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Κλειστές οι τράπεζες
από τις 2 το μεσημέρι

Από τις 2 Μαΐου, σύμφωνα με την ανακοίνωση 
της Ένωσης Τραπεζών, τα τραπεζικά καταστήμα-
τα θα κλείνουν από τις 2 το μεσημέρι. Μια αλλαγή 
που δείχνει σαφώς την πρόθεση των τραπεζών 
να ωθήσουν τους πελάτες προς τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές  και τα ΑΤΜ, αφού πολλές φορές α-
κόμη και αν πάτε νωρίς στην τράπεζα η αναμονή 
είναι τόσο μεγάλη που μεσημεριάζετε! Αν ανα-
λογιστείτε ότι με το ισχύον ωράριο τα πράγματα 
ήταν ήδη δύσκολα, ειδικά για τις επιχειρήσεις, με 
το νέο ωράριο ειδικά για τους επαγγελματίες οι 
συναλλαγές θα δυσκολέψουν πολύ. Παρόλο που 
οι συναλλαγές μέσω διαδικτύου εξυπηρετούν σε 
μεγάλο βαθμό, ωστόσο δεν μπορούν να υποκατα-
στήσουν εντελώς τις συναλλαγές στο κατάστημα. 
Τώρα αν αυτή η κίνηση των τραπεζών προμηνύει 
την περαιτέρω συρρίκνωση του αριθμού των κα-
ταστημάτων και ίσως την απώλεια θέσεων εργα-
σίας, είναι ένας προβληματισμός που σίγουρα θα 
απαντηθεί πολύ γρήγορα…
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Νέο ωράριο συναλλαγών
στις Τράπεζες

από τις 2 Μαΐου 

Αλλάζει το ωράριο συναλλαγών των τραπεζών από τις 
αρχές του ερχόμενου μήνα σε συνέχεια της νέας Συλλογικής 
Σύμβασης της ΟΤΟΕ. Eιδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), σε συνέ-
χεια της νέας Συλλογικής Σύμβασης με την ΟΤΟΕ, από την 
Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019, τα καταστήματα των τραπεζών μελών 
της ΕΕΤ θα πραγματοποιούν συναλλαγές, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) τις ώρες 08.00-14.00. Το νου 
σας επομένως γιατί θα βρείτε τις πόρτες κλειστές νωρίτερα!

Ιωάννα Καρυστιάνη με αφορμή την καταστροφή
της Παναγίας των Παρισίων

«Συναγερμόςγιαόλαταεμβληματικάμνημεία»

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα την μεγάλη καταστροφή στην Παναγιά των Παρισίων από πυρκα-
γιά που ξέσπασε με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή του ξακουστού καθεδρικού ναού και το «βέλος» της Notre 
Dame που έπεσε φλεγόμενο μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου.

Με έναν αναστεναγμό ξεκίνησε να σχολιάζει την καταστροφή, η συγγραφέας ΙωάνναΚαρυστιάνη, μιλώντας χθες 
στις «Πρωινές σημειώσεις» του ΑΚΟΥ99.6, με τη Σοφία Γκαγκούση, με αφορμή τη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου 
της «Χίλιες ανάσες» στην «Ελιά».

«Σοκαριστήκαμε άγρια, το σοκ είναι παγκόσμιο και η θλίψη ειλικρινής, διότι, ακόμα και όσοι δεν αξιώθηκαν να 
επισκεφθούν τη Γαλλία και την Notre Dame, ή που δεν διαβάζουν λογοτεχνία, έχουν δει στο σινεμά ή έχουν ακουστά 
τον θρυλικό Κουασιμόδο, τον Κωδωνοκρούστη της Παναγίας των Παρισίων. Σαν άνθρωπος δεν ρέπω προς συμβολι-
σμούς αλλά, να που στην εποχή μας, τη στιγματισμένη από το μαστίγιο των Αγορών, και την απληστία του κεφαλαίου, 
καταρρέει στο πι και φι ένα σύμβολο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο συναγερμός για την αποκατάσταση 
του μνημείου τώρα, ας γίνει συναγερμός για όλα τα εμβληματικά μνημεία, παντού στον κόσμο.

Εύχομαι να αποκατασταθεί το μνημείο!».

Αύξησητηςαποζημίωσηςτωνδικαστικών
αντιπροσώπωνκατά30%

Την αύξηση του ποσού της αποζημίωσης των 
δικαστικών αντιπροσώπων κατά 30% ενόψει των 
αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών της 
26ης Μαΐου ανακοίνωσαν τα υπουργεία Εσωτερικών 
και Δικαιοσύνης. Εκτός από την αύξηση της αποζη-
μίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων, λόγω των 
αυξημένων αναγκών και προκειμένου η εκλογική 
διαδικασία να κυλήσει απρόσκοπτα, για τους εκλο-
γείς, για τους δικαστικούς αντιπροσώπους και για τις 
εφορευτικές επιτροπές, αποφασίστηκε ότι στα εκλο-
γικά τμήματα των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, 
καθώς και σε μεγάλα εκλογικά τμήματα της περιφέ-
ρειας, οι εφορευτικές επιτροπές θα ενισχυθούν με 
δύο γραμματείς. Εξάλλου, τις επόμενες μέρες θα εκ-
δοθεί εγκύκλιος σχετικά με τον τρόπο διευκόλυνσης 
της τήρησης των πρακτικών και εν γένει την εκλογική 
διαδικασία. Επίσης χαρακτηριστικά αναφέρεται πως  
έχει εκπονηθεί σχέδιο για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των δικαστικών αντιπροσώπων κατά την παράδοση των εκλογικών σάκων και πρακτικών μετά τη διενέργεια της εκλογι-
κής διαδικασίας στα μεγάλα Πρωτοδικεία της χώρας, ενώ άλλωστε για τη διευκόλυνση των δικαστικών υπαλλήλων στο 
στάδιο πριν, κατά και μετά την εκλογική διαδικασία έχει για πρώτη φορά ληφθεί πρόνοια για την αξιοποίηση σύγχρονου 
πληροφοριακού συστήματος και στα 63 Πρωτοδικεία της χώρας.

Στην χθεσινή ραδιοφω-
νική  εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙ-
ΡΕΤΙΚΑ, καλεσμένοι του 
Ζήση Μιχ. Πατσίκα και του 
Νίκου Βουδούρη στο στού-
ντιο του ΑΚΟΥ 99.6, ήταν ο 
πρόεδρος της Βέροιας Στέ-
φανοςΑποστολίδης και ο 
Γενικός  Αρχηγός Αχιλλέας
Μπίκας, ενώ στην ραδιο-
φωνική παρέα ήταν μαζί 
τους και ο δημοσιογράφος 
Βύλλης Γαλανομάτης. Ο 
πρόεδρος της ομάδας έ-
κανε μια μικρή αναδρομή 
από το καλοκαίρι του 2018 
που ουσιαστικά δεν υπήρχε 
ποδοσφαιρική ομάδα, μέ-
χρι σήμερα που κατέκτησε 
η ομάδα το πρωτάθλημα 
της Γ’ Εθνικής. Μίλησε για 
μια προσπάθεια που από 
το τέλμα και την απαξίωση που υπήρχε σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα πήρε το εισιτήριο ανόδου σε μεγαλύτερη 
κατηγορία, αλλά το κυριότερο δημιουργώντας ένα κλίμα 
ομοψυχίας και αναγνώρισης σε όλη την πόλη και δίνοντας 
ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα όραμα για το μέλλον. Ο Α-
χιλλέας Μπίκας μίλησε για το καταπληκτικό κλίμα που έχει 
«χτιστεί» μέσα και έξω από τα αποδυτήρια και την προ-
σπάθεια της διοίκησης να αγαπηθεί ξανά η ομάδα από την 
πόλη. Ευχαρίστησαν από κοινού όλους όσους συνέβαλαν 

στην επιτυχία της φετινής χρονιάς και ζήτησαν από τον κό-
σμο να είναι κοντά στην ομάδα. Δείγμα του νέου κλίματος 
και αέρα που φυσάει στην ομάδα, είναι η πολύ πετυχημένη 
παρουσία της ομάδας στην 4η Διεθνή Αθλητική Έκθεση 
Sportexpo 2019, που ομολογουμένως το καλαίσθητο 
περίπτερο της Βέροιας (με την «πινελιά» του Κωνστα-
ντίνουΜπίκα) κέρδισε τις εντυπώσεις. Στο κλείσιμο της 
εκπομπής ανακοινώθηκε και η διοργάνωση του  1ου μίνι 
τουρνουά Ακαδημιών, με την ονομασία Queen’s cup στην 
μνήμη του Αστέριου Μαρκούση και του Χρήστου Πετρίδη. 
(ολόκληρη η συνέντευξη στο laosnews.gr/AKOY 99.6)

ΟΣτέφανοςΑποστολίδηςκαιοΑχιλλέαςΜπίκας
μίλησανζωντανάστονΑΚΟΥ99.6



Πολ ι τ ι κή  ε κδή -
λωση, εν’ όψει των 
ευρωεκλογών, διορ-
γάνωσε χθες το α-
πόγευμα το «Κίνημα 
Αλλαγής» Ημαθίας, 
με ομιλίες του βου-
λευτή Λάρισας Κώστα 
Μπαριώτα και της 
υποψήφιας για την 
ευρωβουλή, δημοσιο-
γράφου, Εύας Μπού-
ρα, που κατάγεται ε-
πίσης από τη Λάρισα.

Πριν τις ομιλίες, 
δόθηκε συνέντευξη 
Τύπου στην «Ελιά» α-
πό τους δύο προσκε-
κλημένους.

Η Εύα Μπούρα, 
με εφαλτήριο την δη-
μοσιογραφική της ε-
μπειρία σε ευρωπαϊκά 
θέματα, την επιμέλεια 
και παρουσίαση της 
εκπομπής «Europe» 
της ΕΡΤ αλλά και ως 
διευθύντρια διεθνών τηλεοπτικών εκπομπών της ERT World, 
δέχθηκε την πρόσκληση της Φώφης Γεννηματά, να συμπε-
ριληφθεί στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ, εκτιμώντας ότι 
«η Ευρώπη σήμερα είναι το κοινό μας σπίτι που διασφαλίζει 
με συναινετικές πολιτικές, την ειρήνη, τη δημοκρατία και την 
ευημερία, σε αντίθεση με την «σκοτεινή» ήπειρο του πρώτου 
μισού του 20ου αιώνα».

Τοποθετήθηκε υπέρ ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου 
στο οποίο πρέπει να επενδύσουν οι ευρωπαίοι πολίτες, βά-
ζοντας ένα μεγάλο και ιστορικό στοίχημα απέναντι στους δύ-
σκολους καιρούς και τον υπερτιμημένο εθνικισμό. Σημαντικό 
ρόλο σ’ αυτό, έχει η συμμετοχή των πολιτών στην υπεράσπι-
ση αυτού του συμβολαίου ώστε να αντιμετωπιστεί ο άμεσος 
κίνδυνος της ακροδεξιάς, να προωθηθούν πολιτικές για την 
ανεργία, την κλιματική αλλαγή, τη βιομηχανία και την παιδεία. 
«Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να βάλουμε Χ στους 
δαίμονες του παρελθόντος. Η αποχή είναι μεγάλος κίνδυνος 
για το μέλλον της Ε.Ε.» τόνισε η κα Μπούρα, καλώντας τους 
πολίτες να ενισχύσουν τη φωνή του Κινήματος Αλλαγής και 
της Σοσιαλιστικής Ομάδας της Ευρώπης.

Για ανασύσταση και ανάταξη του κεντροαριστερού χώρου, 
έκανε λόγο ο βουλευτής Κώστας Μπαριώτας, δίνοντας το 
πλαίσιο στο οποίο κινείται σήμερα το ΚΙΝΑΛ, ενώ κατήγγειλε 
ευθέως την προσπάθεια των δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και 
της Ν.Δ., να δώσουν χαρακτήρα δημοψηφίσματος στις ευ-
ρωεκλογές. «Οι εκλογές αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για 
την ευρωπαϊκή ιδέα αλλά και την χώρα μας, αφού εξαρτώ-
νται πολλά από τους συσχετισμούς» τόνισε, δηλώνοντας ότι 
ένας από τους στόχους του ΚΙΝΑΛ είναι να ανατρέψει αυτή 
τη διχαστική δημοψηφισματική λογική. «Το μέλλον της χώ-
ρας δεν μπορεί να καθορίζεται από λογικές δικομματισμού» 
πρόσθεσε επισημαίνοντας ότι «το μεγάλο στοίχημα το οποίο 
ακυρώθηκε από την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ και τον τρόπο που 
χειρίστηκε την κρίση, είναι ότι χρειαζόμαστε έναν νέο τρόπο 
παραγωγής της πολιτικής με βάση τη συναίνεση και τη συ-
νεννόηση, ξεπερνώντας τη λογική του διχασμού».

Τους ομιλητές καλωσόρισε ο γραμματέας της Ν.Ε. κ. Κώ-
στας Ασλάνογλου, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την 
προβολή ντοκιμαντέρ, αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη 
γέννηση του Ανδρέα Παπανδρέου.

Σοφία Γκαγκούση
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Ερώτηση στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης  

Απόστολος Βεσυρόπουλος: 
«Άμεση καταγραφή 

των ζημιών και τη δίκαιη 
αποζημίωση των παραγωγών»

Μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στις περιοχές που «χτυπήθηκαν» από την 
έντονη χαλαζόπτωση, μαζί με παραγωγούς των περιοχών που επλήγησαν, ο βουλευτής 
Ημαθίας, της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, κατέθεσε ερώτηση στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο κ. Βεσυρόπουλος, ζητά την άμεση κι-
νητοποίηση του ΕΛΓΑ για την καταγραφή των ζημιών αλλά και τη δίκαιη αποζημίωση των 
παραγωγών.

Σε δήλωση του ο βουλευτής Ημαθίας μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Η καταστροφή από την χαλαζόπτωση που υπέστησαν οι παραγωγοί της Ημαθίας 

είναι τεράστια. Οι παραγωγοί πρέπει να αποζημιωθούν άμεσα. Το αυτονόητο που έχει 
χρεός να κάνει η κυβέρνηση είναι να προχωρήσει άμεσα στους ελέγχους και στις εκτι-
μήσεις των ζημιών που υφίστανται οι αγροτικές καλλιέργειες αλλά και να επιταχύνει τις 
διαδικασίες για την  άμεση εκταμίευση των αποζημιώσεων για τους δικαιούχους. Δυστυ-
χώς, με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει καμία συνέπεια, δεν τηρείται κανένα 
χρονοδιάγραμμα. Οι αποζημιώσεις πρέπει να είναι δίκαιες και άμεσες. Τα τερτίπια, οι 
κωλυσιεργίες και ο εμπαιγμός των αγροτών που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια από την 
κυβέρνηση του κ. Τσίπρα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά όταν οι αγρότες αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα επιβίωσης».  

Για πέμπτη χρονιά, η παραγωγική Ημαθία και τα ποιοτικά αγροτικά 
προϊόντα της περιοχής μας, προβλήθηκαν μέσω της διεθνούς έκθεσης 
φρούτων και λαχανικών FRESKON 2019 που πραγματοποιήθηκε από 
τις 11 έως τις 13 Απριλίου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPO στη 
Θεσσαλονίκη. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με 
την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας έδωσαν την ευκαιρία σε δυναμικές 
επιχειρήσεις της περιοχής μας, να συμμετέχουν στην έκθεση μέσω της 
πολυεπίπεδης παρουσίας της Περιφέρειας ενώ αρκετές εξ ίσου δυνα-
μικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί της Ημαθίας συμμετείχαν με δικά 
τους περίπτερα. 

Ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαιτζίδης επισκέφθηκε 
τον εκθεσιακό χώρο της FRESKON 2019 την Παρασκευή 12 Απριλίου 
και συναντήθηκε με όλους τους Ημαθιώτες επιχειρηματίες και εκπροσώ-
πους συνεταιρισμών που συμμετείχαν στην έκθεση. Έδωσε σε όλους 
συγχαρητήρια για τη δραστήρια και αξιόλογη προσπάθειά τους και έκα-
νε την ακόλουθη δήλωση:

“Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τον Απόστολο Τζιτζικώστα 
και ως Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας τονίσαμε από την πρώτη στιγμή 
που αναλάβαμε καθήκοντα ότι ένας βασικός στόχος της προσπάθειάς 
μας, είναι η υποστήριξη και η προβολή των ποιοτικών αγροτικών προ-
ϊόντων της περιοχής. Η παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων από την 
πλευρά μας, σε τοπικές επιχειρήσεις και δραστήριους συνεταιρισμούς, 
για συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αυτό τον 

σκοπό εξυπηρετεί ενώ συμβάλει παράλληλα στην ανάπτυξη της επι-
χειρηματικότητας, στην εξωστρέφεια της τοπικής παραγωγής και στην 
τόνωση του πρωτογενούς τομέα, που έχει καταλυτικό ρόλο στην τοπική 
οικονομία και ευρύτερα. 

Συγχαρητήρια σε όλους τους επιχειρηματίες και στους συνεταιριστι-
κούς φορείς που μια ακόμη φορά εκπροσώπησαν επάξια την Ημαθία 
και πρόβαλλαν με τον καλύτερο τρόπο τα προϊόντα, τις μεγάλες δυνα-

τότητες της περιοχής και το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτουμε 
στον κλάδο των φρούτων και των λαχανικών. Τους ευχαριστώ για τη συ-
νεργασία και όπως μαζί βρεθήκαμε στην ίδια γραμμή της προσπάθειας 
για το καλό του τόπου μας, το ίδιο μαζί θα συνεχίσουμε, βάζοντας πάνω 
από όλα την Ημαθία, δίνοντας κίνητρα στην τοπική επιχειρηματικότητα 
και ενισχύοντας με κάθε δυνατότητα την τοπική οικονομία”.

Δήλωση του αντιπεριφερειάρχη με αφορμή την έκθεση freskon 2019
Κ. Καλαϊτζίδης: Δίνουμε κίνητρα στην τοπική οικονομία 

και ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα της Ημαθίας

Με ένα νέο «κοινωνικό συμβόλαιο»
με τους ευρωπαίους 
πολίτες προχωράει 

στις ευρωεκλογές το ΚΙΝ.ΑΛ.
Ομιλία Κ. Μπαριώτη και Ε. Μπούρα 

στην πολιτική εκδήλωση της Βέροιας



Εάν θέσει κανείς το ερώτημα, τι 
κάνει το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας για 
την τοπική κοινωνία, αυθορμή-

τως, η πρώτη και χειροπιαστή απάντηση 
θα ήταν: Τα Τμήματα Θεατρικής υπο-
δομής, που αναπτύχθηκαν ραγδαία τα 
τελευταία  χρόνια, με 20 πλέον θεατρι-
κές ομάδες, όλων των ηλικιών. Φέτος 
ο αριθμός των παιδιών αυξήθηκε κατά 
100, ξεπερνώντας στο σύνολο, τους 400 
μαθητές.

Οι ομάδες αυτές μαζί με τους δασκά-
λους τους είναι έτοιμες να παρουσιάσουν 
και φέτος στο κοινό, τη δουλειά τους, με 
18 παραγωγές και 22 παραστάσεις, τον 
Μάιο, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 
2019.

Το πρόγραμμα των παραστάσεων 
παρουσιάστηκε το πρωί του περασμέ-
νου Σαββάτου στη «Στέγη», από τον 
πρόεδρο κ.Νίκο Μαυροκεφαλίδη και την 
υπεύθυνη του ΔΗΠΕΘΕ Κατερίνα Γρη-
γοριάδου, ενώ για τις παραγωγές τους 
μίλησαν οι δάσκαλοι και σκηνοθέτες των 
Ομάδων: Δήμητρα Σταματίου, Χρήστος 
Κυπαρισσόπουλος, Μαρία Κυροπούλου, 
Έλενα Μουδίρη-Χασιώτου, Κώστας Απο-
στολίδης και ο Πέτρος Μαλιάρας.

• Το πρόγραμμα των παραστάσεων 
περιλαμβάνει:

Ομάδα «Σχέδιο Α’»  (παιδιά E΄& 
ΣΤ’ Δημοτικού) - Ομάδα «Επί Σκηνής» 
(παιδιά Α’ Γυμνασίου) - Ομάδα «Στιχο-
μυθία » (παιδιά Β’ & Γ’ Γυμνασίου)

«Αυτό,που Ζω» 
Πρωτότυπη ιδέα – Σκηνοθεσία: Χρή-

στος Κυπαρισσόπουλος – Πέτρος Μα-
λιάρας

Σάββατο 11 Μαΐου 2019, ώρα 9μ.μ.
Χώρος Τεχνών
είσοδος  3€ 

Ομάδα «ΟΝΕΙΡΟ»  (παιδιά Γ’ Δη-
μοτικού)

«Το Μαγικό Κλειδί» της Κάρμεν Ρουγ-
γέρη

Σκηνοθεσία: Δήμητρα Σταματίου 
Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, ώρα 6.00μ.μ.
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τε-

χνών
είσοδος 3€  
Ομάδα « Μικροί Κομήτες» (παιδιά 

Νηπιαγωγείου & Α’ Δημοτικού)
«Η χώρα με τους παράξενους ανθρώ-

πους» του Νικόλα Ανδρικόπουλου
Σκηνοθεσία: Δήμητρα Σταματίου  
Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, ώρα 

6μ.μ.
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τε-

χνών
είσοδος ελεύθερη 
Ομάδα «Κομήτες» (παιδιά Α’ & Β’ 

Δημοτικού)
«Η χώρα με τους παράξενους ανθρώ-

πους» του Νικόλα Ανδρικόπουλου
Σκηνοθεσία: Δήμητρα Σταματίου  
Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, ώρα 

7.30μ.μ.
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τε-

χνών
είσοδος ελεύθερη
Ομάδα «Σβούρες » (παιδιά Β’ & Γ’ 

Δημοτικού)
«Ο Τελευταίος Πειρατής» του Γιώργου 

Χατζόπουλου
Σκηνοθεσία: Δήμητρα Σταματίου  
Σάββατο 25 Μαΐου 2019, ώρα 

12.00μ.μ.
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τε-

χνών
είσοδος 3€ 
Ομάδα «Θεατροπαγίδα » (παιδιά Δ’ 

Δημοτικού)
« Ο  Σ έ ρ λ ο κ 

Χόλμς και το Γαλά-
ζιο Ρουμπίνι» του  
Άρθρουρ Κόναν Ν

τόυλ                                                                                                   
Σκηνοθεσία: Δήμητρα Σταματίου  
Δευτέρα 27 Μαΐου 2019, ώρα 7.00μ.μ.
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τε-

χνών
είσοδος 3€ 
Ομάδες «Σχέδιο Β’» (παιδιά Ε΄, ΣΤ’ 

Δημοτικού)
«Ματίας ο Πρώτος» της Άλκης Ζέη
Σκηνοθεσία: Χρήστος Κυπαρισσό-

πουλος 
Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, ώρα 

6.00μ.μ.
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τε-

χνών
είσοδος 3€  
Ομάδα Θεατρικό Τραγούδι «Πολύ 

χορεύουν!» (παιδιά)
«Το καβούρι φέρνει γούρι κι όλα θα 

πήγαιναν στραβά» της Έλενας Μουδίρη 
Χασιώτου (κείμενο και μουσική)

Επιμέλεια – σκηνοθεσία: Έλενα Μου-
δίρη - Χασιώτου

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, ώρα 6.00μ.μ.
 Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & 

Τεχνών
είσοδος 3€  
Ομάδα Θεατρικό Τραγούδι «Τρεις 

λαλούν…»(παιδιά)
«Ο Αγησίλαγος» του Δημήτρη Μπα-

σλάμ
Επιμέλεια – σκηνοθεσία: Έλενα Μου-

δίρη - Χασιώτου
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, ώρα 8.00μ.μ.
 Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & 

Τεχνών
είσοδος 3€  
Ομάδα «Σανίδι» (ενή-

λικες)
«Πανικός στα Παρασκή-

νια» του Κεν Λούντβιγκ
Σκηνοθεσία: Πέτρος Μα-

λιάρας
Παρασκευή 7 & Σάββατο 

8 Ιουνίου 2019, ώρα 9μ.μ.

Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τε-
χνών

είσοδος : 5€
Ομάδα Θεατρικό Τραγούδι «Πετά-

ει!» (ενήλικες) 
«Οι άθλιοι» του Βίκτωρα Ουγκώ
Μετάφραση - Διασκευή - Σκηνοθεσία: : 

Έλενα Μουδίρη – Χασιώτου
μουσική σύνθεση και στιχουργία των 

Herbert Kretzmer, 
Claude - Michel Schönberg, Alain 

Boublil
Τρίτη 11 Ιουνίου 2019, ώρα 9μ.μ.
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τε-

χνών
είσοδος 5€  
Ομάδες «Ορίζοντες» (παιδιά λυκεί-

ου)
«Ιστορίες στο Σκοτάδι» της Λένας Πε-

τροπούλου
Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας
Δευτέρα 17 Ιουνίου  2019, ώρα 9μ.μ.
Χώρος Τεχνών 
είσοδος 3€   
Ομάδα «ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ» 
«Αστεράκια στην αγορά»
Ιδέα- Διδασκαλία- Σκηνοθεσία: Μαρία 

Κυροπούλου
Ομάδα «Πρώτη Πράξη» (παιδιά Λυ-

κείου) 
«Γλυκομιλιά» σύνθεση παραδοσιακών 

τραγουδιών
Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας
Τρίτη 18 Ιουνίου  2019, ώρα 9μ.μ
Χώρος Τεχνών
είσοδος 3€   

Ομάδα «Ονειροπόλοι» (παιδιά λυ-
κείου)

«Μάκμπεθ» του Ουίλλιαμ  Σαίξπηρ
Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας
Σάββατο 29  Ιουνίου 2019, ώρα 

9.30μ.μ.
Θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη»
είσοδος: 3€
Ομάδα «Duende» (ενήλικες)
«Ελεύθερο Ζευγάρι» των Ντάριο Φο, 

Φράνκα Ράμε 
Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας
Οκτώβριος 2019
Αντωνιάδειος  Στέγη Γραμμάτων & 

Τεχνών
είσοδος: 5€
Ομάδα «Πειραματική Σκηνή» (ενή-

λικες) 
 «Λεωφορείον ο Πόθος» του Τένεσι 

Ουίλιαμς
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αποστο-

λίδης
Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Νοεμβρίου 

2019 
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τε-

χνών
είσοδος 5€  
Ομάδα «Έκφραση Β’» (ενήλικες) 
 «Ποντικοπαγίδα» της Αγκάθα Κρίστη
Σκηνοθεσία:  Κωνσταντίνος Αποστο-

λίδης
Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 

2019 
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τε-

χνών
είσοδος 5€   
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 
3 (ΜΕΤΑΓΛ.)

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

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

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΝΤΙΝ ΝΤΕΜΠΛΟΥΑ

AFTER – ΜΕΤΑ
Μεταφορά του ομώνυμου best-seller της 

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

Προβολές:   Πέμπτη 11/4 στις 19.30 και 
21.30    

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

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

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

HELLBOY: ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑ-
ΣΗPet Sematary   

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

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

17/4)

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

ΜακΣΕΪΝ, ΣΑΣΑ ΛΕΪΝ, ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΧΑΡΜΠΟΥΡ

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     11/4/19 - 17/4/19

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΕΡΟΙΑΣ: 400 παιδιά και ενήλικες στα Τμήματα θεατρικής 
υποδομής, παρουσιάζουν 22 παραστάσεις μέσα στο 2019
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Με εντατικούς ρυθμούς 
συνεχίζεται η περιοδεία 
του Κώστα Βοργιαζίδη 

Τοπικές Κοινότητες σε Μακεδονίδα και Δοβρά 
επισκέφτηκε ο υπ. Δήμαρχος

Στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονί-
δας περιόδευσε ο Δήμαρχος και εκ 
νέου υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας, 
Κώστας Βοργιαζίδης, το πρωί της 
Κυριακής 14 Απριλίου 2019. Παρά 
τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο 
κ. Βοργιαζίδης συνοδευόμενος από 
υποψηφίους του συνδυασμού του 
«Δράση με Γνώση» επισκέφτηκε τη 
Σφηκιά, το Δάσκιο και τα Ριζώμα-
τα όπου συνομίλησε αρκετή ώρα με 
πλήθος κόσμου για τα ζητήματα της 
περιοχής ενώ αντάλλαξε απόψεις και 
προτάσεις σχετικά με τις αναπτυξια-
κές προοπτικές των Πιερίων. 

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Βοργια-
ζίδης και οι υποψήφιοι του συνδυα-
σμού του είχαν την ευκαιρία να επι-
σκεφτούν τη Λαϊκή Αγορά Ριζωμάτων 
όπου μοίρασαν προεκλογικό υλικό 
και συνομίλησαν με καταναλωτές και 
τοπικούς παραγωγούς ενώ νωρίτερα 
βρέθηκαν στη Σφηκιά και στο Δάσκιο. 

«Γνωρίζω πολύ καλά τις ιδιαιτε-
ρότητες της περιοχής σας και τις 
δυσκολίες να ζει και να εργάζεται 
κάποιος στο απομακρυσμένο αυτό 
ορεινό τμήμα του Δήμου μας», υπο-
γράμμισε ο υπ. Δήμαρχος και συνέχισε «θα πρέπει να 
νιώθετε υπερήφανοι που δεν εγκαταλείψατε τα χωριά 
σας και συνεχίζετε να δίνετε ζωή στον τόπο σας. Ό-
λα αυτά τα χρόνια ως Δήμαρχος στάθηκα δίπλα σας. 
Έμπρακτα όχι στα λόγια. Από τα μικρά όπως είναι η 
οριστική λύση στο θέμα της τηλεοπτικής κάλυψης και η 
μέριμνα ώστε η περιοχή να είναι προσβάσιμη ακόμα και 
κάτω από τις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες σαν αυτές 
που ζήσαμε φέτος το χειμώνα έως τα μεγάλα έργα υπο-
δομών που προσφέρουν πνοή και ελπίδα. Έργα όπως 
η ολοκλήρωση της αγροτικής οδοποιίας Ριζωμάτων, του 
αρδευτικού δικτύου χαράδρας και ο εκσυγχρονισμός 
δικτύων και αντλιοστασίων της ευρύτερης περιοχής 
των Πιερίων που προσφέρουν ουσιαστική στήριξη και 
προοπτική στην τοπική αγροτική παραγωγή. Το ίδιο θα 
συνεχίσουμε να κάνουμε και την επόμενη τετραετία, 
σχεδιάζοντας λύσεις και υλοποιώντας έργα που θα δώ-
σουν κίνητρο και προοπτική στους νέους για να μείνουν 
στον τόπο τους. Υπεύθυνα και ξεκάθαρα».

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο κ. Βοργιαζίδης συ-
νέχισε την περιοδεία του σε τοπικές κοινότητες, επι-
σκεπτόμενος κατά σειρά το Λαζοχώρι, το Ταγαροχώρι 
και την Λυκογιάννη ενώ ολοκλήρωσε τις επισκέψεις του 
στην Αγία Μαρίνα και τον Άγιο Γεώργιο της Δ.Ε. Δοβρά. 
Σε όλα τα χωριά άκουσε με προσοχή τα προβλήματα 

και τις ανησυχίες των κατοίκων, τους ενημέρωσε για 
όσα έχουν γίνει ή δρομολογούνται και δεσμεύτηκε ότι 
σύντομα θα τα ξανά πουν πιο διεξοδικά γύρω από τις 
προγραμματικές προτάσεις του συνδυασμού του και για 
όσα σχεδιάζονται με σκοπό να ενισχυθεί η αναπτυξιακή 
προοπτική της υπαίθρου, σημειώνοντας πως «για την 
παράταξη μας και για εμένα προσωπικά οι αγροτικές πε-
ριοχές αποτελούν την ατμομηχανή της τοπικής οικονομί-
ας και ένα από τα πιο ζωτικά κομμάτια του Δήμου μας. 
Ως Δημοτική Αρχή αναλάβαμε σημαντικές δράσεις ώστε 
να στηρίξουμε με πράξεις το αγροτικό εισόδημα και την 
παραγωγή όπως η δημιουργία αυτοτελούς Γραφείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και η συμβολή μας στην απορρόφη-
ση 6.000.000 ευρώ από την Ε.Ε. σε συνεργασία με ανα-
γνωρισμένες τοπικές ομάδες παραγωγών. Παράλληλα, 
διεκδικήσαμε τη χρηματοδότηση έργων που θα κάνουν 
την καθημερινότητα των αγροτών ευκολότερη όπως για 
παράδειγμα το εγκεκριμένο έργο αγροτικής οδοποιίας 
στον Άγιο Γεώργιο. Πολλά ακόμα δρομολογούνται ενώ 
νέες παρεμβάσεις και έργα σχεδιάζονται ώστε να κάνουν 
τη ζωή στα χωριά μας καλύτερη. Βέβαια, όλα αυτά θα 
έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε με κάθε λεπτομέρεια 
μέσα στις επόμενες εβδομάδες».

#συνεχίζουμε_μαζί _μπροστά

 Βιογραφικό 
του υποψήφιου 

δημοτικού 
συμβούλου 
Αλέξανδρου
 Τσαχουρίδη

 
Γεννήθηκα  στην Βέροια την 4η Ιουλίου 1956, όπου και ζω μέχρι σήμερα. 
Γονείς μου ο Κων/νος και η Παρθένα Τσαχουρίδη το γένος Πολιτίδη , 

προσφυγικής καταγωγής. 
 Παντρεμένος   με την  Ελισάβετ Ρέπα του Διονυσίου και της Ευαγγελίας 

το γένος  Σακά, σ. εκπαιδευτικό. 
Έχω  δύο  γιους  τον Κωνσταντίνο, πτυχιούχο πληροφορικής και οδο-

ντοτεχνικής σχολής Θεσσαλονίκης   και τον Διονύσιο πτυχιούχο-δικηγόρο 
νομικής σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με εξειδίκευση και 
στο Κυπριακό δίκαιο.  

Απόφοιτος Της Νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης . Δικηγόρος στον  Άρειο Πάγω,  ασκώ  μαχόμενη δικηγορία στην 
Βέροια  από το 1981 μέχρι σήμερα .

Νομικός σύμβουλος της «ΑΕΣ ΑΛ.Μ.ΜΕ ΑΕ» ,  του «ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚ-
ΜΩΝ»  και δικηγόρος νομικών προσώπων, φορέων,   ιδιωτών και επιχειρή-
σεων. 

Διετέλεσα, Πρόεδρος της ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ , όταν και θε-
μελιώθηκε το Πολιτιστικό της  κέντρο . 

Δημοτικός σύμβουλος επί δημαρχίας Ανδρέα Βλαζάκη, και Πρόεδρος του 
ΔΗΠΕΘΕ  Βέροιας.

Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ , όταν και θεμελιώθηκε το νέο δικαστικό μέγαρο Βέροιας. 

Μόνιμο μέλος του ΔΣ  της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ .

Μέλος στο σύλλογο φίλων του ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΩΝ 
ΑΙΓΩΝ . 

Αθλητής του Ομίλου Αντισφαίρισης Βέροιας  «ΒΙΚΕΛΑΣ»  με συμμετοχή 
σε πανελλήνια πρωταθλήματα.

Ιδρυτικό μέλος της Α.Ε.Π Βέροιας . Ιδρυτικό μέλος του συλλόγου «ΠΡΩ-
ΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ». Μέλος των μορφωτικών –πολιτιστικών συλλο-
γών ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , ΠΡΟΜΗΘΕΑ, του Συλλόγου γευσιγνωσίας-γαστρονομί-
ας ΚΑΡΑΝΟΣ, μέλος εθελοντικών ομάδων  και οργανώσεων. 

 
ΔΗΛΩΝΩ παρών στην μάχη   , από την θέση του υποψηφίου δημοτικού 

συμβούλου ,  στο πλευρό του Δημάρχου  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗ, 
μαζί με τους  συνυποψήφιους μου  στην παράταξή μας «ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩ-
ΣΗ »

    
« Η πόλη μας το χωριό μας είναι το σπίτι μας… »

«Οι συμπολίτες μας οι συγχωριανοί μας  είναι η μεγάλη μας οικο-
γένεια… »

«Αξίζει γι αυτά ν αγωνισθούμε »   
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Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε 
στους αγαπη-

τούς  Συγγενείς 
και Φίλους του 
Γηροκομείου 

Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκεπτη-

ρίου  για τους 
Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι 
από τις 10.00-

12.00 και 16.00-
18.00.  τηλ.επι-

κοιν. 6979221680.  

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

«ΠΕΛΕΚΑΝ»
Κυριακή Βαΐων
Πρωί: Θεία Λειτουργία 
7-10 π.μ.
Απόγευμα: Ακολουθία του 
Νυμφίου, ώρα 6.30 μ.μ.
Μεγάλη Τρίτη
Απόγευμα: Ακολουθία του 
Νυμφίου, Τροπάριο της 
Κασσιανής ώρα 6.30 μ.μ.
Μεγάλη Πέμπτη
Απόγευμα: Ακολουθία των Παθών, Δώδεκα (12) Ευαγγέλια ώρα 6.30 μ.μ.
Μεγάλη Παρασκευή
Πρωί: ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ώρα 10 π.μ.
απόγευμα: Περιφορά Επιταφίου 6.30 μ.μ.
Μέγα Σάββατο
Πρωί: Θεία Λειτουργία, ώρα 7.30-10 π.μ.
Βράδυ: Ακολουθία της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ώρα 11 νυκτερινή κωδωνοκρουσία

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2019
ΣΑΒΒΑΤΟ του ΛΑΖΑΡΟΥ
06:00 μ.μ. - 07:00 μ.μ. Ο Εσπερινός.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
08:00 π.μ.-11:00 π.μ. Ο Όρθρος και 
η Θ. Λειτουργία.
07:00 μ.μ.- 08:45 μ.μ. Η Ακολουθία του Νυμφίου.
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 
08:00 π.μ - 09:00 π.μ. Προηγιασμένη 
Θεία Λειτουργία
07:00μ.μ.-08:45 μ.μ. Η Ακολουθία του Νυμφίου
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
08:00 π.μ- 09:00 π.μ. Προηγιασμένη 
θεία Λειτουργία
07:00 μ.μ.- 08:45 μ.μ. Η Ακολουθία του Νυμφίου
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
06:00 μ.μ.- 07:00 μ,μ. Το Μυστήριο του Ιερού 
Ευχελαίου.
07:00 π.μ.-08:45 μ.μ. Η Ακολουθία του Ιερού 
Νιπτήρος.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
08:00 π.μ.- 10:15 π.μ. Η Θεία Λειτουργία 
του Μεγάλου Βασιλείου.
07:00 μ.μ.-10:30 μ.μ. Η Ακολουθία των Αγίων 
Παθών.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 π.μ.-11:00 π.μ. Η Ακολουθία των Μεγάλων 
Ωρών.
11:00 π.μ.-12:30 μ.μ. Ο Εσπερινός της 
Αποκαθηλώσεως
07:00 μ.μ.- 10:30 μ.μ. Η Ακολουθία του Επιτάφιου 
Θρήνου. (Εξοδος Επιταφίου 09:00 μ.μ.)
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
08:00 π.μ.-10:15 π.μ. Ο Εσπερινός και η 
Θεία Λειτουργία.
11:00 μ.μ. 12:00 Κρούση κωδώνων - 
Ακολουθία της Αναστάσεως.
12:00 νυχτερινή Η τελετή της Αναστάσεως.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
12:15 π.μ. - 02:30 π.μ. Ο Όρθρος και η 
Θ. Λειτουργία του Πάσχα.
11:00 π.μ. Ο Μέγας Εσπερινός του Πάσχα ΑΓΑΠΗ

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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται, μπορούν να τα  

προσφέρουν για το Γηροκομείο Βέροιας στο υπόγειο της  Δημοτικής Αγοράς  κα-
θημερινά από 11.00 έως 13.00.    Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό  Συμβούλιο της Φιλόπτωχου Αδελ-

φότητος Κυριών Βέροιας, εκφράζει τα θερμά του 
συλλυπητήρια για το θάνατο της μητέρας, του Αντι-
περιφερειάρχη Ημαθίας, Κωνσταντίνου Καλαϊτζίδη

Συλλυπητήριο
Ο  Σύλλογος Διδασκόντων  του 1ου ΓΕΛ Βέροιας με 

βαθύτατη  θλίψη  πληροφορήθηκε  τον θάνατο του συναδέλ-
φου μας Βασίλη  Τραπέρα, συζύγου μέλους του συλλόγου 
μας.   Ο Σύλλογος σε έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε να 
παραστεί αντιπροσωπεία καθηγητών στην εξόδιο ακολουθία 
στον Μανδρότοπο Θεσπρωτίας και  να λειτουργήσει το σχο-
λείο, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, με αναπροσαρμοσμένο  
πρόγραμμα.   Ως δωρεά στη μνήμη του εκλεκτού συναδέλ-
φου αποφασίστηκε να κατατεθεί χρηματικό ποσό,  αντί στε-
φάνου, στο Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας.

    Ο Διευθυντής  του 1ου ΓΕΛ Βέροιας
  Χρήστος Σκούπρας

Φιλόλογος –δρ.Παιδαγωγικών

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ       
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλόπτω-

χου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την 
ευγενική τους προσφορά:

1) Την κ. Μίνδη Άννα για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ για 
τις γιορτές του Πάσχα.

2) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ για τις 
ανάγκες του συσσιτίου.

3) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ υπέρ 
προσφιλών νεκρών.

4) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε κιλά ρύζι.
5) Ανώνυμη κυρία για μία πίτα.
6) Ανώνυμη κυρία για τα τέσσερα λίτρα λάδι.
7) Ανώνυμο κύριο για τα τέσσερα κιλά ρύζι, 25 κιλά 

λάχανα, 3 κιλά σέλινο,. Τρία κιλά ντομάτες, δύο κιλά 
κρεμμύδια, δύο κιλά καρότα, είκοσι κιλά φασόλια, δέκα 
κιλά πράσα, στη μνήμη των γονιών του.

8) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο για τα επτά κιλά φακές.
9) Τον κ. Νέτσικα Δημήτριο για τις εβδομήντα μερίδες 

κρέας, δέκα κιλά μακαρόνια, κρεμμύδια, σάλτσα, αλάτι 
βούτυρο, για ένα γεύμα στη μνήμη των γονέων του.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 17 Α-

πριλίου 2019 στις 1.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μανδρό-
τοπου Θεσπρωτίας ο εκπαιδευτικός 
Βασίλειος Τραπερας του Νικολά-
ου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
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1. Ανοιχτή Διοίκηση: αξιοποιώ-
ντας τα εργαλεία της τεχνολογίας

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής ά-
σκησης διοίκησης, κρίνουμε αναγκαίες 
τις παρακάτω ενέργειες:

-Την πλήρη μετατροπή των δημο-
τικών υπηρεσιών σε ψηφιακές (οικο-
νομική υπηρεσία, πολεοδομία, δημο-
τολόγιο) με στόχους τη διαφάνεια, τη 
λογοδοσία, την παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και τη ψηφιακή διακυβέρ-
νηση.  

-Την οργάνωση ηλεκτρονικών το-
πικών δημοψηφισμάτων μέσω πλατ-
φόρμας συνδεδεμένης με το δημοτολό-
γιο για την ταυτοποίηση των στοιχείων 
των πολιτών.

-Τη λειτουργία διαδικτυακής εφαρ-
μογής αναφοράς προβλημάτων για την 
ηλεκτρονική καταγραφή (σε ζωντανό 
χρόνο) προβλημάτων (αναφορικά με 
την καθαριότητα, το οδόστρωμα, τον 
οδικό ηλεκτροφωτισμό κ.λπ.) και την 
παρακολούθηση των λύσεων που δί-
νονται.

-Τη λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμ-
μής Δημότη για την καταγραφή προ-
τάσεων και αιτημάτων και την άμεση 
προώθηση τους στην αρμόδια υπηρε-
σία, προκειμένου και οι πολίτες που 
δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση 
των τεχνολογιών πληροφορικής να 
μπορούν να αναφέρουν τα αιτήματά 
τους.

-Την προώθηση της ηλεκτρονικής 
διαβούλευσης και τη διαχείριση μα-
ζικών δεδομένων (crowdsourcing). 
Δημιουργία τράπεζας πληροφοριών 
(databank) στην οποία πολίτες κατα-
θέτουν τις προτάσεις τους πάνω σε 

συγκεκριμένα θέματα (εφαρμόσθηκε 
στην αστική ανάπλαση του κέντρου 
των Αθηνών, όπου η μελετώμενη πε-
ριοχή εξετάσθηκε από πολίτες σε όλη 
της την έκταση και κάθε λεπτομέρεια 
μέσω 1.800 γραπτών προτάσεων 
που κατατέθηκαν και μεταβιβάστηκαν 
στους μελετητές). Μία τέτοια προ-
σπάθεια έχει μια πρόσθετη ωφέλεια: 
την κοινωνικοποίηση του πληθυσμού 
μέσω της ένωσής του γύρω από μια 
συλλογική προσπάθεια. 

-Την τήρηση οπτικοακουστικού αρ-
χείου των συνεδριάσεων του Δημο-
τικού Συμβουλίου, το οποίο θα είναι 
διαθέσιμο (on demand) μέσα από την 
ιστοσελίδα του Δήμου.

-Τη ζωντανή (live) μετάδοση των 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβου-
λίου μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.

2. Λαϊκή συμμετοχή
Επιθυμούμε τη συμμετοχή των πο-

λιτών στη διαμόρφωση των αποφάσε-
ων, για αυτό και θα ενεργοποιήσουμε 
το θεσμό των δημοψηφισμάτων αλλά 
και των λαϊκών συνελεύσεων και επι-
πλέον θα θεσμοθετήσουμε διαδικασίες 
που θα επιτρέπουν να ακούγεται η 
φωνή του δημότη με τη χρήση σύγ-
χρονων τεχνολογιών, όπως περιγρά-
φηκε παραπάνω (υπό 1), αξιοποιώ-
ντας και τις ευκαιρίες που δίνονται μέ-
σω του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η απόφαση για το ΣΗΜΕΡΑ - 
Η εγγύηση για το ΑΥΡΙΟ!

Προτεραιότητα στον Πολίτη | 
Αντώνης Μαρκούλης

Οι θέσεις του συνδυασμού 
«Προτεραιότητα 
στον Πολίτη» για 

αποτελεσματική διοίκηση 
& βάθεμα της Δημοκρατίας

Της Γεωργίας 
Μπατσαρά
Υποψήφια Δήμαρχος 
Βέροιας
«Βέροια 
ΠΡΩΤεύουσα Πόλη»

Λιγότερο από δύο μήνες 
απομένουν ως τις αυτοδι-
οικητικές εκλογές της 26ης 
Μαΐου 2019.

Πολιτικός χρόνος ο οποί-
ος μπορεί να χαρακτηριστεί 
αρκετός, ώστε οι υποψήφι-
οι δήμαρχοι να κλείσουν σι-
γά-σιγά τους συνδυασμούς 
τους ως τις 4 Μαΐου και να 
επιδοθούν απρόσκοπτα στις 
επαφές τους με τις υπηρεσί-
ες, φορείς, συλλόγους, σω-
ματεία και προπαντός πολί-
τες και να παρουσιάσουν τα 
προγράμματά τους.

Τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα άρχι-
σαν στην κυριολεξία να κατακλύζονται από 
τα προγράμματα των υποψηφίων για τους 
διάφορους τομείς της καθημερινότητας και του 
δημόσιου βίου.

Διαβάζουμε μεγαλόπνοα σχέδια και προ-
τάσεις που για να πραγματοποιηθούν πρέπει 
να γκρεμίσουμε την πόλη και τις Δ.Ε. και να τις 
ξαναχτίσουμε, νέες, σύγχρονες, λειτουργικές.

Άλλοτε πάλι προτείνονται σχέδια που αφο-
ρούν σε δήμους που ο πληθυσμός τους, δεν 
περιορίζεται σε 100 ή 200 χιλιάδες κατοίκους 
αλλά υπερβαίνει ίσως το εκατομμύριο.

Εμείς δεν θα παρασυρθούμε από όλα αυτά 
τα μεγάλα και ανέφικτα.

Πατάμε γερά στα πόδια μας. Ζούμε ανάμε-
σα στους πολίτες, συναναστρεφόμαστε μαζί 
τους, συνομιλούμε, αφουγκραζόμαστε τους προβληματι-
σμούς τους, τις έννοιες τους, κατανοούμε τα προβλήματά 
τους.

Κι αυτό που απασχολεί περισσότερο τον πολίτη είναι η 
καθημερινότητά του. Αυτό το τόσο απλό και τόσο σύνθετο. 
Αυτό το οποίο ξεχνούν οι περισσότεροι συνυποψήφιοί μας 
και προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με μεγάλα λόγια, με-
γάλες προτάσεις, εκθέσεις ιδεών, πλάνα που πιθανόν και οι 
ίδιοι δεν κατανοούν και δε συνειδητοποιούν κατά πόσο αυτά 
που προτείνουν είναι ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα, αλλά και 
κατά πόσο μπορούν να αποβούν λειτουργικά και λειτουργικά 
στο δικό μας δήμο.

Δεν εντυπωσιαζόμαστε από αυτές τις προτάσεις. Εμείς 
πιστεύουμε στα μικρά που συνθέτουν τα μεγάλα.

Αυτό είναι άλλωστε και η φιλοσοφία της ζωής.
“It’s the little things that make life big”.
Είναι τα μικρά πράγματα που κάνουν τη ζωή μεγάλη.
Η απλή καθημερινότητα του πολίτη είναι λοιπόν ο πρώτος 

μας στόχος.
Η βελτίωσή της και η ποιοτική αναβάθμισή της. Αν κερ-

δίσουμε τη μάχη της καθημερινότητας κερδίζουμε τη μητέρα 
των μαχών.

Θέτουμε υγιείς βάσεις για να δώσουμε ώθηση στην ανά-
πτυξη, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, 
την οικονομία, την παιδεία, την υγεία, 
τον πρωτογενή και δευτερογενή το-
μέα.

Δεν μπορείς να προσδοκάς αύ-
ξηση του τουρισμού π.χ στην παρα-
δοσιακή συνοικία της Κυριώτισσας, 
όταν στους δρόμους της δε μπορεί 
πλέον να περπατήσει με άνεση άν-
θρωπος.

Λακκούβες, σπασμένα πλακάκια, 
ξηλωμένα τουβλάκια, αίσχος.

Επί πλέον παντού σκουπίδια, 
βρωμιά, περιττώματα αδέσποτων, 
γατιών και σκυλιών.

Πως μπορείς να μιλάς για πολι-
τισμό, όταν το λαογραφικό Μουσείο 
του δήμου μας, είναι κλειστό. Περ-
νούν οι τουρίστες, το βλέπουν και το 
προσπερνούν. Κι όλα αυτά που θα 
μπορούσαν να εκτεθούν βρίσκονται 
στα υπόγεια της Στέγης γραμμάτων 
και τεχνών.

Όταν ο χώρος πίσω από την εκκλησία της Κυριώτισσας, 
που θα μπορούσε να είναι ένα μικρό πανέμορφο παρκάκι,  
με τη βρυσούλα του να έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο.

- Όταν οι κάδοι ξεχειλίζουν από σκουπίδια
- Όταν το παλιό αρχοντικό του Καρακώστα χτισμένο 

πάνω στα νότια τείχη της πόλης, έχει μισογκρεμιστεί και τα 
προστατευτικά που έχουν βάλει δημιούργησαν μία τάφρο 
συλλογής σκουπιδιών.

Αυτά λοιπόν τα μικρά πρέπει να βελτιώσουμε, να συμμα-
ζέψουμε, κι αυτά θα φέρουν τα μεγάλα.

Η καθαριότητα, ο φωτισμός, οι περιποιημένοι δρόμοι, η 
ανάδειξη της λαογραφίας, των βυζαντινών, θρησκευτικών και 
αρχαιολογικών θησαυρών και των νεότερων μνημείων, θα 
φέρουν τους τουρίστες κι αυτοί ως οι καλύτεροι πρεσβευτές 
θα μας διαφημίσουν στον τόπο τους και θα φέρουν κι άλλους.

Με τα μικρά θα επανέλθουμε για να συνθέσουμε το παζλ 
των μεγάλων,  που εντάσσονται στην αρμοδιότητα του δή-
μου, με την αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών προγραμμά-
των και χρηματοδοτικών εργαλείων. Άλλωστε οι δήμοι είναι 
για τα μικρά. Για τα μεγάλα είναι οι περιφέρειες και για τα πιο 
μεγάλα οι κυβερνήσεις. Με όλους θα βρισκόμαστε σε συνεχή 
επαφή, επικοινωνία, και συνεργασία.

Γιατί  #ο_δήμος_μας_αξίζει_καλύτερα

Τα μικρά 
που συνθέτουν 

τα μεγάλα



ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκο-

πικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου 
Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτή-
των του Δήμου Βέροιας συγχαίρει 
τους όλους όσους συμμετείχαν ως 
αποστολή του Κέντρου Μέριμνας 
στον 14ος Διεθνή Μαραθώνιο «ΜΕ-
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στην Θεσσα-
λονίκη την Κυριακή 14-4-19.

Τον Επιστημονικό μας Διευθυντή 
κ. Γιώργο Τσαλέρα (γιατρό Νευρο-
λόγο),  την Γυμνάστρια του Κέντρου 
Σοφιά Δαμιανίδου, τους μαθητές του 
Κέντρου: Παύλο Γκόγκο, Θάνο Κα-
ψάλη, Τάσο Ιγνατίδη & Παναγιώτη 
Παπαχαρίτων.

Το προσωπικό του Κέντρου Σαβαστίδου Μαρία, Ιωαννίδου Ευαγγελία, Μαρνελάκη Κατερίνα, Φανή Μαυροκεφαλί-
δου & Κατερίνα Καραμελίδου.

 Την εθελόντρια του Κέντρου & Δημοτική Σύμβολο της Βέροιας κ. Θωμαή Στιόκα 
& τον σύζυγο της Πρόεδρο ΠΟΕ-ΔΕΥΑ κ. Παύλο Δραγκόλα, την   Αντιπρόεδρο του 
Συλλόγου μας Ρούλα Πρασοπούλου και όλους τους καλούς φίλους που πλαισίωσαν 
με την συμμετοχή τους την αποστολή

Ευχόμαστε σε όλου πολλές & επιτυχημένες συμμετοχές  στο μέλλον.
Η Εθελόντρια Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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«Απαλλαγή α-
πό κατασχέσεις και 
λοιπά αναγκαστικά 
μέτρα θα έχουν ό-
σοι ενταχθούν στη 
νέα ρύθμιση των ο-
φειλών σε έως 120 
δόσεις. Δημιουρ-
γούμε, στην πράξη, 
τον ακατάσχετο λο-
γαριασμό για τους 
ελεύθερους επαγ-
γελματίες» δήλωσε 
ο υφυπουργός Κοι-
νωνικής Ασφάλισης 
Τάσος Πετρόπου-
λος, μιλώντας στο 
ραδιοφωνικό σταθμό 24/7, στους 88,6.

Αναφορικά με τη νέα ρύθμιση, ο υφυ-
πουργός Κοινωνικής Ασφάλισης είπε τα 
εξής:

«Για τις οφειλές των μη μισθωτών, προ-
βλέπεται «κούρεμα» 54% 
στην κύρια οφειλή και 85% 
στις προσαυξήσεις.

Για τις οφειλές των αγρο-
τών, προβλέπεται μείωση 
κατά 100% στις προσαυξή-
σεις.

Στους εργοδότες παρέχε-
ται έκπτωση 100% στις προ-
σαυξήσεις και στα πρόστιμα 
που έχουν επιβληθεί, εφόσον 
καταβάλουν εφάπαξ την ο-
φειλή και έκπτωση 50%, αν 
επιλέξουν την τμηματική κα-
ταβολή σε έως 120 δόσεις.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση 
θα είναι 50 ευρώ για όλους 
και 30 ευρώ για τους αγρό-
τες».

Με βάση ενδεικτικά παρα-
δείγματα που έδωσε ο κ. Πε-
τρόπουλος, συνολική οφειλή 
ελεύθερου επαγγελματία, ύ-
ψους 24.000 ευρώ, θα μειω-
θεί στα 8.000 ευρώ (-66,6%) 
και οφειλή των 68.000 ευρώ 
θα πέσει στα 21.000 ευρώ 
(-69%). Παράλληλα, ο κ. Πε-
τρόπουλος σημείωσε ότι η 
νέα ρύθμιση θα απεγκλωβί-
σει περίπου 80.000 οφειλέ-
τες που σήμερα αδυνατούν 
να συνταξιοδοτηθούν, λόγω 

υψηλών οφειλών. «Ρυθμίζοντας τις οφειλές 
τους, θα μπορούν να λάβουν σύνταξη, από 
την οποία θα παρακρατείται το υπόλοιπο 
της οφειλής σε έως 120 δόσεις» διευκρίνισε 
ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για όσους ενταχθούν στις 120 δόσεις
Απαλλαγή από κατασχέσεις 

και κούρεμα 
στην κύρια οφειλή

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ 1- ΒΕΡΟΙΑ

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

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή έκθεσης ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού 

χρήσεως 2018.
2) Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων - Ισολογισμού 

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

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

τικών ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού χρήσεως 2019 και 
καθορισμός αμοιβής αυτών.

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

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

Βέροια 15-04-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Κλειστά τα καταστήματα 
την Κυριακή των Βαΐων, 

προτείνει 
ο Εμπορικός Σύλλογος 

Αλεξάνδρειας 
«Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας, σταθερός στην α-

πόφαση του να μην επιτρέψει το άνοιγμα των καταστημάτων 
τις Κυριακές, συντάσσεται με τη  συντριπτική πλειοψηφία των 
Εμπορικών Συλλόγων της χώρας και δεν συμμετέχει στο «πα-
ζάρι» των Κυριακών, αναφέρει σε ανακοίνωση του το Δ.Σ. του 
Συλλόγου .  

 Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παλιότερη και ισχύουσα 
απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου, την Κυριακή  21 Απριλίου 
2019,  προτείνεται  τα καταστήματα να παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ.

Απολογισμός και μελλοντικές δράσεις
Τουριστικός Όμιλος Βέροιας

Με μεγάλη συμμετοχή μελών 
και φίλων, πραγματοποιήθηκε το 
απόγευμα της περασμένης Δευ-
τέρας, στη σάλα του πολυχώρου 
ΕΛΙΑΣ, γενική συνέλευση του Του-
ριστικού Ομίλου Βέροιας.

Ο Πρόεδρος του ΤΟΒ Ζήσης 
Χρ. Πατσίκας αναφέρθηκε αρχικά 
στους σκοπούς του Ομίλου, τον 
εθελοντισμό όλων των μελών αλ-
λά και στον τρόπο λειτουργίας του 
Ομίλου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη 
μεγάλη επιτυχία των πρώτων 
δράσεων της φετινής χρονιάς και 
το πρόγραμμα «Ανθισμένες Ρο-
δακινιές», φωτογραφίες από τις 
οποίες έφθασαν να γίνουν, όπως 
τόνισε ο Πρόεδρος, πρωτοσέλιδο 
στην εφημερίδα του ΜΕΤΡΟ των 
Βρυξελλών που κυκλοφορεί σε 
500.000 αντίτυπα καθημερινά.

Στην ποδηλατάδα στις «Ανθι-
σμένες Ροδακινιές», συμμετείχαν 
περισσότεροι από 300 ποδηλάτες 
ενώ ιδιαίτερα τονίσθηκε η παρου-
σία πολυμελούς ομάδας φωτο-
γράφων, ερασιτεχνών και επαγ-
γελματιών, που απαθανάτισαν με 
τις μηχανές τους τον κάμπο της 
Βέροιας.

Ακολούθησαν ανακοινώσεις 
για τις επόμενες δράσεις του ΤΟΒ, 
που επεξεργάζεται το Διοικητικό 
Συμβούλιο ενόψει της φετινής 
«Γιορτής του Ροδάκινου» (γα-
στρονομικές-καλλιτεχνικές) που 
πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί από 7-9 Ιουνίου.

Οι εργασίες της συνέλευσης έκλεισαν με συζήτηση και προτάσεις ενώ όπως τονίσθηκε ο ΤΟΒ είναι «ανοικτός» σε 
κάθε τεκμηριωμένη πρόταση.

Μάκης Δημητράκης



Την Ημαθία επισκέφθηκαν την 
Κυριακή 14 Απριλίου οι υποψήφιοι 
ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟ-
ΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Κώστας 
Αρβανίτης και Αλέξανδρος Νικο-
λαϊδης. 

Πρώτη στάση των δύο υποψη-
φίων ήταν στο camp των προσφύ-
γων στην Αλεξάνδρεια, όπου επι-
σκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις διαμο-
νής των προσφύγων καθώς και τις 
υπηρεσίες που βρίσκονται στον ίδιο 
χώρο. Στην συνέχεια επισκέφθηκαν 
το κέντρο της πόλης όπου συνομί-
λησαν με πολίτες.

Στο δημαρχείο της Βέροιας το 
μεσημέρι παραχώρησαν συνέντευ-
ξη τύπου στα ΜΜΕ, όπου αναφέρ-
θηκαν στη σημασία των ευρωεκλο-
γών, στην ανάγκη να κτυπηθεί η 
άνοδος της ακροδεξιάς, δημιουρ-
γώντας μια Ευρώπη δημοκρατική, 
μια Ευρώπη των λαών.

Συγκεκριμένα ο κ. Νικολαΐδης  
αναφέρθηκε στην προσπάθεια που 
κατέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση 
να βγει από τα μνημόνια και την 
κρίση,  ασκώντας μια φιλολαϊκή πο-
λιτική, κρατώντας τον λαό όρθιο. 
Επίσης τόνισε ότι με την πολιτική 
της λιτότητας που άσκησε η Ε.Ε, 
οι λαοί της γύρισαν την πλάτη με 
αποτέλεσμα την άνοδο της ακρο-
δεξιάς πανευρωπαϊκά. Επεσήμανε 
την ανάγκη όλοι οι προοδευτικοί 
πολίτες να υψώσουν το ανάστημα 
τους απέναντι στο φάντασμα της 
ακροδεξιάς και ιδιαίτερα η Ελλάδα 
πρέπει να κάνει την επιλογή στις εκλογές στηρίζοντας τις δυνά-
μεις της  προοδευτικής συμμαχίας, δημιουργώντας ένα πλατύ 
ευρωπαϊκό ρεύμα.

Ο Κώστας Αρβανίτης  τόνισε ότι ``»Αυτοί που δημιούργη-
σαν με την ατζέντα τους το πρόβλημα, αυτοί φωνάζουν τώρα 
για την άνοδο της ακροδεξιάς». Πρόσθεσε ότι η άνοδος της 
ακροδεξιάς οφείλεται και στο γεγονός ότι η Αριστερά στην 
Ευρώπη έχασε την πολιτική της ταυτότητα. Σχολιάζοντας εύ-
στοχα τόνισε ότι , «Η νομεκλατούρα της ΕΕ δεν φοβήθηκε το 
μαύρο τρένο. Αντίθετα συμμάχησε με αυτό. Το κόκκινο τρένο 
φοβάται»..

Αναφερόμενος στην Ημαθία τόνισε ότι την εποχή των παχι-
ών αγελάδων και του ``εκσυγχρονισμού΄΄ η επιχειρηματικότητα 
στην περιοχή κτυπήθηκε από την επιδοτούμενη μεταφορά των 
επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες, με αποτέλεσμα να υπάρ-
ξει αποδόμηση της τοπικής οικονομίας.

Τέλος επεσήμανε ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αύξηση 
των δυνάμεών του ώστε να είναι πρώτο κόμμα.

Στην συνέχεια επισκέφθηκαν το Κέντρο πρόληψης ΠΕ Η-

ΜΑΘΙΑΣ ``ΠΡΟΣΒΑΣΗ΄΄ στην περιοχή της Μπαρμπούτας. Ε-
κεί τους υποδέχθηκαν τα επιστημονικά στελέχη κ. Μπασιούρη 
Φανή (ψυχολόγος), κα Γεωργιάδου Σέβη (κοινωνική λειτουρ-
γός) και η κα Γεώργου Σοφία (κοινωνιολόγος) και το μέλος του 
Δ.Σ κα Αραμπατζή Στέλλα (εκπρόσωπος του Δήμου Νάουσας).

Στην συνάντηση αναπτύχθηκε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση 
για το έργο της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στον τομέα της ενημέρωσης, 
μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων . Επίσης συζητήθηκαν 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς και το νομοθετικό 
πλαίσιο κάτω από το οποίο λειτουργούν, το οποίο δημιουργεί 
πρόσθετα προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Ο Κώστας Αρβανίτης ήταν ιδιαίτερα ενημερωμένος  για 
το έργο της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ αφού είναι και μέλος του Δ.Σ του 
ΚΕΘΕΑ.

Στο τέλος της επίσκεψής τους στο νομό, οι δύο υποψήφιοι 
ευρωβουλευτές ξεναγήθηκαν στην εβραϊκή συναγωγή, όπου 
τους έγινε μια σύντομη ενημέρωση από  την ξεναγό κα Εύη 
Μέσκα.

Τους δύο υποψήφιους ευρωβουλευτές κατά  τη διάρκεια 
της επίσκεψης τους συνόδευαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Η-
ΜΑΘΙΑΣ  Καρασαρλίδου Φρόσω, Ουρσουζίδης Γιώργος και 
Αντωνίου Χρήστος, καθώς και ο συντονιστής της Ν.Ε Κωστό-
πουλος Τάσος και στελέχη της Ν.Ε., υποψήφιου περιφερεια-
κοί σύμβουλοι του ψηφοδελτίου του Χρήστου Γιαννούλη και 
υποψήφιοι δημοτικού σύμβουλοι του ψηφοδελτίου του Αντώνη 
Μαρκούλη.
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Επιμορφωτική ημερίδα 
για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων συμπεριφοράς

Στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας  τη Δευτέρα 15 Απριλίου πραγματοποιήθηκε 
ενδοσχολική επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο «Προβλήματα συμπεριφοράς και αντι-
μετώπισή τους». Η επιμορφωτική ημερίδα διοργανώθηκε από τον Συντονιστή Εκ-
παιδευτικού Έργου κ. Γεώργιο Μακαρατζή και τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
κ.Ευαγγελία Μπούτσκου του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με 
τον Σύλλογο Διδασκόντων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

 Σύλλογος  Γονέων & Κηδεμόνων 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας: 

ΠΡΟΣΟΧΗ… Επικίνδυνο κτίσμα 
και κίνδυνος τραυματισμού, 

στο κέντρο της πόλης!
Από τον Σύλλογο  Γονέων & 

Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου  Βέροιας επισημένονται 
τα εξής:

«Τι πιο λογικό να σκεφτεί κα-
νείς ότι πρόκειται για ένα κτίσμα 
παλιό, σε ένα ξεχασμένο οικόπε-
δο. Απλά, η πινακίδα της Τεχνικής 
Υπηρεσίας προειδοποιεί πως αν 
τυχόν περάσει κανείς από κοντά, 
ας προσέχει. 

Πόσο μπορεί όμως κανείς να 
αποδώσει στην τύχη έναν κίνδυνο 
ή ένα δυσάρεστο συμβάν, όταν 
δίπλα, κάτω και πολύ κοντά από 
ένα επικίνδυνο (με τη βούλα ει-
δικών) κτίριο - βυζαντινό μνημείο 
- κάθε μέρα παίζουν ανήλικα παι-

διά, παραπάνω από τριακόσια στον αριθμό! 
Γι` αυτή την κατάσταση - από το 2016 - και ως διαμαρτυρία στα μη ευήκοα ώτα 

των υπευθύνων εκφράζουμε την ανησυχία και την αγανάκτησή μας για τη στάση και 
συμπεριφορά των υπεύθυνων υπηρεσιών. Ανησυχούμε για την ασφάλεια των παι-
διών μας που κινούνται και παίζουν εκεί, καθώς και όλων των παρευρισκόντων στον 
προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας. Η επιτήρηση των παιδιών από 
τους/τις εκπαιδευτικούς στα διαλείμματα αποτελεί μία αγχώδη κατάσταση αυξημένης 
ευθύνης Επίσης εκτός της λειτουργίας του σχολείου, ο χώρος χρησιμοποιείται από α-
θλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και ως χώρος ελεύθερων αθλοπαιδιών για τις 
ψυχαγωγικές ανάγκες της γειτονιάς. 

Συγκεκριμένα το πρόβλημα έχει ως εξής:
1.Τον Μάιο του 2016 διαπιστώθηκε ότι η κεραμοσκεπή του Ι.Ν.του Αγ. Στεφάνου 

Βέροιας, βυζαντινό μνημείο, που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας και αποτελεί όμορο κτίριο του προαύλιου χώρου του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Βέροιας, παρουσιάζει πρόβλημα σταθερότητας (ορατό με το μάτι, έγγραφη 
διαπίστωση της πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας για την επικινδυνότητα της στέγης 
μετά από αυτοψία). 

2. Μετά από συζητήσεις με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων του 1ου ΔΣ 
Βέροιας, το θέμα αναφέρθηκε σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες: 

β. στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συ-
ντήρηση των σχολικών κτιρίων.

γ. στην Ι.Μητρόπολη Βεροίας και στην Εκκλησιαστική κοινότητα του Ι.Ν.Αγ. Ιωάν-
νη του Ελεήμονος, στην οποία ανήκει ο ναός.

δ. στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, γιατί ο ναός αποτελεί βυζαντινό μνημείο 
και οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτόν πρέπει να έχει την έγκρισή της.

ε. κατατέθηκε και συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας (στα 
προ ημερησίας διατάξεως θέματα). 

Μέχρι σήμερα - Απρίλιος 2019 – και μετά από τρία ολόκληρα χρόνια, η κατάσταση 
παραμένει μετέωρη με αυξημένη επικινδυνότητα για την ασφάλεια των παιδιών. 

Πριν  χρειαστεί να απολογούμαστε για τετελεσμένα γεγονότα,  να αναζητούμε 
ευθύνες και αμελείς υπευθύνους ΖΗΤΑΜΕ την άμεση λύση του προβλήματος, την 
άμεση επισκευή της κεραμοσκεπής.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. 
Μάγδα Ναζλίδου-Ασίκη»

Ενημερωτική 
συνάντηση μελετητών 

στην ΑΝ.ΗΜΑ. 
για το νέο LEADER

Ο πρόεδρος της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. κ.Τεληγιαννίδης Θεό-
φιλος, ενημερώνει ότι  στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα 
(CLLD LEADER) του τοπικού της προγράμματος, η Ο.Τ.Δ. 
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση που 
θα πραγματοποιηθεί για τους Μελετητές – Γραφεία Συμ-
βούλων, καθώς και για όλους όσους εμπλακούν ενεργά 
με την προετοιμασία και την υποβολή των Αιτήσεων Στή-
ριξης, αύριο Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 στις 11:00π.μ., στα 
γραφεία της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. (Θεσσαλονίκης 46) στη Βέροια.

Στην συνάντηση θα παρουσιασθούν αναλυτικά:
-η Πρόσκληση
-τα Παραρτήματα αυτής
-ο οδηγός συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης στο 

Π.Σ.Κ.Ε. 
-τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Επιλογής
Υπενθυμίζεται ότι Περιοχή Παρέμβασης του Τοπικού 

Προγράμματος, αποτελεί το σύνολο των Δημοτικών και Το-
πικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, 
ΕΚΤΟΣ των πολεοδομικών συγκροτημάτων των Δήμων 
Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας, ενώ ως ημερομηνία 
έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής έχει οριστεί η 15η 
Απριλίου 2019 (ώρα 13:00΄) και λήξης η 1η Ιουλίου 2019 
(ώρα 15:00).

Περιοδεία στην Ημαθία από τους 
υποψήφιους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 

Κώστα Αρβανίτη και Αλέξανδρο Νικολαϊδη



Βιβλιοπαρουσίαση: «Από τον 
Σλαβομακεδονισμό στον Σκοπιανό 

Μακεδονισμό - 
Η γενεαλογία 

μια εθνολογικής 
λαθροχειρίας»

Οι Εκδόσεις «Μπαρμπουνάκης» και ο «Χορευτι-
κός Όμιλος Βέροιας» παρουσιάζουν το βιβλίο «Από 
τον Σλαβομακεδονισμό στον Σκοπιανό Μακεδονισμό 
- Η γενεαλογία μια εθνολογικής λαθροχειρίας», των 
συγγραφέων Νικόλαου Βασιλειάδη και Δημήτρη Ε. 
Ευαγγελίδη, στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας την 
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στις 6.30΄ μμ.

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Πρόεδρος του 
Χ.Ο. Βέροιας κ. Ιωάννης Τσιαμήτρος και θα συντο-
νίσει ο κ. Ηλίας Χασιώτης, ερευνητής της Ιστορίας 

Δυτ. Μακεδονίας. Θα 
μιλήσουν οι συγγραφείς 
του βιβλίου, Νικ. Βασι-
λειάδης Καθηγητής Νε-
ώτερης Ιστορίας του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας 
και Δημ. Ευαγγελίδης, 
πολιτικός αναλυτής.

Το βιβλίο της «Χίλιες ανάσες»
 παρουσιάζει στη Βέροια 

η Ιωάννα 
Καρυστιάνη, 

παρουσία 
και του Παντελή 

Βούλγαρη
  Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ημαθίας,η ΕΛ-

ΜΕ Ημαθίας , η ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας 
και οι εκδόσεις Καστανιώτη παρουσιάζουν το 
νέο βιβλίο της Ιωάννας Καρυστιάνη ,“ΧΙΛΙ-
ΕΣ ΑΝΑΣΕΣ”, την Τετάρτη 17 Απριλίου, στις 
7:30μμ  στην Ελιά.

 Για το βιβλίο θα μιλήσουν
• η Ευγενία Καβαλλάρη, πρόεδρος του 

Συνδέσμου Φιλολόγων Ημαθίας
• η Έφη Λιακοπούλου,φιλόλογος του 5ου 

ΓΕ.Λ Βέροιας.
 Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει 

ένα αφιέρωμα στον κορυφαίο Έλληνα σκηνο-
θέτη Παντελή Βούλγαρη.

 
του Μάξιμου Χαρακόπουλου*
 
Η παρουσίαση του προγράμματος 

της Νέας Δημοκρατίας για την παιδεία, 
ήταν αφορμή να ανατρέξω στην περίο-
δο που διέτελεσα τομεάρχης Παιδείας 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν με 
τους συνεργάτες μου αρχικά συγκροτή-
σαμε εκ του μηδενός τον Τομέα και, εν 
συνεχεία, εργαστήκαμε για την διαμόρ-
φωση του κυβερνητικού μας προγράμ-
ματος. 

Θυμούμαι τι απήντησα στον πρόεδρο 
Κυριάκο Μητσοτάκη όταν, στην πρώτη 
μας συνάντηση μετά τον ορισμό μου 
ως τομεάρχη Παιδείας, μου ζήτησε να 
του εκθέσω πώς ιεραρχώ τα ζητήματα 
στην παιδεία, αλλά και πώς αντέδρασα 
όταν 1,5 χρόνο μετά μου ζήτησε να με-
ταπηδήσω στον Τομέα Προστασίας του 
Πολίτη. 

Α) Πιστεύω ότι καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση 
δεν μπορεί να γίνει στην παιδεία εάν πρώτα δεν 
εμφυσήσουμε αίσθημα ασφάλειας στους εκπαι-
δευτικούς. Γιατί, δυστυχώς, η προπαγάνδα του 
ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την αξιολόγηση, έχει δημι-
ουργήσει ένα κλίμα φόβου αν όχι τρομοκρατίας 
ότι επίκεινται απολύσεις εάν ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης γίνει πρωθυπουργός. Χαίρομαι, γιατί ο 
πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η αξιολόγηση δεν έχει 
τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά στόχο την επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να στέκονται 
με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην αίθουσα και, 
βεβαίως, δεν έχει καμία σχέση με απολύσεις!

Β) Στην Ελλάδα οι εκάστοτε υπουργοί Παι-
δείας θέλουν να ενδυθούν το μανδύα του με-
ταρρυθμιστή και οι όποιες μεταρρυθμίσεις περι-
ορίζονται συνήθως στον τρόπο εισαγωγής στα 
πανεπιστήμια. Μάλιστα, οι “μεταρρυθμίσεις” δεν 
διαφέρουν μόνο από κόμμα σε κόμμα, αλλά και 
από υπουργό σε υπουργό του ιδίου κόμματος! 
Οι βέλτιστες πρακτικές διεθνώς δείχνουν ότι θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην προσχολική 
αγωγή, στο υποχρεωτικό διετές νηπιαγωγείο και 
το πραγματικά ολοήμερο σχολείο, εκεί όπου χτί-
ζονται χαρακτήρες και διαμορφώνεται ουσιαστικά 
η επόμενη γενιά πολιτών. Επιπλέον, θα πρέπει 
να πάψει η τεχνική εκπαίδευση να αποτελεί τον 
“φτωχό συγγενή” στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, 
με αποτέλεσμα το χαμηλό ενδιαφέρον μαθητών 
προς αυτήν. Τέλος, πολλά πρέπει να γίνουν έτσι 
ώστε η παρεχόμενη ειδική αγωγή να ανταποκρι-
θεί στο μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όταν, πλέον, ολοκληρώθηκε αυτή 

η διαδρομή του 1,5 έτους και ο πρόεδρος προ-
χώρησε στον “ανασχηματισμό” του σκιώδους 
υπουργικού του συμβουλίου, ζητώντας μου να 
αναλάβω τον Τομέα Προστασίας του Πολίτη, σκε-
πτόμενος φωναχτά είπα ότι “ενάμισι χρόνο τώρα 
ένιωθα σαν να δίνω κάθε μέρα πανελλήνιες ε-
ξετάσεις”! Ο όγκος δουλειάς του Τομέα Παιδείας 
είναι τόσο μεγάλος που απαιτεί διάβασμα και 
διαρκή εγρήγορση.

Το πρόγραμμα της ΝΔ για την παιδεία επιβε-
βαιώνει ότι είμαστε ένα φιλελεύθερο, πατριωτικό 
και λαϊκό κόμμα. Η δημόσια παιδεία είναι το όχη-
μα κοινωνικής κινητικότητας. Το δημόσιο σχολείο 
είναι αυτό που δίνει τη δυνατότητα στον γιο του 
αγρότη από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, στην 
κόρη του κτηνοτρόφου από την Ήπειρο και την 
Κρήτη, στον γιο του εργάτη από τη Θράκη και την 
Πελοπόννησο, στην κόρη του βιοπαλαιστή από 
τη Ρούμελη, στο παιδί του ψαρά από τα νησιά, 
να έχει ευκαιρίες για μία καλύτερη ζωή. Γι’ αυτό 
και έμπρακτα στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο. 
Η επιμονή μας στην αριστεία, στη δημιουργία 
πρότυπων σχολείων στην έδρα κάθε νομού, στη 
λειτουργία πραγματικά ολοήμερων σχολείων και 
στην πιστοποίηση της ξένης γλώσσας εντός του 
δημόσιου σχολείου, υπηρετεί αυτόν τον στόχο. 
Την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε 
όλα τα παιδιά. 

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι τομεάρχης 
Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατί-
ας, βουλευτής Λαρίσης
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Εξομολογήσεις για τη 
δημόσια παιδεία…
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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
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Με εύκολες νίκες 
των ομάδων που προ-
πορεύονται στον βαθ-
μολογικό πίνακα της Α’ 
κατηγορίας της ΕΠΣ Η-
μαθίας, ολοκληρώθηκε 
η  προτελευταία αγω-
νιστική του πρωταθλή-
ματος.

Τα Τρίκαλα και ο 
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας 
πέρασαν με... υγιεινό 
περίπατο από Κλει-
δί (7-1) και Επισκοπή 
(9-1) αντίστοιχα, ενώ η 
Νάουσα και το Ροδο-
χώρι δεν δυσκολεύτη-
καν στις έδρες τους, με 
τους «κυανόλευκους» 
να επικρατούν 3-1 του 
Μακροχωρίου και τους 
«κιτρινομπλέ» να κερ-
δίζουν με 3-0 τη Μαρί-
να.

Στην ουρά της βαθμολογίας, 
τα πράγματα δείχνουν να ξεκαθα-
ρίζουν αρκετά, αφού έγιναν γνω-
στές οι τρεις από τις τέσσερις ο-
μάδες που θα πάρουν μέρος στα 
πλέι άουτ.

Η Αγ. Μαρίνα με το σπουδαίο 
διπλό που πήρε στο Πλατύ (2-
1) κλείδωσε την παραμονή της 
στην κατηγορία, όπως και ο Αχιλ-
λέας Νάουσας που κέρδισε με 3-0 
στην Αγ. Βαρβάρα (εκκρεμεί και η 

απόφαση για το ματς που διακό-
πηκε με το Κλειδί).

Στα πλέι άουτ θα αγωνιστούν 
η Επισκοπή, το Παλαιοχώρι (έ-
χασε 2-1 στην Χαρίεσσα) και η 
Μελίκη που πήρε σημαντική νίκη 
επί του Κοπανού με 2-0, ενώ εκ-
κρεμότητα υπάρχει για την τέταρ-
τη ομάδα που θα μετέχει σε αυτά, 
αφού Μαρίνα και Κλειδί μάχονται 
για την αποφυγή της 15ης θέση 
που οδηγεί απευθείας στον υπο-
βιβασμό και μάλιστα την τελευταία 
αγωνιστική παίζουν μεταξύ τους 

στην έδρα της Μαρίνας! 
Βέβαια υπάρχει και η α-
πόφαση για το ματς με 
τον Αχιλλέα Νάουσας, 
όπου το Κλειδί αποχώ-
ρησε και το πιθανότερο 
είναι να τιμωρηθεί με α-
φαίρεση βαθμών και να 
υποβιβαστεί απευθείας.

Α’ΕΠΣΗ
29ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πλατύ-Αγ. Μαρίνα:  . 1-2
Ροδοχώρι-Μαρίνα: .  3-0
Νάουσα-Μακροχώρι:  3-1
Κλειδί - Τρίκαλα:  .... 1-7
Μελίκη - Κοπανός:  . 2-0
Αγ. Βαρβάρα - Αχιλλέας Ν.:  0-3

Χαρίεσσα - Παλαιοχώρι:  . 2-1
Επισκοπή - ΠΑΟΚ Αλεξ.:  1-9

Ηβαθμολογία
1) Τρίκαλα  .........................76
2)ΠΑΟΚ Αλεξ.  ...................72
3) Νάουσα  ........................68
4) Ροδοχώρι ......................67
5) Πλατύ  ...........................53
6) Κοπανός  .......................42
-Χαρίεσσα  .........................42
8) Αγ. Μαρίνα  ....................40
9) Μακροχώρι  ...................38
10) Αχιλλέας Ν.  .................36
11) Επισκοπή  ...................31
12) Παλαιοχώρι  .................30
13) Μελίκη  ........................22
14) ΑΟ Μαρίνα  ..................18
15) Κλειδί  ..........................17
16) Αγ. Βαρβάρα .................7 

Επόμενηαγωνιστική
Σάββατο20/4

Τρίκαλα- Αγ. Βαρβάρα 
Ροδοχώρι - Πλατύ 
Κοπανός- Χαρίεσσα 
Αγ. Μαρίνα - Νάουσα 
ΑΟ Μαρίνας- Κλειδί 
Αχιλλέας Ν.- Επισκοπή
Μακροχώρι- Μελίκη 
Παλαιοχώρι- ΠΑΟΚ Αλεξ. 

πηγή kerkidasport.gr
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Ο Σύλλογος Παλαιμάχων Ποδο-
σφαιριστών ΓΑΣ και ΠΑΕ 
Βέροια, μετά την κατάκτηση 

του πρωταθλήματος του 2ου ομίλου 
της Γ΄ Εθνικής και την άνοδο στην 
επόμενη κατηγορία, εκφράζει δημόσια 
τα θερμά της συγχαρητήρια σε όλους 
τους συντελεστές της πανάξιας επιτυ-
χίας.

Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της Βέροιας νοι-
ώθουν περηφάνια που η «βασίλισσα» του βορρά 
επανήλθε στα επαγγελματικά πρωταθλήματα και 
ευχόμαστε με τη βοήθεια όλων όσων την αγαπούν, 

να πετύχει σύντομα την επάνοδό της στα «σαλόνια» 
του ελληνικού ποδοσφαίρου, εκεί που πραγματικά 
της αξίζει.

Η ένδοξη ιστορία της με την ανάδειξη σπουδαίων 
ποδοσφαιριστών, αλλά και την ανταγωνιστική της 
παρουσία απέναντι σε σημαντικές και ιστορικές ο-
μάδες, αποτελούν παρακαταθήκη μιας νέας πορείας 
με την συμμετοχή, την συνδρομή και την συμπαρά-
σταση όλων των τοπικών, υγειών, δυνάμεων της 
περιοχής μας.

Ως παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές θα είμαστε κοντά 
της, όπως πράξαμε στο απώτερο και στο πρόσφατο 
παρελθόν της. « 

ΓιατοΔ.Σ
OΠρόεδρος

ΤάκηςΠαπατζίκος

ΟιπαλαίμαχοιτηςΒέροιαςσυγχαίρουν
γιατηνάνοδοτης«βασίλισσας»

Α’ΕΠΣΗ
Εύκολες νίκες για τους πρωτοπόρους, 
ξεκαθαρίζουν τα πράγματα στην ουρά

Μίνι τουρνουά Ακαδημιών
στις 22-23-24 Απριλίου 

1ο Queen’s cup ποδοσφαίρου 

H VeriaFC σε συνεργασία με την περιφέρεια, τον δήμο Βέροιας και την Ε.Π.Σ Η-
μαθίας διοργανώνουν το 1ο Queen’s cup στην μνήμη του Αστέριου Μαρκούση και του 
Χρήστου Πετρίδη. Ένα τουρνουά ακαδημιών που θα καθιερωθεί!

ΕΠΣΗ
Ξεκίνησαν τα πλέι οφ 

στην Γ’ κατηγορία 
Αποτελέσματα
καιβαθμολογίες

Ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής τα πλέι οφ της Γ’ κατη-
γορίας της ΕΠΣ Ημαθίας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και 
οι βαθμολογίες:

Γ’ΕΠΣΗ(Playoff)-1ηαγωνιστική
1ος όμιλος
Ακαδ. Τρικάλων - Καψόχωρα:  ..................................2-2
Κυψέλη - Συκιά:  ........................................................4-1

Ηβαθμολογία
1. Κυψέλη  .................................................................. 26
2. Ακαδ. Τρικάλων  ..................................................... 19
3. Καψόχωρα  ............................................................. 17
4. Συκιά  ...................................................................... 16

2ος όμιλος
Μακεδονικός Ρόδακα - Ζερβοχώρι:  ..........................1-0
Άχθος Αρούρης - Δόξα Νάουσας:  .............................2-1

Ηβαθμολογία
1. Άχθος Αρούρης  ...................................................... 31
2. Μακεδ. Ρόδακα  ...................................................... 27
3. Δόξα Νάουσας  ....................................................... 22
4. Ζερβοχώρι  ............................................................. 20
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Μετά το τέλος 
του αγώνα 
Αγρίνιο – 

Φίλιππος Βέροιας ο 
τεχνικός της ομάδας 
του Φιλίππου δήλω-
σε στο filipposbc.gr: 
“Κατ αρχάς συγχα-
ρητήρια στην ομάδα 
του Αγρινίου και 
στον κοουτς για τη 
νίκη. Ήταν ένα πολύ 
δυνατό παιχνίδι που 
κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Μπορούμε 
και πρέπει να είμαστε ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ 
για τους παίκτες μας. Για ΟΛΟΥΣ. ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΟΧΟΥΣ ΕΝΤΕΚΑ. Είπαμε 
και στην αρχή και στο ημίχρονο ότι 
δεν πρέπει να είμαστε ούτε ΥΠΟΤΑ-
ΚΤΙΚΟΙ ούτε ΡΑΓΙΑΔΕΣ.

Ούτε αβροί μέσα στην καλή τη νύχτα. Το έκαναν 
πράξη και με το παραπάνω. Ήμασταν ΑΝΔΡΕΣ 
και ΓΕΝΝΑΙΟΙ. ΗΜΑΣΤΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. 
Χάσαμε τρεις παίκτες με πέντε φάουλ. 
Κοθρα ,Παραπουρα και Παπαδόπουλο. 
ΑΝΤΕΞΑΜΕ.

Για ΠΟΛΛΕΣ φάσεις έχουμε ενστάσεις 
και θα χρειαστεί να δούμε το βίντεο του 
αγώνα για να είμαστε σίγουροι για τις απο-
φάσεις των έντιμων διαιτητών.

Κρατάμε το γκολ αβεραιητζ και συνε-
χίζουμε. Ο αγώνας μας για την τετράδα 
την τριάδα ή και την απ ευθείας άνοδο 
συνεχίζεται. Να πω όμως και κάτι ακόμη. 
Ο περιφερόμενος δερβίσης με το καφέ 
κοστούμι και το μεταξωτό μαντηλάκι, τον 
φλώρο με το μούσι εννοώ, που περιφερό-
ταν πίσω από τον πάγκο μας και έβριζε τις 
μάνες μας, των παικτών και τη δίκη μου, 
είναι ΓΕΛΟΙΟΣ. Και θα πρέπει να ξέρει ότι 
η ΥΒΡΙΣ τιμωρείται. 

Δήλωση του προέδρου της επιτροπής 
μπάσκετ Ηλία Λαζού. 

“Μπράβο στα παλληκάρια μου, παρά 
την ήττα στην παράταση. Εχθρική διαιτη-
σία, περιφερόμενοι wannabe νταήδες με 
κοστούμια που βρίζανε μητέρες κ τα θεία, 
ατσάλινη η ΟΜΑΔΑ μας άγγιξε το όνειρο...
μόνο περηφάνια γιαυτό το team κ συνεχί-
ζουμε με ΨΗΛΑ το κεφάλι».

ΑνακοίνωσητηςΕπιτροπής
ΜπάσκεττουΦιλίππουΒέροιας

Δύο μέρες μετά τον αγώνα της ομάδας 
μας στο Αγρίνιο και με κρύο αίμα πια, κά-
νοντας μια ανασκόπηση στα γεγονότα που 
συνέβησαν πριν την έναρξη και κατά τη 

διάρκεια του εν λόγω αγώνα, 
θα θέλαμε να αναρωτηθούμε :

1.  Πως γίνεται να διεξάγο-
νται αγώνες Εθνικών Κατηγορι-
ών κάτω από αυτές τις συνθή-
κες ζούγκλας και τρομοκρατίας 

2.  Πως γίνεται δήθεν νταή-
δες κουστουμαρισμένοι «πρόε-
δροι» ομάδων να περιφέρονται 
προκλητικά ανεμπόδιστοι πίσω 
από τον πάγκο των φιλοξενού-
μενων, καθυβρίζοντας απρο-
κάλυπτα θεία, μητέρες, παίκτες 
και προπονητές, μένοντας ατι-
μώρητοι.

Επίσης, αισθανόμαστε την 
ανάγκη να :

1.  Συγχαρούμε τους διαιτητές του αγώνα για την 
έντιμη προσπάθειά τους κάτω από εξαιρετικά αντίξο-
ες συνθήκες

2. Βγάλουμε το καπέλο στους συνοδούς της ομά-
δας μας για την άψογη συμπεριφορά τους και στους 
αθλητές και προπονητές μας για το ήθος, την άψογη 
συμπεριφορά τους και τα τεράστια ψυχικά και αγωνι-
στικά τους αποθέματα.

Ο καθένας μας γνωρίζει ότι η ζωή είναι ρόδα και 
γυρίζει και ότι τα εποχιακά φρούτα έχουν ημερομηνία 
λήξεως.
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Το φετινό Ραλλυ Φίλιππος (20-
21 Απριλίου 2019) επιστρέφει 
και πάλι στο αγαπημένο από 

πολλούς «Πολυδένδρι». Μια ειδική 
διαδρομή 18 χιλιόμετρων  και 80 
στροφών (3 φόρες επαναλαμβανό-
μενη), που κάθε χρόνο επιφυλάσσει 
αρκετές εκπλήξεις και χορταστικό 
θέαμα στον κόσμο που θα ανεβεί στο 
βουνό για να θαυμάσει τα  αυτοκί-
νητα τα οποία θα παλέψουν κόντρα 
στα χρονόμετρα.

Εκεί θα βρίσκεται για 2η συνεχή χρονιά κι ένα 
δικό μας παιδί . Μπιλαδέρης Βασίλης Junior στη 
θέση του οδηγού , μετά από μια παρουσία 3 ετών 
στον θεσμό του Κυπέλλου Αναβάσεων Βορείου 
Ελλάδος με αξιοσημειωτες διακρίσεις. 

Έτσι λοιπόν και  φέτος θα συμμετέχει στον το-
πικό αγώνα συνεχίζοντας την παράδοση που έχει 
η οικογένεια του . Διπλά του στη θέση του συνο-
δηγού φέτος ο Μπιλαδέρης Φώτης ο οποίος μετά 

από μια 5ετη απουσία επιστρέφει στην ενεργό 
δράση . Το πλήρωμα με το ανανεωμένο και πολύ 
δυνατό  Honda Civic (τι άλλο?) θα δώσει το παρόν 
και την δική του μάχη στοχεύοντας στο καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα .

Να θυμίσουμε ότι στο περσινό διπλό Φίλιππος 
– Θερμαϊκού το Σαββάτο τερμάτισε στη 8η θέση 
της γενικής κατάταξης,την Κυριακή όμως μετά από 
μια μηχανική βλάβη αποσύρθηκαν καθώς τέθηκαν 
εκτός ωραρίου.

Ραντεβού στο βουνό λοιπόν το πρωί της Κυρια-
κής 21 Απριλίου 2019. Τα αυτοκίνητα θα αναχωρή-
σουν από την Πλατεία Δημαρχείου στις 11:00 και 
το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο θα πάρει εκκίνη-
ση από την Ειδική Διαδρομή στις 11:23. Ο δρόμος 
θα κλείσει για τους θεατές μία (1) ώρα νωρίτερα 
δηλαδή στις 10:00. Παρακαλούμε τους φίλους 
θεατές να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των 
οργανωτών και των κριτών για να έχουμε έναν α-
σφαλή και απολαυστικό αγώνα. 

Το Σάββατο 20 Απριλίου 2019 από τις 16:00 έ-
ως τις 18:00 θα διεξαχθεί ο Τεχνικός Έλεγχος στην 
οδό Ελιάς, στον πιο πολυσύχναστο δρόμο της Βέ-
ροιας. Στην συνέχεια στις 21:00 θα διεξαχθεί η Πα-
νηγυρική - Εορταστική εκκίνηση για την καλύτερη 
προβολή του αγώνα και των πληρωμάτων.

ΡάλλυΦίλιππος
Ένας αγώνας ορόσημο για το Κύπελλο 

Άσφαλτου Ράλλυ Βορείου Ελλάδος

ΔημήτρηςΓκίμας:«Αντέξαμεγιατί
είμαστεοικογένεια»
ΗλίαςΛαζός:«Μπράβο
σταπαλληκάριαμου»

Με εντυπωσιακή συγκομιδή μεταλλίων επέ-
στρεψε από την Κομοτηνή η αποστολή του Α.Σ. 
ΑμεΑ «Εν Σώματι Υγιεί» Βέροιας, όπου το Σάββατο 
13 Απριλίου διεξήχθη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Αντιπτέρισης ΑμεΑ (ParaBadminton) 2019, με τη 
συμμετοχή 14 αθλητών από 6 αθλητικά σωματεία. 
Οι αγώνες τελούσαν υπό την αιγίδα του Δήμου 
Κομοτηνής, της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ και του τοπικού σω-
ματείου «Ηρόδικος».

Ο μοναδικός αθλητής που συμμετείχε από το 
σωματείο της Βέροιας, ο Θωμάς Αριστοτέλης Κα-
ραγιάννης, κατάφερε και έφερε στην πόλη 2 χρυσά 
μετάλλια σε Απλό Ανδρών (Κατ. SL3) και Διπλό 
Μικτό και 1 αργυρό μετάλλιο στο Διπλό Ανδρών με 
συμπαίκτη την Βεροιώτη Κάπα Κωνσταντίνο, που 
ανήκει στο «Εν Σώματι Υγιεί», αλλά φέτος αγωνίζε-
ται δανεικός στους «Αετούς» Θεσσαλονίκης.

Οι προσπάθειες όλων των αθλητών ήταν εντυ-
πωσιακές, κάτι που φανερώνει και αναδεικνύει 
ότι το ParaBadminton αν και νέο άθλημα, κερδίζει 
συνεχώς έδαφος στις καρδιές των αθλητών με κι-
νητικές αναπηρίες.

Ο Καραγιάννης, που επέστρεψε σε Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα ParaBadminton μετά από το 2017, α-
γωνίστηκε στην κατηγορία SL3 (αθλητές με αναπη-
ρία στα κάτω άκρα, αλλά αγωνίζονται όρθιοι). Στο 
Διπλό Ανδρών είχε συμπαίκτη τον Κάπα Κωνστα-
ντίνο, o οποίος ταξινομήθηκε στην κατηγορία SL4 

(αναπηρία στο ένα κάτω άκρο) και στο Διπλό Μικτό 
αγωνίστηκε με την Χαριτίδου Σωτηρία (SU5 - ανα-
πηρία στο άνω άκρο), του σωματείου Ηρόδικος.

Την αποστολή συμπλήρωνε ο αθλητής Πετρό-
πουλος Στράτος, ο οποίος αγωνίστηκε επί 2 έτη 
«δανεικός» στο «Εν Σώματι Υγιεί» και φέτος αγω-
νίστηκε με το σωματείο Π.Α.Σ.Κ.Α. όπου ανήκει. 
Συνοδός των αθλητών ήταν ο προπονητής ΑμεΑ κ. 
Καραϊωσήφ Αλέξανδρος.

ΑναλυτικάτααποτελέσματατουΚαραγιάννη
ΑπλόΑνδρώνSL3
Καραγιάννης (Εν Σώματι Υγιεί) - Ντεφίδης (Κότι-

νος Αλεξ/πολης) = 2-0 (21-13 / 21-18)

ΔιπλόΑνδρών
Καραγιάννης (Εν Σώματι Υγιεί)/Κάπας (Αετοί 

Θ.)-Καραμανλίδης/Ντεφίδης (Κότινος)= 0-2 (17-21 
/ 15/21)

Καραγιάννης/Κάπας - Χαριτίδου (Ηρόδικος)/
Ποτουρίδου (Κότινος)= 0-2 (09-21 / 05-21) (Εκτός 
Συναγωνισμού)

ΔιπλόΜικτό
Καραγιάννης/Χαριτίδου - Ντεφίδης/Ποτουρίδου 

= 2-0 (21-08 / 21-10)
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι οι αθλητές 

Πετρόπουλος και Καπάς κατέκτησαν το χρυσό και 
χάλκινο μετάλλιο στο Απλό Ανδρών κατ. SL4-SU5)

Εντυπωσιακήηπαρουσίατου
«ΕνΣώματιΥγιεί»στοΠανελλήνιο
ΠρωτάθλημαParaBadminton



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ε3 τμήματος  του σχο-
λείου μας συμμετείχαν στη Μαθητική Εβδομάδα δράσης της 
Actionaid  (8-12 Απριλίου 2019) με θέμα «Πορεία με Στόχο: 
Βιώσιμες πόλεις και Βιώσιμες κοινότητες.

Στα πλαίσια αυτής της συμμετοχής, διαμορφώθηκαν τα 
παρτέρια του σχολείου με διάφορα φυτά διακοσμώντας μ’ 
αυτόν τον τρόπο τους εξωτερικούς χώρους και αυξάνοντας το 
πράσινο.

Ευχαριστούμε  τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Παπαδόπουλο 
Βασίλη  και τη Διεύθυνση του Τμήματος Πρασίνου και Περιβάλ-
λοντος του Δήμου Βέροιας για την άμεση ανταπόκριση και την 
πολύτιμη βοήθειά τους , τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή όσο 
και σε προσωπικό, διότι συνετέλεσαν σημαντικά στην επιτυχή 
έκβαση της δράσης μας. 

Πριν λίγες μέρες, φίλοι α-
ναγνώστες, είχα την τιμή να 
προσκληθώ, σε γνωστό ζαχα-
ροπλαστείο της πόλης για έναν 
καφέ, από τον (συνταξιούχο 
πλέον) γιατρό και εξαίρετο άν-
θρωπο κ. Θεόδωρο Πολυχρο-
νιάδη.

Οποία, όμως, ήταν η έκπλη-
ξή μου όταν, μετά την ευγενι-
κή προσφορά του καφέ, μου 
προσέφερε και το τελευταίο του 
βιβλίο με τίτλο: «ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ (ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ) 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ».

Κατ’ αρχήν, επιθυμώ να 
συγχαρώ ειλικρινά την ΚΙΝΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ που αγωνίστηκε (δεν είναι 
υπερβολή ούτε σχήμα λόγου), 
ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ, για τη σωτηρία 
της γνωστής, ως ΠΑΛΑΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ, Εκκλησί-
ας. Προσέτι, θα παρακαλούσα την εν λόγω ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΩΝ (και όχι μόνο), να αγωνιστούν για την 
αφαίρεση των εξωτερικών «ξένων σωμάτων», τα 
οποία, αν και δεν είμαι ειδήμων, φαίνονται, όντως, 
ως «ξένο σώμα».

Το βιβλίο, μετά τον πρόλογο του συγγραφέα, 
ακολουθεί ο εξαίρετος πρόλογος του Φιλόλογου, 
συγγραφέα, ιστορικού Θωμά Γαβριηλίδη.

Χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια.

Το πρώτο κεφάλαιο αφι-
ερώνεται στο ταλαιπωρημένο 
Βυζαντινό Μουσείο του 11ου 
αιώνος, στην «ΠΑΛΑΙΑ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΗ», όπως την χαρα-
κτηρίζει.

Γύρω από το χώρο αυτό, 
πέρασε ο συγγραφέας τα παι-
δικά του χρόνια και όχι μόνο και 
ως εκ τούτου, είναι συναισθη-
ματικά δεμένος με αυτόν.

Περιγράφει τους αγώνες 
που έγιναν, για να φτάσει σ’ 
αυτό το σημείο το μνημείο. Και 
πιστεύω πως οι αγώνες πρέπει 
να συνεχισθούν, για το λόγο 
που ανέφερα.

Το δεύτερο κεφάλαιο περι-
λαμβάνει διηγήματα με ήρωες 
ανθρώπους που έζησε τόσο 

στην (ας πούμε) επαγγελματική 
του σταδιοδρομία, όσο και στην ιδιωτική του ζωή.

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει παρουσιάσεις 
έργων αξιολόγων πνευματικών ανθρώπων της Βέ-
ροιας (Φώτη Σιμόπουλου, Ορέστη Σιδηρόπουλου, 
Δημήτρη Κλήμη, Δημ. Στυλιανίδη, Θωμά Σωτηρό-
πουλου, Αναστασίου Πατσίκα, Νίκου Καλιγά).

Και τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζει 
εκλεκτά ποιήματα δικά του, που όχι μόνο συγκινούν, 
αλλά και προβληματίζουν.

Φίλτατε κ. Πολυχρονιάδη:
1. Ευχαριστώ για την τιμή της προσφο-

ράς σας.
2. Συγχαρητήρια, τόσο για το πόνημά 

σας, όσο και για την όλη πολιτεία σας.
3. Μη σταματάτε, με τους ενεργούς πο-

λίτας, να αγωνίζεσθε. Το έργο δεν τελείωσε.
Με πολλές ευχές.

Ιερεύς: Παναγιώτης Σ. Χαλκιάς
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

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

και συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

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

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

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

Ο Παντελής 
Βούλγαρης 

σήμερα στο 4ο 
ΓΕΛ Βέροιας

Τους μαθητές  του 4ου ΓΕΛ Βέροιας 
και του 606 Σχολείου Αγίας Πετρούπο-
λης, συναντά ο γνωστός σκηνοθέτης 
Παντελής Βούλγαρης σήμερα  Τετάρτη 
17/4 στις 11.00 στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περι-
λαμβάνει την παρουσίαση του  project 
των μαθητών του σχολείου  : «Απο-
τυπώσεις της Νεοελληνικής Ιστορίας 
μέσα από το κινηματογραφικό έργο του 
Παντελή Βούλγαρη»

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο 
της  Εβδομάδας Σχολικής Δημιουργίας.

Η παρουσία του μεγάλου σκηνοθέτη 
Παντελή Βούλγαρη αποτελεί ιδιαίτερη 
τιμή για το σχολείο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
 ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 6/2019 Διάταξης του Ειρηνοδι-
κείου Βέροιας, αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του Συλλόγου με 
την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΩΔΕΙΩΝ Τ.Ε.» 
που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας και εγκρίθηκε 
το από 26-3-2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από 
είκοσι εννέα (29) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους 
στο άρθρο δύο (2) αυτού.

Βέροια, 15-4-2019
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
4ήμερη εκδρομή στη Θάσο Πάσχα 

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

μή στη Θάσο 26-27-28-29/4/2019 περιλαμβάνει ημιδιατροφή αναστάσιμο δείπνο και 
πασχαλινό γεύμα, για όλα αυτά σε πολύ καλή τιμή. Παρέχεται αναλυτικό πρόγραμμα 
από τη λέσχη μας. Η λέσχη μας είναι ανοιχτή καθημερινά Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - 
Πέμπτη - Παρασκευή 10.30-12.30 Ανοίξεως 90 τηλ. 23310 25654.

Το Δ.Σ.

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

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

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

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ 

(ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ) ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ



Μια πολλή σημαντική 
πρωτοβουλία του Δημο-
τικού Σχολείου Κουλού-
ρας, την οποία αγκάλια-
σαν άμεσα η Διεύθυνση 
Π/θμιας  Εκσης Ημαθίας 
διά του Διευθυντή της κου 
Διαμαντόπουλου Διονύση 
και της Αναπληρώτριας 
Διευθύντριας κας  Αντω-
νιάδου Έφης, το 3ο ΠΕ-
ΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονί-
ας διά της Συντονίστριας 
Εκπαιδευτικού Έργου κας 
Παπαγεωργίου Κατερίνας 
και η ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας 
διά του Δημάρχου της πό-
λης, κου Βοργιατζίδη και 
της κας Καραγιαννίδου 
Νανάς, υπεύθυνης οργά-
νωσης και προβολής της 
ΚΕΠΑ, υλοποιήθηκε την 
εβδομάδα που μας πέρα-
σε .

Μια πρωτοβουλία που 
στηρίχθηκε αποκλειστικά στη συνεργασία του Δημοτικού 
Σχολείου Κουλούρας και της μεγάλης Νομισματικής Συλλο-
γής της ALPHA BANK , ενταγμένη στα πλαίσια Ευρωπαϊκού 
προγράμματος Erasmus plus με τίτλο «Money Matters», στο 
οποίο συμμετέχει  το σχολείο. Η πρωτοβουλία αφορούσε τη 
διοργάνωση περιοδικής Φωτογραφικής Έκθεσης με τίτλο «Το 
Ελληνικό Χαρτονόμισμα-Ιστορικές μαρτυρίες / Το Νόμισμα 
στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο».

Η έκθεση που πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 17 
Απριλίου, στον ισόγειο χώρο της Στέγης, περιλαμβάνει, τα 
πρώτα ψήγματα οικονομικής συναλλαγής στα πλαίσια του 
αντιπραγματισμού και των βοσκημάτων καθώς και τους  πρό-

δρομους του νομίσματος, το τάλαντο και τους οβελούς. 
Στη συνέχεια  κάνει την εμφάνισή του το πρώτο ελληνικό 

νόμισμα, και συγχρόνως το πρώτο επί ευρωπαϊκού εδάφους, 
κατά την αρχαιότητα και η πορεία του στην Αρχαϊκή, Κλασική, 
Ελληνιστική Εποχή με ιδιαίτερη αναφορά στα δυο παγκοσμιο-
ποιημένα νομίσματα της εποχής τους, τις Αθηναϊκές γλαύκες  
και τα Αλεξανδρινά τετράδραχμα.

Το τρίτο μέρος είναι αφιερωμένο στην ιστορία του χαρτο-
νομίσματος, από την ίδρυση του νεοσύστατου κράτους μετά 
την Τουρκοκρατία ως την έλευση του ευρώ, τον Ιανουάριο του 
2002.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης ο επισκέπτης έχει τη δυ-
νατότητα να συναντηθεί με μύθους, όπως του Βασιλιά Μήδα, 
του μυθικού πουλιού Φοίνικα, με μυθικά πλάσματα και πρό-
σωπα της ελληνικής μυθολογίας, με ανθρώπινα επιτεύγματα, 
όπως την ανακάλυψη του μετάλλου και την επινόηση του 
ζυγού, με την ετυμολογία λέξεων και φράσεων, όπως δραχμή, 
νόμισμα, οβελός, πακτωλός χρημάτων κ.λ.π.

Στο τελευταίο μέρος της Έκθεσης εκτίθενται 9 νομισματικά 
σχέδια, πρωτότυπες δημιουργίες των μαθητών του σχολείου 
για τη μικρή πατρίδα τους, το χωριό τους, την Κουλούρα, σχέ-
δια που επιβεβαιώνουν ότι τα νομίσματα είναι ο καθρέφτης 
ενός τόπου, είναι το αποτύπωμά του, η μνήμη του, αποτελούν 
μνημοσύνη.

Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν στις 10 Απριλίου παρουσία 
πλήθους κόσμου και πολλών επισήμων, φυσικά και με την 
παρουσία της φιλοξενούμενής μας και ταυτόχρονα οικοδέ-
σποινας κας Τσαγκάρη.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ
(ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

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

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

Από τη Δευτέρα 15 Απριλίου έως τις  26 Απριλίου
Πασχαλιάτικο Bazaar 

από την «Πρωτοβουλία 
για το Παιδί»

    Η Πρωτοβουλία για το Παιδί ανακοινώνει τη διεξαγωγή του τακτικού Πασχαλιάτι-
κου Bazaar της, που θα γίνει στο επί της οδού Π. Τσαλδάρη 30 κατάστημα, από τη Δευ-
τέρα 15 Απριλίου 2019 έως και τη Μ. Παρασκευή 26 Απριλίου 2019.

    Το εφετινό Bazaar συμπίπτει  με τη συμπλήρωση 11 χρόνων  δράσης του Οργα-
νισμού μας, στον τομέα της φροντίδας και προστασίας παιδιών σε ανάγκη και σε κίν-
δυνο. Μέσα στο διάστημα αυτό, φιλοξενήθηκαν στο Σπίτι της Βεργίνας δεκάδες παιδιά, 
πολύ περισσότερα διημέρευσαν στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας, ενώ 
εκατοντάδες συμπολίτες μας με προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα δέχθηκαν 
υπηρεσίες Κοινωνικού Λειτουργού και Ψυχολόγου από το Κέντρο Αναφοράς και πα-
ροχής συμβουλευτικής. Από εφέτος λειτουργεί η Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων 
της Βέροιας, ενώ συνεχίζει την πολύ σημαντική λειτουργία της η νεότευκτη επίσης Δομή 
του Κέντρου Θεραπείας Τραύματος. Ταυτόχρονα, επιχειρήθηκε με πολλές μικρές και 
μεγάλες εκδηλώσεις η ενημέρωση του κοινού σε ζητήματα άμεσου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε 
χάρις στην άμεση και έμμεση υποστήριξη μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, κοινού και εθελοντών.

       Με την απαράμιλλη σε συνέπεια, σταθερότητα και ποιότητα εργασία των τμημάτων Bazaar των εθελοντριών της, η 
Πρωτοβουλία για το Παιδί ετοίμασε και παρουσιάζει και εφέτος με υπερηφάνεια τις δημιουργίες τους: λαμπάδες και πασχαλιά-
τικα αναμνηστικά, χρηστικά αντικείμενα και τεχνουργήματα, εδέσματα και χειροτεχνήματα, όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές, 
απευθυνόμενη στους φίλους της από όλη την Ημαθία και προσδοκώντας, όπως κάθε φορά, στην ανταπόκρισή τους.

    Το Πασχαλιάτικο Bazaar θα είναι ανοικτό, τις καθημερινές από 9:00  έως  14:00   και από  17:00 έως 20:30   και το Σαβ-
βατοκύριακο από 10:00 έως 15:00.    

Έρχεται στην Βέροια το CIRCO MEDRANO
Το παγκοσμίου φήμης 

CIRCO MEDRANO μετά από 
πολλά χρόνια ξανά κοντά σας. 
Μια αξέχαστη εμπειρία για ό-
λη την οικογένεια με ένα πρό-
γραμμα που κέρδισε 2 χρυσά 
βραβεία στο παγκόσμιο Φεστι-
βάλ του Μόντε Κάρλο και στο 
οποίο συμμετέχουν καλλιτέ-
χνες από το κορυφαίο τσίρκο 
του Ήλιου(Cirque Du Soleil). 
Μια μικρή πολιτεία 70 ατόμων 
και 40 βαρέων οχημάτων α-
φιερωμένη να δημιουργήσει 
την καλύτερη οικογενειακή α-
νάμνηση. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση μελών 
στην εκδήλωση του «Έρασμου»

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών 
Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας βρίσκεται 
στην ευχάριστη θέση να γνωρίσει στα 
μέλη και στους φίλους του ότι, το Σάβ-
βατο 20-4-2019 και ώρα 7:30μ.μ. στο 
Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας ο 
μη κερδοσκοπικός σύλλογος κοινωνι-
κής παρέμβασης με το διακριτικό τίτ-
λο «ΕΡΑΣΜΟΣ» θα πραγματοποιήσει 
εκδήλωση στην   συμμετέχουν:

1. Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΕΛΙΚΗΣ
2. Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΕΛΙ-

ΚΗΣ
3. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣ
Καλούμε τα μέλη και τους φίλους 

μας να συμμετέχουν στην εκδήλωση 
αυτή, για να απολαύσουν τις αξιόλο-
γες χορωδίες της Μελίκης καθώς και 
τα δρώμενα της εκδήλωσης.

Είσοδος 7 ευρώ το άτομο.
Προμήθεια εισιτηρίων στα τηλέφω-

να: 6948784342 & 6944748429
Ο Πρόεδρος

 ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η Όλγα Κουτμηρίδου –
Μεταξά στη Νάουσα

Σε ενα ομορφο καφε στην Ναουσα Στο καφε «Αλλου¨»την Κυριακη στις 14 
Απριλιου και ωρα 6 το απογευμα μια παρεα γυναικων αποφασισαν να γνωρι-
σουν την Κυρια Τσαγερο η οποια φιλοξενηθηκε με πολυ αγαπη .Η συγγραφεας 
Κυρια Ολγα Κουτμηριδου -Μεταξα συστησε την Κυρια Τσαγερο στις κυριες και 
αυτες την αγκαλιασαν με πολυ θέρμη αναπολωντας με νοσταλγια το χθες!

Συνεχίζεται στη «Στέγη» η έκθεση 
για το Ελληνικό Χαρτονόμισμα-

Ιστορικές μαρτυρίες και το νόμισμα 
στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο
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Το 5ο Σύστημα Προσκοπων 
Βέροιας στη δράση 

«Let’s do it Greece»

Για πρώτη χρο-
νιά , το 5ο Σύστη-
μα Προσκοπων 
Βέροιας συμμετεί-
χε , την Κυριακή 
07 Απριλίου 2019 
, στην πανελλή-
ν ια  εθελοντ ική 
δράση «Let’s do 
it Greece», που 
έχει στόχο να ευ-
αισθητοποιήσει το 
κοινό και ιδιαίτερα 
τα παιδιά σε περι-
βαλλοντικά ζητή-
ματα.

Στο  πλα ίσ ιο 
του μεγάλου αυ-
τού εθελοντικού 
εγχειρήματος, που 
συμφωνεί με τη 
στάση ζωής κάθε 
μέλούς μας την 
Κυριακή 7 Απρι-
λίου 2019 βάλαμε 
την προσκοπική 
μας μαντίλα και 
πραγματοποιήσαμε τον καθαρισμό στην περιοχή Άλσους – Πευκώνα του Φράγματος Αλιάκμονα, απο-
δεικνύοντας πως ο Πρόσκοπος είναι παρών και υποστηρίζει έμπρακτα και ενεργά ό,τι αγαπά: το περι-
βάλλον, την κοινότητα και τους ανθρώπους.

Στην συνέχεια θέλοντας να ενημερώσουμε σφαιρικά τα μέλη μας σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος, ώστε παιδιά και ενήλικες να ενισχύσουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση, επισκε-
φθήκαμε το καταφύγιο της Οικολογικής Ομάδας Βέροιας στην ίδια περιοχή όπου είχαμε την χαρά να 
δούμε από κοντά : άλογα, πόνυ και άλλα αρπακτικά πουλιά καθώς και να μας γίνει μια ενημέρωση για 
την περιοχή του Φράγματος Αλιάκμονα το οποίο παρόλο την εγγύτητα του στον αστικό ιστό είναι ένας 
πολύτιμος βιότοπος για πολλά είδη ζώων, κάποια από τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προ-
γραμμάτων, των δράσεων και των 
διαχρονικών αξιών τους, για περισ-
σότερα από 107 χρόνια εφαρμόζουν 
έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε όλους όσους με 
την δική τους συνεισφορά έκαναν 
πιο εύκολη την προσπάθεια ευαι-
σθητοποίησης και ενημέρωσης των 
παιδιών για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος, συμβάλλοντας στη δη-
μιουργία ενός καλύτερου κόσμου!!! 
και είναι οι εξής:

-Την Υπηρεσία Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης του Δήμου Βέροιας 
και ιδιαίτερα τον κ.Κιριμκιρίδη Ιορ-
δάνη

-Την Οικολογική Ομάδα Βέροιας 
και ιδιαίτερα τον κ.Ασλάνογλου Νι-
κόλαο και κ.Ασλάνογλου Αλεξανδρο

-Την κ.Κουκουρδή Ευαγγελία
-Τον κ.Μάκα Παναγιώτη
-Την κ.Παντελίδου Ολγα
-Τον κ.Σακκά Νικόλαο
-Τον κ.Στεργιόπουλο Κωνσταντί-

νο
-Την κ.Χάνδρα Μυρτώ
Και τέλος τους γονείς των παι-

διών για την εμπιστοσύνη και την 
αγάπη τους σε κάθε επίπεδο.

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας 
σε συνεργασία με το 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακε-
δονίας και  τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας δι-
οργάνωσαν την 7η Θεατρική Άνοιξη Εφήβων 
Γυμνασίων & Λυκείων Ημαθίας, Πιερίας και  
Πέλλας στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων 
& Τεχνών.

Τα σχολεία, που συμμετείχαν στην 7η 
Θ.Α.Ε  είναι τα εξής: 1Ο Γυμνάσιο Έδεσσας, 
ΓΕΛ Κονταριώτισσας, Γυμνάσιο Κοπανού, 
5ο ΓΕΛ  Κατερίνης, 2ο  Γυμνάσιο & 2ο ΓΕΛ 
Αλεξάνδρειας, 2Ο Γυμνάσιο Κατερίνης & 2Ο 
Γυμνάσιο  Κονταριώτισσας. 

Η τελετή βραβεύσεων πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 7 Απριλίου 2019, ώρα 6.30μ.μ. 
στο Χώρο Τεχνών στη Βέροια. 

Οι θεατρικές ομάδες αξιολογήθηκαν από τα μέλη 
της κριτικής επιτροπής,  την πρόεδρο, Ηρώ Γεωργίου, 
Θεατρολόγο, σκηνοθέτη, εκπαιδευτικό Π.Ε  ΠΕΛΛΑΣ, 
τον Χριστόδουλο Φανιόπουλο, Συντονιστής Εκπαιδευ-
τικού Έργου 3ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, τον 
Αθανάσιο Χαρίση, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου  
για την Αειφορία 3ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονία, 
τον Κώστα Αποστολίδη, Σκηνοθέτη, δάσκαλο ομάδων  
του Τμήματος Θεατρικής Υποδομής του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Βέροιας και την Ιωάννα Στεφανοπούλου, Σκηνογράφο, 
ενδυματολόγο,  εκπαιδευτικό Π.Ε  ΗΜΑΘΙΑΣ, με κρι-
τήρια την επιλογή του έργου, τη σκηνοθεσία, τη σκηνο-
γραφία, την ενδυματολογία, τη μουσική επιμέλεια, την 
ηθοποιία, τη γενική παρουσία, για να καταλήξουν στα 
παρακάτω βραβεία κι επαίνους: 

Έπαινος
πρωτοεμφανιζόμενης ομάδας 
1ο Γυμνάσιο Έδεσσας με την παράσταση
«Η Εχώρα και η Ειμαίρα »
της  Μερόπης Βλάχου

Έπαινος
επιλογής έργου
2Ο Γυμνάσιο Κατερίνης & 
Γυμνάσιο  Κονταριώτισσας για την 
«Αντιγόνη» του Σοφοκλή

Έπαινος
συγγραφής κειμένου
ΓΕΛ. Κονταριώτισσας
«Οδύσσεια… όσα δεν μάθαμε ποτέ» 
στον Μάριο Δόγκα (μαθητή λυκείου)

Έπαινος
κινησιολογίας
2Ο Γυμνάσιο Κατερίνης & 
Γυμνάσιο  Κονταριώτισσας
«Αντιγόνη» του Σοφοκλή
στον Νικόλαο Γραίκο

Έπαινος
μουσικής επιμέλειας
1Ο Γυμνάσιο  Έδεσσας
«Η Εχώρα και η Ειμαίρα »
της  Μερόπης Βλάχου
στις Γιώτα Τσόκα & Μαρία Παπαδοπούλου

Έπαινος
ερμηνείας τραγουδιού
2Ο Γυμνάσιο Κατερίνης & 
Γυμνάσιο  Κονταριώτισσας
«Αντιγόνη» του Σοφοκλή
στην Βαγγελίτσα Τσιμήτρη

Έπαινος
ενδυματολογίας
1. Γυμνάσιο  Κοπανού
«Κωσταντής ο Γενίτσαρος»
της Αθηνά Ντάσιου – Γιάννου
στους Αλεξία Παπαθεοδώρου, 
Κωνσταντίνο Προύντση,  Αλεξάνδρα Νικολαϊδου 
2ο  Γυμνάσιο &
2ο  ΓΕΛ Αλεξάνδρειας
2. «Το γαλάζιο πουλί» του Μωρίς Μαίτερλινκ
στους Φλώρα Γώτη, Δόμνα Ζυγομάνη, 
Πολύκαρπο Φωτιάδη, Γεωργία Καστανά

Έπαινος
σκηνογραφίας
2ο  Γυμνάσιο &
2ο  ΓΕΛ Αλεξάνδρειας

«Το γαλάζιο πουλί» του Μωρίς Μαίτερλινκ
στον Πασχάλη Γαβριηλίδη

Έπαινος
βωβού ρόλου
ΓΕΛ. Κονταριώτισσας
«Οδύσσεια… όσα δεν μάθαμε ποτέ» του  
Μάριου Δόγκα 
στον Διονύση Κούρτη για το ρόλο του 
ως βοηθός Κίρκης

Έπαινος 
Β’ ανδρικού ρόλου
ΓΕΛ. Κονταριώτισσας
«Οδύσσεια… όσα δεν μάθαμε ποτέ»
 του  Μάριου Δόγκα 
στον Κωνσταντίνο Πασχάλη για το ρόλο του 
ως Ερμής

Γυμνάσιο  Κοπανού
«Κωσταντής ο Γενίτσαρος»
της Αθηνά Ντάσιου - Γιάννου
στον Αντώνη Καραμπατάκη για το ρόλο του
 ως Κωνσταντής (22 ετών)

Έπαινος
Β’ γυναικείου ρόλου
2ο  Γυμνάσιο & 2ο  ΓΕΛ Αλεξάνδρειας
«Το γαλάζιο πουλί» του Μωρίς Μαίτερλινκ
στην Αλεξάνδρα Ράπτη για το ρόλους της ως 

Νύχτα και  ως Ευτυχία
ΓΕΛ. Κονταριώτισσας
«Οδύσσεια… όσα δεν μάθαμε ποτέ» του 
 Μάριου Δόγκα 
στην Ευαγγελία Πλακίδα για το ρόλο της 
ως Ευρύκλεια

Έπαινος
Α’ ανδρικού ρόλου
5ο ΓΕΛ  Κατερίνης
«Ο Επιθεωρητής» του Νικολάι Γκόγκολ
στον Μιλτιάδη Αρβανίτη για ρόλο του ως 
 Έπαρχος
ΓΕΛ. Κονταριώτισσας
«Οδύσσεια… όσα δεν μάθαμε ποτέ» του 
 Μάριου Δόγκα 
στον Μάριο Δόγκα για το ρόλο του ως 
Οδυσσέας

Έπαινος
Α’ γυναικείου ρόλου
2ο  Γυμνάσιο &
2ο  ΓΕΛ Αλεξάνδρειας
«Το γαλάζιο πουλί» του Μωρίς Μαίτερλινκ
Στην Μαργαρίτα Φυλακτάκη για το ρόλο της 
ως  Μυτύλ
2Ο Γυμνάσιο Κατερίνης & 
Γυμνάσιο  Κονταριώτισσας
«Αντιγόνη» του Σοφοκλή
στην  Βαγγελίτσα Τσιμήτρη για το ρόλο της 
ως  Αντιγόνη

Βραβείο
σκηνοθεσίας
2ο  Γυμνάσιο & 2ο  ΓΕΛ Αλεξάνδρειας
«Το γαλάζιο πουλί» του Μωρίς Μαίτερλινκ
στην Φλώρα Γώτη

Βραβείο
καλύτερης παράστασης
2ο  Γυμνάσιο & 2ο  ΓΕΛ Αλεξάνδρειας
«Το γαλάζιο πουλί» του Μωρίς Μαίτερλινκ

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ
7η Θεατρική Άνοιξη Εφήβων 

Γυμνασίων & Λυκείων Ημαθίας, 
Πιερίας και Πέλλας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 15-4-2019 μέχρι 21-4-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τετάρτη 17-4-2019

14:30-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η-
ΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

19:00-21:00ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 23310-74374

21:00-08:00ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 23310-74374

Φαρμακεία

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 στην Θεσσαλονίκη ο 
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μαραθώνιος τα 10 km και τα 5km. Από αυτήν την με-
γάλη γιορτή του Αθλητισμού δεν θα μπορούσε να λείψει και ο Σύλλογος δρο-
μέων Βέροιας, όπου έδωσε το αγωνιστικό παρόν του με 44 δρομείς σύνολο 
(19 στον Μαραθώνιο , 22 στα 10km και 3 στα 5χλμ). Ο Μαραθώνιος ξεκίνησε 
από την Πέλλα το πρωί στις 8:00 και κατεύθυνση την Θεσσαλονίκη οι δρομείς 
τερμάτισαν σ τον Λευκό πύργο. Στα 10km η εκκίνηση δόθηκε από το στάδιο 
των Αμπελοκήπων και ο τερματισμός ήταν κι αυτός στον Λευκό Πύργο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥΣ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣΑΠΟΤΟΝΜΑΡΑΘΩΝΙΟ

32 ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ ΗΛΙΑΣ  ..............................................................2:58:13
50 ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  ..........................................................3:02:24
102 ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sportstraining-Karagiannis  .........3:12:19
225 ΤΟΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ........................................................3:28:39
351 ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Sportstraining-Karagiannis  ............3:39:31
510 ΡΟΔΟΣΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ  ......................................................3:53:52
578 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Sportstraining-Karagiannis  .......3:57:03
586 ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Sportstraining-Karagiannis  ............3:58:07
805 ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  .............................................4:18:20
818 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ  .....................................................4:20:05
834 ΠΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  ........................................................4:21:31
837 ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  .....................................................4:21:41
877 ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ................................................... 4:24:30
903 ΜΟΥΣΕΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  .....................................................4:28:15
932 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ Sportstraining-Karagiannis  .......4:30:50
934 ΑΝΘΗΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  .........................................................4:30:26
991 ΜΠΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  .....................................................4:38:09
992 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ...................................................4:38:07
1100 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  .................................................4:57:02

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥΣ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣΑΠΟΤΑ10χλμ

ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Sportstraining-Karagiannis  .........................38:37
ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ .......................................................... 38:53
ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ................................................................ 38:55
ΔΟΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗ Minas coaching Team  ..................................40:56
ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ....................................................................43:05
ΜΑΥΡΑΓΚΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  ............................................................44:50
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ...............................................................45:16
ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΝΙΚΟΣ Sportstraining-Karagiannis ......................... 45:40
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Sportstraining-Karagiannis ............................... 47:10
ΜΑΝΩΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Sportstraining-Karagiannis  .....................47:35

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ Sportstraining-Karagiannis  .............47:35
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sportstraining-Karagiannis  ..................47:35
ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  ..................................................................49:57
ΜΠΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ....................................................................... 50:17
ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Sportstraining-Karagiannis ......................... 50:22
ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Sportstraining-Karagiannis  ......................51:30
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  ........................................................54:27
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ  .............................................................55:50
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ  ............................................................58:30
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Sportstraining-Karagiannis  ................59:52
ΜΠΡΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ  .................................................................1:00:20
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ  ..............................................................1:03:30
ΤΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ................................................................... 1:05:30

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥΣ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣΑΠΟΤΑ5χλμ

ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ  ....................................................19:33
ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ  ..............................................................20:43 ΑΜΕΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ  .................................................................37:06

Αποτελέσματα των μελών του Συλλόγου 
Δρομέων Βέροιας από τον “ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ”
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσματα 
από 80 τ.μ., πακέτο, αυ-
λή, κήπο, θέρμανση, καλή 
κατασκευή. Τιμή 55.000 

ευρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6974 805947.

ΚΕΝΤΡΟ πωλείται δι-
αμέρισμα 2ΔΣΚ καθιστι-
κό, W.C., μεγάλη βεράντα, 
πλήρως ανακαινισμένο, 
θέα, διαμπερές, 4ος όρ. 
Τιμή 79.000 ευρώ. Τηλ.: 
23310 68080.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, 
επί της περιφερειακής 
οδού σε εξαιρετιή τιμή. 
Μόνο σοβαρές προτά-
σεις. Ώρες επικοινωνίας: 

09.00-14.00. Τηλ.: 6945 
122583. Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα με 1 δωμάτιο, 
σαλόνι και χωριστή κου-
ζινα, W.C., ανακαινισμέ-
νο, καινούργια κουφώμα-
τα, ντουλάπα και ατομική 
θέρμανση (πετρέλαιο), 
200 ευρώ. Τηλ.: 6973 
735020, 23310 68080.

ΡΟΛΟΪ  ενοικιάζεται 
κτίσμα ανεξάρτητο με 5 
χώρους, κατάλληλο για 
φροντ ιστήριο  ή  άλλη 
χρήση, 2 W.C., φαρδιές 
σκάλες, χωρίς κοινόχρη-

στα, διαμπερές, φωτεινό. 
Τιμή εξαιρετική 420,00 
ε υ ρ ώ .  Τη λ . :  2 3 3 1 0 
68080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημι-
επιπλωμένο διαμέρισμα 
στην περιοχή Πασακιό-
σκι, 1ΔΣΚWC, 1ος όρο-
φος με θέα, αυτόνομη 
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, συνθετικά κουφώ-
ματα καινούργια. Πληρο-
φορίες κ. Παναγιώτης, 
τηλ.: 6978 009149.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Κηρύνει-
ας 1, ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα 96 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 
2ος όρ., μεγάλα μπαλ-
κόνια, θέα, κεντρική θέρ-
μανση. Διαθέσιμο από 
10 Απριλίου. Τηλ.: 6983 
288903 & 23310 71564.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μο-

νοκατοικία 130 τ.μ. στο 
Πανόραμα, Ρωσσοπρο-
σφύγων  38 ,  μεζονέ -
τα, ατομική θέρμανση, 
τζάκι, αποθήκη, εντοιχ. 
ντουλάπες, αυλή, μπάρ-
μπεκιου,  θέα,  χωρίς 
κοινόχρηστα. Τηλ.: 6977 
094350 & 6936 554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζο-

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

ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ  ενοι-
κιάζεται γραφείο με τρεις 
χώρους κατάλληλο για κά-
θε χρήση. Τιμή 250 ευρώ. 

Τηλ.: 23310 68080 & 6973 
735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην 
Ανοίξεως, έναντι πάρκου 

Αγ. Αναργύρων χώρος 
90 τ.μ. (ημιόροφος) κα-
τάλληλα διαμορφωμέ -
νος, γωνία, φωτεινός, με 
θέα το πάρκο, πλήρως 

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

/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡA-
ΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

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

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

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

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

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

Ηεταιρία «ΚΟΡΜΟΣ»Εμπορική με έδρα τη 
Βέροια ζητά για μόνιμη προσληψη οδηγό με δί-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας. Προϋποθέσεις: απολυτήριο 
Λυκείου, ηλικία 25-30 ετών. Βιογραφικά αυτοπρο-
σώπως, 3ο χλμ. παραπλεύρως Εθνικής οδού Βέ-
ροιας-Θεσ/νίκης. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62211.
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ανακαινισμένος, αυτόνομη 
θέρμανση, a/c, 1 δωμάτιο, 1 
ενιαίος πολύ μεγάλος χώρος, 

χωλ, μπάνιο, κουζινα εξοπλι-
σμένη, μπαλκόνι περιμετρι-
κό (ελάχιστα κοινόχρηστα). 

Τηλ.: 6948 744632, 6976 
769046 (απόγευμα 18.00-
20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα 
για ξενοδοχείο στη Βέ-
ροια (δεν απαιτείται προ-
ϋπηρεσία). Γνώση βασι-
κών αγγλικών θα εκτιμη-
θεί. Τηλ.: 6948 457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ζητά να προσλά-
βει: 1) Άνδρα ή γυναίκα 
έως 45 ετών, ως χειριστή 
υπολογιστή με γνώσεις το 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 2) Οδηγό έως 
45 ετών με δίπλωμα Γ΄, 3) 
Αποθηκάριο έως 45 ετών. 
Τηλ.: 6947 021868.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-
γός με επαγγελματικό ή 
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 
2) κοπέλα για υπάλληλο 
γραφείου, 3) εργατοτεχνί-
τες για επιχείρηση στη Βέ-
ροια. Τηλ.: 6974 312313 
- 6974 814606.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ 105772 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται μικρή 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Εληά  80 τ.μ. μικτά και 73 τ.μ. καθ. σε καλή 
κατάσταση , προσεγμένο με 2δσκλ με και-
νούργια συνθετικά κουφώματα και διπλά 
τζάμια , η θέρμανση του ατομική με θερμο-
συσσωρευτές και νυχτερινό ρεύμα , και δύο 
κλιματιστικά Buderus διαθέτει αποθήκη και 
ηλιακό θερμοσίφωνα  τιμή ευκαιρίας μόνο 
280€.Από 15/5/19 διαθέσιμο . Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και 

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105971 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμητο 

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
 Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

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

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

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

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

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

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

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

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

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

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

ΑΠΟ ΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΔΙΑΚΡΙΣΗ ζητείται 
καθηγητής Κοινωνιολόγος κατάθεση βιογραφικού-ε-
πικοινωνία: Φροντιστήριο Διάκριση, Βενιζέλου 48, 
τηλ. 23310 75710.



Η εταιρείαφυλάξεων
«TSIFLIDIS SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες , 
με άδεια εργασίας προ-
σωπικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολόγη-
ση στοιχείων. Πληροφο-

ρίες με ραντεβού για συ-
νέντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  από αντι-
προσωπεία αυτοκινήτων 
στη Βέροια Ηλεκτρολόγος 
αυτοκινήτων. Τηλ.: 6945 
141478.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει για άμε-
ση πρόσληψη και μόνιμη α-
πασχόληση, εξωτερικό πω-
λητή, κύριο ή κυρία με γνώ-
σεις πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια εργασί-
ας προσωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτο-
κινήτου, γνώσεις αγγλικής 
γλώσσας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. 
Παραλαβή βιογραφικών 
και δικαιολογητικών για  α-
ξιολόγηση στοιχείων με 
συνέντευξη  στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας  οδός 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επι-
κοινωνίας 23310 27102.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗΉΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη , στουντιο 10000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟ Ημιυπογειο 65 τ.μ 2ΔΚWC 7000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
Τρίλοφο Αμμο
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 15000€
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές

ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 
40000€ τωρα 36000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη «Μελιο»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με 
νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 
16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

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

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

email: info@tsamitros.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για βραδινή εργασία 
σε καφέ-μπαρ στα Παλατίτσια Ημαθίας. 
Τηλ.: 6987 740743.

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία 

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

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

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτε-
ρική, για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6993 
678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γερό-
ντων, για πρωί ή για απόγευμα, καθαριότητα 
σπιτιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 479828 
& 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη του ΑΠΘ με ει-

δίκευση στις κλασικές 
σπουδές και εμπειρία 
παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε μαθητές δη-
μοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου. Τιμή 7-10 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6940 117353.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδα-
κτική εμπειρία και εξειδί-
κευση στις μαθησιακες 
δυσκολίες καθώς και 
κάτοχος άδειας διδασκα-
λίας αγγλικών παραδί-
δει μαθήματα σε παιδιά 
δημοτικού και γυμνασί-
ου. Τμές πολύ προσιτές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6980 
973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κύριος 

χωρίς υποχρεώσεις ζη-
τά Κυρία έως 50 ετών 
για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 
6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

ΠΤΥΧ ΙΟΥΧΟΣ 
της Κλασικής Φιλο-
λογίας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, με ε-
ξειδίκευση στην Ειδι-
κή Αγωγή, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα 
σε παιδιά Γυμνασίου 
και Λυκείοιυ σε Αρ-
χαία Ελληνικά, Έκθε-
ση, Λατινικά και Νεο-
ελληνική Λογοτεχνία. 
Πολύ προσιτές τιμές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 
6974 430782.

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

info@tsamitros.gr

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός για μόνιμη 
πρόσληψη, με επαγγελματικό δίπλω-
μα Γ΄ κατηγορίας, για διανομή προϊ-
όντων σε καταστήματα εστίασης και 
σούπερ μάρκετ. Απατείται προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά αυτοπροσώπως, 
Βενιζέλου 76. Τηλ. επικοινωνίας: 
23310 74443.



Μετά από αναλυτική έρευνα των αστυνομικών 
του Τμήματος Ασφάλειας Πέλλας, εξακριβώθηκε η 
δράση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε ένοπλες 
ληστείες και κλοπές χρηματοκιβωτίων σε διάφορες 
περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 9 
ημεδαπών ηλικίας 26 έως 54 ετών, σε βάρος των 
οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση συμ-

μορίας, ληστεία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής 
και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των 
αστυνομικών, τα παραπάνω άτομα ενώθηκαν τουλά-
χιστον από το 2013 με σκοπό τη διάπραξη ληστειών 
και κλοπών σε καταστήματα, στην ευρύτερη περιοχή 
της Πέλλας, της Ημαθίας και της Θεσσαλονίκης. 

Κατά την εγκληματική τους δραστηριότητα εναλ-

λάσσονταν μεταξύ τους σε διαφορετικές ομάδες και 
διέπρατταν ένοπλες ληστείες και διαρρήξεις, αφαι-
ρώντας χρηματοκιβώτια, καπνικά προϊόντα και άλλα 
αντικείμενα.

Επίσης φορούσαν κουκούλες και γάντια, ενώ 
χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» οχήματα που α-
φαιρούσαν νωρίτερα και τα οποία στη συνέχεια έβα-
ζαν φωτιά ή έριχναν σε κανάλια, για να εξαφανίσουν 

τα ίχνη τους. 
Δρώντας με την πα-

ραπάνω μεθοδολογία, 
εξακριβώθηκε ότι το 
χρονικό διάστημα από 
τον Απρίλιο του 2013 
έως και τον Φεβρουά-
ριο του 2018, σε περι-
οχές της Πέλλας, της 
Ημαθίας και της Θεσ-
σαλονίκης διέπραξαν 
συνολικά:

• 3 ληστείες σε πε-
ρίπτερα και κατάστη-
μα, όπου με την απει-
λή όπλων αφαίρεσαν 

χρηματικά ποσά και καπνικά προϊόντα.
• μία ληστεία με χρήση σωματικής βίας σε βάρος 

ιδιοκτήτη περιπτέρου, από όπου αφαίρεσαν χρημα-
τικό ποσό.

• 4 διαρρήξεις καταστημάτων και εκκλησιών, από 
όπου αφαίρεσαν 4 χρηματοκιβώτια με χρηματικά 
ποσά και λαχεία.

• 6 κλοπές οχημάτων τα οποία χρησιμοποίησαν 
για την τέλεση των παραπάνω εγκλημάτων.   

Συνολικά αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 44.500 ευ-
ρώ, τσιγάρα και λαχεία η αξία των οποίων ανέρχεται 
στις 79.000 ευρώ, ενώ 4 από τα κλεμμένα οχήματα 
εντοπίσθηκαν από τους αστυνομικούς.

Στο πλαίσιο των ερευνών σχηματίσθηκε δικο-
γραφία σε βάρος 44χρονου ημεδαπού, για αποδοχή 
προϊόντων εγκλήματος, καθώς διαπιστώθηκε ότι 
παρέλαβε από τα μέλη της συμμορίας μέρος των 
κλεμμένων τσιγάρων με σκοπό την πώλησή τους.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να 
εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες 
παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που 
σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

P Notre Drama…
 
P Είμαστε όλοι 

Παριζιάνοι. Και ‘Πανα-
γίες’.

 
P Αν και η πάσα 

αλήθεια είναι ότι εί-
μαστε όλοι Κουασι-
μόδοι.

 
P Όλος ο πλανή-

της σοκαρισμένος από 
τη φωτιά στην Πανα-
γία των Παρισίων. Φα-
ντάσου να είχε καεί ο 
οίκος Ιβ Σεν Λοράν.

 
P Ούτε όταν πάθει ρήξη χιαστών ο Ιβ Τριαντάφυλλος τέτοια 

δυστυχία.
 
P Η Παναγία των Παρισίων έχει πια ένα κοινό στοιχείο με την 

ανθρώπινη βλακεία. Δεν έχουν οροφή.
 
P Είναι διάτρητη. Κάτι σαν τον πρωθυπουργό ένα πράμα.
 
P Άκουγα τον Αλέξη και μου έκανε κάτι σαν την Άντζελα Δημη-

τρίου του Μαξίμου.
 
P Οι φωτιές τίθενται τελικά υπό έλεγχο. Τα ελληνικά μας 

είναι που αιωρούνται ανεξέλεγκτα.
 
P Η Ελλάδα θα συμβάλει στην προσπάθεια αποκατάστασης 

της Παναγίας των Παρισίων, είπε η υπουργός Μυρσίνη Ζορμπά. 
Ωστόσο ο τελευταίος Ζορμπάς που προσπάθησε γενικώς να συμ-
βάλει, κατέστρεψε κάτι ορυχεία.

 
P Ανοίγει ο καιρός, πάλι θα αρχίσουμε γυμναστική, πάλι 

δεν θα μπορώ να βάλω τις κάλτσες μου την επομένη.
 
P Όπως και να το κάνουμε, δεν γραφτήκαμε και με πολύ ενθου-

σιασμό στη σχολή Γιόγκα.
 
P Ενώ στην αλκοολούχο σχολή ε; Ασμένως!
 
P Η περιπέτεια του πρωινού είναι να βρεις πρώτα τις κάλτσες 

και μετά να τις βάλεις.
 
P Να δείτε που οι διακοπές μπροστά στην παραλία δεν 

είναι ανάγκη. Είναι απωθημένο.
 
P Ωστόσο μεγάλωσαν οι δουλειές μας τώρα. Αφήνουμε τα γήι-

να και ετοιμαζόμαστε για πτήση στη Σελήνη.
 
P Αυτός ο Παππάς τελικά έχει μεγαλύτερη φαντασία κι απ’ 

τον Φώσκολο.
 
P Καλή επιλογή το διάστημα, αρκεί να έχει σε αρκετά σημεία 

ΑΤΜ.
 

P Στην επόμενη ζωή δεν θα επιλέξω ταπί και ψύχραιμος. 
Αλλά λεφτάς και εκνευρισμένος.

 
P Και:
 Ένα ζευγάρι επιστρέφει από ένα γάμο με το μωρό παιδί τους. 

Τους σταματά ένα περιπολικό για αλκοτέστ. Ο άντρας αφού κάνει 
το αλκοτέστ βρίσκεται κατά πολύ πάνω από το όριο. Ο τροχονόμος 
είναι έτοιμος να του κόψει το πρόστιμο αλλά εκείνος του λέει:

– Δεν είμαι εγώ μεθυσμένος, απλά το μηχάνημα είναι χαλασμέ-
νο. Αν δε με πιστεύεις κάνε και αλκοτέστ στη γυναίκα μου.

Η σύζυγος βρίσκεται και αυτή με τη σειρά της πολύ πάνω από 
το όριο. Ο τροχονόμος απαντά στον άνδρα:

– Δεν είναι τα μηχανήματά μας χαλασμένα κύριε, απλά και η γυ-
ναίκα σας έχει πιει.

– Όχι, επιμένω ότι τα μηχανήματά σας είναι χαλασμένα και αν δε 
με πιστεύετε να κάνετε αλκοτέστ και στο μωρό.

Ο τροχονόμος κάνει αλκοτέστ και στο μωρό το οποίο βρίσκεται 
επίσης πάνω από το όριο. Ο τροχονόμος προσβεβλημένος ζητά 
συγγνώμη, φεύγει και η οικογένεια συνεχίζει τον δρόμο της. Σε μια 
στιγμή ο άντρας γυρνά στη γυναίκα του και λέει:

– Κατάλαβες τώρα γιατί σου έλεγα πάντα να βάζεις λίγο τσίπου-
ρο στο γάλα του μωρού;

K.Π.
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Εξακριβώθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας, σε Πέλλα, Ημαθία 
και Θεσσαλονίκη, με λεία πάνω από 120.000 ευρώ

-Διέπρατταν ληστείες καταστημάτων και κλοπές χρηματοκιβωτίων 
χρησιμοποιώντας κλεμμένα οχήματα τα οποία στη συνέχεια έβαζαν φωτιά ή βύθιζαν σε κανάλια
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