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Ας είμαστε
μια ωραία ατμόσφαιρα

και μετεκλογικά!
Από δω και πέρα και μέχρι τις εκλογές ζούμε 

ένα κλίμα που θα θέλαμε να διατηρηθεί και με-
τεκλογικά. Ευήκοα ώτα  από τους υποψηφίους 
και διάθεση για να επιλυθούν όλα τα προβλήμα-
τα. Ειδικά από τους υποψηφίους συμβούλους, 
οι καλύτερες προθέσεις και τρομερή όρεξη για 
προσφορά και δουλειά, που ελπίζουμε να επι-
βεβαιωθεί και μετά την εκλογή τους και να μην 
έχουμε το φαινόμενο των συνεχών απουσιών 
του προηγούμενου συμβουλίου. Κοντολογίς αυτή 
η χαρούμενη ατμόσφαιρα που βιώνουμε, με αι-
σιόδοξα σχέδια, ενδιαφέρον και βούληση για το 
καλό του δημότη, ας παραμείνει και την επομένη 
των εκλογών και να μην αντικατασταθεί από μι-
ζέρια, γκρίνια και διαγκωνισμούς. Εδώ ταιριάζει 
η ατάκα του Ντίνου Ηλιόπουλου: «Είμαστε μια 
ωραία ατμόσφαιρα»!
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Ιλαρίωνος οσίου, Ηρωδιωνος εκ των 70

ΉρθεστηνΒουλή
ητροπολογίαγιατην

προστασίατηςα’κατοικίας
Μετά από πολλές διαβουλεύσεις της κυβέρνησης με τους 

θεσμούς, κατατέθηκε χθες στη Βουλή η τροπολογία του υ-
πουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την προστασία της 
πρώτης κατοικίας και προβλέπεται ότι η αξία της προστατευό-
μενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, 
δεν θα υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαμ-
βάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε 
άλλη περίπτωση. 

 -Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται για πρώτη φορά η συνει-
σφορά (επιδότηση) του Δημοσίου για όλη τη διάρκεια της ρύθ-
μισης (έως 25 χρόνια) στις καταβαλλόμενες δόσεις.

- Η διαδικασία ρύθμισης διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας.

- Οι υπαγόμενοι στο νέο πλαίσιο θα πληρώνουν το 120% 
της εμπορικής αξίας της προστατευόμενης κατοικίας, με διάρ-
κεια 25 ετών - επιτόκιο euribor τριμήνου +2%

- Αν δεν επιτευχθεί συναινετική ρύθμιση, τότε ο οφειλέτης 
δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών του με απόφα-
ση δικαστηρίου

- Ο οφειλέτης θα πρέπει να διαθέτει λοιπή οικογενειακή 
περιουσία έως 80.000,00 και επιπλέον καταθέσεις έως 15000 
ευρώ

- Τα όρια του οικογενειακού εισοδήματος διαμορφώθηκαν 
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αντιστοιχούν στις εύλογες δαπά-
νες διαβίωσης, που περιλαμβάνουν τις βασικές δαπάνες για 
τη διαβίωση του νοικοκυριού και επιπλέον δαπάνες εστίασης, 
όπως αυτές καθορίστηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπη-
ρεσία, προσαυξημένες κατά 70%.

- Σε κάθε περίπτωση το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών, δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από 130.000 ευρώ ανά 
πιστωτή.

Με αγωνία χιλιάδες δανειολήπτες αναμένουν την τελική 
μορφή του νόμου που θα ψηφιστεί για την προστασία της α’ 
κατοικίας τους και την βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών  προς 
τους δανειστές τους.

Η ΔΗ.ΜΑΡ. στηρίζει Μαρκούλη
για δήμαρχο Βέροιας(;)

Η παρουσία του 
γραμματέα της ΔΗΜΑΡ 
Στέργιου Καλπάκη στην 
χθεσινοβραδινή ομιλία 
του υποψηφίου δημάρ-
χου Βέροιας Αντώνη 
Μαρκούλη  στο ΣΤΑΡ, 
σίγουρα δεν ήταν τυ-
χαία. Πιθανότατα σημα-
τοδοτεί και την στήριξη 
του Θανάση Θεοχαρό-
πουλου και της ΔΗΜΑΡ 
της υποψηφιότητας του 
Αντώνη Μαρκούλη για 
τον δήμο Βέροιας. Ε-
κτός όμως από τις υπο-
θέσεις ας περιμένουμε 
να διαβάσουμε και τις 
επίσημες ανακοινώ-
σεις… 

ΜεΒοργιαζίδητοΚΙΝ.ΑΛ.

Πολλές φορές ρωτήθηκε το τοπικό ΚΙΝ.ΑΛ. για την πρόθεσή του να στηρίξει στις δημοτικές εκλογές του συνδυασμού 
του Κώστα Βοργιαζίδη, αλλά η απάντηση ήταν, «ας ανακοινωθεί επίσημα η υποψηφιότητα και τα λέμε…».

Χθες βράδυ, τα «είπαν» λοιπόν και η στήριξη είναι δεδομένη και επισήμως, δια της παρουσίας του γραμματέα του 
Κινήματος Αλλαγής στην Ημαθία Κ. Ασλάνογλου, καθώς και των τριών υποψήφιων βουλευτών Ημαθίας με το ΚΙΝΑΛ., 
Τηλέμαχο Χατζηαθανασίου, Νίκου Μπρουσκέλη και Θοδωρή Παπακωνσταντίνου.

Μάλιστα, προς επιβεβαίωση ρωτήσαμε τον γραμματέα να σχολιάσει τη στήριξη και τόνισε με έμφαση «Η Βέροια έχει 
δήμαρχο». Κυριακή κοντή γιορτή (εκλογική), λέει η λαϊκή ρήση…

Δημοσιογραφικός «μαραθώνιος» η χθεσινή ημέρα
Πραγματικό «καψώνι» η χθεσινή 

ημέρα για τους δημοσιογράφους της 
Ημαθίας, που έπρεπε να καλύψουν 
τόσες εκδηλώσεις με κυριότερες τις 
προεκλογικές ομιλίες Τζιτζικώστα στη 
Θεσσαλονίκη, Βοργιαζίδη στο Αιγές, 
Μαρκούλη στο ΣΤΑΡ και Κουτσογιάννη 
στη Νάουσα. Σε αυτές αν προσθέσουμε 
την εκδήλωση στο Επιμελητήριο, το 
έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, την συ-
νέντευξη τύπου της ΕΛΜΕ και κάποιες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, μπορείτε να 
καταλάβετε ότι και έναν στρατό δημοσι-
ογράφων να διέθετε το κάθε μέσο ήταν 
σχεδόν αδύνατο να τα καλύψει όλα με 
απόλυτη πληρότητα. Ωστόσο, με πολύ 
τρέξιμο, φιλότιμη προσπάθεια και επαγ-
γελματισμό καλύφθηκαν τα περισσότε-
ρα για την ενημέρωση του κοινού. Και 
είμαστε ακόμη στην αρχή…  

Οπρώηνπρόεδρος
ΑλέξηςΤσαχουρίδης
κοντάστηνΕύξεινο
ΛέσχηΒέροιας

Λίγο πριν την έναρξη της παρέλασης της 
25ης Μαρτίου, ο Αλέξανδρος Τσαχουρίδης με 
την ιδιότητα του πρώην προέδρου της Ευξεί-
νου Λέσχης Βέροιας, βρέθηκε κοντά στους 
Ποντίους παρελαύνοντες και έδωσε τις ευχές 
του. Όπως έγραψε και στον προσωπικό του 
λογαριασμό στο φβ, το μέλος του Δ.Σ. της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας Χαράλαμπος Κα-
πουρτίδης, με τις ευχές του πρώην προέδρου 
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας Αλέξανδρου 
Τσαχουρίδη για καλή παρέλαση-παρουσία και 
όσο για τα 100 χρόνια  μνήμης γρήγορα να 
έρθει η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου από το Κεμαλικό 
καθεστώς...
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Στη Βέροια την Κυριακή 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 
θα μιλήσει στο «ΣΤΑΡ»

Την Βέροια θα επισκεφθεί την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαρτίου, ο πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα κάνει ανοιχτή πολιτική ομιλία στο κι-
νηματοθέατρο ΣΤΑΡ, στις 6.30 το απόγευμα.

 Η ΝΟΔΕ Ημαθίας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την εκδήλωση.

Στον υπουργό Υποδομών 
Χρ. Σπίρτζη η Φρόσω 

Καρασαρλίδου, για την 
κάθετο προς Εγνατία

 

   Συνεχίζοντας τις προσπάθειες για προώθηση και ταχεία επίλυση του θέμα-
τος της ολοκλήρωσης της καθέτου προς την Εγνατία οδό, η βουλευτής Φρόσω 
Καρασαρλίδου είχε εκ νέου συνάντηση με τον υπουργό Υποδομών κ. Σπίρτζη, 
τον οποίο ενημέρωσε για τις επαφές που είχε με την Περιφέρεια και τα χρονοδια-
γράμματα που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ολοκλήρωση των 
μελετών του κεντρικού τμήματος Πατρίδα - Μέση καθώς και της σύνδεσης του 
νέου δρόμου με τον ΣΣ Νάουσας. Η κα Καρασαρλίδου ζήτησε από τον υπουργό 
να εξασφαλίσει από τώρα τα απαραίτητα κονδύλια για την χρηματοδότηση των 
έργων. 

Όπως δήλωσε η βουλευτής, το έργο της καθέτου προς την Εγνατία αποτελεί 
μείζον θέμα για την περιοχή της Ημαθίας και της Πέλλας και ότι από την πλευρά 
της θα συνεχίσει τις επαφές παρακολουθώντας την εξέλιξη των διαδικασιών με 
κάθε λεπτομέρεια.

Άγγελος Τόλκας: Ξεκινά η στελέχωση της 
Υπηρεσίας Ασύλου με 120 θέσεις μέσω ΑΣΕΠ

Ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Άγγελος Τόλκας σε συνέντευξή του στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ και την Μαρία Κουζινοπούλου ανέλυσε τις προτεραιότητες στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του για την διαχείριση του μεταναστευτικού- προσφυγικού. Παράλληλα 
υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει 
θέσει η ελληνική κυβέρνηση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το ζήτη-
μα. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός υπογράμμισε πως προέχει η επιτάχυνση των 
διαδικασιών απόδοσης ασύλου και εξέτασης των προσφυγών αλλά και η βελτίωση του 
συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών του υπουργείου. Σύμφωνα με τον ίδιο για να υλο-
ποιηθούν αυτοί οι στόχοι, ξεκινάει η στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου πανελλαδικώς 
με 120 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ και τρέχουν οι  ενέργειες για την μεταφορά υπηρεσιών 
του Υπουργείου στο κτήριο όπου θα στεγάζεται. 

Επιπλέον ο κ. Τόλκας σημείωσε ότι ψηλά στις προτεραιότητές του είναι η προστασία 
των ευάλωτων προσφύγων και ειδικότερα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Σύμφωνα με τον 
Υφυπουργό για το θέμα αυτό έχουν ήδη γίνει κινήσεις και υπάρχει συντονισμός με άλ-
λους φορείς αλλά και με άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που έχει στηρίξει μέχρι σήμερα 
ο Υπουργός κ. Βίτσας. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Τόλκας ανέφερε πως: “Με συνεργασία που 

γίνεται με την κυρία Φωτίου και μέσω του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το επόμενο διάστημα είμαστε σε συνεννόηση 
με την Ιρλανδία η οποία έχει συμφωνήσει να δεχτεί 36 ασυνόδευτα ανήλικα και να τους παράσχει άσυλο.”. 

Σχετικά με την διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ε-
πανέλαβε την θέση της ελληνικής πλευράς ότι πρέπει να υπάρξει διαμοιρασμός της ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. 
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, δίνοντας και την απάντηση του σε ακραίες και επικίνδυνες λογικές: “Θα πρέπει να εμπεδωθεί ότι οι 
λύσεις έρχονται μόνο σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Επίσης να εμπεδωθεί ότι άλλες επιλογές, τύπου κλείνουμε τα σύνορα, δεν μπορούν 
να έχουν καταρχήν εφαρμογή και κατά δεύτερον δεν μπορούν να αποδείξουν και να στηρίξουν τον ανθρωπισμό και την αλληλεγ-
γύη της ΕΕ συνολικά”.

Θ. Τσούχλος: «Ο υπουργός στέλνει τον λογαριασμό στο μέλλον, 
για τις αλλαγές στα Λύκεια και τις υποσχέσεις διορισμών»

Κλιμάκιο της ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ ενημέρωσαν χθες για το νέο σύστημα
Για απουσία ουσια-

στικού διαλόγου μεταξύ 
εκπαιδευτικών και Υπουρ-
γείου Παιδείας επί του νέ-
ου Λυκείου και του νέου 
τρόπου εισαγωγής στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
κάνει λόγο η ΟΛΜΕ, της 
οποίας ο ταμίας κ. Θόδω-
ρος Τσούχλος επισκέφθηκε 
χθες τη Βέροια ώστε να ε-
νημερώσει τους καθηγητές 
αλλά και τους Συλλόγους 
Γονέων για τις θέσεις της 
Ομοσπονδίας.

Στο πλαίσιο της παρου-
σίας του στη Βέροια, μαζί 
με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ 
Ημαθίας και μέλη του Συλ-
λόγου, έδωσαν το μεσημέ-
ρι στην «Ελιά» συνέντευξη 
Τύπου. Προηγουμένως ο 
κ. Τσούχλος μίλησε στον ΑΚΟΥ 99.6 στις «πρωινές σημειώσεις» τονί-
ζοντας εξαρχής  ότι το υπουργείο αρκέστηκε στις εξαγγελίες, χωρίς διά-
λογο παρά το μακρύ χρονικό διάστημα μέχρι την ανακοίνωση του νέου 
συστήματος και των αλλαγών στο Λύκειο.

«Εχουμε πολλές διαφωνίες, διότι θεωρούμε ότι τα Λύκειο πρέπει 
να έχει μια αυτόνομη μορφή. Ενώ τώρα, βλέπουμε ότι κατά πρώτον 
υποβαθμίζεται η παιδεία στο Λύκειο, μειώνεται η διδασκαλία βασικών 
γνωστικών αντικειμένων, ακρωτηριάζεται η 6ετής δομή του Λυκείου, 
αφού μετατρέπεται η Γ΄ Λυκείου σε ένα προπαρασκευαστικό έτος για 
το πανεπιστήμιο και εντείνεται πάρα πολύ η φροντηστηριοποίηση με 
κίνδυνο της αύξησης της παραπαιδείας αφού υπάρχουν πλέον διπλές 
εξεταστικές διαδικασίες. Κι αυτό μας προβληματίζει πάρα πολύ» σημεί-
ωσε ο κ. Τσούχλος.

-Το υπουργείο υποστηρίζει ότι το νέο σύστημα στοχεύει στη 
βασική μόρφωση των μαθητών αλλά και στην επιλογή της Σχολής 
με βάση την επιθυμία και κλίση του μαθητή και όχι γιατί έτυχε να 

περάσει κάπου… Τι λέει η ΟΛΜΕ;
Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κατ’ αρχάς εξαφανίζονται πολλά μα-

θήματα από την Γ΄ Λυκείου, που σημαίνει ότι υποβαθμίζεται η γενική 
παιδεία και βασικά γνωστικά αντικείμενα, τα οποία χάνονται. Άρα αυτό 
το επιχείρημα του Υπουργείου, είναι αίωλο. 

Δεύτερον, διπλασιάζονται οι εξετάσεις και το άγχος των παιδιών, τα 
οποία στα 17 τους, θα κληθούν χωρίς καμία ενημέρωση να επιλέξουν 
κάποια τμήματα «πράσινων» ή «κόκκινων» σχολών, σαν παιχνίδι, που 
δεν καταλαβαίνουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. 

Πλήττεται βάναυσα η αρχή της αναλογικότητας και της ισότητας. 
Σε σχέση με τις εξετάσεις, ένα παιδί ενώ παλαιότερα έπαιρνε το απο-
λυτήριο του Λυκείου μέσα από το σχολείο του με τις συγκεκριμένες 
διαδικασίες, τώρα θα πρέπει να δίνει εξετάσεις σε νομαρχιακό επίπεδο, 
με κλειστές κόλες, με επιτηρητές και με διόρθωση αυτών των γραπτών 
από άλλους καθηγητές. Δηλαδή δυσκολεύει ακόμα και η λήψη του απο-
λυτηρίου. Και στη συνέχεια η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών θα οδη-
γηθεί σε πανελλαδικές εξετάσεις, όπου πάλι θα δώσει τέσσερα μαθήμα-

τα» επεσήμανε ο κ. Τσούχλος, σχολιάζοντας και πολιτικά την υπουργική 
πρόταση. «Αυτό που εκτιμούμε, είναι ότι ο Υπουργός θέλει να χαϊδέψει 
πολιτικά τους 17ρηδες που ψηφίζουν πλέον, και είναι πολύ ωραίο να 
τους υπόσχεται ελεύθερη πρόσβαση στα Πανεπιστήμια, να τους υπό-
σχεται ότι το κουδούνι θα χτυπάει στις 9.00 το πρωί, είναι πολύ ωραίο 
να τους υπόσχεται τα πάντα… Εξάλλου, όλα αυτά θα ξεκινήσουν από 
το 2020 και μετά, όταν θα έχουν αλλάξει πιθανόν οι κυβερνήσεις. Ο υ-
πουργός στέλνει τον λογαριασμό στο μέλλον, όπως στέλνει στο μέλλον 
και τους διορισμούς που υπόσχεται» τονίζει ο ταμίας της ΟΛΜΕ, χαρα-
κτηρίζοντας όλα αυτά ως ένα «προεκλογικό σχέδιο» της κυβέρνησης.

Το κλιμάκιο της ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ Ημαθίας χθες ενημέρωσαν την 
εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς, δια μέσου των Συλλόγων εκ-
παιδευτικών του Νομού, των γονέων και των ΜΜΕ για την ενημέρωση 
της τοπικής κοινωνίας, ενώ στις 6.30 χθες το απόγευμα είχαν γενική 
συνέλευση καθηγητών, στο εσπερινό ΕΠΑΛ, ώστε να προχωρήσουν σε 
περαιτέρω κινήσεις.

Σοφία Γκαγκούση
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ΝΤΑΜΠΟ - DUMBO (Μεταγλωττισμένο στα 
Ελληνικά)

Προβολές:  Πέμπτη 28/3 στις 17.15
Σάββατο 30/3 στις 17.15
Κυριακή 31/3 στις 11.00 το πρωί
Σκηνοθεσία: ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Σενάριο: ΕΛΕΝ ΑΜΠΕΡΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΚΟΛΙΝ ΦΑ-

ΡΕΛ, ΕΥΑ ΓΚΡΙΝ, ΑΛΑΝ ΑΡΚΙΝ, MAΪΚΛ ΚΙ-
ΤΟΝ

ΝΤΑΜΠΟ - DUMBO (Στα Αγγλικά με Ελλη-
νικούς υπότιτλους)

Προβολές:  Πέμπτη 28/3 στις 19.15
Σάββατο 30/3 στις 19.15  
Σκηνοθεσία: ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Σενάριο: ΕΛΕΝ ΑΜΠΕΡΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΚΟΛΙΝ 

ΦΑΡΕΛ, ΕΥΑ ΓΚΡΙΝ, ΑΛΑΝ ΑΡΚΙΝ, MAΪΚΛ 
ΚΙΤΟΝ

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΕΛΟΣ
(THE PROFESSOR AND THE MADMAN)   
Προβολές:   Πέμπτη 28/3 – Δευτέρα 1/4 

-  Τρίτη 2/4 – Τετάρτη 3/4 στις 20.30    
Παρασκευή 29/3 – Σάββατο 30/3– Κυριακή 

31/3 - στις 19.00 και 21.30 
 Σκηνοθεσία: ΦΑΡΧΑΝΤ ΣΑΦΙΝΙΑ

Σενάριο: ΤΟΝΤ ΚΟΜΑΡΝΙΚΙ
Ηθοποιοί: ΣΟΝ ΠΕΝ, ΣΤΙΒ ΚΟΥ-

ΓΚΑΝ, ΕΝΤΙ ΜΑΡΣΑΝ, ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΕΛ, ΝΑΤΑ-
ΛΙ ΝΤΟΡΜΕΡ, ΤΖΕΡΕΜΙ ΙΡΒΙΝ, ΜΕΛ ΓΚΙΠΣΟΝ

Η ΤΡΥΠΑ
(THE HOLE IN THE GROUND)
Προβολές:   Δευτέρα 1/4 -  Τρίτη 2/4 – Τε-

τάρτη 3/4 στις 21.00    
Πέμπτη 28/3  - Παρασκευή 29/3 – Σάββατο 

30/3– Κυριακή 31/3 - στις 21.30 
Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΛΙ ΚΡΟΝΙΝ
Ηθοποιοί: ΣΙΜΟΝ ΚΙΡΜΠΙ, ΤΖΕΪΜΣ 

ΚΟΥΙΝ ΜΑΡΚΕΪ, ΣΟΝΑ ΚΕΡΕΣΛΕΪΚ 

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»     28/3/19 - 3/4/19

Μαθητικά Χελιδονίσματα
Την Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019,  ε-

πίσημη πρώτη μέρα της Άνοιξης,  οι 
μαθητές της Α΄ τάξης του 8ου Δημοτι-
κού Σχολείου Βέροιας, συνοδεία των 
εκπαιδευτικών τους, Τσίλη Παναγιώτα 
και Τσαμήτρου Αθηνά ανήγγειλαν το 
ερχομό της άνοιξης.

Σύμφωνα με το  πανάρχαιο έθιμο, 
που διατηρείται ζωντανό μέχρι σήμερα, 
οι μαθητές κρατώντας το ομοίωμα της 
χελιδόνας και φορώντας λουλουδένια 
στεφάνια, τριγύρισαν την περιοχή του 
προμηθέα, αναγγέλλοντας στους κά-
τοικους της περιοχής, τον ερχομό της 
Άνοιξης. Ξεκίνησαν τραγουδώντας την 
«Χελιδόνα» από το χώρο του συγκρο-
τήματος του 8ου Δημοτικού. Στην συνέ-
χεια  επισκέφτηκαν, το 8ο Νηπιαγωγείο 
και το Ειδικό Σχολείο Βέροιας.  Τέλος 
πήγαν στο Κέντρο Μέριμνας Ατόμων 
Ειδικών Δεξιοτήτων και στην ευρύτερη 
περιοχή του Προμηθέα. Παντού τους 
υποδέχθηκαν  με χαρά και τους πρό-
σφεραν συμβολικά κεράσματα..

Ο Διευθυντής
Μήτκας Κυριάκος

Την  Κυριακή 31 Μαρτίου στη «Στέγη»
“Γιοι και Κόρες” του Γιάννη 

Καλαβριανού από το ΔΗΠΕΘΕ 
Βέροιας στην Εβδομάδα Θεάτρου

Η Ομάδα «ΣΑΝΙΔΙ» (ενήλι-
κες) του Τμήματος Θεατρικής 
Υποδομής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-
ροιας παρουσιάζει  στο πλαί-
σιο της Εβδομάδας Θεάτρου, 
την παράσταση “Γιοι και Κό-
ρες”, του Γιάννη Καλαβριανού, 
σε  σκηνοθεσία Πέτρου Μα-
λιάρα, την  Κυριακή 31 Μαρ-
τίου 2019, ώρα 8.00μ.μ στην 
Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων 
& Τεχνών, με γενική είσοδο 5€. 

Προπώληση εισιτηρίων: 
γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 
3ος όροφος Χώρου Τεχνών, 
τηλ. 2331078140.

Συντελεστές Παράστασης
Κείμενο: Γιάννης Καλαβρι-

ανός
Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλι-

άρας
Σκηνογραφία/Ενδυματολο-

γία:   Γεωργόπουλος Δημήτρης 
, Γεωργάκη Χαρά, Όσσα Μα-
ρία, Τσιριγώτη Σοφία 

Μουσική Επιμέλεια/ Ζωντα-
νή ενορχήστρωση επί σκηνής: 
Άγγελος Μπουρνάς (κιθάρα), 
Κώστας Μπουρνάς (μπουζού-
κι, μαντολίνο)

Ηχοληψία: Αλέξανδρος Κα-
ροτσέρης

Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):  Γιατζόγλου Ολυμπία, Ζήνδρος Κωνσταντίνος, 

Ζωγραφοπούλου Κατερίνα, Ίτσκος Γρηγόρης, Κονδάρα Φανή, Κουπίδου Ελένη, Οικονομίδης 
Δαμιανός, Παπαδοπούλου Φωτεινή, Ποργιαλίδου Νατάσα, Σοφούλη Ελένη, Τσακαλίδου Έλενα, 
Ψυχαράκης Νίκος

Σημείωμα Σκηνοθέτη
Πριν από ενάμισι χρόνο, η ομάδα Σανίδι, με τα 7 της μέλη τότε και έχοντας στην πλάτη ήδη 2 

παραγωγές δικές τους, με προσέγγισε με την προοπτική να σκηνοθετήσω την επόμενη δουλειά 
τους. Τους πρότεινα να μεταφέρουν αυτόν τον πυρήνα και αυτό το κέφι και την διάθεση, στο δυ-
ναμικό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας, με τη σκέψη πως μια μεγάλη παραγωγή θα χρειαστεί και γερές 
πλάτες να τη στηρίξουν. Η αντιπρότασή μου, βρήκε πρόσφορο έδαφος! Μετά από μια φανταστι-
κή χρονιά, με πολύ δουλειά, κόπο και θυσίες από μεριά τους, και με μεγάλη όρεξη και πίεση από 
μεριάς μου, είμαστε στην ευχάριστο θέση να σας παρουσιάσουμε, την παράσταση Γιοι & Κόρες, 
σε κείμενο του Γιάννη Καλαβριανού. Μια παράσταση με έντονο ρυθμό και γρήγορες εναλλαγές 
ρόλων,  βασισμένη σε ένα κείμενο νοσταλγικό, με αληθινές ιστορίες καθημερινών ανθρώπων, 
από την κατοχή και τον εμφύλιο, μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα, που σε ταξιδεύει μαγικά σε 
μυρωδιές και εικόνες που ίσως έχεις ζήσει, ή που ίσως έχεις ακούσει να διηγιούνται άλλοι, που 
σε μελαγχολεί, σε θλίβει, σε κάνει να αναρωτιέσαι γιατί, αλλά στο τέλος, ξέρεις, είσαι καταδικα-
σμένος να χαμογελάσεις, όπως χαμογελάς σε κάθε δύσκολη ή πικρή ανάμνηση που κουβαλάς.. 
Η νοσταλγία είναι πάντοτε γλυκιά, όπως και τα δάκρυα στα μάτια σου.. 

Κώστας Καλαϊτζίδης: 
Ξεκινάμε ξανά μαζί- μπροστά μαζί 

Με την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο Απόστολος Τζιτζικώστας 
παρουσίασε το ψηφοδέλτιο της νέας νίκης του συνδυασμού μας , ώστε να συνεχίσουμε για μια ανθρώπινη και σύγ-
χρονη Κεντρική Μακεδονία, για μια δημιουργική Ημαθία της ανάπτυξης, των έργων και της προόδου.

Είμαι υπερήφανος που συμμετέχω στον συνδυασμό του Απόστολου Τζιτζικώστα από τα πρώτα βήματα. Ξεκινή-
σαμε από το «θέλουμε», πήγαμε στο «μπορούμε» και σήμερα είμαστε στο «κάναμε» και στο «καταφέραμε».  Εργά-
στηκα ως αντιπεριφερειάρχης έντιμα και καθαρά, λέγοντας λίγα λόγια και κάνοντας έργα πολλά. Έτσι συνεχίζω τον 
αγώνα μας, πάντα στο πλευρό του Απόστολου και με τη συμπαράσταση όλων σας, προχωράμε μπροστά. 

Βάση μου ήταν πάντα οι άνθρωποι της Ημαθίας και σήμερα από καρδιάς απευθύνομαι σε όλους ως ένας δικός 
σας άνθρωπος, ως ένας από εσάς, ζητώντας τη στήριξή σας για να συνεχίσουμε μαζί, για να ξανα-κερδίσουμε μαζί. 
Χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις, χωρίς μεγάλα λόγια, απλά και αληθινά όπως συμβαδίσαμε μέχρι σήμερα.  

Ξεκινάμε από σήμερα τον νέο αγώνα, ξανά μαζί- μπροστά μαζί, για να δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο  τη 
σύγχρονη Ημαθία. Το αποδείξαμε ότι μπορούμε, δεν άλλαξε τίποτα για να το ξανακάνουμε. Μαζί θα είμαστε και πάλι 
πρώτοι.

Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας

υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Ημαθίας
με τον συνδυασμό «Αλληλεγγύη- Απόστολος Τζιτζικώστας»



Μήνυμα νίκης έστειλε στον λαό του Δήμου Βέροιας, ο υποψήφιος δή-
μαρχος Αντώνης Μαρκούλης, στην ομιλία του χθες βράδυ, στο «Σταρ» της 
Βέροιας, ευχαριστώντας τον κόσμο που γέμισε την αίθουσα και τον πίσω 
διάδρομο της αίθουσας, η παρουσία του οποίου, όπως είπε ο κ. Μαρκού-
λης, αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων του συνδυασμού 
«Προτεραιότητα στον πολίτη» και στην προσπάθεια «ανατροπής ενός κατε-
στημένου που τόσο χρόνια φρενάρει την πόλη» τόνισε.

Στην ομιλία του ο κ. Μαρκούλης καταφέρθηκε στην παρούσα δημοτική 
αρχή, που «τακτοποιεί ημετέρους με νομιμοφανή τρόπο», όπως τόνισε, ενώ 
δριμύ κατηγορώ εξαπέλυσε για τη γέφυρα Κούσιου και για τα «έργα που δεν 
ολοκληρώθηκαν ποτέ».

Έχουν αφήσει στο έλεος του θεού τα χωριά στην περιφέρεια αλλά και την 
Βέροια εκτός κέντρου...

Όμως θα ήθελα να επισημάνω και την πολιτική χυδαιότητα και επι-
κινδυνότητα των δήθεν προοδευτικών...Είναι αυτοί που δεν διστάζουν να 
διακόψουν την παροχή νερού σε εξαθλιωμένα οικονομικά νοικοκυριά...Είναι 
αυτοί που διεκδικώντας το ρόλο του πρωταθλητή, μηνύουν όποιον (ακόμη 
και δημοσιογράφο) τολμά να κάνει το αυτονόητο δηλαδή κριτική.... Είναι οι 
ηθικοί αυτουργοί πίσω από τις επιθέσεις περίεργων στοιχείων, αυτοί υπο-
δαυλίζουν τις δυνάμεις του σκότους, αυτοί τους εξωθούν στις γνωστές από 
το παρελθόν διαμαρτυρίες των τρίκυκλων, αυτοί συγκινημένοι πηγαίνουν 
στην συγκέντρωση Σώρρα αλλά αδυνατούν να παρακολουθήσουν την το-
ποθέτηση Παππά, η οποία μεταξύ άλλων περιελάμβανε και προτάσεις για 
την ψηφιακή αναβάθμιση της Βέροιας...Είναι τα γνωστά λευκά κολάρα, που 
αναθέτουν σε βασανισμένους και ανυποψίαστους τη βρώμικη δουλειά...Πί-
σω από αυτό το αθώο έως ανόητο ύφος κρύβονται συμφέροντα οικονομικά 
και επιδιώξεις αρρωστημένες...Τα λέω δε αυτά και για κάποιους δικούς μας 
αφελείς ή συνοδοιπόρους.... Τώρα ξέρουν...Οφείλουν να αλλάξουν ρότα...
Αλλιώς θα είναι συνένοχοι...

Εμείς δεν θα συμβιβαστούμε με μισές αλήθειες. Οι πολίτες δικαιούνται 
έναν καλύτερο Δήμο, καλύτερες μέρες και θα τον έχουν έστω και αν χρεια-
στεί να κόψουμε τα καρκινώματα ακόμη και από το δικό μας σώμα... Αυτή τη 
μάχη θα την κερδίσουμε, γιατί δεν δικαιούμαστε να τη χάσουμε... Αρκετά με 
τους πολιτικά καταχθόνιους τύπους...

Έθεσε επίσης στους δημότες το δίλημμα να επιλέξει με ποιους από δω 
και πέρα θα συνεχίσει την πορεία του, απαριθμώντας τα «κακώς κείμενα» 
της νυν δημοτικής αρχής και υπογραμμίζοντας τον σχεδιασμό του συνδυα-
σμού του για τις επόμενες δεκαετίες με τους παρακάτω στόχους:

Καθαριότητα: ενισχύουμε τις υποδομές της υπηρεσίας καθαριότητας με 
καινούργιους κάδους απορριμμάτων. Χαρτογραφούμε την τοποθεσία των 
κάδων και παρακολουθούμε ηλεκτρονικά την πληρότητά τους για αποδοτι-
κότερο καθορισμό των δρομολογίων των απορριμματοφόρων.  Διασφαλί-
ζουμε την υγεία των εργαζομένων με την παροχή μέσων αυτοπροστασίας. 
Προωθούμε την υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων, στο πλαίσιο 
αναπλάσεων ευπρεπισμού του αστικού ιστού. Τέλος, ενισχύουμε τις διαδι-
κασίες κομποστοποίησης και ανακύκλωσης, με αποκέντρωση των σχετικών 
δραστηριοτήτων.

Περιβάλλον: όραμά μας ένας συνολικός σχεδιασμός με άξονα τη φιλι-
κότερη προς το περιβάλλον λύση. Πρέπει να παρέμβουμε σε όλα τα δημο-
τικά κτίρια για μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων. Βελτιστοποιούμε 
τη λειτουργία υποδομών επεξεργασίας λυμάτων με πλήρη αξιοποίηση των 
υφιστάμενων υποδομών της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων καθώς 
και με μικρές επεκτάσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Επεκτείνουμε την ε-
γκατάσταση παραγωγής βιοαερίου της ΔΕΥΑΒ για παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος και ζεστού νερού χρήσης, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενερ-
γειακής κοινότητας με συνεταιριστές αγρότες. Προχωρούμε τις υπάρχουσες 
αδειοδοτήσεις για μικρά υδροηλεκτρικά. Παρεμβαίνουμε, εντός πλαισίου χω-
ρικής και υλικής αρμοδιότητας του Δήμου Βέροιας, στην επίλυση των προ-
βλημάτων με την Τάφρο 66. Ασφαλώς, θα δώσουμε έμφαση σε μικρά, πλην 
όμως επιτακτικής ανάγκης, έργα υποδομών. Αδέσποτα: έχουμε επαναλάβει 
πολλές φορές ότι μοναδική λύση είναι η εφαρμογή του νόμου. Πάντοτε σε 
αγαστή και αποτελεσματική συνεργασία με την Αστυνομία και τις φιλοζωικές 
οργανώσεις και με το ενδιαφέρον να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες 
μας σχετικά με το θέμα.

Στάθμευση: όλες οι δράσεις μας στον τομέα της στάθμευσης και του 
κυκλοφοριακού θα γίνουν με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών και θα αποτελούν μέρος ενός ενιαίου ολοκληρωμένου σχεδίου. 
Προτείνουμε εκπόνηση μελέτης που θα προϋποθέτει τη δημιουργία φυλασ-
σόμενων θέσεων στάθμευσης περιφερειακά της πόλης και συγκεκριμένα 
στις εισόδους της, με σταθμούς ταξί και αφετηρίες mini αστικών λεωφορείων 
δέκα θέσεων που θα διασχίζουν ακτινωτά τον αστικό ιστό. Θεωρούμε σημα-
ντική τη μεταφορά των Σταθμαρχείων Υπεραστικών, Αστικών Λεωφορείων, 
των Πρακτορείων τρίτων χωρών κ.λπ. εκτός κέντρου. Καθιερώνουμε τη 
στάθμευση επί πληρωμή ενός συμβολικού ποσού, με ηλεκτρονικά μέσα 
(έξυπνη στάθμευση), ενώ θα εισάγουμε το πρωτοποριακό σύστημα του 
διαμοιρασμού χώρων στάθμευσης (: Shared Parking). Για την επίλυση του 
προβλήματος είναι, τέλος, αναγκαία η εκπόνηση μελέτης για υπόγειο χώρο 
στάθμευσης καθώς και η αποτελεσματική αξιοποίηση της υπάρχουσας υπο-
δομής (κυλιόμενος διάδρομος  και ασανσέρ) προκειμένου ο χώρος στάθμευ-

σης κάτω από την Ελιά να χρησιμοποιηθεί αποδοτικότερα.
Πολιτισμός: η Βέροια διαθέτει ένα μοναδικό πολιτιστικό περιβάλλον το 

οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Η Βεργίνα πρέπει να αναδειχθεί σε 
παγκόσμια πολιτιστική πρωτεύουσα. Θέλουμε να καθιερώσουμε διεθνές φε-
στιβάλ απονομής βραβείων σε διάφορους τομείς, τα βραβεία ALEXANDER. 
Με το στόχο αυτό στο μυαλό μας, πρέπει ΑΜΕΣΑ να βελτιώσουμε επί το 
ασφαλέστερο τον δρόμο Βέροιας-Βεργίνας, ενώ ακόμη κρίνεται αναγκαία η 
δημιουργία υποδομής η οποία θα ξεχωρίζει μέσω διαδρομών μέσα ή γύρω 
από τον οικισμό την αγροτική παραγωγή και νοοτροπία από την τουριστική 
δραστηριότητα. Περαιτέρω, στον τομέα του πολιτισμού, βασικά στοιχεία της 
πολιτικής μας θα είναι η διασφάλιση της καλής λειτουργίας και συνεργασίας 
μεταξύ ΔΗΠΕΘΕ και ΚΕΠΑ, η αξιοποίηση του πολιτισμικού δυναμικού του 
Δήμου, η καθιέρωση και η συνέχιση των διεθνών φεστιβάλ πολιτισμού στην 
πόλη μας. Στόχος  μας είναι η καθιέρωση του Δήμου στην πρωτοπορία των 
πολιτιστικά ενεργά πόλεων όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και διεθνώς.

Τουρισμός: Η Βέροια έχει το μοναδικό πλεονέκτημα της αρμονικής 
συνύπαρξης τριών θρησκευτικών πολιτισμών: του χριστιανικού, του μου-
σουλμανικού και του ιουδαϊκού. Είναι βούλησή μας πάντα σε συνεργασία με 
την Αρχαιολογική Υπηρεσία, την Εκκλησία και την ΠΚΜ,  να αξιοποιήσουμε 
τουριστικά αυτό το δώρο της πόλης μας και στο αναλυτικό μας πρόγραμμα 
έχουμε το σχέδιο για να το πετύχουμε. Ακόμη, θέλουμε να δημιουργήσουμε 
μία πολιτιστική-περιβαλλοντική διαδρομή κατά την οποία ο δημότης ή επι-
σκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να διασχίσει τον Τριπόταμο εισερχόμενος α-
πό προσβάσεις που θα δημιουργηθούν κοντά στις υφιστάμενες γέφυρες, και 
εν συνεχεία να επισκεφθεί την παραδοσιακή ενότητα της Μπαρμπούτας και 
της Κυριώτισσας και τέλος να περιηγηθεί στο κέντρο της σύγχρονης πόλης 
(αγορά, καφετέριες, εστιατόρια) μέσω του υφιστάμενου δικτύου πεζοδρό-
μων. Επίσης, στο αναλυτικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνονται προτάσεις 
για το Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου και την εν γένει τουριστική προώθηση 
του δήμου μας. Τέλος, θα αναπτύξουμε την αναγκαία τεχνολογική υποδομή, 
ώστε ο επισκέπτης, εισερχόμενος εντός των ορίων του Δήμου να λαμβάνει 
SMS, το οποίο θα αναφέρει τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος.

Αγροτική πολιτική: ένας Δήμος δεν ασκεί αγροτική πολιτική. Όμως 
μπορεί και πρέπει ένας Δήμος σαν το δικό μας να πρωτοστατεί για την ενί-
σχυση αυτού του παραγωγικού τομέα συντονίζοντας δράσεις, πρωτοβουλίες 
και- αν χρειάζονται- δυναμικές κινητοποιήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή και ε-
ντελώς ενδεικτικά αναφέρουμε ως άξονες πολιτικής μας: δημιουργία Ειδικού 
Γραφείου που θα ασχολείται αποκλειστικά με το αντικείμενο, την αξιοποίηση 
ήπιων μορφών ενέργειας για γεωργική χρήση, την ενίσχυση της συμβολαι-
ακής γεωργίας, την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που θα προσφέρει το 
προωθούμενο σε εθνικό επίπεδο έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Γεωρ-
γικού Τομέα», την ενίσχυση του brand name του ροδάκινου και την αναβάθ-
μιση του Φεστιβάλ Ροδάκινου.

Ανοιχτή  Διοίκηση: θα αξιοποιήσουμε τα εργαλεία της τεχνολογίας, 
μετατρέποντας όλες τις δημοτικές υπηρεσίες σε ψηφιακές, με την οργάνωση 
ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων, με την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής 
αναφοράς προβλημάτων σε ζωντανό χρόνο, τη λειτουργία τηλεφωνικής 
γραμμής δημότη. Προωθούμε την ηλεκτρονική διαβούλευση, καθώς και τη 
ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω 
της ιστοσελίδας του Δήμου. Όλα αυτά, αξιοποιώντας και τις ευκαιρίες που 
δίνονται μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων στο πλαίσιο της Ψηφιακής Σύ-
γκλισης και του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κοινωνική πολιτική: Η εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών και ιδίως 
η επιλογή εσφαλμένων δημοσιονομικών πολιτικών στα πρώτα χρόνια της 
κρίσης γονάτισαν τη μέση οικογένεια και φτωχοποίησαν μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού. Σε ένα τέτοιο τοξικό περιβάλλον, ο Δήμος πρέπει, βάσει της αρ-
χής της εγγύτητας και της επικουρικότητας, να συνδράμει τους ανθρώπους 
που επλήγησαν από τις μνημονιακές πολιτικές, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων του και των δυνατοτήτων του. Προωθούμε την Κοινωνική 
και Αλληλέγγυα Οικονομία, μέσα από δημιουργία Τράπεζας Χρόνου, την 
ενίσχυση του Δημοτικού Λαχανόκηπου και όλων των δομών που ήδη υπάρ-
χουν (κοινωνικό παντοπωλείο, Βοήθεια στο σπίτι, ΚΑΠΗ, Δημοτικό Φαρ-
μακείο, Δημοτικό Ιατρείο). Θα καταβάλουμε προσπάθεια για τη δημιουργία 
δομών στέγασης αδύναμων κοινωνικών ομάδων, το σχέδιο μας για αυτή την 
προσπάθεια περιγράφεται στο πρόγραμμά μας. Δημιουργούμε ένα ουσια-
στικά λειτουργικό κέντρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κάθε επί-
πεδο επιχειρηματικής, κοινωνικής και εθελοντικής δραστηριότητας. Εκεί θα 
παρέχεται συμβουλευτική για τη δια βίου μάθηση στις καλές πρακτικές και 
στην αντιμετώπιση της ανεργίας, με έμφαση σε συγκεκριμένες πληθυσμι-
ακές ομάδες (π.χ. νέοι, γυναίκες, πρόσφυγες). Όλα αυτά στο πλαίσιο ενός 
Μνημονίου Συνεργασίας για την Κοινωνική Οικονομία σε τοπικό επίπεδο 
μεταξύ του Δήμου Βέροιας και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών της 
περιοχής μας. Για τους Ρομά, θα ανεύρουμε, σε συνεννόηση με την τοπική 
κοινωνία, τον καταλληλότερο χώρο για τη μετεγκατάστασή τους, με γνώμονα 
την εξασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης. Για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, θα διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε όλες τις 
υπηρεσίες του Δήμου, ενώ άμεσο σχέδιο μας είναι η βελτίωση της πρόσβα-
σης εντοπισμένα σε περιοχές της πόλης όπου παρατηρούνται προβλήματα.

Τέλος, έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με βάση τις αρχές 

της αυτοδιοικητικής ανεξαρτησίας, της λαϊκής κυριαρχίας και της κοινωνικής 
απελευθέρωσης.

«Ο Δήμος της Βέροιας τώρα χρειάζεται Δήμαρχο και Δημοτικούς Συμ-
βούλους αποφασισμένους να αγωνισθούν, να διεκδικήσουν και να συγκρου-
σθούν αν χρειασθεί, για την προκοπή του τόπου.

Έχουμε τη βούληση για μια τέτοια πολιτική.
Έχουμε τη βούληση να βάλουμε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας αυ-

τούς που έθεσαν στο περιθώριο τον Δήμο της Βέροιας», τόνισε ζητώντας 
αοι όλους να στηρίξουν τον συνδυασμό..

Κλείνοντας εν μέσω χειροκροτημάτων, είπε προς τον κόσμο: «Εμείς θα 
νικήσουμε» και κάλεσε στη σκηνή τους υποψήφιους του συνδυασμού τος 
οποίους παρουσίασε, έναν- έναν προς το κοινό.

1. Βλαχοπούλου Σούλα Άνεργη, πρώην εργαζόμενη στα Super-Market 
«Αρβανιτίδης»

2. Βογιατζόγλου Κώστας Γεωπόνος
3. Γιαλαμά Γεωργία Ελεύθερη επαγγελματίας
4. Γκίκα  Αλεξάνδρα Δικηγόρος, ελεύθερη επαγγελματίας
5. Γώγος Χρήστος Φυσικοθεραπευτής ΓΝ Βέροιας, μέλος Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου ΓΝ Ημαθίας, Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, 
υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ, ειδικός κλινικός εκπαιδευτής, απόφοιτος ΑΣΠΑΙΤΕ, Εκ-
παιδευτής Δημοσίου ΙΕΚ Βέροιας

6 .Θεοδωρίδης Κυριάκος Συνταξιούχος δημοτικός υπάλ.ς Δήμου Βέροιας
7.Ιντζεβίδης Ευάγγελος Καλλιτέχνης
8. Κίζη Ευαγγελία Βρεφονηπιοκόμος, Ομάδα Ανέργων
9. Μαργαριτόπουλος Αντώνης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
10.Μορφίδου Κατερίνα Δικηγόρος
11.Παπαγιαννούλη Δέσποινα Εκπαιδευτικός
12. Πήττας Σαράντης Ιατρός στο Νοσοκομείο Βέροιας
13. Σκούρα Αλεξάνδρα Οικονομολόγος, τραπεζική υπάλληλος
14.Ταϊλαχίδης Σάββας Εκπαιδευτικός, Προϊστάμενος ΚΕΣΥ
15.Τζελέπη Ελισάβετ Ελεύθερη Επαγγελματίας
16. Τολιόπουλος Αντώνης Εκπαιδευτικός, συντονιστής «Πολιτών σε Δράση»
17.Τροχόπουλος Κώστας Δικηγόρος
18.Τσακελίδου Ελισάβετ Προϊσταμένη Τμήματος Επειγόντων Περι-

στατικών & Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων ΓΝ Ημαθίας Μονάδας Βέροιας, 
κάτοχος χειρουργικής ειδικότητας & μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Μονάδων 
Υγείας, Γραμματέας του ΔΣ των εργαζομένων του Νοσοκομείου Βέροιας, 
Εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νοσοκομείου στην ΠΟΕΔΗΝ

19. Τσιάρας Αντώνης Μηχανολόγος Μηχανικός
20. Φωτίου Ιωάννης Οικονομολόγος
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
1. Αγγελακόπουλος Γεώργιος Οικοδόμος
2. Αλεξοπούλου Κατερίνα Οικιακά
3. Αντωνίου Νίκος  Μάγειρας - Ιδ. Υπάλλη-λος
4. Βασιλείου Στέργιος  Έμπορος
5. Δαβόρας Αστέριος Ιδιωτικός Υπάλληλος
6. Δαμιανίδης Κοσμάς Ηλ/γος Μηχ/κος ΤΕ Γε-ωργός
7. Κάκαρης Γιώργος  Εφοριακός Υπάλληλος
8. Καραμήτσος Δημήτρης Συνταξιούχος – Καλλιτέχνης
9. Κωτσίδου Έφη Βιοτέχνης
10. Πέιος Θανάσης Γεωργός
11. Πλανγκάριτσα Αρμίντα Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας από το Πανεπι-

στήμιο Κρήτης, ειδικευόμε-νη στον τουριστικό το-μέα
12. Πρωτόγερος Ηλίας Θεολόγος- Ασφαλιστής
13. Σαββίδου Έλσα Δικηγόρος
14. Σαμπάζοβα Αλεξάνδρα Δικηγόρος
15. Σουλιώτης Γεώργιος Γεωπόνος
18. Στουγιάννος Σωτήρης Λογιστής
19. Συναχείρης Χρήστος Συνταξιούχος Αστυνομι-κός
20. Τσιάνος Δημήτριος Κτηνοτρόφος
21. Υφαντίδου  Αρετή Συνταξιούχος
22. Φωτόπουλος Αλέκος Έμπορος – Αγρότης
23. Ψωμιάδου Μαρία Ιδιωτική Υπάλληλος
Υποψήφιος Σύμβουλος Κοινότητας Ράχης 
Μωυσίδης Στέλιος
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Αντώνης Μαρκούλης: «Είμαστε η δύναμη ανατροπής 
του κατεστημένου που φρενάρει την πόλη»
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί 
κάθε πρωί το Γραφείο στο 
Γηροκομείο Βέροιας τηλ. 23310 
24891 και συχνά το Γραφείο 
του Αδελφάτου στο Υπόγειο 
Δημοτικής Αγοράς.  Για πληρο-
φορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο 
τηλ. 6979 221678, 23310 
72525.Για οικονομική ενίσχυση 
επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί 
στην ALPHA BANK.  1. Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 
00 20 01 00 00 70 , ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70  
2. Σωσσίδειο 
Γηροκομείο 
Βέροιας Αρ. 
Λογ.:8 2 9 00 
20 01 00 00 24 
, IBAN:  GR 78 
0140 82 90 82 
90 02 00 10 00 
024

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.επικοιν. 6979221680.  

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Προηγιασμένες 
Θείες Λειτουργίες

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

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

30 Μαρτίου – 8 Απριλίου 2019
Υποδοχή Ιερών Λειψάνων των 

Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου &  
Ειρήνης στην Πατρίδα Βέροιας 

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

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 31 

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

ΙΩΑΝΝΗ ΣΩΤ.
ΚΥΡΤΣΙΟΥ 

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

Τα παιδιά, 
Οι γονείς, 

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 

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

ΑΡΕΤΗΣ
ΔΗΜΟΥ 

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια 
Ο αδελφός, 
Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 28 

Μαρτίου 2019 στις 11.00 π.μ από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Αικατερίνη Δημ. 
Παπαντωνίου σε ηλικία 72 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροί-

ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων :

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. 
θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πα-
λαιού Προδρόμου.

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

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

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

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

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

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

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

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

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

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

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

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

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

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

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

π.μ.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
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Σχεδιασμός για τα 
ακίνητα που 

σχετίζονται με τον
 Δήμο Αλεξάνδρειας

 
Ένα κομμάτι του σχεδιασμού μας που έχει 

αναφορά στον τομέα της οργάνωσης και μετά της 
υλοποίησης, αφορά την προσπάθεια που ξεκίνη-
σε από το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο και 
κάναμε συγκεκριμένη κουβέντα στην παρουσίαση 
τμήματος του προγράμματος μας στις 18 Μαρτίου 
στο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΜΕΛΑΘΡΟ. 

Η προηγούμενη διεκδίκηση εξ αιτίας στενόκαρ-
δης αποδοχής και προφανούς ενδοπαραταξιακής 
απροθυμίας δεν καρποφόρησε.

Η παράταξή μας ¨ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ¨ ό-
μως  εννοεί τις περιπτώσεις όπως της παραχώ-
ρησης του ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ που στεγάζονταν η 
οικονομική Εφορεία, τα στρατόπεδα ¨ΦΙΛΙΠΠΟΥ¨ 

και ¨722¨, το οικόπεδο της ΥΕΒ, αλλά και τα  οικόπεδα του ¨ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ¨ και 
αυτού που ανήκει στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ απέναντι από το παζάρι να τις φτά-
σει μέχρι το τέλος.

Ειδικά  για αυτό που ανήκει στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και είναι 7252 τ.μ. και 
με την υπ΄αριθμό 65/ΕΠΑ/1988 απόφαση Νομάρχη Ημαθίας είναι χαρακτηρισμέ-
νο ως ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ και κρίνεται ως πολεοδομικά αναγκαίο να διατηρηθεί 
σαν κοινωφελής χώρος αφού αφορά ιδιοκτησία σημαντικής για την πόλη έκτα-
σης, εξυπακούεται  ότι με εύλογη αποζημίωση θα αποκτηθεί.

Για το υπ΄αριθμό 1269 οικόπεδο εμβαδού 3268τ.μ. το οποίο είχε παραχωρη-
θεί από τη Δ/νση Γεωργίας στο δήμο για ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ, μετά την κατεδάφιση 
και αχρησία, το 2004 ζητήθηκε ξανά από το Δήμο, ετοιμάστηκε  φάκελος, υπήρξε 
θετική γνωμάτευση αλλά επειδή ο φάκελος έμεινε αδρανής τέθηκε στο αρχείο.

Ο συνδυασμός μας ¨ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ¨ θα ενεργοποιήσει    και αυτόν 
τον φάκελο και ενοποιημένοι οι παραπάνω χώροι   των 3268τ.μ. με τα 7252 τ.μ. 
του οικοπέδου της ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ που σήμερα είναι της ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ , θα αξιοποιηθούν αναλόγως.

Όπως θα κάνει το ίδιο και για όλες τις άλλες περιπτώσεις, ζητώντας βοήθεια 
από όποιον μπορεί  να προσφέρει, για το καλό του Δήμου και των Δημοτών.    

Έρχεται το Μαθητικό Φεστιβάλ 
της ΚΝΕ στη Βέροια!

Το Σάββατο 13 Απρίλη, ώρα 20:00 στην Πλατεία Δημαρχείου θα διεξαχθεί το 
Μαθητικό Φεστιβάλ της ΚΝΕ κάνοντας έτσι την στάση του και στη πόλη της Βέ-
ροιας στην διαδρομή του για να γυρίσει όλη την Ελλάδα.

Με το κεντρικό σύνθημα του φεστιβάλ “ΚΑΨΕ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ… ΚΑΙ ΓΡΑΨΕ 
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ! – ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ ΚΚΕ ΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ” οι οργανώσεις Βέροιας 
της ΚΝΕ ζεσταίνουμε από τώρα τις μηχανές. Μαζί με κάθε μαθητή και μαθήτρια 
με τους οποίους πορευτήκαμε το προηγούμενο διάστημα αλλά και με πολλούς 
ακόμα νέους ετοιμάζουμε το δικό μας γεγονός, την δική μας γιορτή στην πόλη 
μας για ακόμη μια χρονιά. Η ΚΝΕ καλεί κάθε μαθητή και μαθήτρια, να πάρουν 
μέρος στα Μαθητικά της Φεστιβάλ. Να συμμετέχουν ενεργά σε αυτά μέσα από 

το μαθητικό τους 
συγκρότημα, την 
ομάδα θεάτρου, 
σκίτσου ή ζω -
γραφικής αλλά 
και με κάθε άλλη 
μορφή  τ έχνης 
που τους εκφρά-
ζει και μέσα από 
την οποία θέλουν 
να εκφράσουν 
τους προβλημα-
τισμούς τους, τα 
όνειρα τους. Για 
να κάψουμε τα 
σενάρια τους και 
να γράψουμε το 
δικό μας !

# k a n e _ t i _
diafora

Έλα και εσύ 
στο Μαθητικό Φε-
στιβάλ της ΚΝΕ 
στη Βέροια

Δ η λ ώ σ ε ι ς 
συμμετοχής:

6947735916 
/ kne.imathia@
gmail.com

“Η κοινωνική 
πολιτική που ακολούθησε 

η Δημοτική Αρχή 
ήταν πρωτίστως 

ανθρωποκεντρική»
Στηρίξαμε και ενισχύ-

σαμε όλες τις υφιστάμε-
νες δομές ενώ δημιουρ-
γήσαμε και νέες. Το Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο, το 
Κοινωνικό Φαρμακείο, 
το Κοινωνικό Φροντι-
στήριο. Οι δομές της 
κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης, το ΚΑΠΗ, οι παιδικοί 
σταθμοί, η στήριξη των 
μονογονεϊκών οικογενει-
ών. Και άλλες μικρές ή 
μεγάλες παρεμβάσεις”.

Με αυτά τα λόγια 
ξεκίνησε ο δήμαρχος 
Αλεξάνδρειας και ε-
πικεφαλής του συνδυ-
ασμού “Ώρα Ευθύνης” 
Παναγιώτης Γκυρίνης 
την ενημέρωση προς 
τις πρώτες γυναίκες 
υποψηφίους του συν-
δυασμού, που ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα 
που έγινε και παρευρέ-
θηκαν στη συγκέντρωση 
που πραγματοποιήθη-
κε το βράδυ της Τρίτης 
26 Μαρτίου 2019, στο 
εκλογικό κέντρο της “Ώ-
ρας Ευθύνης”, στην Α-
λεξάνδρεια.

Στη συνάντηση, που 
ήταν η πρώτη από μια 
σειρά συναντήσεων και 
δράσεων που έχουν ή-
δη προγραμματιστεί 
(στις οποίες προστίθεται 
σταδιακά και άλλες) πα-
ρευρέθησαν υποψήφιες 
από όλες τις δημοτικές 
ενότητες του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας.

Μετά από την ενημέρωση από μέρους του δημάρχου ακολούθησε γόνιμη συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν 
προτάσεις για δράσεις μέχρι τις εκλογές. Επίσης έγιναν προτάσεις για τον εμπλουτισμό του προγράμματος του συνδυα-
σμού, το οποίο διαμορφώνεται και πολύ σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Αυτό που ήταν εμφανές τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της συνάντησης ήταν ο ενθουσιασμός των υποψηφί-
ων που συμμετείχαν αλλά και η βαθιά τους πίστη ότι η νίκη της “Ώρας Ευθύνης” θεωρείται βέβαιη.



P Καταργείται η 
αλλαγή της ώρας από 
το 2021. Ώρα ήταν…

 
P Ορθός αυτός ο 

προβληματισμός με 
την ώρα. Γιατί την α-
γάπη δεν την καταλα-
βαίνω ώρες ώρες.

 
P Προσθετικά: 

χρόνια χρόνια.
 
P Μέσα στο άγ-

χος εξ γενετής ζει η α-
γάπη. Σε κάθε αλλαγή 
της ώρας μού ζητούσε 
να την ειδοποιήσω εγκαίρως για την επόμενη.

 
P Κι έμενε πάντα με την απορία: η χειμερινή 

με τη θερινή είναι με βάση την εποχή που φέυγει 
ή αυτή που έρχεται.

 
P Σας λέω. Το κορίτσι θα αφήσει εποχή.
 
P Άσε που κάθε φορά ξυπνούσε το βράδυ 

για να αλλάξει το ρολόι και με έκανε τσακωτό. Είτε 
ήμουν στο ψυγείο, είτε δεν είχα επιστρέψει ακόμη.

 
P Μετά το 2021 θα αλλάζουν μόνο τα 

πάμπερς και οι άνθρωποι που θα καταλαμβά-
νουν εξουσία.

 
P By the way. Χθες διάβασα για τις διαφορές 

μεταξύ αλιγάτορα και κροκόδειλου. Σε περίπτωση 
που πετύχω κάποιον μπροστά μου, πριν με κατα-
σπαράξει να ξέρω από τι πήγα.

 
P Έξι άτομα στον Βόλο κινδύνευσαν σε 

ταβέρνα από διαρροή σκορδαλιάς.
 
P Άλλοι τα προς το ζην, κι άλλοι 

ζην επικινδύνως.
 
P Ήταν τόση η σκορδαλιά, που 

ακόμη κι ο μπακα-
λιάρος δεν ήθελε 
να μπει στο στό-
μα μου.

 
P Η σωστή α-

πάντηση:
-Τι  γ ιορτάσα -

με φέτος την 25η 
Μαρτίου;

-Τετραήμερο!
 
P Θα ψηφί-

σουμε πετσί εκεί-
νους που κάνουν 
αργία την επόμε-
νη μέρα από τρι-
ήμερο.

 
P Είναι δί-

καιο; Πότε θα γίνει 
πράξη;

 
P Εναγώνιες 

προσπάθειες της 
κυβέρνησης να 
λυθεί το πρόβλη-
μα της πρώτης 
κατοικίας. Ευτυ-

χώς που η τελευταία είναι εξασφαλισμένη.
 
P Πάντως αν κρίνω από το πρωινό ξύπνη-

μα, ο μέσος όρος ύπνου ενός ανθρώπου είναι 
πέντε λεπτά ακόμη.

 
P Ενώ ευτυχία είναι να πέφτεις για ύπνο 

χωρίς να βάζεις ξυπνητήρι.
 
P Και:
 
Ήταν μία ηλικιωμένη γυναίκα και κάλεσε τις 

δύο καλύτερές της φίλες, τη Φωτεινή και τη Δέ-
σπω, στο σπίτι της για καφεδάκι. Λίγο πριν έρ-
θουν, για να μην ξεχάσει να τους σερβίρει καφέ, 
βάζει η Θάλεια το ξυπνητήρι να χτυπήσει. Βάζει 
και δεύτερο ξυπνητήρι για να θυμηθεί και το νερό. 

Βάζει τέλος και τρίτο, για να τους φέρει και γλυκό 
του κουταλιού.

Έρχονται οι φίλες, χτυπάει το πρώτο ξυπνητή-
ρι, τους φέρνει καφέ.

Χτυπάει το δεύτερο ξυπνητήρι, τους ξαναφέρ-
νει καφέ.

Χτυπάει το τρίτο ξυπνητήρι, και αντί για γλυκό 
του κουταλιού, τους ξαναφέρνει καφέ.

Πέρασε η ώρα και είπαν οι φίλες να πηγαίνουν 
σιγά-σιγά.

Βγαίνουν στον δρόμο και λέει η Φωτεινή:
-Κοίτα την τσιγκούνα τη Θάλεια! Ούτε έναν κα-

φέ δεν είπε να μας σερβίρει!
Και η Δέσπω:
-Καλέ τι λες! Ζει η Θάλεια;

K.Π.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

ται δηλώσεις για το έτος 
2019 σε παραγωγές ρο-
δάκινων, νεκταρινιών, 
βερικόκων, κερασιών και 

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

ρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωργία να 
επικοινωνήσουν μέχρι τις 15-04-2019 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιω-

ματικών εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στο μέλος του 
Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Αντώνη Μπουζίνη  και στους 
οικείους του, όπου διετέλεσε και μέλος του Δ.Σ., για τον θάνατο 
του πατέρα του Μιχάλη Μπουζίνη.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χρήστος Φράγκος

 ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει 
πενθήμερη εκδρομή, με πολύ οικονομική τιμή,  στο Βε-
λιγράδι- Νόβισαντ - Βιέννη – Βουδαπέστη, στις  8-12 
Μαϊου  2019. Η εκδρομή περιλαμβάνει τέσσερις διανυκτε-
ρεύσεις με πρωινό, ξεναγό  και πολύ κέφι για διασκέδαση. 
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 

23310 64731 ( πρωινές ώρες)
6946425960,  6944311079,  6938755785

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

«Των Παιδιών της Άνοιξης»
Στις 21-3-2019, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Συνδρό-

μου DOWN, ωφελούμενοι του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Των Παιδιών της 
Άνοιξης», με την συνοδεία προσωπικού, πραγματοποιήσαν 
εκδρομή στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να γιορτάσουνε τη 
μέρα αυτή. 

Αρχικά, επισκέφτηκαν το Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας 
Πειραιώς-Έκθεση Φωτογραφίας «Μπορώ», το οποίο αποτελεί 
οργάνωση του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος. Οι ωφε-
λούμενοι περιηγήθηκαν στην έκθεση και ενθουσιάστηκαν με 
τις φωτογραφίες, ενώ στην συνέχεια ακολούθησε καφές στην 
παραλιακή, όπου οι ωφελούμενοι απόλαυσαν το ρόφημά τους.  

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι-
κού Κώδικα ό τι:

Ο ΜΠΟΥΤΖΙΩΝΑΣ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΣ του Νέστορα και της 
Έλλης, το γένος Βεοπούλου, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στην Αγ. Βαρβάρα Η-

μαθίας και η ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέ-
λου και της Άννας, το γένος Τσεσμελή, που γεννή-
θηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέροια, πρό-
κειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που 
θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας.
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Τους πρώτους 64 υποψήφιους του Κοινού Τόπου 
παρουσίασε ο Νίκος Κουτσογιάννης

Τους πρώτους 64 υποψηφίους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους 
του Κοινού Τόπου ανακοίνωσε ο δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης, στην 
χθεσινή ανοικτή εκδήλωση στο ‘Χρ. Λαναράς’ (αίθουσα Έρια). Ο κ. 
Κουτσογιάννης τόνισε ότι πρόκειται για ανθρώπους με ειλικρινή αγάπη 
για τον τόπο, που αγωνίζονται χωρίς να λογαριάζουν κόπο και χρήμα, 
ακέραιοι και ολοκληρωτικά αφοσιωμένοι στο καθήκον, εγγύηση συνέχι-
σης του σπουδαίου έργου που ξεκίνησε από την παρούσα διοίκηση. Ο κ. 
Κουτσογιάννης εξέφρασε χειροκρούμενος τη βεβαιότητά του για τη νίκη 
στις εκλογές της 26ης Μαϊου.

Η λίστα των υποψηφίων είναι η εξής:
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΝΘΡΑΚΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΦΘΑΛΜΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΑΡΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΓΙΑΛΑΜΟΪΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΚΟΓΚΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΙΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ
ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΟΥΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  ΓΙΑΤΡΟΣ
ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΘΟΥΣΑ(ΣΟΥΖΗ) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΚΑΛΠΑΞΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΑΛΦΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΟΣ
ΚΑΡΑΦΟΥΣΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΝΤΟΖΗΣ ΜΠΟΥΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΟΡΤΣΙΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΜΑΛΑΚΗ-ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
ΜΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΝΙΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΡΙΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΕΛΠΙΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΦΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕΚΑΛΗ ΤΡΑΪΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Η ομιλία Νίκου Κουτσογιάννη
Με σύνθημα «Ναι στην πρόοδο, όχι στην απραξία και την οπισθοδρό-

μηση» ο Δήμαρχος Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης, παρουσίασε μέρος 
των υποψηφίων δημοτικών και τοπικών συμβούλων του «Κοινού Τόπου» 
στην κατάμεστη αίθουσα «Έρια» στο Πολιτιστικό Κέντρο Χρήστος Λα-
ναράς. «Μαζί σας φτιάχνουμε ένα τόπο που αξίζει να ζεις. Μαζί σας θα 
πετύχουμε και θα κάνουμε πιο όμορφη την πόλη και τα χωριά μας», είπε 
απευθυνόμενος στους υποψηφίους ο κ. Κουτσογιάννης.

Ο επικεφαλής του «Κοινού Τόπου» αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα 
που έγιναν κατά τη θητεία του τα προηγούμενα πέντε χρόνια, ενώ εξέ-
φρασε τη βεβαιότητά του για την επικράτησή του στις επερχόμενες εκλο-
γές. «Μπήκαν 35 εκατ. ευρώ στο Δήμο, που έχει εξυγιανθεί και παρουσι-
άζει θετικούς ισολογισμούς. Αυτοί που θα τον πάρουν στα χέρια τους σε 
λίγους μήνες δεν θα πάρουν ένα μπάχαλο, όπως εγώ. Θα πάρουν ένα 
δήμο που λάμπει, ένα διαμάντι διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης. 
Αυτοί που θα πάρουν στα χέρια τους το δήμο σε λίγους μήνες θα είμαστε 

εμείς γιατί έχουμε όρεξη να συνεχίσουμε και πολλά να κάνουμε ακόμα», 
είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κουτσογιάννης αποκάλυψε τα έργα που έχουν ήδη δρομολο-
γηθεί στον Δήμο και έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενέργεια, τα υδρο-
ηλεκτρικά και τα φωτοβολταικά έργα και στην ανάδειξη της τουριστικής 
ταυτότητας που θα δώσει αξία στην περιοχή και θα οδηγήσει σε επενδύ-
σεις. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάπλαση του εμπορικού κέντρου 
της πόλης και του δημοτικού πάρκου, την πεζοδρόμηση της πλατείας 
και την ανάδειξη μνημείων και σημαντικών κτιρίων. Μίλησε για μία έξυ-
πνη και καθαρή Νάουσα με ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης, 
έξυπνο σύστημα στάθμευσης, on-line πληροφόρηση, φωτισμό LED και 
δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ποδηλάτων. Παράλληλα, 
δεσμεύθηκε για σωστή συντήρηση δρόμων, βελτίωση υδροδότησης και 
αποχέτευσης στην πόλη και στα χωριά, καλά σχολεία, παιδικές χαρές και 
αδειοδοτημένους παιδικούς σταθμούς.

Ακολουθούν βασικά σημεία της ομιλίας του κ. Κουτσογιάννη.
Αυτή η δημοτική ρχή του κοινού τόπου, αυτή η μεγάλη δημοτική κίνη-

ση της προόδου, δεν ήταν και δεν θα είναι ένα διάλειμμα στην απραξία 
και την οπισθοδρόμηση. Είναι η νέα πραγματικότητα της Νάουσας και 
της περιοχής της, της αγαπημένης μας πατρίδας, του τόπου που μας 
γέννησε και μας μεγάλωσε! Είναι η νέα πραγματικότητα, με τη δική σας 
εμπιστοσύνη! Με την αγάπη σας, με τη στήριξή σας, με τον ενθουσιασμό 
σας!

Μέχρι να φύγω από το δήμο πρέπει να έχω δείξει πόσο ελληνικός, 
σωστά ελληνικός, είναι αυτός ο τόπος. Εδώ δίδαξε ο Αριστοτέλης τον Α-
λέξανδρο. Εδώ είναι η καρδιά της Μακεδονίας! Πρέπει να γίνουν ανασκα-
φές στη Σχολή Αριστοτέλη και στο Τσιφλίκι των Λευκαδίων, στην Αρχαία 
Μίεζα. Αν χρειαστεί θα κάνω καμπάνια crowdfunding για την αρχαιολογι-
κή έρευνα. Ξένοι και Έλληνες δεν θα πηγαίνουν μόνο στη Βεργίνα. Θα 
έρχονται εδώ για τα αρχαία μας και για το Κέντρο Συντήρησης και Έκ-
θεσης Ψηφιδωτών, που αύριο παραδίδεται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ημαθίας για να ξεκινήσει τη λειτουργία του.

Έχω να φτιάξω το εμπορικό κέντρο. Να πεζοδρομήσω την πλατεία, 
να ξαναστήσω το δημοτικό πάρκο και την παραποτάμια περιοχή για να 
φανεί το ποτάμι της πόλης, να αναδείξω τα μνημεία και τα σημαντικά 
κτίρια της πόλης, να φτιάξω τα πεζοδρόμια, χρειάζονται πλακοστρώσεις 
...να μπορείς να περπατάς ελεύθερα. Να αλλάξω τα φωτιστικά σώματα 
με LED, παντού.

Έχω να συντηρήσω σωστά τους δρόμους και να φτιάξω καλύτερους. 
Στην πόλη και στα χωριά. Και για τους επισκέπτες και για τους αγρότες 
μας. Όπως και την υδροδότηση και την αποχέτευση στις κοινότητες. Ο 
βιολογικός και οι εξωτερικοί αγωγοί θα κοστίσουν πάνω από 10 εκατομ-
μύρια ευρώ αλλά πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Η πόλη της Νάουσας, το 
κέντρο μας, θα πρέπει να γίνει πιο φιλόξενη, πιο έξυπνη. Να αποκτήσει 
έξυπνο σύστημα στάθμευσης, έξυπνο φωτισμό και σύστημα on-line πλη-
ροφόρησης. Να γίνουμε ο πρώτος Δήμος με δικό του δίκτυο φόρτισης 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων, να έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ποδήλατα. 
Να παρέχουμε σε επισκέπτες και δημότες νέες υπηρεσίες μέσω της έξυ-
πνης κάρτας δημότη – επισκέπτη.

Ακόμα και τα αδέσποτα δείχνουν τι κοινωνία είμαστε. Να κάνω κα-
ταγραφή και να βάλω κτηνίατρο να κάνει στειρώσεις, να τελειώσει το 
αίσχος των μαζικών δολοφονιών σκύλων.

Και για την ενέργεια, έχω μια περιοχή που μεγαλούργησε πολύ πριν 
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που έχουμε σήμερα, έχω την ευλογία 
του νερού και του ήλιου. Θα βάλουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες και θα 
ξαναπάρουμε ενέργεια από το νερό με τα μικρά δημοτικά υδροηλεκτρικά.

Να λειτουργήσει το τουριστικό website, να μπορούμε να τα περι-
γράψουμε όλα όσα έχουμε στον επισκέπτη της Ελλάδας που ψάχνει 
κάτι διαφορετικό από την ξάπλα στις παραλίες. Να ανεβάσω την αξία της 
περιοχής πριν διαπραγματευτώ το Βέρμιο, τα 3-5 πηγάδι και τα ιαματικά 
στον Κοπανό. Πρέπει να έχω κάτι πολύ ελκυστικό για την πρόσκληση 
του διεθνή διαγωνισμού. Οι επενδυτές πρέπει να δουν μέλλον σε ένα τό-
πο που ξέρει να διαχειρίζεται την περιουσία του. Δεν έρχονται στη μέση 

του πουθενά. Η Νάουσα θα γίνει brand.
Θα είναι μια περιοχή πολιτισμένη. Με καλά σχολεία, με πιστοποιημέ-

νες παιδικές χαρές, με παιδικούς σταθμούς αδειοδοτημένους που καλύ-
πτουν τους πάντες, με καλές αθλητικές εγκαταστάσεις και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. Με νοσοκομείο. Με σωστή διαχείριση των σκουπιδιών. 
Με ανακύκλωση γυαλιού, τηγανέλαιων, σχολικού χαρτιού, ρούχων, 
συσκευασιών φυτοφαρμάκων... Μια πράσινη πόλη και μια πραγματικά 
πράσινη περιοχή.

Με μια κοινωνία που φροντίζει τους πιο αδύνατους. Θέλω ένα σωστό 
κέντρο Ψυχολογικής υποστήριξης, κοινωνικό φαρμακείο και παντοπω-
λείο, να φτιάξουμε οπωσδήποτε κοινωνικό φροντιστήριο. Να κοιτάξω και 
τα ΚΑΠΗ, το χρωστάω στη γερουσία μας που πικράθηκε από τα χάλια 
και της Νάουσας και της Ελλάδας ολόκληρης τα τελευταία χρόνια.

Και άχρηστος να είναι ο επόμενος δήμαρχος έχει εδώ μπόλικη και 
χρήσιμη δουλειά να κάνει. Αλλά ας μη βιάζονται οι επίδοξοι δήμαρχοι της 
Νάουσας. Θα έχουν πολύ καιρό ακόμα να μελετήσουν την πόλη και τα 
χωριά που θέλουν να διαφεντέψουν. Έχουν χρόνια μπροστά τους! Έχει 
εκλογές και το 2023! Υπομονή να έχουν! Και σοβαρή συμμετοχή στο δη-
μοτικό μας συμβούλιο!

Στο μεταξύ εδώ φτιάχνουμε έναν ωραίο τόπο. Είναι τα 35 εκατομμύ-
ρια ευρώ που μπήκαν στο δήμο, είναι οι δουλειές που έγιναν, είναι έργα 
που πήραν το δρόμο τους, που αλλάζουν τη ζωή μας ήδη.

Αυτοί που θα πάρουν στα χέρια τους το δήμο σε λίγους μήνες δεν θα 
πάρουν ευχές και υποσχέσεις ούτε ένα δήμο μπάχαλο, όπως εγώ και 
οι πρώτοι μου συνεργάτες στον Κοινό Τόπο. Αυτοί που θα πάρουν στα 
χέρια τους το δήμο σε λίγους μήνες δεν θα πάρουν ένα ξενοδοχείο-ζόμπι 
που έκανε 100 ευρώ τζίρο καφέδες την ημέρα και εκατοντάδες χιλιάδες 
ευρώ ζημιές κάθε χρόνο, ούτε μπακαλοτέφτερα για τα έσοδα των αιθου-
σών και τα παγκάρια. Θα πάρουν ένα δήμο που λάμπει. Θα πάρουν ένα 
διαμάντι διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης. Πάμε στην τρίτη χρονιά 
με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα και με δείκτη ρευστότητας στο 3,2, 
δηλαδή, είμαστε ένας από τους πιο φερέγγυους οικονομικά δήμους στη 
χώρα. Έχουμε Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας για να ξέρουμε τι μας γί-
νεται, μπήκε σειρά στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, 
η τεχνική μας υπηρεσία κάνει τη δουλειά και όχι εξωτερικοί συνεργάτες.

Αυτοί που θα πάρουν στα χέρια τους το δήμο σε λίγους μήνες..., φί-
λες και φίλοι, θα είμαστε εμείς!! Γιατί έχουμε όρεξη να συνεχίσουμε. Γιατί 
έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα. Και γιατί δεν θα επιτρέψουμε να ξα-
ναγυρίσει η κοινωνία μας στην εποχή της φλυαρίας και των κομματικών 
διαξιφισμών! Την έζησε αυτή την εποχή η Νάουσα! Ζήσαμε την εποχή 
όπου όλα ήταν υπόθεση δήθεν πιέσεων και διεκδικήσεων, όπου για την 
τεμπελιά και την κακοδιαχείριση των αρχόντων έφταιγε η κυβέρνηση, 
όποια κι αν ήταν. Τέλος, κυρίες και κύριοι!

Τώρα η Νάουσα είναι στα χέρια των ανθρώπων της, των δημιουρ-
γικών της δυνάμεων, των νέων, των άξιων.Είναι σήμερα εδώ μαζί μας! 
Ξεχωριστοί και ταυτόχρονα οικείοι, δικοί μας άνθρωποι!

Φίλες και φίλοι, συνδημότες και συνδημότισες της πόλης και των 
χωριών μας, νέοι και νέες αυτού του ωραίου τόπου, του Κοινού μας Τό-
που! Αυτή είναι η δική σας δημοτική κίνηση! Οι δικοί σας άνθρωποι! Θα 
είμαστε υπηρέτες του δήμου Νάουσας, υπηρέτες των συμφερόντων των 
δημοτών. Θα είμαστε ακέραιοι και ολοκληρωτικά αφιερωμένοι στο καθή-
κον μας. Να πάμε μπροστά, να φτιάξουμε ένα τόπο που αξίζει να ζεις, 
Να συνεχίσουμε ένα μεγάλο έργο και να το κάνουμε ακόμα πιο μεγάλο. 
Για μια όμορφη, αγαπημένη περιοχή. Για μια ευτυχισμένη κοινωνία που 
αισιοδοξεί για το μέλλον της, γιατί δουλεύει για το παρόν της, Μαζί σας 
θα πετύχουμε, με τη στήριξή σας θα συνεχίσουμε. Με την εμπιστοσύνη 
σας, με την αγάπη σας, θα νικήσουμε. Για όλους τους συμπολίτες μας. Γι 
αυτόν τον αγαπημένο τόπο, τον Κοινό μας Τόπο.

Για τον Δήμο της Νάουσας!
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Απόστολος Τζιτζικώστας:
«Όλοι μαζί να χτίσουμε μια σύγχρονη 

και ανθρώπινη Περιφέρεια»
Το σήμα και 100υποψήφιους 

συμβούλους της παράταξης «Αλ-
ληλεγγύη», για τις περιφερειακές 
εκλογές του Μαΐου 2019, παρου-
σίασε χθες το μεσημέρι στο ξενο-
δοχείο Porto Palace της Θεσσα-
λονίκης ο  Περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας και επικεφαλής 
του συνδυασμού, Απόστολος 
Τζιτζικώστας. Για την Περιφερεια-
κή Ενότητα την Ημαθία, οι 7 από 
τους 8 υποψηφίους είναι αλφαβη-
τικά οι εξής:

Μαρία Αλδάκου
Κώστας Καλαιτζίδης
Στέργιος Μουρτζίλας
Απόστολος Νεστορόπουλος
Κίμων Παράσχου
Ολυμπία Σουγιουλτζή
Θεόφιλος Τεληγιαννίδης
Το  όγδοο όνομα για την Ημα-

θία, θα ανακοινωθεί τις επόμενες 
ημέρες.

«Όλοιμαζίναχτίσουμε
μιασύγχρονη

καιανθρώπινηΠεριφέρεια»

Ο κ. Τζιτζικώστας στην ομιλία 
του, έδωσε έμφαση στο γεγο-
νός ότι η «Αλληλεγγύη» είναι μια 
«πραγματικά αυτοδιοικητική
και αυθεντικά υπερκομματική
παράταξη»: «Πέρασαν πέντε 
χρόνια από τότε που πήραμε μια 
μεγάλη και τολμηρή απόφαση: Να 
δημιουργήσουμε εδώ, στον τόπο 
μας, στην Κεντρική Μακεδονία, 
μια πραγματικά αυτοδιοικητική και 
αυθεντικά υπερκομματική παρά-
ταξη. Μια παράταξη ανθρώπων 
που τους ένωνε η αγάπη για τον 
τόπο τους, η διάθεση για προ-
σφορά, το πάθος για δουλειά. Μια 
παράταξη ανθρώπων που δεν 
συμβιβάστηκαν με τις συνθήκες 
που έφερνε η κρίση, αλλά θέλη-
σαν να χτίσουν μια άλλη προο-
πτική, ένα διαφορετικό μέλλον, 
για να έχει κάθε άνθρωπος την 
ευκαιρία και τη δυνατότητα να πε-
τύχει. Την παράταξη αυτή, που 
την ονομάσαμε ‘Αλληλεγγύη’, οι 
συμπολίτες μας από άκρη σε ά-
κρη, σε ολόκληρη την Κεντρική 
Μακεδονία, την εμπιστεύτηκαν και 
την αγκάλιασαν. Και όλοι μαζί δη-
μιουργήσαμε την πιο μεγάλη, την 
πιο πλατιά κοινωνική συμμαχία 
που έγινε ποτέ στη χώρα μας».

Αναφερόμενος στο έργο που 
συντελέστηκε την τελευταία πε-
νταετία από την «Αλληλεγγύη» 
ως διοίκηση της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, ο Περι-
φερειάρχης τόνισε ότι «η ακλό-
νητη βούληση μαζί με το ισχυρό 
αίσθημα ευθύνης, απέναντι στον 
κόσμο που μας εμπιστεύτηκε τη 
ζωή και το μέλλον του, μας έδω-
σε τη δύναμη να ξεπεράσουμε τα 
εμπόδια, να διεκδικήσουμε πε-
ρισσότερα, να φέρουμε λύσεις και 
αποτελέσματα στον τόπο μας, να 
πετύχουμε μικρές και μεγάλες νί-
κες όπως:

-Την πρωτιά για πέντε συνεχή 
χρόνια σε όλη την Ελλάδα, στην 
αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων 
και την υλοποίηση έργων.

-Την πανελλαδική πρωτιά για 
τρία συνεχή χρόνια στις αφίξεις 
τουριστών.

-Την πρωτιά στη χώρα, σε εξα-
γωγές αγροτικών προϊόντων και 

τροφίμων.
-Την αύξηση των εξαγωγών 

της Κεντρικής Μακεδονίας κατά 
50% στα χρόνια της κρίσης».

Αναφερόμενος στο έργο που 
έγινε αυτά τα πέντε χρόνια στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
υπό τη διοίκηση της παράταξης 
«Αλληλεγγύη» ο κ. Τζιτζικώστας 
μετέφρασε τους «άψυχους» δεί-
κτες και τα νούμερα, δείχνοντας 
το μέγεθος τηςωφέλειας των
έργωνκαιτωνδράσεωνπουυ-
λοποιήθηκανγιατουςπολίτες:

«Πίσω από τους αριθμούς υ-
πάρχουν οι άνθρωποι. Πίσω από 
την αύξηση των εξαγωγών υ-
πάρχουν αγρότες που μοχθούν 
για να παράγουν τα προϊόντα 
τους και όταν η παραγωγή τους 
φτάνει σε περισσότερες αγορές, 
το εισόδημά τους ενισχύεται. Υ-
πάρχουν οι επαγγελματίεςοδη-
γοίπου μεταφέρουν τα μακεδο-
νικά προϊόντα σε όλη την Ελλάδα 
και το εξωτερικό και θέλουν με 
τη δουλειά τους να μπορούν να 
παρέχουν στην οικογένειά τους 
και τα παιδιά τους. Πίσω από την 
πρωτιά στις αφίξεις τουριστών
υπάρχουν επαγγελματίες, ξε-
νοδόχοι, εστιάτορες, αλλά και
χιλιάδες εργαζόμενοι, που θέ-
λουν να έχουν σταθερή δουλειά 
και τους δώδεκα μήνες το χρόνο, 
όχι μόνο το καλοκαίρι. Πίσω από 
την απορρόφηση των ευρωπα-
ϊκώνπόρων υπάρχουν άνθρω-
ποι που αλλάζει η ίδια η καθημε-
ρινότητα και η ποιότητα της ζωής 
τους, με τα έργα που υλοποιούμε:

-Όπως στην υγεία με παρεμ-
βάσεις σε όλα τα νοσοκομεία, με 
τις νέες σύγχρονες νοσηλευτικές 
μονάδες, τα υπερσύγχρονα νέα 
χειρουργεία, για να έχουν καλύτε-
ρη πρόσβαση όλοι οι συμπολίτες 
μας, και να μπορούν να ασκούν 
καλύτερα το λειτούργημά τους οι 
γιατροί και οι νοσηλευτές.

-Όπως στην παιδεία με τα νέα 
σχολεία που κατασκευάζουμε, τα 
οποία δημιουργούν ένα καλύτε-
ρο περιβάλλον για τους μαθητές, 
διευκολύνοντας ταυτόχρονα το 
σπουδαίο έργο των δασκάλων και 
των καθηγητών.

-Όπως επίσης, στον πολιτι-
σμό, με το νέο Μουσείο Βεργί-
νας, αλλά και την προστασία και 
ανάδειξη του Τύμβου Καστά στην 
Αμφίπολη, που θα αναδείξουν α-
κόμα περισσότερο τον τόπο μας 
προσελκύοντας ακόμα περισσότε-
ρους επισκέπτες.

-Όπως στο περιβάλλον με τα 
αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά 
έργα, τα έργα για τη διασφάλιση 
της ποσότητας και της ποιότητας 
του πόσιμου νερού, που προστα-
τεύουν τη ζωή και την περιουσία 
των συμπολιτών μας και κάνουν 
καλύτερη την καθημερινότητά τους.

-Όπως με την επέκταση του
δικτύουφυσικούαερίουστις με-
γάλες πόλεις της Κεντρικής Μακε-
δονίας, που κάνει πιο προσιτό το 
κόστος θέρμανσης για τις οικογέ-
νειες, αλλά και το κόστος ενέργει-
ας για τις επιχειρήσεις.

-Όπως τέλος, με την κοινωνι-
κή αλληλεγγύη, με την παροχή 
αγαθών σε 60.000 άπορες οικο-
γένειες, την πρόσβαση σε φάρμα-
κα και υπηρεσίες υγείας χιλιάδων 

αδύναμων συμπολιτών μας, τις 
15.000 θέσεις για παιδιά οικογε-
νειών σε παιδικούς σταθμούς της 
Κεντρικής Μακεδονίας, τα κέντρα 
φροντίδας για ηλικιωμένους και 
τα υπνωτήρια για άστεγους συ-
μπολίτες μας, που δεν αφήνουν 
κανέναν πολίτη μόνο του, κανέναν 
συνάνθρωπό μας στη μοίρα του», 
εξήγησε ο Περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας.

Αναφερόμενος στο διακύβευ-
ματωνεπικείμενωνπεριφερει-
ακώνεκλογών, ο κ. Τζιτζικώστας 
επισήμανε: «Τονάνθρωπουπη-
ρετούμε, πρώτα και πάνω α-
πόόλα. Και αυτός είναι ο δρόμος 
που διανύσαμε μέσα σε αυτά τα 
χρόνια. Ξεκινήσαμε από το ‘θέ-
λουμε’, πήγαμε στο ‘μπορούμε’ 
και σήμερα είμαστε στο ‘κάναμε’, 
στο ‘καταφέραμε’. Αυτό είναι το 
αποτύπωμα του έργου της παρά-
ταξής μας, της ‘Αλληλεγγύης’. Και 
τώρα βρισκόμαστε στο πιο κρίσι-
μο σημείο αυτής της διαδρομής, 
στο σημείο που θα καθορίσει την 
ίδια την ταυτότητα της Κεντρικής 

Μακεδονίας, το ίδιο το μέλλον του 
τόπου μας

Αναλύοντας το στόχο της πε-
ριφερειακής παράταξης «Αλλη-
λεγγύη» για την επόμενη τετραε-
τία, ο κ. Τζιτζικώστας περιέγραψε 
πως ερμηνεύεται το όραμα για 
μια σύγχρονη και ανθρώπινη Πε-
ριφέρεια:

«Η Κεντρική Μακεδονία που 
εμείς οραματιζόμαστε και όλοι μα-
ζί χτίζουμε είναι μια πραγματικά 
σύγχρονη και ανθρώπινη Περι-
φέρεια:

-Σύγχρονη, με νέες επενδύ-
σεις, με δυναμική και εξωστρε-
φή επιχειρηματικότητα, με καινο-
τομία, με χώρο δημιουργίας και 
θέσεις εργασίας για τους νέους 
ανθρώπους, με υψηλού επιπέ-
δου έρευνα στα πανεπιστήμια, 
με ισχυρό πρωτογενή τομέα και 
ένα σύγχρονο δίκτυο υποδομών 
που υποστηρίζει τις εξαγωγές, το 
εμπόριο, τον τουρισμό, την εφοδι-
αστική αλυσίδα, την εξωστρέφεια.

-Ανθρώπινη, με ισότιμη πρό-
σβαση όλων των πολιτών στα 

νοσοκομεία και τα σχολεία, με 
στήριξη της οικογένειας και πρό-
σβαση ακόμα περισσότερων παι-
διών στους παιδικούς σταθμούς, 
με κοινωνική αλληλεγγύη, μέριμνα 
και φροντίδα για τους πιο ευάλω-
τους συμπολίτες μας.

Η Κεντρική Μακεδονία που ε-
μείς οραματιζόμαστε και όλοι μαζί 
χτίζουμε, ξεκινάει από το χωριό 
του Προμαχώνα στις Σέρρες, α-
πό την Ειδομένη στο Κιλκίς, τους 
Προμάχους στην Πέλλα, τα Ριζώ-
ματα στην Ημαθία, τη Συκιά στη 
Χαλκιδική, το Λιβάδι στην Πιερία, 
το Σκεπαστό στη Θεσσαλονίκη 
και φτάνει στην καρδιά, στα κέ-
ντρα λήψης των αποφάσεων. Ξε-
κινάει από το όνειρο και τις προσ-
δοκίες κάθε ανθρώπου για την 
οικογένειά του, τα παιδιά του, το 
μέλλον του και καταλήγει στην ο-
λοκλήρωση κάθε έργου και κάθε 
δράσης, που θα δώσει σ’ αυτόν 
τον άνθρωπο τη δυνατότητα για 
μια καλύτερη ζωή. Και για να συ-
νεχίσουμε και να ολοκληρώσου-
με το έργο που κάνουμε, για να 

συνεχίσουμε να δυναμώνουμε τη 
Μακεδονία, χρειάζεται η βάση και 
η βάση για όλα είναι οι άνθρω-
ποι», είπε ο Περιφερειάρχης.

Αναφερόμενος στους υποψή-
φιους του συνδυασμού του, τους 
χαρακτήρισε, ομάδα άξιων και
ικανώνανθρώπων,πουξέρουν
να δίνουν μάχες και να κερδί-
ζουν,μιαομάδαπουσυνδυάζει
την εμπειρίαμε τις νέες ιδέες,
πουπροέρχονται από όλο το
φάσμα της επαγγελματικής
και κοινωνικής ζωής,πέρακαι
πάνωαπόκόμματαμεανθρώ-
πους που έχουν διαφορετι-
κές ιδεολογικές και πολιτικές
αφετηρίες, με κοινό στόχο να
δυναμώσει τηΜακεδονία, να
κάνει καλύτερη την καθημερι-
νότητα και τηνποιότητα ζωής
όλων τωνπολιτών,μενέεςθέ-
σεις εργασίας, νέες δυνατότη-
τες για την επιχειρηματικότητα
και την ιδιωτικήπρωτοβουλία.
Μια ομάδαπου κάνει τη δια-
φορά.Μιαομάδανίκηςγιατην
ΚεντρικήΜακεδονία».

Τοσήμακαι100υποψήφιουςτης«Αλληλεγγύη»,παρουσίασεχθεςοΠεριφερειάρχηςΚεντρικήςΜακεδονίας



CMYK
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Για μία ακόμη φορά η Βέροια απέδειξε για ποιους 
λόγους θεωρείται από πολλούς ως η μητρόπολη 
του ελληνικού χάντμπολ. Η διοργάνωση της τελικής 
φάσης του πανελληνίου πρωταθλήματος εφήβων 
κύλησε άψογα και η εικόνα που κέρδισε τις εντυπώ-
σεις και φέτος ήταν του γεμάτου από φίλους του χά-
ντμπολ, Φιλίππειου γυμναστηρίου. Παράλληλα, για 
μία ακόμη φορά υπήρξε συσπείρωση των φορέων 
και των δυνάμεων του αθλήματος, προεξάρχοντος 
του ΚΑΠΑ του δήμου Βέροιας και του προέδρου του 
Στέργιου Διαμάντη.

Χαρακτηριστικά, η οργανωτική επιτρο-
πή της διοργάνωσης, ευχαρίστησε δημό-
σια «τον ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, το Horby 
Travel, το ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ, το Avena fm 
radio, τον κ. Μανώλη Ανδρεαδάκη για την 
αμέριστη βοήθειά του στις μεταδόσεις των 
αγώνων, τον κ. Νικόλαο Νούλα, τους για-

τρούς κ. Στέργιο Παπαδημητρίου και κ. Κωνσταντίνο 
Ρίζο, τους φυσικοθεραπευτές κ. Σωτήρη Λιάκο, κ. 
Χρήστο Ευαγγελόπουλο και κ. Δημήτρη Μπόλα και 
τον Ευγένιο Βαρακλή (ήχος και φωτογραφίες), για 
την άψογη συνεργασία τους έτσι ώστε να πραγμα-
τοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η διοργά-
νωση στη Βέροια». Σπουδαίο ήταν και το έργο των 
εθελοντών, που με το μεράκι τους και την αγάπη για 
το άθλημα έδιναν λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα 
παρουσιαζόταν.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 
τελική φάση του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Εφήβων στην 

Βέροια. Ήταν μια άρτια οργάνωση που 
συγκέντρωσε πολύ κόσμο και αξίζουν 
τα συγχαρητήρια στην οργανωτική 
επιτροπή που για μία ακόμη φορά 
απέδειξε οτι η Βέροια αγαπάει το χαντ 
μπολ  και το στηρίζει. 

Ο Ολυμπιακός ΣΦΠ κατέκτησε τον τίτλο του εφη-
βικού πρωταθλήματος για πρώτη φορά στην ιστορία 
του, επικρατώντας και στα πέντε παιχνίδια που έ-
δωσε στην διοργάνωση. Στο τελευταίο ματς νίκησε 
22-20 τον Φοίβο Συκεών που κατέκτησε το ασημένιο 
μετάλλιο με τους αθλητές τους να το αφιερώνουν 
στον Θανάση Καρακεχαγιά που έφυγε πριν λίγες 
εβδομάδες από την ζωή. Το χάλκινο μετάλλιο πήρε 
ο Διομήδης Άργους μετά την νίκη του επί του ΑΕΣΧ 
Πυλαίας. Ο Φίλιππος έμεινε εκτός τετράδας και κατέ-
λαβε την 5η θέση. 

Ειδικέςβραβεύσεις
Πολυτιμότερος αθλητής (MVP): Τερλέτσκι (Ολυ-

μπιακός ΣΦΠ)
Τερματοφύλακας: Παπαντωνόπουλος (Διομήδης 

Άργους)
Αριστερός εξτρέμ: Μαργαρίτης (Φοίβος Συκεών)
Αριστερός ίντερ: Μπόσκος (Φοίβος Συκεών)
Πλέι μέικερ: Τσιγαρίδας (Διομήδης Άργους)
Δεξιός ίντερ: Αθανασιάδης (Φοίβος Συκεών)
Δεξιός εξτρέμ: Σιγγιρίδης (Φοίβος Συκεών)
Πίβοτ: Μάνθος (Ολυμπιακός ΣΦΠ)
Αμυντικός: Ζαφειράκης (Ολυμπιακός ΣΦΠ)

Αποτελέσματακαιβαθμολογίες
απότηντελικήφάσηστηΒέροια

Όμιλοι- Βαθμολογία
Α’ όμιλος: Ολυμπιακός ΣΦΠ 6, ΑΕΣΧ Πυλαία 4, 

ΧΑΝΘ 2, Προοδευτική Αγρινίου 0
Β’ όμιλος: Φοίβος Συκεών 4, Διομήδης Άργους 4, 

Φίλιππος Βέροιας 2, ΑΕΚ 2

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα
Πέμπτη 21/3/2019 (Φιλίππειο)
Προοδευτική – ΧΑΝΘ 23-32
Ολυμπιακός ΣΦΠ – Πυλαία 24-23
Φίλιππος Βέροιας – Διομήδης Άργους 20-23
Φοίβος – ΑΕΚ 29-31

Παρασκευή 22/3/2019 (Φιλίππειο – ΔΑΚ Βικέλας)
Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΧΑΝΘ 33-20
Προοδευτική – Πυλαία 15-40
Φοίβος – Διομήδης 29-22
Φίλιππος – ΑΕΚ 25-24
Ολυμπιακός ΣΦΠ – Προοδευτική 25-15
Πυλαία – ΧΑΝΘ 26-23
Φοίβος – Φίλιππος 24-22
ΑΕΚ – Διομήδης 25-26

Β’φάση
Σάββατο 23/3 (Φιλίππειο)
ΧΑΝΘ-ΑΕΚ 34-31
Προοδευτική Αγρινίου-Φίλιππος Βέροιας 7-28
Ολυμπιακός-Διομήδης Άργους 26-17
Πυλαία-Φοίβος Συκεών 24-25

Κυριακή 24/3 (Φιλίππειο)
Προοδευτική Αγρινίου-ΑΕΚ 16-23
ΧΑΝΘ-Φίλιππος Βέροιας 24-26
Πυλαία-Διομήδης Άργους 22-24
Ολυμπιακός-Φοίβος Συκεών 22-20

ΟιβαθμολογίεςτηςΒ’φάσης
Όμιλος 1-4: Ολυμπιακός 6, Φοίβος 4, Διομήδης 

2, Πυλαία 0
Όμιλος 5-8: Φίλιππος 6, ΧΑΝΘ 4, ΑΕΚ 2, Προο-

δευτική 0

ΤελικήΚατάταξη
1. Ολυμπιακός ΣΦΠ
2. Φοίβος Συκεών
3. Διομήδης Άργους
4. ΑΕΣΧ Πυλαίας
5. Φίλιππος Βέροιας
6. ΧΑΝΘ
7. ΑΕΚ
8. Προοδευτική Αγρινίου

Από την ΚΕΔ/ΟΧΕ ανακοινώθηκε το προγραμμα 
και οι διαιτητές του ερχόμενου Σαββατοκύριακου  

Ο Φίλιππος την επομένη Τετάρτη 3 Απριλίου θα 
παίξει στο ΔΑΚ. Δ. Βικέλας με την ΑΕΚ 

Στην Α1 γυναικών η Βέροια 2017 θα υποδεχθεί 
το Σάββατο στις 15.30 Μ.Μ στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ τον Μ. 
Αλέξανδρο Γιαννιτσών και στις 6 μ.μ. ο Φίλιππος θα 
παίξει στην Θεσ/νίκη με τον ΠΑΟΚ. Αναλυτικά:

Σάββατο30Μαρτίου2019
Handball Premier (22η αγωνιστική)
Νεάπολης 17:00, ΠΑΟΚ Bεργίνα TV- ΧΑΝΘ
(Νάσκος- Χαρίτσος, Παρτεμιάν)
Δαϊς 18:00, ΑΣΕ Δούκα- Φοίβος Συμεών(Συρεπί-

σιος- Μερτινιάν, Αντωνόπουλος)
Νίκαιας 18:00, Άρης Νίκαιας- Ολυμπιακός ΣΦΠ/

Όμιλος Ξυνή
(Τόλιος- Ανταλής, Κυριακούλιας)
Νέα Κίος 18:00, Διομήδης Άργους- Αερωπός 

Έδεσσας
(Τσάκωνας- Φωκίτης, Νικολίτσας)
 
Α1 Γυναικών (15η αγωνιστική)
Φιλίππειο 15:30, Βέροια 2017- Μέγας Αλέξανδρος
(Μαυρίδης- Μπουγιάκας, Σίσκου)

Σπίτι του Χάντμπολ 18:00, ΠΑΟΚ Mateco- Φίλιπ-
πος Βέροιας

(Δελόγλου- Θεοδοσίου, Σαμαράς)
Καματερού 18:00, ΓΑΣ Καματερού- HONDA Πα-

νόραμα
(Παπαματθαίου- Χρηστίδη, Κορρές)Κυριακή 31 

Μαρτίου 2019

Handball Premier (22η αγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 17:00, ΑΕΣΧ Πυλαίας- 

Bianco Monte Δράμα 1986 (ΕΡΤ3)
(Τζαφερόπουλος- Μιχαηλίδης, Μεϊμαρίδης)
 
Α1 Γυναικών (15η αγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 14:00, ΑΕΣΧ Πυλαίας- Κύ-

κλωπες Αλεξανδρούπολης
(Σαπανίδης- Ηλιάδης, Παρτεμιάν)
ΔΑΚ Άρτας 16:00, Φέτα Ήπειρος Αναγέννηση 

Άρτας- ΟΦΝ Ιωνίας
(Πατιός- Τσιάνας, Αγγελίδης)
 
Τετάρτη3Απριλίου2019
Handball Premier (22η αγωνιστική)
ΔΑΚ Βικέλας 18:00, Φίλιππος Βέροιας- ΑΕΚ
(Κατσίκης- Μιχαηλίδης, Σίσκου)

Ολοκληρώθηκεμεεπιτυχίαητελικήφάση
εφήβωνστηνΒέροια-Πρωταθλητής
οΟλυμπιακός,5οςοΦίλιππος

Χάντμπολ
Πρόγραμμα και Διαιτητές

Αντάξια της φήμης της η Βέροια 
με την παρουσία των φιλάθλων 

στους τελικούς εφήβων
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Πολύ καλή παρουσία και καλά 
αποτελέσματα από την αγωνι-
στική ομάδα του Ομίλου Αντι-

σφαίρισης Νάουσας στο δεύτερο Ε3 
της χρονιάς στην Πτολεμαΐδα, 23-24 
Μαρτίου.

Αναλυτικά ο ΚΩΣΤΗΣ ΤΑΟΥΛΑΣ μετά από 2 νίκες 

έφτασε στον γύρο των 8. Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΟΥΛΑΣ 
μετά από 3 νίκες έφτασε κι αυτός στον γύρο των 8 
και στα κορίτσια η ΖΩΗ ΖΙΑΜΠΑΚΑ μετά από 3 νίκες 
έπαιξε στον τελικό και πήρε τη δεύτερη θέση.

Επιπλέον την Κυριακή 17/3 πραγματοποιήθη-
κε στη Βέροια το πρώτο ατομικό Προπαιδικό της 
σαιζόν. Ο Όμιλος συμμετείχε με δυο αθλητές. Η 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΦΤΣΗ και ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
εντυπωσίασαν με τις επιδόσεις τους και ανανέωσαν 
το ραντεβού τους για τους επόμενους αγώνες.

Ο Βόλος συνέτριψε 5-0 τον 
Ηρόδοτο, ο Πλατανιάς διέσυρε 
7-0 τον Πλατανιά, ενώ ο Απόλ-
λων Λάρισας νίκησε με ανα-
τροπή 3-1 τον Απόλλωνα Πό-
ντου και είναι μόνος δεύτερος 
στη Football League ύστερα 
από 24 παιχνίδια. Τη δεύτερη 
πιο ευρεία νίκη του στη φετι-
νή Football League σημείωσε 
ο Βόλος. Μετά την πρεμιέρα, 
όταν οι Θεσσαλοί είχαν επικρα-
τήσει 7-0 του Καραϊσκάκη, χθες 
Τετάρτη για την 24η αγωνιστική 
η ομάδα του Χουάν Φεράντο επικράτησε 5-0 του 
Ηροδότου.  Τα τρία από τα πέντε γκολ σημείωσε ο 
Μιχάλης Φράγκος, ο οποίος έφτασε τα έξι τέρματα, 
τα οποία πέτυχε προερχόμενος από τον πάγκο. 
Με το χατ τρικ, μάλιστα, έφτασε τα 50 γκολ στην 
καριέρα του.

Ο Απόλλων Λάρισας πήρε το ντέρμπι της 2ης 
θέσης. Παρότι βρέθηκε να χάνει 0-1 από τον Απόλ-
λωνα Πόντου (9’ Δημητριάδης), τελικά οι «κυανό-
λευκοι» νίκησαν 3-1, χάρη σε γκολ των Λίταινα και 
Μπραμπίγια (2). Η ομάδα της Λάρισας είναι πλέον 
μόνη στη δεύτερη θέση με 43 βαθμούς, στο +3 
από Πλατανιά, Παναχαϊκή και Απόλλωνα Πόντου.

Ο Πλατανιάς, που πήγε στους 40 βαθμούς, 
έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην υπό... διά-
λυση Σπάρτη. Τρία γκολ σημείωσε ο Λουκίνας για 
την ομάδα των Χανίων, ενώ δίχτυα βρήκε και ο 
Μπιανκόνι, που έφτασε τα 12 και είναι στην 1η θέ-
ση των σκόρερ. Τη μοιράζεται με τον Χρήστο Ελευ-
θεριάδη της Παναχαϊκής, ο οποίος σκόραρε στην 
ήττα (1-3) της ομάδας του από τον ΑΟΧ Κισσαμικό.

Ο ΑΟΧ Κισσαμικός, που άλλαξε ριζικά μετά την 
πρόσληψη του Αλέκου Βοσνιάδη, άλωσε την Πά-
τρα, στο ντεμπούτο του Σάκη Τσιώλη στον πάγκο 
των Αχαιών.

ΟΙΣΥΝΘΕΣΕΙΣΤΩΝΑΓΩΝΩΝ
 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (Νίκκι Παπαβασιλείου): Κατσιμή-

τρος, Μπαχανάκ, Μπουρσέλης (67’ Οικονόμου), 
Μαζουλουξής, Μπάτζιος, Γροντής (52’ Ροβίθης), 
Μπρους, Τσέλιος, Κουατένγκ (59’ Κατσούρι), Έ-
φορντ, Μανουσάκης.

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ (Τζεμ Καρατζά): Καραγκιόζης, Το-
παλίδης Σ., Στάνιτς, Πετρούσης, Ζήσης, Βελκόβ-
σκι, Βλαχομήτρος (74’ Ζαννάκης), Πιαστόπουλος 
(90’ Τοπαλίδης Ι.), Κούστα, Έππας (61’ Σοφιάνης), 
Παπαδόπουλος.

 
ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Πίτκας, Κόκας, Πίτου 

Γκαρσία, Δόρης, Κότο (Φράγκος), Ηλιόπουλος, 
Καρρίκι, Λούκας Γκαρσία, Μάντζης, Ενγκουέμ, 
Γκαλίτσιος.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ (Γιώργος Λυρώνης): Ξενοδόχοφ, 
Γιαλούσης, Γραικός, Χατζηλιάδης, Ανδρέου, Πα-
παγγελής, Κασαπάκης, Αργκιλέσι (45’ λ.τρ. Μου-
κίδης), Νύκταρης, Πίντο (42’ λ.τρ. Αμαραντίδης), 
Ζαμπορόφσκι.

 
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Γιάννης Τάτσης): Γκοτ, Στ. Ποζα-

τζίδης (56’ Παπουτσογιαννόπουλος), Ρουσσάκης, 
Κόρτσταμ (70’ Πουρζιτίδης), Τσαμούρης, Παπανι-
κολάου (78’ Κωστίκος), Μποσέτι, Καραγκούνης, 
Νίλι, Μιγκέλ, Λουκίνας

ΣΠΑΡΤΗ (Παναγιώτης Αποστολάκος): Σφέ-
τσος, Φραγκούλης, Δαδάκος (61’ Αγγελόπουλος), 
Νάτσης (53’ Αρώνης), Ζιεμάν, Ντούσκας, Τιράρ-
ντ, Βαλμάς, Ζαχαριουδάκης, Λόπεζ, Καινούργιος 
(29’Λώλος)

 
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ (Μίλος Κόστιτς): Ταϊρης, Πάνος, 

Ντόσης, Γκότοβος, Ντιαλό, Τσιάρας, Λάσκαρης, Τρι-
ανταφυλλάκος, Μαρκόφσκι, Τσιμίκας, Ράντι (84’ Σισέ)

ΚΕΡΚΥΡΑ (Νίκος Αναστόπουλος): Κουτζαβασί-
λης, Σανδραβέλης, Κρητικός Νικος (84’ Γεωργακό-
πουλος), Τουράμ, Σιατραβάνης, Αναστασίου, Μότα 
(46’ Πασάς), Ιωάννου, Λινάρδος, Θεοδωράκης, 
Νίκιτς (62’ Ζορμπάς)

 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Αριάν Μπελά): Μαντζά-

ρης, Σκούπρα, Καρατάσιος, Σουλιώτης, Χατζής, 
Κουρτεσιώτης, Μπραμπίγια, Λούκας Ράμος (56’ 
Τασιούλης), Λουκάο (89’ Μπιμάι), Λίταινας, Μαρκο-
λίνο (79’ Γκουντρουμπής).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ (Δημήτρης Καλαϊτζίδης): 
Πολίτης, Σουντουρά, Γεωργιάδης, Δημητριάδης, 
Πουρτουλίδης, Τσουμάνης, Κυβελίδης, Καλογέρης, 
Θεολόγου, Σαμαράς, Ολαϊτάν (20’ λ.τ. Λουφάκης).

 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Σάκης Τσιώλης): Πέτριτς, Σταμό-

πουλος, Πλέγας (27′ Μπαστακός), Αργυρόπουλος, 
Φουρλάνος (76′ Παπατόλιος), Ελευθεριάδης, Μό-
σνι, Ντάσιος, Κυνηγόπουλος, Μωραΐτης (46′ Κολ), 
Τσελεπίδης.

ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ (Αλέκος Βοσνιάδης): Παπα-
δόπουλος, Αλιε, Παπαχρήστος, Φάζος, Μουμίν, Σε-
λινιωτάκης, Τεγούσης, Ρίσκι (83′ Αποστολόπουλος) 
Αρναρέλλης (75′ Βρεττός), Κάσσος, Κουσκουνάς 
(38′ Τόλι).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τετάρτη 27 Μαρτίου
Βόλος - Ηρόδοτος 5-0 (35’ Μάντζης, 60’, 70’, 

89’ Φράγκος, 76’ Κόκορης)
Πλατανιάς - Σπάρτη 7-0 (6’, 53’, 79’ Λουκίνας, 

50′ Παπανικολάου, 52′ Νάτσης (αυτ), 69’ Μιγκέλ, 
90+1’ Παπουτσογιαννόπουλος.)

Αήττητος Σπάτων - Καραϊσκάκης Άρτας - ΜΑ-
ΤΑΙΩΣΗ

Τρίκαλα - Κέρκυρα 1-0 (33’ Μαρκόβσκι)
Απόλλων Λάρισας - Απόλλων Πόντου 3-1 (45′ 

Λίταινας, 62’, 85’ Μπραμπίγια /  9′ Δημητριάδης)
Εργοτέλης - Αιγινιακός 4-1 (43’, 90+1 Έφορντ, 

70’ Ροβίθης, 73’ Μανουσάκης / 84’ Σοφιάνης)
Παναχαϊκή - ΑΟΧ Κισσαμικός 1-3 87’ Ελευθερι-

άδης / 7’, 73’ Κάσσος, 53′ Αρναρέλλης (1-3)

Πέμπτη 28 Μαρτίου
Ηρακλής - Δόξα Δράμας (15:00 ΕΡΤ3, Καυταν-

ζόγλειο Στάδιο)

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Βόλος  ........................................................ 52
2. Απόλλων Λάρισας  ..................................... 43 
3. Πλατανιάς  ................................................. 40 
4. Παναχαϊκή ................................................  40
5. Απόλλων Πόντου  ...................................... 40 
6. Κέρκυρα....................................................  37
7. Εργοτέλης  ................................................. 37
8. Κισσαμικός  ............................................... 37
9. ΑΕ Καραϊσκάκης  ....................................... 34 
10. Δόξα Δράμας  .......................................... 31
11. Ηρακλής  .................................................. 30
12. Τρίκαλα  ................................................... 28
13. Ηρόδοτος  ................................................ 25
14. Αήττητος  ................................................. 22
15. Σπάρτη .................................................... 18
16. Αιγινιακός  ................................................ 13
* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει στη 

Super League. Ο δεύτερος δίνει αγώνα μπαράζ με 
τον 13ο της Super League.

** Οι ομάδες από την 3η έως τη 10η θέση θα 
συμμετάσχουν στη Super League 2.

*** Βάσει αναδιάρθρωσης οι 4 τελευταίοι υποβιβά-
ζονται στη Δ’ εθνική. Οι ομάδες που θα τερματίσουν 
στις θέσεις 11-12 θα είναι στη Γ’ (Football League του 
χρόνου). Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία και οι 
ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12, απλά οι 
4 τελευταίοι πέφτουν 2 κατηγορίες.

**** Ο Αήττητος Σπάτων αποβλήθηκε από τοπ 
πρωτάθλημα λόγω αδυναμίας κάλυψης του μετοχι-
κού κεφαλαίου.

ΗΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(25Η):
Σάββατο 30 Μαρτίου
Ηρόδοτος - Πλατανιάς (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο 

Νέας Αλικαρνασσού)

Κυριακή 31 Μαρτίου
Σπάρτη - Καραϊσκάκης Άρτας (16:00, Δημ. Στά-

διο Σπάρτης)
Δόξα Δράμας - Αήττητος Σπάτων - ΜΑΤΑΙΩΣΗ
Κέρκυρα - Βόλος (15:00 ΕΡΤ3, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Απόλλων Πόντου - Ηρακλής (16:00, Γήπεδο 

Καλαμαριάς)
Αιγινιακός - Τρίκαλα (16:00, Δημ. «Γ. Παραλυ-

κίδης»)
ΑΟΧ Κισσαμικός - Απόλλων Λάρισας (16:00, 

Γήπεδο Περιβολίων)
Παναχαϊκή - Εργοτέλης (16:00, Γήπεδο Αγυιάς)

ΑποτελέσματαΟμίλου
ΑντισφαίρισηςΝάουσαςστοΕ3

στηνΠτολεμαΐδα

Football League
ΠεντάραοΒόλος,επτάραοΠλατανιάς

Στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής 
της Handball Premier o ο Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος 
Ξυνή επιβλήθηκε 32-19 του Φιλίππου Βέροιας 
στου Ρέντη και ανέβηκε και πάλι στην πρώτη θέση 
της βαθμολογίας με 39 πόντους.

Οι ερυθρόλευκοι θέλουν τη νίκη και στην τελευ-
ταία αγωνιστική το Σάββατο στην έδρα του Άρη 
Νίκαιας για να κλειδώσουν και μαθηματικά το από-
λυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Ο Ολυμπιακός σημείωσε μία άνετη νίκη και 
μάλιστα χωρίς τους πρωτοκλασάτους παίκτες του, 
αφού οι περισσότεροι αθλητές που χρησιμοποι-
ήθηκαν δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής στον 
τελικό του κυπέλλου.

Τζηράς (9 γκολ) και Μούγιτς (8 γκολ) ήταν πρώ-
τοι σκόρερ για τους γηπεδούχους, ενώ για τους 
Βεροιώτες ο Παπαδόπουλος σημείωσε 8 γκολ.

Με δεδομένο ότι ο Άρης μόνο με θαύμα θα 
πάρει πόντο ή πόντους κόντρα στον Ολυμπιακό, 
ο Φίλιππος κρατάει την 9η θέση που του δίνει 

πλεονέκτημα έδρας στην πρώτη φάση των πλέι 
άουτ απέναντι στους Νικαιώτες που θα είναι στην 
10η θέση.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ/ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ- ΦΙΛΙΠ-
ΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 32-19

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 5-2, 7-5, 10-6, 11-8, 15-10 
(ημχ.), 17-11, 21-12, 23-15, 26-16, 29-19, 32-19

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ζαραβίνας): Κρητικός 2, Τζη-
ράς 9, Καραμπουρνιώτης 3, Λέμος, Μούγιτς 8, Ρέι-
να 1, Κανδύλας 1, Σανίκης, Μπούμπαλο 2, Κόντης 
3, Λιάπης 1, Τσιλιμπάρης, Άρσιτς, Αραπακόπου-
λος, Χάλαρης, Τσίλης 2.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Παυλίδης): Πόποβιτς, Τζίμπουλας, 
Παντελίδης 1, Τάσκοβιτς 1, Λιακόπουλος, Καλλιαρί-
δης, Γραμματικόπουλος, Κωστακίδης 3, Αποστολί-
δης 1, Χατζημασούρας, Φιλόσογλου 5, Στανκίδης, 
Παπαδόπουλος 8.

Διαιτητές: Κουτσός- Ζήσης, Δίλεπτα: 2-3, Πέ-
ναλτι: 5/6-1/2

HandballPremier
Αναμενόμενη ήττα του Φιλίππου 

32-19 στον Ολυμπιακό
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Εκδήλωση για την γνωριμία με το Ορειβατικό 
Σκι έκανε την Κυριακή 24 Μαρτίου ο Ε.Ο.Σ. Νά-
ουσας στα 3-5 Πηγάδια.  Την πρωτοβουλία είχε 
ο Γιώργος Καισαρίδης , έφορος του Ορειβατικού 
τμήματος του συλλόγου και αθλητής ορειβατικού 
σκι.  Πήραν μέρος 11 άτομα  (βασική προϋπόθεση 
ήταν να γνωρίζουν κατάβαση και να φέρουν εκτός 
από ορειβατικά σκι και κράνος ) και μετά από μία 
σύντομη ενημέρωση έφυγαν για να κάνουν μία δια-
δρομή που ξεκίνησε από το χιονοδρομικό ανέβηκε 
την πίστα του Παράδεισου , πήρε τον δασικό δρόμο 
που βγαίνει πάνω από την πηγή «Καραμπουρνάκι» 
, συνέχισε περνώντας από την πηγή των Πηγαδιών 
και τα μαντριά του «Καραϊσκου» και  κατέληξε στα 
2000 μέτρα υψόμετρο, βλέποντας όλες σχεδόν τις 
κορυφές του Βερμίου αλλά και τα γύρω βουνά . Η 
όλη διαδρομή έγινε με χαλαρό ρυθμό , είχε μήκος 
7,5  χιλιόμετρα  και 550 μέτρα θετική υψομετρική 

διαφορά και καλύφθηκε σε 2 
ώρες και 8 λεπτά.

Όλοι όσοι πήραν μέρος 
ενθουσιάστηκαν , χάρηκαν 
την διαδρομή , τα πανέμορ-
φα  χιονισμένα τοπία και πή-
ραν μία εικόνα για το ορειβα-
τικό σκι και τις πολλές  δυνα-
τότητες που σου δίνει στο να 
γνωρίσεις χιονισμένα βουνά 
και απάτητες πλαγιές .

Το ορειβατικό σκι είναι 
πολύ δημοφιλές στην Ευρώ-
πη και στην Αμερική και είναι 
το άθλημα που αναπτύσσε-
ται με γεωμετρική πρόοδο 
τόσο στο εξωτερικό όσο και 
στην Ελλάδα .

Πανελλήνιοιαγώνες
ΑΓΕΝ/FISΠΚ

Σερί επιτυχιών για τους 
αθλητές του ΕΟΣ Νάου-
σας!!!!!!

Στο χιονοδρομικό κέντρο 
της Βίγλας φιλοξενήθηκαν 
από τις 18/03. και για μία ε-
βδομάδα οι Πανελλήνιοι α-
γώνες Αλπικού Σκι σε όλες 
τις κατηγορίες του αθλήμα-
τος καθώς και η διεξαγωγή 
του διεθνή αγώνα.

Πλούσια αθλητική εβδο-
μάδα μέ τους αθλητές του 
ΕΟΣ Νάουσας να πρωταγω-
νιστούν καθημερινά σε όλα 
τα αγωνίσματα.

Αναλυτικά όλες τις μέρες της αγωνιστικής εβδο-
μάδας τα αποτελέσματα  είναι τα εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/3/2019  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΠΑΧ 
ΑΓΕΝ FIS

FIS: 4ος  Ζωγράφος Μάνος Εμμανουήλ
Π.Α.Χ: ΑΝΔΡΕΣ 6ος Βαλταδώρος Δημήτριος
ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ 1ος Ζωγράφος Μάνος Εμμανουήλ

ΤΡΙΤΗ 19/3/2019  ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΑΣΗ  
FIS: 3ος Κατσάνης Αθανάσιος
 6ος Μάντσιος Βασίλειος
FIS: 1η Ράλλη Σοφία
 4η Μάντσιου Αναστασία
Π.Α.Χ 3ος Κατσάνης Αθανάσιος στην κατηγορία 

Ανδρών
1ος Μάντσιος Βασίλειος στην κατηγορία Νέων 

Ανδρών
1η Ράλλη Σοφία στην κατηγορία Γυναι-

κών
2η Μάντσιου Αναστασία στην κατηγορία 

Νέων Γυναικών

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3/2019  ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΑΣΗ

FIS: 1η Ράλλη Σοφία 
 4η Μάντσιου Αναστασία
 2ος Κατσάνης Αθανάσιος
 3ος Μάντσιος Βασίλειος

ΠΕΜΠΤΗ 21/3/2019 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑ-
ΡΑΛΛΗΛΟ:            1ος Ε.Ο.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/3/2019 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑ-
ΡΑΛΛΗΛΟ:

1ος Μάντσιος Βασίλειος
1η Ράλλη Σοφία
2η Μάντσιου Αναστασία

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/3/2019 Π2-Κ2 ΚΥΠΕΛΛΟ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ:

6η Λυμπεροπούλου Νίκη

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/3/2019 ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΠΑΧ Π2-Κ2:

4η Λυμπεροπούλου Νίκη

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/3/2019 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑ-
ΒΑΣΗ ΠΑΧ Π2-Κ2:

6η Λυμπεροπούλου Νίκη

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελι-
κούς του πρωταθλήματος έκανε το Κιλκίς που επι-
βλήθηκε με 25-22 του Ζαφειράκη Νάουσας. Οι δυο 
ομάδες θα συναντηθούν το Σάββατο στη Νάουσα 
για το δεύτερο ματς της σειράς. Αν ο Ζαφειράκης 
κερδίσει, θα παίξουν τρίτο ματς στο Κιλκίς. Αν χά-
σει, προκρίνεται στον τελικό των πλέι οφ το Κιλκίς 
και μένει έξω ο Ζαφειράκης.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικό ντέρμπι 
με τους παίκτες του Γιάννη Λαζαρίδη να έχουν το 
προβάδισμα στην μεγαλύτερη διάρκεια, όμως τον 
Ζαφειράκη να είναι πάντα σε απόσταση αναπνοής.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά στο δεύτε-
ρο ημίχρονο, και αν και έχασαν με τρεις διλεπτες 
τον Γιαβασίδη στο 34’, κατάφεραν με την άμυνα 
να προηγηθούν με 18-15 στο 40’. Ο Ζαφειράκης 
μείωσε στο επόμενο διλεπτο στο γκολ, αλλά η 
αντίδραση του ήταν μέχρις εκεί. Το Κιλκίς είχε 
πλουραλισμό στην επίθεση, και με τις σημαντικές 
αποκρούσεις του Κοβλακά έφτασε στο 51’ τη δια-

φορά στα τέσσερα τέρματα. Από εκεί και πέρα η 
γηπεδούχος ομάδα διαχειρίστηκε σωστά το ματς, 
και έφτασε στη νίκη με 25-22.

Πεντάλεπτα: 1-1, 3-3, 5-6, 9-8, 12-10, 13-12 
(ημ), 17-14, 18-15, 19-17, 20-17, 23-19, 25-22.

ΓΑΣ Κιλκίς: Κοβλακάς, Ιλερής 6, Δούγιας 4, 
Κουσίδης, Β. Τοκατζόγλου 7, Σ. Φαχουρίδης, Για-
βασίδης 2, Α. Φαχουρίδης 1, Τριανταφύλλου, Μέ-
γκας 2, Σακαλής, Γρηγοριάδης 1, Μαυρόπουλος 1, 
Βιολιτζής 1, Πιστόλας, Α. Τοκατζόγλου.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ: Βλάχος 6, Διδασκάλου 2, Χα-
τζηγεωργίου 3, Ρότζιος 5, Βάκκας, Τσαγκεράς, 
Καραβίτης 1, Βραχιολίδης, Πινακούδης, Τζουβάρας 
2, Σιούλης, Μπακαλιός, Μπουμπουλέντρας, Δελη-
χρήστος, Πετρίδης 3, Μάντσος.

Δίλεπτες: 7/3, Αποβολές: Γιαβασίδης 34’ (Τρίτη 
δίλεπτη), πέναλτι: 2/4, 3/3

* Στο άλλο παιχνίδι των πλέι οφ, του 2ου ομί-
λου, ο Φαίακας κέρδισε τον Πρωτέα Άρτας 27-17.

Γνωριμία με το ορειβατικό Σκι και βόλτα 
στο Βέρμιο από τον Ε.Ο.Σ. Νάουσας

Χάντμπολ Α2 - Πλεί όφ

Κιλκίς-Ζαφειράκης25-22

Πλούσια η αγωνιστική δράση της Γ.Ε. Νάουσας  
το Σαββατοκύριακο 23,24/3 με την συμμετοχή σε 2 
αγώνες στίβου:

1.στη Θεσσαλονίκη 23/3 στο ‘’5ο κύπελο ρίψεων’’
2. στα Γιάννενα 24/3 στη ‘’13η Δωδωναία συ-

νάντηση ‘’

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΓΩΝΩΝΣΤΙΒΟΥ
Θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί το ξεκίνημα 

των αθλητών ρίψεων της  Γ.Ε.Νάουσας στο 5ο 
Κύπελλο Ρίψεων που έγινε στην Θεσσαλονίκη το 
Σάββατο 23/3. Στους αγώνες πήραν μέρος οι κα-
λύτεροι αθλητές των ρίψεων από όλη την Ελλάδα 
και τα αποτελέσματα που έφεραν οι  7 αθλητές της 
Γ.Ε.Ν. ήταν : 

ΣΦΑΙΡΑΓΥΝΑΙΚΩΝ
4η Δραγουμάνου Βασιλική (11.14)
5η Στεφανή Ιωάννα (10.73) 

ΑΚΟΝΤΙΟΓΥΝΑΙΚΩΝ
8η Στεφανή Ιωάννα (31.44)

ΣΦΑΙΡΑΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
7η Μπλιάτκα Φανή (1068)  

ΑΚΟΝΤΙΟΑΝΔΡΩΝ
4ος  Λογδανίδης Κων/νος (57.70)
6ος Στεφανής Γιώργος (54.70)

ΣΦΑΙΡΑΑΝΔΡΩΝ
8ος Στεφανής Γιώργος (12.28)
11ος  Λογδανίδης Κων/νος (11.87)

ΑΚΟΝΤΙΟΠΑΙΔΩΝ
10ος  Κασαπίδης Αθανάσιος (26.60)

ΣΦΑΙΡΑΠΑΙΔΩΝ
12ος Νικόλλι Χρήστος (11.42)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΓΩΝΩΝΣΤΙΒΟΥ
Πολύ καλή παρουσία είχαν οι  μικροί αθλη-

τές-τριες της Γυμναστικής Ένωσης Νάουσας την 
Κυριακή  24/3 στα Γιάννενα στην «13η Δωδωναία 
Συνάντηση Στίβου». Περίπου  1500 αθλητές από 
35 συλλόγους από την  Ήπειρο, την Μακεδονία , 
την Θεσσαλία , δώσανε το παρόν στην καθιερω-
μένη αθλητική συνάντηση που διοργάνωσε η ΕΚΑ 
Δωδώνη στο στάδιο των Ζωσιμάδων . Η Γυμνα-
στική Ένωση Νάουσας συμμετείχε με 58 αθλητές 
και οι διακρίσεις που είχαν οι αθλητές-τριες  της 
«Γ.Ε.Ν.» δείχνει την καλή πορεία του στίβου της 
πόλης μας δίνοντας πολλές ελπίδες για  διακρίσεις 
στο μέλλον. Τα αποτελέσματα που έφεραν οι αθλη-
τές-τριες της Γ.Ε.Ν ήταν:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΜΊΝΙΑΓΟΡΙΩΝ
40Μ.: Τζουβάρας Νικόλας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑκ12ΚΟΡΙΤΣΙΑ(2008-09)
ΜΗΚΟΣ: Τζουβάρα Βασιλική 7η (3.72),  Φωτιά-

δου Φρειδερίκη 38η (2.65) 
50Μ.: Μποζίνη Άννα 64η (9΄΄05) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑκ12ΑΓΟΡΙΑ(2008-09)
ΜΗΚΟΣ: Σαντίκογλου Κωνσταντίνος 1ος (4.44), 

Κουκοφίκης Ευάγγελος 7ος(3.92), Δάϊος Εμμανου-
ήλ 17ος(3.36), Τζαλίλης Θωμάς 32ος (2.46)

ΡΙΨΗ VORTEX:  Μάντσιος Ιάκωβος 12ος 
(25.30), Ευθυμιάδης Γιάννης 14ος (22.80), Παπα-
δόπουλος Νίκος 35ος (8.00), 

600Μ.: Μαμούρης Αθανάσιος 20ος (2΄16’’30)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑκ14ΚΟΡΙΤΣΙΑ(2006-07)
60μ.εμπ.: Φραγκότση Ευθυμία 2η (10΄΄50), 

Γκέσιου Δήμητρα 4η(10΄΄77),  Μπόσι Μαρία 
5η(10΄΄79),  Βασιλείου Μαριάννα 15η (13΄΄05), 
Φειδάντση Σόφια 17η(14΄΄38), Παπαδοπούλου 
Ελευθερία 18η (14’’46)

ΥΨΟΣ: Ρουβέτη Αθηνά 2η (1.45)
150Μ. : Λίτου Περσεφόνη 10η(21΄΄80), Μήτρου 

Ελεάννα50η(24’’33)
1000Μ.: Λούκα Μπριγκίτα  10η ( 3΄50΄΄23),Ο-

σλανίτου  Νικολέτα 11η (3΄51΄΄17), Φαρμάκη Δήμη-
τρα 15η (3’59’’20), Λαζαρίδου Αγάπη 18η (4’10’’0)

ΜΗΚΟΣ: Κασαπίδου Ελένη  18η(4.06), Βλα-
χοδήμου Καλλιόπη 37η(3.30), Μάλλιου Φάνη 
42η(3.22), Μίγγα Φανή 53η(2.93), Θανασούλη 
Παρασκευή 55η(2.74)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑκ14ΑΓΟΡΙΑ(2006-07)
ΜΗΚΟΣ : Γατάλος Νικόλαος 1ος(5.20), Φωτιά-

δης Χρήστος 12ος (3.99), Κυριακίδης Παναγιώτης 
21ος (3.24)

60μ.εμπ.: Σαράντης Γεώργιος 1ος(10’’08),  Τσι-
τερίδης Περικλής 8ος(14΄΄02)

1000Μ.: Παπάς Αλέξανδρος 12ος(3’51’’17),  
Στόϊος Πέτρος 14ος(3΄57’’50)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑκ16ΚΟΡΙΤΣΙΑ(2004-05)
80Μ.: Τσίλη Μαρία 11η(11΄΄81), Μάντσου Φανή 

27η (13΄΄50)
150Μ.: Νέγρου Κυριακή 6η(21΄΄22),  Γεωργα-

κόπουλου Έλενα 17η(23΄΄19), Φειδάντση Ελένη 
20η(24΄΄68) Σίσκου Γεωργία  24η(26΄΄82),

600Μ.: Κουτσουπιά Μαρία 11η (2΄01΄΄33)
300Μ.: Ταρπάνη Ελεάννα 2η(48΄΄08)
ΥΨΟΣ: Πίπιλα Έλλη 1η(1.60)
ΜΗΚΟΣ.: Κουιτίλα  Πάουλα 9η(4.51), Τσίλη Μα-

ρία 10η(4.45)
ΣΦΑΙΡΑ.: Σακαλή  Θεολογία 3η(9.77),Βασιλειά-

δου Αθηνά 7η(7.98) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑκ16ΑΓΟΡΙΑ(2004-05)
ΜΗΚΟΣ Κασαπίδης Αθανάσιος 3ος(5.86), 

Μπακαλιός Κων/νος  6ος(5.68),Καρατσιώλης Βα-
σίλειος 11ος(3.43)

ΣΦΑΙΡΑ. Νικόλλι Χρήστος 1ος(14.58), Γκατζάς 
Δημήτριος 4ος(10.17)

ΥΨΟΣ Κοσμαρίκος Ιωάννης 2ος(1.60)
600Μ. Κοσμαρίκος Ιωάννης 4ος(1΄39’’87)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΔΡΩΝ:
ΜΗΚΟΣ:  Στεφανής Γεώργιος 3ος(6.54) Ιωαννί-

δης Γεώργιος 7ος(5.62)
100μ Στεφανής Γεώργιος 9ος(11΄΄93), Πουτακί-

δης Οδυσσέας 14ος(12’’40)

Αποτελέσματα αγώνων στίβου της
ΓΕ Νάουσας σε Θεσ/νίκη και Γιάννενα
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 25-3-2019 μέχρι 31-3-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Πέμπτη 28-3-2019
13:30-17:30ΑΝΑΣΤΑ-

ΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι α-
πό βενζινάδικο Γαλάνη) 
23310-73324

21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙ-
ΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-
27355 

Φαρμακεία

Ο Δημήτρης Κολοβός με το γκολ 
που πέτυχε χάρισε στην Εθνική Ελ-
λάδας το βαθμό της ισοπαλίας στην 
αναμέτρηση με την αντίστοιχη της 
Βοσνίας για τη δεύτερη αγωνιστική 
του δεκάτου ομίλου των προκριματι-
κών του Euro 2020.

Ο 65χρονος τεχνικός του αντι-
προσωπευτικού συγκροτήματος, Άγ-
γελος Αναστασιάδης, πέρασε στο 
67ο λεπτό τον Δημήτρη Κολοβό στη 
θέση του Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο 
25χρονος μέσος της Ομόνοιας, ο ο-
ποίος επέστρεψε μετά από τέσσερα 
χρόνια στην Εθνική, πέτυχε το πρώ-
το του γκολ με αυτήν στο 85ο.

Λίγα λεπτά πριν περάσει στον 
αγωνιστικό χώρου του «Μπίλινο Πό-
λιε» της Ζένιτσα, ο προπονητής τον 
κάλεσε κοντά του. Η εντολή για το 
χώρο κίνησής του στο γήπεδο ξε-
κάθαρη. Συνοδευόμενη, ωστόσο, κι 
από ένα προαίσθημα που εξέφρασε 
εκείνη τη στιγμή - η Ελλάδα είχε μει-
ώσει μόλις σε 2-1 με την εκτέλεση 
πέναλτι του Φορτούνη - ο Άγγελος 
Αναστασιάδης.

«Πήγαινε παίξε πίσω από τον ε-
πιθετικό, πιο ελεύθερος και κάνε το 
γκολ». Όπερ και εγένετο. Στο 76ο 

προε ιδοποίησε 
με σουτ αριστερά 
εντός περιοχής, 
αλλά ο Σέχιτς α-
πέκρουσε.  Στο 
85ο λεπτό ήταν 
ο  κα τά λ λ η λο ς 
άνθρωπος στην 
κατάλληλη θέση. 
Αυτός που έφερε 
το βαθμό και τη 
δεύτερη θέση στη 
βαθμολογία. Ένα 

γκολ και ένας βαθμός που μπορεί 
να αποδειχτούν «χρυσοί» όσον αφο-
ρά στην πρόκριση της Ελλάδας στο 
Euro 2020. Στις πρώτες του δηλώ-
σεις μετά το ματς ο Δημήτρης Κολο-
βός εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για το γκολ που πέτυχε και στάθηκε 
στο οικογενειακό κλίμα που υπάρχει:

«Νομίζω πως δεν μπήκαμε καλά, 
οι Βόσνιοι μπήκαν πολύ καλύτερα, 
μας έπιασαν στον ύπνο. Αυτό που 
θα κρατήσουμε είναι ότι μπορέσαμε 
και γυρίσαμε το παιχνίδι. Καμιά φο-
ρά μπορεί να θεωρείς ότι μπορείς να 
πάρεις κάτι παραπάνω, και αυτό θέ-
λουμε, αλλά και ο ένας βαθμός είναι 
σημαντικός για την προσπάθεια που 
θα κάνουμε από εδώ και στο εξής.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος 
που κατάφερα να σκοράρω και να 
συνδυαστεί με αποτέλεσμα για την 
Εθνική. Για κάθε Έλληνα ποδοσφαι-
ριστή είναι κατόρθωμα να φορά το 
εθνόσημο. Πρέπει να τα δίνεις όλα. 
Εγώ θα τα δίνω όλα όποτε μου ζητη-
θεί. Είμαι χαρούμενος που βοήθησα 
και θα το κάνω όποτε μου ζητηθεί. 
Είμαστε οικογένεια, είναι σημαντικός 
ο βαθμός για τη συνέχεια, έχουμε 
ταλέντο και καλή ομάδα».

Εκπρόσω-
ποι της Super 
L e a g u e  σ ε 
σ υ ν ά ν τ η σ ή 
τους με τον 
υ φ υ π ο υ ρ γ ό 
α θλ η τ ι σ μ ο ύ 
ζητούν να μην 
ισχύσει η ανα-
διάρθρωση τη 
νέα σεζόν και 
ο Γιώργος Βασιλειάδης τους α-
πάντησε «καλή επιτυχία», δείχνο-
ντας την διάθεσή του να μην το 
συζητήσει. Χάσμα υπάρχει ανά-
μεσα στον Γιώργο Βασιλειάδη και 
τους εκπροσώπους των ομάδων 
της Super League, στη συνάντη-
ση που έχουν στο γραφείο του υ-
φυπουργού αθλητισμού, με αφορ-
μή το θέμα της αναδιάρθρωσης, 
το οποίο για τον κ. Βασιλειάδη 
δεν αποτελεί καν θέμα συζήτησης 
και διαπραγμάτευσης. Την αντι-
προσωπεία του συνεταιρισμού α-
ποτελούν ο πρόεδρος της Super 
League, Βαγγέλης Μπαταγιάννης, 
ο διευθύνων σύμβουλος, Βασίλης 
Γκαγκάτσης, και οι κ.κ. Μάρκου 
(ΑΕΛ), Χριστοβασίλης (ΠΑΣ Γιάν-
νινα), Δάρρας (Πανιώνιος), Μπο-
ροβήλος (Αστέρας Τρίπολης), 
Μπούσης, Πουρσανίδης, Σαμα-
ράς (ΟΦΗ), Γκαγκάτσης (ΠΑΟΚ) 
και Μονεμβασιώτης (Απόλλων 
Σμύρνης). Από τον υφυπουργό 
ζητούν να μην ισχύσει η αναδιάρ-
θρωση των πρωταθλημάτων για 
τη νέα σεζόν και να παραμείνει ως 
έχει η μεγάλη κατηγορία με 16 ο-
μάδες και τα εν ισχύ συμβόλαια με 
την ΕΡΤ, αφού σύμφωνα με τους 

ίδιους η συνεργασία είναι απολύ-
τως επιτυχημένη.

Ο Γιώργος Βασιλειάδης δεν το 
διαπραγματεύεται και τους είπε 
ότι αν θέλουν να κάνουν κάτι τέ-
τοιο, τότε «καλή επιτυχία», δεί-
χνοντας ότι δεν έχει την παρα-
μικρή διάθεση να συζητήσει το 
συγκεκριμένο θέμα, καθώς «ό,τι 
συμφωνήσαμε πέρυσι, ισχύει...» .

Προφανώς, αναφέρεται στο ό-
τι η αναδιάρθρωση έχει περάσει 
στην προκήρυξη του πρωταθλή-
ματος και είναι προαπαιτούμενο 
για τη συμφωνία των επτά ομά-
δων με την ΕΡΤ για το τηλεοπτικό 
τους συμβόλαιο. Αν δεν προχω-
ρήσει η αναδιάρθρωση, τότε θα 
βρεθούν ξανά «άστεγες».

Αυτό που υποστηρίζουν οι ο-
μάδες από τη μεριά τους, είναι 
πως το πρωτάθλημα βρίσκεται 
πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε 
και δεν υπάρχει ακόμα το νομι-
κό πλαίσιο για τη δημιουργία της 
Super League 2, όμως η αλήθεια 
είναι πως ο υφυπουργός είναι έ-
τοιμος και περιμένει την επιστολή 
της ΕΠΟ, ώστε να φέρει την τρο-
πολογία στη Βουλή και να προχω-
ρήσει η σύσταση του νέου πρωτα-
θλήματος.

Εθνική Ελλάδας: Η εντολή
του Αναστασιάδη στον Κολοβό

Οι ομάδες θέλουν Super 
League με 16 και του χρόνου,

ανένδοτος ο Βασιλειάδης!
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

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

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

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

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

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

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

Εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια ζητά για άμεση 
πρόσληψη γεωπόνο

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

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

Γιαπληροφορίεςκαιαποστολήβιογραφικών
Τηλ6979914674

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

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

Πάρκινγκ,  Τιμή 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24526 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105968 ΠΑΠΑΚΙΑ, ενοικιάζονται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23019 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Οροφοδια-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 12885 ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 14421 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

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

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

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

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

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

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

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

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

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



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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ  ενοκιάζονται 

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

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 
15000€
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

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

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

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

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη 

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοι-

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

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

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

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συ-

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξυλολέβητας Solid Max τριετίας σε καλή 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

info@tsamitros.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ακτινολόγος
πουναδιαθέτειαπαραίτητηεργασιακή
εμπειρίασεμαγνητικόκαιαξονικό το-
μογράφο.Αποστολήβιογραφικώνστο
e-mail:info@ygeiaveria.gr.
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Κ. Βοργιαζίδης: Η δυναμική της Βέροιας και των ανθρώπων της 
είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για να συνεχίσουμε...

Σε μια αίθουσα κατάμεστη και με πολλούς όρθιους, ο νυν δήμαρχος και εκ 
νέου υποψήφιος για τον Δήμο Βέροιας, Κώστας Βοργιαζίδης έκανε την πρώτη 
του προεκλογική ομιλία, συνδυάζοντάς την με τον απολογισμό της 4ετίας και την 
παρουσίαση των υποψηφίων του συνδυασμού του «Δράση με γνώση».

Η ομιλία του αναπτύχθηκε σε οκτώ άξονες, για όλους τους τομείς του Δήμου, 
αφήνοντας τελευταίο το μεγάλο πρόβλημα της πόλης με τα αδέσποτα και τη δια-
χείρηση τους δεσμευόμενος να ασκήσει πολιτική πίεση για αλλαγή του πλαισίου 
νόμου για τα ζώα συντροφιάς.

Με δεδομένη την παρουσία, στην πρώτη σειρά, του γραμματέα του ΚΙΝΑΛ Η-
μαθίας Κ. Ασλάνογλου και τριών υποψηφίων βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής 
στην Ημαθία (Χατζηαθανασίου, Μπρουσκέλη, Παπακωνσταντίνου) είναι βέβαιη η 
στήριξη του κόμματος στον συνδυασμό του νυν δημάρχου.

Στο τέλος της μακροσκελούς ομιλίας του ο Κ. Βοργιαζίδης παρουσίασε τους 
υποψήφιους του συνδυασμού του. 

Κυριότερα σημεία της ομιλίας: «Σήμερα σχεδόν πέντε χρόνια αργότερα και 
παρά τις δυσκολίες της εποχής και τις βέβαιες επιπτώσεις της οικονομικής κρί-
σης στην τοπική αυτοδιοίκηση όπου καταγράφηκε 60% περικοπή πόρων από 
την Κεντρική Διοίκηση, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πλην ελαχίστων εξαιρέ-
σεων έχουμε υλοποιήσει ένα τεράστιο ποσοστό του προγράμματός μας. 

Μάλιστα σε ορισμένους τομείς όπως για παράδειγμα στην κοινωνική πολιτική 
και την τουριστική ανάπτυξη ξεπεράσαμε κατά πολύ τις εξαγγελίες μας ενώ στο 
πεδίο της οικονομίας καταφέραμε όχι απλά να ανταποκριθούμε στις οικονομικές 
μας υποχρεώσεις, όπως η αποπληρωμή δανείων και η εξόφληση πιστωτών, 
αλλά και να βελτιώσουμε τη συνολική οικονομική κατάσταση του Δήμου Βέροιας, 
εξασφαλίζοντας ένα Δήμο με εύρωστο οικονομικό μέλλον. 

Πάνω από όλα όμως, καταβάλλαμε συστηματική και οργανωμένη προσπά-
θεια για την καλλιέργεια κλίματος εξωστρέφειας και την καθιέρωση μιας ενιαίας, 
διακριτής και αξιόπιστης τοπικής παραγωγικής και τουριστικής ταυτότητας. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημαντικότερα «κεφάλαια» για την περιοχή μας 
είναι η τεράστια πολιτιστική της κληρονομιά 
και ο πλούσιος αγροδιατροφικός της τομέας, 
εφαρμόσαμε ένα συντονισμένο σχέδιο σύνδε-
σης και ανάδειξης τους κάτω από μια ενιαία 
ονομασία προέλευσης, κάτω από ένα κοινό 
brand name, προκειμένου σταδιακά το όνομα 
«Βέροια» να αποτελεί συνώνυμο ποιότητας 
και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στην κατεύ-
θυνση αυτή, μεταξύ πολλών άλλων, συστή-
σαμε για πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου 
Βεροιας αυτοτελή Αντιδημαρχία Τουρισμού, 
δημιουργήσαμε και καθιερώσαμε το τουριστικό 
σήμα «Discover Veria», συνεισφέροντας σε 
μεγάλο βαθμό στην αύξηση κατά 53% των δι-
ανυκτερεύσεων στην περιοχή μας τα τελευταία 
τρία χρόνια, συστήσαμε Γραφείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, συμβάλαμε στην απορρόφηση 
τουλάχιστον 6.000.000€ από την Ε.Ε. για τη 
στήριξη τοπικών ομάδων παραγωγών, χτίσα-
με στρατηγικές συνεργασίες με τοπικούς και 
περιφερειακούς φορείς ενώ εγκρίναμε 4.200.000€ μέσω του Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης το οποίο περιλαμβάνει την ενοποίηση και την ανάδειξη των 
ιστορικών και διατηρητέων συνοικιών της πόλης για τη βέλτιστη αξιοποίηση του 
οικοπολιτιστικού μας αποθέματος. 

Επιπλέον, αξιοποιήσαμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, έχοντας 
εξασφαλίσει τα τελευταία 4 χρόνια, τουλάχιστον 19.000.000€ από Εθνικούς και 
Ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ έχουμε υποβάλλει προτάσεις χρηματοδότησης και 
αναμένουμε επιπλέον 20.000.000€ για νέα έργα υποδομών, η υλοποίηση των 
οποίων αναμένεται να σφραγίσει την αναπτυξιακή τροχιά του Δήμου μας. 

Παράλληλα, ολοκληρώσαμε, δρομολογήσαμε και υλοποιούμε μεγάλα ή μι-
κρά έργα υποδομών που προωθούν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 
Ξεμπλοκάραμε και ολοκληρώνουμε εντός του 2019 το έργο κατασκευής της γέ-
φυρας Κούσιου, έργο ορόσημο για την πόλη, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 
από τη δωρεά των αδελφών Κούσιου και χωρίς την ανάγκη πρόσθετης χρηματο-
δότησης από το Δήμο. 

Για τις τοπικές κοινότητες και την ύπαιθρο, καταβάλαμε συντονισμένη προ-
σπάθεια ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης σε κάθε γωνιά του 
Δήμου, υλοποιώντας σημαντικά έργα άρδευσης και αποχέτευσης όπως η κα-
τασκευή αποχετευτικών δικτύων σε Μακροχώρι και Πατρίδα και η κατασκευή 
αρδευτικών υποδομών στον οικισμό Χαράδρας ενώ ολοκληρώσαμε και δρομο-
λογήσαμε έργα αγροτικής οδοποιίας όπως η ολοκλήρωση του έργου αγροτικής 
οδοποιίας Ριζωμάτων και η εξασφάλιση χρηματοδότησης για έργα αγροτικής 
οδοποιίας σε Μακροχώρι-Μαυροδένδρι και Άγιο Γεώργιο. 

Επιπλέον, αλλάζουμε την εικόνα της Βεργίνας, της ιστορικής πρωτεύουσας 
του Δήμου με σημαντικές παρεμβάσεις όπως η δρομολογούμενη ανάπλαση της 
Τ.Κ. Βεργίνας που έχει ήδη εγκριθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και 
σύντομα δημοπρατείται, η δημοπράτηση του έργου ανακατασκευής της οδού 
μπροστά από το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων, η ολοκλήρωση κυκλοφοριακής 
μελέτης και η τοποθέτηση ειδικών πινακίδων και χαρτών για τη σήμανση των 
μνημείων της περιοχής. 

Τέλος, αξιοποιήσαμε κάθε διαθέσιμη χρηματοδότηση για νέα έργα υποδομής 
στις τοπικές κοινότητες, έχοντας μέχρι σήμερα εξασφαλίσει 6.530.000€ για την 

κατασκευή δικτύου ύδρευσης σε Μακροχώρι και 
δικτύου αποχέτευσης σε Διαβατό, 1.000.000€ από 
το πρόγραμμα Leader για έργα σε Μακροχώρι, Ν. 
Νικομήδεια και Αγ. Γεώργιο ενώ υποβάλλαμε προ-

τάσεις και αναμένουμε την εξασφά-
λιση 11.000.000€ για την κατασκευή 
δικτύων αποχέτευσης σε Βεργίνα 
και Παλατίτσια και άλλα 5.000.000€ 
για την κατασκευή δικτύου αποχέ-
τευσης στον Αγ. Γεώργιο. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πα-
ραπάνω, μπορούμε να πούμε με 
σιγουριά ότι κατά τη διάρκεια αυτής 
της Δημοτικής θητείας κάναμε ένα 
αποφασιστικό βήμα ώστε η Βέροια 
να αναδειχθεί σε ισχυρό αναπτυξια-
κό και τουριστικό πόλο. Να αποκτή-
σει αναγνωρίσιμη ταυτότητα και να 
εξελιχθεί σε μια πόλη εξωστρεφή, 
δυναμική και σίγουρη για το αύριο.  

Βέβαια, δεν έχουμε πετύχει α-
κόμη όλα όσα ονειρευόμαστε, όλα 
όσα αξίζει και μπορεί να καταφέρει η πόλη μας. Δε σας κρύβω 
ότι πιστεύω πολύ στη δυναμική της Βέροιας και των ανθρώπων 

της. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που έθεσα τον εαυτό μου στην υπηρεσία των 
συμπολιτών μου και αποτελεί το μεγαλύτερο κίνητρο για να συνεχίσουμε μαζί 
μπροστά και τη νέα δημοτική περίοδο. 

Όλοι γνωρίζουν ότι η ανάπτυξη και η ευημερία απαιτούν χρόνο, όραμα, συνέ-
πεια και φυσικά τη συναίνεση της κοινωνίας για τομές. 

Ως παράταξη έχουμε αποδείξει ότι διαθέτουμε το όραμα, το σχέδιο και τη συ-
νέπεια, έχουμε κερδίσει ήδη μια φορά την εμπιστοσύνη των πολιτών και είμαι σί-
γουρος ότι θα καταφέρουμε και πάλι να δημιουργήσουμε ένα πλειοψηφικό ρεύμα 
εξωστρέφειας και αισιοδοξίας που θα παγιώσει οριστικά την αναπτυξιακή πορεία 

του τόπου μας και θα οδηγήσει το Δήμο Βέροιας με ασφάλεια και 
ομαλότητα στη νέα εποχή του «Κλεισθένη».

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλα 
τα μέλη της παράταξής μας, το προσωπικό του Δήμου για την 
αγαστή συνεργασία, όλους τους συνεργάτες μου καθώς και όλους 
όσοι πίστεψαν, αγκάλιασαν και στήριξαν το όραμά μας αυτά τα 
χρόνια. Χωρίς τη δική τους υποστήριξη δε θα ήταν τίποτα εφικτό. 
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τα νέα μέλη του συνδυα-
σμού μας, τους ανθρώπους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά 
μας και σήμερα συστρατεύονται μαζί μας στον κοινό αγώνα για 
μια Βέροια πιο φιλική, ανθρώπινη και δυναμική.  Ανθρώπους που 
μοιράζονται μαζί μας τις ίδιες αξίες, τους ίδιους προβληματισμούς 
και τις ίδιες ανησυχίες για το αύριο. 

Πρόκειται για εκλεκτούς συμπολίτες μας, προσωπικότητες κοι-
νωνικά, προσωπικά και επαγγελματικά καταξιωμένες, πρόσωπα 
που προέρχονται από ένα ευρύ πολιτικό φάσμα, άτομα έμπειρα, 
με γνώσεις, νέες ιδέες, όραμα και διάθεση για προσφορά αλλά 
πάνω απ’ όλα με ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο μας.  

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη και σε όλους αυτούς. 
Στους υποψηφίους του συνδυασμού μας που έχω την μεγάλη 
χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να σας παρουσιάσω ευθύς αμέσως». 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Δικηγόρος
2. ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αγρότης
3. ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Βρεφονηπιοκόμος
4. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, Επιχειρηματίας
5. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Οικονομολόγος
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9. ΓΚΙΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Συνταξιούχος
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11. ΔΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Συντ/χος Τραπεζικός Υπάλληλος
12. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Ελεύθερος επαγγελματίας 
13. ΖΕΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Ιδ. Υπάλληλος
14. ΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Εκπαιδευτικός
15. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, φαρμακοποιός 
16. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Αγρότης
17. ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Υπάλ. Αποκ. Διοίκησης Μακ. Θράκης
18. ΚΟΡΩΝΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Δικηγόρος
19. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Επιχειρηματίας
20. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΗ, Εκπαιδευτικός
21. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Επιχειρηματίας
22. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός

23. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Πολιτικός Μηχανικός
24. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός
25. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Επιχειρηματίας
26. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ, Ιδιωτική υπάλληλος
27. ΜΠΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ, Προϊσταμένη ΤΣΜΕΔΕ τμήματος Βέροιας
28. ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δικηγόρος
29. ΜΠΕΤΖΙΟΥ ΜΥΡΤΩ, Πολιτικός Μηχανικός
30. ΜΥΤΗΛΕΚΑ ΕΛΕΝΑ, Επιχειρηματίας
31. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
32. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Επιχειρηματίας
33. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, Αυτοκινητιστής
34. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, Συμβολαιογράφος
35. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Οικονομολόγος
36. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Διευθ. Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Β.
37. ΠΑΣΧΟΥ ΣΟΦΙΑ, Εκπαιδευτικός
38. ΠΙΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Βρεφονηπιοκόμος
39. ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, Εκπαιδευτικός
40. ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ιατρός - Ουρολόγος
41. ΣΑΚΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, Επιχειρηματίας
42. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Επιχειρηματίας
43. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Εμπειροτέχνης Εργολάβος
44. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Συντ/χος Πολιτικός Μηχανικό
45. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Οδοντίατρος
46. ΣΤΙΟΚΑ - ΔΡΑΓΚΟΛΑ ΘΩΜΑΗ, Συντ/χος Συνεταιριστική Υπάλληλος
47. ΤΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Συνταξιούχος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
48. ΤΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός
49. ΤΖΑΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Αστυνομικός
50. ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Δικηγόρος
51. ΤΣΙΒΑΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Συντ/χος Εργοδηγός Ηλεκτρολόγος
52. ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, Επιχειρηματίας
53. ΧΑΤΖΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Ιατρός Γυναικολόγος
54. ΧΟΛΕΒΑ ΟΛΓΑ, Νηπιαγωγός

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Συνταξιούχος
2. ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ, Εικαστικός - Εκπαιδευτικός
3. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Συντ/χος Αστυνομικός
4. ΜΑΡΚΟΥ ΒΕΡΓΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, Φιλόλογος
5. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιδ. Υπάλληλος
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, Επιχειρηματίας
7. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Υπεργολάβος Οικοδομών
8. ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ιδ. Υπάλληλος
9. ΣΕΡΕΜΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Βρεφονηπιοκόμος
10. ΣΙΦΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Εκπαιδευτικός
11. ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, Λογίστρια
12. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
1. ΑΡΑΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Αγρότης
2. ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ, Οικιακά
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Επιχειρηματίας
4. ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ελεύθερος Επαγγελματίας
5. ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ, Αισθητικός
6. ΚΕΧΑΪΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ, Αγρότης
7. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, Υπαξιωματικός Ε.Σ.
8. ΤΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΕΦΗ, Βρεφονηπιοκόμος - Νηπιαγωγός
9. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γεωπόνος
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