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Φως στο αδιέξοδο
της δημοτικής περιουσίας 

στη Νάουσα
Πέρασε από 40 κύματα η υπόθεση της ΕΤΑ 

Α.Ε. στη Νάουσα και τελικά στην προχθεσινή 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου φαίνεται 
ότι  ξεκόλλησε η υπόθεση. Με την ψήφιση της 
εκκαθάρισης, ουσιαστικά η δημοτική περιουσία 
σώζεται και ανοίγονται προοπτικές για την ανά-
πτυξη και αξιοποίησή της. Μελανό σημείο η πλή-
ρης απουσία της μείζονος αντιπολίτευσης και των 
ανεξαρτητοποιημένων συμβούλων από την πα-
ράταξη Κουτσογιάννη, που στην παρούσα φάση 
θα ήταν χρήσιμη η παρουσία τους για να υπάρξει 
αντίλογος. Πέρα από τις προσωπικές έριδες πρέ-
πει να καταστεί σαφές προς όλους, ότι το Κιόσκι, 
το ξενοδοχείο Βέρμιο, το άλσος του Αγ. Νικολάου 
είναι κομμάτι της ιστορίας της Νάουσας και όχι 
απλά περιουσιακά στοιχεία και θα πρέπει η ανά-
δειξη και αξιοποίησή τους να ενώνει και όχι να 
διχάζει το δημοτικό συμβούλιο. Για να ανθίσουν 
και να γεμίσουν ζωή και πάλι ιστορικά σημεία α-
ναφοράς για την πόλη της Νάουσας. 
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Φροντίστε την πολυσύχναστη 
διαδρομή Βέροια-Μακροχώρι

Η διαδρομή από την οδό Θεσσαλονίκης περνώντας τις 
γραμμές του ΟΣΕ μέχρι και την είσοδο του Μακροχωρίου στο 
ΔΑΚ Βικέλας, είναι μια ιδιαίτερα πολυσύχναστη διαδρομή, με 
αυξημένη κίνηση οχημάτων. Χθες το μεσημέρι στην ραδιοφωνι-
κή  εκπομπή  ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6, ακροατές με 
μηνύματά τους ανέφεραν ότι μετά τις σιδηροδρομικές γραμμές 
οφωτισμόςείναιπροβληματικόςμεκαμένεςλάμπες, ενώ 
δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με ασφάλεια ούτε ποδήλατο, ούτε 
πεζός. Για το θέμα του ηλεκτροφωτισμού, όπως είχαμε θίξει και 
παλαιότερα για την γέφυρα 66 μετά το Μακροχώρι, υπεύθυνη 
είναι αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας στην Θεσσαλονίκη 
και καλό είναι να ενημερωθούν για να αποκαταστήσουν τον 
φωτισμό. Όσο για τα ποδήλατα και τους πεζούς, είναι κρίμα ο 
δρόμος που οδηγεί στην Δ.Ο.Υ. Βέροιας και στο μεγαλύτερο 
αθλητικό κέντρο της περιοχής, που είναι μια τεράστια ευθεία 
να μην αξιοποιηθεί ανάλογα. Η κατασκευή πεζοδρομίου και 
ποδηλατοδρόμου με προστατευτικά πραγματικά θα άλλαζε την 
εικόνα του δρόμου, αλλά κυρίως θα τον χρησιμοποιούσαν πεζοί 
και ποδηλάτες με ασφάλεια. Για σκεφτείτε το… 

Καταρρακτώδηςβροχήγιαλίγαλεπτά
χθεςστοκέντροτηςΒέροιας

Για περίπου 10 λεπτά διήρκησε η 
πολύ έντονη νεροποντή γύρω στις 8 
το βράδυ στο κέντρο της Βέροιας. Αν 
και από νωρίς είχε ρίξει λίγες ψιχά-
λες, τίποτα δεν προμήνυε την ξαφνική 
μπόρα με αστραπές και έντονη βρο-
χόπτωση που πέρασε και πλημμύρισε 
σε μόλις λίγα λεπτά τους κεντρικούς 
δρόμους της πόλης. Μην ξεχνούμε ότι 
έχουμε άνοιξη, με τον καιρό να αλλάζει 
συνεχώς και να φέρνει και ανοιξιάτι-
κες μπόρες. Αλίμονο στις καλλιέργειες, 
που για λίγα λεπτά μπόρας μπορεί να 
χαθεί ο κόπος όλης της χρονιάς. Ας ελ-
πίσουμε ότι δεν σημειώθηκαν ζημιές…

«Μαιευτήριο» 
κουνουπιών

τα στάσιμα νερά
στα αρδευτικά 

κανάλια
Η ζέστη και υγρασία των τελευταίων ημε-

ρών είναι συνθήκες που ευνοούν τον πολλα-
πλασιασμό των κουνουπιών και θα πρέπει 
έγκαιρα να ληφθούν μέτρα για να προλά-
βουμε την αύξηση του πληθυσμού τους. 
Αναγνώστης μας έστειλε φωτογραφίες από 
αρδευτικό κανάλι στο Κάτω Μακροχώρι, λίγα 
μέτρα από τα σπίτια του οικισμού. Όπως 
μπορείτε να διακρίνετε το λιγοστό στάσιμο 
νερό που λιμνάζει είναι βασική εστία και 
σωστό «μαιευτήριο» για την αναπαραγωγή 
των κουνουπιών. Πολύ εύστοχα επεσήμανε ο αναγνώστης, ότι αν δεν έχουν άμεσα σκοπό να ραντίσουν, υπάρχει 
και η εύκολη και οικολογική λύση να αφήσουν τα νερά να τρέξουν, ώστε να καθαρίσουν τα κανάλια. Το θέμα τέθηκε 
και στην προηγούμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, παρόλο που δεν είναι αρμοδιότητα του δήμου, αλλά 
όπως απάντησε σε σχετική ερώτηση ο αντιδήμαρχος Θ.Κορωνάςοι άνθρωποι των τοπικών κοινοτήτων μπορούν να 
υποδείξουν τα σημεία SOS στα συνεργεία της περιφέρειας για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επομέ-
νως γρήγορα αντανακλαστικά και συνεργασία των υπηρεσιών για να περιοριστούν τα κουνούπια… γιατί σέρνεται και 
Ιός του Δυτικού Νείλου! 

Για15χρόνιαεκμισθώνεταιτοδημοτικό“Κιόσκι”
τηςΝάουσας

Εκ νέου εκμισθώνεται, για 15 χρόνια, 
το δημοτικό ‘Κιόσκι’ της Νάουσας, μέσω 
διαγωνισμού το επόμενο διάστημα, μετά 
την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
το βράδυ της Δευτέρας. 

«Μετά την αποτυχία και αστοχία της 
πρώτης εκμίσθωσης, η λύση που βρήκαμε 
είναι η θέσπιση πολύ υψηλής εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης…» είπε σχε-
τικά ο δήμαρχος ΝίκοςΚουτσογιάννης, 
υπενθυμίζοντας ότι κάτι τέτοιο έγινε και 
στην πρόσφατη εκμίσθωση του αναψυ-
κτήριου στο αθλητικό κέντρο του άλσους 
Αγίου Νικολάου.

Οι πληροφορίες λένε ότι έχει εκδηλωθεί  
ήδη ενδιαφέρον από δύο τουλάχιστον ιδι-
ώτες, από τη Νάουσα.

Κατάλληλογιαπλήρηάσκησηγιατρώνστηνειδικότητα
τηςκαρδιολογίας,τοαιμοδυναμικότουΝοσοκομείου

Βέροιας,μευπουργικήαπόφαση
 Διαβάζουμε στη σελίδα της Φρό-

σωςΚαρασαρλίδου, στο facebook:
«Ευόδωσαν οι προσπάθειες μας 

για την αναγνώριση του αιμοδυ-
ναμικού εργαστηρίου της καρδιο-
λογικής κλινικής του Νοσοκομείου
Βέροιας για χορήγηση πλήρους 
άσκησης των ειδικευόμενων στην 
επεμβατική καρδιολογία, γεγονός 
που αναβαθμίζει σημαντικά την εν 
λόγω κλινική και γενικότερα το Νο-
σοκομείο Ημαθίας. Σε συνεργασία 
με τον υπεύθυνο αιμοδυναμικού ερ-
γαστηρίου της καρδιολογικής κλι-
νικής του Νοσοκομείου Βέροιας κ.
Αντώνη Σαμαρά και του Διοικητή 
κ.Μαυρογιώργου καταφέραμε το 
αίτημα μας να γίνει πράξη». 

Μια καλή είδηση για τη Βέροια 
και την Ημαθία, με τις ευχαριστίες 
της τοπικής βουλευτού προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Πολάκη.

 Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, το τελευταίο εξάμηνο έχουν γίνει στο αιμοδυναμικό 123 αγγειοπλαστικές 
στεφανιαίων, αυξημένες κατά 20% σε σχέση με την αντίστοιχη εποχή πέρυσι.
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Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας:
«Ανησυχούμε για ζημιές σε βερίκοκα, δαμάσκηνα 

και ακτινίδια, λόγω του καιρού»
Την ανησυχία τους για ζημιές λόγω των καιρικών συνθηκών στα βερίκοκα, στα δαμάσκηνα και στα ακτινίδια, εκφράζει με  ανακοίνωσή του, ο Αγροτικός Σύλλογος  Γεωργών Βέροιας, Παράλληλα διαμαρτύρεται διότι δεν 

είχαν καμία ανταπόκριση από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς για τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής.
Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:
«Εκφράζουμε την βαθιά μας ανησυχία για όσα συμβαίνουν (λόγω των καιρικών συνθηκών) στην αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα για τις ζημιές που έχουν προκληθεί στα βερίκοκα, τα δαμάσκηνα και τα ακτινίδια. 
  Διαμαρτυρόμαστε έντονα τα τελευταία χρόνια για τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα της κλιμματικής αλλαγής χωρίς όμως καμμία ανταπόκριση από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς.   Τις επιπτώσεις ατές δυ-

στυχώς σαν αγρότες που έχουμε άμεση επαφή με το περιβάλλον τις ζούμε στο πετσί μας καθημερινά.
  Επιτέλους  η περιβόητη διεύρυνση των καλύψεων, η  τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η κάλυψη  για τις επιπτώσεις της κλιμματικής αλλαγής στην παραγωγή  ας γίνουν πράξη. Η αναμονή και η κοροϊδία έ-

χουν και τα όριά τους  
    Καλούμε τον  ΕΛΓΑ να επιληφθεί των ζημιών και να προχωρήσει σε αναγγελίες ώστε άμεσα να ξεκινήσουν οι δηλώσεις και να εκτιμηθεί το μέγεθος των ζημιών.  

Για τον Α.Σ. Γεωργών Βέροιας 
Ο  Γραμματέας ο Πρόεδρος 

Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος Χαλκίδης Αναστάσιος» 

Ψηφίστηκε ομόφωνα η εκκαθάριση της ΕΤΑ Α.Ε. 
-Νίκος Κουτσογιάννης: «Το άλσος θα συνεχίσει να είναι η ψυχή της Νάουσας…» 

-Απουσίαζε σύσσωμη η παράταξη Καραμπατζού και οι ανεξαρτητοποιημένοι της παράταξης Κουτσογιάννη
Η εκκαθάριση της ΕΤΑ Α.Ε., και μέσω αυτής η διάσωση του ακινήτου 

και του άλσους Αγίου Νικολάου, όπως ειπώθηκε από τους εκκαθαριστές 
Θάνο Τσιαμούλο και δήμαρχο Νίκο Κουτσογιάννη, ψηφίστηκε ομόφωνα 
στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας, στη Νάουσα.

«Οι Ναουσαίοι δεν πρέπει πλέον να ανησυχούν. Η δημοτική περιου-
σία έχει σωθεί για να τη χαίρονται όλοι. Το άλσος θα συνεχίσει να είναι 
η ψυχή της Νάουσας…» είπε φανερά φορτισμένος ο δήμαρχος κλείνο-
ντας την εισήγησή του.

«Το θέμα της ΕΤΑ το κληρονόμησα, δεν το δημιούργησα. Αντί οι 
δημιουργοί του προκάτοχοί μου να συμπράξουν για τη λύση του, στά-
θηκαν απέναντι. Αλλά ο λαϊκισμός είναι ασθένεια που δεν θεραπεύεται. 
Στην προσπάθεια επίλυσής του υπήρξε ταλαιπωρία όλων μας μέχρι εκεί 
που δεν πάει. Με τεράστια ψυχολογική πίεση, δεσμεύσεις περιουσίας, 
στέρηση της μισθοδοσίας μου και 120 μήνες φυλάκισης. Εμείς όμως 
τιμήσαμε την ψήφο των συνδημοτών μας, θυσιάσαμε σχεδόν τα πάντα. 
Και σήμερα, οι παρόντες και παρούσες δημοτικοί σύμβουλοι επέλεξαν 
να είναι στη θέση τους για να τιμήσουν αυτούς που τους ψήφισαν. 
Κάποιοι άλλοι όχι. Είναι πάλι απόντες…» τόνισε ο δήμαρχος, δεδομέ-
νου από τη συνεδρίαση απουσίαζαν όλοι οι σύμβουλοι της παράταξης 
Καραμπατζού και οι ανεξαρτητοποιημένοι του συνδυασμού της πλειο-
ψηφίας.

Κουτσογιάννης: Ιστορική μέρα
Αναφερόμενος στο ιστορικό της επιχείρησης ο κ. Κουτσογιάννης 

ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είναι μια ιστορική μέρα.
«Μετά από πολύ μεγάλη ταλαιπωρία ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση. 

Το ακίνητο κινδύνευε να κατασχεθεί ακόμη και για λογαριασμό 30.000 
ευρώ για αρακάδες, φασολάκια και λοιπά κατεψυγμένα είδη! Λαϊκιστές 
από τότε στόχευαν στο πρόσωπο του δημάρχου. Η ΕΤΑ ήταν η μόνη 
δημοτική επιχείρηση στην Ελλάδα με περιουσιακά 
στοιχεία. Με απεμπόληση δημοτικής περιουσίας, 
αφού εγκληματικά το 2010 έγινε Α.Ε. Είχε ζημίες 
από το 2008. Το 2010 οι ζημίες ήταν 500.000. Η ε-
πιχείρηση παρανόμως επιχορηγούσε άλλα νομικά 
πρόσωπα και έκανε πλακόστρωτα για πολιτικά ο-
φέλη, λειτουργώντας πάντα με υπερβολικό αριθμό 
εργαζομένων. Οδηγούνταν στην κατάρρευση με 
μαθηματική ακρίβεια. Εκ του νόμου είναι υποχρε-
ωτική η λύση Α.Ε. ΟΤΑ με τρεις ζημιογόνες χρή-
σεις, η ΕΤΑ είχε πέντε. Αλήθεια, ποιος φταίει που 
έκλεισε η ΕΤΑ; Αυτός που δημιούργησε αυτό το 
πρόβλημα ή αυτός που το κληρονόμησε;» τόνισε 
ο δήμαρχος και συνέχισε:

«Το 2015 ήταν 1 εκατ. ευρώ το άνοιγμα, με 
προνομιακό καθεστώς εργασίας, μηδενικό ταμείο 
και τους εργαζόμενους σε επίσχεση. Βάσει νό-
μου έπρεπε να εκποιηθούν τα 20 στρέμματα του 
άλσους για να πληρώσει τους εργαζόμενους και 
τους πιστωτές. Θα χάναμε οριστικά τη δημοτική 
περιουσία. Αναλάβαμε το φορτίο με τον κ. Μά-
ντσιο, κατασχέσεις, και 120 μήνες φυλακή για τα 
χρέη και τις υποχρεώσεις της δημοτικής επιχεί-
ρησης με επιχείρημα της έδρας ‘ποιος σου είπε 
να κατέβεις για δήμαρχος;’ Την ώρα που κάποιοι 
τυχάρπαστοι κυκλοφορούν ακόμη με ψηλά το κεφάλι, ο Κουτσογιάν-
νης πήγε πάνω από 25 φορές στην Αθήνα για το θέμα, να μιλήσει με 
υπουργούς, ακόμη και να μπουκάρει στην ΑΑΔΕ…»

Κλείνοντας την εισήγησή του ο κ. Κουτσογιάννης σημείωσε:
«Σε χρόνο ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα τελείωσε η εκκαθάριση. 

Με απόλυτη διαφάνεια και ειλικρίνεια, στο πλαίσιο των νόμων και των 
αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Θυμίζω ότι οι εκκαθαρίσεις της 
ΚΕΠΑΠ και της ΤΑΒ που ακόμη ολοκληρώνονται…» είπε κλείνοντας ο 
δήμαρχος.

Θ.Τσιαμούλος: Οι στόχοι επιτεύ-
χθηκαν

Ο εκκαθαριστής Θάνος Τσιαμού-
λος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δύο 
χρόνια μετά την απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου ολοκληρώνεται η 
εκκαθάριση.

«Μετά από πολλή δουλειά και ε-
μπόδια, πολλές φορές πρωτόγνωρα. 
Οι στόχοι επιτεύχθηκαν για την πολιτι-
κή διάσωσης του ακινήτου και των θέ-
σεων εργασίας. Ακολουθεί διαδικασία 
μεταβίβασης του ακινήτου στον δήμο 
αμέσως μετά, και μετά η αξιοποίη-
ση…» ανέφερε, υπογραμμίζοντας την 
άψογη συνεργασία και συνεννόηση 
που είχε με τον έτερο εκκαθαριστή 
δήμαρχο.

Το υπόλοιπο των χρεών της επιχεί-
ρησης είναι 2,5 εκατ. ευρώ.

Ρίζος: Ζητώ συγνώμη από τους 
Ναουσαίους

Στις τοποθετήσεις τους οι σύμβου-
λοι τόνισαν μεταξύ άλλων τα εξής:

Ρίζος: Ιστορική στιγμή, αλλά επει-
δή τελειώνει μια ιστορία χρόνων, μια επιχείρηση κόσμημα, όταν έγινε. 
Έγκλημα πράγματι το ότι το 2010 έγινε η ΕΤΑ ανώνυμη εταιρεία. Δυ-
σάρεστο που παίρνουμε την απόφαση. Να δούμε τα λάθη όλων, ώστε 

οι επόμενες γενιές να αξιοποιούν καλύτερα τη δημοτική περιουσία. Δεν 
έγιναν προσπάθειες λειτουργίας από τη σημερινή διοίκηση. Ευθύνες 
και κάποιων εργαζομένων, με τη μία επίσχεση μετά την άλλη. Είναι 
μονόδρομος η έγκριση του ισολογισμού εκκαθάρισης. Οι προσπάθειες 
όμως ευοδώθηκαν χάριν στην αλλαγή του πολιτικού πλαισίου, με τις νο-
μοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Ζητώ συγνώμη από τους Να-
ουσαίους γιατί δεν κρατήσαμε σε λειτουργία την επιχείρηση. Πιστεύω οι 
επόμενες γενιές και διοικήσεις να το αξιοποιήσουν ιδανικά και να πάρει 
ζωή η περιοχή, χωρίς λάθη. Ας μην ψάχνουμε τους μεγάλους επενδυ-

τές, δεν θα έλθει κανένας.
Λακηνάνος: Εμείς θα διαχειριστούμε την ΕΤΑ ως δήμος

Λακηνάνος: Γίνεται προσπάθεια στηλίτευσης των εργαζομένων και 
των υψηλών μισθών τους. αυτοί ήτα που δέχθηκαν την εκ περιτροπής 
εργασία και την περικοπή μισθών, ενώ φύλαγαν το κτήριο. Αντιθέτως, 
τι παραλάβαμε από την ΤΑΒ; Εμείς ως ΛΑΣ είχαμε προβλέψει τις περι-
πέτειες από νωρίς. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε ως 
δήμος και όχι από ιδιώτη.

Βαλσαμίδης: Ευθύνες με ονοματεπώνυμο
Βαλσαμίδης. Η συζήτηση γίνεται στο δημοτικό συμβούλιο και όχι στο 

facebook και στις εφημερίδες με μονομερείς δηλώσεις. Η προηγούενη 
διοίκηση ήταν απερίσκεπτη (παράδοση δημοτικής περιουσίας σε Α.Ε. 
το 2010, τι θα γινόταν αν πτώχευε; Ακόμη και η ίδρυση της εταιρείας 
βασίστηκε σε ψευδή δεδομένα, μελέτη βιωσιμότητας βασισμένη σε 
πλασματικά και ψεύτικα στοιχεία), με παρωπίδες (δημοτική επιχείρηση 
Καταρρακτών στην Έδεσσα έγινε επίσης Α.Ε. το 2010, χωρίς όμως 
παραχώρηση ιδιοκτησίας αλλά μόνο τη χρήση του, παραμύθια λένε 
όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο. Έκανε διαγωνισμό η Έδεσσα με μακρο-
χρόνια εκμίσθωση, εκτεταμένες εργασίες και σε λίγο λειτουργεί. Εμείς 
θα ήμασταν στο ίδιο σημείο αν δεν υπήρχε η δέσμευση του ακινήτου, 
πολιτικό έγκλημα το 2010, άρα δεν μπορούσε να εκμισθωθεί. Όχι άλλο 
σανό!) και ευθύνες με ονοματεπώνυμο (αποφάσεις του 2010, μελέτες 
βιωσιμότητας, δεν θα δεχθώ ευθύνες από άδειες καρέκλες).

«Περάσαμε μια πενταετία για να ξαναφέρουμε τα πράγματα σε ισορ-
ροπία και να έλθει ξανά η ανάπτυξη. Νέα προοπτική ανοίγεται, δεδομέ-
νων των συνθηκών…» είπε κλείνοντας ο αντιδήμαρχος.

Μάντσιος. Με νούμερα, στα χρόνια μη λειτουργίας του ξενοδοχείου 
οι κρατήσεις όλων των ξενοδοχείων έχουν πέσει δραματικά.

Τάκη-Τζέπου. Ευχαριστώ τον δήμαρχο για τη γενναία πολιτική από-
φαση και τον αγώνα που έδωσε για να μην χαθεί το ακίνητο. Εύχομαι το 
στολίδι να πάρει ξανά ζωή.

Δάγγας. Ο Βασίλης Γώγος ως επικεφαλής της μειοψηφίας στο προ-
ηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ζητούσε τους ισολογισμούς της ΕΤΑ από 
το 2013. Δεν έγινε ποτέ. Καμία η ευθύνη της διοίκησής μας, που προ-
σπάθησε να συμμαζέψει και να νοικοκυρέψει.

Παντζαρτζίδης. Ψηφίζω με την επιφύλαξη ότι θα έχουμε και άλλα 
μπερδέματα.
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Με τη μανία του συλλέκτη
και το πάθος του δημιουργού

Γιώργος Κόβας 
Οι συλλογές είναι η μεγάλη 

του αγάπη και σε αυτές 
αφιερώνει όλο το ελεύθερο 

διαθέσιμο του χρόνο. Η 
θεματολογία των συλλογών του 

είναι μεγάλη. Να σημειωθεί 
ότι κάθε συλλογή απαιτεί 

ιδιαίτερες γνώσεις αλλά και 
τεχνικές για τη συντήρηση και 

διαχείρισή της.
Πώς και πότε ξύπνησε το πάθος του συλλέκτη;
Όπως μας λέει, η ομορφιά και η καλαισθησία των παλαιών αντικείμε-

νων ήταν κάτι που τον εντυπωσίαζε από νεαρή ηλικία. Ξεκινώντας με  συλ-
λογή γραμματοσήμων, η οποία εξελίχθηκε σε εκθεσιακή πλέον συλλογή, 

και επωφελούμενος από την πολύχρονη διαμονή του στο εξωτερικό, λόγω 
επαγγελματικών υποχρεώσεων, ήρθε σε επαφή με συλλέκτες, ανθρώπους 
της τέχνης και γενικά με πρόσωπα που αγαπούν τις αντίκες  κι έχουν μερά-
κι για  τα συλλεκτικά σπάνια αντικείμενα.

«Οι προσωπικές μου συλλογές εστιάζουν κυρίως σε εκτεταμένη συλ-
λογή ελληνικών και βαλκανικών ,στρατιωτικών και πολιτικών παράσημων, 
μεταλλίων, κειμηλίων και εγγράφων της νεότερης Ελλάδας από το 1830 
και μετά, μιας εκτεταμένης μελέτης και συλλογής γραμματοσήμων της με-
γάληςκεφαλής του Ερμή από το 1861,αλλα και του ελληνικού γραμματοσή-
μου γενικότερα’, μας λέει ο βεροιώτης Γιώργος Κόβας, προσθέτοντας και 
το  αρχείο του, με πάνω από 180 φωτογραφίες ,έγγραφα και ντοκουμέντα 
της παλαιάς Βέροιας, από το 1875 έως το 1960.

«Τα αντικείμενα που αποτελούν τις συλλογές, έχουν αποκτηθεί κατά 
καιρούς από οίκους δημοπρασιών στο εξωτερικό η και στην Ελλάδα, από 
διάφορες εκθέσεις στο εξωτερικό, η από αγορές, συναλλαγές με άλλους 
ιδιώτες συλλέκτες.

Η συλλογή παράσημων και μεταλλίων ,όπως και των γραμματοσήμων, 
(φιλοτελισμός) είναι ένα χόμπι που βασίζεται στη γνώση, στη μελέτη, 
στο ένστικτο πολλές φορές, αλλά και στο γούστο του συλλέκτη, ο οποίος 
πρέπει με την εμπειρία του να κάνει σωστές εκτιμήσεις και να μπορεί ναξε-
χωρίζει τις απομιμήσεις και τα πλαστά. Τα αντικείμενα αυτά απεικονίζουν ε-
πάνω τους την ιστορία του κάθε λαού και χώρας και η ενασχόληση με αυτά 
σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσεις καλύτερα την ιστορία από διαφορετι-
κή κι ασυνήθιστη όψη, οπότε έχει διαφωτιστική άλλα και εκπαιδευτική άξια’. 
Παράλληλα, επισημαίνει και την  συναισθηματική ανάμειξη στην αναζήτηση 
των αντικειμένων, τον ενθουσιασμό στην

απόκτηση,ή τη λύπη όταν χάνεται η ευκαιρία της απόκτησης ενός συλ-
λεκτικού κομματιού. «Όλα αυτά, είναι χαρακτηριστικά σημεία στη ζωή ενός 
συλλέκτη. Το επίπεδο μιας συλλογής καθορίζεται όχι από την ποσότητα, η 
την παλαιότητα των αντικείμενων που την αποτελούν, αλλά συνήθως από 
την σπανιότητα τους και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Αυτά επί-
σης καθορίζουν και το κόστος μιας συλλογής που τα τελευταία χρονιά έχει 
πάρει επενδυτική μορφή, δημοφιλή κυρίως στο εξωτερικό».

Λεωνίδας Δαμιανίδης (Δάφνη & Μαργαρίτα) 
Η βασική συλλογή τους αποτελείται από 

λαογραφικό υλικό τόσο από την Ελλάδα όσο και 
από όμορες χώρες. Υλικό που απαιτεί γνώση και 
τεχνικές συντήρησης γιατί είναι υλικό ευαίσθητο 

στο χρόνο. Την δική του ιστορία και αφορμή, μας 
διηγείται ο Λεωνίδας Δαμιανίδης: 

«Από μικρό παιδί με εντυπωσίαζαν οι τεχνίτες, οι άνθρωποι που δί-
ναν μορφή σ’ ένα σκληρό υλικό, όπως η πέτρα, το ξύλο ή το μάρμαρο. 
Ο παππούς μου ήταν πελεκητής πέτρα, ήταν ένας από τους χτίστες της 
εκκλησίας των Αγ. Ανάργυρων και του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Τον πα-
ρατηρούσα με προσοχή να κάθεται σ’ ένα σκαμνί στην αυλή του και μ’ ένα 
αιχμηρό εργαλείο να προσπαθεί να δώσει ανάγλυφο σχήμα σ’ ένα κομμάτι 
μάρμαρο ή σε ξύλο. Οι τεχνίτες και οι χαράκτες  λοιπόν εκείνης της εποχής, 
χωρίς τα σημερινά μέσα και εργαλεία, έχουν για μένα μια ιδιαίτερη αίγλη.

Μεγάλωσα σ’ ένα σπίτι τούρκικο, δίπλα στο Επιμελητήριο Βέροιας, και 
μάλιστα το σπίτι ήταν του Αγά της πόλης. Το ταβάνι ήταν ξυλόγλυπτο και 
όταν πέφταμε για ύπνο, χάζευα  τα χρυσά φίδια και τα πουλιά με τα οποία 
ήταν διακοσμημένο. Μεγαλώνοντας, έμπαινα σε παλιές εκκλησίες και πα-
ρατηρούσα τα ξυλόγλυπτα τέμπλα και τ’ αναλόγια. Έργα τέχνης  και αυτά 
αν σκεφτείς ότι αιώνες πριν οι τεχνίτες είχαν ελάχιστα εργαλεία.

Αργότερα, όταν ζούσα στην Αθήνα, γνωρίστηκα μ’ έναν παλαιοπώλη, 
έμαθα πολλά γύρω από την λαική τέχνη και κάποια στιγμή βρήκα ένα τα-
βάνι ξυλόγλυπτο που μου θύμισε αυτό που είχαμε στο παλιό σπίτι. Κάπως 
έτσι άρχισα ν’ αγοράζω παλιά έπιπλα και να τα εντάσσω στη διακόσμηση 

του σπιτιού μου, όχι μόνο σαν απλά διακοσμητικά αλλά και σαν χρηστικά 
αντικείμενα».

Στην έκθεση υπάρχει μια μεγάλη κασέλα από την Ήπειρο, που ήταν  
για την προίκα της νύφης , μέσα είχε τα προικιά της. Ανοίγοντας το καπάκι 
της κασέλας, βλέπεις πάνω στο κέντρο του έναν καθρέπτη και μια θήκη για 
κοσμήματα. Στη συγκεκριμένη κασέλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ζωγραφι-
κή,  παντού χρωματιστά λουλούδια, δεν είναι ξυλόγλυπτη.

Η μικρότερη κασέλα, που είναι χωρίς ζωγραφική αλλά σκαλιστή, είναι 
από κάποιο νησί μας, Χίο ή Μυτιλήνη.

Υπάρχουν ακόμα 4 γωνίες από ταβάνι, και πάλι από την Ήπειρο, και 
ροζέτα. «Τέτοια ξυλόγλυπτα ταβάνια υπήρχαν πολλά και στη Βέροια. Λέγε-
ται ότι κάποια Γάλλοι “μετέφεραν” ξυλόγλυπτα ταβάνια στη χώρα τους την 
περίοδο του Ά Παγκοσμίου Πολέμου. Κάποιο άλλο ταβάνι αγοράστηκε από 
το ζεύγος Καρέζη-Καζάκος.

Υπάρχει και μια πόρτα σκαλιστή της ίδια εποχής με τα ταβάνια, που την 
έχω διακοσμητικό στοιχείο στο σπίτι μου στην Αθήνα κι ένα σινί.

Όταν άνοιξαν τα σύνορα της Αλβανίας, πολλοί μετέφεραν παλιά αντικεί-
μενα από τη Β. Ήπειρο στους παλαιοπώλες της Αττικής», προσθέτει ο Λ. 
Δαμιανίδης, με λύπη όμως, διότι, όπως λέει, τα τελευταία χρόνια λόγω της 
κρίσης, δεν υπάρχει ζήτηση.

Κωνσταντίνος Τυφλίδης – Γλύπτης
Αγαπά την ξυλεία και μεταφέρει σε ένα κομμάτι 

ξύλο μια εικόνα, μια μορφή, οτιδήποτε τον συγκινεί. 
Μια δουλειά που απαιτεί γνώση του ξύλου και της 

τεχνικών επεξεργασίας του.
Ο Κώστας Τυφλίδης γεννήθηκε το 1962 στη Βέροια, όπου και εργάζεται 

στην ΚΕΠΑ ως μηχανικός θεάτρου.

Ζωγράφιζε από μικρός, όμως η αγάπη του για το ξύλο τον οδήγησε να 
ασχοληθεί με την ξυλογλυπτική, συνδυάζοντας τη ζωγραφική με το δού-
λεμα του ξύλου. Τα ξυλόγλυπτά του είναι από «μασίφ» ξύλο κάθε είδους 
(καρυδιά, δρυς, αμπούρα, οξυά, ελιά κ.λπ.). και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη 
λεπτομέρεια.

Τα θέματά του είναι πολλά, κυρίως όμως τον έλκουν τα θαλασσινά 
θέματα, η φύση ή η αρχαία Ελληνική ιστορία και μυθολογία. Πολλά από 
τα έργα του επίσης ασχολούνται με το Ελληνικό τοπίο και τα εντυπωσιακά 
δένδρα, τα οποία αφού τα φωτογραφίσει στη συνέχεια τα δουλεύει πάνω 
στο ξύλο. Η τεχνική του ονομάζεται «deep relief» και δουλεύει με οποιοδή-
ποτε εργαλείο που μπορεί να μορφοποιήσει το ξύλο.

Πολλά από τα έργα του έχουν φύγει στο εξωτερικό (Αμερική, Καναδάς, 
Αυστραλία, Ινδία) αλλά και σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα (Κρήτη, Κως, Σα-
ντορίνη, Ζάκυνθος). Επίσης έχει συμμετάσχει 3 φορές σε εκθέσεις στην 
Σκόπελο και τη Ρόδο.

συνεχίζεται...

Μόνο όποιος είναι συλλέκτης μπορεί να καταλάβει το συναίσθημα της αγωνίας, της προσμονής, της μανίας και της ικανοποίησης, να έρθει στα χέρια του το πολύτιμο συλλεκτικό 
κομμάτι.  Μια έκθεση που συζητήθηκε και προκάλεσε το ενδιαφέρον του κοινού, ήταν αυτή που έγινε στο ισόγειο της Στέγης ,με τις συλλογές και τις δημιουργίες 10 συλλεκτών και 
δημιουργών… (Βαλαχής Γιάννης, Δαμιανίδης Λεωνίδας/ Δάφνη & Μαργαρίτα, Ζέρβας Παναγιώτης, Ζυγουλιάνος Στέργιος, Τυφλίδης Κώστας,  Λάπας Κώστας, Μπιλδιρής Γιάννης, 

Καμπούρης Γιάννης, Κόβας Γιώργος, Παπαθεοχαρίδης Βαγγέλης και ο Σύλλογος Μοντελιστων Βορείου Ελλάδος «Πήγασος»).
Στις σελίδες του Λαού, τους φιλοξενούμε σε συνέχειες, ώστε να τους γνωρίσουμε καλύτερα και να μάθουμε τι ακριβώς κάνουν τόσα χρόνια… … 

Επιμέλεια: Σοφία Γκαγκούση

(β΄μέρος)
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Πετρίδου-Τουτουντζίδου 
Ανθούλα 

Υποψήφια Δημοτική 
Σύμβουλος με την 

Γεωργία Μπατσαρά 
ΠΡΩΤευουσα πόλη

                                                    
     Ονομάζομαι Πετρίδου-Τουτουντζίδου Ανθούλα και 

είμαι εκπαιδευτικός. Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι 
στις Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου θα είμαι  υποψήφια 
Δημοτική Σύμβουλος με το συνδυασμό Βέροια ΠΡΩτεύ-
ουσα πόλη, επικεφαλής του οποίου είναι η κυρία Γεωργία 
Μπατσαρά. Έλαβα την απόφαση να θέσω υποψηφιότητα 
ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της κ. Γεωργίας, γιατί απο-
τελεί τιμή για μένα να την στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις 
στη μάχη που δίνει με ειλικρίνεια και ανιδιοτελή αγωνιστι-
κότητα, ώστε ο τόπος και οι συμπολίτες μας να έχουν την 
ευκαιρία να επιλύσουν καίρια προβλήματα που τους απα-
σχολούν στην καθημερινότητά τους.

  Το πρόγραμμα του Δημοτικού Συνδυασμού μας στο-
χεύει πρώτιστα στο να αφουγκράζεται τις ανησυχίες και 
τους προβληματισμούς των συνδημοτών μας, ώστε να 
υπάρξει βελτίωση της ποιότητας ζωής στον Δήμο μας. Βα-
σικός όμως στόχος είναι να αναπτυχθούν καινοτόμες δρά-
σεις στους τομείς της Παιδείας, της Υγείας, της Γεωργίας, 
του Αθλητισμού, του Τουρισμού και της Επιχειρηματικότη-
τας με μεθοδικούς τρόπους που θα καλύπτουν τις ανάγκες 
των συμπολιτών μας, οι οποίοι επιθυμούν έναν Δήμο 
στελεχωμένο από άτομα που θα είναι επιστημονικά καταρ-
τισμένα αλλά και με μεράκι και όρεξη για δημιουργική δου-
λειά. Στην αυτοδιοικητική κάλπη των Δημοτικών Εκλογών η 
αναμέτρηση είναι κρίσιμη, γιατί η επιλογή των ανθρώπων 
που θα στελεχώσουν το νέο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει 
να  τολμούν να διεκδικούν και να αγωνίζονται  τηρώντας τις 
αρχές της διαφάνειας, της ισότητας, της συνεργασίας και 
της δημοκρατίας και όλα αυτά με ένα μοναδικό στόχο, την 
εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου μας.

   Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας καλώ να 
στηρίξετε την προσπάθεια διεκδίκησης της διοίκησης του 
Δήμου μας από την κ Γεωργία Μπατσαρά, ώστε το όραμά 
μας να γίνει πραγματικότητα, γιατί ο Δήμος μας αξίζει κα-
λύτερα!

Τις Τοπικές Κοινότητες της Αγίας Μαρίνας 
και της Πατρίδας επισκέφθηκε το βράδυ της 
Τρίτης η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας και 
επικεφαλής του συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩ-
Τεύουσα Πόλη» Γεωργία Μπατσαρά, συνο-
δευόμενη από υποψήφιους/ιες Δημοτικούς 
Συμβούλους της.

Σε κλίμα φιλικό και ιδιαίτερα συναινετικό, 
έγινε συνάντηση και εκτενής συζήτηση  με 
τους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι της ε-
ξέθεσαν προβλήματα της καθημερινότητας 
τους.

Για την Αγία Μαρίνα, από τα βασικά προ-
βλήματα του χωριού είναι η κακή ποιότητα 
των αγροτικών δρόμων και η έλλειψη για-
τρού, ο οποίος τους επισκέπτεται κάθε έναν 
και δύο μήνες. Επίσης ένα ακόμη σοβαρό ζή-
τημα για την τοπική κοινωνία, είναι η έλλειψη 
οστεοφυλακίου για την εκταφή των αγαπημέ-
νων τους προσώπων. Μείζον πρόβλημα θεωρούν την ανεξέλεγκτη 
κατάσταση με τα αδέσποτα, όχι μόνο στο χωριό τους, αλλά στο 
σύνολο του Δήμου, όπου παρουσιάζεται στον ίδιο βαθμό.

Στην συνέχεια η Γεωργία Μπατσαρά επισκέφθηκε την Τοπική 
Κοινότητα της Πατρίδας όπου οι κάτοικοι την δέχθηκαν με ιδιαίτερη 
χαρά. Η Υποψήφια Δήμαρχος άκουσε με ουσιαστικό ενδιαφέρον 
τους ανθρώπους του χωριού και δεσμεύτηκε πως ως νέα δημοτική 
αρχή θα συνδράμει άμεσα στην επίλυση των προβλημάτων τους, 
ιδιαίτερα στο πρόβλημα της ύδρευσης.

Και στις δύο επισκέψεις, η Γεωργία Μπατσαρά απευθύνθηκε 
προς τους κατοίκους με λόγια απλά και καθαρά, απάντησε στις ε-
ρωτήσεις τους, κάνοντας αισθητό το ουσιαστικό του ενδιαφέρον για 
την επίλυση των θεμάτων που εξετέθησαν.

Μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων σε Αγία Μαρίνα και 
Πατρίδα, η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας έκανε την παρακάτω δή-

λωση:
«Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά πως οι επισκέψεις μου, μαζί 

με τους συνεργάτες μου, στα χωριά του Δήμου Βέροιας, έχουν ως 
σκοπό να αφουγκραστούμε τα προβλήματα των τοπικών κοινωνι-
ών και ανάλογα να διαμορφώσουμε ένα ρεαλιστικό και αποδεκτό 
πρόγραμμα. Δε μπορεί να συντάσσουμε προγράμματα, χωρίς να 
ακούσουμε τους δημότες μας. Για τον συνδυασμό μας πρωτεύοντα 
ρόλο παίζει η άποψη των δημοτών.

Ακούσαμε από τους πολίτες διάφορα προβλήματα τα οποία εί-
ναι της καθημερινότητας, αλλά παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια. 
Δεν τάζουμε «λαγούς με πετραχήλια». Είμαστε εδώ για να ξεκινή-
σουμε μια προσπάθεια από τα απλά και με ολοκληρωμένες μελέ-
τες να πάμε στα μεγάλα. Υπάρχει όραμα, υπάρχει η γνώση, αλλά 
πάνω απ΄ όλα υπάρχει η αγωνιστική διάθεση να λύσουμε ζητήματα 
που θα διευκολύνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών μας».   

 Με λόγια απλά και καθαρά 
μίλησε η Γεωργία Μπατσαρά
 σε Αγ. Μαρίνα και Πατρίδα



Έφυγε από τη ζωή η μητέρα 
του Αντιπεριφερειάρχη

Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στα Λευκάδια η 
Όλγα Καλαϊτζίδου σε ηλικία 80 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει προς τον αντιπεριφερειάρχη Κώ-
στα Καλαϊτζίδη και όλη την οικογένεια ειλικρινή συλλυπη-
τήρια.
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 A-

πριλίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Τριάδας ΠΕΛΕΚΑΝ στο Κο-
μνήνιο ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και α-
δελφού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΡΓΙΑΝΝΗ 

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, Η αδελφή
Οι λοιποί συγγενείς

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ναού

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13 A-

πριλίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αναλήψεως Αγίου Νεκταρίου 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και α-
δελφού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

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, 

Ο αδελφός, Οι λοιποί συγγενείς

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 13 A-

πριλίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Κυριωτίσσης Αγίου Σάββα 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
ΜΟΥΣΕΝΑ 

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Οι αδελφές,

 Οι λοιποί συγγενείς

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

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

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

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

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

π.μ.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμων :

Την Πέμπτη 11 Απριλίου 
στις 10:00 π.μ. θα τελέσει Ιε-
ρό Ευχέλαιο στο Ειδικό Σχο-
λείο Βεροίας.

Την Πέμπτη 11 Απριλίου 
στις 7:00 μ.μ.θα τελέσει Ε-
σπερινή Προηγιασμένη Θεία 
Λειτουργία στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Βεροίας.

Την Παρασκευή 12 Α-
πριλίου το πρωί θα τελέσει 
Προηγιασμένη Θεία Λειτουρ-
γία στον Ιερό Ναό Αγίου Νι-
κολάου στο Παλαιό Σκυλίτσι. 

Την Παρασκευή 12 Απριλίου στις 10:30 π.μ. θα ομιλήσει 
στη Σύναξη Ιερέων στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροί-
ας.

Την Παρασκευή 12 Απριλίου στις 7:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στην Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας.

Την Παρασκευή 12 Απριλίου στις 9:00 μ.μ. θα ιερουρ-
γήσει στην Ιερά Αγρυπνία του Ακαθίστου Ύμνου στον Ιερό 
Ναό Αγίου Μηνά Ναούσης. 

Το Σάββατο 13 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Μέγα Αναστάσιμο Εσπερινό στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ναούσης όπου 
εν συνεχεία θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Αντύπας Αγιορεί-
της με θέμα: «Εν παντί ευχαριστείτε».

Την Κυριακή 14 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό ΝαόΑγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.

Την Κυριακή 14 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου Βεροίας όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει ο ιερο-
μόναχος π. Αντύπας Αγιορείτης με θέμα: « Γιατί φοβόμαστε 
τον θάνατο;». 

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 9.00 Μ.Μ.  

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ (ΟΡΘΡΟΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  
ΠΑΝΑΓΙΑΣ -ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ 

Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ7.00 Μ.Μ.

ΙΕΡΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ» (Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ., σας προσκαλούμε στην 

πνευματική ευκαιρία που θα είναι αφιερωμένη στα Πάθη του Κυρίου μας.
Το όλο πρόγραμμα θα πλαισιωθεί και από ομιλία με θέμα: «Έθηκαν επί την κε-

φαλήν μου στέφανον εξ ακανθών». Ομιλητής: ο κ. ΑΒραάμ Κοκκάλης, Θεολόγος-Ι-
εροκήρυξ. Σας καλούμε να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ    
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας 

Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας, η Εθελόντρια Διευθύντρια, ο Ε-
πιστημονικός Διευθυντής και το προσωπικό του Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας 
εκφράζουν τα θερμά τους  συλλυπητήρια στην οικογένεια Μπούθα για τον θάνατο 
του αλησμόνητου Πέτρου Μπούθα.

Ευγενής άνθρωπος, ευαίσθητος & καλλιεργημένος είχε πάντα έναν καλό λόγο 
στήριξης για όλους μας      

Ο Θεός ας τον αναπαύσει οπλίζοντας με υπομονή τους οικείους του 
Η Πρόεδρος του Συλλόγου

& Εθελόντρια Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.
 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Το  Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας  εκφράζει τη βαθιά του 

θλίψη καθώς και τα θερμά  του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντιπεριφε-
ρειάρχη   Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου, για την 
αιφνίδια  απώλεια  της μητέρας του. 

Ο Θεός να αναπαύσει την  ψυχή  της  και να δίνει κουράγιο στην οικογένειά 
της.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος    Η Γ. Γραμματέας

Τουμπουλίδης Νικόλαος    Τογκουσίδου  Ευαγγελία

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
Στην Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου προς την Υπεραγία Θεοτόκο 

την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 στις 7.00 μ.μ. θα προεξάρχει ο Σε-
βασμιότατος Μητροπολίτης κ. κ. Παντελεήμων.

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο 
Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου 
στο Υπόγειο Δημοτικής Αγοράς.  Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη 
Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για οικονομική ενίσχυση 
επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA BANK.  1. Αδελφάτο 
Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , ΙΒΑΝ: GR 80 
01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70  2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας 
Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 00 00 24 , IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 
02 00 10 00 024



«Θεέ μου  
πάλι ψέματα 

θα πω!»
 
 Πάλι ξέσπασε στην πόλη μας πανάκειος 

πυρετός. Δεν είναι όμως  ο πυρετός κάποιας 
επιδημίας ή κάποιου ιού  αλλά ο  γνωστός  σε 
όλους μας  προεκλογικός πυρετός. Είναι η κατά-
σταση στην οποία περιέρχεται  το πολιτικοποι-
ημένο άτομο σαν μονάδα και σαν σύνολο, κατά 
την έναρξη της προεκλογικής καμπάνιας. Είναι 
η πανδημία αυτή που μαστίζει την κοινωνία μας 
κάθε φορά που προκηρύσσονται εκλογές. Το  
Θεατρικό σενάριο  συγ γνωστό  από το μέλλον 
και οι ηθοποιοί  σχεδόν οι ίδιοι διαφοροποιού-
μενοι μόνο   ηλικιακά κατά ένα μέρος. Σκοπός 
όλων είναι να πείσουν τον απλό θεατή να ταυ-
τιστεί μαζί τους και να τους ακολουθήσει θυμικά 
και ουσιαστικά  στην ροή του έργου, πράγμα 
που το επιτυγχάνουν ενίοτε  και το διαπιστώνου-
με έμπρακτα από την αθρόα προσέλευσή τους 
στα διάφορα εκλογικά κέντρα που δημιουργού-
νται  ανά την χώρα αλλά και την συνοδεία που 
αναπτύσσεται κατά την κίνηση των υποψηφίων 
οι οποίοι οργώνουν κυριολεκτικά  τις πόλεις αλ-
λά και την ύπαιθρο. Έτσι παρατηρούμε κάποιον 
να προπορεύεται στους δρόμους με στόμφο  και 
πίσω του ν΄ακολουθούν κάποιοι άλλοι  σαν μέ-
ρος  κουστωδίας. Μ ε ύφος  ποπολάρου  προ-
σιτοί σε όλους, ασπάζονται  φιλικά όσους συνα-
ντούν και γνωρίζουν έστω και εξ όψεως , δίνουν 
χειραψίες σε γνωστούς  και σε άγνωστους   και  
επισκέπτονται  δημόσιους και  ιδιωτικούς   χώ-
ρους ενημερώνοντας  τους παρευρισκομένους 
ποιοι είναι και ποιόν εκπροσωπούν, υποσχό-
μενοι πάντα ότι θα είναι διαφορετικοί από τους 
άλλους και πιο αποδοτικοί εάν τους δοθεί η 
συγκατάθεση δια της ψήφου των. Ο σκοπός 
είναι ένας και μοναδικός! Η άγρα ψηφοφόρων 
και η  ανάπτυξη συμπάθειας προς το πρόσωπό 
τους κατά την ώρα του εκλογικού τους καθή-
κοντος. Η προσέγγιση αυτή είναι αρεστή σε 
άλλους γιατί  θεωρούν ότι είναι σπουδαίοι  και 
γίνονται σημαντικοί όταν τους ζητείται η ψήφος 
τους ,άλλοι νοιώθουν απέχθεια με την παρελ-
κυστική αυτή συμπεριφορά των υποψηφίων και 
όταν τους βλέπουν αλλάζουν δρόμο για να τους 
αποφύγουν και  άλλοι πάλι, για να μην έρθουν 
στην δεινή θέση να πουν «άχ  θεέ μου πάλι ψέ-
ματα θα πω!» ,προσπαθούν όταν αναπάντεχα 
βρεθούν στην πορεία τους, να κοιτάξουν κάπου 
αλλού ή σε κάποια βιτρίνα, ώστε  να μην τρέ-
χουν στην συνέχεια στον πνευματικό τους  για 
τα καθέκαστα. Γι΄αυτό ας κοιτάξουμε ψηλά στον 
καθάριο ουρανό ,γιατί γύρω μας υπάρχει κα-
λυμμένη υποκρισία και μεγάλος στεναγμός και 
παράπονο με τα τεκταινόμενα. Καλή  Ανάσταση 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
Γουγουλέφας Ε.

Του Γιάννη 
Καμπούρη

 
Εκλογές και 

πάλι … μπόλικο 
μπλα μπλα και 
αισιοδοξία σε δι-
άφορες συσκευ-
ασίες, με δωρε-
άν διάθεση από 
όλους και προς 
όλους.

Αθροίζοντας όλα όσα ακούς αναρωτιέ-
σαι, μα καλά πως δεν τα σκέφτηκε κανείς 
τόσο καιρό … κοίτα να δεις, ο παράδεισος 
στα πόδια μας και να μην το έχουμε πάρει 
χαμπάρι !

Και όμως … ενώ έχουμε τον παράδει-
σο στα πόδια μας, φτάσαμε να μην του δί-
νουμε σημασία. Λογικό, αφού δεν δίνουμε 
πια καμιά σημασία στα προεκλογικά προ-
γράμματα που κυκλοφορούν ένθεν κακεί-
θεν και τον τάζουν αφειδώς … όμως πόσο 
λογικό και αποδεκτό μπορεί να είναι αυτό 
… είναι δυνατόν να ψηφίζουμε χωρίς να 
ξέρουμε τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, 
δεν κλείνουμε ραντεβού στα τυφλά … και 
όμως και κλείνουμε και πάμε με ελαφριά 
καρδιά και ότι βρέξει ας κατεβάσει !

Είναι βλέπετε ο εθισμός μας σε μια 
τόσο απαξιωτική κατάσταση ημών ως ψη-
φοφόρων και υμών ως εκλεγομένων. 

Αντί να το ψάχνουμε αρκούμαστε να 
λέμε … εντάξει και το ένα δέκατο να κά-
νουν από αυτά που λένε, καλά είναι … ε 
όχι … τα προγράμματα είναι μια δέσμευση 
πολιτική και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζο-
νται … δε μπορεί εν γνώσει μας και με τη 
συναίνεση μας να καταπίνουμε αμάσητα 
ότι μας σερβίρουν.

Και δεν είναι μόνο αυτά που πρέπει να 
ψάχνουμε … είναι και η διαδρομή του κα-
θενός που ζητά να τον εμπιστευτούμε … 
δε μπορεί ο καθένας να αυτοανακηρύσσε-
ται «μεσσίας» όταν το παρελθόν του άλλα 
μας δείχνει … ο καθένας βαρύνεται με ένα 
ιστορικό που ο ίδιος έχτισε και κουβαλά 
και εν πολλοίς προδιαγράφει την μετέπει-
τα πορεία και συμπεριφορά του.

Απέναντι σε όλα αυτά δεν έχουμε καμιά 
απολύτως δικαιολογία.

Δεχόμαστε άκριτα ότι οι εκλογές της το-
πικής αυτοδιοίκησης και ειδικά αυτές στις 
μικρές κοινωνίες, επηρεάζονται από τις 
κοινωνικές, φιλικές και συγγενικές σχέσεις 
… έτσι όλοι μας λέμε και ας μη το αρνη-
θούμε … καλό παιδί αυτό … ε συγγενής 
αυτός … ε αυτόν τουλάχιστον τον ξέρω … 
και ότι άλλο, το πιο ακραίο … α με αυτόν 
πάμε μαζί στο γήπεδο !

Αν ψηφίζουμε έτσι καλώς … αλλά ας 

μην το παίζουμε μετά προδομένοι και α-
πογοητευμένοι όταν η ψήφος μας είναι 
τόσο χαλαρή … η ψήφος είναι πολιτική 
και στη βάση αυτή πρέπει να γίνονται οι 
επιλογές μας, έτσι πρέπει να κρίνεται το 
αποτέλεσμα και η πορεία όσων εμπιστευ-
τήκαμε … δεν θα πρέπει να αφηνόμαστε 
στο κισμέτ περιμένοντας το αύριο να χτυ-
πήσει την πόρτα μας, όντας θρονιασμένοι 
στο καναπέ.  

Τι να κάνουμε λοιπόν. 
Κανείς μας δεν περιμένει θαύματα … 

αυτά μπορεί να συμβαίνουν αλλού, αλλά 
στην καθημερινότητά μας πρέπει να αντι-
μετωπίσουμε τη σκληρή πραγματικότητα 
… την πραγματικότητα που είναι αμείλικτη 
και δεν της αρμόζει η χαλαρότητα … αρχι-
κά λοιπόν μικρό καλάθι και ας κοιτάμε με 
καχυποψία όσους επιμένουν να προσφέ-
ρουν πολλά περισσότερα από όσα χωρά 
η τσέπη μας και κυρίως από όσα είναι σε 
θέση να μας προσφέρουν.

Να θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε 
«θαύμα» τουλάχιστον στην πολιτική, δεν 
κρύβεται κάποια αόρατη δύναμη που ορί-
ζει τα τεκταινόμενα και τα μελλούμενα … 
κρύβεται δουλειά, πολύ δουλειά, όχι φαν-
φάρες και φωτογραφικές πόζες … κάθε 
«θαύμα» απαιτεί υπερβάσεις, φαντασία, 
δουλειά, συνεργασίες, διάλογο … οι εκ-
θέσεις ιδεών διανθισμένες με οτιδήποτε 
φανταχτερό, δεν αρμόζουν στην πολιτική.

Άνθρωποι που εξαντλούν την ύπαρ-
ξη τους κρίνοντας και επικρίνοντας τους 
άλλους, μάλλον δεν είναι και η καλύτε-
ρη επιλογή … γιατί καλά μας τα λένε … 
αυτοί τόσα, εμείς περισσότερα … αυτοί 
έτσι, εμείς αλλιώς … αλλά το κρίσιμο ε-
ρώτημα παραμένει … από ποια πηγή θα 
χρηματοδοτηθούν τα υποσχόμενα … και 
εδώ δεν ακούγεται κουβέντα … κάτι περί 
διεκδικήσεων, κάτι περί προγραμμάτων 
και να ‘χαμε να λέγαμε … αλλά αυτά σε 
καμιά περίπτωση δεν συνθέτουν πολιτική 
πρόταση. 

Η πολιτική χρειάζεται στρατηγικό «ό-
ραμα» και ανάλογες τακτικές επιλογές, 
αξιολογήσεις, σφιχτό οικονομικό σχεδια-
σμό, κλπ … όταν ο καπετάνιος βγει από 
το λιμάνι δεν φτάνει να ξέρει που θέλει να 
πάει, αλλά κυρίως ποια ρότα θα τραβήξει 
ώστε να φτάσει στο λιμάνι του, όσο ποιο 
γρήγορα γίνεται και με ασφάλεια … εδώ 
δεν μιλάμε ένα «ταξίδι» όπου « … ευχόμα-
στε να ναι μακρύς ο δρόμος …» κλπ, κλπ.

Ειλικρινά δεν έχουμε καμιά δικαιολογία 
να βγαίνουμε εκ των υστέρων στα καφε-
νεία, στις καφετέριες ή όπου αλλού και 
να κλαίμε τη μοίρα μας … επιτέλους οι 
επιλογές μας ορίζουν τη μοίρα μας ας το 
καταλάβουμε αυτό, να δεχτούμε το κόστος 

ή το κέρδος των ε-
πιλογών μας. 

Ο  κ α θ έ ν α ς 
μας ας κάνει τις 
επιλογή του αντι-
λαμβανόμενος ότι 
αυτές θα ορίσουν 
το αύριο της πό-
λης μας, της χώ-
ρας, της Ευρώ-
πης … ας μην 
κρυφτούμε πίσω 
από την ανωνυ-
μία της ψήφου 
μας, ας κρίνουμε 
και ας επιλέξουμε 
με πολιτικά κριτή-
ρια … και να μην 
ξεχνάμε ποτέ, ότι 
πρέπει να αφή-
σουμε στην επό-
μενη γενιά κάτι 
παραπάνω από 
αυτό που παρα-
λάβαμε και όχι 
κάτι λιγότερο.
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Ίσως να είναι και έτσι …

Ψήφος στα τυφλά … 
«Δύναμη Ανατροπής -Νέα Σελίδα»

Επισκέψεις του 
Μιχ. Χαλκίδη σε 
χωριά του Δήμου 

Αλεξάνδρειας

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Αλεξάνδρειας Μιχάλης Χαλκίδης, 
ξεκινά από σήμερα Πέμπτη 11 Απριλίου  μια πρώτη επίσκεψη στα 
χωριά του Δήμου, με σκοπό να ανταλλάξει απόψεις με τους συνδη-
μότες. Οι απόψεις αυτές θα ενσωματωθούν στην τελική πρόταση 
του συνδυασμού η οποία θα αποτελέσει και την «δέσμευση» για την 
επόμενη μέρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των επισκέψεων έχει ως εξής:
Πέμπτη 11/4/2019
Άραχος. 18.30 Παπαδόπουλος Λάμπης,απέναντι από την εκκλησία.
Παλαιοχώρι.19.30   Καφενείο Νατσικόπουλος.
Λιανοβέργι.  20.30 Γωνιά Γεύσεων (Γεωργακόπουλος)
Παρασκευή 12/4/2019
Παλαιόχωρα.19.30.
Σάββατο 13/4/2019
Πλάτανος. 18.00 Καφενείο Μαίρη.
Πρασινάδα. 19.00 Καφενείο Νουσιόπουλος Σάκης.
Κυδωνιά. 20.00 
Πλατύ. 20.30 Καφενείο Παπαδημητρίου.
Κυριακή 14/4/2019
Νεοχωρόπουλο.18.00 Μουτροπούλου Ελένη.
Κορυφή. 18.30 Φιλιππόπουλος Θωμάς.
Κλειδί. 20.00 Βλαχοθανάσης Ανδρέας (καφέ Μύθος)
Τρίκαλα. 21.00 Καφενείο Κίμων.



Παρασκευή 12/4 
στις 21.30 στο 

ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ

ΔΙΠΛΟ 
ΤΖΑΚΠΟΤ - 
ΜΑΛΙΑΤΣΗΣ 

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ
Μία παράσταση υπερπαραγωγή με νέα 

καυστικά κείμενα, stand up comedy, κα-
μένο χιούμορ και (φυσικά) άθλια λογοπαί-
γνια..
Η προπώληση Ξεκίνησε.
Προπώληση 10€ είσοδος 12€
 Προλάβετε εισιτήρια

Συνεχίζεται η Εβδομάδα Σχολικής 
Δημιουργίας στη «Στέγη»

Η Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας  υποστηρίζοντας  δράσεις των Σχολείων του Δήμου διορ-
γανώνει μουσικές συναντήσεις , ποιητικά ταξίδια , επιστημονική διάλεξη -  εκπαιδευτική 
ημερίδα και περιοδική φωτογραφική  έκθεση της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank  
, διακρατική συνάντηση  μαθητών Ελλάδας - Ρωσσίας και εκδήλωση με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Γαλλοφωνίας, θα φιλοξενηθούν στην Αντωνιαδειο Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών , στο πλαίσιο της 5ης Εβδομάδας Σχολικής Δημιουργίας . Ο ποιητής Μιχάλης 
Γκανάς , ο σκηνοθέτης Παντελής Βούλγαρης , η επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής 
της Alpha Bank Δρ. Δήμητρα Τσαγκάρη  θα  «συνομιλήσουν» και θα «συνωμοτήσουν»  
με τους μαθητές επί σκηνής. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη .

Το πρόγραμμα των συνεχιζόμενων εκδηλώσεων είναι:
Πέμπτη 11/4  , 11.00π.μ.
Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας
Εκπαιδευτική Ημερίδα
«Όταν o Πολιτισμός ¨Συνταξιδεύει με το Σχολείο»
Παρασκευή 12/4  , 8.30 μ.μ.
1Ο ΓΕΛ Βέροιας
Το 1ο ΓΕΛ συναντά τον ποιητή Μιχάλη Γκανά 
Για ένα ταξίδι στον υπέροχο κόσμο της ποίησης 
Επιμέλεια εκδήλωσης : Θεοδοσία Δημητριάδου – Ζαφειρόπουλος Αλέξανδρος
Τετάρτη 17/4 , 11.00π.μ.
4Ο ΓΕΛ  Βέροιας
Ο Παντελής Βούλγαρης συναντά τους μαθητές του 4ΟΥ ΓΕΛ και του  αρ.606 Σχολείου 

Pushkin Saint.Petersburg
Επιμέλεια εκδήλωσης : Ευγενία Καβαλάρη – Νίκος Παππάς 
Είσοδος ελεύθερη
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 
3 (ΜΕΤΑΓΛ.)

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3 
Προβολές:  Πέμπτη 11/4 – Παρασκευή 

12/4 – Σάββατο 13/4 – Κυριακή 14/4 στις 
17.30

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΝΤΙΝ ΝΤΕΜΠΛΟΥΑ

AFTER – ΜΕΤΑ
Μεταφορά του ομώνυμου best-seller της 

Ανα Τοντ, ένα ακόμη φαινόμενο σαν «Πενή-
ντα Αποχρώσεις του Γκρι» για τη νέα γενιά

Προβολές:   Πέμπτη 11/4 στις 19.30 και 
21.30    

Παρασκευή 12/4  στις 19.00 και 21.30    
Σάββατο 13/4 – Κυριακή 14/4  στις 19.30 

και 21.30  
Δευτέρα 15/4 -  19.00  
Τρίτη 16/4 – Τετάρτη 17/4 στις 20.30    
 
Σκηνοθεσία: ΤΖΕΝΙ ΓΚΕΪΤΣ
Σενάριο: ΣΟΥΖΑΝ ΜακΜΑΡΤΙΝ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΜΠΙΛΣ, ΠΙΤΕΡ 

ΓΚΑΛΑΧΕΡ, ΣΕΛΜΑ ΜΠΛΕΡ, ΤΖΟΣΕΦΙΝ ΛΑΝ-
ΓΚΦΟΡΝΤ, ΧΙΡΟ ΦΑΪΝΣ ΤΙΦΙΝ

HELLBOY: ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑ-
ΣΗPet Sematary   

Προβολές:   Πέμπτη 11/4 στις 20.30    
Παρασκευή 12/4 στις 19.15    
Σάββατο 13/4 - Κυριακή 14/4 - στις 19.00 

και 21.30 
 Δευτέρα 15/4 στις 21.00    
Τρίτη 16/4 στις 20.30    (εκτός Τετάρτη 

17/4)

Σκηνοθεσία: ΝΙΛ ΜΑΡΣΑΛ
Σενάριο: ΑΝΤΡΙΟΥ ΚΟΣΜΠΙ
Ηθοποιοί: ΜΙΛΑ ΓΙΟΒΟΒΙΤΣ, ΙΑΝ 

ΜακΣΕΪΝ, ΣΑΣΑ ΛΕΪΝ, ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΧΑΡΜΠΟΥΡ

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»     11/4/19 - 17/4/19

Μία μόλις εβδομάδα μετά την 
πραγματοποίηση του 2ου Πανελ-
λήνιου Φεστιβάλ Χορωδιών που 
διοργανώθηκε στη Βέροια με με-
γάλη επιτυχία από το Οργανικό 
Φωνητικό Σύνολο «ΜΟΝΟΓΡΑΜ-
ΜΑ» η χορωδία ταξίδεψε στο Λι-
τόχωρο, αποδεχόμενη πρόσκλη-
ση της εκεί Δημοτικής Χορωδίας 
«Ιωάννης Σακελλαρίδης» για να 
συμμετάσχει στο 20ο Χορωδιακό 
Φεστιβάλ.

Πρόκειται για έναν καταξιωμένο 
μουσικό θεσμό στα καλλιτεχνικά 
δρώμενα της γειτονικής Πιερίας 
που συμβάλλει στη δημιουργία πο-
λιτιστικών δεσμών, από μία χορω-
δία με πολυετή παρουσία, που αν 
και ιδρύθηκε το 1992, αποτελεί τη 
φυσική συνέχεια όλων των χορω-
διών του Λιτοχώρου, ακόμα και των προπολεμικών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαβ-
βάτου 6 Απριλίου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λιτοχώρου, με τη συμμετοχή 
πλην της διοργανώτριας Δημοτικής Χορωδίας Λιτοχώρου 
«Ιωάννης Σακελλαρίδης» και του Οργανικού Φωνητικού 
Συνόλου «ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ» Βέροιας, της Χορωδίας «Λί-
γεια» του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Γρεβε-
νών και της Δημοτικής Χορωδίας Λαμίας.

Προλογίζοντας ο κ. Παναγιώτης Χρυσικός, πρόεδρος 
της Δημοτικής Χορωδίας Λιτοχώρου με τον διακριτικό 
τίτλο «Ιωάννης Σακελλαρίδης» προς τιμήν του μεγάλου 
Λιτοχωρίτη μουσουργού, υμνωδού και καθηγητού Βυζα-
ντινής μουσικής αναφέρθηκε στο θεσμό του Φεστιβάλ 
– σημαντικό πολιτιστικό γεγονός της Πιερίας – που ξεπέ-
ρασε τα όρια του νομού και πέτυχε την συγκρότηση ενός 
δικτύου πολιτισμού με πόλεις και φορείς που υπηρετούν 
την χορωδιακή μουσική.

Ο κ. Παναγιώτης Χρυσικός καλωσόρισε και ευχαρίστη-
σε για τη συμμετοχή τις φιλοξενούμενες χορωδίες, τους 

μαέστρους και μουσικούς.
Παράλληλα διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων των 

χορωδιών, απηύθυνε προς τους εκλεγμένους άρχοντες 
του τόπου, αλλά και προς τους υποψηφίους, το αίτημα 
για ταχεία αποπεράτωση αίθουσας δημοτικού κτίσματος, 
κατάλληλης για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
Ακολούθησε η εμφάνιση των χορωδιών με υψηλό επίπε-
δο ερμηνείας.

Πρώτο το Οργανικό-Φωνητικό Σύνολο «ΜΟΝΟΓΡΑΜ-
ΜΑ» Βέροιας έχοντας τον Πέτρο Φάκα στο πιάνο, την 
Κοραλία Μπογδομπεΐδου στο φλάουτο, τον Κωνσταντίνο 
Αρσενίου στο μαντολίνο και τον μαέστρο Πέτρο Ρίστα στη 
διεύθυνση ενορχήστρωση και διασκευή κατάφερε μ τη 
θαυμάσια ερμηνεία – κατάθεση ψυχής και ευαισθησίας – 
να εισπράξει το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης ανταλλάχτηκαν ανα-
μνηστικά δώρα και ένδειξη τιμής στις συμμετέχοντες 
χορωδίες. Αμέσως μετά το τέλος της εκδήλωσης η Δη-
μοτική Χορωδία Λιτοχώρου παρέθεσε γεύμα προς τιμήν 
των προσκεκλημένων στη Λέσχη Αξιωματικών Λιτοχώρου 
όπου κυριάρχησε το τραγούδι και ο χορός.

Στο 2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών, 
στο Λιτόχωρο, το «Μονόγραμμα» Βέροιας



Το Σάββατο 6/04 /2019 πραγματοποιή-
θηκε ένα ξεχωριστό βιωματικό σεμινάριο α-
πό τον σύλλογο ΜΑμΑ(Μέριμνα Ατόμων με 
Αυτισμό), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό(World 
Autism Awareness Day).H ιδιαίτερη αυτή 
εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην κατάμεστη 
αίθουσα του  Εμπορικού  ΕπιμελητηρίουΗ-
μαθίας. 

Σκοπός της ήταν η ευαισθητοποίηση ,η 
κινητοποίηση και η ενημέρωση για θέματα 
και προβλήματα που αντιμετωπίζουν παι-
διά, έφηβοι και ενήλικες, που βρίσκονται 
στο φάσμα του αυτισμού .Το θέμα του Βι-
ωματικού Σεμιναρίου ήταν: «Επιστημονική 
Διαχείριση του Αυτισμού: Παραδείγματα Ε-
πιτυχημένων Περιπτώσεων - ΑΒΑ/Εφαρμο-
σμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς».  Η διάλεξη 
πραγματοποιήθηκε σε ζωντανή σύνδεση με 
το Houston του Texas των Ηνωμένων Πολι-
τειών και  με καλεσμένες εισηγήτριες , δύο 
εξαιρετικές ακαδημαϊκές προσωπικότητες 
της Αμερικής, η   Dr Amy Morgan Wood( 
πρόεδρος και επιστημονική σύμβουλος στο 
πρόγραμμα -Families for Effective Autism 
Treatment (FEAT)- Houston (Αποτελεσμα-
τική θεραπεία του αυτισμού σε οικογένει-
ες)  και η κυρία  Loukia Tsami(καθηγήτρια 
του πανεπιστημίου Texas Health Science 
Center,  της ιατρικής σχολής Baylor College 
of Medicine, ιδρύτρια του Παγκοσμίου 
Προγράμματος Ανάλυσης Συμπεριφοράς 
Telehealth ABA World Project, το οποίο δί-
νει τη δυνατότητα σε γονείς, εκπαιδευτικούς 
και θεραπευτές να λαμβάνουν δωρεάν εκ-
παιδευτικές υπηρεσίες. Το σεμινάριο διήρ-
κησε 4,5 ώρες κρατώντας αμείωτο το ενδι-
αφέρον των παρευρισκομένων και πραγμα-
τοποιήθηκε μέσω διαδικτύου με  ταυτόχρο-
νη μετάφραση και εξαιρετικό συντονισμό 
από την κυρία Ειρήνη Αναγνώστου, σχολική 
ψυχολόγο και τον κύριο Παγκράτη Παυλίδη, 
δάσκαλο ειδικής αγωγής . Παρουσιάστηκε 
ένα  επιστημονικά τεκμηριωμένο σύστημα 
βοήθειας για άτομα του αυτιστικού φάσμα-
τος, που ενισχύει την αυτονομία τους, αυξά-
νει την λειτουργικότητά τους, όπως και την 
λειτουργικότητα ολόκληρης της οικογένειας. 

Μέσα από την εισήγηση αυτή δόθηκε 
η ευκαιρία στους γονείς ,στους εκπαιδευτι-
κούς ,στους εθελοντές ,στους επαγγελματί-
ες ψυχικής υγείας, να δουν πώς η μέθοδος 
αυτή βοηθά μια οικογένεια που το μέλος της 
βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού ,να βελ-
τιώσει την ποιότητα ζωής της. Παρακολου-
θήσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς ένα 
παιδί, ο James ,κατάφερε να αναπτύξει το 
μέγιστο των δυνατοτήτων του και να ζει μέ-
σα στην κοινωνία και όχι αποκομμένος από 
αυτή. Ιδιαίτερα  συγκινητική ήταν η στιγμή 
όπου ο James παίρνει μέρος σε όλες τις 
δραστηριότητες της κοινωνίας όπως στις 
εκδηλώσεις του  σχολείου ,στην εκκλησία, 
στους χορούς κ.α.

Η εισήγηση αυτή επιλέχθηκε από τον 
σύλλογο ΜΑμΑ, 
για να δείξουμε 
πώς η συνεργα-
σία οικογένειας 
με θεραπευτές 
,σχολείο και α-
ντίστροφα φέρνει 
θεαματικά απο-
τελέσματα στη 
ζωή ενός παιδιού 
–ατόμου στο φά-
σμα, δ ίνοντάς 
του την ευκαιρία 
να αναπτύξει το 
μέγιστο των δυ-
νατοτήτων του. 
Το μήνυμα πέ-
ρασε!

Στο τέλος του 
σεμιναρίου ακο-
λούθησε εποικο-
δομητική συζήτη-
ση, αλλά είχαμε 
και την ευκαιρία 
να ακούσουμε  
μαρτυρίες μητέ-
ρων όσον αφορά 

τα οφέλη που αποκόμισαν 
από την εφαρμογή του συ-
γκεκριμένου προγράμματος 
στα παιδιά τους.

Ο σύλλογος ΜΑμΑ επι-
λέγει πάντα με προσοχή τα 
θέματα που παρουσιάζο-
νται στις ημερίδες και στα 
σεμινάρια που διοργανώνει, 
με στόχο πάντα την ενημέ-
ρωση και την αποδοχή από 
την οικογένεια  πρωτίστως 
και  στην συνέχεια από την 
κοινωνία  ,των ατόμων που 
βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Πάντα 
για να γίνει μία δράση ,πρέπει πρωτίστως 
να υπάρχει σωστή ενημέρωση και αποδο-
χή. Σαν σύλλογος έχουμε πετύχει έναν από 
τους βασικότερους  σκοπούς μας, που είναι 
η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση και 
από άλλους που ποτέ δεν είχαν ασχοληθεί  
με αυτή την τόσο πολύπλοκη διαταραχή του 
αυτισμού ή δεν τους αφορούσε άμεσα.

Ευχαριστούμε θερμά τις εισηγήτριες του 
σεμιναρίου Dr Amy Wood και την κυρία 
Λουκία Τσάμη .Θερμές ευχαριστίες στην 
κυρία Ειρήνη Αναγνώστου ,εθελόντρια επι-
στημονική σύμβουλος του συλλόγου μας , 
σχολική ψυχολόγος, συντονίστρια του σε-
μιναρίου , στον κύριο Παγκράτη Παυλίδη 
,Δάσκαλο Ειδικής Aγωγής Βέροιας για την 
πολύτιμη βοήθειά του στην οργάνωση της 
εκδήλωσης,   στους ακούραστους εθελοντές 
μας και  σε όλο τον κόσμο που από νωρίς 
κατέκλυσε την αίθουσα του επιμελητηρίου 
προκειμένου να παρακολουθήσει το  σεμι-
νάριο.

Ευχαριστούμε
Το Δήμο Βέροιας , το 

Δήμαρχο κύριο Κωνστα-
ντίνο Βοργιαζίδη και το 
ΚΑΠΑ δήμου Βέροιας για 
την συνεχή στήριξη στο 
έργο του συλλόγου μας.

Την Περιφερειακή Ε-
νότητα Ημαθίας

Το ΔΣ του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου Ημαθίας 
και τον πρόεδρο κύριο 
Μπίκα για τη δωρεάν πα-
ραχώρηση της αίθουσας 
εκδηλώσεων  αλλά και 
τους εργαζόμενους  για 
την συνεργασία.

Τη Δημόσια Βιβλιοθή-
κη Βέροιας για την συμ-
μετοχή της στην παγκό-
σμια καμπάνια ‘Ανάβω 
ένα μπλε φως για τον 
αυτισμό’ τιμώντας με αυ-
τόν τον τρόπο το σύλλο-
γό μας

Τη Διεύθυνση του Σχο-
λείου Ειδικής Αγωγής Βέ-
ροιας  και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου.
Την εταιρεία χειροποίητων κοσμημάτων 

lina’s exclusive jewels και την κυρία Λίνα 
Τουπεκτσή για την προσφορά της προς τον 
σύλλογό μας.

Το ΔΣ του συλλόγου γονέων του 14ου 
Δημοτικού Σχολείου Βέροιας και την πρόε-
δρο κυρία Νόπη Καρυπίδου

Τις φίλες του συλλόγου μας για την προ-
σφορά πασχαλινών ειδών προς πώληση 
στο παζάρι του συλλόγου μας.

Τους χορηγούς μας ,ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Γ&Δ ΜΠΙΖΕΤΑ, Mr Toni (Eργαστήριο πα-
ρασκευής γλυκισμάτων),Αρτοποιείο Παπα-
κώστα

Όλα τα μέσα ,έντυπα και διαδικτυακά για 
την κάλυψη και την στήριξη των δράσεών 
μας Από καρδιάς ευχαριστούμε την τοπική 
κοινωνία της πόλης μας και όχι μόνο, για 
την συνεχή στήριξη  και  αγάπη που δείχνει 
προς το έργο του  συλλόγου μας. 

Με εκτίμηση 
Το ΔΣ του συλλόγου ΜΑμΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 11447Β΄/2-4-2019 έκθεση επίδοσης 

του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης 
Αντωνίου Εμμ. Κόζα επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Βέροιας για την Καλαμάνιακ Εύα του Γόζεφ και της 
Στανισλάβα πρώην κάτοικο Καψοχωρίου Ημαθίας και ήδη 
αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 26-3-2019 
ΑΓΩΓΗΣ του Δίσκου Σωτηρίου του Θεοχάρη και της Αλίκης 
κατοίκου Καψοχωρίου Ημαθίας κατ’ αυτής που απευθύνεται 
προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Βέροιας με αριθμό κατά-
θεσης Δικογράφου 87/ΓΔ-ΔΖ/2019 για την συζήτηση της 
οποίας ορίζεται δικάσιμος η 4η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 09.00 π.μ. (αριθμός πινακίου 34) στο κατά-
στημα του άνω Δικαστηρίου διά της οποίας Αγωγής αιτείται 
ο ενάγων διαζύγιο λόγω διετούς διάστασης. Προς γνώση 
της και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί 
κατά την συζήτηση της άνω Αγωγής στο ανωτέρω δικαστή-
ριο τον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ

Έφυγε στα 59 της 
η Τιμούλα Αδαμίχου

 
Ο όγκος «ξαναχτυπήσε» και η Τιμού-

λα Αδαμίχου δεν τα κατάφερε και έφυγε 
νωρίς, στα 59 της χρόνια, το βράδυ της 
Τρίτης.  Η Ναουσαία στιχουργός, με το 
μεγάλο χαμόγελο και τη μεγάλη υπομο-
νή απέναντι στην περιπέτεια της υγείας 
της, έφυγε χθες βράδυ από τη ζωή, α-
φού «κρατήθηκε γερά πάνω στο κύμα», 
σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά της, 
σε συγγενείς, φίλους, συνεργάτες και 
στην τοπική κοινωνία…

Η κηδεία της θα γίνει σήμερα Πέμπτη 
στις 12 το μεσημέρι από τον Ι.Ν. της  
Μεταμόρφωσης,  στη Νάουσα.

Καλό Παράδεισο και ειλικρινή συλλυπητήρια στους δικούς της!

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εφημερίδες- μέλη 

του ΣΗΠΕ με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκαν για το θάνατο του άξιου  
και καλού συναδέλφου, εκδότη της ημερήσιας εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
Βέροιας

ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΟΥΘΑ
Ο Πέτρος Μπούθας υπήρξε επιτυχημένος και αγαπητός εκδότης της 

πολύ σημαντικής, λαοφιλούς εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ Βέροιας με έτος 
ίδρυσης το 1984, ενώ ήταν και συνιδιοκτήτης του Ραδιοφωνικού Σταθ-
μού ΡΑΔΙΟ ΑΙΧΜΗ 102,8.  

Στα 35 χρόνια λειτουργίας της εφημερίδας, υπό την καθοδήγηση 
του Πέτρου Μπούθα, η ΗΜΕΡΗΣΙΑ Βέροιας έλαβε πλήθος τιμητικών 
διακρίσεων από συλλόγους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ηταν 
από τα πρώτα μέλη του ΣΗΠΕ μετρώντας 20 χρόνια συνδικαλιστικού 
αγώνα για την αναβάθμιση του περιφερειακού Τύπου και της τοπικής 
κοινωνίας της Βέροιας.

Ο ίδιος σαν άνθρωπος υπήρξε ακέραιος, έντιμος, ευεργέτης του 
τοπικού πολιτισμού και με δημοσιογραφικό ήθος υποδειγματικό. Για 
το θάνατο του προσφιλoύς σε όλους Πέτρου Μπούθα, ο Σύνδεσμος 
Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων εκφράζει τα θερμά του συλλυ-
πητήρια στο σημερινό εκδότη της εφημερίδας και υιό του εκλιπόντος, 
κο Κώστα Μπούθα και στους οικείους του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να δημοσιευθεί το 
παρόν ψήφισμα σε όλες τις εφημερίδες μέλη του ΣΗΠΕ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος     Η Αντιπρόεδρος      Ο Γ.Γραμματέας    Η Ταμίας 
Β. Αθανασίου   Ε. Διαφωνίδου         Γ. Κατσαΐτης         Κ. Σαμαρά    
Ο Κοσμήτωρ  Π. Περάκης
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Bιωματικό σεμινάριο από τον σύλλογο ΜΑμΑ 
(Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό)

Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό



Ανακοινώ-
θηκαν οι 
ορισμοί 

των διαιτητών για 
την 28η αγωνι-
στική στην οποία 
υπάρχουν αρκετά 
κρίσιμα παιχνίδια. 
Ανάμεσα σε αυτά 
ξεχωρίζουν η μάχη 

για την 4η θέση 
ανάμεσα στον Άρη 
και τον Ατρόμητο 
με τον Αριστοτέλη 
Διαμαντόπουλο να 
είναι ο άρχων της 
αναμέτρησης.

Επίσης στο παιχνίδι ΠΑΣ 
Γιάννινα - Αστέρας που είναι 
κρίσιμο αναφορικά με τη μά-

χη για τη παραμονή στη 
Super League θα βρεθεί ο 
Ιωάννης Παπαδόπουλος.

Το παιχνίδι ανάμεσα 
στην ΑΕΛ και τον ΠΑΟΚ 
θα διαιτητεύσει ο Βασί-
λειος Φωτιάς και σε αυτό 
του «Γ. Καραϊσκάκης» α-
νάμεσα στον Ολυμπιακό 
και Ξάνθη θα σφυρίξει ο 
Στέφανος Κουμπαράκης.

Οι διαιτητές της 28ης α-
γωνιστικής:

ΚΥΡΙΑΚΗ12/4
19:00 ΑΕΛ - ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Βασίλειος 

Φωτιάς (Πέλλας)
Βοηθοί: Ηλίας Κωνστα-

ντίνου (Πρεβέζας/Λευκάδας), 
Κωνσταντίνος Ψαρρής (Ζα-
κύνθου)

19:00 Άρης - Ατρόμητος
Διαιτητής: Αριστοτέλης 

Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Τρύφων Πετρό-

πουλος (Αρκαδίας), Κων-
σταντίνος Τριανταφύλλου 
(Αρκαδίας)

19:00 Ολυμπιακός - Ξάνθη
Διαιτητής: Στέφανος Κου-

μπαράκης (Θράκης)
Βοηθοί: Βασίλειος Νικο-

λακάκης (Ηρακλείου), Πανα-
γιώτης Κωνσταντόπουλος 
(Κορινθίας)

19:00 Παναθηναϊκός - Ο-
ΦΗ

Διαιτητής: Αριστομένης 
Κουτσιαύτης (Άρτας)

Βοηθοί: Γεώργιος Χρι-
στακόγλου (Χαλκιδικής), 
Μιχαήλ Καρσιώτης (Κοριν-
θίας

19:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Α-
στέρας

Διαιτητής: Ιωάννης Πα-
παδόπουλος (Μακεδονίας)

Βοηθοί: Λάζαρος Δημη-
τριάδης (Μακεδονίας), Πέ-
τρος Πάτρας (Μακεδονίας)

19:00 Λαμία - ΑΕΚ

Διαιτητής: Εμμανουήλ 
Σκουλάς (Θεσσαλίας)

Βοηθοί: Χρήστος Τζιώτζι-
ος (Θράκης), Νικόλαος Σάβ-
βας (Σερρών)

19:00 Λεβαδειακός - Πα-
νιώνιος

Διαιτητής: Ευάγγελος 
Μανούχος (Αργολίδας)

Βοηθοί: Χρήστος Μπαλ-

τάς (Αχαΐας), Γεώργιος Χα-
τζηνάκος (Δράμας)

19:00 Απόλλων Σμύρνης 
- Παναιτωλικός

Διαιτητής: Ευάγγελος 
Γρατσάνης (Τρικάλων)

Βοηθοί: Δημήτριος Σα-
μοίλης (Αθηνών), Μαρία Δέ-
τση (Αθηνών)

CMYK
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Από την ΚΕΔ ανακοινώθηκαν 
οι διαιτητές και βοηθοί που θα 
διευθύνουν τα παιχνίδια της 

τελευταίας αγωνιστικής στο πρωτά-

θλημα της Γ’ Εθνικής. Στον κρίσιμο 
αγώνα Αγρ. Αστέρα - Βέροιας διαι-
τητής ορίστηκε ο κ. Θεοδωρόπουλος 
από τον σύνδεσμο της Φλώρινας με 
βοηθούς τους κ.κ Δεμερτζή και Δέλλιο 
από τον σύνδεσμο της Πέλλας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα 
Αμύνταιο- Κουφάλια διαιτητής ο κ. Κεχαγιάς (Κο-

ζάνης) βοηθοί οι κ.κ  Πράχαλης και Βογδόπουλος 
(Κοζάνης) 

Μακεδονικός- Τρίγλια διαιτητής ο κ. Τζουμαλάκης 
(Σερρών) βοηθοί οι κ.κ Κρυωνάς (Σερρών) Κουβα-
λάκης (Δράμας) 

Αγκαθιά- Λαγκαδάς διαιτητής ο κ. Τσιμεντερίδης 
(Κοζάνης) βοηθοί οι κ.κ Μωυσιάδης και Δρουδάκης 
(Γρεβενών) 

Γιαννιτσά- Αριδαία διαιτητής ο κ. Παραδεισόπου-
λος (Πιερίας) βοηθοί οι κ.κ Καλορογιάννης και Κου-
τσικανίδης (Πιερίας) 

Εδεσσαϊκός- Παλαιοχώρι διαιτητής ο κ. Πάνος 
(Ηπείρου) βοηθοί οι κ.κ Τζιουβάρας ( Κοζάνης) Στε-
φούλης ( Γρεβενών) 

Αγρ. Αστέρας - Βέροια διαιτητής ο κ. θεοδω-
ρόπουλος (Φλώρινας) βοηθοί οι κ.κ Δεμερτζής και 
Δέλλιος ( Πέλλας) 

Κύμινα- Μελιτέας διαιτητής ο κ. Αργυρός (Πέλ-
λας) βοηθοί οι κ.κ Κεσίσογλου και Μίλτσης (Πέλλας)

Με τη διεξαγωγή 
της 27ης αγωνι-
στικής συνεχίζε-

ται η δράση στη Football 
League το Σαββατοκύρια-
κο (13-14/4) και η ΚΕΔ/
ΕΠΟ γνωστοποίησε την 
Τετάρτη (10/4) τους διαι-
τητές που θα σφυρίξουν 
στα ματς.
 
Σάββατο(13/4)
15:00 Κέρκυρα – Ηρόδοτος
Διαιτητής: Μπαΐλης (Πρέβεζας/

Λευκάδας)
Βοηθοί: Φραγκούλης (Πρέβεζας/Λευκάδας), 
Γιάντσης (Ημαθίας)
4ος: Μαλούτας (Ημαθίας)

15:00 Αιγινιακός – Πλατανιάς
Διαιτητής: Koυκουλάς (Λέσβου)
Βοηθοί: Καμπερίδης (Καβάλας), Σακκάς (Θεσσα-

λίας)
4ος: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)

15:00 Παναχαϊκή – Βόλος
Διαιτητής: Τσουκαλάς (Αθηνών)
Βοηθοί: Τίκας (Θεσπρωτίας), Πήττας (Ηλείας)
4ος: Μπακογιάννης (Αθηνών)

16:00 Σπάρτη – Δόξα Δράμας
Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων)
Βοηθοί: Κύριος (Αρκαδίας), Κομισοπούλου (Χα-

νίων)

4ος: Αντωνίου (Ανατολικής Αττικής)

16:00 Εργοτέλης – Ηρακλής
Διαιτητής: Δραγάτης (Ανατολικής Αττικής)
Βοηθοί: Καλλής (Ανατολικής Αττικής), Δελής (Βοι-

ωτίας)
4ος: Βάτσιος (Δυτικής Αττικής)

Κυριακή(14/4)
15:00 Απόλλων Λάρισας – ΑΟΤ
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί: Αρμακόλας (Κυκλάδων), Χρηστάκος (Πει-

ραιά)
4ος: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)

16:00 Απόλλων Πόντου – Α.Ε. Καραϊσκάκης
Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Γούτας (Χαλκιδικής), Κοκμοτός (Δωδε-

κανήσου)
4ος: Πουλικίδης (Δράμας)

Αγρ.Αστέρας-Βέροιαδιαιτητής
οκ.Θεοδωρόπουλος(Φλώρινας)

FootballLeague
Οι διαιτητές της 27ης αγωνιστικής

Super League

Ο διαιτητής κ. Διαμαντόπουλος στο αγώνα Άρης -  Ατρόμητος
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Στο πανέμορφο νησί της Κρήτης και συγκεκριμέ-
να στο Ηράκλειο, στο νέο κλειστό γυμναστήριο «Δύο 
Αοράκια», έλαβε χώρα φέτος το 32ο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ακροβατικής Γυμναστικής,  στις 06-07 
Απριλίου 2019. Ο ανταγωνισμός μεγάλος!!! 

Στο Πανελλήνιο του 2018 οι Σύλλογοι που συμ-
μετείχαν ήταν 17 και φέτος αγγίξαμε  τους  20 Συλ-
λόγους, 191 αθλητές και αθλήτριες, από όλη την 
Ελλάδα! Αυτή η συνεχόμενη αύξηση, χρονιά με την 
χρονιά,  μας χαροποιεί ιδιαιτέρως αλλά και ανεβάζει 
τον πήχη πολύ ψηλά για τους αθλητές και αθλήτριες 
μας. Η ομάδα του Φιλίππου Βέροιας, με 9 αθλήτριες 
και 1 αθλητή,  για άλλη μια φορά βρέθηκε στο βάθρο 
των διακρίσεων ,  κατακτώντας συνολικά 7 μετάλλια 
εκ των οποίων 5 χρυσά και 2 αργυρά, σε μια αποστο-
λή με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο τόσο συμμετοχών όσο 
και αγωνιστικού προγράμματος! Οι αθλητές μας πα-
ρουσίασαν τα προγράμματα τους με δυναμισμό και α-
γωνιστικό πνεύμα , καθαρές ασκήσεις  χωρίς λάθη και 
κέρδισαν επάξια το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Για άλλη μια φορά τα Ακροβατάκια του Φιλίππου 
έδειξαν την αξία τους για ακόμα φορά. Η επιμονή , η 
προσήλωση  στους στόχους τους , μαζί με την αγω-
νιστικότητα που τους διακατέχει  είναι στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν τα παιδιά αυτής της ομάδας! Πάντα 
μπροστά τραβά  η χαρισματική,  προπονήτρια τους 
Έλσα Παπαδοπούλου που μαζί με την άξια βοηθό 
της, Έφη Πουλιοπούλου, δείχνουν με το προσωπικό 
τους παράδειγμα στα παιδιά τον δρόμο προς τις επι-
τυχίες.  Φωτεινά πρότυπα και οι δυο προπονήτριες, 
καταξιωμένες  και   με ιστορία στον χώρο της Ακρο-
βατικής Γυμναστικής.

Οι γονείς των παιδιών , όπως και άλλοι  συγγενείς 
και φίλοι ήταν εκεί , παρόντες σε αυτήν την υπερ-
προσπάθεια τους. Στα μάτια τους τρεμόπαιζε μια 
υγρή σπίθα….και το δάκρυ κυλούσε και χάιδευε τα 
μάγουλα τους σε κάθε ζητωκραύγασμα  του κοινού 
!!! Ήταν τα δικά τους παιδιά που επευφημούσαν. Κα-
ταιγισμός συναισθημάτων!

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικής Γυμνα-
στικής συνδιοργανώθηκε από την Ε.Γ.Ο.  και την 
Περιφέρεια Κρήτης, έχοντας παράλληλα την υποστή-
ριξη του Δήμου Ηρακλείου. Στην εκδήλωση μας τίμη-
σαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. 
Βασίλης Λαμπρινός  που χαιρέτησε την εκδήλωση, 
καθώς επίσης ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Η-
ρακλείου κ.  Κώστας Βαρδαβάς και ο Εντεταλμένος 
Σύμβουλος Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης κ. 
Νίκος Συριγωνάκης.

Για πρώτη φορά, μάλιστα, η διοργάνωση είχε 
ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση (live stream) καθ’ 
όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού διημέρου. Νιώ-

θουμε την υποχρέωση 
να ευχαριστήσουμε τον 
Δήμο Ηρακλείου γι’ αυτήν 
την άρτια εκδήλωση και 
υποσχόμαστε και πως και 
εμείς θα φιλοξενήσουμε 
Πανελληνίους αγώνες 
Ακροβατικής στην πόλη 
μας και θα ανταποδώσου-
με την φιλοξενία τους!

 
Αναλυτικά ο αθλητής 

και οι αθλήτριες μας κα-
τέκτησαν τις παρακάτω 
θέσεις:

Η τριάδα γυναικών Ε΄ 
κατηγορίας με τις πρωτοεμ-
φανιζόμενες αθλήτριες μας, 

Κολέτσα Μαρία-Ήλια, 
Κούλλα Μαρία και Παπα-
δοπούλου Αλεξάνδρα κα-
τέλαβε:

6η θέση στο σύνθετο 
6η θέση στο πρόγραμ-

μα ισορροπίας 
5η θέση στο δυναμικό 

πρόγραμμα

H τριάδα γυναικών Δ΄ 
κατηγορίας με τις αθλή-
τριες μας,

Παπαχαραλάμπους Ό-
ρε Αντωνία, Καμπουρίδου 
Ευγενία και Βοργιατζί-
δου Ελένη-Στυλιανή  που 
συμμετείχαν για πρώτη 
φορά σε αυτή την κατη-
γορία κατέλαβε:

1η θέση στο σύνθετο
2η θέση στο πρόγραμμα ισορροπίας
2η θέση στο δυναμικό πρόγραμμα

Το μεικτό ζευγάρι Δ΄ κατηγορίας μας με τους Ντά-
για Μιχαέλα και Σαλασίδη Χαράλαμπο κατέλαβε:

1η θέση στο σύνθετο
1η θέση το πρόγραμμα ισορροπίας
1η θέση στο δυναμικό πρόγραμμα

Το ζευγάρι γυναικών Γ΄ κατηγορίας μας με τις 
Παλάσκα Μαρία και Καλαϊτζή Σταυρούλα-Παρασκευή 
συμμετείχαν για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία 
και προκρίθηκαν δεύτερες στο Τελικό και κατέλαβαν:

2η θέση στον τελικό(πρόγραμμα ισορροπίας)
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Με 5 χρυσά, 2 αργυρά και γεμάτη εμπειρίες
επέστρεψε η αγωνιστική ομάδα του Α.Π.Σ. Φιλίππου

από το Πανελλήνιο πρωτάθλημα στην Κρήτη

Με το τέλος της κανονικής περιόδου θα διεξαχθούν οι 
αγώνες play offs μεταξύ των ομάδων που βαθμολογικά 
κατετάγησαν στην 1η έως και την 4η θέση.

Στη Α ΄ Φάση των PLAY OFFS του πρωταθλήματος θα 
συμμετέχουν οι ομάδες των συλλόγων:

ΦΟ Αριδαίας , ΓΑΣ Αλεξάνδρεια , ΚΣ Αετοί Βέροιας  Α-
ΟΚ Ικαροι Γιαννιτσών.

Οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ζευγάρια ως 
εξής:

Αγώνες α ‘ φάσης  (PLAY OFFS Α΄ Κατηγορίας αν-
δρών) 

Ζευγάρι:(Α) 1 – 4
1οςΑΓΩΝΑΣ:
ΦΟ Αριδαίας  - ΑΟΚ Ικαροι  ( Σάββατο  

13/04/19 και ώρα 18:00 στο ΔΑΚ Αριδαίας 

2οςΑγώνας
ΑΟΚ Ικαροι – ΦΟ Αριδαίας  ( Σάββατο  

20/04/19 και ώρα  20:00 στο ΔΑΚ Γιαννιτσών 

3οςΑγώνας Σεπερίπτωσηπουχρεια-
σθεί

ΦΟ Αριδαίας  - ΑΟΚ Ικαροι  ( Σάββατο  
04/05/19 και ώρα  18:00 στο ΔΑΚ Αριδαίας 

Ζευγάρι:(Β) 2 – 3
1οςΑγώνας
ΓΑΣ Αλεξάνδρειας – ΚΣ Αετοί Βέροιας  

(Σάββατο 13/04/19 και ώρα 18:00 στο 2ο Γυ-
μν. Αλεξάνδρειας 

2οςΑΓΩΝΑΣ:
ΚΣ Αετοί Βέροιας  – ΓΑΣ Αλεξάνδρειας (Σάββατο  

20/04/19 και ώρα 18:00 στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας 

3οςΑγώναςΣεπερίπτωσηπουχρειασθεί
ΓΑΣ Αλεξάνδρειας  – ΚΣ Αετοί Βέροιας (Σάββατο 

04/05/19 και ώρα 18:00 στο 2ο Γυμν. Αλεξάνδρειας 
Νικήτριες αυτής της φάσης αναδεικνύονται οι ομάδες οι 

οποίες θα επιτύχουν δύο (2) νίκες επί των αντιπάλων τους 
στους μεταξύ τους αγώνες .

Το πρόγραμμα των πλέι οφ στην Α’ ΕΚΑΣΚΕΜ ΞανάτίτλοςστονΕύοσμο
γιατηΒέροια

Με ανακοί-
ν ω σ ή  τ ο υ ς , 
οι οργανωμέ-
νοι φίλοι της 
«Βασίλισσας» 
Queen’s Boyz, 
καλούν  τους 
φιλάθλους να 
ενισχύσουν την 
π ρ ο σ π ά θ ε ι α 
των παικτών, 
στο κρισιμότα-
το παιχνίδι της 
Κυριακής στον Εύοσμο, όπου και με τον βαθμό της ισοπαλίας η ομάδα θα τερματίσει πρώτη 
στον 2ο όμιλο της Γ’ Εθνικής και θα ανέλθει απευθείας στην Football League!

«Ο Σύνδεσμος φιλάθλων Βέροιας Queen’s Boyz ενημερώνει τους φιλάθλους της πόλης 
μας, ότι διοργανώνει εκδρομή στη Θεσσαλονίκη για το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας μας στις 
14/04/2019 με τον Αγροτικό Αστέρα.

Πάμε για να ζήσουμε την ιστορική στιγμή και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί με τα αδέρφια 
μας από το club salonica, την επίτευξη του στόχου μας,

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στη σελίδα μας στο fb και στα τηλεφωνά 
6987958592 και 6973982968

ΒΕΡΟΙΑ ΖΟΥΜΕ ΣΤΗ Β’ ΝΑ ΣΕ ΔΟΥΜΕ»
QUEEN’S BOYZ ΘΥΡΑ 4 QUEEN’S BOYZ SALONICA
* Η φωτό είναι από το ίδιο γήπεδο, από την αναμέτρηση της περιόδου 2006-2007 της 

27ης αγωνιστικής, όπου η «Βασίλισσα» είχε κάνει ένα σημαντικό βήμα για την άνοδό της στην 
Super League φεύγοντας από τον Εύοσμο με τον βαθμό της ισοπαλίας (0-0), μπροστά σε 700 
και πλέον φιλάθλους της!

Πηγή kerkidasport.gr
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Στην 11η Συνάντηση Σχολικών 
Χορωδιών Καρδίτσας, 

η Νεανική Χορωδία του 
4ου και 2ου Γυμνασίου Βέροιας

Η Νεανική Χορωδία του 4ου & 2ου 
Γυμνασίου Βέροιας συμμετείχε, την 
Πέμπτη 5 Απριλίου 2019, στην 11η Δι-
εθνή Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών 
Καρδίτσας, που υλοποιείται στην Καρ-
δίτσα και στο Hotel Mouzaki Palace, 
από τις 28 Μαρτίου έως τις 14 Απρι-
λίου, στα πλαίσια του 37ου Μουσικού 
Φεστιβάλ Καρδίτσας, υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων. Πρόκειται για 
το μεγαλύτερο Φεστιβάλ Χορωδιών  
παγκοσμίως με την συμμετοχή 130  
χορωδιών από την Ελλάδα και από 
το εξωτερικό, συνεργαζόμενο με τρία 
μεγάλα φεστιβάλ-διαγωνισμούς- εκ-
παιδευτικούς θεσμούς του εξωτερικού.

Οι μαθητές της Χορωδίας των δύο 
σχολείων συμμετείχαν με τέσσερα 
τραγούδια, το Siyahaba, το Donna 
Donna, τα Παιδιά Κάτω στον Κάμπο 
και το Hasivenu, όπως και το χορωδι-
ακό τραγούδι «Στ’ Άλογα», του αείμνη-
στου συνθέτη και μουσικού Θεόδωρου 
Αντωνίου, για το οποίο απέσπασαν 
όχι μόνο το θερμό χειροκρότημα, αλλά και τον έπαινο των διοργανωτών και του καλλιτεχνικού διευθυντή 
του Φεστιβάλ, κ. Νικόλαου Ευθυμιάδη. 

Την Χορωδία διεύθυνε ο καθηγητής Μουσικής των δύο σχολείων, κ. Σταύρος Θεοχαρόπουλος, ενώ 
συνοδοί στην τριήμερη εξόρμηση των 33 μαθητριών και μαθητών της χορωδίας ήταν ο καθηγητής Πλη-
ροφορικής του 4ου Γυμνασίου Βέροιας, κ. Δημήτριος Λύτσιος και η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Βέ-
ροιας, κ. Αναστασία Αργυριάδου.  Στο πιάνο συνόδευε η κ. Ελένη Τενεκεντζόγλου.  

Διευθύνσεις των δύο σχολείων συγχαίρουν τις μαθήτριες και τους μαθητές τους, όπως και τον Διευθυ-
ντή της Χορωδίας κ. Σταύρο Θεοχαρόπουλο.

«Αριστοτέλης, ο διαχρονικός δάσκαλος»
3η Πανελλήνια Μαθητική 

Διημερίδα για τον Αριστοτέλη
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και το 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ, σε συνεργασία με τον Δήμο 

Ηρωικής Πόλης Νάουσας, διοργανώνουν την 3η Πανελλήνια Μαθητική Διημερίδα για τον Αριστοτέλη με 
θέμα: «Αριστοτέλης, ο διαχρονικός δάσκαλος». Η Διημερίδα θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Απριλίου 2019 
στην πόλη της Νάουσας, στoν Πολυχώρο Πολιτισμού Χρήστος Λαναράς «ΕΡΙΑ», και στην Αρχαία Μίεζα. 

Σκοπός της διημερίδας είναι να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για το έργο του Αριστοτέλη και 
να εμπλακούν σε ζητήματα που αφορούν στην αριστοτελική σκέψη και φιλοσοφία στον τόπο όπου δίδαξε 
ο μεγάλος στοχαστής της αρχαιότητας. Επιπλέον, να γνωρίσουν οι μαθητές την περιοχή μας, η οποία 

εκτός από την Σχολή του Αριστοτέλη (Μίεζα) διαθέτει 
πλήθος μνημείων.

Στην 3η Πανελλήνια Μαθητική Διημερίδα θα συμ-
μετέχουν Σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης απ’ όλη την Ελλά-
δα, με ομαδικές εργασίες των μαθητών τους σε σχέ-
ση με τους παρακάτω θεματικούς άξονες του έργου 
του Αριστοτέλη:

A. Ο Αριστοτέλης σε σχέση με τον Φυσικό Κόσμο
B. Ο Αριστοτέλης σε σχέση με τον Άνθρωπο 

13 και 14 Απριλίου 
στην  Αλεξάνδρεια 

«ΜΗΤΡΙΚΗ 
ΣΤΟΡΓΗ» του 

Στρίντμπεργκ και 
‘’ΡΟΖΑ’’ του 
Ν. Μαντούδη 

από την 
θεατρική ομάδα 
«Σκηνοβάτες»

Ξεκίνησε  η  προπώληση των εισιτηρίων 
για το μονόπρακτο ‘’ΜΗΤΡΙΚΗ ΣΤΟΡΓΗ’’ του 
Αύγουστου Στρίντμπεργκ & και το μονόλογο 
‘’ΡΟΖΑ’’ του Νίκου Μανούδη σε σκηνοθεσία 
Οδυσσέα Γωνιάδη, που θα ανέβει το Σάββατο 
13 και Κυριακή 14 Απριλίου  και ώρα 20.30 
στο Συνεδριακό – Εκθεσιακό Κέντρο Αλεξάν-
δρειας, από την θεατρική ομάδα «Σκηνοβάτες.

Τιμή εισιτηρίου 4 Ευρώ
Προπώληση στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α. – 

Δημοτικό Κολυμβητήριο (έως την Παρασκευή 
12.04.2019) και στο Βιβλιοπωλείο ‘’κύτταρο’’

Γράφει ο Τόπης Αθανάσιος
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Η νηστεία μπορεί να είναι πολύ υγιεινός τρόπος 
διατροφής φτάνει να ακολουθείται σωστά. Σημαντι-
κός στόχος του ατόμου που νηστεύει είναι να εξα-
σκήσει την εγκράτεια του. Έτσι η νηστεία όπως και 
η σωστή διατροφή έχουν ως βασικό συστατικό το 
στοιχείο του μέτρου. Τα άτομα λοιπόν που νηστεύ-
ουν θα πρέπει να περιορίζουν και την ποσότητα 
που καταναλώνουν και όχι μόνο το είδος του φαγη-
τού. Παρ’ ότι όμως το φαγητό δεν είναι σημαντικό 
για το άτομο που νηστεύει δεν σημαίνει ότι το άτομο 
αυτό πρέπει να καταφεύγει σε επιλογές που να 
στερούν βασικά θρεπτικά συστατικά από τον ορ-
γανισμό του. Έτσι το καθημερινό διαιτολόγιο, εκτός 
από  τα λαχανικά και τα φρούτα πρέπει να περιλαμ-
βάνει όσπρια ή και ψάρι ( όταν επιτρέπεται ), ψωμί 
ή ζυμαρικά ή πατάτες μαγειρεμένα χωρίς πολύ λάδι.

 Το γάλα και τα γαλακτοκομικά μπορεί να α-
ντικατασταθούν από τα υποκατάστατά τους που 
παρασκευάζονται με σόγια κατά προτίμηση εκείνα 
που περιέχουν ασβέστιο. Ασβέστιο επίσης περιέχε-
ται στις σαρδέλες που τρώγονται με το κόκαλο, στο 
μπρόκολο και στα αμύγδαλα. Φυσικά την περίοδο 
που δεν ακολουθείται νηστεία το γάλα και τα γαλα-
κτοκομικά πρέπει να καταναλώνονται σε επαρκείς 
ποσότητες για να καλυφθεί  η απουσία τους τις 
άλλες μέρες. 

Η νηστεία έτσι όπως ορίζει και ακολουθείται από 
την ορθόδοξη πίστη μας παρομοιάζεται πολλές 
φορές με το διαιτολόγιο που ακολουθούν οι χορτο-
φάγοι.

Πώς γίνεται αυτό;
Η νηστεία παρ’ότι εφαρμόζεται για διαφορετι-

κούς λόγους από την χορτοφαγία είναι ουσιαστικά 
ένα χορτοφαγικό διαιτολόγιο. Όταν περιλαμβάνει 
μόνο τροφές φυτικής προέλευσης είναι αυστηρά 
χορτοφαγικό διαιτολόγιο και όταν σε άλλες περιπτώ-
σεις επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού μοιάζει με 
το διαιτολόγιο που ακολουθούν οι χορτοφάγοι που 
αποφεύγουν το γάλα και τα γαλακτοκομικά, το κρέ-
ας, τα αυγά και τα πουλερικά αλλά καταναλώνουν 
ψάρι.

Υπάρχουν όμως πλεονεκτήματα στη νηστεία;
Ναι, αρκετά. Η κατανάλωση κρέατος και ολό-

παχων γαλακτοκομικών αυξάνει την πρόσληψη 
χοληστερόλης και κορεσμένων λιπαρών που έχουν 
σχέση  με τις υπερλιπιδαιμίες. Η αυξημένη κατανά-
λωση αυτών των τροφών οδηγεί στην παχυσαρκία 
η οποία με την σειρά της σχετίζεται με πολλές α-
σθένειες. Ένα διαιτολόγιο όπως αυτό της νηστείας 
που απαγορεύει την κατανάλωση ζωικών τροφών 
συμβάλει όχι μόνο στον περιορισμό όλων των πιο 
πάνω ασθενειών, αλλά ταυτόχρονα και στην αύξη-
ση της κατανάλωσης των τροφών όπως είναι τα ό-
σπρια και τα λαχανικά  με αποτέλεσμα να αυξάνεται 
η ποσότητα των βιταμινών, των ιχνοστοιχείων και 
των φυτικών ινών. Έτσι ενώ η μέση κατανάλωση 
φυτικών ινών στις ανεπτυγμένες χώρες είναι 12 -18 
gr./ ημέρα με R.D.A.( μέση ημερήσια διαιτητική πρό-
σληψη ) 30gr./ημέρα, παρατηρήθηκε ότι λόγω της 
αυξημένης κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών 
φτάνει τα 30-42 gr./ημέρα. Είναι γνωστό πως οι φυ-
τικές ίνες  μειώνουν  τα επίπεδα λιπιδίων και γλυκό-
ζης  στο αίμα , συμβάλουν στην καταπολέμηση της 
δυσκοιλιότητας και προφυλάσσουν από ορισμένες 
μορφές καρκίνου.    

Μήπως υπάρχει  κάποιο συστατικό  που να 
βρίσκεται μόνο στο κρέας και να δημιουργείται 
πρόβλημα στον οργανισμό με την απουσία του 
από την διατροφή;

Η βιταμίνη Β12 υπάρχει μόνο σε ζωικής προέ-
λευσης τρόφιμα, αλλά όχι μόνο στο κρέας. Επιπλέ-
ον ο οργανισμός έχει αρκετά αποθέματα για να του 
επαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα 
και όταν δεν παίρνει καμιά ποσότητα της βιταμίνης 
αυτής . Η μόνη περίπτωση που μπορεί  να παρατη-
ρηθεί έλλειψη της βιταμίνης Β12 είναι όταν κάποιος 
δεν την παίρνει καθόλου για μεγάλα χρονικά διαστή-
ματα και αυτό συμβαίνει συνήθως με χορτοφάγους 
που αποφεύγουν την κατανάλωση κρέατος , αυγών 
γάλακτος και γαλακτοκομικών. Επίσης και η μειωμέ-
νη πρόσληψη πρωτεΐνης δεν επηρεάζει το ισοζύγιο 
αζώτου του οργανισμού ειδικά όταν γίνεται για μικρό 
χρονικό διάστημα.

Μήπως όμως με την νηστεία δημιουργούνται 
ελλείψεις σε οποιαδήποτε άλλα θρεπτικά συ-
στατικά;

Ελλείψεις θρεπτικών συστατικών δεν δημιουρ-
γούνται με τη νηστεία και αυτό γιατί η διάρκεια της 
είναι περιορισμένη γεγονός που δίνει την ευκαιρία 
να συμπληρωθούν κάποια συστατικά που λαμβά-
νονται σε μειωμένες ποσότητες κατά την εφαρμογή 
της. Θα αναφερθώ πιο συγκεκριμένα στη περίπτω-
ση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό-
ντων , τα οποία είναι η κυριότερη πηγή ασβεστίου 
στην διατροφή μας.

 Κατά την διάρκεια της περιόδου της νηστείας 
που τα τρόφιμα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στο 
καθημερινό διαιτολόγιο , η λήψη ασβεστίου πιθανόν 
να είναι χαμηλότερη από την ενδεδειγμένη . Καλό 
θα είναι λοιπόν όταν δεν ακολουθείται νηστεία να 
περιλαμβάνεται στο καθημερινό διαιτολόγιο αρκετό 
γάλα και παράγωγα του έτσι που να καλύπτουν και 
πιθανές ελλείψεις κατά την περίοδο της νηστείας 
. Για να μην δημιουργήσουμε όμως λανθασμένες 
εντυπώσεις πρέπει να πούμε ότι το ασβέστιο υ-
πάρχει και σε πολλά φυτικά τρόφιμα ( φασόλια, 
λάχανα, κουνουπίδι, καρότα, μαρούλι, αγγουράκι ), 
η περιεκτικότητα όμως των τροφών αυτών σε ασβέ-
στιο δεν συγκρίνεται με αυτή του γάλακτος και των 
παραγώγων του.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις ανθρώπων 
που δεν πρέπει να νηστεύουν;

Ενδεχομένως κάποιο άτομο να μην μπορεί να  
παίρνει μεγάλες ποσότητες φυτικών ινών ή και να 
πρέπει να λαμβάνει την πρωτεΐνη που χρειάζεται 
κυρίως στη μορφή της υψηλής βιολογικής αξίας 
πρωτεΐνης που βρίσκεται στα ζωικά τρόφιμα. 

Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι περιπτώσεις  νε-
φρικής ανεπάρκειας, νόσου του κρόν ή του συν-
δρόμου του ευερέθιστου εντέρου. Ανάλογα με την 
περίπτωση μπορεί να γίνει η σωστή ρύθμιση για να 
μπορέσει αν θέλει το άτομο να νηστέψει για κάποιο 
χρονικό διάστημα. Είναι όμως σημαντικό να έχει τις 
σωστές οδηγίες με τι μπορεί να τρώει και τι όχι ώστε 
να μπορέσει να τις μεταφέρει στον πνευματικό του. 
Αν για παράδειγμα η πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής 
αξίας είναι σημαντικό να λαμβάνεται μπορεί να 
τονιστεί η σημασία της σόγιας στο διαιτολόγιο του 
συγκεκριμένου ατόμου ή και να του επιτραπεί η κα-
τανάλωση ψαριού κ.ο.κ. Μην χάνετε λοιπόν χρόνο, 
αρχίστε ακόμη και τώρα την νηστεία της Μ. σαρακο-
στής και επωφεληθείτε.          

Η διατροφή τις μέρες της νηστείας



14 5-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

και συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια
-Υποκατάστημα 1: Επισκοπής Νάουσας
-Υποκατάστημα 2:  Μελίκης ΗμαθίαςΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Προσκυνηματική 
Επίσκεψη

Προσκυνηματική επίσκεψη για τους χαιρετισμούς (ακάθιστος ύμνος) στο Ιερό ησυ-
χαστήριο Παναγίας Παραμυθιάς Γιαννιτσών την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, ώρα 
αναχώρησης 3.30 μ.μ. από Πλατεία Ελιάς και Ωρολογίου και Προμηθέα.

Πληροφορίες: Η λέσχη μας είναι ανοιχτή καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή στις 
ώρες 10.30-12.30. Τηλ.: 23310 25654.

Το Δ.Σ.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ
(ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον 
Άγιο Γεώργιο ζητάει για τις εποχιακές ανάγκες του προ-
σωπικό διαλογητηρίου και γεωπόνο (ή παραλήπτη). 

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

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
4ήμερη εκδρομή στη Θάσο Πάσχα 

26-27-28-29/4
Η λέσχη μας διοργανώνει για τα μέλη και τους φίλους της λέσχης πασχαλινή εκδρο-

μή στη Θάσο 26-27-28-29/4/2019 περιλαμβάνει ημιδιατροφή αναστάσιμο δείπνο και 
πασχαλινό γεύμα, για όλα αυτά σε πολύ καλή τιμή. Παρέχεται αναλυτικό πρόγραμμα 
από τη λέσχη μας.

Η λέσχη μας είναι ανοιχτή καθημερινά Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρα-
σκευή 10.30-12.30 Ανοίξεως 90 τηλ. 23310 25654.

Το Δ.Σ.

«Ο Μαρξ στο Σόχο» στον 
«Σείριο» της Νάουσας

Η Θεατρική Ομάδα ΑΙΡΕΣΙΣ 
επαναλαμβάνει τις παραστά-
σεις του βραβευμένου έργου 
του Χάουαρντ Ζιν, «Ο Μαρξ 
στο Σόχο» στο Μουσικό Καφε-
νείο «Σείριος», Μεγ. Αλεξάν-
δρου 6, Νάουσα.

Ημερομηνίες:  Πέμπτη 11, 
Σάββατο 13, Κυριακή 14 και 
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019. 

Ώρα έναρξης 9:30μ.μ. 
Ε ίσοδος:  5€.  Κρατήσε ις : 
2332022647.

Διασκευή – σκηνοθεσία: 
Θ.Ο. Αίρεσις

Ήχοι – Φωτισμοί: Τέο Χατζηιωαννίδης, Νίκος Καλαϊτζής
Παίζουν: Παναγής Καρυδάς, Γιώργος Κασαπίδης, Γιώρ-

γος Πέϊος.
Παραγωγή: Αίρεσις Α.Μ.Κ.Ε.

Το ΣΔΕ Νάουσας 
στον 4ο Αγώνας Δρόμου 

του Μακροχωρίου
 Την Κυριακή 

7 Απριλίου 2019 
διεξήχθη ο 4ος Α-
γώνας Δρόμου στο  
Μακροχώρι Βεροίας 
ο οποίος πραγματο-
ποιήθηκε στη μνήμη 
των 21  αδικοχαμέ-
νων μαθητών οι ο-
ποίοι είχαν τραγικό 
τέλος στο δυστύχη-
μα των  Τεμπών,-
στις 13 Απριλίου 
του 2003.Το ΣΔΕ 
ΝΑΟΥΣΑΣ έδωσε το παρόν με 28  μαθητές οι οποίοι έλαβαν μέρος στον περιπατη-
τικό αγώνα δρόμου των  3000μέτρων. Συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες.

Ευχαριστήριο
Η Ένωση καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλο-

λογίας Ημαθίας  ευχαριστεί θερμά το Μουσικό Σχολείο 
Βέροιας για τη συνδιοργάνωση της Μουσικής  εκδήλω-
σης με τίτλο: «Rencontres musicales franco-grecques-                                  
Γαλλοελληνικές μουσικές συναντήσεις»  με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Γαλλοφωνίας πού έγινε  τη Δευτέρα 8 
Απριλίου 2019 στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τε-
χνών Δήμου Βέροιας. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους 
μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βέροιας που κλήθηκαν να 
συμμετέχουν στο εγχείρημα αυτό, μελετώντας με ιδιαίτερο 
ζήλο καινούρια μουσικά ακούσματα σε πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Καθηγητή Μουσικής Βαλα-
βάνη Βασίλη ο οποίος ανέλαβε την Διεύθυνση και την ενορ-
χήστρωση των τραγουδιών που επελέγησαν να παρουσι-
αστούν  και τις καθηγήτριες μουσικής Εύα Δημοκωστούλα, 
Γεωργία Ιωαννίδου, Ελένη Νατσάκου,Ελένη Μπόζη και 
Έλσα Ιωαννίδου, οι οποίες έκαναν την διδασκαλία της χο-
ρωδίας και την ενορχήστρωση.                                                                                     

Ευελπιστούμε σε άλλες τέτοιες γόνιμες συνεργασίες 
καθώς πιστεύουμε πως η μουσική είναι ένας πολύ δυνατός 
δεσμός ανάμεσα στις δυο χώρες την Ελλαδα και τη Γαλλία. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

  Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φί-
λων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. 
Βέροιας ευχαριστεί θερμά  τον κ  Γιάννης Σισμανίδης ιδι-
οκτήτης του πρατηρίου καυσίμων SHELL στην πόλη μας, 
χορηγός των μπουφάν των αθλητικών δραστηριοτήτων του 
Κέντρου μας.

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

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

πολύ οικονομική τιμή,  στο Βελιγράδι- Νόβισαντ - Βιέννη – Βουδαπέστη, στις  8-12 Μαϊ-
ου  2019. Η εκδρομή περιλαμβάνει τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό, ξεναγό  και …
πολύ κέφι για διασκέδαση. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 

23310 64731 ( πρωινές ώρες)
6946425960,  6944311079,  6938755785
Τα έσοδα από την εκδρομή θα διατεθούν για τις ανάγκες του συσσιτίου.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

τά το διά στη μα α πό 8-4-2019 μέχρι 14-4-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Πέμπτη 11-4-2019

1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗ-
ΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
6 23310-22017

21:00-08:00 ΤΥ-
ΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ
ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ 23310-25000 

Φαρμακεία

Έναρξη για τις επίσημες φετινές 
-εγχώριες- διοργανώσεις για το σω-
ματείο Εν Σώματι Υγιεί, με το Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα Para Badminton, 
που θα διεξαχθεί, όπως και πέρυσι, 
στην Κομοτηνή, το Σάββατο 13 Απρι-
λίου 2019. Είναι η τρίτη φορά που δι-
εξάγεται Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο 
συγκεκριμένο άθλημα, το οποίο θα 
εμφανιστεί για πρώτη φορά σε Παρα-
ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκυο 2020. 
Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει η 
Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία ΑμεΑ 
και το τοπικό σωματείο «Ηρόδικος».

Το Α.Σ. ΑμεΑ «Εν Σώματι Υγι-
εί» Βέροιας, θα δώσει και φέτος το 

παρόν με τον αθλητή 
Καραγιάννη Θωμά-Α-
ριστοτέλη, ο οποίος θα 
αγωνιστεί στην κατη-
γορία SL3 (αναπηρία 
στα κάτω άκρα, αλλά 
αγωνίζονται όρθιοι), 
στο Ατομικό, αλλά και 
στο Διπλό με συμπαί-
κτη τον Κάπα Κωνστα-
ντίνο, ο οποίος ανήκει 
στο «Εν Σώματι Υγιεί», 
αλλά για το 2019 έχει 
παραχωρηθεί «’δανει-
κός» στο σωματείο Α.Σ. 
ΑμεΑ «ΑΕΤΟΙ» Θεσσα-
λονίκης.  Η βεροιώτικη 
αποστολή θα αναχω-
ρήσει την Παρασκευή 
12 Απριλίου, συνοδευ-
όμενη από τον προ-
πονητή κ. Καραϊωσήφ 
Αλέξανδρο.

Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι 
ο Καραγιάννης είχε αγωνιστεί στο 1ο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 2017, 
αλλά εκτός συναγωνισμού γιατί δεν 
υπήρχαν άλλοι αθλητές στην κατη-
γορία του, ενώ πέρυσι δε συμμετείχε 
λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων. 
Αντίθετα για τον Κάπα, είναι η πρώτη 
συμμετοχή (θα περάσει από διαδικα-
σία classification), ενώ στο αντίστοιχο 
περσινό πρωτάθλημα, το «Εν Σώματι 
Υγιεί» συμμετείχε με τον αθλητή Πε-
τρόπουλο Στράτο στην ενοποιημένη 
κατηγορία SL3-4 και είχε κατακτήσει 
το ασημένιο μετάλλιο.

Α σ τα μ ά τ η το ς 
συνεχίζει την πο-
ρεία του προς τον 
τίτλο ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος Τρικάλων. 
Οι «πράσινοι» νί-
κησαν στο ντέρμπι 
της εμβόλιμης 28ης 
αγωνιστικής με 2-
0 το Ροδοχώρι και 
διατήρησαν την δι-
αφορά των τεσσά-
ρων πόντων από 
τον δεύτερο ΠΑΟΚ 
Αλεξάνδρειας, ο 
οποίος δεν έδειξε 
κανέναν οίκτο στην 
ουραγό Αγ. Βαρ-
βάρα και την φιλο-
δώρησε με εννέα 
τέρματα (9-0)! Εκτός έδρας νίκη πέτυχε η Νάουσα που πέρασε με 
2-0 από τον Κοπανό, ενώ το Πλατύ ξέσπασε στη Μαρίνα, την οποία 
συνέτριψε εκτός έδρας με 5-0.

Σημαντικές νίκες πέτυχαν στα γήπεδά τους η Επισκοπή (3-2 
την Χαρίεσσα) και το Παλαιοχώρι (2-0 τη Μελίκη), ενώ ισόπαλο 1-1 
έληξε το ματς του Μακροχωρίου με την Αγ. Μαρίνα. Τέλος, το ματς 
του Αχιλλέα Νάουσας με το Κλειδί διεκόπη στις αρχές του δευτέρου 
ημιχρόνου και ενώ το σκορ ήταν 1-1, με τους φιλοξενούμενους να 
αποχωρούν από το γήπεδο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το πέναλτι 
που δόθηκε στους γηπεδούχους και ισοφάρισαν το ματς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαρίνα - Πλατύ  ...............................................................................0-5
Μακροχώρι - Αγ. Μαρίνα  ................................................................1-1
Τρίκαλα - Ροδοχώρι  ........................................................................2-0
Κοπανός - Νάουσα  .........................................................................0-2
Αχιλλέας Ν. - Κλειδί ..............................................................  (διεκόπη)
Παλαιοχώρι - Μελίκη ....................................................................... 2-0
ΠΑΟΚ Αλεξ. - Αγ. Βαρβάρα  ............................................................9-0
Επισκοπή - Χαρίεσσα  .....................................................................3-2

πηγή: kerkidasport.gr

Συμμετοχή του “Εν Σώματι Υγιεί”
με τον Καραγιάννη Θωμά-
Αριστοτέλη στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Αντιπτέρισης ΑμεΑ

Α’ ΕΠΣΗ
ΝίκητίτλουγιαταΤρίκαλα
επίτουΡοδοχωρίου!
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσματα 
από 80 τ.μ., πακέτο, 
αυλή, κήπο, θέρμανση, 
καλή κατασκευή. Τιμή 

55.000 ευρώ συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6974 805947.

ΚΕΝΤΡΟ πωλείται 
διαμέρισμα 2ΔΣΚ καθι-
στικό, W.C., μεγάλη βε-
ράντα, πλήρως ανακαι-
νισμένο, θέα, διαμπερές, 
4ος όρ. Τιμή 79.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚ ΙΑ 
120 τ.μ. στο Καλοχώρι 
Ημαθίας πωλείται σε οι-
κόπεδο 1.200 τ.μ. στον 
κεντρικό δρόμο Βέροι-
ας-Αλεξάνδρειας, ανε-
ξάρτητο, ευχάριστο. Τι-
μή ευκαιρίας 58.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080.

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  μονο -
κατοικία 72 τ,.μ. σε οι-
κόπεδο 800 τ.μ. στο 

Γιανναχώρι Νάουσας, 
με κεραμοσκεπή, κου-
φώματα αλουμινίου, 
με καλοριφέρ. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6971 
539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμά-

χιο 7.000 τ.μ., τοποθεσία 
ΤΟΥΜΠΑ, στο Μακρο-
χώρι Βέροιας. Τηλ.: 6977 
692769 & 23310 41588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
320 τ.μ. στο Εργοχώ-
ρι, άρτιο και οικοδομή-
σιμο, περιφραγμένο. 
Τηλ.: 6936727365 και 
6972021312.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, 
επί της περιφερειακής 
οδού σε εξαιρετιή τιμή. 
Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Ώρες επικοι-
νωνίας: 09.00-14.00. 
Τηλ. :  6945 122583. 
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα με 1 δωμά-
τιο, σαλόνι και χωριστή 
κουζινα, W.C., ανακαι-
ν ισμένο,  κα ινούργια 
κουφώματα, ντουλάπα 
και ατομική θέρμανση 
(πετρέλαιο), 200 ευρώ. 
Τηλ. :  6973 735020, 
23310 68080.

ΡΟΛΟΪ ενοικιάζεται 
κτίσμα ανεξάρτητο με 5 
χώρους, κατάλληλο για 
φροντιστήριο ή άλλη 
χρήση, 2 W.C., φαρ-
διές σκάλες, χωρίς κοι-
νόχρηστα, διαμπερές, 

φωτεινό. Τιμή εξαιρετι-
κή 420,00 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  η-
μιεπιπλωμένο διαμέ-
ρισμα στην περιοχή 
Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 
1ος όροφος με θέα, 
αυτόνομη θέρμανση, 
πόρτα ασφαλείας, συν-
θετικά κουφώματα και-
νούργια. Πληροφορίες 
κ. Παναγιώτης, τηλ.: 
6978 009149.

ΚΑΛΛ ΙΘΕΑ ,  Κ η -
ρύνειας 1, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 96 τ.μ., 2Δ-
ΣΚWC, 2ος όρ., μεγάλα 
μπαλκόνια, θέα, κεντρι-
κή θέρμανση. Διαθέσιμο 
από 10 Απριλίου. Τηλ.: 
6983 288903 & 23310 
71564.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μο-
νοκατοικία 130 τ.μ. στο 
Πανόραμα, Ρωσσοπρο-
σφύγων 38, μεζονέτα, 
ατομική θέρμανση, τζά-
κι, αποθήκη, εντοιχ. 
ν τ ο υ λ ά π ε ς ,  α υ λ ή , 
μπάρμπεκιου, θέα, χω-
ρίς κοινόχρηστα. Τηλ.: 
6977 094350 & 6936 
554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα με 3ΔΣΚ, 
2WC, με υπέροχη θέα 
και αυτονομια θέρμαν-
σης 350 ευρώ. Τηλ.: 
6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζο-

νται επαγγελματικοί χώ-

ροι, γραφεία, με ατομική 
θέρμανση. Πληροφορίες 
στο τηλ.: 23320 24784 
& 6971 779135.

ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ ενοικι-

άζεται γραφείο με τρεις 
χώρους κατάλληλο για 
κάθε χρήση. Τιμή 250 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080 & 
6973 735020.

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

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡA-
ΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

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

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

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

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

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

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

Η ΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ 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

Ηεταιρία «ΚΟΡΜΟΣ»Εμπορική με έδρα τη 
Βέροια ζητά για μόνιμη προσληψη οδηγό με δί-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας. Προϋποθέσεις: απολυτήριο 
Λυκείου, ηλικία 25-30 ετών. Βιογραφικά αυτοπρο-
σώπως, 3ο χλμ. παραπλεύρως Εθνικής οδού Βέ-
ροιας-Θεσ/νίκης. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62211.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για 
επαγγελματική στέγη 
στην Ανοίξεως, έναντι 
πάρκου Αγ. Αναργύρων 
χώρος 90 τ.μ. (ημιό-
ροφος) κατάλληλα δι-
αμορφωμένος, γωνία, 
φωτεινός, με θέα το 
πάρκο, πλήρως ανα-
καινισμένος, αυτόνομη 
θέρμανση, a/c, 1 δω-
μάτιο, 1 ενιαίος πολύ 
μεγάλος χώρος, χωλ, 
μπάνιο, κουζινα εξοπλι-
σμένη, μπαλκόνι περι-
μετρικό (ελάχιστα κοι-
νόχρηστα). Τηλ.: 6948 
744632, 6976 769046 
( α π ό γ ε υ μ α  1 8 . 0 0 -
20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέ-
ρα για ξενοδοχείο στη 
Βέροια (δεν απαιτείται 
προϋπηρεσία). Γνώση 
βασικών αγγλικών θα 
εκτιμηθεί. Τηλ.: 6948 
457059.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ 105772 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται μικρή 

γκαρσονιέρα 25 τ.μ., κατασκευή 77, 1 υ/δ, 
Υπερυψωμένο, ενοίκιο 130 €.

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

Κωδ: 106134 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα συνολικής επιφά-
νειας 30 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 
έναν ενιαίο χώρο, Κουζίνα και Μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένη το 1970 και ανακαινίστηκε 
το 2018. Διαθέτει θέρμανση με κλιματιστικό, 
Κουφώματα Συνθετικά με διπλά τζάμια, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Έπιπλα, Ηλ. 
Συσκευές, σε πολύ καλή τιμή μαζί με ρεύμα 
και νερό στα 220 €.

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

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

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

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

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

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

Κωδ. 12829 Ενοικιάζεται σπάνιο διαμ/
μα κομπλέ επιπλωμένο , πολύ κοντά στην 

Εληά  80 τ.μ. μικτά και 73 τ.μ. καθ. σε καλή 
κατάσταση , προσεγμένο με 2δσκλ με και-
νούργια 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 κο-
μπλέ ανακαινισμένο διαμέρισμα 82 τ.μ., με 
2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 3ος όροφος, 
καλοδιατηρημένο πράγματι , έχει αλουμινίου 
κουφώματα με διπλά τζάμια, καλαίσθητο, 
ατομική θέρμανση με 4 κλιματιστικά inverter, 
ηλιακό θερμοσίφωνα, αποθήκη και με η-
λεκτρικές συσκευές στην κουζίνα , ενοίκιο 
250€.Θα είναι ελεύθερο από 1/03/2019. Υ-
πόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24727 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, ενοικιάζεται 
ισόγειο διαμέρισμα 95 τ.μ., καθ. με κοινόχρη-
στα μόνο το ρεύμα της σκάλας , κατασκευή 
1980, 2 υ/δ, πολύ άνετο , αυτόνομη θέρμανση 
με ωρομετρητές και με αποθήκη μέσα , τιμή 
τελική 230€, Αποκλειστική διάθεση και διαχεί-
ριση απο την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.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: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟ-

ΛΟΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής 
γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους 
και έχει δικό του WC.  Έχει κουφώματα Αλου-

μινίου συρόμενα , με ανελκυστήρα καινούργιο 
, διαθέτει επίσης και A/C - Ενοίκιο  200 €.Το 
γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ. 116007 Ενοικιάζεται  γραφειακός 
χώρος κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρο-
λογίου με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , 
κατάλληλος για κάθε χρήση με δικό του WC 
και με πολύ λογικό τίμημα στα 230€.

Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο 
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 
213 τ.μ. αποτελούμενη από  7 χώρους ανε-
ξάρτητους , φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή 
κατάσταση με 2 WC και ασανσέρ , μηνιαίο 
μίσθωμα 700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. Ι-
σόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Βρίσκεται σε μεγάλο εμπορικό δρόμο και σε 
σημείο εξαιρετικής προβολής, σπάνιο κατά-
στημα, με πολύ λογικό μίσθωμα μόνο 250€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106001 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κοντά στον Αγ. Αντώνιο, κατά αποκλειστικό-
τητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. 
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει 
θέρμανση Κλιματισμός, - Τιμή: 200 €.

Κωδ: 106084 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. 
Ισόγειο, επί της Μητροπόλεως, σε πολύ καλό 
σημείο. Αποτελείται από έναν ενιαίο Χώρο και 
WC. Είναι ένα κατάστημα εξαιρετικής προβο-
λής, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις και υ-
γειονομικού ενδιαφέροντος. Θα είναι ελεύθερο 
από 1/05/2019, με μηνιαίο μίσθωμα τα 550€. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο 
μισθωτή. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και 

για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ.  καθ.. 
τιμή πολύ λογική στα 400€. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115091 - Τριπόταμος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 80 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από 3 χώρους και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 2003 και διαθέτει Απεριόριστη Θέα και πο-
λύ μεγάλο οικόπεδο ,  Τιμή: 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση 
με μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105971 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 77 τ.μ. μι-
κτά και 66τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτε-
λείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1981 και 
διαθέτει ατομική θέρμανση με θερμοσυσσω-
ρευτές, προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο: 
40.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116110  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμ/μα  
στο κέντρο της Βέροιας με 3υ/δ , 95 τ.μ., καθ.  
και 105 τ.μ. μικτά κατασκευή 1971, 1 ος όρο-
φος, ανακαινισμένο εκ βάθρων, σε πολύ καλή 
κατάσταση με καινούργια συνθετικά κουφώ-
ματα και με διπλά τζάμια, χωρίς ανελκυστήρα, 
οι χώροι του λειτουργικοί και η θέρμανση ανε-
ξάρτητη , η πρόσβαση του άνετη , με θωρακι-
σμένη πόρτα και σε κεντρικότατο σημείο, τιμή 
ευκαιρίας , μόνο 60.000€. Αποκλειστικά από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116087 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά 
πωλείται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιόρο-
φος , έχει αλουμινίου συρόμενα κουφώματα 
, είναι επιμελημένης κατασκευής και σε μία 
όμορφη πολυκατοικία, με κουζίνα ανεξάρτητη 
και με κεντρική θέρμανση πετρελαίου αλλά 
και με δύο αποθήκες , σε θέση περιοπής σί-
γουρα, με θωρακισμένη πόρτα , τιμή 45.000€. 

Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψω-
μένη συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55τ.μ. 
υπόγειο χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές 
οικόπεδο συνολικού εμβαδού 490τ.μ. Αποτε-
λείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένη το 1997 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, έναν 
πολύ ωραίο κήπο και μεγάλη βεράντα, δίνεται 
σε τιμή ευκαιρίας μόνο 65.000 €.

Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλο-
κατοικία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε 
οικόπεδο 750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2 
ανεξάρτητα οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο 
και 1ο όροφο με 130τ.μ. το καθένα αντίστοιχα. 
Ο κάθε όροφος διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια, Σα-
λόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, καινούργια συνθετικά 
κουφώματα με διπλά τζάμια, πολύ άνετους 
χώρους, με ωραία διαρρύθμιση, με πολυτέ-
λεια και ζεστασιά.  Όλα μαζί σε τιμή πραγμα-
τικής ευκαιρίας μόνο 200.000€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθή-

κη συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. 
Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι 
κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμητο 

γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνειας 
40 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευασμέ-
νο το 1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με 
κλιματιστικό  και Κουφώματα Αλουμινίου με  
Διπλά τζάμια , καθώς και μία θέση στάθμευ-
σης. Τιμή: 42.000 €.

Κωδ: 1114 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. στον 1 ο 
όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου και Ανελκυστήρα - Τιμή: 
25.000 €..Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  του ακινήτου αυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατά-

στημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι 
χώροι του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοπο-
θεσία , κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , 
με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 
30.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά-
στημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ι-
σόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρή-
σεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή 
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής 
επιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο 
για ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 
25.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο 15 
στρ. στη Νέα Νικομήδεια στην περιοχή Φου-
ντουκλούκι με νερό και με ετήσια καλλιέργεια  
τιμή 25.000€. Εξαιρετική ευκαιρία. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
 Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές 
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευ-
καιρία χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.

Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πω-
λείται  οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου  , άρτιο 
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη 
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές 
, σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς , 
μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέ-
γερσης για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και  
είναι εκτός τιμής.

Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται οικό-
πεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολικό με σ/δ 0,8 
κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή 50.000€.

Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.

Κωδ.12902 Οικόπεδο στο Μακροχώρι 
972 τ.μ. Ευρίσκεται  στη μέση του χωριού , 
με ευχάριστη θέα, πράγματι εκπληκτικό οι-
κόπεδο, σε άριστο σημείο και σε τιμή εκπλη-
κτικά συμφέρουσα ,  σχεδόν χαρίζεται , μόνο 
48.000€.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12734  ΑΓΚΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ πωλεί-
ται οικόπεδο 4.420 τ.μ.  τ.μ., μέσα στο χωριό, 
εντός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο, με , σε 
πολύ καλή γειτονιά μόνο 50.000€ όλο μαζί. 
Πωλείται και το μισό στις 25.000€ Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12878 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,  κοντά στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου , πωλείται με-
γάλο χωραφοοικόπεδο 6.850 τ.μ., το οποίο 
ευρίσκεται στην επέκταση του σχεδίου και 
μάλιστα στο 2ο στάδιο , μετατρέπεται σε δύο 
οικοδομικά τετράγωνα εξαιρετικό για επένδυ-
ση, ευρίσκεται σε δύο δρόμους και πάνω σε 
άσφαλτο , τιμή όλο από 85.000€, τώρα μόνο 
18.000€.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

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

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

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

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



ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ζητά να προσλά-
βει: 1) Άνδρα ή γυναίκα 
έως 45 ετών, ως χειριστή 
υπολογιστή με γνώσεις 
το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 2) Οδηγό 
έως 45 ετών με δίπλωμα 

Γ΄, 3) Αποθηκάριο έως 45 
ετών. Τηλ.: 6947 021868.

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

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

Ηεταιρείαφυλάξεων
«TSIFLIDISSECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες , 
με άδεια εργασίας προ-
σωπικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολόγη-
ση στοιχείων. Πληροφο-
ρίες με ραντεβού για συ-
νέντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45 , τηλ. 23310 27102.

18 ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019www.laosnews.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 Διατηρητεα 75000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οιοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 55 τ.μ 1ος 2ΔΣΚ Α.Θ.32000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη στουντιο 10000€
ΕΡΓΑΤΙΚΑ Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ Ημιτελες διαμερισμα  68 τ.μ 17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 3ΔΣΚ 2wc Α.Θ Θεα 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ δυοροφη μον/κια με οιοπεδο 2500 τ.μ 250€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2ΔΣΚ Θεα,Ωρ/ση,κλιμα. Μεγαλα μπαλκονια 280€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΠΑΤΡΙΔΑ Μονοκατοικια διοροφη ,κηπος,Αυτ.Θ 250€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
AΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 15000€

Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€
ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 15 στρ. χερσο  22000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη <Μελιο>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6800 τ.μ στην ασφαλτο 40000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με 
νερο 12000€
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπροσωπεία αυτο-
κινήτων στη Βέροια Ηλεκτρολόγος αυτο-
κινήτων. Τηλ.: 6945 141478.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για βραδινή εργα-
σία σε καφέ-μπαρ στα Παλατίτσια Ημαθί-
ας. Τηλ.: 6987 740743.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για αρτοζαχαροπλα-
στείο στη Βέροια, με δίπλωμα για μηχανάκι. 
Τηλ.: 6986 740172.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Delivery και κο-
πέλα για τύλιγμα στο ψητοπωλείο ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ. Πληροφορίες κ. Γιώργος - 6984 
472747.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την πε-

ριποίηση γερόντων, περιποίηση τραυμά-
των, κατακλήσεις για πρωί ή απόγευμα. 
Τηλ.: 6973 356712.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη 
εργασία, ως εσωτερι-
κή, για φροντίδα ηλι-
κιωμένων. Τηλ.: 6993 
678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβά-
νει την περιποίηση γε-
ρόντων, για πρωί ή για 
απόγευμα, καθαριότητα 
σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες. Τηλ.: 6946 479828 
& 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ από-

φοιτη του ΑΠΘ με ει-
δίκευση στις κλασικές 
σπουδές και εμπειρία 
παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε μαθητές 
δημοτικού, γυμνασίου 
και λυκείου. Τιμή 7-
10 ευρώ. Τηλ.: 6940 
117353.

ΔΑΣΚΑΛΑ με δι-
δακτική εμπειρία και 
εξειδίκευση στις μαθη-
σιακες δυσκολίες κα-
θώς και κάτοχος άδειας 
διδασκαλίας αγγλικών 
παραδίδει μαθήματα σε 
παιδιά δημοτικού και 
γυμνασίου. Τμές πολύ 
προσιτές. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος 

χωρίς υποχρεώσεις 
ζητά Κυρία έως 50 ε-
τών για οοβαρή σχέση. 
Τηλ.: 6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

info@tsamitros.gr

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

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

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



P Στα de minimis και 
τα αχλάδια. Όλοι για τη 
Λαμία, που έλεγε και το 
γνωστό ανέκδοτο…

 
P Οι μόνες που δεν 

αποζημιώθηκαν ακόμη 
είναι οι ανθισμένες ρο-
δακινιές.

 
P Ανθεσminimis ρο-

δακινιές!
 
P Η ΝΑΣΑ δημοσί-

ευσε την πρώτη φω-
τογραφία μαύρης τρύ-
πας. Αναρωτιέμαι. Με 
φλας;

 
P Αν ήθελαν πιο βατές μαύρες 

τρύπες, ας έβγαζαν μια φωτογραφία 
των κρατικών ταμείων.

 
P Για να συγκρίνεις κρατικό με 

ιδιωτικό τομέα, κάλεσε έναν αστυνό-
μο, ένα ασθενοφόρο και παράγγειλε 
από ένα σουβλατζίδικο να σου φέ-
ρουν πίτα με γύρο, και δες ποιος θα 
'ρθει πρώτος.

 
P Και ποιος θα είναι πιο νόστιμος.
 
P Ποια ασθενοφόρα ρε; Παπά-

κια θέλει ο λαός.
 
P Να δω την άλλη εβδομάδα που 

έχουν ενημέρωση για την υγεία στο 
νοσοκομείο. Θα εστιάσουν στο προ-
κείμενο;

 
P Εγώ μπορεί να μην έχω πει 

σε μπαρ ‘φτιάξε το δικό μου’. Αλλά 
όλα τα σουβλατζίδικα το ξέρουν.

 
P Να το σταματήσετε χίλιες φορές 

το power of love. Χαλάει την πιάτσα.
 
P Το παιχνίδι έχει πέραση, ε-

πειδή η λέξη ‘μα-

λάκας’ δεν θέλει 
ορθογραφία.

 
P Το μάστερ 

σεφ μην το πειράξετε, και παύει να 
χορταίνει και το μάτι μας.

 
P Το ζώδιό μου λέει ότι σήμερα 

θα γνωρίσω τη γυναίκα της ζωής 
μου. Δεν ξέρω πώς θα το πάρει η 
αγάπη, αλλά εγώ είμαι πολύ ενθου-
σιασμένος.

 
P Τώρα που βρέχει συχνά, η α-

γάπη δεν χάνει χρόνο για βάψιμο στο 
σπίτι. Ντύνεται κατευθείαν κλόουν.

 
P Απορία. Όταν το ΑΤΜ ρωτάει 

‘με απόδειξη ή χωρίς;’, μήπως μας 
κάνει παζάρια για να βγάλει χωρίς 
απόδειξη περισσότερα;

 
P Η αγάπη άρχισε να βγάζει τα 

καλοκαιρινά. Προς το παρόν, μου χω-
ράνε μόνο τα παπούτσια.

 
P Τώρα κατάλαβα γιατί κάποιοι 

θέλουν να γυρίσουν τον χρόνο πί-
σω. Για να πάρουν όλα ένα νούμερο 

μεγαλύτερο.
 
P Το ζητούμενο δεν είναι απλώς 

να πάνε φέτος διακοπές. Αλλά να είναι 
από εκείνες τις παλιές. Με τα λεφτά.

 
P Στην παραλία θα βγω γυμνός 

μόνο όταν αρχίσουν να μην είναι 
στη μόδα οι κοιλιακοί.

 
P Και:
 
Η κυρία πίνει την πρώτη γουλιά του 

καφέ της και δυσφορεί. Φωνάζει τον 
σερβιτόρο και του λέει:

-Πάρε πίσω παιδί μου τον καφέ! 
Βρωμάει γεννητικά όργανα…

Έκπληκτος ο σερβιτόρος παίρνει 
την κούπα και την πάει στον μπάρμαν. 
Το και το, του λέει. Μυρίζει ο μπάρμαν 
με προσοχή τον καφέ, τον ξαναδίνει 
στον σερβιτόρο και του λέει.

-Πήγαινέ τον πίσω στην κυρία και 
πες της να τον πιει με το αριστερό!

K.Π.
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58χρονος από την Πτολεμαΐδα 
πήδηξε από την γέφυρα Σερβίων 

στη λίμνη Πολυφύτου
Ενα τραγικό περιστατικό έλαβε χώ-

ρα χθες το πρωί στην γέφυρα των 
Σερβίων, στη λίμνη 
Πολυφύτου.

Σύμφωνα με τ ις 
π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  τ ο υ 
K O Z A N I L I F E . G R 
58χρονος άντρας από 
την Πτολεμαΐδα μετέ-
βη με ταξί στη γέφυρα 
Σερβίων. Ο ίδιος ζήτη-
σε από τον οδηγό του 
ταξί να τον αφήσει στο 
συγκεκριμένο σημείο 
ενώ ο οδηγός του ταξί 
επικαλούμενος λόγους 
ασφαλείας τον άφη-
σε λίγο παρακάτω, σε 
βενζινάδικο της περιο-
χής. Ο οδηγός αφού α-
ντιλήφθηκε ότι κάτι δεν 
πάει καλά, κάλεσε αμέ-
σως την Αστυνομία. Οι 
άντρες της Αστυνομίας 
δυστυχώς δεν πρόλα-
βαν τον άτυχο άντρα 
που έπεσε στη λίμνη 
και ανασύρθηκε λίγη 
ώρα αργότερα νεκρός.

Α ξ ί ζ ε ι 
να σημειω-
θε ί  πως ο 
5 8 χ ρ ο ν ο ς 
άντρας, κά-
τοικος Πτολε-
μαΐδας, πριν 
2 χρόνια πε-
ρίπου έχασε 
τον γιο του 
σε τροχαίο α-
τύχημα.

ΠΗΓΗ:
KOZANI 
LIFE.GR
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