλγα-
ρόπουλου στο 21ο λεπτό, ωστόσο η 
συνέχεια ανήκε στους «ασπρόμαυ-
ρους»!

Στο 23’ ο Β. Κούκλας ισοφάρισε σε 
1-1, ενώ ένα λεπτό πριν τη λήξη του 
ημιχρόνου ο Βεζυριανόπουλος έβαλε 
σε θέση οδηγού τον ΠΑΟΚ.

Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι 
ήταν ανώτεροι και στο 57’ ο Αργυ-
ρόπουλος έγραψε το 3-1, ενώ στο 
64’ ο ίδιος παίκτης έκανε τέσσερα τα 
τέρματα της ομάδας του.

Το τελικό 5-1 διαμόρφωσε στο 80’ 
ο Πετράι, ενώ δοκάρι (οριζόντιο) είχε 
για τους γηπεδούχους ο Αργυρόπου-
λος.

Η διαιτησία του Κοζανίτη Γεωργιά-
δη ήταν πολύ καλή.

ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ.: Χατζημιχαήλ, Κού-
κλας Β., Κίτσας Λ., Μπουκλάς Γ. (66’ 
Καρατάσος), Κούκλας Α., Ζωγράφος, 
Φωτιάδης (66’ Πέτκος), Πετράι, Αρ-
γυρόπουλος, Βουλγαρόπουλος (46’ 
Κίτσας Γ.), Βεζυργιαννόπουλος.

ΧΑΡΙΕΣΣΑ: Ηλιάδης, Πίττος, Γιαν-
νακός, Δελητζάκης, Ανάδος, Μπά-
μπος, Ίντος, Αμπαρλής, Τηλκερίδης, 
Σαρακατσάνος, Διτσόλας (35’ λ.τ. 
Ντάντος).

* Ανθοδέσμη και λουλούδια στην 
φανέλα με το Νο 5 του αδικοχαμένου 
Πετρίδη, που βρισκόταν στον πάγκο 
της Χαρίεσσας εναπόθεσαν οι παί-
κτες του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας.

* Μετά την επίτευξη του γκολ της 
ισοφάρισης, ο 16χρονος Κούκλας 
Β. που το πέτυχε, έτρεξε στο σημείο 
που ήταν η φανέλα του Πετρίδη και 
την φίλησε. Ο νεαρός παίκτης του 
ΠΑΟΚ, με τον 17χρονο Πετρίδη ήταν 
συμπαίκτες στις Μικτές της ΕΠΣΗ.

πηγή: kerkidasport.gr

ΝίκησετηνΧαρίεσσακαιέπιασε
κορυφήοΠΑΟΚΑλεξάνδρειας

Ανώτερο το Πλατύ κέρδισε 
3-0 την Επισκοπή

Καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η ομάδα 
του Πλατέος, πρόσθεσε άλλους τρεις βαθμούς στο 
ενεργητικό της, επικρατώντας στο γήπεδό της με 

σκορ 3-0 της Επισκοπής. Στο 31’ ο Καραντουλαμάς, στο 
40’ ο Σερμπίνης και στο 53’ ο Κίρτσογλου, πέτυχαν τα τρία 
τέρματα του Αγροτικού Αστέρα. Στο 46’ οι φιλοξενούμενοι 
έχασαν πέναλτι με τον Ντέλα, το οποίο απέκρουσε ο τερ-
ματοφύλακας των γηπεδούχων Μουσκεφτάρας.

Πολύ καλή ήταν η διαιτησία του Ρηγόπουλου (Νησελίτης, Γκόγκας).
ΠΛΑΤΥ: Μουσκεφτάρας, Μοσχόπουλος, Ιορδνόπουλος, Μπαντής, 

Ελευθεριάδης (60’ Ορφανός), Σερμπίνης, Χαλβατζής (61’ Κόυκλας), 
Κίρτσογλου, Αντωνίου (55’ Αναστάσης), Χαραλαμπίδης (61’ Καραού-
σογλου), Καραντουλαμάς.

ΕΠΙΣΚΟΠΗ: Προδρόμου, Γκάνιος, Καρυπίδης, Μουζάκι, Αδαμί-
δης, Αναστασιάδης, Δήμου, Τσόπτσης, Αλμαλιώτης, Λούρης, Ντέλας.

πηγή: kerkidasport.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-

κατοικία 72 τ,.μ. σε 

οικόπεδο 800 τ.μ. στο 

Γιανναχώρι Νάουσας, 

μ ε  κ ε ρ α μ ο σ κ ε π ή , 

κουφώματα αλουμινί-

ου, με καλοριφέρ. Τι-

μή συζητήσιμη. Τηλ.: 

6971 539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

320 τ.μ. στο Εργοχώ-

ρι, άρτιο και οικοδομή-

σιμο, περιφραγμένο. 

Τηλ.: 6936727365 και 

6972021312

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικό -

πεδο 310 τ.μ., εντός 

σχεδίου, με συντελε-

στή δόμησης 0,8, χτί-

ζει 240 τ.μ., γωνιακό 

κοντά στα Πολυκλα-

δικά, σε οικοδομμένο 

σημείο. Τηλ.:  6948 

386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, 

επί της περιφερειακής 

οδού σε εξαιρετιή τιμή. 

Μόνο σοβαρές προ-

τάσεις. Ώρες επικοι-

νωνίας: 09.00-14.00. 

Τηλ.: 6945 122583. 

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

λόνι-κουζίνα, κρεβατοκά-

μαρα και W.C., Αθανα-

σίου Διάκου 53 Βέροια. 

Τηλ.: 6978 657013.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα 60 τ.μ. στο 

κέντρο της Βέροιας 

(δωμάτιο, σαλόνι, κου-

ζίνα, W.C.), πλήρως 

ανακαινισμένο, 4ος ό-

ροφος ρετιρέ, κεντρική 

θέρμανση. Πληρ. τηλ.: 

6945 495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΩΝΧΩΡΩΝ

ΝΑΟΥΣΑ  ενοκιά-

ζονται επαγγελματικοί 

χώροι, γραφεία, με ατο-

μική θέρμανση. Πληρο-

φορίες στο τηλ.: 23320 

24784 & 6971 779135.

ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιά-

ζεται κατάστημα 100 

τ.μ., με μπαλκόνι 180 

τ.μ. και 1ος όροφος 

διαμέρισμα 90 τ .μ. 

σε χωραφοοικόπεδο 

2.315 τ.μ., κεντρική 

θέρμανση, ηλιόθερ-

μο. Τιμή λογική. Τηλ.: 

6971 706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-

παγγελματική στέγη, 

εμβαδού 45 τ.μ., αποτε-

λούμενη από 2 χώρους, 

πλήρως ανακαινισμέ-

νους (δίπλα στα Αστι-

κά), 1ος όροφος. Τηλ.: 

23310 60632 & 6946 

740621.

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

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

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

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

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

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

κών σημειωμάτων στο ergasiamrk@gmail.com. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-

παγγελματική στέγη στην 

Ανοίξεως, έναντι πάρκου 

Αγ. Αναργύρων χώρος 

90 τ.μ. (ημιόροφος) κα-

τάλληλα διαμορφωμένος, 

γωνία, φωτεινός, με θέα 

το πάρκο, πλήρως ανακαι-

νισμένος, αυτόνομη θέρ-

μανση, a/c, 1 δωμάτιο, 1 

ενιαίος πολύ μεγάλος χώ-

ρος, χωλ, μπάνιο, κουζινα 

εξοπλισμένη, μπαλκόνι 

περιμετρικό (ελάχιστα 

κοινόχρηστα). Τηλ.: 

6948 744632, 6976 

769046 (απόγευμα 

18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ZHTEITAI για εκ-

παιδευτ ική  υπηρε -

σία στην περιοχή της 

Βέροιας, νέος ή νέα  

πτυχιούχος ΑΕΙ, συνα-

φών της εκπαίδευσης 

ειδικοτήτων. Απαιτείται 

καλή επαφή με παιδιά 

ηλικιών 6-12, ευστρο-

φία και εγρήγορση. 

Αιτήσεις και βιογραφι-

κά γίνονται δεκτά έως 

της 30/3/2019 στην 

ηλεκτρονική διεύθυν-

ση: brainlandzervou@

gmail.com,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιού-

χος φαρμακοποιός για 

να εργασθεί σε φαρ-

μακείο της Βέροιας. Τηλ.: 

6942 840223.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο με 

γνώσεις Λογιστικής βιβλίων 

Γ΄ κατηγιρίας Αγγλικών για 

γραφείο Συν/σμού στην πε-

ριοχή του Διαβατού. Τηλ.: 

23310 44445 & αποστολή 

βιογραφικών στο: asifaist@

otenet.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

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

Πάρκινγκ,  Τιμή 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24526 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105968 ΠΑΠΑΚΙΑ, ενοικιάζονται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23019 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Οροφοδια-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 12885 ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 14421 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

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

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

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

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

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.



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

νο και αδειοδοτημένο 

προσωπικός ασφαλεί-

ας για μόνιμη εργασία 

όπως επίσης και μία 

κοπέλα για ημιαπασχό-

ληση. Πληροφορίες στα 

γραφεια της εταιρίας 

μας Θεσσαλονίκης 45 

και αποστολή βιογραφι-

κών στο e-mail: sales@

securitytsiflidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 

Delivery και κοπέλα για 

τύλιγμα στο ψητοπωλείο 

ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφο-

ρίες κ. Γιώργος - 6984 

472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώ-

λης για εργαστήριο 

κρεάτων. Πληροφορίες κ. 

Γιώργος 6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  ζητεί 24ωρη 

εργασία, ως εσωτερική, 

για φροντίδα ηλικιωμέ-

νων. Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβά -

νει την περιποίηση γε-

ρόντων, για πρωί ή για 

απόγευμα, καθαριότητα 

σπιτιών, γραφείων, σκά-

λες. Τηλ.: 6946 479828 & 

6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ  ι -

δ ι α ί τ ε ρ α  μ α θ ή μ α τ α 

Αρμον ίου & Ακορντε -

όν γ ια  αρχάριους κα ι 

προχωρημένους. Τηλ.: 

6946 364695 & 23310 

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, 

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
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ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία 

και εξειδίκευση στις μαθησιακες δυ-

σκολίες καθώς και κάτοχος άδειας 

διδασκαλίας αγγλικών παραδίδει μα-

θήματα σε παιδιά δημοτικού και γυ-

μνασίου. Τμές πολύ προσιτές. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συνταξιούχος, 

ευκατάστατος, ζητά γνωριμία με κυ-

ρία ηλικίας 55-70 ετών, για σοβαρή 

σχέση. Τηλ.: 6989 007541.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA SIVIC C,

μπλέ χρώμασε καλή κατάσταση και 

πολύ καλή τιμή. Τηλ: 6974544844 

και 23310-25476

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  TO Y O TA YA R I S 

1.300 κ.ε., μοντέλο 2007, αυτόμα-

το, με ταχύητες, 30.500 χιλιόμετρα, 

σε καλή κατάσταση, μαύρο. Τηλ.: 

2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ξυλολέβητας Solid 

Max τριετίας σε καλή κατάσταση 600 

ευρώ. Θερμαίνει επιφάνεια 200 τ.μ. 

Τηλ.: 6945 122583.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:  πλήρες φοιτητι-

κό δωμάτ ιο  λευκό με στρώμα, 

πλυντήριο ρούχων 45άρι, διπλή 

ντουλάπα, καναπές που γί-

νεται διπλό κρεβάτι, γραφείο 

με λευκό τζάμι αμμοβολή και 

συρταριέρα γραφείου. Τηλ.: 

6978 335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβά-

τι μονό με το στρώ-

μα. Πληρ. τηλ.: 6973 

777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έπι -

πλα γραφειου, σαλόνι 

SATO μπλε, 4 καρέ-

κλες, τραπέζι, τραπε-

ζάκι ,  τραπέζι  πτυσ-

σόμενο συσκέψεων, ντουλάπα με κλειδαριά 

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

όλα σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 23310 21210, 

Κιν.: 6978 004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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



   Με τη συμμετοχή της 
σε τρεις από τις πιο σημα-
ντικές εκθέσεις τουρισμού 
των Βαλκανίων η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
δίνει ηχηρό «παρών» ως ο 
πλέον αγαπημένος τουριστι-
κός προορισμός της Ελλά-
δας για οδικό τουρισμό.

Πρόκειται για τις εκθέσεις 
στη Σόφια, το Βελιγράδι και 
το Βουκουρέστι και για τρεις 
αγορές που στηρίζουν κυ-
ρίως τους παραθαλάσσιους 
προορισμούς της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Στη Σόφια, το 
διάστημα 14 μέχρι 16 Φε-
βρουαρίου 2019, παρουσιάστηκε στη Διεθνή Του-

ριστική Έκθεση «Holiday and Spa Expo» η νέα 
εφαρμογή περιήγησης στα βασικότερα σημεία εν-

διαφέροντος της Κεντρικής Μακεδονί-
ας για έξυπνα κινητά και tablets (“LiveIt 
– Central Macedonia” Panoramic View 
360ο application), η οποία με τη χρηστι-
κότητα, την καινοτομία και την τουριστική 
πληροφορία που παρέχει, ενθουσίασε 
τους επαγγελματίες τουρισμού. Από τη 
χώρα αυτή, υπάρχει συνεχής αύξηση 

στην προσέλευση τουριστών, που καταδεικνύεται 
από τις αφίξεις του 10μήνου του 2018, όπου οι 
Βούλγαροι τουρίστες στην Ελλάδα ξεπέρασαν το 
1,2 εκατομμύρια. Οι Βούλγαροι επισκέπτες έδειξαν 
για πρώτη φορά φέτος ενδιαφέρον όχι μόνο για τους 
δημοφιλείς προορισμούς της περιοχής μας, αλλά και 
για ήσυχες διακοπές σε άλλους προορισμούς της 
Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ το ενδιαφέρον τους προ-
σέλκυσε και ο θρησκευτικός τουρισμός.

         Η σπουδαία θρησκευτική παράδοση της 
Κεντρικής Μακεδονίας βρέθηκε για ακόμη μία φο-
ρά στο επίκεντρο των Διεθνών Εκθέσεων Τουρι-
σμού «INTERNATIONAL FAIR OF 
TOYRISM (IFT)» και «ROMANIAN 
INTERNATIONAL TOURISM FAIR 
ROMEXPO (TTR)», που πραγμα-
τοποιήθηκαν στο Βελιγράδι και το 
Βουκουρέστι 21-24 Φεβρουαρίου 
2019. Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν 
οι επισκέπτες των δύο χωρών για 
το πολυποίκιλο και πολυθεματικό 
τουριστικό προϊόν της Κεντρικής 
Μακεδονίας, με ιδιαίτερη έμφαση 
στα σπουδαία θρησκευτικά και ι-
στορικά μνημεία που υπάρχουν 
στην περιοχή μας, τα οποία είναι 

ένας από τους 
βασικούς λό-
γους της συνε-
χούς αύξησης 
της επισκεψιμό-
τητας των Σέρ-
βων και Ρουμά-
νων τουριστών 
στην Κεντρική 
Μ α κ ε δ ο ν ί α . 
Παράλληλα, οι 
γαλαζοπράσι-
νες παραλίες 
της Χαλκιδικής, 
η απέραντη α-
κτογραμμή της 
Πιερίας και οι 
παραλίες του 
Στ ρ υ μ ο ν ι κ ο ύ 
Κόλπου, αποτε-
λούν παραδοσι-

ακά δημοφιλείς προορισμούς για τους επισκέπτες 
από τις δύο χώρες. 

 Άρωμα Ελλάδας έφερε η παρουσίαση παρα-
δοσιακών χορών από το Μικρασιατικό Πολιτιστικό 
Σύλλογο Ασπροβάλτας «Ελλήσποντος» στο ελληνι-
κό περίπτερο στο Βελιγράδι και οι εκδηλώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΟΤ στο Βουκουρέστι, 
όπου οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας ήρθαν σε επαφή με την Ένωση Ελλήνων 
της Ρουμανίας και με τοπικό ραδιοφωνικό παραγω-
γό, ενώ φιλοξένησαν τουριστικούς φορείς της Χαλκι-
δικής και της Πιερίας.
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P Ξεκινάς 
την έγγαμο βίο 
με διαστροφή και 
καταλήγεις κάνο-
ντας διατροφή…

 
P Ωστόσο 

δεν θυμάμαι τι μου 
είπε η διαιτολόγος 
για το βράδυ. Για-
ουρτάκι πρόβειο ή 
παϊδάκι πρόβειο;

 
P Και, πριν 

ή μετά το φαγητό.
 
P Τον καιρό 

που κάνω διατρο-
φή με την αγάπη, 
έχω κάνει τρομερή πρόοδο στον τρόπο που ση-
κώνομαι αθόρυβα και τρώω το βράδυ.

 
P Μέχρι και λάμπα θυέλλης προμηθεύ-

τηκα για τις νύχτες με έκτακτη διακοπή ρεύ-
ματος.

 
P Καλό είναι να μας ενημερώνει καλύτερα 

η ΔΕΗ για τις διακοπές ρεύματος. Λιώνει άδικα το 
παγωτό στο ψυγείο.

 
P Εξάλλου είναι οι μόνες διακοπές που 

μας έχουν απομείνει.
 
P Χθες τίγκαρα τη δεξαμενή με πετρέλαιο 

και το ρεζερβουάρ με βενζίνη. Πλήρωσα με κάρτα 

ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερά και όλες τις κλήσεις, εξόφλη-
σα τα δάνεια και το αφεντικό μού έκανε αύξηση 
100% στον μισθό. Επάνω που ήμουν έτοιμος να 
πάω σούπερ με την αγάπη, χτύπησε το ξυπνη-
τήρι.

 
P Όνειρα και ελπίδες υπάρχουν, όσο 

χρόνος ορίζει.
 
P Ωστόσο, όσοι πιστεύουν ότι μόνο με η 

λιακάδα φέρνει την ευτυχία, είναι φανερό ότι δεν 
έχουν χορέψει στη βροχή.

 
P Singing in the Brain Drain.
 
P Ευτυχία δεν είναι να κάνεις αυτό που θέ-

λεις, αλλά να μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις. Ζαν 

Ζακ Ρουσό.
 
P Όπως κι ο καλύτερος ύ-

πνος, που είναι μετά το πρώτο 
ξυπνητήρι.

 
P Μπρατίμια, Σφήνο ή άλ-

λού, σήμερα ας περάσουμε κα-
λά λίγες ώρες. Μετά την Καθαρή 
Δευτέρα βλέπουμε.

 
P Η κατεύθυνση είναι πιο 

σημαντική από την ταχύτητα. 
Πολλοί πηγαίνουν στο πουθε-
νά, γρήγορα.

 
P Και:
 Μπαίνει κάποιος σε ένα εργα-

στήρι αγιογραφίας.
– Καλημέρα σας, θα ήθελα να 

μου φτιάξετε μία αγιογραφία.
– Βέβαια, λέει ο αγιογράφος, 

γι’ αυτό είμαστε εδώ. Τι ακριβώς 
θέλετε να κάνω;

– Θέλω την αγιογραφία του α-
γίου Νικολάου.

– Βεβαίως, λέει ο αγιογράφος, 
αλλά θα ήθελα να σας ενημερώ-
σω ότι από μικρός που ξεκίνησα 
να ζωγραφίζω, όλοι οι δάσκαλοί μου λέγανε ότι 
ζωγραφίζω καταπληκτικά τον άγιο Χαράλαμπο.

– Αγαπητέ μου, λέει ο πελάτης, δεν αμφιβάλω 
γι’ αυτό που μου λέτε, αλλά όπως σας είπα και 
πριν, εγώ θέλω να μου φτιάξετε τον άγιο Νικόλαο!

– Βεβαίως, ό,τι θέλετε, λέει ο αγιογράφος, 
αλλά εγώ σαν καλός επαγγελματίας οφείλω να 
σας ενημερώσω ότι και αργότερα όταν πήγαινα 
στο εκκλησιαστικό λύκειο, όλοι οι καθηγητές μου 
λέγανε ότι ζωγραφίζω τέλεια τον άγιο Χαράλαμπο!

– Δεν έχω λόγο να μην σας πιστέψω, λέει ο 
πελάτης. Μπορεί να ζωγραφίζετε καταπληκτικά 
τον άγιο Χαράλαμπο, αλλά εγώ θέλω να μου 
φτιάξετε τον άγιο Νικόλαο, σας το ξαναείπα!

– Βεβαίως, λέει ο αγιογράφος, εσείς είστε ο 
πελάτης και εσείς διαλέγετε τι θέλετε, αλλά εγώ 
έχω την υποχρέωση να σας ενημερώσω! Να μην 
σας πω δηλαδή ότι και αργότερα όταν έκανα το 
μεταπτυχιακό μου πάνω στην αγιογραφία, πήρα 
ειδικότητα και αρίστευσα πάνω στην αγιογραφία 
του αγίου Χαράλαμπου; Τον ζωγραφίζω καταπλη-
κτικά!

– Κοιτάξτε αγαπητέ μου, λέει ο πελάτης σαφώς 
εκνευρισμένος. Τέρμα τα αστεία! Ή μου φτιάχνετε 
τον άγιο Νικόλαο ή να σηκωθώ να φύγω!

– Εντάξει, εντάξει, λέει ο αγιογράφος. Τον άγιο 
Νικόλαο θέλετε, τον άγιο Νικόλαο θα σας φτιάξω! 
Αλλά να ξέρετε, θα χαραλαμπίζει λίγο!

K.Π.

Ισχυροποιείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
ως αγαπημένος τουριστικός προορισμός στα Βαλκάνια 
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