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Προσδοκούν «ανάσταση» 
στην Αγορά έστω και μετά

το Πάσχα
Εξακολουθεί η πτωτική πορεία του τζίρου στην Αγο-

ρά και όσο ελκυστικά κι αν είναι τα προϊόντα, οι βιτρίνες 
και οι προσφορές, το καταναλωτικό κοινό σκέφτεται και 
υπολογίζει το κάθε ευρώ, πού θα το πρωτοδώσει… 
Λογαριασμοί, οικογενειακά βάρη, φόροι, εισφορές και 
ένα σωρό υποχρεώσεις, γονατίζουν τα νοικοκυριά πριν 
καλά-καλά τελειώσει ο μήνας…

Πώς να δουλέψει λοιπόν η Αγορά, όταν όλα είναι με-
τρημένα με την μεζούρα;

Τα στοιχεία από την αρχή της χρονιάς, καταγράφουν 
μία καταναλωτική κόπωση, η οποία παρατηρείται τόσο 
στον εμπορικό κόσμο όσο και στους καταναλωτές.

Είναι όμως μόνο κόπωση, ή κυρίως αδυναμία να 
ανταπεξέλθει, γενικότερα το αγοραστικό κοινό στις κα-
θημερινές του υποχρεώσεις;

Η αποτίμηση της πασχαλινής κίνησης, αποκαρδιω-
τική φέτος, όχι μόνο για τη Βέροια και την Ημαθία αλλά 
Πανελλαδικά, με τζίρους μείον 4%-6% σε σχέση με 
πέρυσι.

Οι καταναλωτές περιορίστηκαν στα δώρα για παιδιά 
και βαφτισίμια (ένδυση-υπόδηση) και στα τρόφιμα, για 
το πασχαλινό τραπέζι.

Επομένως, το εκπτωτικό 15νθήμερο που ακολουθεί, 
έχει και μία προσδοκία «ανάστασης» για το λιανικό ε-
μπόριο, έστω και μετά το Πάσχα!

Ας ελπίσουμε ότι ο Μάϊος θα έχει «βήμα ταχύ», για 
τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, που εξακολουθούν 
μετά κόπων και βασάνων, να αποτελούν τη ραχοκοκα-
λιά της οικονομίας μας!
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τηςΔΕΗ
Από σήμερα Τετάρτη 1 

Μαΐου 2019 έως τις 31 Ο-
κτωβρίου θα αρχίσει να ι-
σχύει το μειωμένο νυχτερινό 
θερινό οικιακό τιμολόγιο με 
συνεχές ωράριο από τις 11 
το βράδυ έως τις 7 το πρωί, 
όπως αναφέρεται σε σχετι-
κή ανακοίνωση της ΔΕΗ. Το 
Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο 
(με Χρονοχρέωση) Γ1Ν είναι 
ένα τιμολόγιο διπλής χρέω-

σης, δηλαδή οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη 
διάρκεια του 24ώρου, χρεώνονται με διαφορετικές τιμές, την 
τιμή του Οικιακού Τιμολογίου Γ1 στις ώρες χρέωσης «Ημέρας» 
και με μειωμένη τιμή «Νύχτας» στις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Το όφελος από τη χρήση του σύμφωνα με το τιμολόγιο:
-Όταν χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρικές συσκευές που κατανα-

λώνουν πολύ ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας (ώρες μειω-
μένης χρέωσης)

-Σε κάθε περίπτωση εάν η συνολική σας κατανάλωση, η-
μέρας και νύχτας, είναι πάνω από 800 kWh (κιλοβατώρες) το 
τετράμηνο

-Όταν η 4μηνιαία σας κατανάλωση (ημέρας και νύχτας) 
είναι μικρότερη των 800 kWh, εφόσον η κατανάλωσης της νύ-
χτας είναι τουλάχιστον 150 kWh

«Κλειστή»μέχριτοτέλοςΙουνίου,ημιαλωρίδατης
Εγνατίας,απόΠολύμυλοέωςΒέροια,λόγωεργασιών
Τον αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, 

της Εγνατίας Οδού, μέχρι τις 30 Ιουνίου, στο ρεύμα 
κυκλοφορίας από τον Α/Κ Πολυμύλου έως τον Α/Κ 
Βέροιας, αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθί-
ας, αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή 
της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων 
ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του 
κοινού, στα πλαίσια εκτέλεσης ελέγχων της δομικής 
και λειτουργικής κατάστασης του οδοστρώματος, στο 
ανωτέρω τμήμα.

Οι ρυθμίσεις ισχύουν από την ανατολή έως τη 
δύση του ηλίου, πλην τις ημέρες του Σαββάτου, της 
Κυριακής, τις ημέρες των αργιών, καθώς και τις ημέ-
ρες που υφίστανται επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλο-
φορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, χιονόπτωση).

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα εφαρμόζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με την τυποποιημένη και 
εγκεκριμένη σήμανση για κινητά εργοτάξια μικρής διάρκειας επί αυτοκινητόδρομων, από τον ανάδοχο του έργου «ΑΚΤΩΡ 
Α.Τ.Ε.», με μέριμνα της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». 

 Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη για την κυκλοφορία των οχημάτων η αριστερή λωρίδα κυκλοφο-
ρίας και σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, επί του εν λόγω αυτοκινητοδρόμου. Σημει-
ώνεται ότι οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου.

Εμπρός, με κύριο συστατικό 
τον κοινό νου

Το βέβαιο είναι ότι δεν ήταν μια συνηθισμένη συνέντευξη 
ενός υποψηφίου η πρόσφατη συνομιλία του ‘Λαού’ με τον 
ΑργύρηΣακαλή. Ήταν περισσότερο η αγωνία ενός πατέρα 
και επαγγελματία, για το μέλλον της πόλης όπου ζει και δρα-
στηριοποιείται. Με τολμηρό λόγο και προτάσεις που ναι μεν 
εδράζονται σε αυτονόητες ενέργειες, ωστόσο δεν αποτελούν 
μέρος της καθημερινότητάς μας.

Για μια πόλη που οφείλει να παραδειγματίζει, με απλό 
συστατικό την αλλαγή νοοτροπίας και στάσης ζωής: «Μια τέ-
τοια κοινωνία οραματίζομαι. Που θα εργαστεί για να αλλάξει 
την καθημερινότητα, ξεκινώντας από την αυτοκριτική και την 
αλλαγή συμπεριφοράς μας στον δημόσιο χώρο. Ως πολίτες, 
ως οδηγοί, ως καπνιστές, ως συνάνθρωποι. Με πολίτες που 
θα αυτοπειθαρχούν, προς όφελος της κυκλοφορίας, της δη-
μόσιας υγείας και ασφάλειας, προς όφελος της αισθητικής» 
μας είχε πει ο Αργύρης Σακαλής, με μοναδική ‘δαπάνη’ την 
ενεργοποίηση του κοινού νου.

Μακάρι να υπερισχύσουν αντίστοιχες θέσεις και ιδέες στα νέα δημοτικά μας συμβούλια. Θα έχουμε κάνει ένα βήμα 
μπρος.

Από τον νου
στην καρδιά…

«Από το νου στην καρδιά» λέγεται το βιβλίο 
της ΌλγαςΚουτμηρίδου-Μεταξά, το οποίο 
παρουσιάζεται την Κυριακή του Θωμά, στο 
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο της Μητρόπολης, 
στη Βέροια, στις6.00το απόγευμα.

Η κα Κουτμηρίδου έχει ιδιαίτερη αδυναμία 
στα παραμύθια, αλλά σ’ αυτό το βιβλίο κατα-
γράφει τις προσωπικές της αλήθειες, βιώματα 
και καταστάσεις, μέσα από αυτοτελή κείμενα 
που εστιάζουν στην ψυχή, όπως ανέφερε μιλώ-
ντας χθες το πρωί στον ΑΚΟΥ 99.6.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Μελίνα Νικολαΐ-
δου, ο Γιάννης Κιτάπογλου (εκδόσεις Ρώμη), ο 
Πέτρος Σπυρόπουλος, η Κατερίνα Κτσιοπού-
λου και η ίδια η συγγραφέας, ενώ ο γιος της, 
σεφ, Γιώργος Μεταξάς, θα κλείσει με τον δικό 
του τρόπο την εκδήλωση.

ΟΑλέξηςΤσαχουρίδης
κοντάστοΛΑΟΣVERΟΙΑOPEN

Ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει 
τον ΑλέξανδροΤσαχουρίδη είτε ως δι-
κηγόρο και πρώην πρόεδρο του δικηγο-
ρικού συλλόγου, είτε με την συμμετοχή 
του σε φορείς και συλλόγους της πόλης. 
Οι λίγο καλύτερα «διαβασμένοι» όμως 
γνωρίζουν ότι πρόκειται για έναν λά-
τρη του τένις, ενώ υπήρξε και αθλητής 
του Βικέλα με εξαιρετικό μάλιστα επί-
πεδο. Έτσι δεν θα μπορούσε να λείπει 
από την έναρξη του τουρνουά ΛΑΟΣ
VEROIAOPEN, που έγινε χθες στα και-
νούργια γήπεδα του ΔΑΚ Μακροχωρίου 
και θα διαρκέσει μέχρι και το σαββατο-
κύριακο. Βρέθηκε στα «παλιά του λημέ-
ρια» και όπως μας δήλωσε ξεσηκώθηκε 
και ήθελε να μπει στον αγωνιστικό χώρο 
να παίξει. Πάντως με την άριστη φυσι-
κή κατάσταση που διατηρεί θα πρέπει 
να το σκεφτεί σοβαρά για να συμμετά-
σχει και αγωνιστικά την επόμενη χρονιά. 
Προς το παρόν προέχει ο προεκλογικός 

αγώνας δρόμου, που επίσης χρειάζεται χαρακτηριστικά δυνατού αθλητή.(στην φωτο με την επιδιαιτητή και την βοηθό 
ΓιώτακαιΝτέπυΠαλαιστή και τον διευθυντή αγώνων ΖήσηΜιχ.Πατσίκα) 
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Την Δευτέρα 6 Μαΐου
Ομιλία του 

υπ. Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. 
Στέλιου Κυμπουρόπουλου 

στη Βέροια
Ο 34χρονος, ψυχίατρος και υποψήφιος ευρωβουλευτής της 

Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος, θα επισκεφθεί τη 
Βέροια τη Δευτέρα 6 Μαΐου και θα μιλήσει στην «Εληά» στις 8.00 
μ.μ.

Η ομιλία του θα αφορά τις θέσεις της Ν.Δ. για τις ευρωεκλογές 
και την υποψηφιότητά του.

«Έφυγε» ο Ιωάννης 
Μπαρμπαρούσης, 
σε ηλικία 74 ετών

Κηδεύτηκε τη Δευτέρα 29 Απριλίου από τον  Ι.Ν. Αγίου Αθανα-
σίου στα κοιμητήρια Βέροιας, ο Ιωάννης Ν. Μπαρμπαρούσης σε 
ηλικία 74 ετών, που έφυγε απρόσμενα από τη ζωή ο Γνωστός και 
αγαπητός  στον εμπορικό κόσμο της Βέροιας, ο Ιωάννης Μπαρ-
μπαρούσης είχε διατελέσει  Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και 
Αντιπρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού  Διαχείρισης Αγρο-
κτήματος  Σελίου.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους του ειλικρινή συλλυπητήρια. 

Στις 15 & 16 Μαΐου 2019, για τέταρτη χρονιά, θα πραγματοποι-
ηθεί η πρώτη συλλογή κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων του έτους. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παραδώσουν τις κενές συ-
σκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που έχουν στην κα-
τοχή τους, στα σημεία και στις ώρες που αυτοί εξυπηρετούνται 
σύμφωνα με το πρόγραμμα συλλογής που ακολουθεί :

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/05/2019
ΩΡΑ ΣΗΜΕΙΟ
8:00 – 8:30 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, κεντρική πλατεία.
8:45 – 9:45 ΡΑΧΙΑ, κεντρική πλατεία
10:15 – 11:45 Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ, σε χώρο του Αγροτικού Συ-

νεταιρισμού
12:00 - 13:00 ΒΕΡΓΙΝΑ, κεντρική πλατεία 
13:30 – 14:00 ΣΦΗΚΙΑ, κεντρική πλατεία

14:15 – 15:00 ΡΙΖΩΜΑΤΑ, κεντρική πλατεία
ΠΕΜΠΤΗ 16/05/2019
8:00 – 9:00 ΠΑΤΡΙΔΑ, πλησίον γηπέδου.
9:30 – 10:30 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πλησίον κοιμητηρίων
11:00 – 12:30 Α.Σ. VENUS, παράπλευρος χώρος εκτός εγκα-

ταστάσεων
13:00 – 14:00 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κεντρική πλατεία
14:15 – 14:45 ΔΙΑΒΑΤΟΣ, κεντρική πλατεία 
15:00 - 15:30 ΚΟΥΛΟΥΡΑ, κεντρική πλατεία
16:00 - 17:00 Α.Σ. ΜΕΣΗΣ, σε χώρο του αγροτικού συνεταιρι-

σμού
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις απευθυνθείτε στο Δήμο Βέ-

ροιας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολ. Προστα-
σίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2331350637, 2331350615

Πρόεδρος Εμπορικού 
Συλλόγου Βέροιας: 

«Δεν έχουμε ξαναζήσει 
τέτοια Μ. Πέμπτη»

-Οι προσδοκίες για αύξηση της αγοραστικής κίνησης, στο 
εαρινό 15νθήμερο των εκπτώσεων, από αύριο 2 Μαΐου 
Εβδομάδα των Παθών και για την Αγορά, η φετινή Μεγάλη Εβδομάδα, αφού η 

κίνηση και οι τζίροι στα καταστήματα ήταν αποκαρδιωτικοί και οι ελπίδες των εμπό-
ρων μεταφέρονται στο εκπτωτικό εαρινό 15νθήμερο που ξεκινάει από αύριο Πέμπτη 
2 Μαΐου.

«Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια Μεγάλη Πέμπτη» δήλωσε στο ΛΑΟ η πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας Αθηνά Τσιπουρίδου, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία 
σύγκριση με άλλες χρονιές. Φέτος, η όποια κίνηση στην Αγορά, καταγράφηκε την 
Μ. Παρασκευή και το Μ. Σάββατο, γενικότερα όμως ήταν πολύ χειρότερη από άλλες 
χρονιές. Σύμφωνα μάλιστα και με μια πρώτη αποτίμηση και σε πανελλαδικό επίπεδο 
ο τζίρος σημείωσε μείωση 4%-6%, σε σχέση με πέρυσι.

Οι έμποροι ευελπιστούν να ζεσταθεί λίγο η αγοραστική κίνηση με την έναρξη των 
ενδιάμεσων εαρινών εκπτώσεων που πέφτει, κατά ένα μέρος, μέσα στην δεύτερη 
εβδομάδα του Πάσχα.

Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας: Εμπιστευθείτε την τοπικά αγορά
Εν όψει της ενδιάμεσης εαρινής εκπτωτικής περιόδου που θα διαρκέσει δεκαπέ-

ντε ημερολογιακές ημέρες, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροι-
ας ενημερώνει τους εμπόρους- καταστηματάρχες και τους καταναλωτές ότι ως ημέρα 
έναρξης δεν θα είναι η πρώτη Μαΐου, η οποία καθορίστηκε ως αργία με απόφαση 
της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά 
η Πέμπτη 2 Μαΐου. Αντίστοιχα, τελευταία ημέρα των εκπτώσεων θα είναι η Τετάρτη   
15 Μαΐου 2019.

Επίσης τονίζει ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα καταστήματα μπορούν 
να  ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 5 Μαϊου 2019, με προτεινόμενο ωράριο από 
τις 11.00  έως τις 20.00. 

Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαι-
άς και νέας τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπε-
ται και η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος  Βέροιας καλεί το καταναλωτικό κοινό να επωφεληθεί της 
εκπτωτικής περιόδου, εμπιστευόμενο τα καταστήματα της πόλης , τα οποία προσφέ-
ρουν προϊόντα ποιότητας σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές.

Κ. Καλαϊτζίδης: Έργα 
που εξυπηρετούν όλο τον 

αγροτικό κόσμο της Ημαθίας
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δήμος Βέροιας: 15 και 16 Μαΐου η πρώτη συλλογή 
κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Σύμβαση με τον ανάδοχο του έρ-
γου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών 
δρόμων Δήμου Βέροιας» υπέγραψε ο 
Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας 
Καλαϊτζίδης.

Το έργο προϋπολογισμού 250.000 
ευρώ και συμβατικού τιμήματος 
90.146,75 ευρώ, αφορά εργασίες 
χωματουργικών, οδοστρωσίας, α-
σφαλτικών και σήμανσης για την ο-
λοκλήρωση 2 αγροτικών δρόμων στα 
αγροκτήματα Λαζοχωρίου και Μακρο-
χωρίου και τη συντήρηση υφιστάμε-
νου οδοστρώματος στο αγρόκτημα 
Μαυροδενδρίου του Δήμου Βέροιας.

Η κατασκευή του έργου, θα γίνει 
σε εκτέλεση της από 22-03-2017 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας-Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας 
αφενός και του Δήμου Βέροιας αφετέρου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής και τους όρους των εγκε-
κριμένων συμβατικών τευχών μελέτης και δημοπράτησης του έργου. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το αργότε-
ρο μέχρι τις 15 Μαΐου και να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Κ. Καλαϊτζίδης: «Λέμε λίγα, κάνουμε πολλά»
Με αφορμή τα παραπάνω, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης δήλωσε:
«Τα έργα που διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών της Ημαθίας, ήταν εξαρχής στην πρώτη γραμμή του 

ενδιαφέροντός μας, παράλληλα με τα μεγάλα έργα υποδομών και ανάπτυξης του προγραμματισμού μας. Τα έργα 
ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων της Ημαθίας, που κατασκευάσαμε και υλοποιούμε σε όλη την Περιφερειακή Ε-
νότητα σε συνεργασία με τον δήμο κάθε περιοχής, έναν τέτοιο σκοπό εξυπηρετούν. 

Τη διευκόλυνση της καθημερινότητας του αγροτικού κόσμου της Ημαθίας, την ασφάλεια της οδικής συγκοινωνίας, 
την ταχύτητα στη μετακίνηση της αγροτικής παραγωγής. 

Το έργο μας συνεχίζεται και μαζί με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, δεν σταματήσαμε ούτε στιγμή, δεν σταματάμε ούτε 
τώρα, ούτε μετά τις εκλογές όπου θα είμαστε και πάλι πρώτοι. Διότι εμείς μάθαμε να είμαστε άνθρωποι της δουλειάς 
και του έργου. Και όπως το είπαμε εξαρχής έτσι το τηρούμε και σήμερα. Λέμε λίγα, κάνουμε πολλά».
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 
3 (ΜΕΤΑΓΛ.)

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3 
Προβολές:  καθημερινά  στις 18.15  ( Μ.

Σάββατο 27/4 κλειστά)
Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΝΤΙΝ ΝΤΕΜΠΛΟΥΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Στη νέα ταινία, ο επικεφαλής 

και κυβερνήτης του Μπερκ, έχοντας την Ά-
στριντ στο πλευρό του, έχει δημιουργήσει μια 
καλά κρυμμένη ουτοπία δράκων, όπου μπο-
ρούν να ζουν ελεύθεροι και σε πλήρη αρμονία 
με το περιβάλλον τους. Όμως, ο κίνδυνος δεν 
θα αργήσει να εμφανιστεί και η πιο σκοτεινή 
απειλή θα ταράξει την ισορροπία της καλά 
κρυμμένης αυτής πόλης, όσο και του νησιού 
Μπερκ. Ο Ψάρης και ο Φαφούτης καλούνται 
να αφήσουν την ασφάλεια του μοναδικού 
σπιτιού που έχουν γνωρίσει, για ένα δύσκολο 
ταξίδι με προορισμό τη συναρπαστική μάχη 
σε μυθικούς κόσμους, απέναντι στο τρομερό 
κακό που απειλεί τους πάντες. Το πεπρω-
μένο τους θα είναι να παλέψουν ενωμένοι, 
με αυταπάρνηση, μέχρι τα βάθη της Γης, για 
όλες τις «αξίες» που έχουν αποκτήσει μαζί 
στις περιπέτειές τους και για όλα όσα έχουν 
μάθει να θεωρούν «ιδανικά». Κάπως έτσι θα 
δοκιμαστεί καθοριστικά και η δύναμη της φι-
λίας τους.

ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ
AVENGERS: ENDGAME
 Προβολές:  Καθημερινά στις 18.00 και 

21.30 ( Μ.Σάββατο 27/4 κλειστά)
Σε 3D Μ.Πέμπτη 25/4 στις 18.00 και Κυρια-

κή 28/4 στις 21.30
Σκηνοθεσία:   & ΤΖΟ ΡΟΥΣΟ

Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΚΟΥΣ & ΣΤΙΒΕΝ 
ΜακΦΙΛΙ

Ηθοποιοί: ΓΚΟΥΙΝΕΘ ΠΑΛΤΡΟΟΥ, ΣΚΑΡ-
ΛΕΤ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ, ΠΟΛ ΡΑΝΤ, ΚΡΙΣ ΕΒΑΝΣ, 
ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΤΖΟΝ ΦΑ-
ΒΡΟ, ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΣΤΑΝ, ΤΖΟΣ ΜΠΡΟΛΙΝ, 
ΤΖΕΡΕΜΙ ΡΕΝΕΡ, ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ, ΕΒΑ-
ΝΤΖΕΛΙΝ ΛΙΛΙ, ΜΠΡΙ ΛΑΡΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ 
ΟΛΣΕΝ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ, 
ΜΑΡΚ ΡΑΦΑΛΟ, ΤΣΑΝΤΓΟΥΙΚ ΜΠΟΟΥΖΜΑΝ, 
ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, ΠΟΜ ΚΛΕΜΕΝΤΙΕΦ, ΜΙ-
ΣΕΛ ΦΑΪΦΕΡ, ΤΙΛΝΤΑ ΣΟΥΪΝΤΟΝ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Στον απόηχο της εξαφάνι-
σης σχεδόν όλης της ζωής του σύμπαντος 
από τον Θάνος, οι εναπομείναντες Εκδικητές 
πρέπει να βρουν τον τρόπο να υπερνικήσουν 
τις δυνάμεις του Τρελού Τιτάνα, στο τελευταίο 
κεφάλαιο του μεγάλου επίλογου των Εκδικη-
τών, μετά από 22 ταινίες της Marvel Studios.

 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»     24/4/19 - 1/5/19

Πρόσκληση 
σε 

μουσική 
εκδήλωση

Το Δ.Σ.του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας, 
σας προσκαλεί στην Μουσική Παράσταση- Αφιέ-
ρωμα , στον ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ.

 Μαζί του ο Στέλιος Διονυσίου και η  Ζωή Παπα-
δοπούλου .

 Κυριακή  12 Μα`ί`ου 2019 , ώρα 8.30 μ.μ. στο 
Χώρο Τεχνών Δήμου Βέροιας.

Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του 
Σωσσιδείου Γηροκομείου Βέροιας.

   Η Πρόεδρος του Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροιας

Ευδοξία Χατζηευστρατιάδου - Μούρτζιου

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ το Σάββατο 4 Μαΐου  στις 7 μ.μ. 
στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, η Έκθεση Ζωγραφικής 
του διάσημου Ιερέα - Γιατρού  π. ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΚΛΗΡΗ

 «ΝΑ ΣΑΙ ΦΤΩΧΑΔΑΚΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»
Μια ιδιαίτερα σημαντική και τιμητική στιγμή για την πόλη 

μας.
Ο ιερέας-γιατρός παπα- Σκλήρης, ίσως ο πιο σημαντικός 

μεταρρυθμιστής της βυζαντινής αγιογραφίας και της σύν-
δεσής της με την κοσμική ζωγραφική, προσκεκλημένος του 
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟΥ ΙΔΕΩΝ, θα εκθέσει μια συλλογή από τα 
τελευταία έργα του από τις 4 Μαΐου έως τις 22 Ιουνίου. 

Μέσα στον ατελείωτο γύρο του δούναι και λαβείν, τα 
έργα του παπα- Σκλήρη είναι δώρα της αγάπης. Δώρα ή 
συνταγές ενός παπα – γιατρού για την «ίαση» των αγωνιών, 
του στρές, της απληστίας, μια ενθάρρυνση και μια προτρο-
πή για την επιστροφή όλων μας στην άδολη παιδικότητα 
των αισθημάτων.  Τα έργα του συνομιλούν μ’ ένα μέλλον 
πέραν των καθιερωμένων και τα χρώματά του διαλαλούν 
γιορτινές μέρες για την ψυχική υγεία του ανθρώπου. 

Ο παπα Σκλήρης είναι ένας Ιούλιος του χειμώνα. Είναι 
αυτός που ξύνει τη φλούδα μιας επιφανειακής κοσμικής 
πραγματικότητας για να πλημμυρίσει με ύμνους το πεδίο 
των καθημερινών επαναλήψεων. 

Το σύμπαν δεν συμπαθεί τη λαιμαργία σου. Έξω ο ήλιος 
φωτίζει όλους μας, δίνοντας τη δυνατότητα «να διαβάσου-
με» τη ζωή μες στην ιερότητά της.

26 έργα θα αναρτηθούν στους χώρους του ΕΚΚΟΚΚΙ-
ΣΤΗΡΙΟΥ ΙΔΕΩΝ και ο παπα Σκλήρης θα είναι κοντά μας 
στα εγκαίνια που θα γίνουν το Σάββατο 4 Μαΐου στις 7 η ώρα.Την έκθεση θα προλογίσουν ο Καθηγητής 
της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος Σταμούλης και η 
Δρ. Αρχαιολόγος-Βυζαντινολόγος και Έφορος του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών κ. Φλώρα 
Καραγιάννη.Η έκθεση οργανώνεται από το ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ 

και συνδιοργανωτές είναι οι: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 ΕΓΚΑΙΝΙΑ το Σάββατο 4 Μαΐου ώρα 7 μ.μ.Λειτουργία : Καθημερινά 10 με 13.00 το πρωΐ και 18.00 με 

21.00 το απόγευμα Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6972440721 και 6978009083

Την Πέμπτη 2 Μαΐου
Η «Μπάντα» 

του Ν. Ασλανίδη 
στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ 

ΙΔΕΩΝ Βέροιας
Η Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δη-

μόσιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας, με 
την ευκαιρία των 100 χρόνων από τη 
γενοκτονία των Ποντίων διοργανώνει 
εκδήλωση-προβολή του ντοκιμαντέρ 
του Ν. Ασλανίδη «Η Μπάντα», την 
Πέμπτη 2 Μαΐου 7.30μμ στο ΕΚΚΟΚ-
ΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ.

Το ντοκιμαντέρ αφορά την απί-
στευτη ιστορία του Γιάννη Παπα-
δόπουλου, μέλος της φιλαρμονικής 
ορχήστρας της Κερασούντας που ε-
πιστρατεύτηκε βίαια από τον Τοπάλ 
Οσμάν.

Η ορχήστρα αυτή αποτελούνταν 
από δεκατρείς Έλληνες και τρεις 
Τούρκους. Ήταν υποχρεωμένοι να 
ακολουθούν τις περιοδείες του Τοπάλ 
Οσμάν και να παίζουν τουρκικά εμ-
βατήρια την ώρα που οι τσέτες έσφα-
ζαν, βίαζαν και λήστευαν τους Έλλη-
νες. Στο τέλος ο αιμοσταγής Τούρκος 
έδωσε εντολή και σφαγιάστηκε όλη η 
ορχήστρα. Ο μόνος που επέζησε ως εκ θαύματος ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο 
οποίος κατάφερε να έρθει στην Ελλάδα αλλά δεν ξανάπαιξε μουσική.

Τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ πραγματοποιήθηκαν από τα παιδιά και τα εγγόνια 
του Γιάννη Παπαδόπουλου με τη συμμετοχή 80 ηθοποιών και της Φιλαρμονικής Ορ-
χήστρας του Δήμου Γιαννιτσών.

Η δημοσιογραφική έρευνα και η σκηνοθεσία για το ντοκιμαντέρ έγινε από τον 
δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη, ενώ το επιμελήθηκαν ιστορικά ο Κωνσταντίνος Φω-
τιάδης, ο Θεοδόσης Κυριακίδης και ο Λάζαρος Βασιλειάδης.

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκε στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονί-
κης.

Η προβολή γίνεται δωρεάν. 
Το κρασί είναι χορηγία του Γ.Ε. Φούντη  



 «Άξονας 8ος : Τοπικές κοινότητες - Ύπαιθρος»
Δημιουργούμε συνθήκες ανάπτυξης 

σε κάθε γωνιά του Δήμου 
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Για τη Δημοτική μας Αρχή η επένδυση σε 
έργα υποδομής και η δημιουργία συνθηκών 
ανάπτυξης στις τοπικές κοινότητες του Δήμου 
Βέροιας ήταν και παραμένει θεμελιώδης. Βασι-
σμένοι στην πεποίθηση ότι όλοι οι πολίτες σε 
κάθε γωνιά του δήμου πρέπει να απολαμβά-
νουν τις ίδιες ευκαιρίες και δικαιώματα, ολοκλη-
ρώσαμε, προχωρήσαμε και δρομολογήσαμε μια 
σειρά σημαντικών έργων που βελτιώνουν την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων της υπαίθρου και 
υποστηρίζουν την αγροτική και κτηνοτροφική 
παραγωγή που αποτελούν την κυριότερη πηγή 
εισοδήματος στις τοπικές μας κοινότητες. 

Τι έγινε 
• Εντάξαμε τουλάχιστον 1.300.000€ για έργα 

αγροτικής οδοποιίας τοπικών κοινοτήτων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυ-
ξη». 

• Υλοποιήσαμε και ολοκληρώνουμε έργα 
αρδευτικών υποδομών περίπου 580.000€ στις 
Δημοτικές Ενότητες Μακεδονίδας και Βεργίνας. 

• Ολοκληρώσαμε, υλοποιούμε και εντάξαμε 
σε προγράμματα σημαντικά έργα ύδρευσης-α-
ποχέτευσης σε πολλές περιοχές του Δήμου.  

• Προχωρήσαμε και ολοκληρώνουμε δια-
νοίξεις-ασφαλτοστρώσεις σε τοπικές κοινότη-
τες μέσω του προγράμματος Ενδοδημοτική 
Οδοποιία ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιήθηκαν 
συντηρήσεις οδών για την αποκατάσταση των 
φθορών από τα καιρικά φαινόμενα. 

• Εξασφαλίσαμε μέσα από τα προγράμματα 
«Πράσινο Ταμείο και το «Φιλόδημος ΙΙ» ένα 
ποσό περίπου 1.000.000€ για την ανακατα-
σκευή και πιστοποίηση 19 παιδικών χαρών στις 
τοπικές κοινότητες του Δήμου ενώ έχουμε ήδη 
πιστοποιήσει μια παιδική χαρά στο Μακροχώρι. 

• Υλοποιήσαμε το έργο «Ανάδειξης Οικι-
σμού Σελίου», ύψους περίπου 1.000.000€, το 
οποίο περιελάμβανε ανάπλαση της κεντρικής 
πλατείας του Σελίου και την αναμόρφωση της 
εισόδου του χωριού με παρεμβάσεις στο χώρο 
στάθμευσης, τα πεζοδρόμια, τα καθιστικά και 
της παιδικής χαράς. 

• Υποβάλλαμε και αναμένεται η ένταξη του-
λάχιστον 16.000.000€ για την κατασκευή δικτύ-
ων αποχέτευσης στις Τοπικές Κοινότητες Βεργί-
νας, Παλατιτσίων και Αγίου Γεωργίου. 

Πιο συγκεκριμένα:
• Ολοκληρώσαμε το έργο «Αγροτική Οδοποι-

ία Ριζωμάτων», προϋπολογισμού 608.336€.  
• Εντάξαμε και ξεκινά σύντομα το έργο «Α-

γροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδεν-
δρίου και Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας», 
προϋπολογισμού 440.572€. 

• Εντάξαμε και ξεκινά σύντομα το έργο «Α-
γροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωρ-
γίου του Δήμου Βέροιας», προϋπολογισμού 
251.720€.

• Ολοκληρώσαμε το έργο «Βελτίωση και 
εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιο-
στασίων Δ.Ε. Μακεδονίδος και Βεργίνας», προ-
ϋπολογισμού 236.100€. 

• Υποβάλαμε προτάσεις και αναμένουμε 

την ένταξη στο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» των έργων 
αγροτικής οδοποιίας στις 
Τοπικές Κοινότητες Ν. Νικο-
μήδειας και Τριλόφου.  

• Υλοποιούμε το έργο 
«Κατασκευή Αρδευτικών Υ-
ποδομών Οικισμού Χαρά-
δρας», προϋπολογισμού 
337.000€. 

• Προχωρήσαμε σε εργα-
σίες αντιπλημμυρικής προ-
στασίας του Οικισμού Ριζω-
μάτων που περιελάμβαναν 
τη δημιουργία τάφρου αλλά 
και τον καθαρισμό αυλα-
κιών. 

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΙ-
ΚΟΝΑ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΜΕ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑ-
ΣΕΙΣ 

• Εκπονήσαμε μελέτη για 
το έργο ανάπλασης της Τ.Κ. 
Βεργίνας η οποία έχει λάβει 
ήδη την έγκριση της Εφορεί-
ας Αρχαιοτήτων Ημαθίας ό-
σο και του Δ.Σ. Βέροιας και σύντομα αναμένεται 
να δημοπρατηθεί. 

• Ολοκληρώνουμε κυκλοφοριακή μελέτη για 
την Τ.Κ. Βεργίνας με σκοπό την αναβάθμιση 
της μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών αλ-
λά και τη βέλτιστη ανάδειξη και σύνδεση των 
αρχαιολογικών χώρων της περιοχής μέσω της 
χρήσης ήπιων μέσων μεταφοράς. 

• Ξεκινάμε σύντομα το έργο ανακατασκευής 
της οδού μπροστά από το Μουσείο των Βασιλι-
κών Τάφων των Αιγών στην Τ.Κ. Βεργίνας, που 
περιλαμβάνει την αντικατάσταση του παλαιού 
οδοστρώματος με νέο και την τοποθέτηση νέ-
ων φωτιστικών σωμάτων, προϋπολογισμού 
130.000€. 

• Ολοκληρώσαμε την προμήθεια και την το-
ποθέτηση πινακίδων και ειδικών χαρτών για τη 
σήμανση των αξιοθέατων και των μνημείων της 
Τ.Κ. Βεργίνας μέσω του Προγράμματος «Αγρο-
τική Ανάπτυξη». 

ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
• Δημοπρατήσαμε και επίκειται η έναρξη του 

έργου επέκτασης των νεκροταφείων Κουμα-
ριάς. 

• Ολοκληρώσαμε την επέκταση των κοιμητη-
ρίων της Τ.Κ. Διαβατού. 

• Δημοπρατούμε το έργο κατασκευής πεζο-
δρομίων στην Τ.Κ. Σφηκιάς. 

• Υλοποιήσαμε τεχνικά έργα στους οικισμούς 
Λευκόπετρας και Σάντας που περιελάμβαναν 
ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και την κατα-
σκευή αντιπλημμυρικής τάφρου.  

• Ολοκληρώσαμε με χρηματοδότηση από το 
Υπουργείο Εσωτερικών αντιπλημμυρικά έργα 
στους οικισμούς Μέσης και Κυδωνοχωρίου. 

• Υλοποιήσαμε αποστραγγιστικά έργα που 
περιελάμβαναν της αντικατάσταση σωληνωτών 

οχετών στην Τ.Κ. Ν. Νικομήδειας. 
• Ολοκληρώσαμε σειρά αποστραγγιστικών 

έργων στις Τοπικές Κοινότητες Φυτειάς, Τρι-
λόφου, Γεωργιανών για την απρόσκοπτη και 
ασφαλή πρόσβαση των κατοίκων στο τοπικό 
δίκτυο αγροτικής οδοποιίας. 

• Ολοκληρώσαμε την τοποθέτηση προστα-
τευτικών στηθαίων τελευταίων προδιαγραφών 
στο δρόμο προς τον οικισμό Ξηρολίβαδο (τμή-
μα  Βρωμοπήγαδο – Ξηρολίβαδο), στην οδό 
Τριλόφου-Φυτείας καθώς και στην παλαιά Εθνι-
κή Οδό Βέροιας-Κοζάνης, βελτιώνοντας σημα-
ντικά τις συνθήκες ασφάλειας στο οδικό δίκτυο 
του Δήμου Βέροιας. 

• Ολοκληρώσαμε την κατασκευή γέφυρας 
δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην 
Τ.Κ. Πατρίδας προσφέροντας πλέον τη δυνα-
τότητα περιφερειακής σύνδεσης της Βέροιας με 
τις Τοπικές Κοινότητες Τριλόφου και Φυτειάς. 

• Ολοκληρώσαμε μελέτη κατασκευής κυκλι-
κού κόμβου στην έξοδο του Μακροχωρίου προς 
Διαβατό και αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα η 
κατασκευή της. 

• Εγκαταστήσαμε δωρεάν Wi-Fi στους ορει-
νούς οικισμούς Σελίου, Κουμαριάς, Ξηρολιβά-
δου, Γεωργιανών, Μ. Σάντας και Συκιάς.

• Εντάξαμε το Δήμο Βέροιας στο Πρόγραμμα 
«Πρόσβαση των Μόνιμων Κατοίκων των Περιο-
χών εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης στους Ελληνι-
κούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς Ελεύθερης Λήψης 
Εθνικής Εμβέλειας», εξασφαλίζοντας την πλήρη 
τηλεοπτική κάλυψη όλων των  τοπικών κοινο-
τήτων ακόμη και τον πιο απομακρυσμένων. 
Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα εντάσσονται οι 
παρακάτω οικισμοί:  Γεωργιανοί, Καστανιά, 
Κάτω Βέρμιο,  Κουμαριά, Λευκόπετρα, Μ. Σά-
ντα, Ξηρολίβαδο, Δάσκιο, Πολυδένδρι, Σφηκιά, 
Ριζώματα, Χαράδρα και Φυτειά. 

Ε Ν ΤΑ Ξ Α Μ Ε  Σ Τ Ο  Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α 
«LEADER» ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000.000€ ΓΙΑ 
ΝΕΑ ΕΡΓΑ 

Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση από το πρό-
γραμμα Leader των έργων: 

• «Ανάπλαση της Πλατείας Μακροχωρίου», 
μπροστά από το Δημοτικό Κατάστημα (πρώην 
Δημαρχείο), προϋπολογισμού 440.000€.

• «Κατασκευή Μεταλλικών Κερκίδων στο 
γήπεδο Αγίου Γεωργίου», προϋπολογισμού 
307.520€.

• «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
και Κέντρου Μουσικής Μακροχωρίου», προϋ-
πολογισμού 125.500€.

• «Συντήρηση - Επισκευή - Αναβάθμιση Αί-
θουσας Πολλαπλών Χρήσεων Πολιτιστικού Κέ-
ντρου Νέας Νικομήδειας για Δημιουργία Εκ-
θετηρίου Τοπικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς», 
προϋπολογισμού 148.837€. 

 Ύδρευση – Αποχέτευση
• Ολοκληρώσαμε το έργο κατασκευής δι-

κτύου αποχέτευσης της Δημοτικής Κοινότητας 
Μακροχωρίου 

• Ολοκληρώσαμε το έργο κατασκευής δικτύ-
ου αποχέτευσης της Τ.Κ. Πατρίδας

• Προχωρήσαμε στην αντικατάσταση κεντρι-
κού αγωγού ύδρευσης από Πανόραμα έως 
δεξαμενή Προφ. Ηλία 

• Ολοκληρώσαμε το έργο «Τήλε-έλεγχος 
Ύδρευσης Δ.Ε. Διαβατού, Κουλούρας, Μακρο-
χωρίου, Ν. Νικομήδειας, Ν. Λυκογιάννης, Π. 
Λυκογιάννης» 

• Ολοκληρώνουμε εντός του 2019 την κατα-
σκευή δικτύου αποχέτευσης Κάτω Βερμίου 

• Ολοκληρώσαμε τον εξωτερικό αγωγό απο-
χέτευσης Λαζοχωρίου – Ταγαροχωρίου – Κρε-
βατά και Πανοράματος – Γιοτζαλίκια

ΕΝΤΑΞΑΜΕ 6.530.000€ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ-
ΧΕΥΤΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΑΤΟ 

• Εντάξαμε στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος» το 
έργο «Εκσυγχρονισμός Δικτύου Ύδρευσης στο 
Μακροχώρι», προϋπολογισμού 2.730.000€ 

• Εντάξαμε στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος» το 
έργο κατασκευής δικτύου αποχέτευσης της Τ.Κ. 
Διαβατού, προϋπολογισμού 3.800.000€.  

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
16.000.000€ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Α-
ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΕΡΓΙΝΑ, ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ 
ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

• Προωθήσαμε και αναμένουμε την ένταξη 
στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων του 
έργου κατασκευής δικτύου αποχέτευσης στις 
Τοπικές Κοινότητες Βεργίνας και Παλατιτσίων, 
προϋπολογισμού 11.000.000€.    

• Υποβάλλαμε πρόταση και αναμένουμε την 
ένταξη του έργου κατασκευής δικτύου αποχέ-
τευσης  στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, προϋπολογι-
σμού 5.000.000€.

#συνεχίζουμε_μαζί_μπροστά
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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.  

Ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 

 Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 
1 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει 
στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βερ-
γίνας, επί τη εορτή της Αγίας Ματρώ-
νας εκ Ρωσίας.

 Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 
1 Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον εσπερινό στον πανηγυρί-
ζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στα 
Ριζώματα.

 Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 
2 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Να-
ούσης, επί τη εορτή των Αγίων Πέντε 
Ναουσαίων Ιερομαρτύρων.

 Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 
2 Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Ε-
σπερινό της Ζωοδόχου Πηγής στο 
Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας 
Δοβρά. 

Την Παρασκευή της Διακαινησί-
μου 3 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει 
επί τη εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στο 
Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας 
Δοβρά.

 Την Παρασκευή της Διακαινησί-
μου 3 Μαΐου το απόγευμα θα συνο-
δεύσει την Ιερά Εικόνα της Παναγίας 
Σουμελά στην Ιερά Μητρόπολη Φλω-
ρίνης.

 Το Σάββατο της Διακαινησίμου 
4 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αρ-
κοχωρίου, όπου θα εορτάσει την 
μνήμη των Αγίων Αυταδέλφων Μαρ-
τύρων Αγάπης, Ειρήνης και Χιονίας.

 Το Σάββατο της Διακαινησίμου 
4 Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα συμμετά-
σχει στον Πολυαρχιερατικό Πανηγυ-
ρικό Εσπερινό των Αγίων Ναουσαίων 
Νεομαρτύρων στον Ιερό Ναό Αγίου 
Μηνά Ναούσης και εν συνεχεία θα 
προεξάρχει της Πάνδημης Ιερής Λι-
τανείας της Εικόνος των Αγίων Να-
ουσαίων Νεομαρτύρων στον «Χώρο 
Μαρτυρίου» Κιόσκι.

 Την Κυριακή του Θωμά 5 Μα-
ΐου το πρωί θα συμμετάσχει στο 
Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορ-
φώσεως Ναούσης. Στο τέλος θα τε-
λέσει Δοξολογία και θα κατευθυνθεί 
στο «Χώρο Θυσίας» όπου θα τελέσει 
επιμνημόσυνη δέηση για τους σφαγι-
ασθέντες ήρωες της πόλης κατά την 
επανάσταση του 1822.

Ιερά Πανήγυρις
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών , οτι την Πέμπτη 2 

Μαΐου 2019 ο ιερός κοιμητηριακός ναός πόλεως Βεροίας πανηγύρίζει 
την Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων Του Αγίου Αθανασίου Του Μεγά-
λου. 

Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών θα έχει ως εξής:
Τετάρτη 1 Μαΐου 2019
18:00 - 19:30 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία .
Πέμπτη 2 Μαΐου 2019
07:30 - 10:00 Όρθρος και Πανηγυρική θεία  λειτουργία.
18:30 - 19:30 Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση.
Όσοι πιστοί προσέλθετε

Ευχαριστήριο του 
Γηροκομείου Βέροιας

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι του Γηροκομείου 
Βέροιας, ευχαριστούν θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ.κ.Παντελεήμονα 
,για την ευγενική παραχώρηση ιερέα για την τέλεση των 
ακολουθιών της Μ.Παρασκευής και του Μ.Σαββάτου στο 
Γηροκομείο Βέροιας.

Επίσης ευχαριστούν τον Ιερέα πατέρα Τιμόθεο Χαλκιά 
που τέλεσε τις ιερές ακολουθίες και τον κ.Ευθύμιο Μπου-
ζίκα που έψαλε  καθώς  και τον κόσμο που τίμησε με την 
παρουσία τους , τις ιερές ακολουθίες του Επιταφίου και της 
Αναστάσεως του Κυρίου στο Γηροκομείο Βέροιας .

Επίσης ευχαριστούν θερμά:
-Τον Συνδιασμό ``ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ`` κ.Παύλου Παυλίδη,-

για την δωρεά του ποσού των 140 Ε ,για οικονομική ενίσχυ-
ση στο Γηροκομείο Βέροιας.

-Τον Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Βέροιας,για την δωρεά 
του ποσού των 150 Ε,για οικονομική ενίσχυση στο Γηροκο-
μείο Βέροιας.

-Ανώνυμο Κύριο,για την δωρεά του ποσού των 100 Ε,εις 
μνήμη των γονέων του.

-Τον Φούρνο ``ΘΑΝΑΣΟΎΛΗ `` ,Νάουσα,για την προ-
σφορά 14 τσουρέκια.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ι.Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική προ-
σφορά 10 Kgr Γαλεού,για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.  

-Το Κατάστημα ΥΑΛΟΤΕΧΝΙΚΗ κ.Κασάπη,για την ευγενι-
κή προσφορά 4 μεγάλων διαστάσεων τζαμιών, για την προ-
στασία 4 εικόνων του τέμπλου του Ι.Ναού του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 150 κόκκι-
νων αυγών λόγω της εορτής του Πάσχα.

-Τον κ.Νικόλαο Γκαλα`ί`τση,για την ευγενική προσφορά 
ενός αρνιού,110 αυγών και 20 Kgr Γάλα ,για τις ανάγκες του 
Γηροκομείου λόγω της εορτής του Πάσχα.

-Το Ζαχαροπλαστείο ΦΙΝΟ ,για την ευγενική προσφορά 
50 πάστες, για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τον κ.Γιώργο Πατσιαβούρα,για την ευγενική προσφορά 
ενός δοχείου τυριού,για τις ανάγκες του Γηροκομείου λόγω 
της εορτής του Πάσχα.

-Το Κατάστημα ``ΒΕΡΙΩΤΙΚΗ ΠΙΤΑ`` κ.Σάκη Περιφανό-
πουλου,για την ευγενική προσφορά 50 τεμ.πίτες για τους 
Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την Οικ.κ.Αργύρη Δημοπούλου,για την ευγενική προ-
σφορά 20 μερ.φαγητού,για τους Ηλικιωμένους του Γηροκο-
μείου Βέροιας.

-Τους κ.κ.Ψωμιάδη Γιώργο,Ψωμιάδη Νίκη και Αγοραστά-
κη Ευθυμία, για την ευγενική προσφορά ζυμαρικών ,οσπρί-
ων και άλλα  είδη διατροφής για τις ανάγκες του Γηροκομεί-
ου λόγω της εορτής του Πάσχα.

-Τον κ.Αθανάσιο Καρανάσιο,για την ευγενική προσφορά 
6 Kgr Κιμά.

-Την κ.Μιχαηλίδου Σταυρούλα,για την προσφορά καφέ 
τσουρέκι και κουλουράκια για τους Ηλικιωμένους του Ιδρύ-
ματος.

-Την κ.Θεοδώρα Σφενδόνη,για την ευγενική προσφορά 
ζυμαρικών , καφέ, ζάχαρη  και άλλα  είδη διατροφής για τις 
ανάγκες του Γηροκομείου λόγω της εορτής του Πάσχα.

Εκ της Δ/νσεως

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 30 Απριλίου 

2019 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας ο Παντελής Θεοδ. Νικολαϊδης 
σε ηλικία 53 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Μ. Σάββατο 27 Α-

πριλίου 2019 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας ο 
Χρήστος Δημόπουλος σε ηλικία 48 
ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους 
του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 29 Απριλί-

ου 2019 στις 10.30 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Υπαπαντής Βέροιας η Ελένη 
Γερ. Κυριακίδου σε ηλικία 76 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

KHΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε το Μ. Σάββατο 27 Α-

πριλίου 2019 στις 11.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Αντώνιος Δημ. Μπαλά-
τσας σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Μ. Σάββατο 27 Α-

πριλίου 2019 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γα-
βριήλ Ασωμάτων ο Ευάγγελος Δημ. 
Λαγιώνης σε ηλικία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 30 Απριλίου 

2019 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον 
Αγ. Γεώργιο (Δοβρά) Ημαθίας η Μελ-
πομένη Ιωαν. Κασαπίδου σε ηλικία 
91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 30 Απριλίου 

2019 στις 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
η Φραντζέσκα Παν. Αβραμίδου σε 
ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Επισκέψεις την Μ.Εβδομάδα 
στο Γηροκομείο Βέροιας

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέ-
ροιας , ευχαριστούν θερμά τους Υποψήφιους Δημάρχους Βέροιας 
κ.Γεωργία Μπατσαρά,κ.Αντώνιο Μαρκούλη,κ.Παύλο Παυλίδη και τον 
εκπρόσωπο του κ.Κων/νου Βοργιαζίδη ,κ.Αλέξανδρο Τσαχουρίδη 
και τα επιτελεία τους ,για τις επισκέψεις τους την Μ.Παρασκευή (Α-
κολουθία του Επιταφίου) και το Μ.Σάββατο (Ακολουθία της Αναστά-
σεως του Κυρίου) στο Γηροκομείο Βέροιας καθώς επίσης και για την 
ευγενική προσφορά τσουρεκιών, κόκκινων πασχαλιάτικων αυγών, 
τροφίμων και διαφόρων ειδών προσωπικής υγιεινής για τους Ηλικι-
ωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

Εκ της Δ/νσεως 
του Γηροκομείου Βέροιας 



Επιτάφιο 
και Ανάσταση 

σε Κοινότητες του 
Δήμου Βέροιας

 ο Αντ. Μαρκούλης
Ο επικεφαλής της παρά-

ταξης «Προτεραιότητα στον 
Πολίτη» και υποψήφιος Δή-
μαρχος Αντώνης Μαρκού-
λης παρακολούθησε την 
ακολουθία του Επιταφίου 
στην Κοινότητα Τριποτά-
μου, ενώ παρακολούθησε 
την ακολουθία της Αναστά-
σεως στην Κοινότητα Αγίου 
Γεωργίου.

Μ. Σάββατο 
στην αγορά της 
Βέροιας ο Αντ. 

Μαρκούλης
Βόλτα στην αγορά της 

Βέροιας, τη φωτεινή, πολύ-
βουη λόγω και της ημέρας, 
μαζί με υποψήφιους συμ-
βούλους έκανε ο Αντώνης 
Μαρκούλης. Ο υποψήφιος 
Δήμαρχος και οι συνεργά-
τες του αντάλλαξαν ευχές 
με τους καταστηματάρχες 
αλλά και τους πολίτες γενι-
κότερα. Ταυτόχρονα κάλεσε 
τους δημότες να στηρίξουν 
το ψηφοδέλτιο «Προτεραι-
ότητα στον Πολίτη», τονίζο-
ντας ότι πρόκειται για ένα 
ψηφοδέλτιο με συμπολίτες 
αποφασισμένους να προ-
σφέρουν γνώσεις, εμπειρία 
αλλά και τη βούληση με 
στόχο την ανόρθωση του 
Δήμου σε όλους τους το-
μείς.
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Στο ψηφοδέλτιο του Αντώνη 
Μαρκούλη «Προτεραιότητα
 στον Πολίτη», συμμετέχει 

η εκπαιδευτικός 
Δέσποινα Παπαγιαννούλη

Βιογραφικό
Η Δέσποινα Γ. Παπα-

γιαννούλη γεννήθηκε το 
1960 στη Βέροια όπου ζει 
και εργάζεται μόνιμα. Εί-
ναι μητέρα τριών παιδιών, 
του Πρόδρομου, του Γιώρ-
γου και της Αφροδίτης 
Ουσουλτζόγλου και γιαγιά 
μιας τρίχρονης εγγονής, 
της μικρής Δέσποινας. 

Είναι απόφοιτος του 
τμήματος Γαλλικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. Οι περαιτέρω σπουδές της στο ΑΠΘ είναι: Μεταπτυχιακό 
διάρκειας δύο ετών  στον Πολιτισμό και στο Θέατρο στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας, Διδακτο-
ρικό στο Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Θέατρο, υπό εκπόνηση, στο ίδιο τμήμα. Είναι μάχιμη εκπαι-
δευτικός και διανύει την τρίτη της δεκαετία στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Γνωρίζει Γαλλικά, Αγγλικά και Ιταλικά. 
Έχει συμμετοχή σε πολλά εκπαιδευτικά συνέδρια για την Ελληνική και τη Γαλλική γλώσ-

σα αλλά και σε συνέδρια  εντός και εκτός Ελλάδος για τη Γαλλοφωνία.
Από το 1975 είναι ενεργή πολιτικά και συνδικαλιστικά.
Υπήρξε Πρόεδρος και παραμένει ενεργό μέλος σε Δ.Σ. πολλών Πολιτιστικών Συλλόγων 

της πόλης μας.

Λόγοι υποψηφιότητας
Έχοντας υπόψη ότι τόσο τα σημαντικά στοιχεία ζωής όσο και τα τυπικά προσόντα παίρ-

νουν την πραγματική τους σημασία όταν σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο αλλά και σε ολο-
κληρώνουν σαν  πολίτη, αποφάσισε να ασχοληθεί πρώτη φορά με το Δήμο μας. Έτσι, εκτός 
από το να εκλέγει, συμμετέχει και στην άλλη λειτουργία που ολοκληρώνει τον πολίτη, αυτήν  
του να θέσει υποψηφιότητα. 

Το έκανε γιατί πιστεύει ότι είναι καιρός να δώσουμε φωνή και βήμα διαλόγου σε όλους 
αυτούς που είναι στο περιθώριο και που βίωσαν και βιώνουν τον αποκλεισμό, την αδιαφο-
ρία, την απαξίωση και το μίσος για την άλλη άποψη από τη συντριπτική  πλειοψηφία αυτού 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Να κάνουμε όλους τους πολίτες να νιώσουν αυτό το Δήμο, σπί-
τι τους.

Γι’αυτό στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οφείλουμε να στηρίξουμε την απλή αναλογική 
που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στον τόπο μας. Γιατί η απλή αναλογική είναι αυτή που  
θα ανοίξει το δρόμο σε έναν παραγωγικό αντίλογο και που θα εξασφαλίσει τη δημοκρατική 
λειτουργία και την ποιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

Η Δημοτική παράταξη «Προτεραιότητα στον Πολίτη», με επικεφαλής τον Αντώνη Μαρ-
κούλη, μέσα από την οποία επέλεξε να αρθρώσει και τη δική της φωνή, έχει το πρόγραμμα, 
τη θέληση, το όραμα αλλά και εκείνους τους ανθρώπους που θα διεκδικήσουν, δυναμικά, 
την ποιότητα στο Δήμο και στην καθημερινότητα των πολιτών.  Ένα Δήμο  που θα έχει σα 
βασικά χαρακτηριστικά του τη διαφάνεια, την εξωστρέφεια, τις δημοκρατικές διαδικασίες σε 
κάθε του κομμάτι, το δυνατό κοινωνικό του πρόσημο.

Η αναγκαιότητα της «Ανάστασης»...
Φίλες και Φίλοι 
Αγαπητοί συνδημότες.
Η εβδομάδα των παθών και η Ανάσταση του Κυρίου, είναι μια 

περίοδος περισυλλογής για ολόκληρη τη Χριστιανοσύνη.Είναι μια 
ευκαιρία «διόρθωσης πορείας» και νέας αρχής.Υπήρξε εξ αυτού του 
λόγου μια άτυπη «ανακωχή» στα αυτοδιοικητικά ,γεγονός απόλυτα 
σωστό.

Όμως σε λίγες μέρες θα κληθούμε να εκλέξουμε την νέα Δημοτι-
κή Αρχή.

Μια Δημοτική Αρχή που έχει την δύναμη να δημιουργήσει:
Έναν Δήμο που θα λάμπει από καθαριότητα. 

Έναν Δήμο που θα στηρίξει αυτούς που έχουν ανάγκη.
Έναν Δήμο που θα συνδράμει στην πολιτεία, ώστε να επανέλθει η ασφάλεια του πολίτη.
Έναν Δήμο που θα φροντίσει την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων.
Έναν Δήμο που θα είναι δίπλα στον αγρότη.
Έναν Δήμο που οι πολίτες του θα είναι υπερήφανοι που ανήκουν σ’αυτόν.

Εμείς έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο, κοστολογημένο οικονομικά και δομημένο χρονικά.
Σε ότι με αφορά έχω την δυνατότητα να το υλοποιήσω, αξιοποιώντας όλες τις δυνατές  

πηγές.
Θέλω την στήριξή σας να υπηρετήσω για μια θητεία τον τόπο μου.
Από καρδιάς και ανεξάρτητα με την επιλογή σας, εύχομαι στον καθένα ξεχωριστά Χρόνια 

Πολλά.
Χριστός Ανέστη.

Μιχάλης Χαλκίδης
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Αλεξάνδρειας

«Δύναμη Ανατροπής Νέα Σελίδα»                        
Επίσκεψη Χαλκίδη στη λαϊκή αγορά Μελίκης

Από την Πέμπτη 25/4/2019 ο 
υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Α-
λεξάνδρειας Μιχάλης Χαλκίδης, 
επισκέφτηκε με τους συνεργάτες 
του την λαϊκή αγορά της Μελίκης.  
Χώρος γνώριμος, άνθρωποι που 
έζησαν από κοντά τον Μιχάλη Χαλ-
κίδη, τον υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη 
θέρμη. 

Η εικόνα είναι  προάγγελος του 
τι ακολουθεί. Είναι πάνω από βέ-
βαιο ότι ο Μιχάλης Χαλκίδης θα 
είναι μακράν πρώτος πρώτη και 
δεύτερη Κυριακή. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο της οι-
κειότητας, της συνέχειας και της 
αίσθησης του απλού πολίτη, παρά 
τα χρόνια που έμεινε εκτός, ήταν 
ότι άπαντες θεωρούσαν δεδομένη την εκλογική επιτυχία, είχαν έναν καλό λόγο  να πουν και φυσικά κατά το «άπαξ 
υπουργός πάντα υπουργός», η τιμητική προσφώνηση δεν «ξεκόλλησε» από το «Δήμαρχε».



Εορτασμός του 
Προστάτη του Στρατού Ξηράς 

Αγ. Γεωργίου στην  
Ι Μεραρχία Πεζικού

Ανακοινώνεται ότι, την Πέμπτη 02 Μαΐου 2019, και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί 
Εσπερινός και την Παρασκευή 03 
Μαΐου 2019 και ώρα 07:30 έως

10:30
Θεία Λειτουργία – Δοξολογία, 

στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου, στο 
Στρατόπεδο

«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΑΠΕ-
ΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ» (Στρατηγείο Ιης 
Μεραρχίας Πεζικού), στο πλαίσιο 
εορτασμού του Προστάτη του Στρα-
τού Ξηράς, Μεγαλομάρτυρα Αγίου 
Γεωργίου.

Με το πέρας της δοξολογίας, θα 
παρουσιασθεί έκθεση οπλικών συ-
στημάτων της Μεραρχίας.

Η  εκδήλωση είναι ανοιχτή προς 
το κοινό.

Η Καθηγήτρια 
του τμήματος Ιστο-
ρίας και Αρχαιολο-
γίας του ΕΘΝΙΚΟΥ 
Κ Α Π ΟΔ Ι Σ Τ Ρ Ι Α -
ΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,  
Μαρία Ευθυμίου, 
επανέρχεται στο 
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ 
ΙΔΕΩΝ στις 10, 
11 και 12 Μαΐου 
σ’ έναν κύκλο μα-
θημάτων με θέμα: 
«Η Επανάσταση 
του 1821. Ένα πε-
ρίπλοκο πολεμικό, 
κοινωνικό και δι-
πλωματικό γεγο-
νός»

Δέκα ώρες διδα-
σκαλίας του θέμα-
τος αυτού, όπου θ’ 
αντιμετωπισθούν πλευρές της ελληνικής 
Επανάστασης που αναδεικνύουν την πο-
λυπλοκότητα των πολιτικών και πολεμικών 
γεγονότων που την συνόδευσαν, την αιτία 
των νικών και των ηττών της, τους εμφύ-

λιούς της πολέμους, 
τα αδιέξοδα και τις 
απαντοχές της.

Κι όλα αυτά σ’ ένα 
τριήμερο μάθημα με 
την Μαρία Ευθυμίου, 
έναν άνθρωπο που 
φωτίζει την ιστορι-
κή γνώση και μνήμη 
των ανθρώπων, μια 
μοναδική «μεταφρά-
στρια» των ιστορι-
κών στιγμών και των 
πόθων των Ελλήνων 
και γι αυτό η συνά-
ντηση μαζί της είναι 
μια πολύ ουσιαστική 
και λαμπερή στιγμή 
για όλους.

Χαίρεσαι να την 
ακούς, χαίρεσαι να 
την βλέπεις, χαίρεσαι 
να ζεις μαζί της στιγ-

μές πνευματικής έντασης. Ένα δώρο στην 
πόλη μας από τις άγνωστες δυνάμεις που 
συνεχίζουν γενναιόδωρα να προσφέρουν 
ελπίδες σε όλους μας.

Τα μαθήματα –που προσφέρονται δω-
ρεάν από την Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια του Τμήματος Ι-
στορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 
Μαρία Δ. Ευθυμίου- και απο-
τελούν μέρος των εκδηλώσε-
ων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙ-
ΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ-
ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ για τον εορτα-
σμό των 200 χρόνων από την 
Επανάσταση του 1821 απευ-
θύνονται σε κάθε ενδιαφερό-
μενο και θα πραγματοποιη-
θούν στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ 
ΙΔΕΩΝ στην οδό Θεσσαλονί-
κης 67 στη ΒΕΡΟΙΑ.

Κόστος συμμετοχής 15 €
Το κόστος αφορά αποκλει-

στικά τα έξοδα διοργάνωσης 
των μαθημάτων.

Η κ. Ευθυμί-
ου προσφέρει 
τα μαθήματα 
άνευ οποιασ-
δήποτε αμοι-
βής. 

Ωράριο μα-
θημάτων

Παρασκευή 
και Σάββατο: 
5.30 μμ - 9.00 
μμ.

Κ υ ρ ι α κ ή : 
9 .30  πμ .  – 
13.00 μμ.

Δ η λ ώ σ ε ι ς 
σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς 
α π α ρ α ί τ η -
τες στο mail:  
ekkokkis t i r io 
ideon@gmail.

com  Πλη-
ροφορίες στα 
τ η λ έ φ ω ν α 
6972440721, 
6973332783 
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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

10, 11 και 12 Μαΐου
Μαθήματα Ιστορίας από 

την καθηγήτρια Μαρία Ευθυμίου 
στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ



«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»: 
Ανθρώπινα και απλά 

Ανάσταση στο γηροκομείο... 

Την ακολουθία της Αναστά-
σεως με τους ηλικιωμένους 
τροφίμους Συνδημότες μας 
του Σωσσίδειου γηροκομεί-
ου Βέροιας, ανθρώπινα και 
απλά, παρακολούθησε σήμε-
ρα το πρωί ο επικεφαλής του 
συνδυασμού «ΣΥΝΔΗΜΟ-
ΤΕΣ», υποψήφιος δήμαρχος 
Βέροιας κ. Παύλος Παυλίδης, 
συνοδευόμενος από υποψη-
φίους της παράταξης του.

Στην σύντομη γιορτή που 
ακολούθησε οι υποψήφιοι 
συνομίλησαν με τους ηλικι-
ωμένους, αντάλλαξαν ευχές, 
τσούγκρισαν αυγά  και πρό-
σφεραν δώρα και χρηματικό 
ποσό στους υπεύθυνους του 
ιδρύματος για τις ανάγκες των 
ηλικιωμένων.

Οι «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» δε-
σμεύονται για έναν δήμο Βέ-
ροιας Αρωγό και Ανθρώπινο!!

Καλή Ανάσταση και Χρόνια 
Πολλά!!
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Μήνυμα για την 
εργατική πρωτομαγιά 
Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μια μέρα μνήμης και τιμής για τους αγώνες των εργαζόμενων 

, που ξεκίνησαν από το Σικάγο το 1886 για τη διεκδίκηση του 8ωρου και συνεχίζονται μέχρι και 
σήμερα ενάντια σε όλα τα μέτρα που δυσκολεύουν τις ζωές των ανθρώπων.

Σήμερα , στις περισσότερες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι αγωνίζονται όχι για να διεκδικήσουν 
νέα δικαιώματα και βελτίωση των συνθηκών στην εργασία τους, αλλά για να ξανακατακτήσουν 
βασικά δικαιώματα που χάθηκαν ή χάνονται στα χρόνια της βαθιάς και πολύχρονης κρίσης που 
ζουν και βιώνουν όλοι ο εργαζόμενοι στη χώρα μας και όχι μόνο.

Συγχρόνως όμως η Πρωτομαγιά μας θυμίζει ότι τα δικαιώματα των εργαζόμενων είναι πολύ 
στενά συνδεδεμένα με την ανάπτυξη και την πρόοδο της κάθε κοινωνίας , πολύ δε περισσότε-

ρο στην Ελληνική κοινωνία που η κοινωνική συνοχή βρίσκεται σε μεγάλο αδιέξοδο ,κυρίως , από τα μεγάλα ποσοστά ανεργί-
ας, αλλά και από το μεγάλο αριθμό νέων που αναζητούν εργασία σε άλλες χώρες.

Σήμερα αλλά και πάντα είναι καθήκον όλων μας να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στην εργασία για όλους τους ανθρώπους . 
Είναι αναγκαίο εργαζόμενες και εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, νέες και νέοι με συνεχείς αγώνες ,αποφασιστικότητα και 
αλληλεγγύη ,ατομικά αλλά και συλλογικά να διεκδικήσουμε το μέλλον που μας ανήκει ,το μέλλον που αξίζει σε μας και στα 
παιδιά μας.

ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ - 
Π. ΓΚΥΡΙΝΗΣ: Δύο ακόμα 

υποψηφιότητες
Από τον συνδυα-

σμό του Π. Γκυρίνη, 
ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, για 
τον Δήμο Αλεξάν-
δρειας, γνωστοποι-
ούνται τα εξής:

«Ανταποκρινόμε-
νοι στο κάλεσμα για 
κοινό αγώνα που 
θα οδηγήσει το Δή-
μο μας σε μια νέα 
εποχή δυο ακόμη 
συνδημότες μας συ-
ντάχθηκαν μαζί μας 
και συμμετέχουν και 
αυτοί στο ψηφοδέλ-
τιο της νίκης.

Ο  Κωνσταντ ί -
νος Μπόκαρης και 
ο Αλέξανδρος Θε-
οδώρου θα είναι υ-
ποψήφιοι με το ψη-
φοδέλτιο της “Ώρας 
Ευθύνης”, θα είναι 
μαζί μας στο συν-
δυασμό μας, στο 
συνδυασμό που 
πιστεύει και προω-
θεί τις συνεργασίες, 
τις συγκλίσεις, στο 
συνδυασμό που έχει 
πρόγραμμα και α-
ποτελεί τη μοναδική 
αληθινή προοπτική 
για το Δήμο Αλεξάν-
δρειας.

Τους  καλωσο -
ρίζουμε στην “Ώρα 
Ευθύνης” και τους 
ευχόμαστε καλή επι-
τυχία.»
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5ο Σύστημα Προσκόπων 
Βέροιας: Προχωρούμε 

ενωμένοι, όλο για 
πιο ψηλά ανεβάσματα

 3ήμερη εκδρομή 5ης & 2ης Αγέλης Λυκοπούλων
Πάντα πρόθυμοι 

για το καλό!
Αυτό ήταν και το 

ρητό που μαγνήτισε 
το ενδιαφέρον της 2ης 
και 5ης αγέλης λυκο-
πούλων Βεροίας όταν 
, ο γνωστός σε όλους 
μας, ημίθεος Ηρακλής 
χρειάστηκε την πο-
λύτιμη βοήθεια των 
λυκοπούλων για να 
ξαναπροσαρτήσει την 
σωματική και ψυχολο-
γική του ευεξία.

Όντας ετοιμοπόλε-
μοι και πάντα με χα-
μόγελο,βαθμοφόροι 
και  λυκόπουλα,δέ-
χτηκαν να αντιμετω-
πίσουν τις διάφορες 
δοκιμασίες προκει-
μένου να φέρουν εις 
πέρας αυτό που τους 
ανατέθηκε!Με την ά-
φιξη των παιδιών στο 
Προσκοπικό Κέντρο 
Καστανιάς, ο Ηρακλής 
ήταν σίγουρος πως 
θα φέρει εις πέρας και 
τους 12 άθλους με την 
βοήθεια των λυκοπού-
λων.

Στο τέλος της πρώ-
της μέρας,έπειτα από 
μια σειρά αγωνιωδών 
και μυστηριωδών δο-
κιμασιών,οι  μικροί 
θνητοί ήρωες ήταν σί-
γουροι για την επιτυ-
χία του Ηρακλή.Με δε-
δομένο ότι τα παιδιά 
σε τόσο σύντομο χρο-
νικό διάστημα είχαν ε-
πιδιώξει να βρουν την 
τροφική πυραμίδα και 
να την παρουσιάσουν στον Ηρακλή,όλα έδειχναν μονόδρομος για την επιτυχία.

Το ίδιο βράδυ,ο Ηρακλής βράβευσε και ευχαρίστησε τα λυκόπουλα απονέμοντας με-
τάλλια.Στη συνέχεια, οι μικροί μας ήρωες ακολούθησαν τα ίχνη του βασικού υπόπτου σε 
μια περιπετειώδη πορεία με προορισμό την οικεία των 12 Θεών του Ολύμπου.Οι μέρες 
περνούσαν και η αγωνία όλων κορυφώθηκε όταν την τρίτη και πιο ανατρεπτική μέρα ο 
Ηρακλής αιφνιδιάζεται με την αποκάλυψη του πραγματικού ενόχου, ο οποίος προσπα-
θούσε με παραπλανητικούς τρόπους να αποτρέψει τα λυκόπουλα να συμβάλλουν στην 
επιτυχία του Ηρακλή

.Τα Λυκόπουλα, με ένα τεράστιο χαμόγελο και δύο υγρά μάτια, αποχαιρέτησαν τους 
καινούριους φίλους που μαζί τους έπαιξαν και γέλασαν μέχρι τελικής πτώσης! Η εξαντλη-
μένη ενέργεια και το ανεξάντλητο κέφι των παιδιών, αποδεικνύει την επιτυχία αυτής της 
δράσης και δίνει το εισιτήριο για τις επόμενες!

Τέλος,οφείλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από τη καρδιά μας τους παρακάτω , που 
στήριξαν έμπρακτα την δράση μας , πιστεύουν ακλόνητα στον Προσκοπισμό και είναι πά-
ντα δίπλα μας:

-Όλγα Παντελίδου,
-Κατερίνα Τογκούρη,
-Γεωργιάδη Νικόλαο,
-Κανδύλα Νικόλαο,
-Νούσιο Αντώνιο,
-Σταύρο Καδόγλου
καθώς και τους βαθμοφόρους και όλους όσους συνέβαλαν στην επίτευξη αυτής της 

δράσης.
Προχωρούμε ενωμένοι όλο για πιο ψηλά ανεβάσματα..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Κτηματική Υπηρεσία Ημαθίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ημαθίας, διακηρύσ-
σει ότι στις 15-05-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (κατά-
θεση δικαιολογητικών συμμετοχής 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.) 
εκτίθενται σε φανερές πλειοδοτικές δημοπρασίες η εκμίσθωση του 
αποκλειστικού δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων από την 
υλοτομία :

1) Της συστάδας 21β του συνιδιοκτητου και διαχειριζόμενου 
από το Δημόσιο Δάσους Κουμαριάς με λήμμα 513 κ.μ. Διάφορων 
Πλατύφυλλων, Οξυάς, Καστανιάς (+10%), σύμφωνα με την α-
ριθμ. διακήρυξη, ΑΔΑ: 6ΤΒΦΗ-03Ω

2) Της συστάδας 28α του συνιδιοκτητου και διαχειριζόμενου 
από το Δημόσιο δάσους Ξηρολιβάδου, με λήμμα 665 κ.μ. Οξυάς 
και Διαφόρων Πλατύφυλλων (+10%) σύμφωνα με την αριθμ. δια-
κήρυξη, ΑΔΑ: ΩΜΔΟΗ-ΙΚΤ

3) Της συστάδας 37α του συνιδιοκτητου και διαχειριζόμενου 
από το Δημόσιο Δάσους Ξηρολιβάδου με λήμμα 392 κ.μ. Μ. Πεύ-
κης - Οξυάς (+10%) σύμφωνα με την αριθμ. διακήρυξη, ΑΔΑ: 
6ΩΠΩΗ-Ν2Β

4) Της συστάδας 37β του συνιδιοκτητου και διαχειριζόμενου 
από το Δημόσιο Δάσους Ξηρολιβάδου με λήμμα 242 κ.μ. Οξυάς 
(+10%) σύμφωνα με την αριθμ. Διακήρυξη, ΑΔΑ: 65ΦΔΗ-0ΗΓ

5) Της συστάδας Δ.Τ.27 του συνιδιοκτητου και διαχειριζόμενου 
από το Δημόσιο Δάσους Ξηρολιβάδου με λήμμα 216 κ.μ. Οξυάς 
(+10%) σύμφωνα με την αριθμ. διακήρυξη, ΑΔΑ: ΩΩΙΔΗ-57Η

6) Της συστάδας 14α του συνιδιοκτητου και διαχειριζόμενου α-
πό το Δημόσιο Δάσους Πολυδένδρου με λήμμα 561 κ.μ. Οξυάς και 
159 κ.μ. Δρυός (+10%) σύμφωνα με την αριθμ. διακήρυξη, ΑΔΑ: 
ΩΠΔ6Η-ΡΕ3

7) Της συστάδας 36α του συνιδιοκτητου και διαχειριζόμενου 
από το Δημόσιο Δάσους Πολυδένδρου με λήμμα 153 κ.μ. Οξυάς 
(+10%), και 137 κ.μ. Δρυός (+10%) σύμφωνα με την αριθμ. διακή-
ρυξη, ΑΔΑ: ΨΚ43Η-3ΘΜ

8) Της συστάδας 36β του συνιδιοκτητου και διαχειριζόμενου 
από το Δημόσιο Δάσους Πολυδένδρου με λήμμα 576 κ.μ. Οξυάς 
(+10%) και 204 κ.μ. Δρυός (+10%) σύμφωνα με την αριθμ. διακή-
ρυξη, ΑΔΑ: ΨΤΡ2Η-Ζ2Τ

Οι δημοπρασίες θα γίνουν στα γραφεία του Δασαρχείου 
Βέροιας, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις των διακη-
ρύξεων δημοπρασιών των οποίων μπορούν να λάβουν γνώση οι 
ενδιαφερόμενοι, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε περίπτωση που οι δημοπρασίες αποβούν άγονες ή ασύμ-
φορες, επαναλαμβάνονται με τους ίδιους όρους και υποχρεώσεις 
και στον ίδιο τόπο στις 22-05-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 
π.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών συμμετοχής 09.00 π.μ. μέχρι 
10.00 π.μ.)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΤ. ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α

ΠΑΜΕ  Ημαθίας 
για την 

Πρωτομαγιά:
 Όλοι σήμερα 
στην Πλατεία 
Ωρολογίου

«Το περιεχόμενο του 
εορτασμού της φετινής 
Πρωτομαγιάς πρέπει να 
είναι ο αγώνας  μας για 
να μπουν μπροστά οι δι-
κές μας ανάγκες και όχι 
τα κέρδη των λίγων, για 
συνδικάτα εργατών μακριά 
απ’ την παρέμβαση της 

εργοδοσίας και των κυβερνήσεων, τον αγώνα ενά-
ντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Τα 100 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος απ’ 
την ίδρυση της ΓΣΕΕ ενισχύει τον αγώνα μας για 
ΓΣΕΕ ΕΡΓΑΤΩΝ όχι των ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ και τα 133 
από την αιματοβαμμένη πρωτομαγιά του Σικάγο, 
σηματοδοτούν τους αγώνες της τάξης μας, αγώνες 
σκληρούς, πολλές φορές αιματηρούς για τα δικαι-
ώματα των εργαζομένων», αναφέρει η Γραμματεία 
του ΠΑΜΕ Ημαθίας και  καλεί όλους την 1η  Μάη 
στην  απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 πμ στην  
πλατεία Ωρολογίου της Βέροιας.

Την Παρασκευή 
3 Μαΐου

Συνάντηση 
Νεολαίας της 

Ευξείνου 
Λέσχης    

Βέροιας στο 
Πνευματικό 
Κέντρο του 
Συλλόγου

 
Το τμήμα Νέων της Ευξείνου 

Λέσχης Βέροιας, διατηρώντας 
ανεξίτηλο το χρώμα της ποντι-
ακής παράδοσης, διοργανώνει 
συνάντηση νεολαίας στις 3 Μα-
ΐου 2019  και ώρα 9:00 μ.μ. στο 
χώρο του Πνευματικού και Πο-
λιτιστικού Κέντρου της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας στο Πανόραμα 
Βέροιας (Λ. Πορφύρα 1). 

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
οι: Ναβροζίδης Χρήστος, Σιαμί-
δης Άκης, Πορφυρίδης Στάθης, 
Ιακωβίδης Γιώργος, Ουσταμπα-
σίδης Δημήτρης, Φετφατσίδης   
Ανέστης.

 Θα τιμηθούν για τη συμ-
βολή τους στην ποντιακή παρά-
δοση ο Θεόδωρος Βεροιώτης και 
ο Γιάννης Χαραλαμπίδης (Μω-
μός). 

Πληροφορίες- Κρατήσεις: 
6983117041 Μαρία

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που 
δεν χρειάζονται, 
μπορούν να τα  
προσφέρουν 
για το Γηροκο-
μείο Βέροιας 
στο υπόγειο της  
Δημοτικής Αγο-
ράς  καθημερινά από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροι-
ας Tηλ.επικ. 6979 221680.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ
(ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον Άγιο Γε-
ώργιο ζητάει μόνιμο υπάλληλο γραφείου με γνώσεις Λογιστικής, 
απαραίτητο προσόν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και 
προφορικό επίπεδο και για τις εποχιακές ανάγκες του προσωπικό 
διαλογητηρίου και γεωπόνο (ή παραλήπτη). 

Πληροφορίες στο τηλ. 23310 51093 και 
στο email: aszygos@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβα-

σης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά  για 
τις χρηματικές τους δωρεές:

-  Την κ.Κωστούλα Λουτσιάνα 
(100Ευρώ)

- Τον Α.Σ. Μέσσης (100Ευρώ)
- Την Κοινοπραξία Συνεταιρισμών 

Ομάδων Παραγωγών Ν. Ημαθίας (100Ευρώ)
- Τον Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας 

(200Ευρώ)
- Τον Α.Σ. Μελίκης (100Ευρώ)
- Τον Α.Σ. Ν. Αλιάκμων (200Ευρώ)
- Τα Super Market «Σκλαβενίτης» (Δωροεπιταγή 100Ευ-

ρώ)
Με τιμή για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο TΣΑΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του Δημη-
τρίου και της Μαρίας, το γένος Θεο-
δοσίου, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη 
και κατοικεί στο Σοχό Θεσ/νίκης και η 
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Στυλια-
νού και της Αλεξάνδρας, το γένος Σα-

ρόγλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΤΣΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 
και της Αναστασίας, το γένος Βόλκου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΦΛΩΡΙΝΟΥΔΗ ΓΚΟΛΦΩ 
του Κων/νου και της Παναγιώτας, το 
γένος Παπαδοπούλου, που γεννήθηκε 

στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στα Λαγυνά Θεσ/νίκης, πρό-
κειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας.

Ποτέ δε χάρηκε άνθρωπος, 
δεν ενθουσιάστηκε, δεν 
τραγούδησε και δε γιόρ-
τασε άνθρωπος, όσο κι ό-

πως γιορτάζουν, υμνούν και χαίρονται 
οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τη Λαμπρή 
τους, το Πάσχα τους

Και ξέρετε γιατί; Γιατί με την ανά-
σταση του Κυρίου και Θεού μας Ιησού 
Χριστού νικήθηκε ο τρομερότερος από 
τους εχθρούς μας.

Ποιος είναι ο εχθρός μας αυτός; 
Είναι ο θάνατος! Πρώτα ο σωματικός 
θάνατος, που χωρίζει το υλικό μας σώ-
μα από την πνευματική και άϋλη ψυχή 
μας. Κι έπειτα ο άλλος και φρικτότερος 
θάνατος, που χωρίζει τον άνθρωπο, 
σώμα και ψυχή, από την πηγή την 
αστείρευτη της φυσικής και της πνευ-
ματικής ζωής, το Δημιουργό Θεό.

Αυτό το δεύτερο θάνατο πολλοί δεν 
τον καταλαβαίνουν. Όμως όλοι οι θνη-
τοί άνθρωποι το ξέρουν και το μαθαί-
νουν καθημερινά τι είναι ο σωματικός 
θάνατος. Ο θάνατος, που μπροστά του 
στέκουν αδύναμοι και ντροπιασμένοι, 
όλοι τους νικημένοι, επιστήμονες και 
σοφοί, γιατροί, θεραπευτές, υγιεινολό-
γοι. Γιατί ο θάνατος είναι γενικός. Όλοι 
οι άνθρωποι, με τη σειρά του καθένας, 
πεθαίνουν, που θα πει καταλήγουν να 
ρίχνουν το άλλοτε θαλερό και ζωηρό 
σώμα τους σ’ έναν τάφο για να μείνουν 
απ’ αυτό στο τέλος λίγα ξερά κόκαλα 

και μια χούφτα μαύρο χώμα. Ά, ο θά-
νατος!...

Αϊ, αυτό ‘ναι της Λαμπρής το μεγά-
λο το μήνυμα: Νικήθηκε ο φαινομενι-
κά ανίκητος τούτος του ανθρώπου ο 
εχθρός. Ο Θεάνθρωπος Χριστός, που 
σαν αναμάρτητος δικαιούνταν να μην 
πεθάνει, δέχτηκε θεληματικά από αγά-
πη για μας το θάνατο επάνω στο Σταυ-
ρό. Όμως ο μόνος άγιος δεν έμεινε 
ούτε τρεις μέρες σωστές νεκρός. Γιατί 
ο δίκαιος Πατέρας του τον ανέστησε 
την Τρίτη μέρα, για να μένει αθάνατος 
στον αιώνα.

Κι όχι μόνο τον ανέστησε, αλλά έκα-
με και τον άδικο θάνατο του ζωή μας. 
Γιατί ο αναστημένος Χριστός μας ζω-
οδότης, οδηγεί στην ανάσταση όλους 
του νεκρούς.

Εννοήσατε, καλοί μας φίλοι, τι ση-
μαίνει Χριστός Ανέστη; Τι γιορτάζουμε 
το Πάσχα; Το ψάλλει ο ιερός ποιητής. 
«Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν». 
Γιορτάζουμε το θάνατο του φοβερού 
εχθρού μας θανάτου. Οι Χριστιανοί 
πανηγυρίζουμε την κατάκτηση της αιώ-
νιας ζωής. Μ’ ενθουσιασμό λοιπόν. Με 
ψάλματα, αναγάλλια ψυχής και πλημ-
μύρα χαράς ας γιορτάσουμε το Πάσχα. 
Κι ας το διαλαλούμε όπου σταθούμε.*

Χριστός Ανέστη!
*Το ανωτέρω κείμενο είναι από το 

ορθόδοξο περιοδικό «προς τη νίκη»
Δ.Η.Σ.

Χριστός ΑνέστηΣήμερα στην Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας
Κάλεσμα της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ημαθίας στη 
συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς  

 Το Ν.Τ  Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ημαθίας καλεί όλα τα Μέ-
λη των Α΄/θμιων Σωματείων  καθώς και όλων των 
Φορέων που υπάγονται στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  να συμμε-
τέχουν στην απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτο-
μαγιάς στην Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας σήμερα 
Τετάρτη 1/5/2019 στις 10.30 π.μ.                   

Στη σημερινή συγκέντρωση 
της εργατικής Πρωτομαγιάς 

και η ATTACK Βέροιας
Η ομάδα ATTACK Βέροιας στην ανεργία και την 

επισφάλεια, συμμετέχει στην σημερινή συγκέντρω-
ση της εργατικής Πρωτομαγιάς στην πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας, στις 10.00 π.μ. και απευθύνει κάλεσμα προς 
όλους τους πολίτες, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Η αιματοβαμμένη πρωτομαγιά του 1886 αποτελεί φάρο των αγώνων του εργατικού κινήματος. Αν 133 χρόνια 
πριν, στο Σικάγο του 1886 πυροβολούσαν εργαζόμενους, στην Ελλάδα του σήμερα, το κεφάλαιο και οι εκφραστές 
του πυροβολούν το παρόν και το μέλλον μας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ το εργατικό κίνημα, η νεολαία, οι ά-
νεργοι πρέπει να βγούμε δυναμικά στο προσκήνιο. Με όπλο τα πρωτοβάθμια σωματεία, τις επιτροπές αγώνα, την 
οργάνωση και τον συντονισμό από τα κάτω, κόντρα στις διορισμένες διοικήσεις των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και σε κάθε λογική 
που επιχειρεί να «βαφτίσει την Πρωτομαγιά αργία, να παλέψουμε για μια άλλη προοπτική για την γενιά μας! Από το 
Σικάγο του 1886, μέχρι τους δρόμους της Γαλλίας σήμερα, η πολιτική τους δεν είναι μονόδρομος. Μονόδρομος είναι 
οι ανάγκες μας στην εργασία, την εκπαίδευση και τη ζωή. Να αποδείξουμε το αυτονόητο: Είναι λίγοι, είμαστε πολλοί, 
μπορούμε να νικήσουμε!»
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Στο κατάμεστο 
κλειστό γυμνα-
στήριο το ΦΙΛΙΠ-

ΠΕΙΟ οι νεαροί παίκτες 
του Φιλίππου έκαναν 
το καθήκον τους και με 
απαράμιλλη  δύναμη 
και κατάθεση ψυχής 
συνέτριψαν την ομάδα 
της Νίκαιας με 27-18 
και εξασφάλισαν την 
παραμονή στην Α1 
κατηγορία . Μεγάλη 
η συμπαράσταση των 
φιλάθλων που στήριξαν 
από την αρχή μέχρι το 
τέλος την ομάδα και 
έτσι έφθασε σε μία 
εύκολη νίκη και απέδει-
ξε οτι αν υπήρχαν καλύ-
τερες συνθήκες στην 
ομάδα δεν θα έφθανε 
σε αγώνες πλεί άουτ. 

Το αποτέλεσμα ήρθε χάρις 
στην μεγάλη θέληση όλων των 
παικτών γιατί ο Φίλιππος ει νια 
σύλλογος ΜΕΓΑΛΟΣ  και γι αυτό 
δεν πρόκειται να τον εγκαταλεί-
ψει κανείς. Μεγάλη η συμμετοχή 
των προπονητών και παλαίμαχων 
μαχητών του Φιλίππου του Τέο 
Ππαυλίδη και Κύρου Σαράφη που 
πήραν την ομάδα στο παρά πέντε 
και της έδωσαν και πάλι την χαμέ-
νη προσωπικότητα και την μεγάλη 
λάμψη. Από τους παίκτες θέλου-
με να κάνουμε ειδική αναφορά 
στον εκπληκτικό Θωμά Κορωνά 
με τις αποκρούσεις του , τον Στήβ 
Παπαδόπουλο που δεν άφησε 
την ομάδα παρά τα προβλήματα 
τραυματισμού και έδωσε και πάλι 
την ψυχή του μέσα στο γήπεδο . 
Ψυχάρα και ο Σέρβος Τάσκοβιτς 
που στο τέλος δέχθηκε τα συγχα-
ρητήρια του πατέρα του. 

ΌΛΟΙ ήταν υπέροχοι αφού κα-
νένας δεν υστέρησε στο κρίσιμο 
παιχνίδι της ομαδας που έπαιζε 
με την λαμπρή ιστορία του μια 
και είνια η μόνη ομάδα που δεν 
έχει χάσει ούτε μία χρονιά την Α1 
κατηγορία.!!

Στο πρώτο μέρος ο Φίλιππος 
ξεκίνησε από την αρχή με τις κα-
λύτερες συνθήκες αφού προηγή-
θηκε με 2-0 χάρις σε δύο ευστοχα 
πέναλτι του Στηβ όμως στην συ-
νέχεια και παρά το 4-1 στο 6.53 
οι φιλοξενούμενοι μείωσαν την δι-
αφορά και στο 9.03 το σκορ έγινε 
5-3  Οι γηπεδούχοι προηγήθη-
καν με 8-4 στο 14’ και 11-7 στο 
εικοσάλεπτο. Από εκεί και μετά 
όμως έπαθαν επιθετικό μπλακ ά-
ουτ. Έμειναν χωρίς γκολ για εν-
νέα λεπτά και είδαν τον αντίπαλο 
να φτάνει στην ισοφάριση (11-11) 
στο 29’. Ο Τάσκοβιτς με προσω-
πικό τέρμα έδωσε επιθετική ανά-
σα στον Φίλιππο και το ημίχρονο 
έκλεισε με 13-11. Στο δεύτερο μέ-
ρος, οι Βεροιώτες επέβαλαν τον 
ρυθμό τους. Βρήκαν τις λύσεις 
στο σκοράρισμα και με καλές ά-
μυνες άνοιξαν την διαφορά στο 
17-11 στο 37’. Με Παπαδόπου-
λο και Κορωνά σε μεγάλη μέρα 
αλλά και τους Κωστακίδη, Απο-
στολίδη, Παντελίδη σε φόρμα, ο 
Φίλιππος όχι μόνο δεν επέτρεψε 
στον αντίπαλο να πλησιάσει αλλά 
αύξησε και την διαφορά (23-14 

στο 53’). Στην συνέχεια είχαμε μία 
σταθερή απόδοση και η διαφορά 
διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα. 
54.26 24-15, 55.37 24-16. Στο 
56.23 Κόκκινη στον Κωστακίδη. 
Στο 57.33 26-16 και από κει και 
μετά το παιχνίδι είχε πλέον κριθεί 
και άρχισαν οι πανηγυρισμοί στην 
κερκίδασ και στον πάγκο του Φι-
λίππου

Διαιτητές: Κατσίκης, Μιχαηλίδης 
με λάθη ιδιαίτερα ο κ. Μιχαηλίδης 

Πεντάλεπτα: 3-1, 5-4, 8-5, 11-
7, 11-9, 13-11 (ημ), 15-11, 17-12, 
19-13, 20-14, 24-15, 27-18

ΦΙΛΙΠΠΟΣ: (Παυλίδης) Στανκί-
δης, Τζίμπουλας 4, Ταραμονλής, 
Παντελίδης 2, Τάσκοβιτς 1, Καλ-
λιαρίδης, Παπαγιάννης, Τρια-
νταφυλλίδης, Κωστακίδης 3, Α-
ποστολίδης 4, Κουκουτσίδης 4, 
Δάσκαλος, Κορωνάς, Φιλόσογλου 
2, Παπαδόπουλος 7, Τζωρτζίνης.

ΑΡΗΣ: (Μελετάκος) Λαδά-
κης 4, Αθανασίου 3, Βλάχος 1, 
Μελετάκος Γ. 2, Γρηγοράκης 1, 
Μουλιάτος, Μελετάκος Δ. 3, Πα-
παδημητρίου, Μαλανδρένιας, Α-
σβεστάς 3, Χαρμπής, Μιμίκος, Βί-
δρας, Αμανατίδης, Χουρσουντιάν 

1, Βλαχοθανάσης.
Δίλεπτες: 6/3, κόκκινες: Κω-

στακίδης (57’ τρίτη δίλεπτη), πέ-
ναλτι: 3/3, 2/3.

«Ζωντανός» ο Φίλιππος συνέτριψε
στο τρίτο παιχνίδι τον Άρη Νικαίας με 27-18

Τουρνουά τένις ΛΑΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑ open

Ξεκίνησε χθες Τρίτη 30 Απριλίου στα γήπε-
δα τένις του ΔΑΚ Μακροχωρίου Δ. Βικέ-
λας το βαθμολογούμενο τουρνουά τένις 

ανδρών-γυναικών της ΕΦΟΑ  και της Γ’ Ενωσης 
Αντισφαιρισης, «ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ OPEN». 

Διοργανωτής σύλλογος είναι ο Ο.Α. Βέροιας 
με τη στήριξη της εφημερίδας “ΛΑΟΣ”.

Για πρώτη φορά στην Ημαθία διοργανώνεται 
μια τόσο μεγάλη διοργάνωση τενις που θα 

διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 5 Μαϊου.
 Έχουν δηλώσει συμμετοχή πανω απο 
80 αθλητές και αθλήτριες απο όλη την 

Ελλάδα, που εκτός απο την βαθμολογία θα 
αγωνισθούν και για τα χρηματικά έπαθλα 

των κατηγοριών (money prize).
Στόχος η καθιέρωση ενός τουρνουά τόσο 

υψηλού επιπέδου στην Βέροια
και η συμμετοχή κάθε χρόνο όσο το δυνατόν 

περισσότερων αθλητών.

Μεγάλη η συμβολή του Τέο Παυλίδη και του Κύρου Σαράφη
για τη σωτηρία του Φιλίππου
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Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις του στη Ρου-
μανία έθεσε ως επόμενους στόχους της ομάδας του 
τη διατήρηση του αήττητου στο πρωτάθλημα και την 
κατάκτηση του νταμπλ.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, 
μίλησε στην ιστοσελίδα «prosport.ro» για τη συνέ-
χεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας 
του και προανήγγειλε πως οι αποφάσεις για την νέα 
σεζόν θα παρθούν σε μια μεγάλη σύσκεψη στην 
οποία οι άνθρωποι του Δικεφάλου θα αποφασίσουν 
τα επόμενα βήματα τους για να διεκδικήσουν την 
πρόκριση στους ομίλους του Champions League.

«Για μας ήταν σημαντικές αυτές οι τέσσερις ημέ-
ρες ξεκούρασης καθώς μας έδωσαν την ευκαιρία να 
αποδεσμευτούμε από όσα πετύχαμε αυτή τη σεζόν. 
Δεν είχαμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε όσο θέλαμε 
την κατάκτηση του πρωταθλήματος γιατί λίγες ημέ-
ρες αργότερα είχαμε αγώνα για το κύπελλο. Προκρι-
θήκαμε στον τελικό, καθαρίσαμε το μυαλό μας και 
από σήμερα ξεκινάμε την προετοιμασία μας για το 
Κύπελλο, έχοντας μια μεγάλη υποχρέωση.

Θέλουμε να κατακτήσουμε και το Κύ-

πελλο, κάτι που θα αποτελέσει μια ακόμη μεγάλη 
στιγμή στην ιστορία του: το νταμπλ μαζί με την πιθα-
νότητα να τελειώσουμε αήττητοι τις υποχρεώσεις μας 
στο πρωτάθλημα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι 
διακοπές και στο ξεκίνημα θα γίνει και μια σύσκεψη 
στην οποία θα μελετήσουμε τα επόμενα βήματα μας 
και την πιθανότητα να προκριθούμε στους ομίλους 
του Champions League.

Αν με ρωτήσετε για το μέλλον μου έχω έναν ακό-
μη χρόνο συμβόλαιο και είμαι ΠΑΟΚ», είπε ο προ-
πονητής του Δικέφαλου, που έδωσε και τα προγνω-
στικά του για τα ημιτελικά του Champions League.

«Θέλω να το πάρει η Μπαρτσελόνα. Θεωρώ 
ότι Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα είναι καλύτερες 
ομάδες από Τότεναμ και Άγιαξ. Αυτές οι δύο ομάδες 
κατάφεραν να  αιφνιδιάσουν τους αντιπάλους τους. 
Ιδιαίτερα η Τότεναμ που θεωρώ ότι δεν δικαιούταν να 
προκριθεί σε βάρος της Σίτι. Αυτό είναι το ποδόσφαι-
ρο και τώρα μια από τις δύο θα φτάσει στον τελικό».
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Ο επιθετικός της Νίκης 
Βόλου σημείωσε τα 
περισσότερα γκολ από 

κάθε άλλον στους οκτώ ομίλους 
της Γ’ Εθνικής. Να θυμίσουμε οτι 
ο Κέρι ξεκίνησε από τις Ακαδη-
μίες της Βέροιας και αγωνίστηκε 
στα τμήματα Κ-16 και Κ-18. Με 
22 γκολ, ο Λόρι Κέρι έδωσε 
πολύτιμες λύσεις στη Νίκη 
Βόλου, βοηθώντας τη να τερμα-
τίσει στη δεύτερη θέση του 4ου 
ομίλου.

Στη δεύτερη θέση ακολουθούν με 19 
τέρματα ο Ιάσωνας Παπαδημητρίου του 
Εδεσσαϊκού (2ος όμιλος), μαζί με τον 
Γιώργο Μπαρμπαρούση του Πανηλεικού 
(6ος όμιλος).

17 γκολ έχει ο Κώστας Μαρκόπουλος 
της Καβάλας (1ος όμιλος), με τους Κατσι-
κοκέρη (Επισκοπή, 5ος όμιλος), Βέρμπη 
(Αιγάλεω, 7ος όμιλος), Μάλτσι (Ηλυσια-
κός, 7ος όμιλος) και Συρεγγέλα (Παναργει-
ακός, 8ος όμιλος) να μετρούν από 14.

Τέλος, ο Γραμματικόπουλος του Ναυ-
πακτιακού σκόραρε 12 φορές, όντας στην 
πρώτη θέση του 3ου ομίλου.

Σενάριο που μπορεί να αλλάξει τα 
δεδομένα στη βαθμολογία του 
πρωταθλήματος της Football 

League, επικαλείται το sportime.gr. 
Το σενάριο αφορά στα στάδια επιτή-
ρησης, που από τρία (πέρσι) έγιναν 
δύο (φέτος). Όποια ομάδα δεν περά-
σει το πρώτο τιμωρείται με αφαίρεση 
τριών βαθμών από το φετινό πρωτά-
θλημα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα…
“Όποια ομάδα δεν περάσει το δεύτερο, τιμωρείται 

με -3 από το πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν. Το 
πρώτο στάδιο έχει καθυστερήσει. Οι φάκελοι έχουν 
κατατεθεί από τον Φεβρουάριο, αλλά η ΕΠΟ καθυ-
στέρησε πολύ να τους ελέγξει. Κάλλιο αργά παρά 
ποτέ όμως.

Μετά από πιέσεις του προέδρου της Football 
League, Λεωνίδα Λεουτσάκου που ζήτησε από τον 
Γραμμένο να συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή πριν 
ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, οι φάκελοι ελέχθησαν 
και οι εισηγήσεις έχουν σταλεί στην ΕΠΟ και θα ανα-
κοινωθούν την προσεχή Παρασκευή (3/5).

Αποφάσεις που σύμφωνα με αποκλειστικές πλη-
ροφορίες θα βάλουν… φωτιά στον βαθμολογικό 
πίνακα! Οι ομάδες που έχουν πρόβλημα και δεν θα 
το περάσουν είναι οι Απόλλων Λάρισας, Κέρκυρα και 
Ηρακλής!”

ΟΛόριΚέριπουξεκίνησεαπότις
ΑκαδημίεςτηςΒέροιαςπρώτος

σκόρερστηνΓ’Εθνική

Σενάριο που αλλάζει τα βαθμολογικά 
δεδομένα στη Football League

ΕΠΣΗμαθίας
Play off - play out Α’ ερασιτεχνικής

Από την Επιτροπή 
Πρωταθλήματος & Κυ-
πέλλου ανακοινώνονται 
οι ημερομηνίες διεξαγω-
γής των PLAYOFF και 
PLAYOUT στην Α’ Ερα-
σιτεχνική

Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
PLAYOFF&PLAY

OUT
1η αγωνιστική ΤΕ-

ΤΑΡΤΗ 8.5.2019 και εφό-
σον χρειασθεί,αναλόγως 
των αποτελεσμάτων, θα 
συνεχισθούν ΚΥΡΙΑΚΗ 
12.05.2019 και ΤΕΤΑΡ-
ΤΗ 15.05.2019.

Λουτσέσκου:«Στόχοιμαςτονταμπλ
καιτοαήττητο»
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Μετά το πέρας της δεύτερης 
φάσης του Πρωταθλήματος 
ΠΑΙΔΩΝ αγωνιστικής Περι-

όδου 2018-19 και σύμφωνα με την 
Ειδική Προκήρυξη του Πρωταθλή-
ματος, στο FINAL FOUR, θα πάρουν 
μέρος οι ομάδες ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ 
ΣΑΡΙΣΑΣ, ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ-
ΝΙΤΣΩΝ, ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
& ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΦΑΣΗFINALFOUR
Α΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ:ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

- ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 11/05/2019 - ΩΡΑ: 

15:30΄- ΓΗΠΕΔΟ: ΔΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ

Β΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: 
ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ ΣΑ-
ΡΙΣΑΣ - ΓΑΣ Μ. ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ-
ΤΣΩΝ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/05/2019 
- ΩΡΑ: 17:30΄- ΓΗΠΕ-
ΔΟ: ΔΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΕΛ ΙΚΗ  ΦΑΣΗ
FINALFOUR

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ:    
ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ    Α΄- Β΄ 
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/05/2019 
- ΩΡΑ: 15:30΄- ΓΗΠΕ-
ΔΟ: ΔΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΝΙΚΗ-
ΤΕΣ  Α΄- Β΄ ΗΜΙΤΕ-

ΛΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 12/05/2019 - ΩΡΑ: 

17:30΄- ΓΗΠΕΔΟ: ΔΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η νικήτρια ομάδα του τελικού αγώνα του 

FINAL FOUR θα ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια 
ομάδα της ΕΚΑΣΚΕΜ και θ’ αγωνιστεί  στους ΠΑ-
ΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ.

Μετά το τέλος των αγώνων της Τελικής Φάσης 
του FINAL FOUR, στη Πρωταθλήτρια ομάδα  (νι-
κήτρια του Τελικού) θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ στους 12 
αθλητές καθώς και στον προπονητή τους.

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

Μία ακόμη μεγάλη 
διοργάνωση Πανελ-
ληνίου ενδιαφέ-

ροντος θα διεξαχθεί στην 
πόλη της Βέροιας. Στις 9 
-10 Μαίου θα διεξαχθούν 
στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ και στο 
ΔΑΚ Δ, Βικέλας οι τελικοί 
των Πανελλήνιων Σχολικών 
πρωταθλημάτων χαντ μπολ 
αγοριών και κοριτσιών, 
καθώς και των σχολείων 
της Κύπρου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα 
Πέμπτη9Μαΐου
ΔΑΚ Φιλίππειο Βέροιας
8:50 π.μ    Προσέλευση ομάδων
9:00 π.μ Τελετή έναρξης - Παρέλα-

ση ομάδων
9:05 π.μ. Όρκος αθλητών - τριων
9:10 π.μ. Χαιρετισμοί επισήμων
9:30 π.μ. παραδοσιακοί χοροί
9:50 π.μ. Λήξη τελετής έναρξης

ΔΑΚ Φιλίππειο Βέροιας
10:45 π.μ. 1ος Ημιτελικός αγοριών
12:45 π.μ. 2ος Ημιτελικός αγοριών

ΔΑΚ Βικέλας Μακροχωρίου
11:00 π.μ. 1ος Ημιτελικός κοριτσιών
13:00 μ.μ. 2ος Ημιτελικός κοριτσιών

Αρχαιολογικό Μουσείο Βεργίνας
17:00 μ.μ. Προαιρετική επίσκεψη

Παρασκευή10Μαΐου
ΔΑΚ Βικέλας Μακροχωρίου
09:45 π.μ. Μικρός τελικός κοριτσιών
11:45 π.μ. Μικρός τελικός αγοριών

ΔΑΚ Φιλίππειο Βέροιας
10:00 π..μ Τελικός κοριτσιών
12:00 π.μ. Τελικός αγοριών
13:30 μ.μ. Τελετή λήξης - Απονομές

ΕΚΑΣΚΕΜ
Ημιτελική & Τελική Φάση FINAL 

FOUR Παίδων 2018-19 στην Βέροια

Πανελλήνιοισχολικοίαγώνες
χειροσφαίρισηςλυκείωνΕλλάδας-
Κύπρου!9-10ΜαΐουστηΒέροια

ΕπιτυχίεςτουΟΚΑ
Δ.Βικέλαςστα

σύνθετααγωνίσματα

Ένα επιτυχημένο διήμερο πραγματοποιήθηκε για τον Ο.Κ.Α 
ΒΙΚΕΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ. Πιο συγκεκριμένα την  Μ.Τρίτη και την  
Μ.Τετάρτη ολοκληρώθηκε στην Θεσσαλονίκη το διασυλλογικό 
πρωτάθλημα συνθέτων αγωνισμάτων, Έπταθλο Γυναικών και 
Δέκαθλο Ανδρών. Ο σύλλογός μας εκπροσωπήθηκε από πέντε 
αθλητές-τριες, τρεις αθλήτριες στην κατηγορία των γυναικών, 
έναν αθλητή στην κατηγορία Ανδρών και έναν αθλητή στην κα-
τηγορία των Παίδων.

Όλοι μας οι αθλητές κατέλαβαν θέσεις στην πρώτη οκτάδα 
και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Ο.Κ.Α ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ να 
τερματίσει ΠΡΩΤΟΣ σύλλογος σε αυτό το πρωτάθλημα με συ-
νολική βαθμολογία 65 βαθμών,με διαφορά 13 βαθμών από τον 
δεύτερο σύλλογο.

Αναλυτικά οι αθλητές μας και οι θέσεις που κατέλαβαν:
•Υφαντίδου Σοφία Έπταθλο Γυναικών _1η 
•Αβραμίδης Ιωάννης Δέκαθλο Παίδων _2ος
•Τζιμογιάννη Ολυμπία Έπταθλο Γυναικών _5η
•Κουτσούκης Κωνσταντίνος Δέκαθλο Ανδρών _6ος
•Κωστογλίδου Ανδρομάχη Έπταθλο Γυναικών _7η.
Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές και στους προπονητές 

του συλλόγου μας.
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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Erasmus+ του τομέα Γεωπονίας 

του 1ου ΕΠΑ.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ  
στην Γερμανία

Ο τομέας Γεωπονίας, 
Τροφίμων και Περιβάλλο-
ντος του 1ου ΕΠΑ.Λ. Βέ-
ροιας υλοποιεί  το 6o πρό-
γραμμα Erasmus+. 

Συγκεκριμένα πραγμα-
τοποιήθηκε 16ήμερη με-
τακίνηση στο ‘Ααχεν της 
Γερμανίας στα πλαίσια του 
εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Διά Βίου 
Μάθησης «μαθησιακής κι-
νητικότητας εκπαιδευόμε-
νων και προσωπικού επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης» Erasmus + 
KA1 του σχολείου, με τίτλο: 
«Η κομποστοποίηση των 
απορριμμάτων στην υπη-
ρεσία της προστασίας του 
περιβάλλοντος». 

Το πρόγραμμα χρηματο-
δοτείται εξ΄ ολοκλήρου από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
με Εθνική Μονάδα Συντονι-
σμού στην Ελλάδα το Ίδρυ-
μα Κρατικών Υποτροφιών 
(Ι.Κ.Υ.). 

         Την Παιδαγωγι-
κή Ομάδα αποτελούσαν 15 
μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης, 
καθώς και η υπεύθυνη επι-
κοινωνίας και συντονίστρια 
του προγράμματος εκπαι-
δευτικός-γεωπόνος Ψιψίκα 
Κατερίνα  και η συνοδός 
εκπαιδευτικός -γεωπόνος Τσαχουρίδου Παναγιώτα. 

      Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης η ομάδα παρακολούθησε εισηγήσεις κι επισκέφθη-
κε επιχειρήσεις και φορείς στην Γερμανία και το Βέλγιο (PETERS agrartechnik, Bergischer 
Abfallwirtschaftsverband, Hündgen-Entsorgungs GmbH & Co. KG., Rheinische Recycling GmbH, 
AWA Entsorgung GmbH, BISA , Τεχνικό Λύκειο BK Gut  , πανεπιστήμιο – ερευνητικό κέντρο 
Julich , πανεπιστήμιο RWTH Aachen University). Επιπλέον έγιναν πολιτιστικές επισκέψεις σε 
Γερμανία Ολλανδία στις πόλεις  ’Ααχεν , Κολωνία και Μαάστριχτ.

Η Ομάδα θέλει να ευχαριστήσει τον 
Δ/ντή του σχολείου μας κ. Παντή Βα-
πτιστή για την αμέριστη υποστήριξη 
κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
της μετακίνησης. Επίσης τον φορέα 
υποδοχής στην Γερμανία, την εταιρία 
«CG AUSBILDUNG und BERATUNG» 
για την άριστη διοργάνωση, συνέπεια 
και φιλοξενία.

       Η μετακίνηση  γέμισε με γνώ-
σεις, δεξιότητες κι εμπειρίες τους μα-
θητές και τους εκπαιδευτικούς, τόσο 
σε σχέση με την κομποστοποίηση των 
οργανικών απορριμμάτων, την γενι-
κότερη διαχείριση των απορριμμάτων, 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο 
και με την προστασία του περιβάλλο-
ντος. Επίσης η διαμονή σε μια χώρα 
της κεντρικής Ευρώπης όπου ζουν 
πληθυσμοί πολλών εθνικοτήτων ήταν 
εμπειρία ανεπανάληπτη.

      Να σημειωθεί εδώ ότι το πρό-
γραμμα συνεχίζεται με μετακίνηση το 
επόμενο φθινόπωρο της 2ης ροής του 
τομέα μηχανολογίας του σχολείου (15 
μαθητές-2 συνοδοί) στη Γερμανία, συ-
νεργασία των 2 τομέων και συνεργα-
σία του σχολείου με τον Δήμο Βέροιας 
στην κομποστοποίηση των οργανικών 
απορριμμάτων.

Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ
Της  Σόφης Θεοδώρου

Κατακτητές και κατα-
κτημένοι, πολιορκημένοι 
από τη βαρβαρότητα του 
Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου. Φόβοι, αγωνί-
ες, πάθη, αμφιβολίες αλ-
λά κι η μεγαλοσύνη του 
ανθρώπου, που κατορ-
θώνει πάντα να «φωτίζει» 
και τις πιο σκοτεινές επο-
χές.

1941. Η Ελλάδα βο-
γκά κάτω από τη σκληρή γερμανική Κατοχή, 
μαζί κι οι κάτοικοι ενός μικρού νησιού του Αι-
γαίου: η Λήδα, μια νεαρή χήρα, εξοβελισμένη 
με την κόρη της από την τοπική κοινωνία· ο 
Παππούς, ο ηλικιωμένος που την έχει πάρει 
υπό την προστασία του· ο χειροδύναμος Μάρ-
κος, που δε δειλιάζει μπροστά στον κίνδυνο, 
αλλά διστάζει μπροστά στις λέξεις· ο δήμαρ-
χος, ο γιατρός, ο δικηγόρος του νησιού κι άλ-
λοι σημαίνοντες πολίτες του. Κάποια στιγμή 
στη μικρή νησιωτική κοινωνία θα ενταχθούν η 
Αθηναία Ρίτα με τον έφηβο γιο της, στο σπίτι 
της οποίας σύντομα θα εγκατασταθεί και ο 
λοχίας Γκέοργκ Φίσερ με τη μακρινή ελληνική 
καταγωγή. 

Το ίδιο διάστημα, στο Βερολίνο, ο επίατρος 
του ναυτικού Κρίστιαν Μίλερ θα γνωρίσει τη 
Μάρεν, τη γυναίκα της ζωής του. Ο πόλεμος 
όμως σύντομα θα χωρίσει τους δύο νέους. Ο 
ανθρωπιστής Κρίστιαν θα βρεθεί στο ελληνικό 
νησί, αποφασισμένος να πολεμήσει μονάχα 
τους κοινούς ανθρώπινους εχθρούς, τον θά-
νατο και τον πόνο, με όπλο το νυστέρι του. Ο 
πόλεμος, ωστόσο, είναι πάντα απρόβλεπτος… 
Νησιωτική Ελλάδα-Βερολίνο...  

Η ΣΟΦΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ κατάγεται από την 
Αλμωπία, μια μικρή επαρχία του Νομού Πέλ-
λας. Σπούδασε νηπιαγωγός στη Θεσσαλονίκη 
κι εγκαταστάθηκε κατόπιν στην περιοχή κατα-
γωγής της, όπου διαμένει μέχρι σήμερα με την 
οικογένειά της. Λατρεύει τη ζωγραφική και τη 
λογοτεχνία, και πιστεύει πως η αγάπη της για 
την τελευταία την οδήγησε τελικά στη συγγρα-
φή. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφο-
ρούν συνολικά δέκα μυθιστορήματά της.

Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΩΝ ΤΑΤΟΥΑΖ
Της Άλισον Μπέλσαμ

Ένας αστυνομικός 
στην πρώτη του υπόθεση 
δολοφονίας 

Μια καλλιτέχνιδα τα-
τουάζ με ένα θανάσιμο 
μυστικό 

Και ένας διεστραμμέ-
νος δολοφόνος που ακο-
νίζει τις λεπίδες του για 
να σκοτώσει ξανά… 

Όταν η Μάρνι Μάλινς, 
καλλιτέχνιδα τατουάζ, ανακαλύπτει ένα παρα-
μορφωμένο πτώμα, ο νεαρός ντετέκτιβ Φράν-
σις Σάλιβαν θα χρειαστεί τη βοήθειά της. Εκεί 
έξω τριγυρίζει ένας σίριαλ κίλερ, που αφαιρεί 
τα τατουάζ από το σώμα των θυμάτων του 
όσο είναι ακόμη ζωντανοί. Η Μάρνι γνωρίζει 
πολύ καλά τον κόσμο των τατουάζ, αλλά έχει 
τους δικούς της προσωπικούς λόγους να μην 
εμπιστεύεται την αστυνομία. Κι έτσι, όταν ανα-
καλύπτει τον επόμενο στόχο του δολοφόνου, 
αντιμετωπίζει και το δίλημμα: θα το πει στον 
Σάλιβαν ή θα κυνηγήσει μόνη της τον Κλέφτη 
των Τατουάζ;  

Η ΑΛΙΣΟΝ ΜΠΕΛΣΑΜ ξεκίνησε αρχικά να 
γράφει με τη φιλοδοξία να γίνει σεναριογράφος 
και το 2000 τιμήθηκε με έπαινο στα βραβεία 
Orange για σενάρια. Το 2001 ήταν στη βραχεία 
λίστα του διαγωνισμού Drama Writer του BBC. 
Το 2016 Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΩΝ ΤΑΟΥΑΖ, το πρώτο 
της αστυνομικό μυθιστόρημα, κέρδισε το πρώ-
το βραβείο στο Bloody Scotland Crime Writing 
Festival.  

ΚΑΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ
Της Μεταξίας Κράλλη 
Μια ιστορία για δυο ανθρώπους στην ίδια 

πόλη, ένα βιβλίο για τις χαρές και τις λύπες 

που φέρνουν μαζί τους τα 
χρόνια καθώς περνούν, 
αλλά και για τη μαγεία 
που μας περιμένει στην ε-
πόμενη στροφή, όταν πια 
έχουμε πάψει να πιστεύ-
ουμε σε αυτήν.

Χρύσα και Μάχος, Μά-
χος και Χρύσα. Ένα αγόρι 
κι ένα κορίτσι. Ένας μα-
θητής και μια μαθήτρια. 
Που μετά γίνονται ένας 
φοιτητής και μια φοιτήτρια. Και μετά ένας χη-
μικός μηχανικός και μια δικηγόρος. Ζουν στην 
Αθήνα. Δηλαδή… όχι πάντα. Ερωτεύονται – ο 
Μάχος περισσότερο από τη Χρύσα. Ταλαιπω-
ρούνται – η Χρύσα περισσότερο από τον Μά-
χο. Ίσως όμως κι όχι… Ενθουσιάζονται, πεν-
θούν, διασκεδάζουν, πέφτουν και ξανασηκώνο-
νται. Οι δρόμοι τους διασταυρώνονται πολλές 
φορές, χωρίς όμως ποτέ να συναντηθούν οι 
δυο τους. Κι αυτό το κάτι παραπάνω, αυτό που 
όλοι οι άνθρωποι ονειρεύονται να ζήσουν, φαί-
νεται να τους ξεφεύγει. Γιατί στην αληθινή ζωή 
τα πράγματα δεν έρχονται πάντοτε όπως θα 
έπρεπε να έρθουν. Ή μήπως όχι;

Η ΜΕΤΑΞΙΑ ΚΡΑΛΛΗ (ψευδώνυμο) γεννή-
θηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε νομικά 
στην Αθήνα και στο Παρίσι. Ζει μόνιμα στην Α-
θήνα κι εργάζεται ως νομικός. Από τις Εκδόσεις 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν με μεγάλη επιτυχία 
τα μυθιστορήματά της ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑ ΚΑ-
ΛΟΚΑΙΡΙ, Η ΑΓΑΠΗ ΦΟΒΟ ΦΕΡΝΕΙ, ΔΕΥΤΕ-
ΡΗ ΠΡΑΞΗ και ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗ ΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΓΩ
Της Τζότζο Μόις 

Μετά το ΠΡΙΝ ΕΡ-
ΘΕΙΣ ΕΣΥ και το ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΣΕΝΑ, το τρίτο βι-
βλίο, τρυφερό, αστείο και 
ρομαντικό, ακολουθεί τη 
Λου, καθώς εκείνη ανα-
καλύπτει ποια είναι –και 
ποια προοριζόταν να γί-
νει– και μαθαίνει να ζει 
με τόλμη στον νέο κόσμο 
της.

Η Λουίζα Κλαρκ φτά-
νει στη Νέα Υόρκη έτοιμη 

να ξεκινήσει μια νέα ζωή, βέβαιη ότι μπορεί 
να φέρει σε πέρας αυτή τη νέα περιπέτεια και 
παράλληλα να κρατήσει ζωντανή τη σχέση 
της, παρά την απόσταση, με τον Σαμ. Μπαίνει, 
λοιπόν, στον κόσμο των εκατομμυριούχων πιά-
νοντας δουλειά στο σπίτι του Λέοναρντ Γκόπνικ 
και της πολύ νεότερης δεύτερης συζύγου του, 
Άγκνες. Η Λου είναι αποφασισμένη να εκμεταλ-
λευτεί στο έπακρο κάθε εμπειρία που θα της 
προσφέρει η Νέα Υόρκη.  

Όταν συναντήσει τον Τζόσουα Ράιαν, έναν 
άντρα που θα της ξυπνήσει θύμησες, η Λου 
θα βρεθεί διχασμένη ανάμεσα στη δουλειά της 
στην Πέμπτη Λεωφόρο και στο κατάστημα με 
ρούχα βίντατζ, όπου νιώθει σαν στο σπίτι της. 
Τα ερωτήματα τίθενται αμείλικτα μπροστά της: 
Ποια είναι η Λουίζα Κλαρκ; Και πώς βρίσκει 
κανείς το κουράγιο να ακολουθήσει την καρδιά 
του, όπου κι αν αυτή τον οδηγήσει;  

Η ΤΖΟΤΖΟ ΜΟΪΣ γεννήθηκε το 1969 και 
μεγάλωσε στο Λονδίνο. Αφού έκανε διάφορες 
δουλειές, όπως δακτυλογράφος στο σύστημα 
Μπράιγ, σπούδασε στο Royal Holloway and 
Bedford New College του Πανεπιστημίου του 
Λονδίνου. Το 1992, παρακολούθησε σεμινάριο 
δημοσιογραφίας στο City University με υπο-
τροφία της εφημερίδας The Independent, για 
την οποία εργάστηκε δέκα χρόνια ως βοηθός 
συντάκτη και ως ανταποκρίτρια σε θέματα πο-
λιτισμού. Από το 2002, όταν εκδόθηκε το πρώ-
το μυθιστόρημά της, ασχολείται αποκλειστικά 
με τη συγγραφή. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά της ΤΟ ΚΟΡΙ-
ΤΣΙ ΠΟΥ ΑΦΗΣΕΣ ΠΙΣΩ, ΠΡΙΝ ΕΡΘΕΙΣ ΕΣΥ, 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑ και ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ, ΠΟΛΥ 
ΚΟΝΤΑ. Το παγκόσμιο μπεστ σέλερ ΠΡΙΝ ΕΡ-
ΘΕΙΣ ΕΣΥ έχει πουλήσει περισσότερα από 7 
εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, κυκλοφο-
ρεί σε 39 χώρες και πρόσφατα μεταφέρθηκε 
στον κινηματογράφο. Η Τζότζο Mόις ζει σε ένα 
αγρόκτημα στο Έσεξ με τον άντρα της και τα 
τρία παιδιά τους

Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ – Νέες κυκλοφορίες



Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης 
Νάουσας στο πλαίσιο εορ-
τασμού της 197ης Επετείου 
Ολοκαυτώματος της πόλης, 
παρουσιάζει τη μουσική συ-
ναυλία με το μουσικό σύνο-
λο «Εστουδιαντίνα Νέας Ι-
ωνίας» το Σάββατο 4 Μαΐου 
2019 και ώρα 20:30 στο Δη-
μοτικό Θέατρο Νάουσας.

Το πολυμελές και καταξιω-
μένο μουσικό σύνολο θα πα-
ρουσιάσει ρεπερτόριο με πα-
ραδοσιακά, μικρασιάτικα και 
σμυρναίικα τραγούδια από 
το έργο του «Από τη Σμύρνη 
στον Πειραιά», προσαρμο-
σμένο στην εκδήλωση του Ο-
λοκαυτώματος της Νάουσας. 
Ερμηνεύουν οι σολίστ Σοφία 
Παπάζογλου και Θοδωρής 
Κοτονιάς. Διευθύνει ο Ανδρέ-
ας Κατσιγιάννης.

Δυο πόλεις που έχουν ση-
μαδέψει ολόκληρο τον ελληνι-
σμό, μια μουσική που συγκι-
νεί και ξεσηκώνει όλους τους 
Έλληνες. Ένα πρόγραμμα με 
τραγούδια από την Σμύρνη του έρωτα και του 

πάθους έως την Πειραιώτικη σχολή. Από την 
ορχήστρα που ξέρει καλύτερα να ερμηνεύει 

και να μεταδίδει στο κοινό το νόημα 
και την έκφραση αυτού του μουσικού 
ρεπερτορίου.

«Το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός 
σκεπάστηκε με άνθη», είπε ο Διονύ-
σιος Σολωμός. Δύο αιώνες γεμάτοι 
πληγές. Αυτή είναι η νεοσύστατη 
Ελλάδα, ένα κράτος που κατάφερε 
να ορθώσει ανάστημα, φτιάχνοντας 
ξανά, την δική του ιστορία.

Με αφορμή το ταξίδι των προ-
σφύγων από την Μικρά Ασία ως τον 
Πειραιά και γυρίζοντας έναν αιώνα 
ακόμα πιο πίσω (1822), η Εστου-

διαντίνα θα παρουσιάσει την περιπέτεια του 
ελληνισμού μέσα από τις ιστορίες και τους 
θρύλους των τραγουδιών μας, ξεκινώντας 
από την Ηρωική Νάουσα.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους 
τους δημότες σε αριθμημένες θέσεις με ε-
πίδειξη ατομικής ειδικής πρόσκλησης στην 
είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου πριν την έ-
ναρξη της συναυλίας. Μέγιστος αριθμός, 
τέσσερις (4) προσκλήσεις ανά άτομο. Το 
πρόγραμμα για την 197η Επέτειο του  Ολο-
καυτώματος της Νάουσας, περιλαμβάνει τις 
παρακάτω εκδηλώσεις:

Σάββατο 4 Μαΐου 2019
• Ιερός Ναός Αγίου Μηνά, 18:00: Μέγας 

Πολυαρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός 
της μνήμης των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρ-
τύρων και πάνδημη λιτανεία της ιε-
ράς εικόνος των Νεομαρτύρων με 
κατεύθυνση στο Χώρο Μαρτυρίου 
(Κιόσκι), όπου θα τελεστεί αρτοκλα-
σία.

• Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, 
20:30: Επετειακή Συναυλία με το 
μουσικό σύνολο «Εστουδιαντίνα Νέ-
ας Ιωνίας».

Κυριακή 5 Μαΐου 2019
• Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Με-

ταμορφώσεως του Σωτήρος, 07:30: 
Όρθρος και Πολυαρχιερατικό Συλλεί-
τουργο.

• Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Με-
ταμορφώσεως του Σωτήρος, 10:15: 
Πέρας προσέλευσης επισήμων.

• Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Με-
ταμορφώσεως του Σωτήρος, 10:30: 
Δοξολογία. Συμμετοχή του Μουσικού 
Σωματείου «Ωδείο Ναούσης».

• Χώρος Θυσίας, 11:15: Επιμνη-
μόσυνη δέηση. Ρίψη Στεφάνου στον 
ποταμό της Αράπιτσας από τον Εκ-
πρόσωπο της Κυβέρνησης και κατά-

θεση στεφάνων από εκπροσώπους Αρχών 
και Φορέων στο Χώρο Θυσίας. Τήρηση ε-
νός λεπτού σιγής. Ανάκρουση του Εθνικού 
Ύμνου. Εκφώνηση του Πανηγυρικού της 
Ημέρας. Αναπαράσταση της θυσίας των γυ-
ναικών.

• Μνημείο των 1241 Νεομαρτύρων στο 
Πλακόστρωτο του πάρκου «Κιόσκι», 12:00: 
Κατάθεση στεφάνου από τον Δήμαρχο Η.Π. 
Νάουσας.• Οδός Ζαφειράκη, 12:30: Παρέ-
λαση πολιτιστικών συλλόγων, μαθητών και 
στρατιωτικών τμημάτων.

Κυριακή 12 Μαΐου 2019
• Πλατεία Καρατάσου, 10:00: «17ος Δρό-

μος Θυσίας». Αγώνας δρόμου αθλητών και 
πολιτών όλων των ηλικιών προς τιμή των 
Ηρωίδων του Ολοκαυτώματος. 
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ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

3ήμερη εκδρομή
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας διοργανώ-

νει 3ήμερη εκδρομή (12-13-14/6/2019) στη Ναύπακτο, 
Δελφούς, Αράχωβα, Γαλαξίδι και Μεσολόγγι. Η εκδρομή 
περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό και 
πολύ κέφι.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 23310 22676 
(Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-13.00), 6946 
723186, 23310 22975 και 6978 001783.

Το Δ.Σ.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ 1- ΒΕΡΟΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Μετά από την υπ’ αριθμ. 2 / 05-04-2019 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Διαχειρίσε-
ως Συνιδιοκτησίας Ξηρολιβάδου, καλούνται τα Μέλη του 
παραπάνω Συνεταιρισμού, σε Γενική Συνέλευση για την 
12/05/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ., που θα λάβει 
χώρα στο κτήριο του «Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων 
Βέροιας» επί της οδού Εβραίων Μαρτύρων 1 Βέροια, για 
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω 
θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή έκθεσης ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού 

χρήσεως 2018.
2) Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων - Ισολογισμού 

Συνεταιρισμού χρήσεως 2018.
3) Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από 

κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση 2018.
4) Ορισμός δύο (2) ελεγκτών και δύο (2) αναπληρωμα-

τικών ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού χρήσεως 2019 και 
καθορισμός αμοιβής αυτών.

5) Διάφορες προτάσεις - ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Γενική 

Συνέλευση θα γίνει στις 19/05/2019 την ίδια ημέρα και ώρα, 
στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Βέροια 15-04-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Διήμερη 
εκδρομή 

στην Ξάνθη
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών 

Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφάσισε  
να πραγματοποιήσει 2/ήμερη εκδρομή 
11 και 12 Μαΐου 2019 (ΣΑΒΒΑΤΟ και 
ΚΥΡΙΑΚΗ) στην Ξάνθη.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 
του Συνδέσμου 23310 60278. (Επειδή 
το γραφείο θα είναι κλειστό λόγω εορ-
τών), στα προσωπικά τηλέφωνα των 
μελών του Δ.Σ.

Το πρόγραμμα της εκδρομής θα α-
νακοινωθεί μετά τις εορτές του Πάσχα.

Πενθήμερη εκδρομή με τη Φιλόπτωχο
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργανώνει πενθήμερη εκδρομή, με πολύ οικονο-

μική τιμή,  στο Βελιγράδι- Νόβισαντ - Βιέννη – Βουδαπέστη, στις  8-12 Μαϊου  2019. Η εκδρομή 
περιλαμβάνει τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό  και …πολύ κέφι για διασκέδαση. 
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 23310 64731 ( πρωινές ώρες) 6946425960,  6944311079,  
6938755785

Τα έσοδα από την εκδρομή θα διατεθούν για τις ανάγκες του συσσιτίου.

Το Σάββατο 4 Μαΐου
Επετειακή συναυλία με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας 
στο πλαίσιο της 197ης Επετείου του Ολοκαυτώματος



Την Κυριακή 5 Μαΐου
Εθελοντική 

αιμοδοσία στο 
Περιφερειακό 

Ιατρείο Μελίκης
 
Την Κυριακή, 5 

Μαΐου 2019, ο Σύλ-
λογος  Εθελοντών 

Α ι μ ο δ ο τ ώ ν 
Μελίκης δι-
οργανώνει Ε-
θελοντική αι-
μοδοσία στο 
Περιφερειακό 
Ιατρείο Μελί-
κης, από τις 
9:00 το πρωί 
έως τις 13:00 
το μεσημέρι.

Η εθελοντι-
κή αιμοδοσία 
είναι απόλυτα 
ασφαλής και ο δότης δεν διατρέχει κανέναν απολύ-
τως κίνδυνο για την υγεία του.

Για να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης χρειά-
ζεται:

Να είναι 18-60 ετών και υγιής
Να έχει κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ
Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ και φάρμακα
Να έχει πάρει ένα ελαφρύ γεύμα όχι όμως μεση-

μεριανό
Παρακαλούνται οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου 

να ενισχύσουν την προσπάθεια.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
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Μέχρι  4 Μαΐου από την ΚΕΠΑ
Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Βέροιας 

με διαγωνισμό 
και σημαντικές συναυλίες  

  Ξεκίνησε χθες Τρίτη 30 Α-
πριλίου το Διεθνές Φεστιβάλ 
Κιθάρας Βέροιας το οποίο θα 
διαρκέσει μέχρι τις 4 Μαΐου στη 
Βέροια, με την ευθύνη της ΚΕ-
ΠΑ.

Πέρα από τον καθαρά δια-
γωνιστικό του κομμάτι του Φε-
στιβάλ, όσοι αγαπούν την κλα-
σική κιθάρα, θα έχουν την δυ-
νατότητα να παρακολουθήσουν 
με δωρεάν είσοδο, ορισμένες 
πολύ σημαντικές συναυλίες 
που θα πραγματοποιηθούν στο 
πλαίσιο του Φεστιβάλ και συ-
γκεκριμένα:

 • Rene Izquierdo: Ρεσι-
τάλ κιθάρας, Πέμπτη 2 Μαΐου, 
21:00, στην Αντωνιάδειο Στέγη

• Marco Ramelli – Feliu 
Gasull – Duo Melis: σπονδυλω-
τό Ρεσιτάλ κιθάρας, Παρασκευή 
3 Μαΐου, 20:00 στην Αντωνιά-
δειο Στέγη

• Τελική φάση του Διαγωνι-
σμού Κοντσέρτου Κιθάρας, 
με τη σύμπραξη της Αθηνα-
ϊκής Συμφωνικής Ορχήστρας 
Νέων-ΑΣΟΝ, Σάββατο 4 Μαΐ-
ου,20:00,στο Χώρο Τεχνών.

Οι συμμετοχές στις διάφο-
ρες κατηγορίες του φεστιβάλ 
προέρχονται από τις ακόλουθες 
χώρες: Καναδάς, Ρωσία, Αγ-
γλία, Ιαπωνία, Κροατία, Γαλλία 
και Ελλάδα. Ένας αριθμός από 
τους συμμετέχοντες προέρχεται 
από Μουσικές Ακαδημίες και Πανεπιστήμια της Ισπανίας, Σκωτίας, Αγγλίας, Καναδά και Γερμανίας.

Οι προσκεκλημένοι σολίστ και καθηγητές που θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ είναι οι ακόλουθοι:
 • Dusan Bogdanovic (SRB/USA)Ντούσαν Μπογκντάνοβιτς (Σερβία/ΗΠΑ), συνθέτης και σολίστ κιθάρας, καθηγητής 

στο Κονσερβατόριο της Γενεύης.
• Rene Izquierdo (CUB/USA) Ρενέ Ισκιέρδο (Κούβα/ΗΠΑ), σολίστ κιθάρας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόν-

σιν των ΗΠΑ.
• Feliu Gasull (ESP) Φελίου Γκαζούλ (Ισπανία),συνθέτης και σολίστ κιθάρας, καθηγητής στο Κονσερβατόριο  Λισέου 

της Βαρκελώνης.
• Marco Ramelli (ITL) Μάρκο Ραμέλι (Ιταλία), σολίστ κιθάρας, Kαλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Κιθάρας Μιλά-

νου.
• Duo Melis:Αλέξης Μουζουράκης (GR) (Ελλάδα) - Susana Prieto (ESP) Σουζάνα Πριέτο (Ισπανία) - Διεθνούς φήμης 

ντουέτο κιθάρας, καθηγητές στο Κονσερβατόριο του Στρασβούργου, μόνιμοι συνεργάτες του ΔΦΚΒ.

Την Κυριακή 5 Μαϊου
 «‘Οπως κυλάει το νερό 
τα βήματα να τρέξουν»

η φετινή εκδήλωση 
του Λυκείου Ελληνίδων 

Βέροιας στο Χώρο Τεχνών
Το  Λύκε ι ο 

των Ελληνίδων 
-  παράρτημα 
Βέροιας διορ-
γανώνει    θεα-
τρική- χορευτική 
εκδήλωση  με 
θέμα : « ‘Οπως 
κυλάει το νερό 
τα βήματα να 
τρέξουν», την 
Κυριακή 5 Μα-
ϊου 2019 στις 
8 .00  μμ στο 
Χώρο Τεχνών.

Η  φ ε τ ι ν ή 
παράσταση έ-
χει ως βασικό 
θέμα το νερό 
που θεωρείται  
πηγή ζωής για 
την ανθρώπινη 
ύπαρξη, ως εκ 
τούτου αποτε-
λεί πολιτιστικό 
στοιχείο η ευ-
αισθητοποίηση 
γ ια περισσό -
τερο σεβασμό 
στο περιβάλλον 
και για ότι χάνεται στο όνομα της προόδου.

Μέσα από αναπαράσταση εθίμων, δρωμένων, χορών και τραγου-
διών θα αποδοθεί η  επίδραση του νερού σε όλες τις φάσεις και τους 
τομείς της ζωής του ανθρώπου από την αρχαιότητα έως τις ημέρες μας.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 
Μάϊος 2019 

Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα-
τά το διά στη μα α πό 29-4-2019 μέχρι 5-5-
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
08:00-14:30 ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 

(πεζόδρομος αγοράς) 23310-73124

14:30-21:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968

19:00-21:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507

21:00-08:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507

Φαρμακεία

Ο πρόεδρος της Επι-
τροπής Κυπέλλου 
της ΕΠΟ, Μάνος 

Γαβριηλίδης, μίλησε σε 
ραδιοφωνικό σταθμό για 
τις συζητήσεις αναφορι-
κά με το αν ο τελικός θα 
διεξαχθεί με κόσμο, αλλά 
και για το τι θα γίνει με 
το VAR. Ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Κυπέλλου της 
ΕΠΟ, Μάνος Γαβριηλίδης, 
μίλησε στο ραδιοφωνικό 
σταθμό «Metropolis 95.5 
FM» και αναφέρθηκε 
στις συζητήσεις που γίνο-
νται για το αν ο τελικός 
του Κυπέλλου ανάμεσα 
σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο 
ΟΑΚΑ (11/5) θα διεξαχθεί 
με κόσμο, αλλά και στη 
χρήση του VAR.

Αναλυτικά όσα είπε:
Για τα σενάρια διεξαγωγής 

του τελικού χωρίς κόσμο: «Πά-
ντα ήμουν της άποψης οι αγώνες 
να διεξάγονται με όσο το δυνατόν 
περισσότερο κόσμο, αρκεί βεβαίως 
να υπάρχει ασφάλεια. Κάποιοι άλ-
λοι χειρίζονται αυτό το θέμα όμως 
και δεν μπορούμε να κάνουμε κά-
ποια παρέμβαση. Μακάρι αν ήταν 
δυνατόν να μπορούσε να γίνει ο 

τελικός σε γεμάτο γήπεδο».
Για το αν θεωρεί πισωγύρι-

σμα ενδεχόμενη διεξαγωγή του 
τελικού χωρίς κόσμο: «Δεν είναι 
σωστό και ωραίο αυτό που ζήσαμε 
τότε (σ.σ. στον κεκλεισμένων των 
θυρών τελικό Κυπέλλου ΑΕΚ-Ο-
λυμπιακός το 2016). Εκτός αυτού, 
είχαμε και πάλι κάτι ψιλοεπεισόδια 
έστω με αυτούς τους λίγους που 
ήταν στο γήπεδο».

Για τους λόγους που η Πολι-
τεία εμφανίζεται να θέλει διεξα-
γωγή τελικού χωρίς κόσμο: «Ξε-
κάθαρη εικόνα θα έχουμε μετά την 
σύσκεψη της Πέμπτης. Πιθανώς 

έχουν κάποιες πληροφορίες. Δεν 
νομίζω, πάντως, ότι υπάρχει άν-
θρωπος που θα προτιμούσε έναν 
τελικό που να μην είναι γιορτή και 
χωρίς τον όσο δυνατόν περισσότε-
ρο κόσμο στο γήπεδο».

Για τη χρήση VAR στον τελι-
κό: «Είναι ένα επιπλέον βήμα για 
καλύτερη και πιο ομαλή διεξαγωγή 
του τελικού. Αυτές τις πληροφορίες 
έχω κι εγώ, την Πέμπτη θα είμαστε 
σε θέση να πούμε περισσότερα».

Για την πρόταση της ΑΕΚ για 
τελετουργικό αφιερωμένο στην 
ποντιακή γενοκτονία: «Εγώ προ-
σωπικά δεν έχω κανένα πρόβλη-

μα, όμως, η Επιτροπή θα πάρει 
την απόφαση».

Για το αν είχε επαφή με τις 
δύο ομάδες: «Σε προσωπικό επί-
πεδο ναι, όμως, όλοι περιμέναμε 
μετά τις γιορτές τη σύσκεψη».

Για την ταύτιση απόψεων των 
δύο ομάδων σχετικά με την πα-
ρουσία κόσμου: «Δε νομίζω ότι 
οι δύο ομάδες έχουν θέμα μεταξύ 
τους. Έχω την εντύπωση ότι ό-
λοι θέλουν όσο το δυνατόν περισ-
σότερο κόσμο στον τελικό. Αν η 
Πολιτεία έχει κάποιες διαφορετικές 
πληροφορίες, όμως, πρέπει να το 
σεβαστούμε».

Γαβριηλίδης: «Μακάρι να μπορούσε να γίνει
ο τελικός σε γεμάτο γήπεδο»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  πω-
λούνται 2 διαμερίσματα από 
80 τ.μ., πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατασκευή. 
Τιμή 55.000 ευρώ συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6974 805947.

ΚΕΝΤΡΟ πωλείται διαμέ-
ρισμα 2ΔΣΚ καθιστικό, W.C., 

μεγάλη βεράντα, πλήρως 
ανακαινισμένο, θέα, διαμπε-
ρές, 4ος όρ. Τιμή 79.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 
7.000 τ.μ., τοποθεσία ΤΟΥΜΠΑ, 
στο Μακροχώρι Βέροιας. Τηλ.: 
6977 692769 & 23310 41588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320 
τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, περιφραγ-
μένο. 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.

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.
–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ 
ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Ε-
ΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ, 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡA-
ΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟ Ε-

ΘΝΙΚΗΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑ-

ΛΙΣΜΕΝΟΥΣ   ΤΟΥ Ο.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΟΗΘΟΥ  Ή ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

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 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ για το 
εργοστάσιό της στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας –
Κρύας Βρύσης. Επιθυμητά προσόντα:

Γνώσεις Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Βι-
ομηχανικού αυτοματισμού, πίνακες – κυκλώ-
ματα.

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να απο-

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

Η ΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά ΧΗΜΙΚΟ (ΑΕΙ) ή ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΙ) gια τη θέση του 
Αναλυτή Χημείου στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου 
του Εργοστασίου της (5ο χλμ Αλεξάνδρειας Κρύ-
ας-Βρύσης, Αλεξάνδρεια)

Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ, κα-
λή γνώση Αγγλικής, επιπλέον  

γνώση Γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.
Εμπειρία σε εργαστήρια χημικά ή μικροβιολο-

γικά, επιθυμητή.
Αποστολή Βιογραφικού έως 30/04/2019:          
Fax : 2333027806
E-mail: info@almifoods.gr

Ηεταιρία «ΚΟΡΜΟΣ»Εμπορική με έδρα τη 
Βέροια ζητά για μόνιμη προσληψη οδηγό με δί-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας. Προϋποθέσεις: απολυτήριο 
Λυκείου, ηλικία 25-30 ετών. Βιογραφικά αυτοπρο-
σώπως, 3ο χλμ. παραπλεύρως Εθνικής οδού Βέ-
ροιας-Θεσ/νίκης. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62211.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο λόγω 
συνταξιοδότησης. Τιμή συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ι -
αμέρισμα 3ΔΣΚ με πέλετ, 
θέα, σε εξαιρετική κατά-
σταση. Τηλ.: 6945 122583 
EUROMESITIKI.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα με 1 δωμάτιο, σαλόνι 
και χωριστή κουζινα, W.C., 
ανακαινισμένο, καινούργια 
κουφώματα, ντουλάπα και 
ατομική θέρμανση (πετρέ-
λαιο), 200 ευρώ. Τηλ.: 6973 
735020, 23310 68080.

ΡΟΛΟΪ ενοικιάζεται κτί-
σμα ανεξάρτητο με 5 χώ-
ρους, κατάλληλο για φρο-
ντιστήριο ή άλλη χρήση, 
2 W.C., φαρδιές σκάλες, 

χωρίς κοινόχρηστα, δια-
μπερές, φωτεινό. Τιμή εξαι-
ρετική 420,00 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπι-
πλωμένο διαμέρισμα στην πε-
ριοχή Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 
1ος όροφος με θέα, αυτόνομη 
θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, 
συνθετικά κουφώματα καινούρ-
για. Πληροφορίες κ. Παναγιώ-
της, τηλ.: 6978 009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13118 Ενοικιάζεται ισόγεια γκαρσο-

νιέρα -Studio επί της Ανοίξεως 22 τ.μ. με αυλή 
έξω και ανακαινισμένη , σε καλή κατάσταση 
, ενοίκιο 120€ μόνο.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κο-
μπλέ , γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982, 
1 χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά 
, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάστα-
ση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, 
ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με μία 
ντουλάπα, ενοίκιο 140€.

Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 
τ.μ. καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1975 και διαθέτει θέρμαν-
ση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Ξύλινα, 
Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, 
A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 180 €.

Κωδ.23929 ΩΡΟΛΟΙ, σε καλή κατάσταση 
γκαρσονιέρα 37 τ.μ., κατασκευή 1977, 1 υ/
δσκλ , 4 ος όροφος, θέρμανση κεντρική , 
ενοίκιο 140 €. Αποκλειστική διάθεση και δια-
χείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24695 ΚΕΝΤΡ0, Γκαρσονιέρα 44 
τ.μ., καθ.  κατασκευή 1996, 1 υ/δ, 1 ος όρο-
φος,  σε άψογη κατάσταση, αλουμινίου κου-
φώματα  με διπλά τζάμια, άριστη κατασκευή, 
με υλικά ανώτερης ποιότητας, με  αυτόνομη 
θέρμανση με ωρομετρητές , ενοίκιο 200€. Θα 
είναι ελεύθερο από 15/04/2019.

Κωδ.23367 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Γκαρσονιέρα 50 
τ.μ., επιπλωμένη κομπλέ , κατασκευή 1978, 1 
υ/δ, 1 ος όροφος, καλοδιατηρημένη, σε καλή 
κατάσταση, ατομική θέρμανση με υπέρυθρες , 
μηδαμινά κοινόχρηστα  ,  άνετοι χώροι, 180€.

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. 12796 Ενοικιάζεται διαμ/μα στην 
Αγία Κυριακή  71 τ.μ. 2ος ορ. με 2δσκλ , 
διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου , δεν 
υπάρχει ασανσέρ και είναι φωτεινό με νότιο 
προσανατολισμό , ενοίκιο 200€.

Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ. 
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετo 
σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια 
μεγάλη ντουλάπα ,  2ος όροφος σε πολύ 
αξιόλογη οικοδομή , η θέρμανση της με δύο 
κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.

Κωδ. 12829 Ενοικιάζεται σπάνιο διαμ/μα 
κομπλέ επιπλωμένο , πολύ κοντά στην Εληά  
80 τ.μ. μικτά και 73 τ.μ. καθ. σε καλή κατάσταση 
, προσεγμένο με 2δσκλ με καινούργια συνθετικά 
κουφώματα και διπλά τζάμια , η θέρμανση του 

ατομική με θερμοσυσσωρευτές και νυχτερινό 
ρεύμα , και δύο κλιματιστικά Buderus διαθέτει 
αποθήκη και ηλιακό θερμοσίφωνα  τιμή ευ-
καιρίας μόνο 280€.Από 15/5/19 διαθέσιμο . 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23202 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κο-
μπλέ ανακαινισμένο διαμέρισμα 82 τ.μ., με 
2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 3ος όροφος, 
καλοδιατηρημένο πράγματι , έχει αλουμινίου 
κουφώματα με διπλά τζάμια, καλαίσθητο, 
ατομική θέρμανση με 4 κλιματιστικά inverter, 
ηλιακό θερμοσίφωνα, αποθήκη και με η-
λεκτρικές συσκευές στην κουζίνα , ενοίκιο 
250€.Θα είναι ελεύθερο από 1/03/2019. Υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106172 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. 
στον 1ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμά-
τια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 2000 και διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση πετρελαίου με ογκομετρητές,, απεριόριστη 
θέα, κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, 
ανελκυστήρα, σκαλιά εισόδου - Τιμή: 280€.

Κωδ: 24727 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, ενοικιάζεται 
ισόγειο διαμέρισμα 95 τ.μ., καθ. με κοινό-
χρηστα μόνο το ρεύμα της σκάλας , κατα-
σκευή 1980, 2 υ/δ, πολύ άνετο , αυτόνομη 
θέρμανση με ωρομετρητές και με αποθήκη 
μέσα , τιμή τελική 230€, Αποκλειστική δι-
άθεση και διαχείριση απο την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-

ται κομπλέ επιπλωμένη γωνιακή Μονοκατοικία  
με 117 τ.μ., κατασκευή 1994 , διαθέτει 3 υ/δ,  
πολυτελούς κατασκευής , ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, διαθέτει τζάκι ,  ηλιακό , BBQ δο-
ρυφορική 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 ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, 
Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συνα-
γερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον 

περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο , 
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 15 τ.μ. Ημι-
ώροφος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 
Χώρο με δικό του  wc  . Είναι κατασκευασμέ-
νο το 1976 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινί-
ου συρόμενα, - Τιμή: 100 €.

Κωδ: 22767 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεό-
δμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. στον 
4 ο όροφο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρου 
με δικό του WC μέσα.  Είναι κατασκευασμένο το 
1999 και διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη - Πετρε-
λαίου, έχει κουφώματα συνθετικά καινούργια και 
καινούργιο ανελκυστήρα - Τιμή: 180 €.

Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι κατα-
σκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζάμια και μία 
αποθήκη - Τιμή: 150 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 115521 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Κέντρο 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατά-
στημα συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Βρίσκεται 
σε μοναδική τοποθεσία και είναι κατάλληλο 
για πολλαπλές χρήσεις, με πολύ λογικό μί-
σθωμα μόνο: 800 €. Υπόδειξη μόνο σε σοβα-
ρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ. 12954 Ενοικιάζεται στο κέντρο της 
Βέροιας σπάνιο μεγάλο κατάστημα με ισόγειο 
290 τ.μ. , υπόγειο 290 τ.μ. και ο 1ος ορ. 270 
τ.μ.  , συνολικά 850 τ.μ. όλα με άδεια κύριας 
χρήσης , σε εξαιρετικά καλή κατάσταση συνο-
λικό μηνιαίο μίσθωμα τα 4.300€.

Κωδ: 116168 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
μεγάλο κατάστημα σε κεντρικότατο σημείο της 
πόλης , συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε τρία 
επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. και 
υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . ενοίκιο 3.000€.

Κωδ.115092  Ενοικιάζονται στη Βέροια 
χώροι ψυκτικών θαλάμων συνολικά 12.000 
τ.μ. και με κατάψυξη. Διατίθεται όλο μαζί η 

και τμηματικά .Τιμές  προσιτές.  Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κάτω από το Μπάσκετ της Εληάς ισόγειο 
πάρκινγκ συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. Ενοί-
κιο 50 €.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13574 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κομπλέ 

ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα -Studio συνολι-
κής επιφάνειας 18 τ.μ. σε ημιώροφο υπερυ-
ψωμένο. Αποτελείται από Σαλονοκουζίνα, 
και μπάνιο. Έγινε ανακαίνιση το 2006 και δι-
αθέτει θέρμανση Ατομική με  κλιματιστικό και 
θερμοπομπό , Κουφώματα καινούργια , A/C, 
με έπιπλα κομπλέ και  Ηλ. Συσκευές, Διπλά 
τζάμια.  - Τιμή: 10.000 €.

Κωδ 13609 Στη Ράχη Βέροιας πωλείται 
ημιτελές διαμ/μα 1ου ορόφου 103 τ.μ. με 2δ-
σκλ και επιπλέον μία αποθήκη  50 τ.μ. σε οι-
κόπεδο 1236 τ.μ. τιμή 30.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13584 - ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ένα νεόδμητο διαμέρισμα συνολικής επιφάνει-
ας 125 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 
3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 2010 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει 
απεριόριστη θέα στον κάμπο , τα κουφώματα 
του συνθετικά και η πόρτα του θωρακισμένη, 
έχει ανελκυστήρα υδραυλικό και πάρκινγκ 
πυλωτής , μία μεγάλη  αποθήκη , Τζάκι , Σίτες 
και Διπλά τζάμια - Τιμή: 158.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συ-
νολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. Απο-
τελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πε-

τρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ, 
Αποθήκη , Κήπο - Τιμή: 80.000 €.

Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία 
η οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατά-
στημα 210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο 
διαμερίσματα των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα 
οποία βρίσκονται σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι 
κατασκευή 1992, εκπληκτική και ανεμπόδιστη 
θέα,με πολύ ωραίο κήπο, οι χώροι του λει-
τουργικοί, σε αμφιθεατρική θέση, διαμπερές, 
Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητηθούν., σε 
πολύ καλή τιμή μόνο όλο μαζί μόνο 120.000€, 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε 
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο 
με εύκολη πρόσβαση.  Διαθέτει θέρμανση 
Ατομική με Πετρέλαιο,- Τιμή: 30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά 
εισόδου - Τιμή: 15.000 €.

Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψω-
μένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.

Κωδ. 12776 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι 
γραφειακοί χώροι 63 τ.μ., μικτά και 40 τ.μ. 
καθ. καινούργια  κατασκευή του 2000, με 2 
χώρους  και WC στον 2 ο όροφο , πολύ κοντά 
στον Άγιο Αντώνιο, τιμή εξαιρετικά χαμηλή 
μόνο 32.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13672 Κατάστημα 26 τ.μ., κατα-

σκευή 70, Ισόγειο, εκπληκτικό και με άριστη 
προβολή , αυτοτελές , γωνιακό, σε πολύ καλό 
σημείο και σε απίστευτα χαμηλή τιμή,  μόνο 
10.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατά-
στημα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευα-
σμένο το 1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
- Πετρέλαιο, A/C - Τιμή: 50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12810 Πωλείται επί του δρόμου 

πρώτο Πατρίδα - Νάουσα   αγροτεμάχιο 6226 
τ.μ. , άρτιο και οικοδομήσιμο , ευκαιρία τιμή 
μόνο 36.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυκο-
γιάννη 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. 12920 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται μι-

κρό και καλό οικόπεδο 257 τ.μ., βλέπει σε 
δρόμο πλάτους 10μ σε καλό σημείο , τιμή 
πώλησης 21.000€.

Κωδ.12922 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται εξαι-
ρετικό οικόπεδο 450 τ.μ., με άνοιγμα πάνω σε 
πλατεία  σ/δ 0,8 , πολύ ωραίο σχήμα και σε 
τιμή εκπληκτικά χαμηλή σχεδόν στην αντικει-
μενική , από 90.000€ τώρα 36.000€.

 Κωδ: 12904 - Άγιος Γεώργιος ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 863 τ.μ. Τιμή: 
20.000 € .

Κωδ.12918 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται μο-
ναδικό οικόπεδο 941 τ.μ., με σ/δ 0,8 και με 
ανεπανάληπτη θέα , βλέπει πάνω σε πλατεία 
και όλον τον κάμπο της Βέροιας , η αντικειμε-
νική του αξία είναι 194.000€ η δε τιμή πώλη-
σης από 188.000 €, τώρα 75.000€.

Κωδ.12919 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, ευκαιρία σπάνια 
, πωλείται οικόπεδο 1.145 τ.μ., κάτω από την 
αντικειμενική η οποία είναι 236.000€ η δε τιμή 
πώλησης του από 200.000€ τώρα 91.000€.

Κωδ: 12917 - Πατρίδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικό-
πεδο συνολικής επιφάνειας 1336 τ.μ. εντός 
σχεδίου πόλεως τιμή: 60.000 €.

Κωδ.12921 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται οι-
κόπεδο εντός σχεδίου 2.032 τ.μ.,  γωνιακό 
άρτιο οικοδομίσημο με αντικειμενική τιμή στις  
418.000€ σε τιμή πολύ πιο κάτω από αυτήν , 
από 300.000€ τώρα 162.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 

Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη 
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όρο-
φο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ 
ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτε-
λείται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα 
μπάνιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
ενεργειακά τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 96.000 €. Ι-
δανικό ακίνητο για κάποιον που αναζητεί κάτι 
μοναδικό στην καρδιά της πόλης. Υπόδειξη 
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ: 12815  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ κατάστημα 
400 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. κατάλληλο  για 
πάμπολλες χρήσης ακόμη και για υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος , με αύλιο χώρο δικό του 
μεγάλο και μίσθωμα πολύ λογικό μόνο 1500€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.

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 Τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στη 
μονωδία, διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται ό-
λα τα είδη ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου 
(έντεχνο, λαϊκό, ποπ, ροκ, μιούζικαλ, κλασ-

σικό κ.ά.). Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και κιθάρα για τη συνοδεία 
του τραγουδιού. Προετοιμασία για εισαγωγή σε μουσικές σχολές. 
Πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται γκαρσονιέρα 
στην οδό Πολυζωΐ-
δη, κοντά στην Πλα-
τεία Ωρολογίου. Τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6949 981810.

ΑΠΟΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ«ΔΙΑΚΡΙΣΗ»
ZHTEITAI καθηγητής Κοινωνιολογίας. Kατάθεση 

βιογραφικού-επικοινωνία: Φροντιστήριο «Διάκριση», 
Βενιζέλου 48, τηλ. 23310 75710.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση με άδεια 
ΚεΔιΒιΜι και κομ-
μωτηρίου στο έντρο 
της Βέροιας. Τηλ.: 
6974 550616.



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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκα-
τοικία 130 τ.μ. στο Πανόρα-

μα, Ρωσσοπροσφύγων 38, 
μεζονέτα, ατομική θέρμανση, 
τζάκι, αποθήκη, εντοιχ. ντου-
λάπες, αυλή, μπάρμπεκιου, 
θέα, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ.: 
6977 094350 & 6936 554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙήΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάστημα 90 τ.μ., Πιερίων, φαρ-
δύ πεζοδρόμιο με δυνατότητα να 
λειτουργήσει ως εμπορικό, καφέ 
ή οτιδήποτε άλλο. Πάνω από το 
κατάστημα υπάρχουν 2 γκαρσο-
νιέρες στον 1ο και στον 2ο όρ. 
Όλα μαζί ενοικιάζονται 400,00 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 680800.

ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται επαγ-
γελματικοί χώροι, γραφεία, με 
ατομική θέρμανση. Πληροφορίες 
στο τηλ.: 23320 24784 & 6971 
779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος 
για εργασία σε εμπορική ε-
πιχείρηση. Απαραιτητο δί-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας. Τηλ.: 
2331500172 & 6947 683400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος/α 
από την πιτσαρία BISTRO 
49 για πλήρη απασχόληση. 
Πληροφορίες στο τηλέφω-
νο: 23310 66665 και 6983 
060023-6983 060024 κ. Αρ-
γύρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μι-
κροπωλητές για νησί, 50,00 ή 
70,00 ή 100,00 ευρώ ημερησί-
ως. Προϋπόθεση να έχουν δι-
κό τους μεταφορικό μέσο. Τηλ.: 
6945 003564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για 
ψητοπωλείο στη Βέροια. Πληρ. 
6984 472747 & 6946 103988.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  καμαριέρα για 
ξενοδοχείο στη Βέροια (δεν α-
παιτείται προϋπηρεσία). Γνώση 

βασικών αγγλικών θα εκτιμηθεί. 
Τηλ.: 6948 457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗζητά 
να προσλάβει: 1) Άνδρα ή γυναίκα 
έως 45 ετών, ως χειριστή υπολογι-
στή με γνώσεις το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 2) 
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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

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

ΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗΉΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.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,. 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€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη , στουντιο 10000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟ Ημιυπογειο 65 τ.μ 2ΔΚWC 7000€

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€
ΠΑΤΡΙΔΑ δυοροφη μον/κια με οικοπ. 2500 τ.μ 250€
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€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2ΔΣΚ Θεα,Ωρ/ση,κλιμα. Μεγαλα μπαλκονια 280€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΠΑΤΡΙΔΑ Μονοκατοικια διοροφη ,κηπος,Αυτ.Θ 250€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

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€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 
40000€ τωρα 36000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη «Μελιο»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 2600 τ.μ επικλινες οιοπεδο Ευκαιρια 35000€
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€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
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-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ. Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο  
1ος με ασανσερ 22000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 
τ.μ  από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλη-
σιον Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
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

ΖΗΤΕΙΤΑΙΟΔΗΓΟΣΓΙΑΜΟΝΙΜΗΠΡΟΣΛΗ-
ΨΗ,ΜΕΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΓ΄ΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΓΙΑΔΙΑΝΟΜΗΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕΣΤΙΑΣΗΣΚΑΙΣΟΥΠΕΡΜΑΡ-
ΚΕΤ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.ΒΙΟΓΡΑΦΙ-
ΚΑΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ,ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ76.ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2331074443.
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Οδηγό έως 45 ετών με δίπλωμα Γ΄, 3) Αποθηκάριο 
έως 45 ετών. Τηλ.: 6947 021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΧΙ με ειδική άδεια. Τηλ.: 
23310 71553.

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 «TSIFL ID IS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογρα-
φικό για αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες 
με ραντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας 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.

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDISSECURITY» ζητάει 
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις πω-
λήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για τους νομούς Ημαθίας και 
Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογραφικών και δικαι-
ολογητικών για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέ-
ντευξη  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 κοπέλα για αρτοζαχαροπλαστείο 
στη Βέροια, με δίπλωμα για μηχανάκι. Τηλ.: 6986 
740172.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο κρεά-
των. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία 

για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. Τηλ.: 6934 
162137.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την περιποίηση 
γερόντων, περιποίηση τραυμάτων, κατακλήσεις 
για πρωί ή απόγευμα. Τηλ.: 6973 356712.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτερική, 

για φροντίδα ηλικιωμένων. 
Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την 
περιποίηση γερόντων, για 
πρωί ή για απόγευμα, καθα-
ριότητα σπιτιών, γραφείων, 
σκάλες. Τηλ.: 6946 479828 & 
6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη 

του ΑΠΘ με ειδίκευση στις 
κλασικές σπουδές και ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε μαθητές δη-
μοτικού, γυμνασίου και λυ-
κείου. Τιμή 7-10 ευρώ. Τηλ.: 
6940 117353.

ΔΑΣΚΑΛΑ  με δ ιδα -
κτική εμπειρία και εξει-
δίκευση 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.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κ ύ ρ ι ο ς 

χωρίς υποχρεώσεις ζητά 
Κυρία έως 50 ετών για ο-
οβαρή σχέση. Τηλ.: 6984 
040769.

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της 
Κλασικής Φιλολογίας 
του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονί-
κης, με εξειδίκευση στην 
Ειδική Αγωγή, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε παιδιά Γυμνασίου 
και Λυκείοιυ σε Αρχαία 
Ελληνικά, Έκθεση, Λα-
τινικά και Νεοελληνική 
Λογοτεχνία. Πολύ προ-
σιτές τιμές. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6974 430782.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ακτινολόγος
μεγνώσειςκλασικήςακτινολογίαςγια
εργασίαπλήρουςαπασχόλησηςσεΔι-
αγνωστικόκέντρο.Αποστολήβιογραφι-
κώνστοe-mail:aktinoveria@otenet.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος πωλήσεων από την Panini Α.Ε., απαραίτητα 
χαρακτηριστικά:

Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας στον χώρο των τρόφιμων (FMCG) 
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
Δυνατότητα ταξιδιών  
Γνώση Η / Υ (MS Office, Er)
Αποστόλη βιογραφικών: info@panini-foods.gr

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμεέδρατο
7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01] Ηλεκτρονικό  – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απασχόληση. 
Καθήκοντα : Χειρισμός, συντήρηση & επισκευή μηχανών 

παραγωγής. Επίβλεψη ομαλής λειτουργίας των γραμμών πα-
ραγωγής.  Επιθυμητή η γνώση Αγγλικής γλώσσας.

02] Γεωπόνο για μόνιμη απασχόληση.  Επιθυμητή  η προϋ-
πηρεσία σε ανάλογη θέση.  Γνώση Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ

03] Γραμματειακή υποστήριξη – Υπάλληλος Γραφείου.
Προσόντα : Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS OFFICE, Ξένων 

γλωσσών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο. Επιθυμητή η 
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail:info@irafruit.gr

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



Όλη η Πλατεία και η οδός  Εληάς, γέμισε από κόσμο με λαμπάδες στα χέρια, το βράδυ του Μ. Σαββάτου για το Άγιο Φως και το Χριστός Ανέστη, από τον  Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, με τη συμμετοχή κληρικών και πιστών, παρουσία εκπροσώπων πολιτικών,  τοπικών, στρατιωτικών Αρχών και σωμάτων Ασφαλείας, με άγημα του στρατού 

και την φιλαρμονική του Δήμου Βέροιας να συνοδεύουν το χαρμόσυνο γεγονός. 
Προηγουμένως, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου 27 Απριλίου ο Μητροπολίτης χοροστά-

τησε στην παννυχίδα στον Μητροπολιτκό Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας και στη συνέχει με το πλήθος των πιστών, μετέβησαν λιτανευτικώς στην πλατεία 
Εληάς για την τελετή της Ανάστασης. Αμέσως τελέστηκε η πασχαλινή θεία Λειτουργία στον 
Μητροπολιτικό Ιερό Ναό.

Πρώτη Ανάσταση στην Παλαιά Μητρόπολη

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στην πρώτη Ανάσταση,ο κ. Παντελεήμων λειτούργησε 
και κήρυξε το θείο λόγο στον κατάμεστο παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστό-
λων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.
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P Στα κάρβουνα πρώτη και δεύτερη 
μέρα Πάσχα, καθώς και η Πρωτομαγιά. 
Κατά τα άλλα μόνο μία είναι η Τσικνοπέ-
μπτη…

 
P Πάντως είμαστε ο λαός που τις μέρες 

μετά το Πάσχα βουτάμε μέχρι και το αρνί 
στον καφέ μας.

 
P Μεγάλο Σάββατο βράδυ η αγάπη 

έβλεπε μάστερ σεφ σε επανάληψη και 
έκαψε τη μαγειρίτσα.

 
P Εξ ου και οι πολλές έννοιες της ανά-

στασης.
 
P Λίγες ακόμη σαν κι αυτήν στην πιά-

τσα, κι από του χρόνου θα μοιράζουν και 
σούπες οι ντελιβεράδες.

 
P Χωρίζουν Σίσσυ Χρηστίδου και Θοδω-

ρής Μαραντίνης. Βέβαια! Την έκανε θρεφτάρι 
και τώρα την αποδίδει στην κοινωνία.

 
P Έχει κι αλλού πορτοκαλιές… Πες κι 

εσύ Σίσσυ!
 
P Διαζύγιο, μετά από 9 χρόνια γάμου. 

Εμείς με την αγάπη πάμε για 29. Λέτε να τα 
καταφέρουμε στο αμορτί;

 
P Κανονικά όποιος χωρίζει πρέπει να 

μπαίνει στον ΟΑΕΔ με επίδομα. Μετά να 
δεις τι πάει να πει πραγματική αγάπη.

 
P Που χάθηκε στην αφρικανική σκόνη.
 
P Αναρωτιέμαι: εκεί στην Αφρική δεν 

ξεσκονίζουν; Φυσάει και τα φέρνει εδώ 
γαμώτο.

 
P Και ένα διδακτικό, από τα καλύτερα 

των ημερών. Τα ανέκδοτα από την Παρα-
σκευή:

 
P Το πιο εύκολο πράγμα, είναι να 

είσαι ο Ιούδας. Λες πως είσαι φίλος, μα 
όταν βρεις την ευκαιρία, δε διστάζεις για 
τριάκοντα αργύρια, με ένα φιλί τους αν-
θρώπους σου να τους προδώσεις.

 
P Το πιο εύκολο πράγμα, είναι να είσαι 

ο Πιλάτος. Κάθε φορά που τα πράγματα 
ζορίζουν, εσύ ‘’νίπτεις τας χείρας σου’’. Δεν 
παίρνεις την ευθύνη ούτε για τις πράξεις 
σου, ούτε για τη ζωή σου.

 
P Το πιο εύκολο πράγμα, είναι να 

είσαι και εσύ ένας από τους Γραμματείς 
και τους Φαρισαίους. Για τον κόσμο όλο, 
τίμιος, δίκαιος, καθαρός, μέσα σου όμως, 
να κρύβεις, μίσος, οργή, ζήλεια, υπερη-
φάνεια, ασπλαχνία.

 
P Το πιο εύκολο πράγμα είναι να είσαι ο 

όχλος. Χάβρα Ιουδαίων. Να μην έχεις βούλη-
ση. Να μην παίρνεις καμία ευθύνη. Να μην 
βάζεις το μυαλό σου να σκεφτεί. Απλά να α-
κολουθείς. Σαν πρόβατο. Και ‘’άρον άρον’’ να 

ζητάς να σταυρωθεί, αυτός που μέχρι χθες 
επευφημούσες.

 
P Το πιο εύκολο πράγμα είναι να εί-

σαι ο Βαραββάς. Να χτίζεις τη δική σου 
ελευθερία, τη δική σου ζωή, εις βάρος 
κάποιου άλλου.

 
P Το πιο εύκολο πράγμα, είναι να είσαι 

ο ληστής στα αριστερά. Και ακόμα και εκεί, 
στην έσχατη στιγμή σου, να μην λες ένα 
‘’ήμαρτον’’, αλλά να βρίζεις, να φωνάζεις, να 
κατηγορείς και να χλευάζεις άλλους για τα 
δικά σου λάθη.

 
P Το δύσκολο, είναι να είσαι ο Χρι-

στός. Να σταυρώνεσαι καθημερινά για 
χάρη όσων αγαπάς και παρόλα αυτά να 
ψιθυρίζεις πάνω από το σταυρό ‘’Πάτερ, 
άφες αυτοίς, ου γάρ οίδασι τί ποιούσι’’.

 
P Χριστός Ανέστη!

Κ.Π.

Λαμπρή Ανάσταση στην Πλατεία Εληάς της Βέροιας
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