
Πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας:
Το πολιτικό σύστημα αδυνατεί 
να αντιμετωπίσει σε βάθος τα 
θέματα ασφάλειας της χώρας

«Κανένας αστυνομικός δεν δρα μόνος του, 
χωρίς εντολές άνωθεν» τόνισε ο Απ. Μούρτης

Χρυσό και 
ασημένιο

 μετάλλιο στο 
Grande Reserve 
Νάουσα και τον 

«Μυστικό 
Κώδικα» του VAENI

CMYK

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 • Αρ. Φύλλου 12.139 • Τιμή 0,60 ευρώ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Τένις
Τελικός στα διπλά 

και προημιτελικός στα μονά 
για την Κάτια Πατσίκα 

στο Πανελλήνιο Ε1

SPORT SPORT

Σελ. 7Σελ. 5

Εκλέχθηκαν οι 34 
αντιπρόσωποι 
της Ημαθίας 

για το Συνέδριο 
του ΚΙΝ.ΑΛ

Σελ. 5

Σελ. 11

Σελ. 3

Μιχάλης
 Χαλκίδης: Από 
σήμερα η νίκη 
είναι δική μας, 
από την πρώτη 

Κυριακή



Προσαγωγές από την 
αστυνομία, αλλά με μέτρο!
Τελικά σε αυτήν την χώρα είμαστε ή του ύψους ή 

του βάθους! Ξέσπασε και δικαιολογημένα μια συζήτη-
ση για τις περιπτώσεις των προληπτικών προσαγω-
γών από την αστυνομία σε Γιαννιτσά, Κατερίνη κ.λ.π. 
σε ανθρώπους που ανυποψίαστοι δεν έδωσαν το 
παραμικρό δείγμα παραβατικότητας. Παρακολουθούμε 
τόσα χρόνια να βάζουν φωτιές στην Αθήνα, να ρημά-
ζουν και να καταστρέφουν περιουσίες και δεν γίνονται 
καν συλλήψεις και προσαγωγές. Υπάρχει το τελευταίο 
διάστημα μια «ευαισθησία» και ιδιαίτερη κινητικότητα 
της αστυνομίας που θέλει να κάνει εμφανή την παρου-
σία της ακόμη και στο κέντρο της Βέροιας με φάρους 
αναμμένους στα περιπολικά κ.λ.π., αλλά μην φτάσου-
με στο άλλο άκρο και χάσουμε το μέτρο. Είναι θετικό 
να υπάρχει αίσθημα ελέγχου και ασφάλειας, ειδικά τις 
ημέρες έντονης παραβατικότητας που ζούμε, αλλά να 
μην στρέφονται τα όργανα της τάξης επί δικαίων και 
αδίκων. Φυσικά τα όργανα απλώς εκτελούν διαταγές 
άνωθεν… επομένως με νου και υπευθυνότητα οι από 
πάνω!
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ΜΑΡΤΙΟΥ
Των εν Αμορίω 42 Μαρτύρων, Αρκαδίου οσ.

Ανακύκλωση με σεβασμό 
στην αισθητική

Σε κάποιες περιοχές όχι μόνο κάνουν ανακύκλωση, αλλά 
φροντίζουν να είναι με ιδιαίτερη αισθητική. Έτσι σε φωτογρα-
φία που μας έστειλε αναγνώστης που επισκέφθηκε την Σιά-
τιστα, με το  ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ύφος και τα πετρόχτιστα 
αρχοντικά της,  παρατήρησε στον κεντρικό δρόμο της μια κα-
λαίσθητη ξύλινη κατασκευή, όπου μπορούν οι επαγγελματίες 
και όχι μόνο, να συγκεντρώνουν τις ογκώδεις χάρτινες συσκευ-
ασίες προς ανακύκλωση. Με απόλυτο σεβασμό στην εικόνα 
της ιστορικής πόλης, που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες 
ειδικά την περίοδο της Αποκριάς, εφαρμόζουν νέες λειτουργι-
κές ιδέες, χωρίς να «πληγώνουν» το παραδοσιακό χρώμα της 
Σιάτιστας. 

«Βουνό» τα σκουπίδια και τα πλαστικά

Στο δρόμο για την Πατρίδα εξόρμησαν την περασμένη Κυριακή οι εθελοντές για την καθαριότητα της Βέροιας και 
όπως πάντα μάζεψαν ένα σωρό σκουπίδια και πλαστικά, σε μεγάλες μαύρες σακούλες, τις οποίες συγκεντρώνουν σε 
ένα σημείο του δρόμου και σε συνεννόηση με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, περνούν τα απορριμματοφόρα και τις 
μαζεύουν.

Παλιά τις μετέφεραν με τα Ι.Χ. τους οι εθελοντές, όπως μας είπε ο Σούλης Λιάκος, αλλά τώρα, τις παίρνει ο Δήμος 
διευκολύνοντας το εθελοντικό τους έργο.

Η εξόρμηση της Κυριακής, ωστόσο, ήταν λίγο πιο καυτή και πιπεράτη από τις προηγούμενες, αφού μεταξύ άλλων 
στη λεία τους περιλαμβάνονταν και 60 ερωτικά DVD (η Παπαρήγα η καλή που έλεγαν και οι «Απαράδεκτοι») που 
βρέθηκαν ολοκαίνουργια σχεδόν σε χαντάκι και... «διανεμήθηκαν υποχρεωτικώς, εις τα μέλη!».

Γεμάτα όλα
τα ξενοδοχεία εν’ όψει

του «Veria Dance»
Δεν υπάρχει κρεβάτι διαθέσιμο στα ξενοδοχεία της πόλης κατά 

τη διάρκεια του Πανελλήνιου Διαγωνισμού χορού στη Βέροια (14-17 
Μαρτίου), αφού εξ’ αιτίας της μεγάλης συμμετοχής θα βρίσκονται 
εδώ περίπου 500 παιδιά και συνοδοί. Πράγμα που σημαίνει ότι τα 
ξενοδοχεία είναι ήδη κλεισμένα και όλο αυτό θα έχει και μία ανταπο-
δοτικότητα στην πόλη.

«Θα πρέπει να κάνετε κι άλλα ξενοδοχεία» είπε χαριτολογώντας ο 
εκπρόσωπος του συνδιοργανωτή Δικτύου κ.ΑχιλλέαςΛέρας, διότι 
ήδη κάποιες ομάδες που ζήτησαν να συμμετέχουν, δεν μπόρεσαν να 
‘ρθουν και να μείνουν στη Βέροια, λόγω πληρότητας!

Υπηρεσίεςομορφιάς
γιατηνΗμέρα
τηςΓυναίκας
στοισόγειο

τηςΒιβλιοθήκης
Όποιες γυναίκες βρεθούν την Παρασκευή 8 Μαρτίου στη 

Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, από τις 10.00 π.μ. έως τη 1.00 
το μεσημέρι, θα έχουν την τύχη να πέσουν στα ικανά χέρια των 
σπουδαστών αισθητικής του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας, για ένα μπο-
τέ, λόγω της ημέρας! Και εννοούμε την Ημέρα της Γυναίκας, 
που θα τιμηθεί με υπηρεσίες ομορφιάς που ανανεώνουν και 
την ψυχολογία μας.

Κομμωτική, μασάζ προσώπου και κουρέματα, που θα δώ-
σουν την ευκαιρία στο «Άλμα Ζωής» να προσθέσει κοτσίδες 
μαλλιών στη φαρέτρα τους για γυναικείες περούκες σε καρ-
κινοπαθείς. Όλα αυτά θα συμβούν μεθαύριο, στο ισόγειο της 
Βιβλιοθήκης με καλό σκοπό!

ΠερίρολογιούκαιπλατείαςΩρολογίουσυζήτηση…

Στην χθεσινή ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 
99.6, με αφορμή αναφορά στο πρόγραμμα του υποψηφίου δημάρ-
χου Π. Παυλίδη για την ανέγερση ρολογιού στην πλατεία Ωρολογίου, 
υπήρξε καταιγισμός μηνυμάτων από ακροατές για το γεγονός ότι υ-
πάρχουν πλατείες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας με ρολόγια και η 

δική μας πλατεία Ωρολογίου δυστυχώς δεν διαθέτει. Έστειλαν μάλιστα και φωτογραφίες από την κεντρική πλατεία στα 
Γρεβενά, όπου εκτός από το ρολόι, υπάρχει και μια δημόσια τουαλέτα κάτω από την πλατεία, καινούργια και απολύτως 
λειτουργική που εξυπηρετεί επισκέπτες και διερχόμενους. Όσο για άλλες πόλεις, Καλαμάτα, Αγρίνιο, Κοζάνη, Ξάνθη 
και πόσες ακόμη με ρολόι, χωρίς να ονομάζονται πλατείες Ωρολογίου… Γιατί εμείς έχουμε το όνομα και άλλες έχουν 
την χάρη! 
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Για τον άξονα Σκύδρα - Νάουσα - Εγνατία 
ενημερώθηκαν από την Περιφέρεια οι βουλευτές, 

Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου και Πέλλας Γιάννης Σηφάκης

Πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας:

Το πολιτικό σύστημα αδυνατεί να αντιμετωπίσει 
σε βάθος τα θέματα ασφάλειας της χώρας

«Κανένας αστυνομικός δεν δρα μόνος του, χωρίς εντολές άνωθεν» τόνισε ο Απ. Μούρτης

Με τον διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Προγραμ-
ματισμού και Υποδομών/ Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων (ΠΚΜ) Παρασκευά Χατζηπαρασκευά, τον 
υποδιευθυντή Συγκοινωνιακών Έργων (ΠΚΜ) Χρή-
στο Κραβαρίτη και την υποδιευθύντρια Δομών 
και Περιβάλλοντος (ΠΚΜ) Δέσποινα Ανταβαλίδου, 
παρόντος και του περιφερειακού συμβούλου Σάκη 
Χειμώνα, συναντήθηκαν οι βουλευτές Φρόσω Κα-
ρασαρλίδου (Ημαθία) και Γιάννης Σηφάκης (Πέλ-
λα), σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην 
Περιφέρεια K. Μακεδονίας μετά από επικοινωνία 
των βουλευτών με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη 
Γιάννη Γιώργο. (ο οποίος δεν κατέστη δυνατόν να 
παρευρεθεί)

Οι βουλευτές ζήτησαν ενημέρωση για το στάδιο 
στο οποίο βρίσκεται η κάθετη στην Εγνατία οδό, 
από την Πέλλα, δηλαδή ο οδικός άξονας Σκύδρα 
(Σεβαστειανά) – Νάουσα – Μέση (Εγνατία Οδός) 
προκειμένου να ενημερώσουν τους πολίτες Πέλλας 
και Ημαθίας. Η Υπηρεσία ενημέρωσε λεπτομερώς 
τους βουλευτές και τον περιφερειακό σύμβουλο για 
το έργο το οποίο έχει διαιρεθεί (για λόγους καλύτε-
ρης διαχείρισης του) σε τέσσερα τμήματα: 

1. Πατρίδα - Μέση
Οι οριστικές μελέτες του έργου είναι υπό ανά-

θεση, παρουσιάστηκαν κάποια μικρά προβλήματα 
που αντιμετωπίζονται και οι μελέτες θα ανατεθούν μέσα στον επόμενο 
μήνα. Ο προϋπολογισμός των μελετών είναι 2,3 εκατομ. ευρώ και η 
έκπτωση που επετεύχθη στην δημοπρασία ήταν τεράστια 86,5%. Πρό-
κειται για έργο 9 χ.λ.μ με δύο ανισόπεδους κόμβους (Εγνατία Οδός, 
Μακροχώρι) με συνολικό εκτιμώμενο κόστος (πλην των απαλλοτριώσε-
ων) περί τα 30 εκατομ. ευρώ. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των οριστικών 
μελετών εκτιμάται σε δύο έτη.

2. Πατρίδα – Νάουσα
Το έργο έχει κατασκευαστεί και ήδη έχει δοθεί σε κυκλοφορία. 
3. Ανισόπεδος κόμβος Νάουσας και σύνδεση μήκους 2 χ.λ.μ. με 

την υφιστάμενη οδό προς Νάουσα
Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, ο προϋπολογισμός του έργου είναι 6 

εκατομ. ευρώ, πλην των απαλλοτριώσεων που εκτιμώνται σε 1 εκατομ. 
ευρώ περίπου. Το έργο αυτό πρέπει να βρεθεί άμεσα τρόπος να κατα-
σκευαστεί γιατί, εκτός των άλλων,  η υφιστάμενη κατάσταση εγκυμονεί 

κινδύνους τροχαίων ατυχημάτων (που είναι πολύ 
συχνά στο σημείο). 

Η Φρόσω Καρασαρλίδου και ο Γιάννης Σηφάκης 
δεσμεύτηκαν να προσπαθήσουν για την χρηματοδό-
τηση και την κατασκευή του έργου το αμέσως επό-
μενο διάστημα. Είτε από τις εκπτώσεις των οδικών 
έργων της Περιφέρειας Κ.Μ. ζητώντας από τον περι-
φερειάρχη Απ. Τζιτζικώστα να το θέσει σε προτεραι-
ότητα , είτε σε συνεννόηση του Υπουργείου ΕΣΠΑ με 
την Περιφέρεια Κ.Μ. 

4. Νάουσα – Σκύδρα (Σεβαστειανά)  
Πρόκειται για οδικό άξονα με μήκος 25 χ.λ.μ με 

δύο ανισόπεδους κόμβους (Μαρίνα, Σεβαστειανά). Έ-
χουν ολοκληρωθεί οι οριστικές μελέτες. Ο προϋπολο-
γισμός του έργου είναι 100 εκατομ. Ευρώ, πλην των 
απαλλοτριώσεων. Το έργο περιμένει χρηματοδότηση 
αρχικά των απαλλοτριώσεων και μετά της κατασκευής 
του. 

 Μετά την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων των 
οδικών παρακάμψεων Χαλκηδώνας και Γιαννιτσών 
που προχωρούν με εγκεκριμένη χρηματοδότηση (10 
εκατομ. ευρώ) και την χρηματοδότηση της κατασκευ-
ής των παρακάμψεων (έτσι που η Πέλλα να αποκτή-
σει στοιχειωδώς ποιοτική πρόσβαση στην ΠΑΘΕ), η 
προσοχή πρέπει να κατευθυνθεί στην χρηματοδότηση 
του τμήματος αυτού για να αποκτήσει η Πέλλα κάθετη 

πρόσβαση στην Εγνατία Οδό που θα συμβάλει στην άρση της συγκοι-
νωνιακής απομόνωσης της αλλά και να βελτιωθεί η οδική σύνδεση της 
Ημαθίας με την Πέλλα. 

Οι βουλευτές ευχαρίστησαν τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη για 
την ενημέρωση που είχαν και δεσμεύτηκαν να προσπαθήσουν για την 
ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση αυτού του πολύ σημαντικού αναπτυξια-
κού έργου της καθέτου προς την Εγνατία Οδό. 

Όλο και περισσότερο απασχολεί τον τελευταίο 
καιρό το φαινόμενο των προληπτικών προσαγωγών 
από την Αστυνομία, κυρίως εν’ όψει πολιτικών εκ-
δηλώσεων και ομιλιών κυβερνητικών στελεχών σε 
πόλεις της Μακεδονίας, ενώ εντύπωση προκάλεσε 
η καρατόμηση πέντε αστυνομικών της Δράμας για 
«χλιαρή αντίδραση» κατά την επίσκεψη στην πόλη, 
του υπουργού Οικονομικών.

Για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας κ. Από-
στολος Μούρτης, μίλησε στον ΑΚΟΥ 99.6 στην 
εκπομπή της Σοφίας Γκαγκούση «Πρωινές σημει-
ώσεις», προκαλώντας την αρμόδια υπουργό να δει 
ποιος έδωσε εντολές, καθ’ ότι όπως ανέφερε, κανέ-
νας αστυνομικός δεν δρα μόνος του.

«Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε έναν κοινό προ-
βληματισμό που μας απασχολεί πολύ τα τελευταία 
χρόνια και έχει να κάνει με την αδυναμία του πολιτι-
κού συστήματος, όποιος κι αν είναι στην κυβέρνηση, 
να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα σε βάθος. Η 
ανομία και η ατιμωρησία έχουν γίνει φυσικά φαινό-
μενα. Ο κόσμος θεωρεί πλέον δεδομένο να γεμίζει 
το αστυνομικό δελτίο και το ρεπορτάζ με τέτοια πε-
ριστατικά. Πρόκειται περί αποτυχίας του πολιτικού 
συστήματος να αντιμετωπίσει σοβαρά και συλλογικά 
-όλα τα κόμματα- τα θέματα ασφάλειας στη χώρα. 
Όταν ο κόσμος βλέπει να γίνονται επεισόδια και να 
μην τιμωρείται κανείς, το θεωρεί δεδομένο. Εάν σε 
συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις συνέβαιναν τέτοια 
επεισόδια και οι υπαίτιοι τιμωρούνταν, ποιος θα προ-
καλούσε;».

-Όμως είναι διαφορετικά τα επεισόδια που 
συμβαίνουν καθημερινά στα Εξάρχεια π.χ., κι 
άλλο η παρουσία ή διαμαρτυρία πολιτών σε μία 
πολιτική ομιλία κάποιου π.χ. υπουργού.

Το γεγονός ότι υπάρχει ανομία και ατιμωρησία εί-
ναι η βάση του φαινομένου και πρέπει να το λάβουμε 
σοβαρά υπ’ όψιν. Ένα δεύτερο δεδομένο είναι ότι σε 
τέτοιες περιπτώσεις, όπως συνέβησαν τις τελευταί-

ες ημέρες σε πολιτικές ομιλίες, να 
ξέρετε ότι κανένας αστυνομικός δεν 
δρα μόνος του. Εννοείται ότι παίρνει 
εντολές άνωθεν… Σαφώς, εάν λάμ-
βανε απόφαση μόνος του σημαίνει 
ότι παρεκτράπη της ιεραρχίας, ας 
μην κρυβόμαστε πίσω από το δά-
χτυλό μας. Προκαλώ λοιπόν την υ-
πουργό Προστασίας του Πολίτη, να 
δει ποιος έδωσε τις εντολές και αν 
αυτές ήταν παράτυπες… Ανέκαθεν 
γίνονταν προληπτικές προσαγωγές 
και ενέργειες για να τηρηθεί η έννο-
μη τάξη, εφ’ όσον όμως υπάρχουν 
σημάδια παραβατικότητας. Εάν υ-
πήρχαν ή υπάρχουν τέτοια, εν’ όψει 
οποιασδήποτε εκδήλωσης ή διαδή-
λωσης, σαφώς η Αστυνομία ενεργεί 
για να τηρήσει την ευταξία. Εάν όχι, 
για μία φορά ακόμα θα χρησιμο-
ποιηθεί η Αστυνομία, ως αποδιο-
πομπαίος τράγος, ότι φταίει για ότι 
συμβαίνει σ’ αυτή τη χώρα.

-Τι σημαίνει παραβατικό σημά-
δι για την Αστυνομία;

Εάν δείτε κάποιον να κάθεται σε μια γωνία απέ-
ναντι σε μια διαδήλωση και κρατάει δύο μολότοφ στα 
χέρια, είναι έτοιμος να παρέμβει.

-Όταν σε χώρο πλησίον μιας πολιτικής εκδή-
λωσης κάποιοι πολίτες πίνουν καφέ, μπορεί η 
Αστυνομία να κάνει προληπτικές προσαγωγές 
ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων;

Το φαινόμενο και το μέσον της προσαγωγής είναι 
ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, δηλαδή κάτω από ποιες 
προϋποθέσεις και εάν, η Αστυνομία μπορεί, ως προ-
ληπτικό μέτρο, να προβεί σε προσαγωγές. Εάν και 
πότε μπορεί να το κάνει προκειμένου να προφυλάξει 
την όποια έννομη τάξη, θα σας πω ότι μπορεί… Αλ-
λά, με προϋποθέσεις.

-Ποιες οι προϋποθέσεις;
Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει να το δούμε στην κά-

θε περίπτωση ξεχωριστά. Μια πρόδηλη ενέργεια, 
όπως σας είπα ήδη, είναι να δούμε κάποιον σε μια 
διαδήλωση να κρατάει μια μολότοφ και να λέει ότι 
πίνει μπύρα. Αυτός ο άνθρωπος, προδήλως, είναι 
έτοιμος να διαταράξει την κοινή ησυχία. Από κει και 
πέρα όμως, κάθε περίπτωση, έχει πραγματικά περι-
στατικά και στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να λάβουν 
υπ’ όψιν τους, αυτοί που δίνουν τις εντολές, χωρίς 
να ενεργούν με εντολές άλλων, που δεν έχουν εικόνα 
του σημείου.

-Για τους συναδέλφους σας που «ξηλώθηκαν» 
στη Δράμα, αλλά και γενικότερα, ως αστυνομικοί, 
σας ανησυχούν αυτά που συμβαίνουν, τα συζη-
τάτε;

Εμένα ξέρετε τί με ανησυχεί; Η παρεμβατικότη-
τα στις Αστυνομικές Υπηρεσίες. Καρατομήθηκαν 5 
αστυνομικοί από την Υπηρεσία… Κι ο διευθυντής; 
Ποιος έδωσε την εντολή; Εκτός εάν ενήργησαν από 
μόνοι τους… Δηλαδή αυτοί οι αστυνομικοί, και οι 
πέντε, παρέκαμψαν την οποιαδήποτε ιεραρχία και 
ενήργησαν μόνοι τους σε μία εκτελούμενη υπηρεσία; 
Εάν είναι έτσι, σαφώς και έπρεπε να απομακρυν-
θούν, γιατί πήραν μια πρωτοβουλία η οποία ενδεχο-
μένως δεν αξιολογήθηκε σωστά. Θεωρώ όμως ότι 
δεν ενήργησαν μόνοι τους. Η όποια τιμωρία επήλθε, 
εφαρμόστηκε στο κατώτατο προσωπικό, στον αστυ-
φύλακα.

-Τί στάση πήρατε ως Ένωση;
Εμείς καταδικάζουμε τέτοια φαινόμενα και δεν 

επιτρέπουμε να γίνονται. Διότι, όταν η Αστυνομία 
δεν μπορεί να λειτουργήσει με τα όργανά της, μόνη 
της, και λειτουργεί κατόπιν παρεμβάσεων όποια κι 
αν είναι η κυβέρνηση ή η πολιτική παράταξη που 
βρίσκεται στην εξουσία, άσπρη μέρα δεν θα δούμε… 
Θα ξαναγυρίσουμε στο γνωστό: «Θα σε στείλω στον 
Έβρο». Η Αστυνομία προχωράει μπροστά, κάνουμε 
αγώνες για να εκσυγχρονίσουμε την ασφάλεια στη 
χώρα και να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Η Αστυνομία 
είναι πυλώνας της Δημοκρατίας.

-Οι εντολές άνωθεν, έρχονται από την Πολιτι-
κή ηγεσία ή από την φυσική, την ΕΛ.ΑΣ.;

Δεν μπορούμε να ξέρουμε από πού έρχονται 
οι εντολές ή από που ήρθαν αυτές οι εντολές στις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στην περίπτωση όμως 
ειδικότερα της Δράμας, υπάρχει και φυσική ηγεσία 
(Δ/ντής, Περιφερειακός, Βορ. Ελλάδος, Αρχηγείο). Ας 
πάνε ιεραρχικά να δούνε την εντολή και το σκεπτικό 
απομάκρυνσης των συναδέλφων.

Επικαλούμαστε την κοινή λογική για να μπορέ-
σουμε να συνεχίσουμε. Όχι μόνο τα παρακολου-
θούμε στενά αυτά τα γεγονότα, αλλά προσπαθούμε 
να προλάβουμε πριν συμβούν και σε μας, εδώ στην 
Ημαθία.



Γράφει ο 
Αλέξανδρος 
Τρομπούκης

 
Βρέθηκα τη Δευτέρα της Τυρινής στη Μελίκη και 

παρακολούθησα το έθιμο του καλόγερου (καλός γέ-
ρος) που γίνεται από τους πρόσφυγες του χωριού 
Κωστί της Αγαθούπολης της Ανατολικής Ρωμυλίας, 
που διαμένουν εδώ (οι απόγονοι πλέον).

Συμμετέχουν μόνον άνδρες που υποδύονται 
συγκεκριμένους ρόλους. Τα κύρια πρόσωπα του 
δρώμενου είναι: ο Καλόγερος, ο Βασιλιάς, η Μπά-
μπω, η κορίτσα, ο Ζευγολάτης, ο Μπαρμπέρης , τα 
παλικάρια και άλλοι.

Από τα κύρια πρόσωπα μεταμφιεσμένοι είναι: ο 
Καλόγερος, η Μπάμπω η Κορίτσα, και ο Βασιλιάς. 
Ο ρόλος του καλόγερου (που δεν είναι Μοναχός) 
είναι κληρονομικό δικαίωμα μιας οικογένειας του 
Κωστί. Γίνεται αναπαράσταση της σποράς αφού 

προηγουμένως τα παλληκάρια χορεύουν υπό τους 
ήχους της θρακικής λύρας και βουτάνε σε νερά και 
λάσπες. Δείγμα της ένωσης με την ζωοτρόφο γη.Το 
έθιμο έχει σχέση με τον ερχομό της άνοιξης που 
φέρνει τη ζωή στα σπαρτά, με εικόνες και συμβολι-
σμούς αρχαίγονους.

Η ομάδα των συμμετεχόντων περνά από όλα τα 
σπίτια του χωριού, όπου προσφέρεται τσίπουρο και 
μεζές,ανταλλάσσονται ευχές για καλές σοδιές και η 
ημέρα κλείνει με νυκτερινό γλέντι. Από το έθιμο δεν 
λείπουν οι πιπεράτες αθυροστομίες.

Έχουν γραφεί και έχουν ειπωθεί πολλά για τις 
ρίζες αυτού του  εθίμου. Εγώ απλά το κατεγραψα 
όπως το έζησα με καλή παρέα. 

Στις φωτογραφίες αναπαράσταση του οργώματος 
με τον Καλόγερο,τους Ζευγολάτες, το Βασιλιά, τη 
Μπάμπω,τους οργανοπαίκτες και φυσικά εμείς οι 
…. Θεατές.
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Η ΤΑΙΝΙΑ LEGO 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Πέμπτη 28/2 – 

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

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

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

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

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

Αλι, Λίντα Καρντελίνι 

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

λαν, Κόνορ Σουίντελς

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

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

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

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

μάρα
Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Ρέ-

ιτσελ Βάις, Εμα Στόουν, Νίκολας Χουλτ, Τζο 
Αλγουιν

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Παρουσιάζεται σήμερα το βιβλίο 
«Μαθησιακές 

Δυσκολίες 
– Δυσλεξία – Οδηγός 

για γονείς»
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμό-

νων Παιδιών με Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολί-
ες, το 3ο ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευ-
τικού Σχεδιασμού) της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας, οι Εκδόσεις Πεδίο, το Βιβλι-
οπωλείο Ηλιοτρόπιο και η Δημόσια Κεντρική Βιβλι-

οθήκη Βέροιας παρουσιάζουν το βιβλίο της Σουζάνας Παντελιάδου «Μαθησιακές Δυσκολίες 
– Δυσλεξία – Οδηγός για γονείς». Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 στις 18:00 
στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας (Έλλης 8).

Μέχρι τέλος Μαρτίου η υποβολή 
ταινιών για το 5ο Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας
Η Λέσχη Κινημα-

τογράφου και Πολι-
τισμού Αλεξάνδρειας 
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ» 
ενημερώνει Έλληνες 
και ξένους δημιουρ-
γούς πως απομένουν 
λίγες ημέρες μέχρι 
την καταληκτική ημε-
ρομηνία (31/3) υπο-
βολής ταινιών για το 
5ο Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Αλε-
ξάνδρειας.

Η διαδικασία υπο-
βολής μπορεί να γίνει μέσα από την σελίδα του Filmfreeway , η υποβολή είναι δωρεάν μετά α-
πό αίτημα στο email για τους Έλληνες δημιουργούς οι οποίοι μπορούν σε περίπτωση που δεν 
συνεργάζονται με την πλατφόρμα του FilmFreeway να συμπληρώνουν την φόρμα υποβολής.

Οι ταινίες συμμετέχουν στο διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ.
Βραβεία:
Καλύτερης Ελληνικής παραγωγής (Χρηματικό έπαθλο)  ,καλύτερης ξένης Παραγωγής 

(Χρηματικό έπαθλο) , βραβείο κοινού (Χρηματικό έπαθλο).
5ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας
Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας «ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ»
Συνδιοργάνωση , Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας
 

Σήμερα Τετάρτη 6 Μαρτίου
Οι γυναίκες 

του Συλλόγου 
Βλάχων Βέροιας 
τιμούν την ημέρα 

της γυναίκας
Το τμήμα Γυναικών του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας 

διοργανώνει  απογευματινό γλέντι την Τετάρτη 6 Μαρ-
τίου 2019, στη Λέσχη Αξιωματικών Βέροιας, για την 
ημέρα της γυναίκας (8 Μαρτίου) υπό τους ήχους της 
ορχήστρας του Δημήτρη Παράσχου. 

Τιμή πρόσκλησης: 10 ευρώ

ΕΝΑ ΕΘΙΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ



Πλήθος κόσμου  πα-
ραβρέθηκε στη συγκέ-
ντρωση του υποψηφίου 
Δημάρχου Αλεξάνδρειας 
Μιχάλη Χαλκίδη, που 
πραγματοποιήθηκε το 
βράδυ της Δευτέρας 
στο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 
ΜΕΛΑΘΡΟΝ. Παρόντες 
ήταν οι   βουλευτές Η-
μαθίας κ. Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, Πέλλας 
κ. Καρασμάνης Γιώργος, 
Θεσσαλονίκης κ. Κώ-
στας Γκιουλέκας, Χαλκι-
δικής  κ. Βαγιωνάς Γιώρ-
γος, Β’ Θεσσαλονίκης κ. 
Αναστασιάδης Σάββας, 
οι πρώην Βουλευτές Η-
μαθίας κ.κ. Ηλίας Φω-
τιάδης, και Λάζαρος Τσα-
βδαρίδης, η πρώην Βου-
λευτής και νυν Υποψή-
φια Δήμαρχος Βέροιας 
κα  Μπατσαρά Γεωργία,οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
κα Καρατζιούλα Νίκη και Τελληγιαννίδης Θεόφιλος, 
ο πολιτευτής της ΝΔ στην Ημαθία κ. Μπαρτζώκας 
Τάσος, το μέλος του Μητρώου Στελεχών της Ν.Δ.  κ. 
Κουτσουπιάς Φώτης, ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ημαθί-
ας κ. Παλπάνας Παναγιώτης, ο Πρόεδρος της Τ.Ε. 
ΝΔ Αλεξάνδρειας κ. Νίκος Τάκης, ο Πρόεδρος της 
ΟΝΝΕΔ Ημαθίας κ. Καλαιτζίδης Αλέξης, η υποψήφια 
Περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας κ. 
Ολυμπία Σουγιουλτζή κ.α.

Στη συνέχεια αναγνώσθηκε μήνυμα στήριξης από 
τον επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου της ΝΔ και 
πρώην Προέδρου της, κ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη, τον 
Λευτέρη Αυγενάκη Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής 
της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τον δημοσι-
ογράφο του ΣΚΑΙ κ. Γιώργο Αυτιά, για τον οποίο 
μάλιστα ανέφερε ότι απουσίαζε λόγω ανειλημμένων 
επαγγελματικών υποχρεώσεων, παρά το γεγονός 
του ότι είχε δρομολογήσει να παραβρίσκεται στην 
ομιλία του κ. Χαλκίδη, τον οποίο προλόγισε ο πρώην 
Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και νυν 
υποψήφιος Ευρωβουλευτής  με τη ΝΔ. κ. Μελάς. 
Κατά τη σύντομη τοποθέτηση του, αφού αρχικά εξή-
ρε τον κ. Χαλκίδη για την προσφορά του και για τους 
αγώνες του όλα τα προηγούμενα χρόνια μέσα στο 
κοινοβούλιο, στη συνέχεια εξέφρασε τη σιγουριά για 
την επιτυχία του, σ’ αυτή την εκλογική αναμέτρηση. 
Ο κ. Μελάς δεν παρέλειψε να ασκήσει και κριτική 

στη σημερινή κυβέρνηση, τονίζοντας μάλιστα ότι θα 
πρέπει να νικηθούν όλες οι ακραίες φωνές που βά-
ζουν σε κίνδυνο τη συνοχή τόσο της χώρας όσο κα 
της ευρωπαικής ένωσης, είτε αυτές είναι από δεξιά, 
είτε από αριστερά. Παράλληλα ο κ. Μελάς, εξέφρασε 
την πεποίθηση ότι η ΝΔ θα είναι η παράταξη που θα 
είναι η μεγάλη κερδισμένη σ’ όλες τις επερχόμενες ε-
κλογικές μάχες (Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές, 
Ευρωεκλογές και στο τέλος Κοινοβουλευτικές). Μά-
λιστα λόγω και της υποψηφιότητας του έκανε ιδιαίτε-
ρη αναφορά στις ευρωεκλογές τονίζοντας πως το δι-
ακύβευμα σ’ αυτές τις εκλογές είναι πολύ σοβαρό και 
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και αυτές με απόλυτη 
σοβαρότητα και χωρίς την παραμικρή χαλαρότητα.

Ομιλία Χαλκίδη
Ο λόγος στη συνέχεια πέρασε στον υποψήφιο 

Δήμαρχο. Ο κ. Χαλκίδης αναφερόμενος αρχικά στην 
προσέλευση του κόσμου είπε: «Με βάση την πρωτο-
φανή σε όγκο προεκλογική συγκέντρωση, ο αγώνας 
αυτός έχει ήδη κριθεί. Από σήμερα η νίκη είναι δική 
μας. Από σήμερα επιβάλλεται να αλλάξουμε τους 
στόχους και να ανεβάσουμε τον πήχη. Νίκη από την 
πρώτη Κυριακή. Μας υποχρεώνει…» και συνέχισε 
«….Μετά από 7ετή πολιτική ανάπαυλα βλέπω κα-
τά την επιστροφή μου την αγάπη και το σεβασμό 
του κόσμου και νιώθω σαν άνθρωπος βαθύτατα 
συγκινημένος και συγχρόνως πολιτικά πανίσχυρος. 
Είμαστε η «ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ – ΝΕΑ 
ΣΕΛΙΔΑ» (είναι και το όνομα του 

συνδυασμού)» είπε χαρα-
κτηριστικά και στη συνέ-
χεια δεσμεύτηκε να κάνει 
πράξεις όλες τις δεσμεύ-
σεις του.

Αμέσως μετά, ο κ. Χαλ-
κίδης, όπως άλλωστε ανα-
μενόταν, άσκησε κριτική 
στους πολιτικούς του αντι-
πάλους, τονίζοντας με νό-
ημα ότι η αστική ευγένεια 
και ο πολιτικός πολιτισμός 
δεν σημαίνουν για αυτόν 
και τους συνεργάτες του 
συγκάλυψη κακών πολιτι-
κών πρακτικών. Ξεκαθά-
ρισε ωστόσο πως η όποια 
κριτική και η όποια κόντρα, 
αφορούν μόνο στην πολιτι-
κή και σε καμιά περίπτωση 
δεν είναι προσωπική.

Αναφερόμενος αρχικά 
στον κ. Ναλμπάντη αφού 
πρώτα του ευχήθηκε καλή 
δύναμη, στη συνέχεια τό-
νισε ότι θα πρέπει να δείξει 
το πολιτικό θάρρος και να 
πει ότι στηρίζεται μεταξύ 
άλλων και από τον ΣΥΡΙΖΑ 

και να μην μένει μόνο στο ότι είναι αυτοδιοικητικά α-
νεξάρτητος, διότι όπως είπε όλοι προερχόμαστε από 
κάπου, αλλά θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι προς 
κάθε κατεύθυνση. Αναφερόμενος στη συνέχεια στην 
πορεία του κ. Ναλμπάντη στην πολιτική τόνισε ότι 
δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει το νέο απ’ τη στιγμή 
που βρίσκεται στο προσκήνιο της πολιτικής, εδώ 
και χρόνια. Τέλος για τον κ. Ναλμπάντη είπε ότι το 
γεγονός του ότι του δόθηκε η δυνατότητα να ελπίζει 
σε θετική για τον ίδιο έκβαση των εκλογών, οφείλεται 
στο γεγονός του ότι υπάρχουν τρεις υποψήφιοι που 
προέρχονται από το χώρο της ΝΔ και αυτό τους α-
ποδυναμώνει.

Σ’ ότι αφορά στον κ. Πανταζόπουλο, ο κ. Χαλκί-
δης τον χαρακτήρισε ένα άνθρωπο με ευγενή πο-
λιτικό στόχο και σκοπό, που πραγματικά θέλει να 
προσφέρει στον τόπο, ωστόσο πρόσθεσε ότι από 
πίσω του βρίσκονται κάποιοι που θέλουν να εκμε-
ταλλευτούνε την υποψηφιότητα Πανταζόπουλου, για 
να έχουν αυτοί την εξουσία.

Αναφερόμενος στο νυν Δήμαρχο και εν 
νέου υποψήφιοι κ. Παναγιώτη Γκυρίνη θέ-
λοντας να απαξιώσει την προσφορά του, 
τόνισε ότι ο κ. Γκυρίνης έχει ήδη κριθεί από 
το «μηδενικό του έργο». Μάλιστα κάνοντας 
και μια σύντομη αυτοκριτική, για το ότι τον 
στήριξε στις προηγούμενες Δημοτικές ε-
κλογές, ο κ. Χαλκίδης είπε ότι ουσιαστικά 

έπεσε έξω σ’ ότι αφορούσε στις προθέσεις του κ. 
Γκυρίνη, για τον οποίο είπε πως από την επόμενη 
μέρα της εκλογής του έγινε ένας αλαζόνας Δήμαρ-
χος. Τέλος δεν παρέλειψε να αναφέρει για ακόμη μια 
φορά, ότι λόγω της στήριξης τους προς το πρόσωπο 
του κ. Γκυρίνη, αδίκησε έναν πλέον ικανό πολιτικό, 
τον κ. Φώτη Δημητριάδη.

Για τον κ. Ιακωβίδη είπε σέβεται τους αγώνες του 
και συμφωνεί σε επιμέρους θέματα, ωστόσο έχει 
άλλη προσέγγιση στην πλειονότητα των θεμάτων. 
Παρόλα αυτά όμως είπε ότι την επόμενη μέρα θα 
ζητήσει και τη συμβολή του κ. Ιακωβίδη για καλύτερα 
αποτελέσματα στη διοίκηση του Δήμου. 

Ο κ. Χαλκίδης ολοκλήρωσε την ομιλία του με το 
σχεδιάγραμμα του προγράμματος του, επισημαίνο-
ντας  πως αυτό θα ολοκληρωθεί, αφού πρώτα συνο-
μιλήσει μ’ όλους τους αρμόδιους φορείς του Δήμου, 
αλλά και τους απλούς δημότες του. 

Κίτσιος Γεώργιος
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Χάθηκαν κλειδιά
Χάθηκαν κλειδιά στην περιοχή της Παστέρ. 

Όποιος τα βρει ας τα παραδώσει στα γραφεία της 
εφημερίδας «ΛΑΟΣ», Βενιζέλου 10.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019  

Μιχάλης Χαλκίδης: Από σήμερα η νίκη 
είναι δική μας, από την πρώτη Κυριακή

-Με τη στήριξη πολλών και υψηλών στελεχών της Ν.Δ. 
η προχθεσινή συγκέντρωση του υποψηφίου Δημάρχου Αλεξάνδρειας
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Επίσκεψη του ΚΑΠΗ Δήμου 
Βέροιας στη Νάουσα

Το Κ.Α.Π.Η.  Δήμου Βέροιας διοργανώνει στα πλαίσια της Α-
ποκριάς επίσκεψη στη Νάουσα  συνάντηση με την παράδοση...

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ  4  ΕΥΡΩ
 ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ   9.30πμ
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στο ΚΑΠΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  8  ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 20:00ης ΕΩΣ 24:00ης

ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ MNHMH  TOY ΑΓΙΩΝ 
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ 

ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή την 

Καθαρά Δευτέρα στον Ι.Ν. 
Τιμίου Προδρόμου στις Σέρρες

Η Λέσχη μας στα πλαίσια του προγράμματός της διοργανώνει ημερήσια εκδρομή 
τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019, στις Σέρρες στον Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου και καλεί τα 
μέλη και τους φίλους της. Θα επισκεφθούμε το Στριμονικό για καφέ, το μεσημέρι θα 
γευματίσουμε στον Άγιο Γιάννη.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας 
Ανοίξεως 90 περιοχή Ελιάς. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 
10.30-12.30. Τηλέφωνο 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Το Σάββατο 9 
Μαρτίου το πρωί 
θα ι ερουργήσε ι 
στον  Ι ερό Ναό 
Μ ε τ α μ ο ρ φ ώ σ ε -
ως του Σωτήρος 
Λιανοβεργίου επί 
τη εορτή των Αγί-
ων Τεσσαράκοντα 
Μαρτύρων.

Το Σάββατο 9 
Μαρτίου στις 6:30 
μ.μ. στο Παύλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας (πλησίον του 
Βήματος του Απ. Παύλου) θα παραστεί 
και θα χαιρετίσει την εκδήλωση που δι-
οργανώνει η Ενωμένη Ρωμηοσύνη σε 
συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη με 
θέμα: «Βόρειος Ήπειρος: Παρελθόν, Πα-
ρόν και Μέλλον». Κεντρικός ομιλητής της 
εκδηλώσεως θα είναι ο Σεβ. Μητροπο-
λίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και 
Κονίτσης κ. Ανδρέας.

Την Κυριακή 10 Μαρτίουτο πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναρ-
γύρων Νησίου και θα τελέσει Μνημόσυ-

νο για το Ολοκαύτωμα 
του χωριού.

Την Κυριακή 10 Μαρ-
τίου στις 5:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στον Εσπε-
ρινό της Συγχωρήσεως 
στον Ιερό Ναό Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος  
Ναούσης και στις 7:00 
μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Αντωνίου Πολιούχου 
Βεροίας.

Την Καθαρά Δευτέρα 
11 Μαρτίου το πρωί θα 
χοροστατήσει στην πρω-
ινή ακολουθία στο Κα-
θολικό της Ιεράς Μονής 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας

Την Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στο Μέγα Α-
πόδειπνο στο Καθολικό της Ιεράς Μονής 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Την Τρίτη 12 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στο Μέγα Απόδειπνο 
στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του ιατρού 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βε-
ροίας.

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου το πρωί θα 
τελέσει την πρώτη Προηγιασμένη Θεία 
Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Μο-
νής Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

ΙΕΡΟΣ 
ΠΡΟΣΚΥ-

ΝΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ 
ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΑΓΙΩΝ 
ΤΕΣΣΑ-

ΡΑΚΟΝΤΑ
 ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

8 ΜΑΡΤΙΟΥ
 2019 

8.30 -12.30 
ΤΟ ΒΡΑΔΥ

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζο-

νται, μπορούν να τα  προσφέρουν για το Γηροκομείο Βέ-
ροιας στο υπόγειο της  Δημοτικής Αγοράς  καθημερινά από 
11.00 έως 13.00.    Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας 
Tηλ.επικ. 6979 221680.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 5 

Μαρτίου 2019 στις 12.00 μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργί-
ου Κομνηνίου η Κυριακή Αντ. 
Μαυρίδου σε ηλικία 77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 6 

Μαρτίου 2019 στις 11.00 π.μ. 
από την Πατρίδα ο Ενγκλεντ 
Κριστο Ταμπακου σε ηλικία 
24 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε 

στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους 

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

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 
καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό:

-την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβου-
λίου 

-την έγκριση του οικονομικού απολογισμού του2018 και 
του προϋπολογισμού του 2019

-τον προγραμματισμό των δράσεων για το 2019
-θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη
Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλ-

θουν στην Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προβλε-
πόμενα στα άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 
του ισχύοντος Καταστατικού, την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 
και ώρα 17:00 στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βεροίας, που βρίσκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν 
1, στη Βέροια. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συ-
νέλευση θα επαναληφθεί την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, την ί-
δια ώρα (17:00) και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ειδοποίηση 
και θα διεξαχθεί με οποιαδήποτε απαρτία. 

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επι-

στημονικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου μέσα στο 
2018.

2.Έγκριση οικονομικού Απολογισμού έτους 2018.
3.Έγκριση Προϋπολογισμού 2019
4.Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμε-

νη περίδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να 

προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν 
ενεργά, για να διαμορφώσουν  από κοινού το μέλλον του 
Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών 
του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που 
επιτελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Ο Γραμματέας

Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος  Ανδρέας Καπράρας

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Δημητρίου στον Τρίλοφο 
Ημαθίας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα και 
παππού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΤΑΚΗ 

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

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και θείου

ΑΝΕΣΤΗ
 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα,

Τα ανήψια, Λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση του Μητροπολίτη



Χρυσό και ασημένιο μετάλλιο 
στο Grande Reserve Νάουσα 
και τον «Μυστικό Κώδικα» 

του VAENI
Σε ειδική τελετή βράβευσης 

στην Αθήνα στην οποία παρευ-
ρέθηκαν εκπρόσωποι από τα με-
γαλύτερα οινοποιεία Ελλάδας και 
εξωτερικού, απονεμήθηκαν και φέ-
τος τα μετάλλια του 19ου Διεθνή 
Διαγωνισμού Οίνου Θεσσαλονίκης.

Για άλλη μια χρονιά, το ΒΑΕΝΙ 
ΝΑΟΥΣΑ έλαβε ισάριθμα μετάλ-
λια για τις δύο του συμμετοχές στο 
διαγωνισμό. Χρυσό μετάλλιο και 
3η θέση ανάμεσα σε 832 κρασιά 
έλαβε το Grande Reserve Νάουσα 
εσοδείας 2013 και ασημένιο μετάλ-
λιο το νέο κρασί με τίτλο « Μυστι-
κός Κώδικας » το οποίο πριν καν 
βγει στην αγορά απέσπασε αυτή 
τη σημαντική διάκριση.

Οι υψηλές βαθμολογίες που συ-
γκέντρωσαν τα κρασιά του ΒΑΕΝΙ 
ΝΑΟΥΣΑ αποδεικνύουν την τεράστια άνοδο της ποιότητας των premium προϊόντων 
του Συνεταιρισμού, ειδικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει προσδώσει μεγάλη 
αναγνωρισιμότητα σε όλους τους οίνους της εταιρείας.

Τα μετάλλια παρέλαβε εκ μέρους του ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ ο Διευθυντής Πωλήσεων         
κ. Τόσιος Πέτρος.

Τους Πρωταθλητές του 12ου 
Ομαδικού Πρωταθλήματος 

Σκακιού, συγχάρηκε 
ο Θεόφιλλος Τεληγιαννίδης

To 5ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας επισκέφτηκε τη Δευτέρα, 4 Μαρτίου, ο Περι-
φερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 
κ. Τεληγιαννίδης Θεόφιλος, μιας και είναι το σχολείο στο οποίο μαθήτευσε, για να 
συγχαρεί από κοντά τους Πρωταθλητές του 12ου Ομαδικού Πρωταθλήματος Σκακιού 
Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και τη διακριθείσα μαθήτρια Παρόλα Μιχα-
έλα στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής Τάσος Παππάς, του Κρατικού Ωδείου 
Θεσσαλονίκης (Τρίτη θέση) και τον Δημητριάδη Κωνσταντίνο για το μετάλλιο στους 
αγώνες Σκι δρόμων αντοχής (langlauf) του Σελίου.

Ο κ. Τεληγιαννίδης, ευχήθηκε στους μαθητές και τις μαθήτριες να έχουν πάντα 
επιτυχίες στη ζωή τους, φωτογραφήθηκε μαζί τους και τους προσκάλεσε στο μαγαζί 
του, στην πιτσαρία DA ELIΟ, όπου παρέθεσε το απόγευμα γεύμα προς τιμήν τους.
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Εκλέχθηκαν 
οι 34 

αντιπρόσωποι 
της Ημαθίας 

για το Συνέδριο 
του ΚΙΝ.ΑΛ

Την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019, 
πραγματοποιήθηκε η εκλογική 
διαδικασία  ανάδειξης αντιπρο-
σώπων του νομού μας για το 2ο 
Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής  
που έχει προγραμματιστεί για τις 
31 και 31 Μαρτίου στην Αθήνα.

Συνολικά στο νομό προσήλ-
θαν στις κάλπες 579 μέλη του 

Κινήματος Αλλαγής.
Στο Δήμο Βέροιας 332, όπου εκλέγονται 
με αλφαβητική σειρά οι:
1. Ακριβόπουλος Λεωνίδας
2. Αργιαντόπουλος Θωμάς
3. Αυγερόπουλος Ιωάννης
4. Δελαβερίδης Εμμανουήλ
5. Δομανόπουλος Κωνσταντίνος
6. Καζελίδου Αικατερίνη
7. Καλαϊτσίδης Παναγιώτης
8. Καραβασίλης  Φώτιος
9. Κόγιας Γεώργιος
10. Μηλιόπουλος Στέργιος
11. Ουσουλτζόγλου Χαρίκλεια
12. Παπαδόπουλος Βασίλειος
13. Σιδηρόπουλος Γεώργιος
14. Σιδηροπούλου Χρυσάνθη
15. Ταρασίδης Ιωάννης
16. Τσουλφαϊδης Σταύρος
17.  Χασιώτης Ιωάννης
18. Χασιώτης Μιχαήλ
Στο Δήμο Νάουσας 65, όπου εκλέγονται 
με αλφαβητική σειρά οι:
1. Αποστόλου Ολυμπία
2. Βαδόλας Γεώργιος
3. Μελιόπουλος Δημήτριος
4. Τράιος Ιωάννης
Στο Δήμο Αλεξάνδρειας 182, όπου εκλέγονται 
με αλφαβητική σειρά οι:
1. Αλεξανδρόπουλος Θωμάς
2. Αλεξανδροπούλου Αικατερίνη
3. Γιοβανόπουλος Γρηγόριος
4. Καλαμπούκας Γεώργιος
5. Κύρκου Ελένη
6. Μπαζούκης Νικόλαος
7. Πανταζόπουλος Δημήτριος
8. Παντσιόπουλος Νικόλαος
9. Πεγιούδης Γεώργιος
10. Περμαντογιαί Αλέξανδρος
11. Πριονίδης Χρήστος
12. Ρωσσάκης Δημήτριος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                    Αλεξάνδρεια 05/03/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ              Αριθ. Πρωτ.     4027
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
……………………………………………………………………

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, 

με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της προμήθειας  καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος για τις 
ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού  179.800,00 
ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 34144512-0. Κριτήριο κατακύ-
ρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: 

Κακαγιάννης Δημήτριος
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.

alexandria.gr
Κωδικός NUTS: GR121
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο των ποσοτήτων του τμήματος.
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ενός καινούριου 

απορριμματοφόρου οχήματος με υπερκατασκευή τύπου πρέσσας 
χωρητικότητας τουλάχιστον 16 κ.μ. Το απορριμματοφόρο αυτοκί-
νητο θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή και πρέπει να 
έχει σύστημα συμπιέσεως των απορριμμάτων τύπου πρέσας, να 
είναι κατάλληλο για τη φόρτωση απορριμμάτων, και να πληροί όλες 
τις υπάρχουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του 
στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Πρέπει να είναι πρό-
σφατης κατασκευής καινούργιο και αμεταχείριστο.   

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρού-
σας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού  
2.900,00 ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχι-
στον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφο-
ράς. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 71279, στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, 
ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονι-
κό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Δι-
αύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.
gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστη-
μα ορίζεται η 06.03.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. Ως 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ο-
ρίζεται η 01.04.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την 
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Ο Δήμαρχος
 Παναγιώτης Γκυρίνης

Εκτέλεση 
εντάλματος 
σύλληψης

Συνελήφθη στις 4 Μαρτίου 2019 το 
πρωί στη Βέροια, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 37χρονος 
ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμού-
σε ένταλμα σύλληψης του κ. Ανακριτή 
Πρωτοδικείου Κοζάνης, για διακεκριμένη 
περίπτωση κλοπής.

Σύλληψη 66χρονης 
για κλοπή 

χρυσής αλυσίδας
Συνελήφθη στις 4 Μαρτίου 2019 το μεσημέρι στη Βέροια, 

από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 29χρο-
νη ημεδαπή, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, στις 3 
Μαρτίου 2019 το μεσημέρι, αφαίρεσε από το λαιμό 66χρονης 
ημεδαπής μία χρυσή αλυσίδα, η οποία βρέθηκε στην κατοχή 
της και αποδόθηκε στην παθούσα.



Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 1ου ΓΕΛ Βέροιας 
συζητούν με την Βασιλική Ηλιοπούλου για το βιβλίο της 
«Το Τέρας στο μετρό: μικρές και μικρότερες ιστορίες με 
τέρατα»

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, στις 6.30 το απόγευμα, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βι-
βλιοθήκης της Βέροιας.

Συντονίζει ο φιλόλογος κ. Χρήστος Σκούπρας
Παρεμβαίνει η μουσικός – συγγραφέας κ. Πόπη Φιρ-

τινίδου

Η Βασιλική Ηλιοπούλου γεννήθηκε στην Κοζάνη το 
1948. Σπούδασε κινηματογράφο. Από το 1972 γράφει 
και σκηνοθετεί για τον κινηματογράφο και την τηλεόρα-
ση. Έχει σκηνοθετήσει δύο ταινίες μεγάλου μήκους («Το 
πέρασμα», 1990, «Με μια κραυγή», 1995) καθώς και 
μικρού μήκους ταινίες και ντοκιμαντέρ. Έχει επιμεληθεί 
επίσης εκπομπές για το Β΄ και το Γ΄ Πρόγραμμα της Κρα-
τικής Ραδιοφωνίας. Το πρώτο της βιβλίο, η νουβέλα «Η 
Λιούμπα και άλλα αρώματα», κυκλοφόρησε το 2000 από 
τις εκδόσεις Εστία. Η συλλογή διηγημάτων της «Η καρ-
διά του λαγού» κυκλοφόρησε το 2005 από τις εκδόσεις 
Πόλις. Το 2010 βραβεύτηκε με το Κρατικό Βραβείο Μυ-
θιστορήματος για το βιβλίο της «Σμιθ» από τις εκδόσεις 
Πόλις. Το 2013 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη 
το µυθιστόρηµά της «Η άσκηση του Ροτ» και το 2017 οι 
ιστορίες με τίτλο «Το τέρας στο μετρό».  
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Εκδηλώσεις 

για την 
παγκόσμια ημέρα 

νεφρού
Ο σύλλογος Νεφροπαθών Ν. Ημαθίας για την παγκόσμια ημέρα νε-

φρού (14 Μαρτίου) θα πραγματοποιήσει τις παρακάτω εκδηλώσεις:
   α) Το Σάββατο 9/3/2019 στις 11.00 π.μ. με την αφιλοκερδή συμ-

μετοχή της Φιλαρμονικής Εταιρίας Νάουσας στην πλατεία Διοικητηρίου 
θα μοιράσουν φυλλάδια για τη ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΔΩΡΕΑ ΜΥΕΛΟΥ- 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ .

    β) Την Τρίτη 12/3/2019 στις 10.00 π.μ. μέλη του Δ.Σ θα μοιράσουν 
φυλλάδια στη λαϊκή αγορά Βέροιας.

    γ) Την Πέμπτη 12/3/2019 θα πραγματοποιηθεί ομιλία με την 
συντονίστρια του Ε.Ο.Μ κα Καλέργη Έφη στο ΕΠΑΛ Βέροιας και στη 
συνέχεια η ομιλία θα συνεχιστεί στην αίθουσα ‘ΕΡΙΑ’ στη Νάουσα για το 
1ο λύκειο Νάουσας με ομιλητές τον νεφρολόγο κο Σπυρόπουλο Πέτρο με θέμα πρόληψη –Νεφροπάθεια και την κα Καλέργη 
με θέμα την δωρεά οργάνων.

Σεμινάριο για την ιστορία και  εξέλιξη  
της  λύρας ανά τους αιώνες

 
Το τμήμα λύρας  της  Ευξείνου  Λέσχης  

Βέροιας, που  λειτουργεί  στη  λέσχη  από  
ιδρύσεως  της  με  στόχο τη  διάσωση  και  
διάδοση της ποντιακής μουσικής  και  παρά-
δοσης ώστε αυτή να γίνει κτήμα και των νέων 
γενεών, οργανώνει  το  Σαββάτο  9  Μαρτίου  
2019  σεμινάριο   για  την  ιστορία και  εξέλιξη  
της  λύρας  ανά  τους  αιώνες.

Ο  δάσκαλος  ποντιακής  λύρας του  συλ-
λόγου μας  κ.  Γιάννης  Τσανασίδης  θα  πα-
ρουσιάσει  το  αντικείμενο  του  θέματος   από  
τις  12  το  μεσημέρι  έως  τις  15.00 στις  
εγκαταστάσεις  της  λέσχης. Μαθητές, φοιτη-
τές, επαγγελματίες, επιστήμονες, συνταξιού-
χοι  και  άτομα κάθε ηλικίας και  γνώσης  της  
μουσικής  μπορούν  να  παρακολουθήσουν  
δωρεάν  το  σεμινάριο  και  να  επιλύσουν  
κάθε  απορία  τους.

ΑΠΟ ΤΟ «ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ»
Το αποκριάτικο έθιμο 

«Κάψιμο Κέδρων» 
την Κυριακή της Αποκριάς 

στον Προμηθέα
O Πολιτιστικός Σύλλογος Δα-

σκιωτών Βεροίας ‘’ΤΟ ΠΑΛΙΟΚΑ-
ΣΤΡΟ’’ θα πραγματοποιήσει την 
Κυριακή των Απόκρεω, 10-03-2019 
το «ΚΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΚΕΔΡΩΝ».

Το αποκριάτικο έθιμο «Κάψιμο 
Κέδρων» είναι συνυφασμένο με την 
πολιτιστική και θρησκευτική παρά-
δοση του τόπου, αφού αφορά το 
«κάψιμο» του «κακού», την κάθαρ-
ση και τον εξαγνισμό έτσι ώστε να 
εισέλθουμε στην περίοδο της Σαρα-
κοστής του Πάσχα «καθαροί».

Η εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί στα Εβραίικα μνήματα 
στον Προμηθέα με ώρα έναρξης 
20.00μ.μ..

Η είσοδος είναι ελεύθερη και στη 
διάρκεια της θα προσφερθεί στους 
επισκέπτες άφθονο κρασί δωρεάν, 
προσφορά του Συλλόγου. 

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου στο Χώρο Τεχνών
Συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας 
Αθηνών με τον Λεωνίδα Καβάκο

Οι εμφανίσεις του Λεωνίδα Καβάκου, παγκοσμίως, απο-
τελούν κορυφαίο καλλιτεχνικό γεγονός. Στην Ελλάδα, δίπλα 
στην προσδοκία, μπαίνει η τονωτική, ιδιαίτερα σε δύσκολους 
καιρούς, υπερηφάνεια. Η επιθυμία του Λεωνίδα Καβάκου 
είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου μουσική σε πόλεις της 
περιφέρειας. Να προσφέρει στην ίδια τη μουσική. Να φτά-
σει σε όλους εκείνους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε 
συμφωνικές συναυλίες, να ευεργετήσει τους λιγότερο ευνο-
ημένους αλλά και να συνδράμει στην κάλυψη των μεγάλων 
αναγκών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, με την οποία 
συνδέεται με παλιούς, βαθείς δεσμούς. Κατά την τρέχουσα 
καλλιτεχνική περίοδο που σηματοδοτεί την 3η χρονιά του 
σημαντικού προγράμματος Προσφορά Μουσικής & Μουσική 
Προσφορά ο τιμημένος με τις σπουδαιότερες διακρίσεις του κόσμου, βιολονίστας και αρχιμου-
σικός, επισκέπτεται τον Χώρο Τεχνών Βέροιας την Πέμπτη 14 Μαρτίου στις 9.00 μ.μ. 

Το ενδιαφέρον των Βεροιωτών, των παλιών και νέων φίλων της συμφωνικής μουσικής, 
οξυμένο. Γιατί ο διεθνούς ακτινοβολίας Έλληνας μουσικός, χτίζει ένα μύθο σε κάθε του εμφάνι-
ση. Ως αρχιμουσικός, αλλά και ως σολίστ, δημιουργεί αυτήν τη μυστηριώδη, άρρητη, διαρκώς 
αμφίδρομη και ειλικρινή επικοινωνία του κοινού αλλά και των μουσικών, μεταξύ τους και με την 
υψηλή Τέχνη.

Η βραδιά ξεκινά με το κατά γενική ομολογία πιο δημοφιλές Κοντσέρτο για βιολί του Μότσαρτ 
, το ευρηματικό και «πολύχρωμο» Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αρ.3 σε σολ μείζονα, 
Κ.216, συνεχίζει με τη μεγαλειώδη Συμφωνία αρ.31 σε ρε μείζονα «του Παρισιού», K. 297 - έρ-
γο ταυτόσημο με τη μετάβαση του Μότσαρτ στην ωριμότητα- και ολοκληρώνεται με τη θριαμ-
βευτική αποθέωση της ζωής και της ύπαρξης στην Έβδομη Συμφωνία του Μπετόβεν.

Για μια ακόμα φορά, ο Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
αφιλοκερδώς, παραχωρώντας την αμοιβή του υπέρ των μεγάλων αναγκών της Ορχήστρας, με 
τα έσοδα των συναυλιών να δίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς και συγκεκριμένα, στο Γενι-
κό Νοσοκομείο Βέροιας. Τιμή εισιτηρίου 25 ευρώ.

- Με την υποστήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας

Συνάντηση μαθητών 
του 1ου ΓΕΛ Βέροιας με τη 

συγγραφέα Βασιλική Ηλιοπούλου
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Ο“ΟΜΙΛΟΣ”κάθεΤετάρτηπροτείνειεπίκαιραθέματαΠανελλαδικώνεξετάσεων
Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή

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

ΛύσειςκαιαπαντήσειςκάθεΣάββατοστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση:www.omilosfr.gr
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Στο Μακροχώρι σήμερα 
Τετάρτη ο αναβληθείς 
αγώνας κυπέλλου της   

Βέροιας με τον ΠΑΟΚ Αλεξ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝ
της06.03.2019

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)

(19η αγωνιστική)
Χ Α Ρ Ι Ε Σ Σ Α Σ 

15.30 ΑΕ ΧΑΡΙΕΣ-
ΣΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΜΕΛΙΚΗΣ

Διαιτησία: ΡΗ-
ΓΟΠΟΥΛΟΣ -ΠΑ-
Ζ Α Ρ Τ Ζ Ι Κ Λ Η Σ 
-ΤΡΑΝΤΟΣ 

Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙ-
ΚΗ - 2ος ΟΜΙΛΟ-
Σ(10η αγωνιστική)

Ε Π Ι Σ ΚΟ Π Η Σ 
15.30 Φιλιππος 
Π.Νερων - Παλα-
σιδειος Ακαδημια

Δ ι α ι τ η σ ί α : 
ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ-

ΔΗΣ-ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ(4η αγω-
νιστική)

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΠΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - 
ΠΑΟΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Διαιτησία: ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣ-ΜΠΑΛΙΑ-
ΚΑΣ-ΒΟΓΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ολοκληρώθηκε την 
Τρίτη 5/3 στην Επι-
τροπή Μορφωτικών 

Υποθέσεων της Βουλής, η 
συζήτηση για το αθλητικό 
νομοσχέδιο χωρίς όμως να 
κατατεθεί τροπολογία για 
την αναδιάρθρωση των πρω-
ταθλημάτων. Παρά το ότι 
πηγές από το υφυπουργείο 
αθλητισμού ανέφεραν πως η 
τροπολογία θα κατατεθεί την 
επόμενη εβδομάδα, υπάρχει 
έντονη φημολογία πως αυτή 
η νέα καθυστέρηση ίσως και 
να δείχνει πως δεν θα υπάρ-
ξει αναδιάρθρωση.

Το10.gr σας έχει ενημερώσει σχετικά 
με αναλυτικό ρεπορτάζ τις προηγού-
μενες μέρες και αυτό που πρέπει να 
σημειωθεί είναι ότι όλα δείχνουν πως 
είναι πλέον πολύ πιθανό το ενδεχόμε-
νο να μην γίνει αναδιάρθρωση. Ν’ α-
ποφασιστεί δηλαδή ακόμα και αναβολή 
ενός χρόνου, καθώς υπάρχουν ομάδες 
που επιθυμούν να διεξαχθεί και το νέο 
πρωτάθλημα με 16 ομάδες. Με βάση 
λοιπόν τις σημερινές εξελίξεις και το ότι 
δεν κατατέθηκε η σχετική τροπολογία, 
αποδεικνύει πως υπάρχει θέμα με την 
αναδιάρθρωση και μάλιστα το τοπίο θα 
ξεκαθαρίσει άμεσα.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος 

Βασιλειάδης αναφέρθηκε στην ομιλία 
του στα επεισόδια που προκάλεσαν χού-
λιγκανς στο Παπαστράτειο, τονίζοντας 
χαρακτηριστικά. «Γίναμε μάρτυρες θλι-
βερών γεγονότων που καταδεικνύουν 
και την αναγκαιότητα του νέου αθλητικού 
νόμου για την ποινική αντιμετώπιση ό-
σων συλλαμβάνονται.

Δεν θα ήταν σωστό να μιλήσω για το 
τι έκανε η αστυνομία και αν είμαστε στη 
διαλεύκανση της υπόθεσης. Θα ακολου-
θήσω την ίδια τακτική που είχα ακολου-
θήσει και σε προηγούμενα επεισόδια. Η 
αστυνομία κάνει τη δουλειά της και εμείς 

έχουμε εμπιστοσύνη στα όργανα της.
Και σε αυτή την περίπτωση, και στο 

ξυλοδαρμό του διαιτητή, θα έχουμε πι-
στεύουμε πάλι τη διαλεύκανση τους που 
σε συνδυασμό με το νέο νόμο πλαίσιο 
θα μπορέσουμε να δώσουμε τα όπλα 
στη φαρέτρα μας απέναντι στα φαινόμε-
να αυτά. Η βία είναι ένα κοινωνικό φαι-
νόμενο και ιδίως σε μια περίοδο 10ετούς 
οικονομικής κρίσης μπορεί στα γήπεδα 
να βρίσκει πιο πρόσφορο έδαφος. Πρέ-
πει να στείλουμε τα σωστά μηνύματα, 
και με το νομοσχέδιο αυτό κάνουμε».

Πηγή: to10.gr

ΕΠΣ Ημαθίας

Οιδιαιτητές
τωνσημερινώναγώνων

Όργιο φημών πως δεν θα γίνει
αναδιάρθρωση σύμφωνα με το 10.gr

«Τραπέζωσε» τους παίκτες
του Αστέρα Τριποτάμου
ο πρόεδρος της ομάδας 

Το είπε και το έκανε ο Παναγιώτης Ιορδανίδης! Μετά την λήξη του νικηφόρου ματς 
επί του Ολυμπιακού Νάουσας, ο πρόεδρος του Αστέρα Τριποτάμου μπήκε στα αποδυ-
τήρια και αφού έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες, τους έταξε ένα τραπέζι, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κατάστημα «Jordani Espresso & Pizza Bar» του γνω-
στού επιχειρηματία 

Στην ομάδα του Τριποτάμου επικρατεί εξαιρετικό κλίμα, μιας και έχει «σκαρφαλώ-
σει» στην 2η θέση της βαθμολογίας και όλοι πιστεύουν ότι τα καλύτερα έρχονται!

Ένα συμπυκνωμένο 
απόσταγμα γνώσε-
ων και πληροφορι-

ών είχαν την ευκαιρία να 
«γευτούν»  οι φίλοι που 
γέμισαν τη μεγάλη αίθου-
σα δεξιώσεων της Ενορίας 
Αγίας Μαρίνας κατά τη 
διάρκεια της ενημερωτικής 
εκδήλωσης με θέμα τις 
πρώτες βοήθειες.

Αρχικά, απηύθυνε χαιρετισμό στο 
κοινό ο τεχνικός Διευθυντής και ψυ-
χή της διοργανώτριας Ποδοσφαιρικής 
Ακαδημίας Μέγας Αλέξανδρος Αγίας 
Μαρίνας, Πέιος Φιλιππος.

Από τα λεγόμενα του εύκολα μπο-
ρούσε να διακρίνει κάνεις το έντονο συ-
ναισθηματικό του φορτίο καθώς πριν α-
πό χρόνια, βίωσε την αιφνίδια απώλεια 
του αγαπημένου του αδερφού Κωνστα-
ντίνου εντός του αγωνιστικού χώρου 
κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού 
αγώνα!

Μετά τον πολύ όμορφο πρόλογο του 
Φίλιππου Πέιου και αφού ευχαρίστησε 
τον κόσμο που τίμησε με τη παρουσία 
του την εκδήλωση αυτή, τον Πρόεδρο 
του Μέγα Αλέξανδρου Αγίας Μαρίνας 
και όλους τους συντελεστές, πραγμα-
τοποιήθηκε δια ζώσης παρουσίαση του 
υπερσύγχρονου, αυτόματου καρδιακού 
απινιδωτή που αποκτήθηκε πρόσφατα 
από τον Ποδοσφαιρικό σύλλογο της 
Αγίας Μαρίνας.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ο 
εκπρόσωπος της εταιρίας medical κος 
Χρήστος , έκανε επίδειξη του τρόπου 
χρήσης και λειτουργίας του νεοαπο-
κτηθέντος απινιδωτή εξαίροντας την 
τεράστια χρησιμότητα του στην προ-
σπάθεια ανάνηψης ασθενών που αντι-

μετωπίζουν οξύ, σοβαρό καρδιολογικό 
πρόβλημα!

Μέσα από την εξαιρετική αυτή πα-
ρουσίαση, απαντήθηκαν όλες οι απορί-
ες και τα πιθανά ερωτήματα που γεννή-
θηκαν από την ομιλία και με την επίδει-
ξη του τρόπου χρήσης και λειτουργίας 
του συγκεκριμένου απινιδωτή σε ειδικό 
πρόπλασμα, είχαν την ευκαιρία οι πα-
ρευρισκόμενοι φίλοι μας να πειστούν 
για την χρησιμότητα του τεχνολογικού 
αυτού μηχανήματος γεμίζοντας τους 
ταυτόχρονα με αισιοδοξία και αίσθημα 
ασφαλείας για το μέλλον!

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την 
παρουσίαση μιας εξαιρετικής εργασί-
ας από την υπεύθυνη τού περιφερει-
ακου τμήματος τού Ερυθρού Σταυρού 
Βέροιας κα Χρύσα Λιούλια , η οποία 
κάνοντας χρήση τα τελευταία επιστη-
μονικά δεδομένα του ΠΟΥ, ενημέρωσε 
το κοινό για την παροχή πρώτων βοη-
θειών εντός αλλά και εκτός γηπέδων! Η 
ομιλία της πραγματοποιήθηκε έχοντας 
μοναδικό, διαδραστικό χαρακτήρα και 

την ενεργό συμμετοχή όλων των πα-
ρευρισκόμενων διατηρώντας με αυτό 
τον τρόπο το ενδιαφέρον τους αμείωτο!

Το κλείσιμο αυτής της ενημερωτική 
εκδήλωσης μας γέμισε με αυτοπεποί-
θηση και σιγουριά πως τα παιδιά μας 
βρίσκονται σε σωστά χέρια, κοντά σε 
ανθρώπους που προτάσσουν την υγεία 
και την ασφάλεια τους, αλλά ταυτόχρο-
να, μέσα από τις γνώσεις και το μεράκι 
πάντα σε συνδυασμό με τη σκληρή 
δουλειά χαρίζουν τα πολύτιμα εκείνα 
εφόδια ώστε να προ οδεύσουν και να 
προκόψουν στον δρόμο της ζωής που 
τελικά θα ακολουθήσουν.

Δική μας υπόσχεση για το μέλλον 
είναι πως θα ακολουθήσουν κι άλλες, 
πολλές δράσεις μέσα από τις οποίες 
γονείς, αθλητές και φίλοι της Ποδοσφαι-
ρικής Ακαδημίας Μέγας Αλέξανδρος Α-
γίας Μαρίνας, θα έχουν την δυνατότητα 
να ενημερώνονται και να πληροφορού-
νται για θέματα που τους 

πηγή .facebook Αγ. Μαρίνας

ΣεμινάριοΑ’βοηθειώναπότηνΑκαδημία
ποδοσφαίρουΑγ.Μαρίνας



Μεγάλη επιτυχία 
για την Κάτια 
Πατσίκα στο 

πανελλήνιο τουρνουά 
τένις Ε1 για κορίτσια 
12 ετών, που διορ-
γανώθηκε στις 1-5 
Μαρτίου στη Θεσσα-
λονίκη. Γύρισε με το 
κύπελλο της φιναλίστ 
στα διπλά και μια 
θέση στην οκτάδα στα 
μονά, επιτυχίες που 
την διατηρούν στις 
πρώτες θέσεις της 
πανελλήνιας κατάτα-
ξης.

Η νεαρή τενίστρια έκανε φο-
βερή πορεία και έπαιξε πολύ 
καλό τένις, εντυπωσιάζοντας 
με τις εμφανίσεις της. Στα μονά 
κέρδισε την Καρασαββίδη(Πρέ-
βεζα) με 6-0 6-4, την Βένου(Πα-
πάγου-Αθήνα) 6-2 6-3 και στον 
προημιτελικό μετά από ένα πολύ δυνατό 
παιχνίδι έχασε από την 
Μπατζή (Νο2  στην Ελ-
λάδα) με 6-1 6-3. Στα 
διπλά με το ζευγάρι της 
Γρηγοριάδου(Θεσνικη) 
έκαναν μια εκπληκτι-
κή πορεία μέχρι τον 
τελικό νικώντας κατά 
σειρά Ζουμπουλάκη(-
Πάρνηθα)-Φραγκού-
λη(Αιγάλεω) 6-2  6-2, 
Νικολαιδου-Αρναού-
τη(Ηλιούπολη) 6-2 6-1, 
Καρασαββίδη(Πρέβε-
ζα)-Γκαρτζόνικα( Ιω -
άννινα) 6-2 6-0. Στον 
τελικό δεν μπόρεσαν 
να κάμψουν  τις Πανα-
γιωτίδου-Μπατζή (6-1 
6-1), ωστόσο ήταν έ-
να «γεμάτο» παιχνίδι 
που κρίθηκαν τα πε-
ρισσότερα  game στις 
λεπτομέρειες. Η Κάτια 
που προπονείται στο 
SARRANTOVRISES 
TENNIS CLUB, ετοιμά-
ζεται να συμμετάσχει 
στο Ενωσιακό πρωτά-
θλημα Ε3 για κορίτσια 
14, το ερχόμενο σαβ-
βατοκύριακο στην Αρι-

δαία Πέλλας. Καλή επιτυχία με υγεία και 
υψηλές διακρίσεις! 
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ΤΕΝΙΣ
Τελικό στα διπλά

και προημιτελικό στα μονά
για την Κάτια Πατσίκα

στο πανελλήνιο Ε1

Ελπιδοφόρο και πολλά υ-
ποσχόμενο ήταν το ξεκίνημα 
των αθλητριών της Ρυθμικής 
του Φιλίππου στον Διεθνή 
αγώνα Ρυθμικής Γυμναστι-
κής στην Βιέννη YOUNG 
TALENTS CUP όπου ανάμε-
σα σε πάρα πολλές ομάδες 
με πάνω από 400 αθλήτρι-
ες και από 20 διαφορετικές 
χώρες κατάφεραν να διακρι-
θούν και να φέρουν μετάλλια 
στην πόλη της Βέροιας.

Την αποστολή της Ρυθμι-
κής του Φιλίππου αποτελού-
σαν πέντε αθλήτριες και δυο 
προπονήτριες και κριτές η 
Χαβιαροπούλου Αργυρώ και 
η Μωυσιάδου Κατερίνα. Στις 
Νεάνιδες αγωνίστηκαν με 
την Κιάτση Αικατερίνη, Αφέν-
δρα Ευαγγελία, Μητριτώνη 
Άννα Μαρία και στις Κορα-

σίδες με τις Μακροδημήτρη 
Δήμητρα Άρτεμις και Μιχα-
ηλίδου Ελευθερία. Οι αθλή-
τριες αγωνιζόντουσαν την 
πρώτη ημέρα στα 2 βασικά 
τους όργανα και την δεύτερη 
ημέρα ήταν τα Τελικά Οργά-
νων οπού περνούσαν μόνο 
οι καλύτερες 6 αθλήτριες α-
πό κάθε κατηγορία.

Συγκεκριμένα η ΚΙΆΤΣΗ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (2004-2005 κα-
τηγορία Α) αγωνίστηκε την 
πρώτη ημέρα στο πρόγραμ-
μα με σχοινί όπου ήρθε 1η 
και πήρε χρυσό μετάλλιο 
με 13.200 βαθμούς, δείχνο-
ντας ότι είναι παιδί αγώνων 
με πολλές δυνατότητες στο 
δεύτερο πρόγραμμα με κο-
ρίνες κατέλαβε την 5η θέση . 
Κατάφερε να περάσει 6η στο 
Σύνθετο Ατομικό και να εξα-

σφαλίσει μια θέση στα τελικά 
οργάνων την επόμενη ημέρα. 
Στον τελικό της κατηγορίας 
έδωσε το καλύτερο της εαυτό 
στην κορδέλα όπου κατέλαβε 
την 3η θέση και πήρε χάλκινο 
μετάλλιο πίσω από το Ισραήλ 
και την Γαλλία.

Η μικρότερη της ομάδας 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
(2008 κατηγορία Α) αγωνί-
στηκε την πρώτη ημέρα σε 
πρόγραμμα με μπάλα και 
σχοινάκι. Εκπληκτική ήταν 
η εμφάνιση της στο πρό-
γραμμα με μπάλα μάγεψε 
κριτές και θεατές με το τα-
λέντο της και πήρε την 1η 
θέση και το Χρυσό μετάλλιο. 
Στο πρόγραμμα με σχοινί 
είχε κάποιες ατυχίες με α-
ποτέλεσμα να βρεθεί στην 
4η θέση μια ανάσα πριν το 
βάθρο. Με την εμφάνιση 
της κατάφερε να περάσει 6η 
στο Σύνθετο Ατομικό κερδί-
ζοντας μια θέση στα Τελικά 
οργάνων για την επόμενη 
μέρα. Πραγματοποίησε το 
πρόγραμμα χωρίς όργανο 
και κατέλαβε την 5η θέση 
στον αγώνα.

Το πρώτο της αγώνα με 
τα χρώματα του Φιλίππου 
έδωσε η ΜΑΚΡΟΔΗΜΉΤΡΗ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΆΡΤΕΜΙΣ (2007 
κατηγορία Α) με καινούρια 
προγράμματα σε στεφάνι και 
μπάλα και παρά τις μεγάλες 
αλλαγές κατάφερε να κάνει 
μια εξαιρετική εμφάνιση στο 
πρόγραμμα με στεφάνι και 
να λάβει την 4η θέση αλλά 
μια ατυχία στο πρόγραμμα 
με μπάλα εκτός ταπί (7η) 
την άφησε έξω από τους τε-
λικούς για την επομένη μέ-
ρα.

Οι Νεάνιδες πρώτης Χρο-
νιάς Αφένδρα Ευαγγελία και 
Μητριτώνη Άννα Μαρία α-
γωνίστηκαν σε καινούρια κα-

τηγορία με μεγαλύτερες και 
πιο δύσκολες απαιτήσεις πιο 
συγκεκριμένα:

Η ΑΦΕΝΔΡΑ ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΑ (2006 κατηγορία Α) α-
γωνίστηκε σε πρόγραμμα με 
μπάλα και κορδέλα. Έκανε 
ένα εξαιρετικό πρόγραμμα 
με κορδέλα με τσαχπινιά και 
νάζι και παρόλο που ήταν 
καινούριο όργανο γι αυτήν 
κατάφερε να βρεθεί 6η πολύ 
κοντά στο όριο της πρόκρι-
σης. Ικανοποιητική ήταν και 
η εμφάνιση της στην μπάλα 
παρόλα αυτά η βαθμολογία 
δεν την βοήθησε να περά-
σει στα τελικά τις επομένης 
ημέρας .

Η  ΜΗΤΡΙΤΩΝΗ ΑΝ -
ΝΑ-ΜΑΡΙΑ (2006 κατηγορία 
Α) εκτέλεσε ένα πολύ δυνα-
τό και αξιόλογο πρόγραμμα 
με σχοινί (9η ) με το δυναμι-
σμό και το τσαμπουκά που 
την διακατέχει κατάφερε να 
σταθεί πολύ καλά δίπλα στις 
αθλήτριες του εξωτερικού ε-
κτέλεσε όμως το όργανο με 
κορδέλα με κάποια λάθη με 
αποτέλεσμα να μείνει εκτός 
τελικούς.

Ο Πρόεδρος του τμήμα-
τος Παπανώτας Νίκος δή-
λωσε «Τα συγχαρητήρια μου 
στις αθλήτριες μας που για 
ακόμα μια φορά μας έκαναν 
περήφανους και στο εξω-
τερικό. Την περσινή χρονιά 
μας έφεραν πάρα πολλές 
διακρίσεις στην πόλη της Βέ-
ροιας και ελπίζω φέτος να 
έχουμε μεγαλύτερες επιτυ-
χίες. Δύναμη του συλλόγου 
μας είναι η σωστή δουλειά 
και το αξιόλογο και κατηρ-
τισμένο προπονητικό team 
(Μωυσιάδου Κατερίνα ,Χαβι-
αροπούλου Ηρώ και Michail 
Gherman).

Καλή συνέχεια και καλή 
δύναμη σε Όλους » .

Με μετάλλια και διακρίσεις επέστρεψε
η ρυθμική του Φιλίππου Βέροιας

από την Βιέννη
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Στον πρώτο αγώνα 
της χρονιάς, στον 
10ο Διεθνή Ημι-

μαραθώνιο «KATERINI 
RUN», συμμετείχε την 
Κυριακή ο Νίκος Του-
λίκας. Ο Πανελλήνιος 
Πρωταθλητής των 5 & 
10 χλμ και Εθελοντής 
Δότης Μυελού των 
Οστών, έπειτα από την 
προετοιμασία του με 
τον έμπειρο και κατα-
ξιωμένο προπονητή 
Νικόλαο Γιαννουλάκη, 
πήρε θέση στην εκκί-
νηση των 5 χλμ εκπρο-
σωπώντας τον Σύλλο-
γο Δρομέων Βέροιας 
και το Αθλητικό Σωμα-
τείο ΑμεΑ Ν. Ημαθίας 
«ΑΙΓΕΣ».

Ων ο ίδιος αθλητής με νοητική υστέρηση και 
αυτισμό, έχοντας καταρρίψει για δύο συνεχόμενες 
χρονιές το πανελλήνιο ρεκόρ στα 10χλμ ΑμεΑ στις 
27/5/2017 και στις 24/6/2018 στο Πανελλήνιο Πρω-

τάθλημα Στίβου της ΕΑΟΜ ΑμεΑ σπάει το φράγμα 
των στερεοτύπων και δείχνει τον ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ 
δρόμο, στον οποίο τερματίζουν όλοι μαζί. Μάλιστα, 
αποδεικνύει πως όλοι μπορούν να συμμετέχουν ι-
σότιμα στέλνοντας το μήνυμα «Όλοι Διαφορετικοί... 
Όλοι Ίσοι».

Παρών στο «Katerini Run»
ο Νίκος Τουλίκας που τερμάτισε

στην 27η θέση

Δραματικό ήταν το φινάλε της 
αναμέτρησης του Ζαφειράκη 
Νάουσας με τον Αρίωνα Πτο-

λεμαΐδας στο κλειστό της Νάουσας, 
με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους 
βαθμούς στο πλαίσιο της 14ης και 
τελευταίας αγωνιστικής στην κανονική 
διάρκεια του βορείου ομίλου της Α2 
ανδρών.

Ο Αρίων πήρε την ισοπαλία χάρη σε γκολ του 
Πασαλίδη, 10’’ πριν το φινάλε, ενώ σε νεκρό χρόνο 
οι διαιτητές ακύρωσαν γκολ του Βάκκα από ρίψη σε 
εκτέλεση φάουλ, καθώς υπέδειξαν ότι δεν κράτησε 
σταθερό πόδι.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ζαφειράκης έπεσε 
στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και θα αντιμετω-
πίσει τον ΓΑΣ Κιλκίς στους ημιτελικούς των πλέι οφ 

με μειονέκτημα έδρας, ενώ ο Αρίων τερμάτισε στην 
πέμπτη θέση της βαθμολογίας και ολοκλήρωσε για 
φέτος τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 6-3, 8-4, 11-7, 13-9, 14-10 
(ημχ). 17-13, 20-17, 21-20, 23-23, 27-25, 29-29.

Ζαφειράκης: Βλάχος 7, Διδασκάλου 2, Χατζη-
γεωργίου 6, Ρότζιος 3, Βάκκας 3, Τσαγκεράς, Κα-
ραβίτης 1, Βραχιολίδης 4, Πινακούδης, Σιούλης, 
Σιαμίδης, Τζουβάρας 3, Ρώσιος, Μπουμπουλέντρας, 
Πετρίδης.

Αρίων Πτολεμαΐδας (Πασιαλής): Τατσίδης, Πασ-
σαλίδης 7, Χρ. Ελευθεριάδης 2, Παναγιωτίδης 2, 
Αθανασίου, Κοντογουλίδης, Σπυρόπουλος, Γιώσκος, 
Κουρίδης 2, Γ. Ελευθεριάδης 9, Παπαχρήστου 7, 
Νίκου.

Διαιτητές: Νάσκος – Χαρίτσος. Δίλεπτα: 1-6. Κόκ-
κινες Γ. Ελευθεριάδης (54:55 – επικίνδυνο παιχνίδι, 
δεν κρατήθηκε δελτίο), Διδασκάλου (59:22, επικίν-
δυνο παιχνίδι, δεν κρατήθηκε δελτίο). Πέναλτι: 2/2 
– 1/2.

Α2 Χάντμπολ

Έχασετη2ηθέσηοΖαφειράκης
Ισοπαλία 29-29 με τον Αρίωνα

Η βαθμολογία, η προκήρυξη, το 
πρόγραμμα των τριών τελευ-
ταίων αγωνιστικών, η από-

φαση του αθλητικού δικαστή που 
εκκρεμεί από τον Σεπτέμβριο και οι 
μπλε κάρτες. Τρεις αγωνιστικές πριν 
το φινάλε, εκτός από τη μάχη της 
κορυφής φουντώνει και η αγωνία 
στην ουρά της βαθμολογίας, με καμία 
ομάδα να μην είναι προς το παρόν 
ξεγραμμένη…

Τιπροβλέπειηπροκήρυξη
Σύμφωνα με την προκήρυξη για να γίνουν κα-

ταρχάς τα πλέι άουτ θα πρέπει ο 10οςμε τον εν-
δέκατο της βαθμολογίας να έχουν μικρότερη ή 
ίση διαφορά των 5 βαθμών. Σε περίπτωση που ο 
10ος έχει έξι βαθμούς διαφορά από τον 11ο, τότε ο 
11οςκαι ο 12ος υποβιβάζονται απευθείας.Με βάση 
το σύστημα των πλέι άουτ, στον πρώτο γύρο θα 
αγωνιστούν τα εξής ζευγάρια, στις δύο νίκες: 9ος – 
10ος και 11ος – 12ος.

Προϋπόθεση για να γίνουν οι αγώνες κάθε ζευ-
γαριού, είναι ο 9ος με τον 10ο και ο 11οςμε τον 12ο 
να έχουν διαφορά ίση ή μικρότερη των 5 βαθμών.

Εφόσον γίνουν οι αγώνες, ο νικητής του ζευγα-
ριού 9-10 παραμένει στην κατηγορία.

Ο χαμένος του ζευγαριού 9-10 θα αγωνιστεί 
στον επόμενο γύρο με τον νικητή του ζευγαριού 
11-12 (στις 2 νίκες), ενώ ο χαμένος του ζευγαριού 
11-12 υποβιβάζεται.

Σε περίπτωση που ο 9ος έχει διαφορά έξι βαθ-
μών από τον 10ο, τότε ο 9ος παραμένει στην κατη-
γορία χωρίς πλέι άουτ και ο 10ος θα αγωνιστεί με 
τον νικητή του ζευγαριού 11-12 για την παραμονή 
στην κατηγορία (στις 2 νίκες), όπως στην παραπά-
νω περίπτωση.

Ηβαθμολογίασήμερα
9. Φίλιππος Βέροιας  ...................................11
10. Άρης Νίκαιας  ...........................................8
11. ΧΑΝΘ  ......................................................6
12. Φοίβος Συκεών  .......................................5
*Εκκρεμεί ακόμη η εκδίκαση της υπόθεσης για 

τον αγώνα Διομήδης – Φοίβος Συκεών για τη 2η 
αγωνιστική (29 Σεπτεμβρίου). Σε περίπτωση που 
η αθλητική δικαστής αποφασίσει την επανάληψη 
αγώνα, τότε θα πρέπει να διεξαχθεί εκ νέου, ενώ 
σε περίπτωση που κατακυρώσει τον αγώνα στον 
Διομήδη τότε ο Φοίβος θα τιμωρηθεί με αφαίρεση 
ενός βαθμού.

Τοπρόγραμματωντριώντελευταίωναγωνιστικών
Φίλιππος Βέροιας: Δράμα – εντός, Ολυμπιακός 

– εκτός, ΑΕΚ – εντός
Άρης Νίκαιας: Φοίβος – εντός, Δράμα – εκτός, 

Ολυμπιακός – εντός
ΧΑΝΘ: ΑΕΚ – εντός, Διομήδης – εντός, ΠΑΟΚ 

– εκτός
Φοίβος: Άρης Νίκαιας – εκτός, Πυλαία – εντός, 

Δούκας εκτός
Οι τιμωρημένοι
Τρεις ομάδες θα έχουν απουσίες, τουλάχιστον 

για την επόμενη αγωνιστική, λόγω μπλε καρτών 
που είδαν αθλητές τους.

Στον αγώνα Άρης Νίκαιας – Φοίβος, οι γηπε-
δούχοι δεν θα έχουν τον Γιώργο Μελετάκο (απο-
βλήθηκε για εξύβριση στον αγώνα με τον Αερωπό) 
και ο Φοίβος τον Θοδωρή Μπόσκο (αποβλήθηκε 
για αντιαθλητική συμπεριφορά στον αγώνα με τον 
Φίλιππο).

Επίσης, ο Φίλιππος δεν θα έχει στον αγώνα με 
τη Δράμα τον Διογένη Αποστολίδη, που αποβλήθη-
κε για αντιαθλητική συμπεριφορά στον αγώνα με 
τον Φοίβο.

πηγή e -hadball.gr

Τι ισχύει με τα πλέι άουτ
ΠωςμπορείνασωθείοΦίλιππος

Από την διεύθυνση Φυσικής αγωγής έγινε γνω-
στό το πρόγραμμα των αγώνων πετοσφαίρισης (Βό-
λεϊ)  κοριτσιών Λυκείων περιοχής Βέροιας 

Πρώτος  αγώνας  8-3-2019  ώρα 10.30 πμ ΔΑΚ 
Δ. Βικέλας 

Μουσικο΄Σχολειο Βέροιας-  ΕΠΑΛ Βέροιας 
2ος αγώνας  
3ο ΓΕΛ Βέροιας - 5ο  ΓΕΛ Βέροιας   11.30 πμ.
3ος αγώνας  14-3-2019  ώρα 10.30 πμ. ΔΑΚ Δ. 

Βικέλας 
2ο ΓΕΛ Βέροαις- 1ο ΓΕΛ Βέροιας 

4ος αγώνας  
4ο ΓΕΛ Βέροιας - ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ 
5ος αγώνας 
18-3-2019 στις 10.30 πμ. ΔΑΚ Δ. Βικέλας
Νικητής αγων. 1- Νικητής αγων.  2
6ος αγώνας  18-3-2019  11.30 πμ. ΔΑΚ Δ. Βικέ-

λας 
Νικητής αγών. 4- Νικητής αγών .3 
7ος αγώνας  21-3-2019 ώρα 12.00 ΔΑΚ Δ. Βικέ-

λας 
Νικητής 1- Νικητής 2 (ΤΕΛΙΚΟΣ)

ΠρόγραμμαπετοσφαίρισηςΛυκείων
περιοχήςΒέροιας

Υποβιβάζονται ΟΦΗ και Αιγινιακός !!
Μετά από απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας ΟΦΗ και 

Αιγινιακός κρίθηκαν ένοχοι για το περσινό μεταξύ τους παιχνίδι 
για την Football League που έληξε 6-0 (11/12/2017) ως χειραγω-
γημένο και τους υποβιβάζει σε μικρότερες κατηγορίες. Οι ποινές 
είναι εφέσιμες και είναι δεδομένο πως τόσο οι Κρητικοί όσο η 
ομάδα του Αιγινιακού θα προβούν σε έφεση για να ανατρέψουν 
την πρωτόδικη απόφαση.

Η ποινή που επιβλήθηκε στις δυο ομάδες είναι:
1)Υποβιβασμός
2)-6απότοεπόμενοπρωτάθλημα
3)300.000χιλιάδεςευρώπρόστιμο
Φυσικά και οι δυο ομάδες είναι ενήμερες για την ποινή και 

αυτή την ώρα στα γραφεία του ΟΦΗ γίνεται σύσκεψη για τις επό-
μενες κινήσεις και την πρώτη αντίδραση που θα υπάρξει.

Αναφορικά με τον βαθμολογικό πίνακα δεν προκύπτει καμία 
ανατροπή. Ο ΟΦΗ θα συνεχίσει να παίζει στη Super League 
ανεξαρτήτως της απόφασης αφού άλλωστε δεν είναι τελεσίδικη ενώ όλα τα αποτελέσματα στους αγώνες 
που έχει δώσει στη Super League έως τώρα ο ΟΦΗ ισχύουν κανονικά.
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Υπεροχή των αθλητών του ΕΟΣ 
Νάουσας στο Κύπελλο ski 
cross που πραγματοποιήθηκε 

στο χιονοδρομικό κέντρο Σελίου την 
Κυριακή 3 Μαρτίου. Από τα 4 κύπελλα 
που μοιράστηκαν στη διοργάνωση τα 
3 κέρδισαν οι αθλητές του συλλόγου 
μας. Στην κατηγορία των παίδων ο 
Γιώργος Αναστασιάδης κέρδισε με 
εξαιρετική άνεση το χρυσό μετάλλιο.

Στους ίδιους ρυθμούς στην κατηγορία των κορα-

σίδων η Μάρα Τσιάρκα και πάλι κέρδισε επίσης το 
χρυσό μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα.

Το χάλκινο μετάλλιο στην ίδια κατηγορία κέρδισε 
η Όλγα Μπιτέρνα.

Στην κατηγορία των Παγκορασίδων το χρυσό με-
τάλλιο κέρδισε η Γεωργία Τσιάρκα ενώ το χάλκινο η 
Κατερίνα Βάικου .

Στην ίδια κατηγορία η Λυδία Τσιάτσιου τερμάτισε 
στην Πέμπτη θέση και η Αρετή Ανθοπούλου στην 
έκτη αντίστοιχα.

Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε και αγώνας στις 
προαγωνιστικές κατηγορίες με τεράστιο ενδιαφέρον 
συμμετοχής στις συγκεκριμένες ηλικίες.

Την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 
στις εγκαταστάσεις του Πήγα-
σος Aqua Center κόπηκε η 

πίτα για τη νέα χρονιά για τα τμήμα-
τα κολύμβησης του Πήγασου Ημα-
θίας (ακαδημίες, προαγωνιστική και 
αγωνιστική ομάδα).

Την θερμή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους οι γονείς, τα παιδιά των τμημάτων καθώς και 
μέλη του συλλόγου.

Ο πρόεδρος του Πήγασου κ. Πασίδης Αθανά-
σιος και ο αντιπρόεδρος κ. Τσανακτσίδης Ιωάννης 
έκοψαν την πίτα και τη μοίρασαν στους αθλητές 
οι οποίοι άρχισαν το «ψάξιμο» για να βρουν το 
φλουρί.

Τυχερή της χρονιάς η αθλήτρια  Κυριακή Παπα-
δοπούλου η οποία κέρδισε ένα μπουρνούζι.

Κύπελλο ski cross Σέλι Κοπή πίτας για τα τμήματα 
κολύμβησης του Πήγασου

Συνεχίστηκε την Κυριακή το 
πρωτάθλημα στην Β’ ερασι-
τεχνική. Στον πρώτο όμιλο η 

Κουλούρα κέρδισε στο Καμποχώ-
ρι και αύξησε την διαφορά από τα 
Παλατίτσια που έχασαν στο γήπεδό 
τους από τον Σχοινά. Στον δεύτερο 
όμιλο, Τριπόταμαος και Λευκάδια με 
τις νίκες τους έμειναν σταθερά πίσω 
στην ΑΕΠ που πήρε βαθμούς χωρίς 
αγώνα. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
Α’ όμιλος
Παλατίτσια – Σχοινάς  ................................. 2-3
Αλιάκμων Νησ – Ολυμπιακός Λουτρ  ......... 2-1
Καμποχώρι – Κουλούρας ..........................  1-2
Δόξα Λιανοβεργίου – Απόλλων Λυκογ  ....... 3-0
Ατρόμητος Διαβατού – Θύελλα Σταυρού ...  1-1

Βαθμολογία
1 Κουλούρας  ............................................... 29
2 Παλατίτσια  ............................................... 26
3 Ολυμπιακός Λουτρού  .............................. 22

4 Θύελλα Σταυρού  ...................................... 18
5 Αλιάκμων Νησελίου  ................................. 17
6 Σχοινάς  .................................................... 16
7 Ατρόμητος Διαβατού  ................................ 15
8 Καμποχώρι  .............................................. 14
9 Δόξα Λιανοβεργίου ................................... 10
10 Απόλλων Λυκογιάννης  ............................. 5

Β’ όμιλος
Γιαννακοχώρι – Θύελλα Στενημάχου  ......... 2-1
Αστέρας Τριπ – Ολυμπιακός Νάουσας  ..... 3-1
Ελπίδα Μονοσπίτων – ΑΕΠ Βέροιας  .. 0-3 α.α.
Νέα Νικομήδεια – Πατρίδα  ........................ 0-1
Απόλλων Αγίου Γεωργίου – Λευκάδια  ....... 0-1
Ρεπό : Εθνικός Ράχης

Βαθμολογία
1 ΑΕΠ Βέροιας  ............................................ 35
2 Αστέρας Τριποτάμου  ............................... 32
3 Λευκάδια  .................................................. 32
4 Ολυμπιακός Νάουσας  ............................. 25
5 Γιαννακοχώρι  ........................................... 20
6 Εθνικός Ράχης  ......................................... 18
7 Απόλλων Αγ.Γεωργίου  ............................. 17
8 Νέα Νικομήδεια  ....................................... 14
9 Θύελλα Στενημάχου  ................................. 13
10 Πατρίδα  ..................................................11
11 Ελπίδα Μονοσπίτων  ................................. -

Νίκες για τους πρωτοπόρους
της Β’ ερασιτεχνικής κατηγορίας

Φαίνεται πώς οι ευχές του Δημάρχου κ. Νίκου 
Κουτσογιάννη για καλή αγωνιστική πρόοδο των παι-
διών της Ακαδημίας άρχισαν να πραγματοποιούντε 
μιάς και οι Σεραφείμ και Καρανάτσιος προκρίθηκαν 
στο κυρίως ταμπλό του πιό σημαντικού πρωτα-
θλήματος τένις(μετά το Πανελλήνιο) Επίπεδο 1 για 
πρώτη φορά. Μάλιστα ο Ορέστης Καρανάτσιος προ-
κρίθηκε στον γύρω των 16 ενώ συμμετοχή στα διπλά 
είχαν και οι δύο. 

Στην εκδήλωση της κοπής της βα-
σιλόπιτας μεταξύ άλλων μας τίμησαν 
με την παρουσία τους ο Δήμαρχος κ. 
Κουτσογιάννης Νικόλαος,ο Αντιδήμαρ-
χος αθλητισμού κ. Δάγγας Στέλιος κα-
θώς και δημοτικοί σύμβουλοι-φίλοι του 
συλλόγου όπως οι κ.κ. Λακηνάνος Λά-
κης,Βαλσαμίδης Σταύρος και Κουτσο-
γιάννης Νικόλαος. Σημείο αναφοράς η 
μεγάλη προσέλευση των παιδιών αλλά 
και των γονιών τους η οποία όπως 
τόνισε ο πρόεδρος του συλλόγου κ. 
Σεραφείμ Δημήτρης δείχνει και τον ιδι-
αίτερο δεσμό μεταξύ αθλητών-γονιών 
και συλλόγου πράγμα   πολύ ευχάρι-
στο και ενθαρυντικό για την συνέχεια 
αυτής της κοινής προσπάθειας. Τυ-

χεροί οι Σκοδρας Θάνος,Πέϊος Χρήστος και Πέϊος 
Γιώργος οι οποίοι κέρδισαν απο μία δωροεπιταγή 
των 70€ απο γνωστή αθλητική εταιρία ειδών τένις. 

Καλή συνέχεια για το 2019 στους αθλητές μας 
με επιτυχίες αλλα και καλή πρόοδο στα παιδιά που 
συμμετέχουν στα τμήματα εκμάθησης και fun-τένις 
καθώς και στον προπονητή μας κ. Γεωργάκη Κων/νο 
υπομονή και καλή δύναμη στο σημαντικό έργο του.

Κοπή βασιλόπιτας 2019 της 
Ακαδημίας Αντισαφαίρισης Νάουσας



Η ιδέα που λέγεται «Κοινωνική αισθητική», 
είναι  μια κοινωνική δράση  παροχής υπηρεσιών 
αισθητικής φροντίδας, σε ομάδες πληθυσμού  
που για λόγους ψυχολογικούς, κοινωνικούς και   
οικονομικούς  αδυνατούν να φροντίσουν τον 
εαυτό τους.

   Η «κοινωνική αισθητική»   στηρίζεται  στη 
δημιουργία ενός δικτύου εθελοντών από το χώ-
ρο της κοσμετολογίας, που προσφέρουν  απλό-
χερα υπηρεσίες ομορφιάς σε όσους χρήζουν 
ειδική φροντίδα.  Η ιδέα ξεκίνησε από την κα-
ταξιωμένη στο χώρο της αισθητικής κ. Τιμοθέα 
Πάτσιακα η οποία θέλησε να περάσει το μήνυμα 
ότι η αισθητική δεν αποσκοπεί μόνο στη φιλαρέ-
σκεια και στη ματαιοδοξία της εξωτερικής ομορ-
φιάς αλλά έχει και βαθύτερες προεκτάσεις όπως 
η βελτίωση της ψυχικής  υγείας. Κινητοποίησε 
ένα δίκτυο εθελοντριών αισθητικών,  μπήκαν 
σε ψυχιατρικές κλινικές και σε ιδρύματα και έδωσαν μια άλλη αλτρουιστική 
διάσταση στο διαχρονικό φαινόμενο της περιποίησης του προσώπου όπου 
και φαίνεται να συμφωνούν μαζί τους ψυχολόγοι, ψυχίατροι και  κοινωνικοί 
λειτουργοί.  

   Η Διεπιστεπιστημονική  ομάδα των  πλαισίων φιλοξενίας των ψυχικά 
ασθενών  έχει  αποδεχτεί  ανοιχτά  την ευεργετική δράση που παρέχει το 
άγγιγμα, η επαφή,  η επικοινωνία και το χαμόγελο κατά τη διάρκεια της αλ-
ληλεπίδρασης  των  ψυχικά ασθενών με τα άτομα που τα περιποιούνται. 
Παράλληλα  η  βελτίωση της εικόνας του  εαυτού  με την βοήθεια της αισθητι-
κού,   συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης 
των ατόμων αυτών  και  εξασφαλίζει την κοινωνική αποδοχή που τόσο έχουν 
ανάγκη από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

  Η «κοινωνική αισθητική» ως παρέμβαση για τους λήπτες υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας και του Κέντρου Υποστήριξης Ενηλί-

κων με ψυχικές διαταραχές , που 
τροποποιήθηκε εν μέρει για να   
προσαρμοστεί  στις ανάγκες του 
δικού  τους  πλαισίου , εφαρμό-
στηκε με έναν ιδιαίτερο πρωτοπο-
ριακό  τρόπο . Επιδιώκοντας την 
εξωστρέφεια και την   ευεργετική  
ψυχοκοινωνική αλληλεπίδραση  
των ψυχικά ασθενών με τα άτομα 
της  τοπικής κοινωνία της Βέροιας 
,το επιστημονικό προσωπικό του 
Συλλόγου και του Κέντρου Υπο-
στήριξης  με τους καταξιωμένους 
επαγγελματίες του καταστήματος  
καλλυντικών Sephora,  δημιούρ-
γησαν μια σχέση  συμμαχίας και  
μια νέα  μικρή πολιτική  πρακτικής 
δράσης   ενάντια στο στίγμα που 

βιώνουν τα άτομα με ψυχικές ασθένειες.  
 Οι αξιόλογοι επαγγελματίες του καταστήματος  Sephora υποδέχτηκαν 

ένθερμα  τις  λήπτριες του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας,  τις περιποιηθήκαν επιμελώς 
προσφέροντας  υπηρεσίας ολοκληρωμένου μακιγιάζ . 

Ευχαριστούμε θερμά, ιδιαίτερα τις κυρίες Πασχαλίνα Δήμου,  υπεύθυνη 
του καταστήματος, η οποία ανταποκρίθηκε θετικά στην πρότασή μας  για  την 
εφαρμογή του προγράμματος της Κοινωνικής αισθητικής και Στέλλα Ζιάκου,  
αισθητικό Make up –artist  που επιμελήθηκε με  ευγένεια και  επαγγελματισμό 
το μακιγιάζ  των προσώπων των κοριτσιών  του Συλλόγου μας.

Αξίζει να τονιστεί , ότι για το μακιγιάζ  η κ. Ζιάκου χρησιμοποίησε  προϊό-
ντα επιλεκτικών εταιρειών  υψηλής ποιότητας , δερματολογικά ελεγμένα και 
κατάλληλα για  απαιτητικά δέρματα όπως των  ατόμων  που είναι  σε φαρμα-
κευτική αγωγή. 

  Την επιμέλεια της συνεργασίας αυτής εκ μέρους του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας 
έχει η κ. Βίκυ Κόγια 
, Κοινωνική Λειτουρ-
γός του Συλλόγου.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας, συγκαλεί τα  μέλη σε ετήσια τακτική Γενική 
Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00 ΄π.μ. στα 
γραφεία του Συλλόγου, Ανοίξεως 120 στη Βέροια.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Παρουσίαση πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2018, προγραμματισμός 

για το έτος 2019 , συζήτηση και έγκρισή τους.
3. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2018, συζήτηση και έγκρισή 

του.
4. Παρουσίαση Εκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2018, συζήτηση 

και έγκρισή της.
5. Παρουσίαση οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2019, συζήτηση και 

έγκρισή του.
6. Προτάσεις – συζήτηση
 Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 

24/3/2019, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.
Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος                 Η Γεν. Γραμματέας
Γιώργος  Σαλιάγκας             Μαρία Ντέντου

Όταν ο δάσκαλος μπαίνει σε 
ρόλο - Το θέατρο ως εργαλείο 

βιωματικής μάθησης
   
Η Διεύ -

θυνση Δευ-
τεροβάθμιας 
Εκπα ίδευ -
σ η ς  Η μ α -
θίας σε συ-
νεργασία με 
τη Διεύθυν-
ση Πρωτο-
βάθμιας Εκ-
παίδευσης 
Ημαθίας, το 
3ο ΠΕΚΕΣ 
Κεντρικής Μακεδονίας και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το 
Θέατρο στην Εκπαίδευση διοργανώνουν σεμινάριο με 
θέμα «Όταν ο δάσκαλος μπαίνει σε ρόλο. Το θέατρο ως 
εργαλείο βιωματικής μάθησης», σήμερα  Τετάρτη 6 Μαρ-
τίου 2019 στη Βιβλιοθήκη του 1ου Γυμνασίου και του 
2ου ΓΕΛ Βέροιας. 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση εκπαι-
δευτικών όλων των ειδικοτήτων των Διευθύνσεων Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 
και η εξοικείωσή τους με τη χρήση τεχνικών θεάτρου και 
βιωματικών μεθόδων μάθησης που μπορούν να αξιο-
ποιηθούν στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, 
αλλά και σε άλλες εκπαιδευτικές δράσεις.

Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου (10:00-11:30) θα 
γίνουν εισηγήσεις και θα προβληθούν αποσπάσματα 
ταινιών που καταγράφουν εφαρμογές της τεχνικής «Δά-
σκαλος σε Ρόλο», ενώ το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου 
(12:00-14:00) περιλαμβάνει βιωματικά θεατρικά εργα-
στήρια.

Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας και Κοινωνική αισθητική
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

τά το διά στη μα α πό 4-3-2019 μέχρι 10-3-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τετάρτη 6-3-2019

14:30-21:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑ-
ΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-66755

14:30-21:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551

19:00-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-60340

21:00-08:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-60340

Φαρμακεία

Επί χάρτου αποτυπώνονται σταδιακά οι προτά-
σεις του στρατηγικού συμβούλου της ΟΧΕ, Γκι Πετι-
ζιράρ για το ελληνικό χάντμπολ. Ο Γάλλος λέκτορας 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας (IHF) παρουσίασε τις 
διαπιστώσεις και τις προτάσεις του σε τρεις συνα-
ντήσεις με ανθρώπους του αθλήματος σε Θεσσαλο-
νίκη, Δράμα και Αθήνα. Οι συγκεκριμένες προτάσεις 
θα κατατεθούν στο διοικητικό συμβούλιο της ΟΧΕ, 
που θα αποφασίσει για τον στρατηγικό σχεδιασμό 
της επόμενης τριετίας αναφορικά με την ανάπτυξη 
του αθλήματος. Στις τρεις συναντήσεις, παρουσία 
του προέδρου της ΟΧΕ Κώστα Γκαντή, παρευρέ-
θηκε πλήθος προπονητών και παραγόντων του 
αθλήματος, ενώ στη συνάντηση της Αθήνας παρών 
ήταν και ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής, Στέλιος Αγγελούδης.

Κλειδί η συνεργασία
«Ας πούμε ότι το άθλημα είναι μία τούρτα. Ή 

όλοι θα μαλώνουν για το μεγαλύτερο κομμάτι ή όλοι 
θα συνεργαστούν για να μεγαλώσει η τούρτα και να 
έχουν όλοι μεγαλύτερα κομμάτια. Στη Γαλλία αυτό 
το καταλάβαμε, χωρίς να είμαστε πιο έξυπνοι από 
εσάς. Πριν από τριάντα χρόνια δεν υπήρχαν επαγ-
γελματίες, ούτε μεγάλα μπάτζετ. Οι προπονητές, 
όμως, όπως και τα σωματεία, κατάλαβαν ότι δεν έχει 
νόημα να τρώγονται μεταξύ τους», είπε ο Γκι Πετιζι-
ράρ παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία του.

Σε μία πρώτη αποτίμηση της κατάστασης στο 
ελληνικό χάντμπολ χαρακτήρισε ως πολύ θετική την 
προβολή του αθλήματος από τη δημόσια τηλεόραση 
για το συγκεκριμένο σκοπό της ανάπτυξης (στη Γαλ-
λία το άθλημα προβάλλεται στη συνδρομητική τηλε-
όραση), ενώ τόνισε ότι είναι σημαντική η υποστήριξη 
της Πολιτείας που παρέχει προπονητικό δυναμικό 
στην Ομοσπονδία μέσω των αποσπάσεων. Επίσης 
θεώρησε σημαντικό βήμα την ένταξη στο πρόγραμ-
μα Sports Excellence, καθώς και την ανάληψη του 
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εφήβων του 2021, 
που παρέχει αγωνιστικά και οικονομικά κίνητρα.

Σε αντιδιαστολή, χαρακτήρισε εύθραυστο το οι-
κονομικό μοντέλο, σε συνάρτηση με τις χορηγίες και 
τα εισιτήρια που κόβουν οι ομάδες. Πρότεινε τη δη-
μιουργία λίγκας υψηλού επιπέδου υπό την ομπρέλα 
της ΟΧΕ ώστε να βελτιωθεί εμπορικά και αγωνιστικά 
το προϊόν, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα της επι-
μόρφωσης των προπονητών.

Χάντμπολ παντού
Μεταξύ άλλων, ο Γκι Πετιζιράρ τόνισε την ανάγκη 

να παιχθεί το χάντμπολ σε όλους τους νομούς της χώ-
ρας, ώστε να διευρυνθεί η «δεξαμενή» των αθλητών, 
σημειώνοντας ότι «για παράδειγμα η άνθιση του γαλ-
λικού χάντμπολ ήρθε από αθλητές που προέρχονται 
από την περιφέρεια της χώρας και των αποικιών». Για 
το σκοπό αυτό πρότεινε τη δημιουργία μίας επιτροπής 
με αντικείμενο την ποσοτική βελτίωση του αθλητικού 
δυναμικού, ακόμη και με εργαλείο τη δημιουργία συλ-
λόγων σε περιοχές που δεν υπάρχει το άθλημα.

Στο μικροσκόπιο οι Εθνικές
Αναφορικά με τις Εθνικές ομάδες, χαρακτήρισε ε-

πίσης θετικό ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων 
του 2021 θα διοργανωθεί στην Αθήνα και τόνισε την 
ανάγκη να είναι ανταγωνιστικό το αντιπροσωπευτικό 
συγκρότημα και να επιδιώξει τη διάκριση. «Μετά το 
2021, όμως, τι;», αναρωτήθηκε, σημειώνοντας ότι 
πρέπει να υπάρξουν αγωνιστικά οφέλη με στόχο να 
γίνει σταδιακά πιο ανταγωνιστική η Εθνική ανδρών. 
Μάλιστα για τους άνδρες έθεσε ως πρώτο ρεαλιστικό 
στόχο την άνοδο στην 24άδα της ευρωπαϊκής κατά-
ταξης από την 32η θέση σήμερα και υπογράμμισε 
ότι έτσι η Εθνική θα μπορεί να διεκδικεί με αξιώσεις 
την παρουσία της σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργα-
νώσεων.Αναφορικά με την Εθνική Εφήβων του 2021 
πρότεινε να είναι ανοικτή και στην ηλικιακή κατηγορία 
των παίδων, εφόσον υπάρχουν εξαιρετικά ταλέντα. 
«Είναι καλύτερο σε μία αποστολή να πάρει μέρος έ-
νας αθλητής νεότερος σε ηλικία που έχει τα φόντα να 
αφήσει το στίγμα του στο άθλημα, από κάποιον με-
γαλύτερο που δεν έχει τις ανάλογες προδιαγραφές», 
είπε χαρακτηριστικά. Επίσης φρόντισε να αυξηθούν 
οι αγώνες στις συγκεκριμένες ηλικίες ακόμη και με 
διοργανώσεις μεταξύ των Ενώσεων, ώστε οι αθλητές 
να έχουν πιο πολλά παιχνίδια στα πόδια τους και 
επισήμανε την ανάγκη για ακόμη πιο δυνατά διεθνή 
φιλικά με κορυφαίες δυνάμεις του χώρου.

Δημιουργία προπονητικών κέντρων 
Ενισχυτικά, μεταξύ άλλων πρότεινε τη δημιουρ-

γία τουλάχιστον δύο εθνικών αθλητικών κέντρων σε 
Βορρά και Νότο, όπου θα συμμετέχουν περίπου 40 
επίλεκτοι αθλητές ηλικίας 14 έως 19 ετών, με στόχο 
την αθλητική τους βελτίωση. Στα συγκεκριμένα α-
θλητικά κέντρα, οι αθλητές θα προπονούνται από τη 
Δευτέρα έως την Πέμπτη και έπειτα θα ενσωματώ-
νονται και πάλι στους συλλόγους τους για τις αγωνι-

στικές υποχρεώσεις του Σαββατοκύριακου. Οι επίλε-
κτοι αθλητές που θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα, δεν θα έχουν το δικαίωμα μεταγραφής 
σε άλλο σύλλογο. Για την επιτυχία του εγχειρήματος 
τόνισε ότι είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ ομο-
σπονδιακών και σωματειακών προπονητών.

Καλύτερος συντονισμός
Για την καλύτερη αξιολόγηση, συνεργασία και τον 

συντονισμό Εθνικών ομάδων, ανάπτυξης και σωμα-
τείων στο πλαίσιο ενός πολυεπίπεδου προγράμμα-
τος, ο Γκι Πετιζιράρ πρότεινε να δημιουργηθεί θέση 
τεχνικού διευθυντή, ο οποίος θα αποτελεί και τον 
συνδετικό κρίκο μεταξύ του Γάλλου συμβούλου και 
όλων των εμπλεκομένων προπονητών, υπαλλήλων 
και συνεργατών.

Εκπαίδευση προπονητών 
Ο Γκι Πετιζιράρ μεταξύ άλλων σημείωσε ότι σή-

μερα δεν υπάρχει Έλληνας προπονητής που να έχει 
Masters Coach/Pro Licence, που από του χρόνου 
θα είναι υποχρεωτικό για Εθνικές ομάδες και συλλό-
γους που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις. Ο Γάλλος λέκτορας τόνισε την ανάγκη περαι-
τέρω κατάρτισης των Ελλήνων προπονητών πάνω 
στις σύγχρονες μεθοδολογίες.

Μείωση εξόδων – διαιτησία
Ο στρατηγικός σύμβουλος της ΟΧΕ χαρακτήρισε 

υπερβολικά τα έξοδα για τη διαιτησία, ιδίως στους 
αγώνες των ηλικιακών πρωταθλημάτων. Μάλιστα, 
πρότεινε στους αγώνες των μικρών ηλικιών να έχουν 
τη δυνατότητα να σφυρίζουν αμισθί αθλητές, του-
λάχιστον δύο χρόνια μεγαλύτεροι των ηλικιών που 
αγωνίζονται. Επίσης πρότεινε να μην είναι υποχρε-
ωτική η παρουσία γιατρού ή άλλου εξειδικευμένου 
προσώπου από τον κλάδο της υγείας στους αγώνες, 
αλλά παράλληλα κάθε σωματείο να έχει προπονητή 
ή συνοδό με βασικές γνώσεις για πρώτες βοήθειες.

Beach handball και σάλα
Με δεδομένες τις επιτυχίες του beach handball με 

κορυφαία την κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλή-
ματος από την Εθνική Γυναικών, ο Γάλλος λέκτορας 
της IHF πρότεινε την περαιτέρω προσπάθεια ώστε 
να διευρυνθεί η βάση αθλητών και αθλητριών. Μάλι-
στα, τόνισε ότι θα ήταν καλό σταδιακά οι αθλητές και 
οι αθλήτριες των Εθνικών Oμάδων να μην προέρ-
χονται από τη σάλα, ώστε να μπορεί να υπάρξει κα-
λύτερος προγραμματισμός των αντιπροσωπευτικών 
συγκροτημάτων σε χάντμπολ και beach handball.

Η παρουσίαση των προτάσεων του Γκι Πετιζιράρ
από τον στρατηγικό Σύμβουλο της ΟΧΕ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  περιοχή 
ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου 
ορ., 95 τ.μ. καθαρό με 
3ΔΣΚ μπάνιο, διαμπε-
ρές, ατομική θέρμανση. 
Χρήζει ανακαίνισης. Τι-

μή 32.000 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080 & 6973 
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρι-
σμα 92 τ.μ., 2οε όρ., με 
άνετες σκάλες, σε καλή 
κατάσταση, γίνεται με 3 
δωμάτια, σαλοκουζίνα, 

μπάνιο. Τιμή 35.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονοκα-
τοικία 72 τ,.μ. σε οικό-
πεδο 800 τ.μ. στο Γιαν-
ναχώρι Νάουσας, με κε-
ραμοσκεπή, κουφώματα 
αλουμινίου, με καλορι-
φέρ. Τιμή συζητήσιμη. 

Τηλ.: 6971 539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320 
τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, περιφραγμέ-
νο. Τηλ.: 6936727365 και 
6972021312

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
310 τ.μ., εντός σχεδίου, 

με συντελεστή δόμη -
σης 0,8, χτίζει 240 τ.μ., 

γωνιακό κοντά στα Πο-
λυκλαδικά, σε οικοδομ-
μένο σημείο. Τηλ.: 6948 
386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί 
της περιφερειακής οδού 
σε εξαιρετιή τιμή. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Ώ-
ρες επικοινωνίας: 09.00-
14.00. Τηλ.: 6945 122583. 
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα 43 τ.μ. σαλό-
νι-κουζίνα, κρεβατοκάμα-
ρα και W.C., Αθανασίου 
Διάκου 53 Βέροια. Τηλ.: 
6978 657013.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα 60 τ.μ. στο κέ-
ντρο της Βέροιας (δω-
μάτιο, σαλόνι, κουζίνα, 
W.C.), πλήρως ανακαι-
νισμένο,  4ος όροφος 
ρετιρέ, κεντρική θέρμαν-
ση. Πληρ. τηλ.:  6945 
495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ  ενοι-

κιάζεται γραφείο με τρεις 
χώρους κατάλληλο για κά-
θε χρήση. Τιμή 250 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 68080 & 6973 
735020.

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

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

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

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

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

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

λούν στο: Fax : 23330 27806 και
e-mail: info@almifoods.gr
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ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζε-
ται κατάστημα 100 τ.μ., 
με μπαλκόνι 180 τ.μ. και 
1ος όροφος διαμέρισμα 
90 τ.μ. σε χωραφοοικό-
πεδο 2.315 τ.μ., κεντρι-
κή θέρμανση, ηλιόθερμο. 
Τιμή λογική. Τηλ.: 6971 
706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-
γελματική στέγη, εμβαδού 
45 τ.μ., αποτελούμενη από 
2 χώρους, πλήρως ανακαινι-
σμένους (δίπλα στα Αστικά), 
1ος όροφος. Τηλ.: 23310 
60632 & 6946 740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην 
Ανοίξεως, έναντι πάρκου 
Αγ. Αναργύρων χώρος 90 
τ.μ. (ημιόροφος) κατάλλη-
λα διαμορφωμένος, γω-
νία, φωτεινός, με θέα το 
πάρκο, πλήρως ανακαι-
νισμένος, αυτόνομη θέρ-
μανση, a/c, 1 δωμάτιο, 1 
ενιαίος πολύ μεγάλος χώ-
ρος, χωλ, μπάνιο, κουζινα 
εξοπλισμένη, μπαλκόνι 
περιμετρικό (ελάχιστα 
κοινόχρηστα). Τηλ.: 6948 
744632, 6976 769046 (α-
πόγευμα 18.00-20.00).

ΝΑΟΥΣΑ  ενοκιάζο -
νται επαγγελματικοί χώ-
ροι, γραφεία, με ατομική 
θέρμανση. Πληροφορίες 
στο τηλ.: 23320 24784 & 
6971 779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  κοπ έ λα 
για αρτοζαχαροπλαστείο 
στη Βέροια, με δίπλωμα 
για μηχανάκι. Τηλ.: 6986 
740172.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

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

Πάρκινγκ,  Τιμή 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24526 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105968 ΠΑΠΑΚΙΑ, ενοικιάζονται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23019 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Οροφοδια-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 12885 ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 14421 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

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

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

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

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

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
SEVEN7EEN-RADIANT–LORVENN
ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6937241231



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

ZHTEITAI για εκπαι-
δευτική υπηρεσία στην 
περιοχή της Βέροιας, νέ-
ος ή νέα  πτυχιούχος ΑΕΙ, 

συναφών της εκπαίδευσης 
ειδικοτήτων. Απαιτείται κα-
λή επαφή με παιδιά ηλι-
κιών 6-12, ευστροφία και 
εγρήγορση. Αιτήσεις και 
βιογραφικά γίνονται δεκτά 
έως της 30/3/2019 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
brainlandzervou@gmail.
com,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πτυχ ιού -
χος φαρμακοποιός για να 
εργασθεί σε φαρμακείο 
της Βέροιας. Τηλ.: 6942 
840223.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο με 
γνώσεις Λογιστικής βιβλί-
ων Γ΄ κατηγιρίας Αγγλι-
κών για γραφείο Συν/σμού 
στην περιοχή του Διαβα-
τού. Τηλ.: 23310 44445 & 
αποστολή βιογραφικών 
στο: asifaist@otenet.gr.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ 30 τ.μ. με ντουλάπα 170 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 190 €
ANOIΞΕΩΣ 38 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο λουξ 
220 €
ΕΛΗΑ 40 τ.μ. 16 ετών επιπλωμένο καλό 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. με ατομικό λέβητα 170 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επι-
πλωμένη 220 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. λουξ επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΚΤΕΛ 90 τ.μ. ανακαινισμένο με ατομικό λέβητα 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. καλό με θέα & ντουλάπες 300 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας επιπλωμένο καλό 340 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 350 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι θέα 
300 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 250τ.μ. βίλα υπερλουξ 550 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά 
χαμηλές
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€
ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 35 στρ. χερσο  60000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη <<Μελιο>>

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, 

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

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

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

email: info@tsamitros.gr
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ TSIFLIDIS SECURITY
ζητάει πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο 
προσωπικός ασφαλείας για μόνιμη ερ-
γασία όπως επίσης και μία κοπέλα για η-
μιαπασχόληση. Πληροφορίες στα γραφεια 
της εταιρίας μας Θεσσαλονίκης 45 και α-
ποστολή βιογραφικών στο e-mail: sales@
securitytsiflidis.gr.

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσω-

τερική, 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
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα 

Αρμονίου & Ακορντεόν για αρχάριους και 
προχωρημένους. Τηλ.: 6946 364695 & 
23310 21842.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και 
εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε παι-
διά δημοτικού και γυμνασίου. Τμές πο-
λύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980 
973819.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συνταξιούχος, ευκα-

τάστατος, ζητά γνωριμία με κυρία ηλικίας 

55-70 ετών, για σοβαρή σχέση. 
Τηλ.: 6989 007541.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA SIVIC C,

μπλέ χρώμασε καλή κατάσταση 
και πολύ καλή τιμή. Τηλ: 
6974544844 και 23310-
25476

ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTA 
YARIS 1.300 κ.ε., μο-
ντέλο 2007, αυτόματο, 
με ταχύητες, 30.500 χι-
λιόμετρα, σε καλή κα-
τάσταση, μαύρο. Τηλ.: 
2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξυλολέ-

βητας Solid Max τριετί-
ας σε καλή κατάσταση 
600 ευρώ. Θερμαίνει 
επιφάνεια 200 τ.μ. Τηλ.: 
6945 122583.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλή-
ρες φοιτητικό δωμάτιο 
λευκό με στρώμα, πλυ-
ντήριο ρούχων 45άρι, 
διπλή ντουλάπα, κανα-
πές που γίνεται διπλό 
κρεβάτι ,  γραφείο με 
λευκό τζάμι αμμοβολή 
και συρταριέρα γραφεί-
ου. Τηλ.: 6978 335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβά-
τι  μονό με το στρώ-
μα. Πληρ. τηλ.: 6973 
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα 

γραφειου, σαλόνι SATO μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι, 
τραπεζάκι, τραπέζι πτυσσόμενο συσκέψεων, ντου-
λάπα με κλειδαριά (κερασί), ντουλάπα-ράφια (μελί), 
καναπέδες, όλα σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 23310 
21210, Κιν.: 6978 004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

info@tsamitros.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ακτινολόγος
πουναδιαθέτειαπαραίτητηεργασιακή
εμπειρίασεμαγνητικόκαιαξονικό το-
μογράφο.Αποστολήβιογραφικώνστο
e-mail:cvradiographer@gmail.com.



Η ΕΣΕΕ  με σχετική ενημερωτική Εγκύκλιο που έστειλε στις Ομοσπονδίες και στους 
Εμπορικούς Συλλόγους διευκρινίζει το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων και το καθε-
στώς πληρωμής των μισθωτών υπαλλήλων για την Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου. 

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης εγκυκλίου αναφέρει:
«Σε ό,τι αφορά την  Καθαρά Δευτέρα, η ΕΣΕΕ γνωστοποιεί ότι αυτή δεν περιλαμβάνεται 

στις εξαιρέσιμες εορτές (υποχρεωτικές αργίες), επομένως είναι εργάσιμη ημέρα και έγκειται 
στον κάθε έμπορο –επιχειρηματία εάν η επιχείρηση θα λειτουργήσει ή όχι.  Δεδομένου, λοι-
πόν, του χαρακτήρα της ως μη υποχρεωτικής αργίας, τα εμπορικά καταστήματα  μπορούν 
να ανοίξουν νόμιμα, χωρίς να 
οφείλουν προσαυξημένο ημε-
ρομίσθιο ή άλλες επιβαρύνσεις 
στους εργαζόμενούς τους». 

Για την πόλη της Βέροιας, η 
Καθαρά Δευτέρα έχει 
καθιερωθεί ως “εθιμι-
κή” αργία και το σύνο-
λο των καταστημάτων 
παραμένουν κλειστά, 
με εξαίρεση να απο-
τελούν τα καταστήμα-
τα διατροφής (φούρ-
νοι, παντοπωλεία, μα-
νάβικα, super market) 
που εξυπηρετούν τις 
ανάγκες του κοινού 
την συγκεκριμένη η-
μέρα.

Ο Εμπορικός Σύλ-
λογος  Βέροιας θεω-
ρεί πως δεν υπάρχει 
λόγος αλλαγής της 
άτυπης αργίας και 
καλεί τους συναδέλ-
φους να τηρήσουν 
το “έθιμο” και αυτή 
τη χρονιά και εύχεται 
ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ!

«Εθιμική» αργία η Καθαρά Δευτέρα 
για την Αγορά της Βέροιας
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CMYK

P Όλο αρακά, σπανα-
κόρυζο και μπάμιες, έκανα 
κι εγώ την επανάστασή μου 
στο σπίτι προχθές. Έφαγα 
μόνο τα δεύτερα πιάτα…

 
P Η ζωή μου άδειο πιά-

το, που έλεγε κι ο Μητροπά-
νος.

 
P Διότι στης ψυχής 

το παρακάτω φτάνεις άνετα. 
Του στομαχιού το παρακάτω 
είναι ο δύσκολος στόχος.

 
P Έμαθε κι η κυρά-Θοδώρα απέναντι τα 

νέα. Κατάργησε τα μαρούλια στον μπαρμπα-Μή-
τσο και τον άρχισε τα άισμπεργκ.

 
P Κι άρχισε να περηφανεύεται αυτός 

στο καφενείο ότι στο σπίτι τελευταία τρώει 
μόνο βορειοδυτική κουζίνα.

 
P Σου λέει αυτό το άισμπεργκ θα είναι ή 

γερμανικό ή ιρλανδικό ή δανικό.
 
P Ποιος να του το έλεγε ότι είναι δανει-

κό.
 
P Προσωπικά δεν θα με τρόμαζε διόλου η 

πράσινη δίαιτα, αν δεν έβλεπα τον όγκο των αγε-
λάδων που τρώνε μόνο χορταράκι.

 
P Μην μιλάς / μην γελάς / κινδυνεύει η 

αγελάς.

 
P (Η Ελλάς να δεις!)
 
P Μόνον δεύτερα πιάτα λοιπόν στο σπί-

τι, εναντίον των επιλογών της αγάπης. Τη λες 
και επανάσταση της σαλάτας.

 
P Με λες Γκουαϊδό της κουζίνας ε;
 
P Έπιασε τόπο ωστόσο η διαμαρτυρία. 

Άρχισε ξανά να μελετάει τον Τσελεμεντέ.
 
P Είχε να διαβάσει τόσο από τότε που διά-

βαζε για να δώσει σήματα.
 
P Ξέρετε, στα σήματα έχεις δικαίωμα 

μόνο ενός λάθους. Η αγάπη δεν τα περνούσε, 
ακόμη κι αν είχε δικαίωμα μόνο ενός σωστού.

 
P Έρμη μελέτη Τσελεμεντέ. Χθες έκανε 

φακές.

 
P Εκ των υστέρων θυμήθηκα ότι αυτός 

που διάβαζε ήταν Τσελεμεντές μαϊμού. Τον 
είχα πάρει από πλανόδιο μαύρο αντί πινακίου 
φακής.

 
P Φακές με ήλιο ρε φίλε! Σαν να φοράς σα-

γιονάρα στο χιόνι.
 
P Και μετά έμαθα ότι η φακή είναι η προ-

στάτιδα αγία όλων των ντιλιβεράδων.
 
P Και:
 Ένας πιλότος χάνει τη ζωή του σε αεροπορικό 

δυστύχημα και επειδή είχε πολλές αμαρτίες, πάει 
στην κόλαση. Τον υποδέχεται ο Διάβολος και του 
λέει:

«Υπάρχουν τρεις πόρτες, άνοιξε να δεις τι έχει 
η κάθε μία και να διαλέξεις».

Ανοίγει ο πιλότος την πρώτη πόρτα, βλέπει έ-
ναν εξομοιωτή πτήσης κι έναν βλοσυρό εκπαιδευ-

τή να έχει βάλει κάτω έναν ταλαίπωρο και να τον 
ταράζει στην εξέταση. Ανοίγει την δεύτερη πόρτα, 
βλέπει έναν άλλο ταλαίπωρο να κάθεται να δια-
βάζει ένα εγχειρίδιο 7.000 σελίδων κι έναν επίσης 
βλοσυρό εκπαιδευτή να τον μαστιγώνει, κάθε που 
σηκώνει κεφάλι από το βιβλίο. Ανοίγει την τρίτη 
πόρτα, βλέπει έναν βλοσυρότερο κυβερνήτη να 
βρίζει τον συγκυβερνήτη του ότι είναι ηλίθιος, α-
δέξιος, βλάκας και όλα τα κακά της Γης. Υπάρχει 
όμως και μία τέταρτη πόρτα. Την ανοίγει και βλέ-
πει έναν πιλότο περιτριγυρισμένο από όμορφες 
κοπέλες που του κάνουν διάφορες περιποιήσεις 
και αυτός τις φέρνεται ανατολίτικα. Πάει λοιπόν 
και λέει στον Διάβολο:

-Βρήκα μία τέταρτη πόρτα, εκεί μέσα την περ-
νάει ζάχαρη ο τύπος, εκεί θέλω να με βάλεις.

-Λάθος πόρτα διάλεξες πιλότε, τού λέει ο Διά-
βολος. Εκεί μέσα είναι η κόλαση για τις αεροσυ-
νοδούς!

Κ.Π.
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