
31 αθλητές του Α.Σ. Ρωμιός 
κατέκτησαν 53 μετάλλια

Φιναλίστ στο 
πανελλήνιο 

open του πινγκ 
πονγκ ο Δ. 

Παζαρτζικλής

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας

Εξιχνιάσθηκε ληστεία σε 
βάρος υπαλλήλου επιχείρησης 

που μετέβαινε σε τράπεζα 
για κατάθεση χρημάτων

-Με σωματική βία αφαίρεσαν από τον υπάλληλο χρηματικό 
ποσό 17.500 ευρώ και διέφυγαν με κλεμμένο όχημα

Εκδήλωση στη μνήμη 
του Βαγγέλη Ψαθά 

προγραμματίζει 
ο Δήμος Νάουσας

Δημογραφικό
 και 

Μετανάστευση…
Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου

Αν όχι 
οι νέοι, 
ποιος;

Του Καλλίστρατου 
Γρηγοριάδη
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Πρώτη επίσκεψη Τόλκα στα 
κέντρα φιλοξενίας προσφύγων 

και σε σχολεία της Ημαθίας
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Το τουριστικό προϊόν 
της Ημαθίας η βαριά 
βιομηχανία του αύριο 

Τα στοιχεία που ανέφερε στη συνέντευξή του 
στον ΑΚΟΥ 99.6 ο δήμαρχος Νάουσας Νίκος Κου-
τσογιάννης για την επισκεψιμότητα και τον τζίρο της 
Αποκριάς είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Οι θετικές 
επιδράσεις, όπως είναι αυτονόητο δεν εξαντλούνται 
στα στενά όρια των  εκδηλώσεων που ολοκληρώ-
θηκαν και στα χρήματα που ήρθαν στη Νάουσα. Η 
Αποκριά είναι ένα καλό διαφημιστικό, για να προ-
βληθεί το συνολικό τουριστικό προϊόν που διαθέτει 
η Ημαθία και να προσελκύσει επισκέπτες όλο τον 
χρόνο. Σε απόλυτη συνεργασία οι τρεις δήμοι με την 
αντιπεριφέρεια και φορείς που μπορούν να βοηθή-
σουν πρέπει να απογειωθεί το τουριστικό προϊόν. 
Εκ του ασφαλούς και χωρίς το παραμικρό ρίσκο 
πρέπει να επενδύσει η Ημαθία σε κάτι που μπορεί 
να είναι η βαριά βιομηχανία του αύριο…
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Στην ιερά Μονή Καλλίπετρας 
ο υποψήφιος δήμαρχος 

Βέροιας Παύλος Παυλίδης

Την Ιερά Μονή Θεοτόκου Kαλλίπετρας που βρίσκεται στην 
βόρεια πλευρά του ποταμού Aλιάκμονα και ανήκει στην Ιερά 
Μητρόπολη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας επισκέφθηκε 
ο υποψήφιος δήμαρχος Βέροιας κ. ΠαύλοςΠαυλίδης.  Ο 
επικεφαλής της ανεξάρτητης κίνησης πολιτών δήμου Βέροιας 
«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» συναντήθηκε με τον Ηγούμενο της μονής 
Αρχιμανδρίτη ΠαλαμάΚυριλλίδη και συζήτησαν επί αρκετή 
ώρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Σκήτη καθώς και 
τους τρόπους που μπορούν να επιλυθούν.

ΠρώτηεπίσκεψηΤόλκασταΚέντραφιλοξενίας
προσφύγωνκαισεσχολείατηςΗμαθίας

Για το πρόγραμμα και τον αριθμό των προσφύγων μαθητών που φοιτούν στα σχολεία της Βέροιας και της Αλεξάνδρειας 
ενημερώθηκε χθες ο υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ΆγγελοςΤόλκας από το προϊστάμενο της Διεύθυνσης Α/
θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ΔιονύσηΔιαμαντόπουλο. Μετά την ενημέρωση και τις προτάσεις που του κατατέθηκαν για 
τη βελτίωση της εκπαιδευτικής υποστήριξης, επισκεφθήκαν το 16ο Δημ. Σχολείο Βέροιας, όπου οι 12 πρόσφυγες μαθητές 
που υποστηρίζονται στην Τάξη Υποδοχής του Σχολείου καλωσόρισαν τον υπουργό με ελληνικά τραγούδια και του χάρισαν 
ζωγραφιές. 

Στη συνέχεια, όπως ενημερώνει από το fb, ο κ. Διαμαντόπουλος, επισκεφθήκαν το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων 
στην Αγία Βαρβάρα, όπου λειτουργεί παράρτημα Nηπιαγωγείου με 20 νήπια. Ο υπουργός ενημερώθηκε από τους 
υπευθύνους του Κέντρου, τους εκπροσώπους των ΜΚΟ, από τον Αστυνομικό Δ/ντή Ημαθίας και τον Ταξίαρχο του 
Στρατού για τις συνθήκες διαμονής των προσφύγων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Έδωσαν όλοι το παρών στις Μπούλες 

Αναμφισβήτητα το έθιμο με τις Μπούλες και τους Γενίτσαρους στην Νάουσα, είναι από τις κορυφαίες αποκριάτικες 
εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Εκτός από τις δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες που πραγματικά «βούλιαξαν» τη Νάουσα, πα-
ραβρέθηκαν και πολλοί πολιτικοί, τους οποίους υποδέχθηκε ο οικοδεσπότης δήμαρχος ΝίκοςΚουτσογιάννης. Όπως 
διακρίνουμε στο φωτογραφικό στιγμιότυπο ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ΆγγελοςΤόλκας, ο Περιφε-
ρειάρχης Κ. Μακεδονίας ΑπόστολοςΤζιτζικώστας, ο βουλευτής Ημαθίας της Ν.Δ. ΑπόστολοςΒεσυρόπουλος, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας ΚώσταςΚαλαιτζίδηςκαι η υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό 
Τζιτζικώστα ΟλυμπίαΣουγιουλτζή-Γκασνάκη στην είσοδο του δημαρχείου μαζί με δύο Ναουσαίους, ντυμένους την 
παραδοσιακή φορεσιά της Μπούλας. 

Κυκλοφοριακέςρυθμίσειςγιαεργασίεςσυντήρησηςτουοδικούδικτύου
Μακροχώρι–Σταυρός-Βέροια

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης οδικού δικτύου Π.Ε Ημαθίας  που αφορούν στη σήμανση, τα 
προστατευτικά στηθαία  και Κιγκλιδώματα, στο τμήμα Μακροχώρι – Σταυρός της Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Βέροια. Οι ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα Τετάρτη 13-03-2019 έως και Δευτέρα 18 
Μαρτίου και προβλέπουν την εναλλάξ κυκλοφορία στα τμήματα της οδού, σε αμφότερους τους κλάδους κυκλοφορίας. 

Η σχετική σήμανση που θα τοποθετηθεί αρμοδίως, θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σή-
μανσης, εκτός εάν κατά το χρονικό ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους. 

ΕκδήλωσηστημνήμητουΒαγγέληΨαθά
προγραμματίζειοΔήμοςΝάουσας

Ένα κομμάτι της μουσικής ιστορίας και της παράδο-
σης της Νάουσας, ο ΒαγγέληςΨαθάς, λείπει όσο ποτέ 
από την πόλη, τις μέρες της Αποκριάς, που ο ζουρνάς 
και το νταούλι ηχούνε μέρα-νύχτα.

«Μας λείπει ο μουσικός τρόπος και η ψυχή του Βαγ-
γέλη, που χαρακτήρισαν επί πολλά χρόνια την Ναου-
σαϊκή Αποκριά», είπε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Νίκος
Κουτσογιάννης στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» 
της Σοφίας Γκαγκούση, χθες, στον ΑΚΟΥ 99.6. Μάλιστα, 
μοιράστηκε και τη σκέψη του, για τη διοργάνωση μιας 
εκδήλωσης από τον Δήμο Νάουσας, στη μνήμη του Βαγ-
γέλη Ψαθά, με τους τοπικούς οργανοπαίχτες που συνεχί-
ζουν την παράδοση και διαπρέπουν, τόσο εντός, όσο και 
εκτός των τειχών…

«Θα είναι μία καλή ευκαιρία να θυμηθούμε τις ωραίες 
στιγμές που μας έδωσε ο Βαγγέλης, μέσα από τη νέα 
γενιά των μουσικών που τον διαδέχονται…» δήλωσε ο 
δήμαρχος.
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Η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνία-
ση ληστείας που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2017 σε βάρος υπαλλήλου επιχείρησης στη Βέροια.

Για την υπόθεση ταυτοποίηθηκαν τα στοιχεία 3 ημεδαπών ηλικίας 33, 29 και 24 ετών, σε βάρος των ο-
ποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, μεσημεριανές ώρες της 15ης Σεπτεμβρί-
ου 2017 στην πόλη της Βέροιας και ενώ ο 48χρονος υπάλληλος της επιχείρησης κατευθυνόταν σε τραπε-
ζικό υποκατάστημα για κατάθεση χρημάτων, ο 24χρονος φορώντας κουκούλα, του επιτέθηκε με σωματική 
βία, αφαιρώντας του μία τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό των 17.500 ευρώ. 

Στη συνέχεια επιβιβάσθηκε σε κλεμμένο όχημα όπου τον ανέμεναν οι δύο συνεργοί του και διέφυγαν.
Επιπλέον, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 33χρονος και ο 24χρονος, ενεργώντας από κοινού λίγες 

ημέρες νωρίτερα, μπήκαν παράνομα σε οικία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από όπου αφαίρεσαν χρηματι-
κό ποσό, ένα κινητό τηλέφωνο και το παραπάνω όχημα διαφυγής.

Το όχημα που χρησιμοποίησαν εντοπίσθηκε από τους αστυνομικούς επιμελώς κρυμμένο σε αγροτική 
περιοχή της Ημαθίας και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Επίσης στο πλαίσιο της προανάκρισης σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 28χρονου ημεδαπού, για 
αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, καθώς παρέλαβε το παραπάνω κλεμμένο κινητό τηλέφωνο.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας
Εξιχνιάσθηκε ληστεία σε βάρος υπαλλήλου επιχείρησης 

που μετέβαινε σε τράπεζα για κατάθεση χρημάτων
-Με σωματική βία αφαίρεσαν από τον υπάλληλο χρηματικό ποσό 17.500 ευρώ και διέφυγαν με κλεμμένο όχημα

Ο δήμαρχος Ν. Κουτσογιάννης στον ΑΚΟΥ 99.6:
50.000 επισκέπτες φιλοξενήθηκαν 

την Κυριακή της Αποκριάς στη Νάουσα
-Ο τζίρος μέσα σε μια ημέρα ξεπέρασε το 1 εκ. ευρώ

Μαγική και εξαιρετική χαρακτήρισε τη φετινή περίοδο της Αποκριάς 
στη Νάουσα, ο δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης, μιλώντας χθες στον 
ΑΚΟΥ 99.6 στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις», για τον απολογισμό 
των εκδηλώσεων και δη του τριήμερου, που ολοκληρώθηκε την Καθαρά 
Δευτέρα.

«Ήταν η καλύτερη των πολλών τελευταίων ετών, από κάθε άποψη. 
Από τη συμμετοχή του κόσμου, από το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 
από την ικανοποίηση και τα θετικά σχόλια των επισκεπτών για τη φι-
λοξενία, την καθαριότητα, τις υποδομές εστίασης και την πόλη γενικό-
τερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις την Κυριακή της Αποκριάς η Νάουσα 
είχε περίπου 50.000 επισκέπτες, ένας αριθμός ιδιαίτερα ικανοποιητικός, 
καταφέραμε, όλοι μαζί, να τους εξυπηρετήσουμε, όλοι οι φορείς και οι υ-
πηρεσίες που ενεπλάκησαν στο γεγονός. Είμαστε υπερήφανοι και αυτό 
μας αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη για την επόμενη χρονιά, ώστε 
να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το συνεχώς αυξανόμενο όγκο 
των επισκεπτών» τονίζει ο κ. Κουτσογιάννης.

Ο επισκέπτης στη Νάουσα, δεν παρακολουθεί απλά ένα διασκε-
δαστικό ή σατυρικό θέαμα. Βιώνει ένα μοναδικό δρώμενο, με λιτό και 
αυστηρό τελετουργικό, συμμετέχει παρακολουθώντας και γίνεται ένα 
κομμάτι του μπουλουκιού, με τους ήχους του ζουρνά και του νταουλιού.

Περί συνεργασιών
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο δήμαρχος, στην αναγκαιότητα, πλέον, 

συνεργασίας της τοπικής κοινωνίας κάτι που φάνηκε εκ του αποτελέ-
σματος, στο δεκαήμερο της Αποκριάς στη Νάουσα.

«Αυτό που κατορθώσαμε φέτος για την εξυπηρέτηση τόσων χιλιά-
δων επισκεπτών, με τις δεδομένες δυσκολίες του πολεοδομικού συ-
γκροτήματος της Νάουσας, ήταν πραγματικά ένα επίτευγμα που δείχνει 
και το δρόμο, εν’ όψει της προσπάθειας που κάνουμε για να αναδεί-
ξουμε τη Νάουσα, ως ένα εναλλακτικό τουριστικό προορισμό υψηλού 
επιπέδου.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που θα κληθούμε να 
σηκώσουμε το βάρος αυτής της νέας προσπάθειας, έχουμε κατανοήσει 
ότι η συνεργασία είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να φέρει αποτελέ-
σματα», τόνισε.

Δίνοντας μάλιστα και κάποια στοιχεία που δείχνουν τα ανταποδοτικά 
οφέλη της υψηλής επισκεψιμότητας στη Νάουσα τις ημέρες της Απο-
κριάς, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «με μία συντηρητική προσέγγιση και 
εκτίμηση ο τζίρος που μπορεί να προκλήθηκε στην πόλη της Νάουσας 
μέσα σε μία ημέρα, από τους επισκέπτες, ξεπερνάει το 1.000.000 ευ-
ρώ».

Κοινό τουριστικό «πακέτο» Ημαθίας
Ο κ. Κουτσογιάννης επεκτείνοντας την αποτελεσματικότητα των 

οργανωμένων συνεργασιών, γενικότερα στην Ημαθία, ως ένα κοινό 
«πακέτο» τουριστικού προϊόντος, ανέφερε ότι με αφορμή την υψηλή 
επισκεψιμότητα της Ναουσαίϊκης Αποκριάς, φιλοξένησαν κόσμο και τα 
ξενοδοχεία της Βέροιας.

«Είναι πολύ ευχάριστο αυτό για μας, και θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή 

μας, των Δήμων και 
των ανθρώπων της 
Τουριστικής Αγοράς, 
να μπούμε σε μια λο-
γική συνδημιουργίας 
ενός κοινού τουριστι-
κού προϊόντος, που 
θα απευθύνεται στους 
επισκέπτες, είτε της 
Νάουσας, είτε της Βέ-
ροιας, διότι αυτό που 
χρειάζεται σήμερα ο 
επισκέπτης είναι οι 
πολλές επιλογές. Κι 
αυτό μπορούμε να το 
προσφέρουμε από 
κοινού» τόνισε ο κ. 
Κουτσογιάννης, που σκοπεύει, εν ευθέτω χρόνω, να το προτείνει 
στους Δήμους και τους εμπλεκόμενους φορείς του Νομού. Προς 
το παρόν ο Δήμος ολοκλήρωσε τη μελέτη για την απόκτηση του-
ριστικής ταυτότητας της περιοχής και από τον Απρίλιο ξεκινάει 
την επίσημη προώθηση και προβολή του, ως τουριστικού προο-
ρισμού, με νέο λογότυπο, σύνθημα, εφαρμογές, βίντεο, ιστοσελί-
δα και τουριστικούς οδηγούς.

«Σ’ αυτό το πλαίσιο, όμως οι συνεργασίες είναι αναγκαίες. 
Είναι αδιανόητο να έρθει κάποιος στη Νάουσα και να μην ε-
πισκεφθεί τη Βεργίνα, τα Μουσεία της Βέροιας, ή το Βήμα του 
Αποστόλου Παύλου. Όπως αντίστοιχα θεωρώ ότι είναι αδια-
νόητο, να έρθει κάποιος στη Βέροια και να μην επισκεφθεί τη 
σχολή του Αριστοτέλη. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να 
δημιουργήσουμε ένα κοινό προϊόν, δεν πρέπει να φοβόμαστε τη 
συνεργασία, μόνο να κερδίσουμε έχουμε από αυτήν. Η μεμονω-
μένη προσπάθεια του καθενός σίγουρα μπορεί να έχει τα αποτε-
λέσματά της, όμως είναι διαφορετικό, να μπορείς να μιλάς για ένα 
πραγματικά οργανωμένο τουριστικό προϊόν, εξαιρετικά ευρύ που 
θα προσελκύσει μεγαλύτερη διαμονή».

Άλσος Αγ. Νικολάου και «Βέρμιο»
Με τον ερχομό της άνοιξης, ωστόσο, και του καλοκαιριού, ένα δρο-

σερό Άλσος, αυτό του Αγ. Νικολάου υποδέχεται καθημερινά ντόπιους, 
ημαθιώτες και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο. Το 
κλειστό εδώ και χρόνια ξενοδοχείο, προκάλεσε αρνητικές εντυπώσεις 
και στέρησε από το κόσμο, την απόλαυση ενός καφέ ή ενός φαγητού, 
στη δροσιά της Αράπιτσας που το διασχίζει. Τι εξελίξεις υπάρχουν, 
αφού μιλάμε για τουρισμό; ρωτήσαμε το δήμαρχο. Απαντώντας ο κ. 
Κουτσοτιάννης μας είπε, ότι το ξενοδοχείο Βέρμιο βρίσκεται στη διαδι-
κασία ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης, με στόχο το πρώτο 15νθήμερο 
του Απριλίου, να προκηρυχθεί ο διεθνής διαγωνισμός για τη μακρο-
χρόνια παραχώρηση χρήσης του ξενοδοχείου. «Θεωρώ δεδομένο ότι 

θα προσελκύσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον επενδυτών. Στοχεύουμε στην 
εξεύρεση ενός στρατηγικού επενδυτή που θα έχει την ειδική και απαι-
τούμενη γνώση της τουριστικής αγοράς για να πετύχει το εγχείρημα 
επαναλειτουργίας του ξενοδοχείου, που θα δώσει μεγάλη ώθηση και 
στην τουριστική κίνηση του Άλσους αλλά και στον τομέα της απασχόλη-
σης. Σύντομα θα προκηρυχθεί και η εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στον 
Άγιο Νικόλαο και είμαστε σε αναμονή προκήρυξης ενός προγράμματος 
που αφορά την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση παραποτάμιων 
περιοχών» ανέφερε ο δήμαρχος.

Και κλείνοντας, ενημέρωσε ότι μέχρι τέλος Μαρτίου αναμένεται και 
η προκήρυξη του έργου ενός πάρκιγκ, 20 αυτοκινούμενων (αυτοκινη-
το-τροχόσπιτα) στον Άγιο Νικόλαο, στην προσπάθεια να ενταχθεί η 
Νάουσα στον ευρωπαϊκό χάρτη, ως ενδιάμεσος προορισμός, όσων 
προτιμούν να κάνουν τις διακοπές τους, με αυτό τον τρόπο.

Σοφία Γκαγκούση



   Όπως κάθε χρό-
νο, έτσι και φέτος ο 
Σύλλογος Βλάχων Βέ-
ροιας αναβίωσε,  την 
Παρασκευή 8 Μαρτίου, 
ανήμερα της Ημέρας 
της Γυναίκας,  με μεγά-
λη επιτυχία και αθρόα 
συμμετοχή  το δρώμενο 
των «Καπεταναίων»,  τη 
συνήθεια δηλαδή των 
Βλάχων της Βέροιας, 
η οποία διατηρούνταν 
ζωντανή ως τη δεκαετία 
του ‘30, να χορεύουν, να 
διασκεδάζουν και να γλε-
ντούν για τρεις ημέρες 
στις βλάχικες γειτονιές 
και τις κεντρικές πλατείες 
της Βέροιας.

            Πλήθος κό-
σμου συγκεντρώθηκε  
στην αυλή του Σπιτιού 
του  Συλλόγου, όπου α-
πό το μεσημέρι είχε στη-
θεί ένα αυθεντικό βλάχι-
κο γλέντι. Οι επισκέπτες 
είχαν την ευκαιρία να 
γευτούν διάφορα ψητά 
με κρασί και τσίπουρο, 
που πολύ πρόθυμα 
προσέφεραν οι υπεύθυ-
νοι του Συλλόγου. Η μοναδική δεκαμελής μουσική μπά-
ντα των ‘Μηνάδων’ με τα χάλκινα έπαιζε διάφορες βλά-
χικες μελωδίες χαρίζοντας με τους ήχους της  μοναδικές 
στιγμές διασκέδασης και κεφιού στους παρευρισκόμενους 
και  ξεσήκωναν στο χορό όλους τους επισκέπτες που, 
ώρα με την ώρα, πλήθαιναν.

       Οι Βλάχοι της Βέροιας με τους καλεσμένους τους 
και πλήθος κόσμου που συνόδευε την πομπή περπάτη-
σαν  με τη μουσική τους μπάντα στους δρόμους της Βέ-
ροιας, μεταδίδοντας το κέφι, την χαρά και την ξεγνοιασιά 
της αποκριάς στους συμπολίτες μας. Περνώντας από την 
πλατεία Ωρολογίου, και χορεύοντας διέσχισαν την οδό 
Μητροπόλεως. Κατόπιν επισκέφτηκαν την αγορά της Βέ-
ροιας, έστησαν χορό στον πεζόδρομο, πέρασαν από την 
οδό Βενιζέλου  και κατέληξαν στην πλατεία  Δημαρχείου, 
όπου  πλήθος κόσμου είχε μαζευτεί και χόρεψε μαζί τους 
μέχρι αργά το βράδυ. Η πομπή επέστρεψε στο Σπίτι του 
Συλλόγου, όπου το γλέντι κι ο χορός κράτησαν ως τις 
πρωινές ώρες.  

      Οι πιο ηλικιωμένοι έφεραν  στο νου τους ευχάρι-
στες στιγμές της παλιάς Βέροιας και οι νεότεροι, έστω και 
για λίγο, ήρθαν  σε επαφή με πλευρές της γνήσιας και 
αυθεντικής παράδοσης του τόπου μας. 

         Η εκδήλωση έγινε σε συνδιοργάνωση με το Δή-
μο Βέροιας.  Το Δρώμενο  τίμησαν με την παρουσία τους 
οι βουλευτές Ημαθίας Αντωνίου Χ. και Βεσυρόπουλος Α.,  

ο Αντιπ/άρχης της περ. Ενότητας Ημαθίας  Καλαιτζίδης Κ. 
,  ο Δήμαρχος Βέροιας Βοργιαζίδης Κ.,  ο Αντ/ρχος καθα-
ριότητας  Παπαδόπουλος Β.,  ο Αντ/ρχος πολιτισμού  Λυ-
κοστράτης Β.,  ο πρόεδρος της ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας  
Διαμάντης Σ., ο Περιφ.Σύμβουλος  Τεληγιαννίδης Θ., ο 
δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής των «Ενεργών Πο-
λιτών» στο Δήμο Βέροιας, πρώην πρόεδρος του Συλλό-
γου, Νίκος Μπέκης, ο δημοτικός σύμβουλος και υποψή-
φιος δήμαρχος Μαρκούλης Α. ,   η δημοτική σύμβουλος 
Παπαδίνα  Π. ,   ο πρόεδρος της Τοπ.Κοινότητας Κάτω 
Βερμίου Πιτούλιας Α. ,  ο πρόεδρος του Τουριστικού Ομί-
λου Σελίου Γκαντζίκης Δ. ,  ο πρόεδρος του Πολιτιστικού  
Ομίλου Ξηρολιβάδου Χασιώτης Β. , ο πρόεδρος των κτη-
νοτρόφων Στέριος Κύρτσιος  και η περιφ. Δ/ντρια Α/θμιας 
& Β/θμιας εκπ/σης Θεσσαλίας κ. Αναστασοπούλου Ελέ-
νη. Επίσης παραβρέθηκαν και υποψήφιοι για τις επερχό-
μενες εκλογές της Τοπ. Αυτοδ/σης κ. Σουγιουλτζή  Ο.  και  
Τσαχουρίδης Α.   Α ισθανόμαστε 
βαθιά την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε και δημόσια 
όλους όσοι συμμετείχαν , και κυρίως αυτούς που με τις 
προσφορές τους συνέβαλαν στην , κατά γενική ομολογία, 
επιτυχία  του λαϊκού αυτού δρώμενου: Συγκεκριμένα, 
ευχαριστούμε θερμά: Το σφαγείο Αφών Μπέλλα, την 
επιχείρηση ‘’Υιοί Γ. Γαλλίκα’’ για την προσφορά κρεάτων 
σε μνήμη της γιαγιάς τους Κορν. Νιώπα,  το κρεοπωλείο 
‘’Αγρόκτημα΄΄, το κρεοπωλείο ‘’Φάρμα Κουτσιώφτη’’,τις  
επιχείρησεις  κρεάτων Μπουτζόλα , Φουτζιτζόγλου και 
Γκασνάκη, την εταιρία ΜΠΙΚΑΣ Α.Ε., το κατάστημα ‘’Στά-

σου Μύγδαλα’’, το φούρνο Χονδραντώνη Κ.,  τους 
κτηνοτρόφους Βόλκο Γιάννη,  Τάκη (Γιάκα) Γιάννη και 
Μάκη Κυριαζή,  τους οινοπαραγωγούς Καραγιάννη 
Γιώργο και Κορώνα Χρήστο.Τέλος ένα μεγάλο Ευχα-
ριστώ στους Γιάννη Μητριτώνη, τέως πρόεδρο του 
Συλλόγου, και Στέριο Ντέλλα για την επιτυχία της 
οργάνωσης στους ψήστες, και τα μέλη του Συλλόγου 
Κοντόπουλο Σάκη,  Μητριτώνη Νίκα, Περικλή Ντάια, 
Δημήτρη Στάθη-Τασιούλη και Κοκόλη Γιώργο οι οποί-
οι έβαλαν όλο το ταλέντο τους για να ικανοποιήσουν 
ακόμη και τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες.        

         P.S.   Ο Σύλλογος Βλάχων αναβιώνει, με 
ίδιους πόρους, συχνά,  και με τη στήριξη των φίλων 
του, το έθιμο των «Καπεταναίων», εδώ και είκοσι 
περίπου χρόνια. Είναι αναγκαίο και συμφέρον για την 
πόλη  να ενταχθεί στις εκδηλώσεις και δράσεις  της 
ΚΕΠΑ, για να έχει συνέχεια  και να εμπλουτιστεί, μια 
και  είναι το μοναδικό έθιμο - εκδήλωση που πραγμα-
τοποιείται στην πόλη από Σύλλογο στη διάρκεια της 
Αποκριάς και είναι στενά δεμένο με την παράδοση 
του τόπου. Γιατί το έθιμο έρχεται από τα βάθη του 
χρόνου και διατηρούνταν ζωντανό  στη  Βέροια ως τα 
τέλη της δεκαετίας του ‘30, τότε που οι Βλάχοι καπε-
ταναίοι , το τριήμερο της Αποκριάς,  με τους χορούς 
και τα γλέντια τους ξεσήκωναν την πόλη στο πόδι.

Από την Επιτροπή Τύπου 
του Συλλόγου
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LEGO 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Πέμπτη 7/3 – Παρασκευή 8/3 - 

Σάββατο 9/3 - Κυριακή 10/3 στις 17.00 
Σκηνοθεσία: ΜΑΪΚ ΜΙΤΣΕΛ
Σενάριο: ΜΙΣΕΛ ΜΟΡΓΚΑΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕ-
ΟΧΑΡΙΔΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, ΦΩΤΗΣ ΠΕ-
ΤΡΙΔΗΣ , ΤΖΙΝΗ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΑΝΟΣ 
ΛΕΚΚΑΣ, ΕΒΕΛΥΝ ΑΣΟΥΑΝΤ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

CORGI: ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:  Πέμπτη 7/3 – Παρασκευή 8/3 - 
Σάββατο 9/3 - Κυριακή 10/3 στις 17.15 

Σκηνοθεσία: ΜΠΕΝ ΣΤΑΣΕΝ
Σενάριο: ΡΟΜΠ ΣΠΡΑΚΛΙΝΓΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥ-
ΤΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΗΛΙΔΟΥ, ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, ΜΠΕΝ ΣΤΑΣΕΝ, ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 

 
 CAPTAIN MARVEL. (προβολές και σε 3D)
Προβολές:   Πέμπτη 7/3 – Τρίτη 12/3 – Τε-

τάρτη 13/3 στις 21.00
Παρασκευή 8/3 – Σάββατο 9/3– Κυριακή 

10/3 - Δευτέρα 11/3  - στις 19.00 και 21.30 

ΣΕ 3D μόνο Παρασκευή 8/3 στις 21.30 και 
Σάββατο 9/3 στις 19.00

Σενάριο/ Σκηνοθεσία:  ΑΝΝΑ ΜΠΟΝΤΕΝ & 
ΡΑΪΑΝ ΦΛΕΚ Π

Ηθοποιοί: ΤΖΟΥΝΤ ΛΟ, ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΤΖΑΚ-
ΣΟΝ, ΜΠΕΝ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ, ΜΠΡΙ ΛΑΡΣΟΝ, ΛΙ 
ΠΕΪΣ, ΤΖΕΜΑ ΤΣΑΝ, ΜΑΚΚΕΝΑ ΓΚΡΕΪΣ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ - THE WIFE     
Προβολές:   Πέμπτη 7/3 – Τρίτη 12/3 – Τε-

τάρτη 13/3 στις 20.30
Παρασκευή 8/3 – Σάββατο 9/3– Κυριακή 

10/3 - Δευτέρα 11/3  - στις 19.15 και 21.30 
Σκηνοθεσία: ΜΠΓΙΟΡΝ ΡΟΥΝΓΚΕ
Σενάριο: ΜΠΓΙΟΡΝ ΡΟΥΝΓΚΕ 
Πρωταγωνιστούν: ΓΚΛΕΝ ΚΛΟΟΥΖ, ΚΡΙ-

ΣΤΙΑΝ ΣΛΕΪΤΕΡ, ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΠΡΑΪΣ

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»     7/3/19 - 13/3/19

Σύμφωνα με το καταστατικό του Λυκείου 
Ελληνίδων Βέροιας, καλούνται τα μέλη σε 
Tακτική Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 14 
Μαρτίου 2019 στις  5 μ.μ., στα γραφεία του 
Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας ,επί της οδού 
Κωττουνίου αριθ.16 στη Βέροια.

Aν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέ-
λευση θα γίνει την επόμενη Πέμπτη 21 Μαρ-
τίου 2019  στις 5μμ, στο ίδιο μέρος και με τα 
ίδια θέματα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου 

για τα Πεπραγμένα του 2018
2. Eκλογή Προέδρου και Γραμματέων της 

Συνελεύσεως 
3. Aνάγνωση και Eπικύρωση των Πρα-

κτικών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 
2018

4. Aπολογισμός Eσόδων και Eξόδων του 
2018

5. Έκθεση Eξελεγκτικής Eπιτροπής 
6. Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλ-

λαγή των μελών του Δ.Σ. και της   
Eξελεγκτικής Eπιτροπής από κάθε ευθύνη 

7. Έγκριση Προϋπολογισμού Eσόδων και 
Eξόδων του 2019

H Πρόεδρος
Έλλη Μάλαμα

Συνάντηση με τη συγγραφέα 
Βασιλική Ηλιοπούλου

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
1ου ΓΕΛ Βέροιας συζητούν με την 
Βασιλική Ηλιοπούλου για το βιβλίο 
της «Το Τέρας στο μετρό: μικρές και 
μικρότερες ιστορίες με τέρατα» την 
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, στις 6.30 
το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιο-
θήκης της Βέροιας.

Συντονίζει ο φιλόλογος κ. Χρήστος 
Σκούπρας

Παρεμβαίνει η μουσικός – συγ-
γραφέας κ. Πόπη Φιρτινίδου

Η Βασιλική Ηλιοπούλου γεννήθη-
κε στην Κοζάνη το 1948. Σπούδασε 
κινηματογράφο. Από το 1972 γράφει 
και σκηνοθετεί για τον κινηματογράφο 
και την τηλεόραση. Έχει σκηνοθετή-
σει δύο ταινίες μεγάλου μήκους («Το 
πέρασμα», 1990, «Με μια κραυγή», 
1995) καθώς και μικρού μήκους ται-
νίες και ντοκιμαντέρ. Έχει επιμεληθεί 
επίσης εκπομπές για το Β΄ και το Γ΄ 
Πρόγραμμα της Κρατικής Ραδιοφω-
νίας. Το πρώτο της βιβλίο, η νουβέλα 
«Η Λιούμπα και άλλα αρώματα», κυ-
κλοφόρησε το 2000 από τις εκδόσεις 
Εστία. Η συλλογή διηγημάτων της «Η καρδιά του λαγού» κυκλοφόρησε το 2005 από τις εκ-
δόσεις Πόλις. Το 2010 βραβεύτηκε με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος για το βιβλίο της 
«Σμιθ» από τις εκδόσεις Πόλις. Το 2013 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη το µυθιστό-
ρηµά της «Η άσκηση του Ροτ» και το 2017 οι ιστορίες με τίτλο «Το τέρας στο μετρό».  

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Tακτική Γενική Συνέλευση

Το δρώμενο των 
«Καπεταναίων» αναβίωσε 

ο Σύλλογος Βλάχων Βέροιας



 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα 
γίνει σήμερα Τετάρτη  13-03-2019 στις  11:00 π.μ., με τα 
εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή 
μη αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον 
κεντρικό δρόμο Σφηκιάς».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή 
μη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» (ΟΜΑΔΑ Α΄: 
«Μηχανήματα Έργου»).

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή 
μη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσι-
μης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)».

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων 
διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή πεζόδρομου ο-
δού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας».

-Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα 
υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φω-
τισμού και μετατοπίσεις στύλων».

-Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας 
προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο 
Σιδηρόπουλο.

-Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 
2146/2018 απόφασης Εφετείου Θεσ/νίκης.

-Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 6/2019 
απόφασης Ειρηνοδικείου Βέροιας.

-Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 114/
ΤΜ/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέ-
ροιας.

-Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 182/
ΤΜ/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέ-
ροιας.

-Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 210/
ΤΜ/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέ-
ροιας.

-Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου να παρα-
στούν στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγω-
γής ΙΔΟΧ και ΙΔΑΧ υπαλλήλων κατά του Δήμου (επιδόμα-
τα εορτών & αδείας).

-Ορισμός ή μη δικηγόρου της ΚΕΔΕ για άσκηση ενώ-
πιον του ΣτΕ αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής 
κατά της αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ 194/
Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Γ.Χουλιαράκη.

Του Καλλίστρατου 
Γρηγοριάδη*

Το 2016, έκθεση της Τράπεζας της 
Ελλάδος με θέμα «Φυγή ανθρωπίνου 
κεφαλαίου: σύγχρονη τάση μετανάστευ-
σης των Ελλήνων στα χρόνια της κρί-
σης» έκανε λόγο για 427.000 επιστήμο-
νες που αναζήτησαν μια καλύτερη ζωή 
στο εξωτερικό. Έκτοτε ελάχιστοι μιλούν 
για εκείνους που μένουν ή επιστρέφουν 
στην πατρίδα μετά τις σπουδές τους. Ό-
λοι εστιάζουν στη φυγή και στη γενιά της 
κρίσης, στη χαμένη γενιά, στη γενιά των 
700, των 500, των 300 ευρώ… στην αι-
μορραγία.

Αναμφισβήτητα, το φαινόμενο της φυ-
γής του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυ-
ναμικού από τη χώρα (brain drain) είναι 
μία τεράστια απώλεια για την Ελλάδα. 
Όμως, το να αποδεχτεί κανείς την τα-
μπέλα, που έφτιαξαν για εκείνον όσοι 
δημιούργησαν την κρίση, είναι μεγαλύτε-
ρη. Χρειάζεται να πάψουμε να θεωρούμε 
«αυτονόητο» ότι στην Ελλάδα ζούμε ένα 
δράμα. Κάθε στερεότυπο που εστιάζει 
στις κακοδαιμονίες της χώρας και δε βο-
ηθά στην επίλυσή τους είναι εμπόδιο και 
επιχείρημα για όσους λένε πολλά και κά-
νουν λίγα. 

Στην Ελλάδα έχουμε εξαιρετικά εφόδια 
για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. 
Επιπλέον, διανύουμε μία περίοδο σημα-
ντικών αλλαγών. Η ψηφιακή οικονομία, οι 
μετακινήσεις και αλλαγές στις συνήθειες 
των πληθυσμών, το νέο επιχειρείν ανοί-
γουν νέους ορίζοντες μπροστά μας. Χρει-
άζεται να τους διεκδικήσουμε. Χρειάζεται 
να πάρουμε τη σκυτάλη από την προη-
γούμενη γενιά και να βγούμε μπροστά. 

Η νέα γενιά ζει και λειτουργεί μέσα 
στον παγκόσμιο ιστό, αλλά και έξω στον 
κόσμο. Διαθέτει γνώση και νέες δεξιότη-
τες. Είναι η δική της περιουσία, το αυτο-
νόητο καλό που μπορεί να φέρει στη διοί-
κηση, μία αξία εργασίας για την ανάπτυξη 
του τόπου. Οι εκλογές και οι συνδυασμοί 
που θα τις συμπεριλάβουν θα πλουτί-
σουν το δημόσιο κεφάλαιο της χώρας 
και θα πριμοδοτήσουν ένα πολιτικό και 
οικονομικό περιβάλλον που θα λειτουργεί 

ενωτικά, συνεκτικά και δημιουργικά. 
Στα στερεότυπα, τις ταμπέλες και την 

αρνητικότητα η νέα γενιά μπορεί να αντι-
παραθέσει τις νέες ιδέες, την εξωστρέ-
φεια και το θετικό πρόσημο πριν από κά-
θε πρωτοβουλία. Η γραμμή ανάμεσα σε 
αυτά δεν ορίζεται από τα κόμματα, αλλά 
από τα δόγματα της εκάστοτε προπαγάν-
δας. Οι νέοι μπορούν να προχωρήσουν 
χωρίς τις αγκυλώσεις του παρελθόντος 
με γνώση, όραμα και ρεαλισμό. 

Στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλο-
γές, όπου εφαρμόζεται για πρώτη φορά ο 
νέος εκλογικός νόμος, το κρίσιμο μέγεθος 
είναι οι δυνάμεις σύζευξης και όχι, οι δι-
αχωριστικές γραμμές των κομμάτων. Οι 
ψηφοφόροι – νέοι και παλιοί -  καλούνται 
να θέσουν στο επίκεντρο των κριτηρί-
ων επιλογής τους τον δημότη και τη ζωή 
όλων μας στο δήμο της Βέροιας. Είναι 
καιρός, οι εικοσάρηδες και τριαντάρηδες 
να διεκδικήσουν πιο δυναμικά την εκπρο-
σώπησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της πόλης. Να τροφοδοτήσουν με νέες 
δυνάμεις τη δημόσια διοίκηση. Γι’ αυτό 
στο ιστορικό ραντεβού με τις κάλπες του 
Μάη είναι σημαντικό να δώσουν όλοι το 
παρών.

*Πολιτικός Επιστήμονας, Υποψήφι-
ος Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας με 
το συνδυασμό “Δράση με Γνώση” του 
Κων/νου Βοργιαζίδη
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ του Νικολάου και της Σοφίας, 
το γένος Ντουκάκη, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στα Χανιά και η ΠΟΥΛΑ-
ΣΟΥΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Λαζάρου και 
της Ιωάννας, το γένος Ιωαννίδου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια, πρόκειται να παντρευτούν με 

θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Σουμελά στην 
Καστανιά Ημαθίας.

Αν όχι οι νέοι, ποιος; Συνεδριάζει σήμερα 
η Οικονομική Επιτροπή
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

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

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

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

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελε-
ήμων :

Την Τετάρτη 13 
Μαρτίου το πρωί θα 
τελέσει την πρώτη 
Προηγιασμένη Θεία 
Λειτουργία στο Καθο-
λικό της Ιεράς Μονής 
Παναγίας Δοβρά Βε-
ροίας.

Την Τετάρτη 13 
Μαρτίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει 
στο Μέγα Απόδειπνο 
στον Ιερό Μητροπολι-
τικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Βεροίας.

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στο Μέγα Από-
δειπνο στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής 
Λουτρού.

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου το πρωί 
θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουρ-
γία στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χρι-
στού στην Πατρίδα του Δήμου Βέροιας.

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου στις 
10:30 π.μ. θα ομιλήσει στη Σύναξη Ιε-
ρέων στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο 
Βεροίας.

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στην Α’ Στάση των 
Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου 

στον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου Χα-
λάστρας. Στο τέλος θα 
τελέσει τα Εγκαίνια της 
«Τράπεζας Αγάπης» 
(Συσσίτιο) της ενορίας.

Το Σάββατο 16 Μαρ-
τίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στην Ιερά Μονή 
Αγίων Πάντων Βεργίνης, 
επί τη  εορτή του Οσί-
ου Χριστοδούλου του εν 
Πάτμω.

Το Σάββατο 16 Μαρ-
τίου στις 6:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει και θα ομιλή-
σει στον Μέγα Αναστάσι-
μο Εσπερινό στον Ιερό 

Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Χριστού Ναούσης.

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας 17 
Μαρτίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ναούσης και 
εν συνεχεία θα τελέσει Δοξολογία επί τη 
ενάρξη της Επαναστάσεως του 1822 
στην πόλη της Νάουσας.

Την Κυριακή 17 Μαρτίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Κατανυκτικό 
Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου Βεροίας όπου εν συνεχεία θα 
ομιλήσει ο π. Βενέδικτος Νεοσκητιώτης.

Την Δευτέρα 18 Μαρτίου το πρωί θα 
τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Μα-
κροχωρίου. 

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζο-

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

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 13 

Μαρτίου 2019 στις 11.30 από τον 
Ιερό Ναό Αναλήψεως Αγίου Νε-
κταρίου Βέροιας ο Γεώργιος Ηλ. 
Αντωνιάδης σε ηλικία 86 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικεί-
ους του ειλικρινή συλλυπητήρια

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 10 Μαρ-

τίου 2019 στις 12.15 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Σάββα Κυριωτίσσης 
Βέροιας η Βασιλική Κων. Μουσε-
να σε ηλικία 84 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικεί-
ους της ειλικρινή συλλυπητήρια

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 10 

Μαρτίου 2019 στις 2.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Μ. 
Σάντας η Βέρα Χρ. Θώμογλου σε 
ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι 

ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-

18.00.  τηλ.επικοιν. 6979221680.  

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες
Κατά την περίοδο της Σαρακοστής και την Μ. Εβδομάδα 

του Πάσχα, κάθε Τετάρτη θα τελείται προηγιασμένη θεία 
λειτουργία στις 3.00 μ.μ. Συγκεκριμένα οι ημερομηνίες των 
προηγιασμένων θείων λειτουργιών που θα τελούνται:

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

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκο-
μείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:   

-Τα Τέκνα της Κυβέλης Καλα`ι`τζή ,για την δωρεά του 
ποσού των 200 Ε , εις μνήμη της μητέρας τους Κυβέλης 
Καλα`ι`τζή.

-Ανώνυμο Κύριο ,για την δωρεά του ποσού των 200 Ε, 
εις μνήμη της συζύγου του Ελένης ,με την συμπλήρωση 2 
ετών από τον θάνατό της.

-Τον κ.Δημήτριο Αντάρα, για την δωρεά του ποσού των 
150 Ε, εις μνήμη του υιού του Σάββα Αντάρα.

-Ανώνυμη Κυρία ,για την δωρεά του ποσού των 100 Ε, 
εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Ανώνυμο Κύριο ,για την προσφορά ειδών διατροφής 
(ζυμαρικών κ` οσπρίων),εις μνήμη των γονέων του.

-Τον κ.Ιωάννη Καλλιγά ,για την δωρεά του ποσού των 
50 Ε,αντί στεφάνου,εις μνήμη της θείας του Χρυσούλας 
Τζιατζιάρη.

-Τον κ.Κων/νο Καλλιγά ,για την δωρεά του ποσού των 
50 Ε,αντί στεφάνου,εις μνήμη της θείας του Χρυσούλας 
Τζιατζιάρη.  

-Ανώνυμη Κυρία ,για την ευγενική προσφορά 2 πλήρης 
γευμάτων,εις μνήμη της πεθεράς της Ολυμπίας.

-Τους κ.κ.Κοσμίδη Αθανάσιο και Κοσμίδη Δημήτριο,για 
την ευγενική προσφορά ενός γεύματος,εις μνήμη προσφι-
λών προσώπων.

                             Εκ της Δ/νσεως 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΩΝ.
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΤΙΔΗ 

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, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς 

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Η κίνηση του Μητροπολίτη

Ημερίδα Λειτουργικής 
και Τυπικού στο 

Πνευματικό Κέντρο
 της Μητρόπολης

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & 
Καμπανίας «Κοσμάς Ο Μαδυτινός» διοργανώνει Ημερίδα Λειτουργικής και Τυ-
πικού. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 
6 μ.μ στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Α’ όροφος (πάνω από το 
βιβλιοπωλείο Παύλειος Λόγος)

Στην ημερίδα θα διδάξουν ο θεολόγος και καθηγητής του Ωδείου κ. Βασίλης 
Μαυράγκανος και ο Διευθυντής κ. Γιώργος Ορδουλίδης.Η είσοδος είναι ελεύθερη.



Του Μάξιμου Χαρακόπουλου*

Ήλπιζα ότι συζήτηση επί του πορίσματος 
της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για 
το Δημογραφικό θα αποτελούσε μια σοβαρή 
αφορμή να συνειδητοποιήσουμε όλοι το μέγε-
θος του προβλήματος και να τοποθετηθούμε 
με υπευθυνότητα γιατί, δυστυχώς, τα πράγματα 
είναι πολύ σοβαρά για να εξαντλούνται απλά σε 
κομματικές αντιπαραθέσεις. Οι αριθμοί καταδει-
κνύουν τη ραγδαία συρρίκνωση του ελληνικού 
πληθυσμού, λόγω της κατάρρευσης των γεννή-
σεων και της φυγής των νέων μας στο εξωτε-
ρικό. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, αν 
και πρωτοστατούμε στην Ευρώπη, αλλά αφορά 
όλη τη γηραιά ήπειρο, χαρακτηρίζει την άλλοτε καλουμένη χριστια-
νική δύση. Δεν είναι, λοιπόν, ζήτημα μόνο επιδομάτων και κοινωνι-
κού κράτους, αλλά πρωτίστως αξιών και οικογενειακών προτύπων.    

Η εύκολη απάντηση κάποιων για την αντιμετώπιση του δημο-
γραφικού είναι η αθρόα μετανάστευση χωρίς κανόνες και προ-
ϋποθέσεις. Το έκανε με εμφανή μικροκομματική σκοπιμότητα ο 
πρωθυπουργός από το βήμα της βουλής. Δεν χωρεί αμφιβολία 
ότι τα λόγια του εκφράζουν μια συγκεκριμένη αντίληψη. Ωστόσο, 
όπως φαίνεται, ο κ. Τσίπρας δεν έκανε καν τον κόπο να ρίξει μια 
ματιά στο πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής για το δημογρα-
φικό, το οποίο συνέταξαν διακεκριμένοι επιστήμονες. Στη σελίδα 
130 αναφορικά με τις πολιτικές ενσωμάτωσης σημειώνεται ότι «αν 
και χωρίς ενεργές πολιτικές, η πλειοψηφία των προερχόμενων 
από τις πρώην ανατολικές χώρες οικονομικών μεταναστών των 
προηγούμενων δεκαετιών, ενσωματώθηκαν στη χώρα μας χωρίς 
μεγάλη δυσκολία». Ωστόσο  υπογραμμίζεται ότι «δεν θα πρέπει να 
θεωρείται δεδομένο ότι αυτό θα συμβεί και με τους νεοαφιχθέντες 
πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες ή και με αυτούς που θα 
φτάσουν στο μέλλον. Το περιβάλλον σήμερα είναι σαφώς διαφορε-
τικό, όπως είναι σαφώς διαφοροποιημένες οι αναμονές, οι επιδιώ-
ξεις και κάποια χαρακτηριστικά των πληθυσμών αυτών».

Πράγματι, ενώ ήδη, το δημογραφικό πρόβλημα ήταν εμ-

φανές από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι 
συνέπειές του δεν έγιναν τότε ορατές γιατί είχαμε 
την έλευση εκατοντάδων χιλιάδων ομογενών Βο-
ρειοηπειρωτών και Ρωσοποντίων -όπως ατυχώς 
καθιερώθηκε τότε ο όρος- από τις χώρες της πρώ-
ην ανατολικής Ευρώπης, αλλά και μεταναστών, 
κυρίως από τη Βαλκανική. Πέραν των ομογενών, 
οι μετανάστες αυτοί ενσωματώθηκαν ταχύτατα, 
διότι απλούστατα μοιραζόμασταν μαζί τους πά-
μπολλα κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Με τους 
Βαλκάνιους γείτονές μας ζήσαμε μαζί χίλια χρόνια 
υπό τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και άλλους πέντε 
αιώνες, ως υπόδουλοι, υπό την Οθωμανική Αυτο-
κρατορία.

Τι συμβαίνει, όμως, με ανθρώπους που έχουν 
άλλες αξίες και πολιτισμικά πρότυπα, μακράν του 

ευρωπαϊκού τρίπολου -αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ρωμαϊκό δίκαιο, 
χριστιανισμός- και σε τελική ανάλυση δεν επιθυμούν να ενσωμα-
τωθούν με τους κανόνες της χώρας υποδοχής; Η ίδια η πραγμα-
τικότητα δείχνει πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα σε άλλα ευρω-
παϊκά κράτη με πολύ πιο ανεπτυγμένες οικονομικές και κοινωνικές 
δομές από την Ελλάδα. 

Η οργανωμένη μετανάστευση με κανόνες, αυστηρές προϋ-
ποθέσεις και προδιαγραφές της χώρας υποδοχής -που επιλέγει 
πόσοι και ποιοι μετανάστες γίνονται δεκτοί- μπορεί να είναι μέρος 
της λύσης του δημογραφικού στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, που 
είναι στο σύνορο της Ευρώπης με την Ασία, και κάθε πληθυσμιακή 
μεταβολή δημιουργεί νέα δεδομένα, κυριολεκτικά υπαρξιακά στο 
πλαίσιο των σχέσεών μας με γείτονες που δεν ομοιάζουν με το… 
Λουξεμβούργο, θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί. Το 
δημογραφικό πρόβλημα δεν επιλύεται δημιουργώντας ένα ακόμη 
εκρηκτικότερο, με την απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε όποιον 
μπήκε στη χώρα και με όποιον τρόπο. 

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, βουλευτής Λαρίσης της Νέας 
Δημοκρατίας, ήταν αντιπρόεδρος της Διακομματικής Επιτρο-
πής για το Δημογραφικό. 

7www.laosnews.grΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019  

Ορίστηκαν τα μέλη 
στο Δ.Σ. της Μ.Φ.Η. 

«ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ»

Κατόπιν αποφάσεως από τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ.Κων/νο Κα-
λα`ι`τζίδη στις 28-2-2019, ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας στο νέο Δ.Σ. της Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``, οι: 
κ.Γιώργος Μπιλέκας με αναπληρωματικό μέλος την κ.Αγγελική Σιδηροπούλου 
και η κ.Ελένη Γουτσίκα , με αναπληρωματικό μέλος την κ.Σοφία Κυροπούλου.

Στις εκλογές του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας, που πραγματοποιήθηκαν 
στις 17-2-2019, εξελέγησαν δια την Μ.Φ.Η., 

οι κ.κ. Κάτσιου Μαρία , Μούρτζιος Ιωάννης και Δρούγκας Χρήστος και στις 8-
3-2019 , έγινε η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Μ.Φ.Η.``ΣΩΣ-
ΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``, όπου και έγινε η κατανομή αξιωμάτων στο 
νέο Δ.Σ. της Μ.Φ.Η. ως εξής:

Πρόεδρος         Κάτσιου Μαρία
Αντιπρόεδρος   Μούρτζιος Ιωάννης
Ταμίας              Γουτσίκα Ελένη
Γραμματέας      Μπιλέκας Γιώργος
Μέλος               Δρούγκας Χρήστος
 Αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν δια τον κ.Μπιλέκα Γιώργο , η κ.Σιδηροπού-

λου Αγγελική και για την κ.Γουτσίκα Ελένη , η κ.Κυροπούλου Σοφία. 

ΣΥΝΔΕΣΔΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανακοίνωση 
εκδήλωσης

Ο Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας διοργανώνει την Τετάρτη 20-03-
2019 και ώρα 19:30 στο χώρο της Λ.Α.Φ.Βεροίας, διάλεξη 
με θέμα: <<Εθνεγερσία – Δημιουργία Ελληνικού Κράτους, 
με ομιλητή τον αντιστράτηγο ε.ά. κ. Ιωάννη Ζούκα, Επίτιμο 
Διοηκητή Γ΄Σ΄Στρατού.

Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι του  Συνδέσμου 
Εφέδρων Αξ/κών Ν. Ημαθίας ,όπως τιμήσουν με την πα-
ρουσία τους την εκδήλωση.

Μετά το πέρας της διάλεξης, θα ακολουθήσει μπουφές. 
Για Το Σ.Ε.Α.Ν. 

Ημαθίας 
Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος  Φράγκος    Ιωάννης Τζήκας    

ΕΛΜΕ Ημαθίας:
Σχετικά με τις 
εξελίξεις στα 

Μουσικά Σχολεία
Από την ΕΛΜΕ Ημαθίας γνωστοποιούνται τα εξής:
«Με πρόσφατη απόφαση του, το Υπουργείο Παιδείας 

(Φ.253/28077/Α5/22-02-2019) προχωρά στην αλλαγή των 
όρων και των προϋποθέσεων εισαγωγής φοιτητών σε 
τμήματα Μουσικών Σπουδών σε διάφορα Πανεπιστήμια σε 
όλη τη χώρα (Ιόνιο, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

Ενώ οδεύουμε προς την φετινή εξεταστική περίοδο, 
το Υπουργείο Παιδείας θα εξετάσει τους μαθητές για την 
πρόσβασή τους στα αντίστοιχα Μουσικά Τμήματα σε νέα 
αντικείμενα και ύλη, η οποία ούτε καν διδάσκεται στα πλαί-
σια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα:
1. Το εξεταζόμενο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώ-

ση» δεν έχει συγκεκριμένο βιβλίο. 
2. Oι μαθητές των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ που θα δώσουν 

για τα Μουσικά Τμήματα δεν έχουν διδαχθεί το αντικείμενο 
«Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», αναγκαζόμενοι έτσι να 
καταφύγουν στην ιδιωτική εκπαίδευση.

3. Το μάθημα «Μουσική Τεχνολογία» - ενώ είναι μάθη-
μα επιλογής και συνήθως δεν διδάσκεται λόγω έλλειψης 
καθηγητή - γίνεται τώρα εξεταζόμενο μάθημα.

4. Το Υπουργείο Παιδείας, μετά το τέλος του 1ου 4μή-
νου καθορίζει ότι στο βαθμό πρόσβασης στα αντίστοιχα 
τμήματα θα συνυπολογίζεται και ο βαθμός του Απολυτηρί-
ου με βαρύτητα 10%.

 Ύστερα από όλα τα παραπάνω απαιτούμε:
• Να μην εφαρμοστεί φέτος με τον συγκεκριμένο τρόπο 

η εισαγωγή των μαθητών στα τμήματα των Μουσικών 
Σπουδών.

• Να δοθούν βιβλία για όλους τους μαθητές με συγκε-
κριμένη ύλη.

• Μόνιμους εκπαιδευτικούς σε όλα τα εξεταζόμενα μα-
θήματα σε όλα τα σχολεία.

Να ληφθούν τώρα άμεσα μέτρα στήριξης της προετοι-
μασίας των μαθητών στα εξεταζόμενα αντικείμενα, απο-
κλειστικά και δωρεάν στο δημόσιο σχολείο, με πρόσληψη 
εκπαιδευτικών.

Δημογραφικό και Μετανάστευση…
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Ενημερωτικά φυλλάδια 
στην λαϊκή της Βέροιας από 
τον Σύλλογο Νεφροπαθών

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Νομού Ημαθίας ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Νεφρού 
μοίρασε ενημερωτικά φυλλάδια στην λαϊκή της Βέροιας για την διάδοση της Ιδέας της 
Δωρεάς Οργάνων - μυελού των οστών – αιμοδοσία. Η διανομή έγινε από τις 10:30 έως 
τις 11:30π.μ.

Εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια 
απο την ίδρυση του Συλλόγου 

Μικρασιατών Ημαθίας

  Στα πλαίσια μιας σειράς εκδηλώσεων με αφορμή τα 40 χρόνια απο την ίδρυση του 
{1979--2019 }, ο Σύλλογος Μικρασιατών πραγματοποιεί τετραήμερη έκθεση με θέμα 
την προίκα της Μικρασιάτισσας γυναίκας--νύφης.

  Τα εγκαίνια θα γίνουν στο ΠΑΥΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ { ΜΕΝΤΡΕΣΕ ΤΖΑΜΙ 
} την Πέμπτη 14/3 στις 7.00.μ.μ. , με ομιλήτρια την κα Σμαρούλα Κουϊκόγλου--Καλλι-
γά.Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 17/3 και οι ώρες επισκέψεις είναι το πρωί 
10.30--13.30 και το απόγευμα 17.30--20.00 .

Αναμφίβολα ο θεσμός της προίκας ήταν άγραφος νόμος του οικογενειακού δικαίου , 
αναχρονιστικός ,ντροπιαστικός για τις γυναίκες προσβλητικός και το κυριότερο κατανα-
γκαστικός για τις οικογένειες κυρίως τις φτωχικές. Συχνές ήταν οι αναφορές των γονέ-
ων: Η κόρη μου δεν έχει καλή προίκα και φοβούμαι πώς θα μείνει στο «ράφι», δηλαδή 
νύφες καλές και νοικοκυρές δεν υπήρχαν παρά μόνο καλές προίκες.!!!

Το προίκισμα της κόρης είχε τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα και έφθασε μέχρι των 
ημερών μας στην δεκαετία του 1980 οπότε και καταργήθηκε  γιατί αποτελούσε τον εφι-
άλτη της οικογένειας.

Απο την ‘’πεπατημένη ‘’δεν ξέφυγε ούτε η Μικρασιάτισσα νύφη που δείγματα της 
προίκας της { λευκά είδη, υφαντά ,δαντελωτά ,μπακίρια μασάλια ,έπιπλα εποχής κ.λ.π.} 
θα παρουσιασθούν στην έκθεση με οικοδέσποινες τις κυρίες Σμαρούλα ΚΑΛΛΙΓΑ και 
Τασούλα Παυλιδου.

Επίσης, την Κυριακή 17/3 στις 7.00 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «» 
ΚΑΝΕΛΑ  ΚΑΙ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ της συγγραφέως ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ με μαγικές συνταγές της γιαγιάς αλλά και ιστορίες για τα έθιμα της Προπο-
ντίδος.

Η χορωδία του Συλλόγου θα πλαισιώσει την ημέρα των εγκαινίων και της βιβλιοπα-
ρουσίασης΄

Το Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. 
Ημαθίας ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

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

2018, προγραμματισμός για το έτος 2019 , συζήτηση και 
έγκρισή τους.

3. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2018, 
συζήτηση και έγκρισή του.

4. Παρουσίαση Εκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 
έτος 2018, συζήτηση και έγκρισή της.

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

6. Προτάσεις – συζήτηση
 Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα 

πραγματοποιηθεί στις 24/3/2019, την ίδια ώρα στον ίδιο 
χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.

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

Γιώργος  Σαλιάγκας             Μαρία Ντέντου

Δράσεις 
για την ανακύκλωση του 

γυαλιού στη Νάουσα

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου, ο Δήμος Νάουσας σε 
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης  Ανακύ-
κλωσης θα πραγματοποιήσει δράση που να αφορά την 
ανακύκλωση του Γυαλιού. Θα πραγματοποιηθούν επισκέ-
ψεις σε πάνω από εβδομήντα καταστήματα του χώρου ε-
στίασης και αναψυχής του Δήμου. Στόχος της δράσης είναι 
η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των επαγγελματιών 
σε ότι αφορά την ανακύκλωση του γυαλιού, καθώς και τα 
συνολικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που μπορούν να 
προκύψουν. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ       
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
ΒΕΡΟΙΑΣ    (Δ.Ε.Υ.Α.  ΒΈΡΟΙΑΣ )     
Διεύθυνση Τεχνικού   

Βέροια 12/03/2019 
Αρ. πρωτ.  792 

ΑΔΑ: 6ΞΨ4ΟΛΠ9-ΓΧΜ                    
ΑΔΑΜ: 19PROC004593581         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού / ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
για τις ανάγκες: α) του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχει-
ρισμού (Τ-Τ) και ελέγχου διαρροών των δικτύων ύδρευσης 
που βρίσκονται στο χώρο ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και β) της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Βέροιας 
που βρίσκεται στη θέση «Λιβάδια» της Δημοτικής Ενότητας 
Μακροχωρίου» 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει συνο-
πτικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη α-
ναδόχου της «Προμήθεια ηλεκτρολογικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
για τις ανάγκες: α) του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού 
(Τ-Τ) και ελέγχου διαρροών των δικτύων ύδρευσης που βρίσκονται 
στο χώρο ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και β) της Εγκατάστασης Επεξερ-
γασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Βέροιας που βρίσκεται στη θέση «Λι-
βάδια» της Δημοτικής Ενότητας Μακροχωρίου»  (CPV: 31710000-
6) σύμφωνα με την αριθμ53/2019 (ΑΔΑ:6Ζ9ΨΟΛΠ9-ΒΔΓ) απόφα-
ση του ΔΣ της επιχείρησης και όπως περιγράφεται αναλυτικά στην 
υπ’ αριθμ. 26/2019 μελέτη της Τεχνικής Δ/νσης, συνολικού προϋπο-
λογισμού σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (€ 47.120,00) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  Η συνολική δαπάνη θα 
καλυφθεί από ίδιους πόρους. 

Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας , Οδός: Κεντρικής 203 
– 2ος Όροφος  Ταχ.Κωδ.: 59132 , Τηλ.: 2331078814, Telefax: 
2331025172 ,  E-mail: info@deyav.gr , Ιστοσελίδα: www.deyav.gr   

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.deyav.gr.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγ-
γράφων της σύμβασης & πληροφορίες για το διαγωνισμό από το 
Τμήμα Προμηθειών (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κεντρικής 203 Βέροια 
– 2ος Όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Βέροιας 
επί της οδού Κεντρικής 203, στις 27/03/2019 Ημέρα Τετάρτη ενώπι-
ον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγη-
σης Προσφορών. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφο-
ρών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 27/03/2019 Ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11:00  

Προσφορές που θα σταλούν ταχυδρομικώς πρέπει να προ-
σκομίζονται στη Γραμματεία της επιχείρησης έως τις 10:30 της 
27/03/2019 

Προσφορές  που κατατίθενται ηλεκτρονικά θα πρέπει να περιέρ-
χονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι την προη-
γούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά 
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό 
με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το 
Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (κ. Ιωάννης Παντερμαράκης, 
τηλ: 23310-78814) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» https://
diavgeia.gov.gr ,θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοι-
νώσεων της ΔΕΥΑ Βέροιας (Κεντρικής 203), και του Δήμου Βέροιας 
επίσης το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο δικτυα-
κό τόπο της ΔΕΥΑ Βέροιας www.deyav.gr καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ 
(http://www. eprocurement.gov.gr). 

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. : www.deyav.gr  

Για την ΔΕΥΑ Βέροιας 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ       
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.  ΒΈΡΟΙΑΣ )      
Διεύθυνση Τεχνικού   

Βέροια 12/03/2019 
Αρ. πρωτ.  339 

ΑΔΑ: ΩΑΩΕΟΛΠ9-3Σ4                    
 ΑΔΑΜ: 19PROC004591514            

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ » ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει συνο-
πτικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη 
αναδόχου της «Προμήθειας Αναλωσίμων Η/Υ» Εκτυπωτικών για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Βέροιας (CPV: 30125110-5) 
σύμφωνα με την αριθμ. 64/2019 (ΑΔΑ: 67ΧΑΟΛΠ9-ΝΜΟ) απόφα-
ση του ΔΣ της επιχείρησης και όπως περιγράφεται αναλυτικά στην 
υπ’ αριθμ. 8/2019 μελέτη της Τεχνικής Δ/νσης, συνολικού προϋ-
πολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 37.200,00) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  Η συνολική δαπάνη θα 
καλυφθεί από ίδιους πόρους. 

Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας , Οδός: Κεντρικής 203 
– 2ος Όροφος  Ταχ.Κωδ.: 59132 , Τηλ.: 2331078814, Telefax: 
2331025172 ,  E-mail: info@deyav.gr , Ιστοσελίδα: www.deyav.gr   

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.deyav.gr.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγ-
γράφων της σύμβασης & πληροφορίες για το διαγωνισμό από το 
Τμήμα Προμηθειών (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κεντρικής 203 Βέροια 
– 2ος Όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Βέροιας 
επί της οδού Κεντρικής 203, στις 27/03/2019 Ημέρα Τετάρτη ενώπι-
ον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγη-
σης Προσφορών. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφο-
ρών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 27/03/2019 Ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11:00  

Προσφορές που θα σταλούν ταχυδρομικώς πρέπει να προ-
σκομίζονται στη Γραμματεία της επιχείρησης έως τις 10:30 της 
27/03/2019 

 Προσφορές  που κατατίθενται ηλεκτρονικά θα πρέπει να πε-
ριέρχονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι την προ-
ηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά 
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό 
με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το 
Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (κ. Ιωάννης Παντερμαράκης, 
τηλ: 23310-78814) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» https://
diavgeia.gov.gr ,θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοι-
νώσεων της ΔΕΥΑ Βέροιας (Κεντρικής 203), και του Δήμου Βέροιας 
επίσης το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο δικτυα-
κό τόπο της ΔΕΥΑ Βέροιας www.deyav.gr καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ 
(http://www. eprocurement.gov.gr). 

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. : www.deyav.gr  

Για την ΔΕΥΑ Βέροιας 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Ο“ΟΜΙΛΟΣ”κάθεΤετάρτηπροτείνειεπίκαιραθέματαΠανελλαδικώνεξετάσεων
Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή

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

ΛύσειςκαιαπαντήσειςκάθεΣάββατοστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση:www.omilosfr.gr
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Στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας 
θα διεξαχθεί την προσεχή 
Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 

και ώρα 16.00 μ.μ ο φιλικός 
ποδοσφαιρικός αγώνας των 
παλαιμάχων του ΓΑΣ-ΠΑΕ Βέροια 
με τους παλαίμαχους της Αναγέν-
νησης Δερύνειας Κύπρου. Πρό-
κειται για μία φιλική συνάντηση 
με έντονο συναισθηματικό χαρα-
κτήρα καθώς ο τόπος καταγωγής 
των Κυπρίων ποδοσφαιριστών 
είνια η μαρτυρική Δερύνεια όπου 
οι Τούρκοι σκότωσαν τον Τάσο 
Ισαακ και τον Σολωμό Σολωμού.

Επικεφαλής της Κυπριακής αποστο-
λής θα είνια ο νυν Δήμαρχος Δερύνειας 
Άντρος Καραγιάννης πρώην παλαίμαχος 
της Αναγέννησης Δερύνειας και εκτός α-
πό τον αγώνα με τους παλαίμαχους της 
Βέροιας θα γίνει και επίσκεψη στους τοπι-
κούς άρχοντες της Πόλης.

ΗσημερινήμορφήτηςΔερύνειας
Η Δερύνεια βρίσκεται στην αγκαλιά του 

κόλπου της Αμμοχώστου στα ανατολικά 
παράλια της Κύπρου πλάι στην ιστορική 
και άλλοτε κοσμοπολίτικη πόλη του Ευα-
γόρα την ξακουστή Αμμόχωστο . Απέχει 
μόνο 5χλμ από την Αμμόχωστο και 2χλμ 
από την καταγάλανη θάλασσα με την χρυ-
σή αμμουδιά της. Το συρματόπλεγμα του 
Αττίλα στερεί από το 1974 την Δερύνεια 
από την επαφή της και την επικοινωνία 
της τόσο με την Αμμόχωστο όσο και από 
την θάλασσας της .

Το 70% της περιοχής του Δήμου είνια 
κατεχόμενο και όλοι οι κάτοικοι της έχουν 
χάσει τις περιουσίες τους. Ο πληθυσμός 
του Δήμου Δερύνειας είνια περίπου 7.500 
κάτοικοι.  .Για πρώτη φορά μετά την ει-
σβολή του Αττίλα το 2018 άνοιξε η λεω-
φόρος Αμμοχώστου σε δύο νέα σημεία 
διέλευσης από και προς τα κατεχόμενα   

στα οδοφράγματα Δερύνειας και λεύκες 
Απλικίου, προκαλώντας βαθιά συγκίνηση 
σε όσους βρέθηκαν εκεί και έλεγαν οτι δεν 
πιστεύουν πως ύστερα από 44 ολόκληρα 
χρόνια θα ζούσαν μία τέτοια μέρα. 

ΚαλούνταιοιπαλαίμαχοιτηςΒέροιας
Καλούνται όλοι οι μάχιμοι παλαίμαχοι 

ποδοσφαιριστές του ΓΑΣ και της ΠΑΕ Βέ-
ροια να βρίσκονται έγκαιρα στο Δημοτικό 
Στάδιο Βέροιας για το φιλικό αγώνα με ώ-
ρα προσέλευσης 3 μ.μ ενώ ο αγώνας θα 
ξεκινήσει στις 4 μ.μ και η είσοδος θα είνια 
ελεύθερη. Μέχρι στιγμής δήλωσαν την 
συμμετοχής τους με μικρές προσθέσεις 
η’ αφαιρέσεις οι εξής: Παπατζίκος, Μπαλ-
τζής ,Χωλόπουλος, Μελετίδης, Μίλης Τα-
ντής, Ελευθεριάδης Τρούπκος Θ, Βεζυρ-
γιαννόπουλος Χωματάς , Στεργιόπουλος 
Παπανώτας, Τσιούχας, Παπαδόπουλος 
Μανώλης, Παπαστεργίου, Κελεσίδης, Υ-
φαντίδης Χρ. Κολεσίδης, Κεσίδης, Μαντζι-
αρίδης, Φουλατσικλής, Σταφυλίδης Κ. 

Οι μη μάχιμοι ποδοσφαιριστές που θα 
δώσουν το παρόν Μιχαηλίδης, Παπαδό-
πουλος Θωμάς, Τσιρέλας, Μπλατσιώτης, 
Παπαφωτίου, Σπυρίδων, Τοπαλίδης, Για-
τζιτζόπουλος, Παπαδόπουλος Τάκης Πά-
ζος Στόιος, Σιούτης, Κουσουλάκης .

ΕυχαριστήριοτουΔ.Σ
ο Πρόεδρος των παλαιμάχων της Βέ-

ροιας Τάκης Παπατζίκος και το ΔΣ θέλει 
να ευχαριστήσει εκ των προτέρων τό-
σο την Διοίκηση της Βέροιας όσο και τον 
Δήμο της Βέροιας για την άδεια και την  
διευκόλυνση που μας παρέχουν στο γή-
πεδο, τον πρόεδρο του ΚΑΠΑ Στέργιο 
Διαμάντη για την αθλοθέτηση  του κυπέλ-
λου των πλακετών, καθώς και ενός γεύ-
ματος, επίσης και την ΕΠΣ Ημαθίας και 
τον πρόεδρο της Στέργιο Μουρτζίλα για 
την μεγάλη συμπαράσταση και στήριξη με 
κάθε τρόπο προς τους παλαιμάχους της 
βασίλισσας του βορρά.

Διεξάγονται σημερα 
Τετάρτη οι πρώτοι 
αγώνες της ημιτελικής 

φάσης του Κυπέλλου της 
ΕΠΣ Ημαθίας. Στο γήπεδο 
του Ροδοχωρίου, ο τοπικός 
ΓΑΣ θα υποδεχτεί την ομάδα 
της Βέροιας, ενώ στην 
Αγκαθιά η τοπική Νίκη θα 
φιλοξενήσει τον Μέγα Αλέ-
ξανδρο Τρικάλων, με τις δύο 
ομάδες που αγωνίζονται στο 
πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής 
κατηγορίας να είναι και τα 
φαβορί των ζευγαριών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
ΚΥΠΕΛΛΟΕΠΣΗ-ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Τετάρτη 13 Μαρτίου (16:00)
Νίκη Αγκαθιάς - Μ. Αλέξανδρος Τρι-

κάλων
Διαιτησία: Καραντώνης, Καραγκιζό-

πουλος, Χαλατζιούκας

ΓΑΣ Ροδοχωρίου - Π.Σ. Βέροια
Διαιτησία: Μελτζανίδης, Πίτος, Ρηγό-

πουλος

ΕΠΣΗμαθίας

Σήμερα Τετάρτη οι πρώτοι αγώνες
της ημιτελικής φάσης
Οιδιαιτητέςτωναγώνων

ΤηΔευτέρα18Μαρτίου
οαγώναςτωνπαλαιμάχων
ΒέροιαςμετουςΠαλαίμαχους

τηςΔερύνειαςΚύπρου

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΟΜΑΔΑ
Η γυναικεία ομάδα του Αγροτι-

κού Αστέρα αγωνίζεται την Κυριακή 
17/3/2019, στις 15:00 στο γήπεδο της Α-
γίας Βαρβάρας,  με την αντίστοιχη ομά-
δα του Κιλκισιακού για την 11η αγωνιστι-
κή του 1ου ομίλου του πρωταθλήματος 
Β´ Εθνικής γυναικών.

 
ΑΝΔΡΙΚΗΟΜΑΔΑ
Η ανδρική ομάδα του Αγροτικού Α-

στέρα αγωνίζεται το Σάββατο 16/3/2019, 
στις 16:00 στο γήπεδο της Αγίας Βαρβά-
ρας, με την ομάδα του Μ. Αλέξανδρου 
Αγ. Μαρίνας για την 24η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος της Α’ κατηγορίας ΕΠΣ 
Ημαθίας.

 
ΟΜΑΔΕΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Το εφηβικό τμήμα Κ 16 του Αγρο-

τικού Αστέρα αγωνίζεται το Σάββατο 
16/3/2019, στις 11:30 στο γήπεδο του 
Αγίου Νικολάου , για την 16η αγωνιστική 

του πρωταθλήματος υποδομών Κ 16 της 
ΕΠΣ Ημαθίας, με την αντίστοιχη ομάδα 
του ΦΑΣ Νάουσα.

Συγκέντρωση των παικτών στις 
09:30 στο γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας 
με στολή αγώνα.

 Το παιδικό τμήμα Κ 14 του Αγρο-
τ ικού Αστέρα αγωνίζεται Πέμπτη  
14/3/2019, στις 16:00 στο γήπεδο του 
Νεοκάστρου , για την 12η  αγωνιστική 
του πρωταθλήματος υποδομών Κ 14 της 
ΕΠΣ Ημαθίας, με την αντίστοιχη ομάδα 
του Κένταυρου Μελίκης . Συγκέντρωση 
των παικτών στις 14:30 στο γήπεδο της 
Αγίας Βαρβάρας με στολή αγώνα και η 
μετακίνηση θα γίνει με ιδία μέσα.

 Το παιδικό τμήμα Κ 14 του Αγρο-
τικού Αστέρα αγωνίζεται την Κυριακή  
17/3/2019, στις 11:30 στο γήπεδο της Α-
γίας Βαρβάρας, για την 13η  αγωνιστική 
του πρωταθλήματος υποδομών Κ 14 της 
ΕΠΣ Ημαθίας, με την αντίστοιχη ομάδα 
των Τηλεμάχων Αλεξάνδρειας.

Συγκέντρωση των παικτών στις 
10:30 στο γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας 
με στολή αγώνα.

 Τα τμήματα υποδομής της ακαδημί-
ας (Κ 12 - Κ 6) του Αγροτικού Αστέρα, 
αγωνίζονται το Σάββατο 16/3/2019 ,  στο 
γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας,  στις 10:30 
με τα αντίστοιχα τμήματα της ακαδημίας 
του Άγιαξ.

Συγκέντρωση των αθλητών στις 
10:00 στο γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας 
με στολή αγώνα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Διοίκηση ο προπονητής και οι πο-

δοσφαιριστές της Κ 16 του Αγροτικού 
Αστέρα,  εύχονται περαστικά και γρη-
γορη επάνοδο στους αγωνιστικούς χώ-
ρους,στον ποδοσφαιριστή Κουκουσιτσα 
Γεώργιο, της Κ 16 του Αλιακμων Νησε-
λιου , που τραυματίστηκε στον μεταξύ 
μας αγώνα την Τετάρτη 6/3, στο γήπεδο 
του Νησελιου.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ



Την Κυριακή 3 Μαρτίου διε-
ξήχθη το Κύπελλο Jiu-Jitsu 
Βορείου Ελλάδος 2019 , στο 

Φιλίππειο κλειστό γυμναστήριο 
Βέροιας. Για ακόμα μια χρονιά πολλοί 
αθλητές του ΑΣ Ρωμιός έλαβαν μέρος 
και ανέβηκαν στα σκαλιά του βάθρου 
, αποσπώντας μετάλλια αλλά και 
εμπειρίες για την μετέπειτα πορεία 
τους στο άθλημα.

31 αθλητές μας, κατέκτησαν 53 μετάλλια, εκ των 
οποίων 7 χρυσά, 23 αργυρά και 23 χάλκινα, αναλυτι-
κά οι αθλητές και οι διακρίσεις τους :

1 Δάσιος Γεώργιος Αργυρό Χάλκινο
2 Δερβεσίδης Νικόλαος Αργυρό Αργυρό
3 Ζουρνατσίδη Ελλήνα Αργυρό Αργυρό
4 Ιγνατιάδης Χρήστος Αργυρό Χάλκινο
5 Ιγνατιάδου Μαρία Αργυρό Χάλκινο
6 Ιωσηφίδης Γεώργιος Χρυσό Χρυσό
7 Καλαμαράς Αναστάσιος Χάλκινο Αργυρό
8 Κοντού Αναστασία Χάλκινο -
9 Λάμπρογλου Κων/νος Αργυρό Αργυρό

10 Μπατσικίνης Λάμπρος Αργυρό Αργυρό
11 Μπέλλας Γεώργιος Χάλκινο Χάλκινο
12 Νικολαίδης Α. Γεώργιος Χρυσό Χάλκινο
13 Ντίνας Ιωάννης Χάλκινο -
14 Παπαγιάννης Στέργιος - Χάλκινο
15 Παυλίδης Γεώργιος - Αργυρό
16 Πελέκης Φώτιος - Χρυσό
17 Πέτρου Απόστολος Αργυρό Χάλκινο
18 Πολυζόπουλος Αναστάσιμος Χρυσό Χάλκινο
19 Πολυζόπουλος Γρηγόριος Χάλκινο Αργυρό
20 Σαμούκα Μυρτώ Χάλκινο -
21 Σιδηροπούλου Αικατερίνη Χάλκινο -
22 Στεφανίδης Παναγιώτης Χάλκινο Χάλκινο
23 Τιτόπουλος Αχιλλέας Χάλκινο Αργυρό
24 Τόπης Αστέριος Χάλκινο Αργυρό
25 Τσάμης Αθανάσιος Χάλκινο Αργυρό
26 Τσελεγκίδης Παύλος Αργυρό -
27 Τσιαμπάς Αλέξανδρος Αργυρό Αργυρό
28 Τσιούντας Αχιλλέας Αργυρό -
29 Τσιούντας Δημήτριος Αργυρό Χρυσό
30 Τσούτσκα Ματέο Χάλκινο Χρυσό
31 Χατζόπουλος Ιωάννης Χάλκινο Χάλκινο
Το Δ.Σ. του ΑΣ Ρωμιός συγχαίρει τους αθλητές 

που έλαβαν μέρος καθώς και τους συγγενείς τους 
που ευρισκόμενοι στις κερκίδες υποστήριξαν τη συμ-
μετοχή τους.

CMYK
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Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα 
της ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ ηλικίας 12-14 χρονών πού στις 
6-8 Μαρτίου βρέθηκαν στην Σόφια της 
Βουλγαρίας όπου διεξαγόταν το World 
cup, το Academic cup και το Chalenge 
cup.

Την ομάδα συνόδεψε η διεθνής κριτής κ.Μω-
υσιάδου Αικατερίνη και η βοηθός προπονήτριας 
κ Γερακοπούλου Αικατερίνη ενώ υπεύθυνος για 
όλες τις Ελληνικές ομάδες που συμμετείχαν ήταν ο 
πρόεδρος της ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ κ Βαγιόπουλος Γεώρ-
γιος ,καθώς η ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ είναι το Member A της 
IFAAG υπεύθυνο για την καλλιέργεια του αθλήμα-
τος στην Ελλάδα. 

Μία αξέχαστη εμπειρία για την ομάδα μας, με 
την παρθενική της εμφάνιση σε διοργάνωση  πα-
γκόσμιου βεληνεκούς, με συμμετοχή  έμπειρων 
ομάδων  από όλο τον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φίλιππος αγωνίστηκε 
με νέα σύνθεση, αφήνοντας ελπιδοφόρα μηνύμα-
τα. Η Ελλάδα έχει μόνο 4 χρόνια που καλλιεργεί 
το όμορφο αυτό άθλημα όπου ο σύγχρονος χορός 
και η αρμονία της κίνησης δένονται με ασκήσεις 
σώματος και στοιχεία ακροβατικής και ρυθμικής 
γυμναστικής. Την πρώτη ημέρα με εξαιρετική εμ-
φάνιση προκρίθηκαν στον τελικό ενώ  τη δεύτερη 
μέρα δίπλα σε μεγαθήρια του αθλήματος (Ρωσία 
,Φιλανδία, Βουλγαρία ,Εσθονία κλπ)  είχαν μια 
αξιοπρεπή εμφάνιση. Την ομάδα αποτελούν οι 
Κατσικάρη Σοφία,  Κριαρά Ελπίδα, Μοτσιοπούλου 
Χάιδω, Νικόλτση Ελλη, Παπαζλή Σταυρούλα και 
Φασίδου Ξένια.

ΣυμμετοχήτηςομάδοςΑισθητικής
ΓυμναστικήςτουΦιλίππουΒέροιας
στοΠαγκόσμιοΠρωτάθλημα

31 αθλητές του ΑΣ Ρωμιός 
κατέκτησαν 53 μετάλλια, εκ των 
οποίων 7 χρυσά, 23 αργυρά και 

23 χάλκινα στο Κύπελλο Jiu-Jitsu 
Βορείου Ελλάδος
Όλαταονόματα

Το περασμένο Σαββατοκύριακο έγινε το 13ο 
Open Σίνδου στο πινγκ πονγκ όπου πήραν 
μέρος 176 αθλητές και αθλήτριες από 40 σωμα-
τεία της χώρας.

Στην κατηγορία των εφήβων ο Διονύσης 
Παζαρτζικλής για πρώτη φορά έφτασε σε τελικό 
πανελληνίου πρωταθλήματος, αντιμετωπίζοντας 
τον Αθηναίο Νο1 της διοργάνωσης Δημήτρη 
Βασιλάκη, όπου και κάμφθηκε 3-0 (σετ: 11-8, 
11-8, 11-6).Στις κορασίδες η Χατζηιωαννίδου 
Παρασκευή, η οποία παίζει φέτος δανεική στον 
Αίαντα Ευόσμου, έφτασε στην 8-άρα, όπου και 
έχασε από τη Χρυσή Φωτιάδου, Νο1 της διορ-
γάνωσης και πρωταθλήτρια του Open.

Επίσης συμμετείχαν ακόμη στους παίδες 
από τον Ο.Ε.Α.Β. οι Καραμούτης Ανδρέας, Χα-
τζηιωαννίδης Δαιήλ και Αποστολίδης Τάσος και 
από τον Α.Σ.Ε.Α.Β. οι παμπαίδες Παπαχρυσάν-
θου Χαρίτων, Αποστολίδης Χρήστος και Μπά-
τσιος Αστέριος-Μάριος.Ο 19-χρονος Γιάννης 
Σγουρόπουλος είναι πρωταθλητής Ευρώπης 
στο ατομικό ανδρών κάτω των 21 ετών για το 
2019-20.

Ένας μοναδικός θρίαμβος για την ελληνική 
επιτραπέζια αντισφαίριση.

Ο Γιάννης, μετά τους ευρωπαϊκούς τίτλους 
στο ατομικό νέων το 2017 και το 2018, κατά-
φερε ανάλογη επιτυχία και στην πρώτη του 
χρονιά στην κατηγορία των αθλητών κάτω των 
21 ετών!

Διατηρεί το ευρωπαϊκό στέμμα, εντυπωσι-
άζει όλον τον κόσμο του αθλήματος, διαφημί-
ζοντας την χώρα μας και δείχνει με τον πλέον 
πειστικό τρόπο ότι είναι παίκτης κορυφαίας 
κλάσης.

Με την ιδανική καθοδήγηση του ομοσπον-
διακού προπονητή Κώστα Βατσακλή προσθέ-
τει μια ακόμα «χρυσή» σελίδα στην καριέρα 
του και με αυτή την απίστευτη τριετία των 
επιτυχιών γράφει ιστορία κατά τρόπο μοναδικό 
για νεαρό Έλληνα αθλητή σε οποιοδήποτε 
ατομικό άθλημα.Στον Τελικό έκαμψε την Γερ-
μανό Γκέριτ Ενγκεμαν 4-3 σετ και στην πορεία 
προς τον τελικό κέρδισε άλλους δύο Γερμανούς 
και δυο Ρουμάνους, όλοι τους πιο ψηλά από τον 
Γιάννη στην ευρωπαϊκό πίνακα αξιολόγησης. 

Ο έλληνας αθλητής ξεκίνησε από το Νο33 της 
διοργάνωσης. Σημειώνεται ότι η Γερμανία είναι 
η κορυφαία δύναμη στην Ευρώπη και δεύτερη 
στον κόσμο, μετά την Κίνα.

Φιναλίστ στο πανελλήνιο Open του πίνγκ πόνγκ 
ο Διονύσης Παζαρτζικλής
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Στα πρώτα  λεπτά Φίλιππος 
και Φαίακας Κέρκυρας “βάδι-
ζαν¨μαζί στο σκορ μέχρι το 7’ 

όπου ο Παραπούρας έβαλε μπροστά 
στο σκορ τον Φίλίππο με 11-8. Ακο-
λούθησε το τρίποντο του Κοθρά και 
η ατομική ενέργεια του Σουτζόπου-
λου για να γίνει το 16-9. Το δεκάλε-
πτο τελείωσε με 24-15. Οι παίκτες 
του Φιλίππου απέκτησαν πλήρως την 
κυριαρχία του παιχνιδιού και στο 13’  
το σκορ έγινε 30-15 με το ημίχρονο 
να τελειώνει με 37-26.

Το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου είχε πολλά 
λάθη στην επίθεση και χαμένα αμυντικά με τους 
στους παίκτες του Φαίακα να κάνουν ένα ξέσπα-
σμα και να μειώνουν σε 41-34 στο 25’.  Η ομάδα 
της Βέροιας ισορρόπησε το παιχνίδι και με ψυχραι-
μία του Ευθύμη Κοθρά και τα τρίποντα του Βασίλη 
Βάλλιου (6/7) ανέβασε και πάλι  την διαφορά (55-
39 στο 29’). Στο τελευταίο δεκάλεπτο η εικόνα του 
παιχνιδιού δεν άλλαξε ο Φίλιππος στο 34’ πήρε 
διαφορά 20 πόντων (64-44) και ουσιαστικά κλείδω-
σε το παιχνίδι με τελικό σκορ  71-57. Ο Δημήτρης 
Γκίμας στο τελευταίο τετράλεπτο χρησιμοποίησε 
στο παιχνίδι Πονόπουλο, Καβαργύρη, Τσεσμετζίδη 
και Γιαντσιδιώτη.

Δεκάλεπτα : 24-15, 37-26, 58-41, 71-57
Διαιτητές : Σιμητόπουλος και Κοϊμτζόγλου
Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας – Μπλατσιώτης): 

Παπαδόπουλος, Τσεσμετζιδης 4, Σισμανης, Πονο-
πουλος, Γιαντσιδιώτης, Βαλλιος 18(6/7), Τσιακλα-
γκανος 9(1), Καβαργυρης, Κοθρας 19(2), Παρα-
πουρας 13(2), Σουτζοπουλος 6, Κανταρκος.

Φαίακας Κέρκυρας (Ματενίδης): Κατέχης, Γρί-

ψιος 8, Ματενίδης, Νεδέλκος, Σιώπης 10(2), Σπι-
τιέρης, Πεταλωτής 15(1), Νίκας 15(2), Ταουσάνης 9

Αποτελέσματα
Φίλιππος Βέροιας – Φαίακας Κέρκυρας  71-57
ΧΑΝΘ – Έσπερος Λαμίας  ..................... 83-53
Γέφυρα – Στρατώνι  .............................. 101-72
Αγρίνιο – Μακεδονικός ........................... 78-64
Φάρσαλα – Νίκη Βόλου  ......................... 92-76
Ίκαροι Σερρών – Μαχητές-Πειραματικού  74-80
Ελευθερούπολη – Χαλκηδόνα ...............  62-51
Ανατόλια – Ερμής Λαγκαδά ...................  81-67

Ηβαθμολογία
1) Ανατόλια  ................................................. 40
2) ΑΟ Αγρινίου  ............................................ 36
3) Ελευθερούπολη  ...................................... 36
4) ΧΑΝΘ  ..................................................... 33 
5) Μαχητές Πειραρ  ..................................... 33
6) Φίλιππος Βέροιας  ................................... 33
7) Ερμής Λαγκαδά  ...................................... 31
8) Χαλκηδόνα  ............................................. 31
9) ΓΣ Φαρσάλων  ........................................ 30
10) Εσπερος Λαμίας  ................................... 30 
11) Φαίακας Κέρκυρας  ............................... 30
12) Στρατώνι  ............................................... 29 
13) ΚΣ Γέφυρας  .......................................... 29
14) Νίκη Βόλου  ........................................... 29
15) Ικαροι Σερρών  ...................................... 28
16) Μακεδονικός  ......................................... 26 

Επόμενηαγωνιστική22η17/3
Μακεδονικός- Φίλιππος Βέροιας 
Στρατώνι  -   ΧΑΝΘ   
Φαίακας Κέρκυρας-  ΚΣ Γέφυρας 
Νίκη Βόλου - Αγρίνιο 
Μαχητές- Φάρσαλα 
Ερμής Λαγκαδά - Ίκαροι Σερρών 
Έσπερος Λαμίας - Ελευθερούπολη 
Χαλκηδόνα- Ανατόλια

Η εφηβική ομάδα του Α.Ο.Κ. 
Βέροιας κατέκτησε την 3η θέση 
για δεύτερη συνεχή χρονιά στο 

final four που έγινε στο ΔΑΚ Αιγινίου 
στις 9,10 Μαρτίου. Οι συνεχείς ατυ-
χίες (τραυματισμοί) του τελευταίου 
χρονικού διαστήματος έφεραν την 
ομάδα να συμμετέχει στα παιχνίδια με 
8 μόλις παίκτες. Όμως οι έφηβοι του 
Καπνά έπαιξαν και για τα παιδιά που 
έλειπαν, μπήκαν στον ημιτελικό με τον 
Πιερικό Αρχέλαο με πάθος αλλά και 
προσήλωση στο πλάνο του προπονη-
τή τους, είχαν σε όλο σχεδόν το διά-
στημα του παιχνιδιού το προβάδισμα 
του σκορ όμως στο τέλος δεν κατάφε-
ραν να βρουν ένα καλάθι που χρειαζό-
ταν να τους δώσει το εισιτήριο για τον 
τελικό χάνοντας με 79-80. 

Στον μικρό τελικό με την ΑΓΕΠ η ομάδα εμφανί-
στηκε με το ίδιο πάθος και με την ίδια προσήλωση 
στο πλάνο και τελικά νίκησε με 62-53 κατακτώντας 
την 3η θέση.

Στα αποδυτήρια στο τέλος του αγώνα οι στιγμές 
ήταν συγκινητικές μιας και 3 παίκτες της ομάδας 
λόγω ηλικίας δεν θα ακολουθήσουν την παρέα (τους 
εκπροσώπησε επάξια ο Ορφανίδης γιατί οι άλλοι 

δύο Δημάκας και Βοργιαζίδης ήταν τραυματίες).
Οι παίκτες ομόφωνα μαζί με τον προπονητή τους 

«έχρισαν» MVP για την ομάδα στο final four τον 
Στογιαννόπουλο για την καταπληκτική εμφάνιση και 
στους δύο αγώνες.

Όλη η ομάδα έλαβε τα συγχαρητήρια των υπευ-
θύνων της ΕΚΑΣΚΕΜ αλλά και παραγόντων των 
άλλων ομάδων για την μπασκετική αξία και προσπά-
θεια στο αγωνιστικό μέρος αλλά και για το ήθος και 
εικόνα που έδειξε και στους δύο αγώνες δίνοντας 
τα εύσημα στο προπονητή Καπνά Κωνσταντίνο και 
στον έφορο Ορφανίδη Αριστοτέλη.

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣΑ.Ο.Κ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ
ΑΡΧΕΛΑΟΣ79-80

Διαιτητές: Χατζηχαρίσης – Μητώνας
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ (Α.Ο.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡ-

ΧΕΛΑΟΣ): 28-25 , 42-40 , 66-57 , 79-80
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΚΑΠΝΑΣ Κ): Γιοβανόπουλος 

Φ. 9, Αβραμίδης Ι. 5, Καραθανάσης Φ. 14(2τρ.), 
Στογιαννόπουλος Κ. 12(1τρ.),  Καραισαρίδης Λ. 4, 
Ιωαννίδης Φ. 9, Ορφανίδης Θ. 10(ΑΡΧ), Ασλανίδης 
Θ. (τραυμ), Χαραλαμπίδης Π. 16.

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ Α.Ο.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΓΕΠ 62-53
Διαιτητές: Χατζημπαλίδης – Μητώνας
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ (Α.Ο.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΓΕΠ): 23-11 , 

33-26 , 51-37 , 62-53
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΚΑΠΝΑΣ Κ): Γιοβανόπου-

λος Φ. 2, Αβραμίδης Ι. 5(1τρ.), Καραθανάσης Φ. 
17(1τρ.), Στογιαννόπουλος Κ. 11,  Καραισαρίδης Λ. , 
Ιωαννίδης Φ. 9, Ορφανίδης Θ. (ΑΡΧ), Ασλανίδης Θ. 
(τραυμ), Χαραλαμπίδης Π. 18.

Μπάσκετ Β’ εθνικής

Φίλιππος-ΦαίακαςΚέρκυρας
71-57

3η θέση για την εφηβική ομάδα
του Α.Ο.Κ. Βέροιας στο final four

του Αιγινίου

Στο κλειστό του Αιγινίου έγινε ο 
μεγάλος τελικός Εφήβων του μπά-
σκετ της ΕΚΑΣΚΕΜ. όπου ο Πιερι-
κός/Αρχέλαος κέρδισε με 51-50 τον 
Άθλο Αλεξάνδρειας.

Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι και οι νεαροί 
μπασκετμπολίστες παρουσίασαν και ωραίο θέμα 
αν και υπήρχε άγχος και νευρικότητα και από τις 
δύο πλευρές. Ο Αθλος Αλεξάνδρειας ήταν συνέχεια 
μπροστά στο σκορ και στα τρία 10λεπτά ενώ ο Πιε-
ρικός/Αρχέλαος πήρε προβάδισμα στο σκορ μόλις 
στο 1.49’’ πριν την λήξη του αγώνα με 49-48  Μά-
λιστα οι Αλεξανδρινοί δημιούργησαν και σημαντική 
διαφορά σε κάποια διαστήματα 

Το παχνίδι κρίθηκε στο τελευταίο πεντάλεπτο 
όταν ήρθε η πρώτη ισοφάριση από τον Πιερικό με 
46-46 Από κει και μετά  καμία ομάδα δεν ξέφυγε 
στο σκορ  Στο 37.40’’ ο Άθλος πήρε προβάδισμα 
46-48 

1.49’’ Ο Πιερικός πέτυχε τρίποντο και το σκορ 
έγινε 49-48 και στο 31.9’’ πέτυχε καλάθι για να 
γίνει το 51-48. Ο Άθλος είχε την ευκαιρία με βολές 

και μία επίθεση να αλλάξει το σκορ το μόνο που 
κατόρθωσε ήταν να μειώσει σε 51-50 που ήταν και 
το τελικό σκορ με τον Πιερικό/ Αρχέλαο να στέφεται 
πρωταθλητής . Μπορεί οι Κατερινιώτες να πήραν 
την νίκη όμως και Άθλος ήταν άτυχος και παρουσί-
ασε καλύτερη ομάδα 

Διαιτητές οι κ.κ Ταρενιδης Κ  και Χατζηχαρίσης 
10λεπτα 10-17, 20-31, 38-44, 51-50 τελικό 
συνθέσεις 
Πιερικός /Αρχέλαος ( Τοπούζης) Μπόζογλου 9, 

Καρυπίδης 4, Σκρέτας 5 (1) Τζιοβάρας 15(2) Ρέ-
ντζος, Ζησόπουλος 5(1) Μαλαματίδης, Καλλιφατί-
δης 7, Ζαρκανέλας 4, Παπαπέτρου , Κουπάντσης, 
Χατζηαγοράκης 2

Άθλος Αλεξάνδρειας ( Αγγέλης) Τακουτής 4, 
Τζαφέρης 4, Ντάμτσης 6, Παύλου 7(2) Στογιαν-
νόπουλος 2, Αγγέλης , Δέδας, Χαριτόπουλος 12, 
Τσαρούχας 15(2) Χατζηλεμονιάς, Πεκιαρίδης και 
Πετκάκης 

Πληροφορίες από katerinisport.gr.
-Στον μικρό τελικό ο ΑΟΚ Βέροιας κέρδισε τον 

ΑΓΕ Πιερίας με 62-53, με τα εξής 10λεπτα. 23-11, 
33-26, 51-37 62-53 τελικό 

ΕΚΑΣΚΕΜ Εφηβικό
ΠρωταθλητήςοΠιερικος/Αρχέλαος
51-50τονΆθλοΑλεξάνδρειας

Με νίκη συνέχισε την πορεία της στο πρωτάθλη-
μα η Αλεξάνδρεια. Το Σάββατο κέρδισε τους Πάνθη-
ρες ε 65-62 και πήρε τους δυο βαθμούς.

Το ματς στο πρώτο μέρος ήταν σε γενικές γραμ-
μές ισορροπημένο αν και η Αλεξάνδρεια είχε ένα 

μικρό προβάδισμα.
Έτσι συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέ-

ρος. Οι δυο ομάδες συνέχισαν να είναι 
η μια κοντά στην άλλη στο σκορ αλλά η 
Αλεξάνδρεια πιο ψύχραιμη στο τέλος πήρε 
το ματς.

Διαιτητές: Χατζηκώστας – Τοπαλίδης.
Δεκάλεπτα: 18-13, 39-39, 52-51, 65-

62.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Μπαλιάκας 2, Αβρα-

μίδης 3, Σιδηρόπουλος 10 (2), Νταμτσι-
όπουλος, Γιοβανόπουλος, Παντοφλίδης, 
Παπαγερίδης 7 (1), Καρκάρας 17, Πρόιος, 

Καραγιάννης 5, Χερκελετζής 1, Μπίσκας 20 (3).
ΠΑΝΘΗΡΕΣ: Καζαντζανίδης, Πολυχρόνης, Αδα-

μόπουλος 9, Γκαβοτάσιος 10 (1), Λόγυρος 25 (6), Κε-
σεσίδης, Χρυσάφης, Σταυριανίδης 18 (3), Κουτσικάς.

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’
Νίκη 65-62 του ΓΑΣ Αλεξάνδρειας

επί των Πάνθηρων
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Μάχη μέχρι τέλους έγινε στον 
αγώνα του Φιλίππου με 
τη Δράμα, στη Βέροια για 

την 20η αγωνιστική της Handball 
Premier. Η ομάδα της Δράμας τελικά 
επικράτησε με 27-22 και ανέβηκε 
στην έκτη θέση της βαθμολογικής 
κατάταξης.

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα οι γηπεδούχοι 
πήραν μικρή διαφορά (10-6 στο 25′), την οποία οι 
φιλοξενούμενοι κατάφεραν να καλύψουν και οι δύο 
ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με σκορ 10-9. Από 
εκεί και πέρα και μέχρι το 54′ το παιχνίδι εξελίχθη-
κε σε πραγματικό ντέρμπι, με την ομάδα της Δρά-
μας να ανεβάζει ρυθμό στα τελευταία 6 λεπτά και 
με βοήθεια την πολύ καλή της άμυνα άφησε πίσω 
της τον Φίλιππο Βέροιας

Να σημειώσουμε οτι το 22-22 στο 53’ λεπτό 
έγινε 22-27 και αυτό δείχνει την μεγάλη δυστοκία 
των παικτών του Φιλίππου να μην μπορούν να 
πετύχουν ούτε ένα γκολ στα τελευταία 7΄ολόκληρα 

λεπτά.!1
Πρώτος σκόρερ για τον Φίλιππο ήταν ο Τάσκο-

βιτς με 7 γκολ ενώ για τη Δράμα κορυφαίος ήταν ο 
Ντράσκιτς με 10 γκολ. Αξίζει να σημειωθεί ότι κα-
θοριστική ήταν η συμβολή του τερματοφύλακα της 
Δράμας, Κώστα Γουργούμη, με καίριες επεμβάσεις 
σε κομβικά σημεία του παιχνιδιού.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – BIANCO MONTE ΔΡΑ-
ΜΑ 1986 22-27

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 4-2, 5-4, 7-5, 10-6, 10-9 
(ημχ) 12-12, 13-14, 16-6, 18-20, 22-23, 22-27

Φίλιππος (Πιπελίδης): Ταραμονλής, Παντελί-
δης 1, Τάσκοβιτς 7, Λιακόπουλος, Καλλιαρίδης, 
Μπαλτατζής, Τριανταφυλλίδης 5, Κωστακίδης 5, 
Κουκουτσίδης, Δάσκαλος, Κορωνάς 1, Φιλόσογλου 
1, Παπαδόπουλος 2, Τζωρτζίνης, Χατζημασούρας.

Bianco Monte Δράμα 1986 (Βαλαβάνης): Γουρ-
γούμης, Παπάζογλου, Μπέτζιος, Χαϊτίδης 4, Κοβο-
γλανίδης 2, Τσιτσίγκος 2, Ντράσκιτς 10, Ιακωβίδης, 
Κουρτίδης 1, Θωμίδης 1, Φραγκούλης, Γιαννα-
κόπουλος, Σίνα, Κοτσαμαρίκογλου 2, Δεμετζίδης, 
Τουνγκελίδης 5.

Διαιτητές: Μιχαηλίδης- Θεοδοσίου Δίλεπτα: 1-1. 
Πέναλτι: 1/1 – 1/1

Σε παιχνίδι για την 13η αγωνι-
στική της Α1 Γυναικών η ομάδα 
της Βέροιας 2017 επιβλήθηκε 

με 30-25 της ομάδας  των Κυκλώπων 
της Αλεξανδρούπολης. Οι γηπεδούχες 
μπήκαν δυναμικά στον αγώνα και 
κατάφεραν να πάρουν διαφορά από 
τα πρώτα λεπτά, η οποία στο τέλος 
του πρώτου μέρους έφτασε μέχρι τα 
11 γκολ (18-7 στο 25′ και 19-8 στο 
30′). Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα 
της Αλεξανδρούπολης βρήκε ρυθμό 
και μείωσε τη διαφορά, χωρίς όμως 
να απειλήσουν ούτε για μια στιγμή της 
Βεροιώτισσες. Η Βέροια 2017 ήταν 
καλύτερη και με ουσία στο παιχνίδι 

της αν και ο αντίπαλος δεν πρόβαλε 
σοβαρή αντίσταση. 

Κορυφαία για τη Βέροια 2017 ήταν η Τσιομπάνου 
με 7 γκολ ενώ για τους Κύκλωπες πρώτη σκόρερ 
ήταν η Σολακούδη με 6 γκολ.

ΒΕΡΟΙΑ 2017 – ΚΥΚΛΩΠΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣ 30-25

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 6-2, 11-4, 13-5, 18-7, 19-8 
(ημχ) 23-12, 24-14, 27-18, 28-19, 29-21, 30-25

ΒΕΡΟΙΑ 2017 (Μακρίδου): Τσιομπάνου 7, Κοτζα-
χρήστου 4, Κονέσκι 1, Στάμου 1, Βαφειάδου, Δελη-
σάββα 2, Καλμουκίδου, Ταϊρίδου 1, Τσιτλακίδου 3, 
Ανδρονικίδου 5, Ματαρώνα 3, Νταβίντοβιτς 3.

ΚΥΚΛΩΠΕΣ (Χαραλάμπους): Μπαλασούδη, Νι-
κόλοβα 5,  Αθ. Σαββαλάκη 4, Δ. Σαββαλάκη 3, Λα-
μπροπούλου 4, Λαμπίδη, Μ. Βαρσάμη, Σολακούδη 
6, Καλαϊτζή 1, Σ. Βαρσάμη 1, Κατσιμά 1.

Διαιτητές: Μαυρίδης – Αναστασίου, Δίλεπτα: 6- 2, 
Πέναλτι: 2/2 – 3/8.

Χάντμπολ Α1 ανδρών

ΣεδύσκοληθέσηοΦίλιππος
μετάτο22-27απότηνΔράμα86’

ΧάντμπολΓυναικών
Εύκολα η Βέροια 2017 κέρδισε

τους Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης

Χωρίς νικητή 
ολοκληρώθηκε 
ο αγώνας ΓΑΣ 

Καματερού- Φίλιπ-
πος Βέροιας για την 
13η αγωνιστική της 
Α1 Γυναικών. Οι δύο 
ομάδες αναδείχθηκαν 
ισόπαλες 26-26 με 
τις φιλοξενούμενες 
να κάνουν ανατροπή 
στα τελευταία λεπτά. 
Ο Φίλιππος στο τέλος 
κατέθεσε ένσταση 
ζητώντας πέναλτι σε 
παρεμπόδιση ρίψης 
με τους διαιτητές του 
αγώνα να απαντούν 
στο φύλλο αγώνα και 
να γράφουν για τις 
έντονες διαμαρτυρίες 
των συνοδών  της ομά-
δας, που μπορούν να 

τους οδηγήσουν στην 
αθλητικό δικαστή

.ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ- ΦΙΛΙΠ-
ΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 26-26

Τα πεντάλεπτα: 3-0, 3-2, 5-5, 
8-5, 10-7, 13-10 (ημχ.), 17-11, 18-
13, 19-14, 22-17, 25-22, 26-26

ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Σκοδριά-
νος): Τσικνάκη, Παπαδοπούλου, 
Μ. Βασιλείου, Δαμασκού, Λιβαρ-
δά, Ζενέλι 6, Φακίνου, Χριστο-
πούλου 3, Αλιφιέρη 1, Μανου-
σάκη, Τσιούλιου 4, Α. Βασιλείου 
10, Χριστοδούλου, Ψαρρή 2, Βε-
λιδάκη.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Τσικίνας): Νάτσο 
3, Κατσικαρώνη, Καραμήτσου, 
Γιαννοπούλου, Ανθίτση 1, Σπυρι-
δοπούλου, Ζουμπουλίδου, Γεωρ-
γιάδου 6, Γαβριηλίδου, Νούσια 5, 
Λούρη 6, Θεοδοσοπούλου, Εμ-
μανουηλίδου 2, Θεοδοσοπούλου.

Διαιτητές: Παπαματθαίου- 
Χρηστίδη, Δίλεπτα: 5-5, Πέναλτι: 
5/7-2/3

ΈνστασητουΦιλίππου
«Καταθέτουμε ένσταση γιατί 

στο 59:44 και ενώ η ομάδα μας 
έχει την κατοχή γίνεται φάουλ στην 
παίκτρια μας με το Νο 11 στο κέ-
ντρο του γηπέδου. Στην εκτέλεση 
του φάουλ δεν τηρήθηκαν τα προ-
βλεπόμενα τρία μέτρα της ρίψης. 
Συνεπώς και για τους δύο λόγους 
έπρεπε να δοθεί βάσει των κανο-
νισμών πέναλτι και κόκκινη κάρτα»

Παρατηρήσειςδιαιτητών
«Το φάουλ εκτελέστηκε κα-

νονικά χωρίς παρεμπόδιση της 
παίκτριας που έκανε την ρίψη και 
δεν υποπίπτει στην εφαρμογή 
του συγκεκριμένου άρθρου. Με 
την λήξη του παιχνιδιού ο προ-
πονητής του Φιλίππου Γιώργος 
Τσικίνας, εισήλθε στο κέντρο του 
αγωνιστικού χώρου και με απει-

λητικό ύφος απευθύνθηκε στην 
μία διαιτητή, χρησιμοποιώντας 
τις εξής εκφράσεις: «Γιατί δεν έ-
κανες χρήση του κανονισμού των 
τελευταίων 30 δευτερολέπτων 
στο φάουλ, να δώσεις πέναλτι 
και κόκκινη κάρτα; Mας πήρατε 
το παιχνίδι με το έτσι θέλω και 
παίζετε με τον ιδρώτα μας. Στη 
συνέχεια εισήλθε και ο συνοδός 

Δημήτρης Τσικίνας στο κέντρο 
του αγωνιστικού χώρου απευθυ-
νόμενος στην άλλη διαιτητή είπε: 
«Εμάς μ@λ@κες μας θεωρείται; 
Εσύ δεν θα ξαναπαίξεις. Να δω 
πότε θα ξανασφυρίξεις; Mας α-
κολούθησαν μέχρι την έξοδο από 
τον αγωνιστικό χώρο».

Χάντμπολ Α1 γυναικών

«Σφαγή» του Φιλίππου και 26-26 στο Καματερό
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Μορφωτικός Σύλλογος 
Κοπανού: « ΝΕΑΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 2019»
Ο Μορφωτικός 

Σύλλογος Κοπανού 
σας προσκαλεί να 
παρευρεθείτε στις 
13 - 14 -15 Μαρτί-
ου 2019 και ώρα 12 
μμ στο αμφιθέατρο 
του Γυμνασίου Κο-
πανού Δ. Νάουσας 
στ ι ς  ΝΕΑΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 2019 με 
θέμα Οργάνωση και 
Ενίσχυση Δράσεων 
Κοινωνικής Συνο-
χής - Προστασίας 
του Περιβάλλοντος, 
Πολιτιστικής Δημι-
ουργίας και Καινο-
τόμων Πρωτοβου-
λ ιών Δ ικτύωσης 
Νέων στη Μακεδονία - Θράκη. 

Συγκεκριμένα: 
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 12μμ.
Ομιλητής κος Γρηγορόπουλος Αντώνης Περιβαλλοντό-

λογος.
 Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:30μμ
Ομιλητής κος Χατζηκώστας Ιορδάνης Πολιτικός Μηχα-

νικός.
 Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 12μμ
Ομιλήτρια κα Μπουρδάνου Παρασκευή Κοινωνιολόγος.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΜΑμΑ (Μέριμνα 

Ατόμων με Αυτισμό)
Η ΜΑμΑ ευχαριστεί  από 

καρδιάς  τη διεύθυνση του παι-
δικού σταθμού –κδαπ, ‘Στρουμ-
φάκια΄, που για ακόμη μια φο-
ρά  βρίσκεται στο πλευρό του 
συλλόγου μας. Όπως και προη-
γούμενες χρονιές έτσι και φέτος 
,τα έσοδα από τον καθιερωμένο 
αποκριάτικο χορό τους,  δια-
τέθηκαν για τους σκοπούς και 
τις δράσεις του συλλόγου μας. Θερμές ευχαριστίες στο 
εκπαιδευτικό προσωπικό  ,στους γονείς και φυσικά στους 
μικρούς μας φίλους από τον παιδικό σταθμό.

Με εκτίμηση
Το ΔΣ του συλλόγου ΜΑμΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 Επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση 

Επειδή την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 δεν είχαμε απαρτία, 
η απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Πολιτικών 
Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας θα επαναληφθεί την Κυριακή 17 
Μαρτίου 2019 και ώρα 11: 00 π.μ. στο Γραφείο του Συνδέ-
σμου, πάροδος Βερμίου  3 Βέροια. Η Συνέλευση θα πραγ-
ματοποιηθεί με όσα μέλη θα παραβρεθούν. Δεν χρειάζεται  
απαρτία. Θέματα:

1. Εκλογή προεδρείου
2. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2018 και αναφο-

ρά σε θέματα που απασχολούν την τάξη των συνταξιούχων.     
3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2018
4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
5. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019
6. Κριτική επί  των πεπραγμένων, προτάσεις μελών, ερω-

τήσεις, διευκρινίσεις.
7. Έγκριση ή μη απολογισμού 2018, προϋπολογισμού 

2019 και πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2018
8. Δευτερολογία προέδρου, ανακοινώσεις.
Η παρουσία όλων μας είναι επιβεβλημένη για να μας 

δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για 
τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των 
συνταξιούχων.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ

Η Εστία Βοϊωτών και 
Δυτικομακεδόνων Βέροιας 

ευχαριστεί το Σύλλογο 
Βοϊοτών Κοζάνης

Το βράδυ της Πέμπτης 7 Μαρτίου 2019 πραγματο-
ποιήθηκε στην κεντρική πλατεία Κοζάνης ένα μεγάλο 
αφιέρωμα στο Βόϊο. 

Σύλλογοι της περιοχής -και όχι μόνο- παρουσίασαν 
τα χορευτικά τους στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 
Κοζανίτικης Αποκριάς 2019.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν: Εστία Βοϊωτών και 
Δυτικομακεδόνων Βέροιας, Σύλλογος Βοϊοτών Κοζά-
νης «Η Αγία Παρασκευή», Βοϊακή Εστία Θεσσαλονί-

κης, Σύλλογος Αυγερινιωτών Θεσσαλονίκης, Χορευτικός Όμιλος γυναικών 
Σιάτιστας, Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάστρου, Μορφωτικός Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Γαλατινής, Φιλαθλητικός Ορειβατικός Σύλλογος Εράτυρας 
«Η Σέλτσα», Ιππικός Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σιάτιστας «Ο Άγιος 
Μόδεστος», Σύλλογος Γυναικών Τσοτυλίου, «Ολυμπιακή Φλόγα» Νεάπολης, 
Πολιτιστικός Σύλλογος Πενταλόφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εστίας Βοϊωτών και Δυτικομακεδόνων Βέ-
ροιας ευχαριστεί το Σύλλογο Βοϊοτών Κοζάνης «Η Αγία Παρασκευή» για τη 
πρόσκληση, για τη θερμή υποδοχή και την άριστη φιλοξενία.  

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

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

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

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

Η εθελοντική δράση θα ολοκληρωθεί με τον καθαρισμό των αντικει-
μένων που κοσμούν το λαογραφικό μουσείο της Ε.Λ.Β, αποσκοπώντας 
κυρίως στην γνωριμία των εθελοντών με τα αντικείμενα του μουσείου, 
καθώς περιλαμβάνονται  σκεύη, εργαλεία και αντικείμενα από την κα-
θημερινή ζωή στον Πόντο,  όπως και πλούσιο  ιστορικό φωτογραφικό  
υλικό  από την ίδρυση του συλλόγου έως σήμερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου καλεί όλους τους  φίλους και  τα μέλη να στηρίξουν εθελοντικά  τις δράσεις του και να ενισχύσουν την προσπά-
θεια του.  Εξάλλου ο εθελοντισμός, μας αφορά όλους και συνιστά μια εξαιρετικά επιμορφωτική λειτουργία που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενι-
σχύει την ενεργή συμμετοχή και τη συνύπαρξη και εμπλουτίζει την καθημερινότητα μας. 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 11-3-2019 μέχρι 17-3-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τετάρτη 13-3-2019

14:30-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕ-
ΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324

14:30-21:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 26 23310-24123

19:00-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-29101

21:00-08:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-29101

Φαρμακεία

Ιδιαίτερο χρώμα είχε ο φετινός ετήσιος χορός 
& η κοπή της βασιλόπιτας του ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ.

Συμπληρώθηκαν τριάντα χρόνια που το ολυ-
μπιακό άθλημα της Ρ.Γ ξεκίνησε στην πόλη της 
Βέροιας από τη γυμνάστρια ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το χαιρετισμό του 
προέδρου του ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ κ. Ευθυμίου Χω-
ματά. Μετά τις καθιερωμένες ευχές για το νέο 
έτος έκανε μία σύντομη ιστορική αναδρομή του 
συλλόγου. Η Ρ.Γ ξεκίνησε το 1989 στο σύλλογο 
της Γ.Ε.Β από την Μαρία Μυλωνά. Το 1992 μετε-
πήδησε στον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ Α.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ μέχρι 
το 2004.Το 2005 ιδρύεται σύλλογος μόνο για τη 
Ρ.Γ ο ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ. Οι επιτυχίες όλα αυτά τα 
χρόνια πολλές. Αναφέρθηκαν οι πιο μεγάλες. 
Πέντε αθλήτριες επιλέχτηκαν για τις εθνικές ο-
μάδες της χώρας μας. Συμμετοχή της Δέσποι-
νας Τζίμπουλα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Ρ.Γ. 
Δεύτερος καλύτερος σύλλογος το 2006 & 2007 
πανελλαδικά. Καλύτερη ομάδα παγκορασίδων το 
2012 πανελλαδικά. Δύο καλύτερες παγκορασίδες 
αθλήτριες πανελλαδικά, το 2006 η Τσέου Δροσιά 
& το 2013 η Χωματά Ελισάβετ. Οι φετινές φαντα-
στικές εμφανίσεις από την Κωνσταντίνα Καλοϊδου 
,Ελένη Δουλκερίδου, Ελισάβετ Χωματά & Μαρία 
Παυλίδου. Τα πάρα πολλά μετάλλια & κύπελα του 
αγωνιστικού χορού που έφερε στην πόλη μας & 
την εξάπλωση του συλλόγου & σε άλλες πόλεις 
και χωριά του νομού για ανίχνευση ταλέντων.

Μίλησε για το άθλημα της Ρ.Γ και τις πολλές 
επιτυχίες που έχει η χώρα μας σε πανευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο επίπεδο και φυσικά για το τιμώ-
μενο πρόσωπο της εκδήλωσης, τη γενεσιουργό 
αιτία και στυλοβάτη όλων των προσπαθειών & 
επιτυχιών του συλλόγου ,ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ. 

Στη συνέχεια έκανε χαιρετισμό ο πρόεδρος 
της Ε.Γ.Ο και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυ-
μπιακής Επιτροπής κ. Αθανάσιος Βασιλειάδης. 
Έδωσε πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους 
του ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ για όλα αυτά τα 30 χρόνια 
παρουσίας του. Αναφέρθηκε  ιδιαίτερα στα παι-
διά και την ευθύνη που έχουν οι μεγαλύτεροι 
για τη σωστή διαπαιδαγώγησή τους. Βράβευσε 

την ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ για όλα όσα έ-
κανε και συνεχίζει να κάνει για το ά-
θλημα της Ρ.Γ. Τόνισε ιδιαίτερα τον κα-
θοριστικό ρόλο του δασκάλου για την 
παιδεία , τον αθλητισμό, τον πολιτισμό 
και την κοινωνία γενικότερα. « Έναν 
τέτοιο άνθρωπο – άξια δασκάλα τιμούμε 
σήμερα, την ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ, που την 
γνωρίζω από τα πρώτα βήματά της, 
ως προπονήτρια». Στη συνέχεια έκανε 
χαιρετισμό ο αντιδήμαρχος παιδείας του 
δήμου Βέροιας κ. Γιώργος Σοφιανίδης, 
που είναι κοντά στο σύλλογο και γνω-
ρίζει πολλά γι’ αυτόν. Αναφέρθηκε στο 
ήθος και τη δουλειά των συναδέλφων 
του εκπαιδευτικών Ευθυμίου Χωματά 
& Μαρίας Μυλωνά, αλλά και όλων των 
άλλων παραγόντων του συλλόγου, που 
είναι η αιτία να συγκεντρώνονται τόσο 
πολλά παιδιά  να γυμνάζονται και να 
παιδαγωγούνται  στον ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ. 
Ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Μαρία Μυ-
λωνά για την προσφορά της στη νεολαία 
της πόλης & τόνισε ότι το έργο της είναι 
τεράστιο. Η Μαρία Μυλωνά ευχαρίστησε 
ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Ε.Γ.Ο για τη 
βράβευσή της και για τα καλά λόγια του 
ίδιου και του κ. Γιώργου Σοφιανίδη. Συ-
γκινημένη και βουρκωμένη για την τιμη-
τική της βράβευση , το μόνο που μπόρεσε να πει 
ήταν : «Νοιώθω ότι δεν έκανα κάτι το αξιόλογο , 
έκανα το αυτονόητο». Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν 
και η στιγμή – έκπληξη που παρουσιάστηκαν στη 
γιγαντοοθόνη παλιές φωτογραφίες και δημοσι-
εύματα που είχαν σχέση με τον σύλλογο και την 
Μαρία Μυλωνά.  Η έμπνευση και η δουλειά αυτής 
της προσπάθειας οφείλονταν στις παλιές αθλή-
τριες και συνεργάτριες της Μόρφω Σούμπουρου 
και Όλγα Βαμβακά. Αμέσως μετά τη σκυτάλη 
πήρε η Μαρία Μυλωνά για να παρουσιάσει όλα 
τα τμήματα που συμμετείχαν στην επίδειξη και 
προέρχονταν από την Βέροια, την Αλεξάνδρεια , 
τον Κοπανό και την Ειρουνούπολη.Τα χορευτικά 

προγράμματα εμπνεύστηκαν και δούλεψαν η Μα-
ρία Μυλωνά, Κυριακή Χωματά, Βασιλική Δίντση 
και Ναταλία Κνιάζεβα.

Ακολούθησε η ευλογία και η κοπή της βασι-
λόπιτας από τον π. Ναθαναήλ , εφημέριο του 
Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής. Αίσθηση έκανε και κατα-
χειροκροτήθηκε η σκέψη να βγεί κομμάτι για τη 
Μακεδονία μας. Το φλουρί της βασιλόπιτας των 
αθλητριών – προπονητών έπεσε στην πρώτης 
της χρονιάς αθλήτριας ,Γεωργία Μιχαηλίδου.

Δεν έλειψε φυσικά και η τούρτα – έκπληξη των 
γενεθλίων των 30 χρόνων της Ρ.Γ στη Βέροια.

Τα κεράκια φυσικά τα έσβησε η Μαρία Μυλω-
νά, αφού η Ρ.Γ της Βέροιας είναι δικό της «παιδί».

Η εκδήλωση έκλεισε με πολύ χορό και γλέντι.

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΤατριάνταχρόνιατηςΡ.Γ.στηΒέροιαγιόρτασεοΑΟΡΓΒέροιας
Παρών ο πρόεδρος της Ε.Γ.Ο. κ. Αθανάσιος Βασιλειάδης - Τιμήθηκε η Μαρία Μυλωνά
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
100 τ.μ. στην οδό Σκρα 
8 στη Βέροια, στον 2ο ό-
ροφο, διαμπερές (2 δω-
μάτια, σαλόνι, καθιστικό, 
κουζίνα, W.C.) ανακαινι-
σμένο. Τιμή ευκαιρίας λό-

γω αναχώρησης στο εξω-
τερικό. Πληρ. τηλ.: 6983 
403110 κ. Λάκης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  περιοχή 
ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου ορ., 
95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ 
μπάνιο, διαμπερές, ατο-
μική θέρμανση. Χρήζει α-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρι-
σμα 92 τ.μ., 2οε όρ., με 
άνετες σκάλες, σε καλή 
κατάσταση, γίνεται με 3 
δωμάτια, σαλοκουζίνα, 
μπάνιο. Τιμή 35.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονοκα-
τοικία 72 τ,.μ. σε οικόπε-
δο 800 τ.μ. στο Γιαννα-
χώρι Νάουσας, με κερα-
μοσκεπή, κουφώματα α-
λουμινίου, με καλοριφέρ. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6971 539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320 

τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και 

οικοδομήσιμο, περιφραγμέ-
νο. Τηλ.: 6936727365 και 
6972021312

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
310 τ.μ., εντός σχεδίου, 
με συντελεστή δόμησης 
0,8, χτίζει 240 τ.μ., γω-
νιακό κοντά στα Πολυ-
κλαδικά, σε οικοδομμέ-
νο σημείο. Τηλ.: 6948 
386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, ε-
πί της περιφερειακής 
οδού σε εξαιρετιή τιμή. 
Μόνο σοβαρές προτά-
σεις. Ώρες επικοινωνίας: 
09.00-14.00. Τηλ.: 6945 
122583. Euromesitiki.

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

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

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

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

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

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

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

Εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια ζητά για 
άμεση πρόσληψη γεωπόνο

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

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

Τηλ6979914674
e-mail:georgiadou.an@gmail.com
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Δη-
μαρχείο, υπέροχο διαμέ-
ρισμα 3ου ορ., με 3ΔΣΚ 
μεγάλη, χώρια σαλόνι, 2 
W.C., ατομική θέρμαν-
ση. Τιμή 360 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080 & 6973 
735020.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα 60 τ.μ. στο κέ-
ντρο της Βέροιας (δω-
μάτιο, σαλόνι, κουζίνα, 
W.C.), πλήρως ανακαινι-
σμένο, 4ος όροφος ρετι-
ρέ, κεντρική θέρμανση. 
Πληρ. τηλ.: 6945 495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ  ενοι -

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

ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζεται 
κατάστημα 100 τ.μ., με 
μπαλκόνι 180 τ.μ. και 1ος 
όροφος διαμέρισμα 90 τ.μ. 
σε χωραφοοικόπεδο 2.315 
τ.μ., κεντρική θέρμανση, η-
λιόθερμο. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6971 706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

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

Πάρκινγκ,  Τιμή 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24526 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105968 ΠΑΠΑΚΙΑ, ενοικιάζονται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23019 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Οροφοδια-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 12885 ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 14421 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

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

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

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

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

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
SEVEN7EEN-RADIANT–LORVENN
ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6937241231



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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην 
Ανοίξεως, έναντι πάρκου 
Αγ. Αναργύρων χώρος 90 
τ.μ. (ημιόροφος) κατάλλη-
λα διαμορφωμένος, γωνία, 
φωτεινός, με θέα το πάρκο, 
πλήρως ανακαινισμένος, 
αυτόνομη θέρμανση, a/c, 
1 δωμάτιο, 1 ενιαίος πολύ 
μεγάλος χώρος, χωλ, μπά-
νιο, κουζινα εξοπλισμένη, 
μπαλκόνι περιμετρικό (ελά-
χιστα κοινόχρηστα). Τηλ.: 
6948 744632, 6976 769046 
(απόγευμα 18.00-20.00).

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για 
βραδινή εργασία σε κα-
φέ-μπαρ στα Παλατίτσια Η-
μαθίας. Τηλ.: 6987 740743.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 3ος 95 τ.μ διαμπερές 45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθη-
κη Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 75000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα,2ος 85 τ.μ χωρις ας. Α.Θ 33000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100Τ.Μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 Τ.Μ ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24800€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 55 τ.μ 1ος 2ΔΣΚ Α.Θ.32000€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ Ημιτελες διαμερισμα  68 τ.μ 17000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 
τ.μ  από 100 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλη-
σιον Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ εισογεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ καταστημα εξαιρετικη θεση  60+60 υπογειο 1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες 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 νέος μέχρι 40 ετών για α-
γροτικές εργασίες σε υπεύθυνη θέση στην 
Κουλούρα Ημαθίας. Τηλ.: 6972 994755.

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

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

ZHTEITAI για εκπαιδευτική υπηρεσία στην 
περιοχή της Βέροιας, νέος ή νέα  πτυχιούχος 
ΑΕΙ, συναφών της εκπαίδευσης ειδικοτήτων. Α-
παιτείται καλή επαφή με παιδιά ηλικιών 6-12, ευ-
στροφία και εγρήγορση. Αιτήσεις και βιογραφικά 
γίνονται δεκτά έως της 30/3/2019 στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: brainlandzervou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος φαρμακοποιός 
για να εργασθεί σε φαρμακείο της Βέροιας. 
Τηλ.: 6942 840223.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Λογιστικής 
βιβλίων Γ΄ κατηγιρίας Αγγλικών για γραφείο 
Συν/σμού στην περιοχή του Διαβατού. Τηλ.: 
23310 44445 & αποστολή βιογραφικών 
στο: asifaist@otenet.gr.

ΗΕΤΑΙΡΙΑTSIFLIDISSECURITYζητά-
ει πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο προ-
σωπικός ασφαλείας για μόνιμη εργασία 
όπως επίσης και μία κοπέλα για ημιαπα-
σχόληση. Πληροφορίες στα γραφεια της 
εταιρίας μας Θεσσαλονίκης 45 και απο-
στολή βιογραφικών στο e-mail: sales@
securitytsiflidis.gr.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο κρε-
άτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτε-

ρική, για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6993 
678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γε-
ρόντων, για πρωί ή για απόγευμα, καθαριό-
τητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 
479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα 

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

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπει-
ρία και εξειδίκευση στις μαθησιακες 
δυσκολίες καθώς και κάτοχος ά-
δειας διδασκαλίας αγγλικών παρα-
δίδει μαθήματα σε παιδιά δημοτικού 
και γυμνασίου. Τμές πολύ προσιτές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ  70 ετών, 

συνταξιούχος, ευκατά-
στατος, ζητά γνωριμία 
με κυρία ηλικίας 55-70 
ετών, για σοβαρή σχέ-
ση. Τηλ.: 6989 007541.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗ-
ΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA
SIVICC,μπλέ χρώμασε 
καλή κατάσταση και πολύ 
καλή τιμή. Τηλ: 6974544844 
και 23310-25476.

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξυλολέβη-

τας Solid Max τριετίας 
σε καλή κατάσταση 600 
ευρώ. Θερμαίνει επιφά-
νεια 200 τ.μ. Τηλ.: 6945 
122583.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι 

μονό με το στρώμα. Πληρ. τηλ.: 6973 777747.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφειου, σαλόνι SATO 

μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζι πτυσ-
σόμενο συσκέψεων, ντουλάπα με κλειδαριά (κε-
ρασί), ντουλάπα-ράφια (μελί), καναπέδες, όλα σε 
άριστη κατάσταση. Τηλ.: 23310 21210, Κιν.: 6978 
004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

info@tsamitros.gr

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



Στο ΑΧΕΠΑ, ο παλαίμαχος 
ημαθιώτης ποδοσφαιριστής 

Γρ. Τρούπκος, μετά τον 
σοβαρό τραυματισμό του 

Σοβαρά τραυματι-
σμένος, μεταφέρθηκε 
το πρωί του Σαββά-
του 9 Μαρτίου στο 
νοσοκομείο της Νά-
ουσας και από εκεί 
στο ΑΧΕΠΑ της Θεσ-
σαλονίκης, ο 48χρο-
νος παλαίμαχος ημα-
θιώτης ποδοσφαιρι-
στής  της Νάουσας 
και του Ολυμπιακού, 
Γρηγόρης Τρούπκος, 
όταν το αυτοκίνητό 
που οδηγούσε έπεσε 
πάνω σε σταθμευμέ-
νο φορτηγό, στη δια-
σταύρωση (Σ.Σ.) της 
Νάουσας. Να σημει-
ωθεί ότι σύμφωνα με 
μαρτυρίες, στην πε-
ριοχή, εκείνη την ώρα 
επικρατούσε πυκνή 
ομίχλη. Το ατύχημα 
συνέβη στις 7.00 το 
πρωί. 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομο-
σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πρό-
κειται  να  υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα  κατάρτισης, 
στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγ-
γελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις», με κωδικό ΟΠΣ 5010964, που υλοποιείται  
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020», με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο –Ε.Κ.Τ.). 

Το έργο αφορά στην κατάρτιση 500 εργαζομένων σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και στην υποχρεωτική συμμετοχή σε δωρεάν διαδι-
κασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτή-
των, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024, κατόπιν 
της συμμετοχής στην κατάρτιση. 

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι διάρκειας 100 ωρών 
με φυσική συμμετοχή. Οι 70 ώρες αφορούν σε εξειδικευμένα 
θεματικά αντικείμενα στους ακόλουθους τομείς: α) αγροδια-
τροφή/τρόφιμα (διατροφική αλυσίδα), β) τουρισμός/υπηρεσίες 
(παροχή τουριστικών υπηρεσιών), γ) ενέργεια/περιβάλλον (ε-

ξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση) 
και δ) πωλήσεις και μάρκετινγκ και οι 30 ώρες αφορούν σε 
οριζόντια θεματικά αντικείμενα: α) υγεία και ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας και β) ικανότητα εργασίας σε ομάδα και  ορ-
γανωτικές ικανότητες. 

Η επιδότηση  ανέρχεται σε 5 € ανά  ώρα κατάρτισης σε 
κάθε ωφελούμενο. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν αποκλει-
στικά οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις (0-9 εργαζόμενοι), του ιδιωτικού τομέα 
της οικονομίας ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, οι οποίοι 
είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Κριτήριο επιλογής όσων πληρούν τις παραπάνω προϋπο-
θέσεις είναι αποκλειστικά ο χρόνος υποβολής της ηλεκτρονι-
κής τους αίτησης.  

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή 
και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Διατίθεται στην ιστοσε-
λίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr) και υποβάλλεται 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://form.jotform.com/imegsevee/ergazomenoi_pep_k_
makedonias 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδι-
κή αίτηση συμμετοχής.  

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις:  τηλέφω-
νο: 2310545967, e-mail: thessaloniki@imegsevee.gr  

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Πρόγραμμα κατάρτιση 500 
εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις
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CMYK

P Με αρακά, μπάμι-
ες και σπανακόριζο, εμείς 
σπίτι έχουμε Σαρακοστή 
365 μέρες τον χρόνο…

 
P Τόσο λίγο ‘τσιτσί’ 

στο σπίτι δεν βλέπαμε ούτε 
επί εποχής ΕΙΡΤ και ΥΕ-
ΝΕΔ.

 
P Κρέας Πάσχα, 

Τσικνοπέμπτη και 15αύ-
γουστο. Ούτε δημόσιος 
υπάλληλος πριν από το 
ΠΑΣΟΚ.

 
P Την Καθαρή Δευ-

τέρα φάγαμε ελαφρώς ποντιακά. Τι λάχανα, τι 
λαγάνα με τα φασούλια.

 
P Σαράντα μέρες νηστεία για να φας μα-

γειρίτσα. Σαν να κάθεσαι 4 χρόνια χωρίς γυ-
ναίκα και τελικά να σου κάθεται η Παπαρήγα.

 
P Το καλό με το σαρακοστιανό τραπέζι είναι 

ότι μπορείς να πετάξεις κονσέρβα καλαμαράκια 
από την εποχή του Τσερνομπίλ και να μην κατα-
λάβει κανείς τίποτα.

 
P Σαν το παλιό κρασί.
 
P Πώς λέγεται άμα δεν αντέξεις και σπά-

σεις τη νηστεία το Μεγάλο Σάββατο; Παρά μία 
τεσσαράκοντα.

 
P Εμένα μου αρέσουν τα τραπεζώματα 

των γιορτών στο χωριό. Ειδικά εκεί που αρ-
χίζουν να θυμούνται όλοι ποιος ζει και ποιος 
πέθανε.

 
P Στο χωριό μού αρέσει και η ευκολία που 

χαιρετάς όποιον βλέπεις στον δρόμο, θυμάσαι 
δεν θυμάσαι όνομα. Τον λες ‘θείο’ και είσαι μέσα.

 
P Καθαρή Δευτέρα με είδαν κάποιοι από 

μακριά με τη λαγάνα στο χέρι και σάστισαν. 
Νόμισαν ότι ήταν σκέιτμπορντ.

 
P Παλιά θυμάστε με σκέιτ και σνόου-

μπορντ. Τώρα κάθε πτώση είναι και σπάσιμο.
 
P Δεν είδα ειδήσεις το βράδυ της Καθα-

ρής Δευτέρας και δεν έμαθα φέτος που έγινε η 
μεγαλύτερη λαγάνα, ποσά κιλά χαλβά πουλή-
θηκαν στο Κορδελιό και πόση Μαυροδάφνη 
καταναλώθηκε στη Πάτρα.

 
P Κατά τα λοιπά. Δύο πράγματα παραμέ-

νουν ανεξήγητα ακόμα στις μέρες μας: το τρίγωνο 
των Βερμούδων, και το πώς καταφέρνει η ΑΔΕΔΥ 
να κάνει απεργία πάντα μία μέρα πριν από τριή-
μερο.

 
P Κάπου διάβασα ότι το 88 στα Ολλανδι-

κά λέγεται αχτεντάχταχ. Ο ευρωπαϊκός πολιτι-
σμός στα καλύτερά του.

 
P Και:
 
Ο άντρας διαβάζει την εφημερίδα του και ξαφ-

νικά μπαίνει στο δωμάτιο η γυναίκα του και χωρίς 
να του πει τίποτα, του αστράφτει μια σφαλιάρα:

-Μα καλά τρελάθηκες; Τι με χτυπάς; της λέει.
-Τι είναι αυτό το χαρτάκι που βρήκα στην τσέ-

πη του παντελονιού σου και γράφει Μαριλού;
-Δεν θυμάσαι πριν από 2 βδομάδες που πήγα 

στον ιππόδρομο; Μαριλού είναι το όνομα του α-
λόγου που είχα ποντάρει!

-Πω-πω, με συγχωρείς, ώρες-ώρες και εγώ 
δεν καταλαβαίνω πώς γίνομαι τόσο ζηλιάρα. Ελ-
πίζω να μην σε πόνεσα πολύ…

Μετά από 3 μέρες το ίδιο σκηνικό. Ο άντρας 
να διαβάζει αμέριμνος την εφημερίδα του στην 
πολυθρόνα και η γυναίκα του ρίχνει μια δυνατή με 
το τηγάνι στο κεφάλι.

-Μα καλά, τι έπαθες πάλι;
-Τηλεφώνησε το άλογό σου και σε θέλει!

Κ.Π.
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