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Ορκίστηκε νέος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

Βέροιας ο Ηλίας 
Γραμματικόπουλος 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ερχεται το τουρνουά τένις 
“ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ ΟPEN” στις 30 

Απριλίου στο ΔΑΚ Μακροχωρίου

Ο Μιχάλης 
Τζαφερόπουλος 

“σφύριξε” στη Δανία 
για το Πανευρωπαϊκό 

Ανδρών Χάντμπολ

Η τοπική αγορά της Βέροιας 
στο προσκήνιο 

ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΜΕ 

ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Συνεδρίασε η Ομοσπονδία Εμπορικών 
Συλλόγων Δ. και Κ. Μακεδονίας παρουσία 
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Αρχαιολογικό 

Μουσείο 

Π. Παυλίδης 
και 

«Συνδημότες»: 
«Είμαστε αυτοί 

που δεν 
συμβιβαζόμαστε 

με το τίποτα 
και το λίγο»



Πιο νωρίς σύνταξη για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες
Υπό προϋποθέσεις για πρώην ασφαλισμένους 

του ΤΕΒΕ(ΟΑΕΕ), πέφτει το συνταξιοδοτικό όριο 
στα 60 και φαίνεται να ανακουφίζει πολλούς αυτο-
απασχολούμενος και ελεύθερους επαγγελματίες. 
Είναι γεγονός ότι ενώ είχαν θεμελιώσει συνταξι-
οδοτικό δικαίωμα, ανέμεναν κάποιοι το όριο των 
62 ή 65 κατά περίπτωση, με αποτέλεσμα να είναι 
στον «αέρα» μέχρι τότε, αφού και οι δουλειές έ-
χουν πάρει τον κατήφορο και η συνταξιοδότηση 
φαντάζει πλέον ως  η μόνη λύση. Δυστυχώς η 
κακή οικονομική κατάσταση στην αγορά και ειδικά 
στο ελεύθερο επάγγελμα, δεν δίνει άλλες διεξό-
δους ειδικά στους ανθρώπους που «πάτησαν» τα 
60. Όπως λένε ωστόσο δεν περιμένουν και πάλι 
να ζήσουν με τις χαμηλές συντάξεις που πρόκειται 
να πάρουν, ωστόσο θα σταματήσει η πληρωμή 
των ασφαλιστικών εισφορών. Κάτι είναι κι αυτό…
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«Σηκώθηκε»άγαλματουΜ.Αλεξάνδρου
στοκέντροτηςΑθήνας

Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου θα συναντούν από σήμερα όσοι 
οδηγοί περνούν στο κέντρο της Αθή-
νας από τη συμβολή τωνοδώνΒα-
σιλίσσηςΌλγαςκαιΑμαλίας καθώς 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέ-
τησής του. Πρόκειται για τον έφιππο α-
δριάντα του μεγάλου Μακεδόνα στρα-
τηλάτη, το οποίο έχει φιλοτεχνήσει ο 
γλύπτης Γιάννης Παππάς και είχε 
αποκτηθεί από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού του 1993 και στη συνέχεια δω-
ρίστηκε στο Δήμο Αθηναίων. Μήπως 
είναι καιρός να αρχίσουν να σκέφτο-
νται και στην πόλη μας να τοποθετηθεί 
κάποιο μνημείο προς τιμή του; Χωρίς 
εθνικιστικά ξεσπάσματα, σεβόμενοι ότι 
λίγα χιλιόμετρα μακριά, στην Βεργίνα 
και μέσα στο δήμο Βέροιας είναι το 
«σπίτι» του Μ. Αλεξάνδρου.  

Επικίνδυνη τρύπα στην άσφαλτο 
μπροστά στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

επί της Ανοίξεως
Ενώ οδηγεί κάποιος 

στην οδό  Ανοίξεως στο 
ρεύμα κυκλοφορίας με 
κατεύθυνση προς την 
Βενιζέλου μπροστά στο 
αρχαιολογικό Μουσείο, 
συναντά την εικονιζόμε-
νη τρύπα πάνω στο οδό-
στρωμα!!! Φαίνεται εξαι-
ρετικά επικίνδυνη αφού 
είναι κούφια από κάτω και 
με τις συνεχείς βροχές η 
διάβρωση και η πτώση 
είναι δεδομένη. Την φω-
τογραφία και τις πληρο-
φορίες μας έστειλε ανα-
γνώστης και κάτοικος της περιοχής με την υποσημείωση 

«Δεν ξέρω που να απευθυνθώ και το στέλνω σε εσάς...δείχνει επικίνδυνη πάντως...»
Και κλείνει απευχόμενος να βρεθεί κάποιο λεωφορείο ή κίτρινο σχολικό να την πατήσει… Ο κίνδυνος που διατρέ-

χουν οι διερχόμενοι οδηγοί είναι πολύ μεγάλος, γι αυτό κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου στις τεχνικές υπηρεσίες, 
που πρέπει σήμερα κιόλας να παρέμβουν για να μπαλώσουν την επικίνδυνη τρύπα.

 Κουδούνι στις 9 για γυμνάσια και λύκεια τη νέα χρονιά
Στην χθεσινή συνεδρίαση της αρμόδιας ε-

πιτροπής με εκπροσώπους της ΟΛΜΕ ανα-
μενόταν να συζητήσουν το θέμα της αλλαγής 
ώρας που θα χτυπάει το κουδούνι στα σχολεία. 
Όπως σημείωσε  η υφυπουργός Παιδείας, 
ΜερόπηΤζούφη, η αλλαγή ώρας που συζη-
τείται δεν θα αφορά στα δημοτικά αλλά στα 
γυμνάσια και λύκεια. Το σχέδιο της επιτροπής 
και του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει πως τα 
μαθήματα θα ξεκινούν στις 9 το πρωί αντί στις 
8.15 που ισχύει σήμερα. Η παραπάνω αλλαγή 
θα επηρεάσει και την ώρα λήξης του σχολικού 
ωραρίου, το οποίο θα μετακινηθεί κατά 45 
λεπτά αργότερα. Θυμίζουμε πως ο Υπουργός 
Παιδείας κ. Γαβρόγλου είχε προαναγγείλει, ως 
σκέψη, από την επόμενη σχολική χρονιά 2019-
20 τα μαθήματα στα Λύκεια να ξεκινούν στις 

9. Πολλοί θα θυμούνται την φράση του «Για να κοιμόμαστε λίγο παραπάνω» αλλά και πως «οι μεγάλοι καβγάδες σε ένα 
σπίτι γίνονται για τρία θέματα: άφησε το κινητό σου και πιάσε βιβλία, κοιμήσου νωρίς και ξύπνα-ξύπνα».

Πάντως είναι θέμα το πώς θα αντιμετωπίσουν την νέα κατάσταση οι εργαζόμενοι γονείς και μάλιστα όταν έχουν παιδιά 
που είναι και στο δημοτικό και στο Γυμνάσιο-Λύκειο με διαφορετική ώρα στο χτύπημα του κουδουνιού.

Άδικοέχουν;
Εθελοντέςγια

τηνκαθαριότητα:
“Πιστεύει κανείς 
πως τα σκουπίδια 

στην πόλη 
οφείλονται μόνο 
στην  υπηρεσία 
καθαριότητας;”

(Η φωτό μπροστά 
στο δημοτικό 

πάρκινγκ. 
Θερμοπυλών)

Για 
εγκαίνια 

ετοιμάζονται
σιγά-σιγά τα εκλογικά 

κέντρα...
Εληάς-

Μητροπόλεως-Βενιζέλου 
σαν τις παλιές καλές 
εποχές της «βόλτας».

Μη ρωτάτε για τη 
νύφη...

(Μεταξύ μας,
Βέροια

τη λένε!...)
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Μια ακόμη συνάντηση εργασίας με εκπροσώ-
πους της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Βέ-
ροιας είχε ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας 
Καλαϊτζίδης, την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 στο πλαίσιο 
της συνεργασίας των δύο πλευρών για θέματα του 
εμπορικού κόσμου και της αγοράς.

Συζητήθηκαν ζητήματα όπως, η συνεργασία για 
προβολή και εξωστρέφεια της τοπικής αγοράς, η ε-
νίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας στον χώρο 
του εμπορίου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
η ουσιαστική αντιμετώπιση του παρεμπορίου,  η  
ευρύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για τα συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα της τοπικής αγοράς, διάφο-
ρα άλλα θέματα όπως και η συνέχιση της διμερούς 
συνεργασίας για δράσεις ενημέρωσης, προβολής 
και ανάπτυξης μεταξύ της Π.Ε. Ημαθίας ή γενικότε-
ρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του 
Εμπορικού Συλλόγου.

Στην ίδια συνάντηση, η πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Βέροιας, Αθηνά Πλιάτσικα- Τσιπουρίδου 
και συνάδελφοί της, στη διοίκηση του Συλλόγου, α-
ναφέρθηκαν με σαφήνεια τόσο σε γενικότερα θέματα 
που αφορούν τον εμπορικό κόσμο και τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζει, όσο και σε ειδικότερα θέματα 
της τοπικής αγοράς, ενώ κοινή άποψη και των δύο 
πλευρών είναι ότι χρειάζεται συνεργασία σε κάθε 
περίπτωση. 

Αντίστοιχες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν 
και με τους Εμπορικούς Συλλόγους της Νάουσας, 
της Αλεξάνδρειας και της Μελίκης.

ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ
Με αφορμή τη νέα συνάντηση με τους εκπρο-

σώπους της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου 
Βέροιας, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης 
δήλωσε:

“Από την αρχή της θητείας μου, η συνεργασία με 
τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας δεν έμεινε στα λόγια 
αλλά υλοποιήθηκε έμπρακτα και δημιουργικά. Βασι-
κός στόχος μας, ως αντιπεριφέρεια, είναι να ενώνου-
με δημιουργικές δυνάμεις προς όφελος της Ημαθίας 
και να συνεργαζόμαστε. Η ανάπτυξη της τοπικής επι-
χειρηματικότητας, της τοπικής αγοράς ήταν και είναι 
βασική προτεραιότητα στον προγραμματισμό μας, 
δική μας ως Αντιπεριφέρεια όπως και του Απόστολου 
Τζιτζικώστα ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η 
ενίσχυση- συμπαράσταση του εμπορικού κόσμου και 

της τοπικής αγοράς είναι συνεχώς μέσα στους σχε-
διασμούς μας. Συγχαίρω τη διοίκηση του Εμπορικού 
Συλλόγου Βέροιας για την πολύπλευρη, χρήσιμη και 

αναπτυξιακή δραστηριότητά τους και τους ευχαριστώ 
για τη δημιουργική συνεργασία που πάντα έχουμε 
και είμαι σίγουρος ότι έτσι θα συνεχίσουμε”.

Η τοπική αγορά της Βέροιας στο προσκήνιο 
ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ορκίστηκε νέος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

Βέροιας ο Ηλίας 
Γραμματικόπουλος  

Ορκίστηκε, το πρωί της Τετάρτης 17 Απριλίου 2019,  από το Δήμαρχο 
Βέροιας, Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, ο νέος Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας, 
Ηλίας Γραμματικόπουλος, ως ο επόμενος επιλαχών της πλειοψηφούσας 
Δημοτικής Παράταξης «Δράση με Γνώση». Ο κ. Γραμματικόπουλος αντι-
κατέστησε τον πρώην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Πέτρο Τσα-
παρόπουλο, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα από τη θέση του Δημοτικού 
Συμβούλου. 

Ο κ. Βοργιαζίδης καλωσόρισε με θέρμη το νέο Δημοτικό Σύμβουλο με 
την ευχή να έχουν μια εποικοδομητική και αποτελεσματική συνεργασία 
ενώ τόνισε πως παρά τους λίγους μήνες που απομένουν για την ολοκλή-
ρωση της τρέχουσας δημοτικής θητείας είναι βέβαιος ότι η παρουσία του 
κ. Γραμματικόπουλου στο Δημοτικό Συμβούλιο θα προσδώσει γνώσεις και 
εμπειρία, ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής όπου η επαγγελμα-
τική ενασχόλησή του με τους τομείς της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής 
οικονομίας θα αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμη. 

Δηλώσεις ζημίας από το ΧΑΛΑΖΙ 
για τις περιοχές Νάουσας - 
Στενημάχου - Λευκαδίων

Η ανταποκρίτρια ΕΓΛΑ Μπάγκου  Αρετή ενημερώνει τους ενδιαφερόμε-
νους ότι έχουν ξεκινήσει δηλώσεις ζημίας για δενδρώδεις καλλιέργειες από 
ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ στις 12/04/2019 για τις περιοχές Νάουσας - Στενη-
μάχου - Λευκαδίων.

Οι δηλώσεις θα γίνονται στο γραφείο των ανταποκριτών ΕΛΓΑ στην 
Νάουσα στο κτήριο της ΒΕΤΛΑΝΣ στον πρώτο όροφο κάθε μέρα από τις 
18:00 μμ  έως τις 20:30μμ και το Σάββατο 20/04/2018 από 11:00πμ έως 
14:00μμ.

Προθεσμία δηλώσεων από 12/04/2019 έως 30/04/2019.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Καλό θα ήταν λόγω εορτών του Πάσχα οι ενδιαφερόμενοι 

παραγωγοί να προσέλθουν για τις δηλώσεις έως την Μ. ΠΈΜΠΤΗ .

«Παράθυρο» για πρόωρη 
σύνταξη στα 60 -Ποιους αφορά

Σύνταξη στο 60ό έτος 
της ηλικίας τους και όχι στο 
62ο ή στο 67ο έτος, μπο-
ρούν να λάβουν όσοι ήταν 
ασφαλισμένοι στον πρώην 
ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), με τη βα-
σική προϋπόθεση το 2012 
να είχαν συμπληρώσει τα 
απαιτούμενα έτη ασφά-
λισης και τα ένσημα που 
χρειάζονταν κατά περίπτω-
ση μέχρι το έτος εκείνο. 
Αυτό αναφέρεται ρητά σε 
νέα εγκύκλιο με διευκρινι-
στικές οδηγίες που εξέδω-
σε ο ΕΦΚΑ, σύμφωνα με 
την οποία «τα θεμελιωμένα 
συνταξιοδοτικά δικαιώμα-
τα μέχρι 31.12.2012, λόγω 
συμπλήρωσης των προϋ-
ποθέσεων του απαιτούμε-
νου χρόνου ασφάλισης και 
ορίων ηλικίας, όπου αυτά 
προβλέπονται, δεν θίγονται 
και δύνανται να ασκηθούν 
οποτεδήποτε». Η εγκύκλι-
ος τονίζει χαρακτηριστικά: 
«Για τους ενταχθέντες φορείς των αυτοτελώς απασχολούμενων 
και ελεύθερων επαγγελματιών το 60ό έτος της ηλικίας εξακο-
λουθεί και παραμένει ένα από τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
που ορίζει η νομοθεσία τους, αφού αποτελεί όριο ηλικίας που 
απαιτείται κατά την άσκηση των ήδη θεμελιωμένων δικαιωμάτων 
από το 2012».

 Σύμφωνα με το naftemporiki.gr παραπάνω οδηγίες εφαρμό-
ζονται για συνταξιοδοτικά αιτήματα που υποβάλλονται από την 
έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου Ν.4387/2016, δηλαδή 
από τις 13 Μαΐου του 2016 και εφεξής, καθώς και για όσα αιτή-
ματα συντάξεων είναι σε εκκρεμότητα. Μάλιστα, όπως χαρακτη-
ριστικά τονίζει η διευκρινιστική εγκύκλιος, «όσα αιτήματα έχουν 
απορριφθεί θα επανεξετασθούν σύμφωνα με το υφιστάμενο νο-
μοθετικό πλαίσιο, εφόσον υποβληθεί αίτηση από τους ενδιαφε-
ρόμενους και τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανατρέξουν στην 
ημερομηνία της νέας αίτησης».

Παράδειγμα ασφαλισμένης
Η νέα εγκύκλιος παραπέμπει και σε σχετικό παράδειγμα 

ασφαλισμένης στον πρώην ΟΑΕΕ, σύμφωνα με το οποίο η συ-
γκεκριμένη ασφαλισμένη μπορεί να λάβει την πλήρη σύνταξή της 
όταν συμπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας. Σύμφωνα με το παρά-
δειγμα, ισχύουν τα εξής:

Μητέρα που έχει ανήλικο τέκνο το έτος 2010, ασφαλισμένη 
στον πρώην ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ από το 1992 έως 31.12.2016 και από 
1ης/1/2017 έως 31/12/2018 στον ΕΦΚΑ (27 έτη ασφάλισης). 
Για τη χρονική περίοδο από το 2008 έως 31/12/2016 και από 
1ης/1/2017 έως 31/12/2017 ασφαλίζεται και ως μισθωτή στο 
πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ (9 έτη ασφάλισης). Υποβάλλει αίτη-
μα συνταξιοδότησης το 2019 στον ΕΦΚΑ έχοντας συμπληρώσει 
το 60ό έτος της ηλικίας της.

Η ασφαλισμένη δεν θεμελιώνει αυτοτελές συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα με βάση τις διατάξεις κανενός εκ των δύο πρώην φο-

ρέων. Όμως, μπορεί να συνυπολογίσει στον χρόνο του πρώην Ι-
ΚΑ-ΕΤΑΜ τον μη παράλληλο χρόνο του πρώην ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ και 
να συμπληρώνει τις απαιτούμενες 5.500 ημέρες ασφάλισης θε-
μελιώνοντας συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του 
πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του έτους 2010 ως μητέρα ανηλίκου τέκνου, 
κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 
περί αρμοδιότητας.

Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης πραγματοποιείται 
ως εξής: 

• μία εθνική σύνταξη για 27 έτη ασφάλισης (1992-2018),
•  μία ανταποδοτική σύνταξη για 27 έτη ασφάλισης (1992-

2018) λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά αναπλήρωσης του 
άρθρου 8 του ν. 4387/2016 για 27 έτη και τον μέσο όρο των 
συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως το 2007 του πρώην ΤΕ-
ΒΕ-ΟΑΕΕ, από το 2008 έως 31/12/2016 του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
και από 1ης/1/2017 έως 31/12/2018 των συντάξιμων αποδοχών 
τόσο της μισθωτής εργασίας όσο και της αυτοαπασχόλησης.

•  Προσαύξηση σύνταξης για τον παράλληλο χρόνο ασφάλι-
σης στο πρώην ΟΑΕΕ (2008-2016).

Δικαίωμα και διατάξεις
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, προκύπτει το εξής 

συμπέρασμα: όταν το δικαίωμα για σύνταξη κρίνεται με τις δια-
τάξεις της νομοθεσίας φορέων αυτοτελών απασχολούμενων ή 
ελεύθερων επαγγελματιών ως τελευταίου ενταχθέντος φορέα και 
κατά την εξέταση αιτήματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με 
τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης διαπιστώσει ότι δεν είναι 
αρμόδιος για την κρίση του αιτήματος, ή ότι δεν πληρούνται οι 
διατάξεις της νομοθεσίας του, για να κριθεί με τις διατάξεις του 
προηγούμενου ενταχθέντος φορέα με τον περισσότερο χρόνο 
ασφάλισης, θα πρέπει ο αιτών να έχει συμπληρώσει το 60ό έτος 
της ηλικίας του ή μικρότερο όριο ηλικίας εφόσον το προβλέπει η 
νομοθεσία του τελευταίου.



Το Θέατρο Τέχνης παρουσιάζει, το εμβληματι-
κό έργο των Ντάριο Φο και Φράνκα Ράμε «Όλο 
σπίτι κρεβάτι κι εκκλησία», σε σκηνοθεσία Κω-
στή Καπελώνη και μουσική Σταμάτη Κραουνάκη, 
την Παρασκευή 19 Απριλίου, στο κινηματοθέα-
τρο ΣΤΑΡ της Βέροιας, στις 9.00 μ.μ.

Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στη Θεσσα-
λονίκη και συνέχισε στην Αθήνα, στο Θέατρο 
Τέχνης Κάρολος Κουν, της οδού Φρυνίχου. Πα-
ράλληλα περιοδεύει σε επιλεγμένες πόλεις, στο 
πλαίσιο της επικοινωνίας του Θεάτρου Τέχνης  
με το κοινό εκτός Αθηνών.  

Το έργο πραγματεύεται την κατάσταση της 
γυναίκας στον σύγχρονο «πολιτισμένο» κόσμο. 
H κατάσταση της γυναίκας είναι παντού και πά-
ντα ίδια. Γυναίκες, αδελφές, μητέρες, φίλες, με 
ανάγκη για αγάπη και σεβασμό. Μια κραυγή α-
πόγνωσης και σημαία επανάστασης. Σεξουαλική 
δουλεία και εξέργεση στην κοινωνική και οικογε-
νειακή καταπίεση. Το ισχυροαδύναμο φύλο ανά 
τους αιώνες. Ένα ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. 

Ένα έργο με λόγο καθημερινό και υπερβατικό 
που ακουμπάει στην καρδιά, αλλά δίνει γροθιά 
στο στομάχι. Όλοι μας σε όλες τις φράσεις. Τόσο 
τρομακτικά οικείο. Ένα υπέροχο κράμα, με δρα-
ματικό γέλιο και κωμικό δάκρυ. 

Συγγραφείς: Φράνκα Ράμε & Ντάριο Φο
Μετάφραση: Αχιλλέας Καλαμάρας
Σκηνοθεσία: Κωστής Καπελώνης 
Μουσική - Στίχοι τραγουδιών: Σταμάτης Κρα-

ουνάκης
Σκηνικά και Κοστούμια: Έλλη Λιδωρικιώτη
Επιμέλεια Κίνησης: Φαίδρα Σούτου
Μουσικό περιβάλλον: Βάιος Πράπας
Τα τραγούδια και τα μουσικά θέματα, βασι-

σμένα σε λαϊκές ιταλικές μελωδίες, επεξεργάστη-
καν από κοινού ο Σταμάτης Κραουνάκης και ο 
Βάιος Πράπας.

Βοηθός Σκηνοθέτη: Τζένη Κόλλια
Βοηθός Σκηνογράφου: Θεοδώρα Βεστάρχη
Παίζουν:
Βασιλική Δέλιου (ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΗ)

Γιάννα Μαλακατέ (Η ΜΑΜΑ-ΦΡΙΚΙΟ)
Ράνια Παπαδάκου (ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΗΝ 

ΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ)
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 
3 (ΜΕΤΑΓΛ.)

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3 
Προβολές:  καθημερινά  στις 17.15
Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΝΤΙΝ ΝΤΕΜΠΛΟΥΑ

AFTER – ΜΕΤΑ
Προβολές:   Πέμπτη 18/4 στις 20.30    
Παρασκευή 19/4  στις 19.15
Σάββατο 20/4  στις 19.15 και 21.30 
Κυριακή 21/4  στις 19.15  
Μ. Δευτέρα 22/4 - Μ. Τρίτη 23/4 στις 20.30  
 Μ. Τετάρτη 24/4 στις 19.15    
 Σκηνοθεσία: ΤΖΕΝΙ ΓΚΕΪΤΣ
Σενάριο: ΣΟΥΖΑΝ ΜακΜΑΡΤΙΝ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΜΠΙΛΣ, ΠΙΤΕΡ ΓΚΑ-

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

H ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΟΝΑ (THE CURSE 
OF LA LLORONA)

Πρωταγωνιστούν: Λίντα Καρντελί-
νι (Netflix/ “Bloodline,” “Avengers: Age 
of Ultron,”), Ρέιμοντ Κρουζ (TV/ «Major 
Crimes»),  Πατρίτσια Βελάσκεζ (TV/ «The L 
Word,” “The Mummy”),  Μαρισόλ Ραμίρεζ 
(TV/ “NCIS: Los Angeles”),   

Σ ιν Πάτρικ Τόμας (“Barbershop”, 
“Halloween: Resurrection”), Τζέινι Λιν Κί-
ντσεν (“Selfless”) και ο  Ρομάν Χρίστου.

Προβολές:   Πέμπτη 18/4 στις 19.30 και 
21.30    

Προβολές: Πέμπτη 18/4 στις 19.30 και 21.30
Παρασκευή 19/4  στις 21.30
Σάββατο 20/4 στις 19.15 και 21.30

Κυριακή 21/4  στις 19.30 και 21.30
Μ. Δευτέρα 22/4 - Μ. Τρίτη 23/4 - Μ. Τετάρ-

τη 24/4   στις 21.00  

ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ
AVENGERS: ENDGAME
(Η προπώληση Ξεκίνησε)
Πρεμιέρα:  Προβολές: Μ. Τετάρτη στις 

18.00 και 21.30
Σκηνοθεσία: ΑΝΤΟΝΙ & ΤΖΟ ΡΟΥΣΟ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΚΟΥΣ & ΣΤΙ-

ΒΕΝ ΜακΦΙΛΙ
Ηθοποιοί: ΓΚΟΥΙΝΕΘ ΠΑΛΤΡΟΟΥ, ΣΚΑΡ-

ΛΕΤ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ, ΠΟΛ ΡΑΝΤ, ΚΡΙΣ ΕΒΑΝΣ, 
ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΑΟΥΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, ΤΖΟΝ ΦΑ-
ΒΡΟ, ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΣΤΑΝ, ΤΖΟΣ ΜΠΡΟΛΙΝ, 
ΤΖΕΡΕΜΙ ΡΕΝΕΡ, ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ, ΕΒΑ-
ΝΤΖΕΛΙΝ ΛΙΛΙ, ΜΠΡΙ ΛΑΡΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ 
ΟΛΣΕΝ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ, 
ΜΑΡΚ ΡΑΦΑΛΟ, ΤΣΑΝΤΓΟΥΙΚ ΜΠΟΟΥΖ-
ΜΑΝ, ΝΤΕΪΒ ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ, ΠΟΜ ΚΛΕΜΕΝΤΙ-
ΕΦ, ΜΙΣΕΛ ΦΑΪΦΕΡ, ΤΙΛΝΤΑ ΣΟΥΪΝΤΟΝ

 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»     18/4/19 - 24/4/19

30 Απριλίου μέχρι  4 Μαΐου από την ΚΕΠΑ
Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας 

Βέροιας με διαγωνισμό 
και σημαντικές συναυλίες  

  Το Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Βέ-
ροιας θα διεξαχθεί και φέτος από τις 
30 Απριλίου μέχρι και τις 4 Μαΐου στη 
Βέροια, με την ευθύνη της ΚΕΠΑ.

Πέρα από τον καθαρά διαγωνιστι-
κό του κομμάτι του Φεστιβάλ, όσοι 
αγαπούν την κλασική κιθάρα, θα έ-
χουν την δυνατότητα να παρακολου-
θήσουν με δωρεάν είσοδο, ορισμένες 
πολύ σημαντικές συναυλίες που θα 
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 
Φεστιβάλ και συγκεκριμένα:

 • Rene Izquierdo: Ρεσιτάλ κιθά-
ρας, Πέμπτη 2 Μαΐου, 21:00, στην 
Αντωνιάδειο Στέγη

• Marco Ramelli – Feliu Gasull – 
Duo Melis: σπονδυλωτό Ρεσιτάλ κι-
θάρας, Παρασκευή 3 Μαΐου, 20:00 
στην Αντωνιάδειο Στέγη

• Τελική φάση του Διαγωνισμού 
Κοντσέρτου Κιθάρας, με τη σύμπρα-
ξη της Αθηναϊκής Συμφωνικής Ορχή-
στρας Νέων-ΑΣΟΝ, Σάββατο 4 Μαΐ-
ου,20:00,στο Χώρο Τεχνών.

Οι συμμετοχές στις διάφορες κα-
τηγορίες του φεστιβάλ προέρχονται 
από τις ακόλουθες χώρες: Καναδάς, Ρωσία, Αγγλία, Ιαπωνία, Κροατία, Γαλλία και 
Ελλάδα. Ένας αριθμός από τους συμμετέχοντες προέρχεται από Μουσικές Ακαδημίες 
και Πανεπιστήμια της Ισπανίας, Σκωτίας, Αγγλίας, Καναδά και Γερμανίας.

Οι προσκεκλημένοι σολίστ και καθηγητές που θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ είναι 
οι ακόλουθοι:

 • Dusan Bogdanovic (SRB/USA)Ντούσαν Μπογκντάνοβιτς (Σερβία/ΗΠΑ), συνθέ-
της και σολίστ κιθάρας, καθηγητής στο Κονσερβατόριο της Γενεύης.

• Rene Izquierdo (CUB/USA) Ρενέ Ισκιέρδο (Κούβα/ΗΠΑ), σολίστ κιθάρας, καθηγη-
τής στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν των ΗΠΑ.

• Feliu Gasull (ESP) Φελίου Γκαζούλ (Ισπανία),συνθέτης και σολίστ κιθάρας, καθη-
γητής στο Κονσερβατόριο  Λισέου της Βαρκελώνης.

• Marco Ramelli (ITL) Μάρκο Ραμέλι (Ιταλία), σολίστ κιθάρας, Kαλλιτεχνικός Διευ-
θυντής του Φεστιβάλ Κιθάρας Μιλάνου.

• Duo Melis:Αλέξης Μουζουράκης (GR) (Ελλάδα) - Susana Prieto (ESP) Σουζάνα 
Πριέτο (Ισπανία) - Διεθνούς φήμης ντουέτο κιθάρας, καθηγητές στο Κονσερβατόριο 
του Στρασβούργου, μόνιμοι συνεργάτες του ΔΦΚΒ.

Την Παρασκευή 19 Απριλίου
 από το ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ

«Όλο σπίτι κρεβάτι κι εκκλησία» 
του Ντάριο Φο, 

στο ΣΤΑΡ της Βέροιας



Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 15 Απριλίου, 
στην Έδεσσα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπον-
δίας Εμπορικών Συλλόγων Δυτικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας, παρουσία του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Γ. 
Καρανίκα και του Διευθυντή κ. Α. Μέγγουλη. 

Κατά την συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας κ. Ε. Πανταζής ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της 
ΕΣΕΕ για την συμμετοχή του στο Συμβούλιο και 
έθεσε υπόψη του τις θέσεις της Ομοσπονδίας γύρω 
από μείζονος σημασίας θέματα για το εμπόριο στις 
τοπικές αγορές της κεντροδυτικής Μακεδονίας και 

την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, όπως: 
- Την ανάγκη να υπάρχει συντεταγμένη 

γραμμή των Εμπορικών Συλλόγων της Δυτικής και 
Κεντρικής Μακεδονίας, με κοινή ατζέντα προς τους 
υποψήφιους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αίτημα 
να δεσμευτούν οι υποψήφιοι δήμαρχοι και αντιπερι-
φερειάρχες για την υλοποίησή της.

- Την απαίτηση των εμπόρων για μείωση 
των φορολογικών βαρών, που πνίγουν την επιχειρη-
ματικότητα της περιοχής.

- Την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός ακατάσχε-
του επιχειρηματικού λογαριασμού, που 
θα μπορέσει να εξασφαλίσει την ομαλή 
λειτουργία των επιχειρήσεων.

- Το μεγάλο ζήτημα της δημιουρ-
γίας πρόσβασης των μικρομεσαίων επι-
χειρηματιών προς τη συνεπή και τακτική 

χρηματοδότηση.
- Την ανάγκη να ισορροπήσει το καθεστώς 

των εκπτώσεων και προσφορών, με πρώτο βήμα 
την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ αναφέρθηκε διεξοδικά σε 
αυτά που πέτυχε η Συνομοσπονδία κατά το μικρό 
διάστημα της θητείας της νέας διοίκησης, κυρίως 
στην επιτυχία της προστασίας της πρώτης κατοικίας 
του μικροεπιχειρηματία, στις 120 δόσεις προς τα α-
σφαλιστικά ταμεία που έρχονται και στην δημιουργία 
αναπτυξιακής τράπεζας.  Παράλληλα, ενημέρωσε 
για τις επαφές της ΕΣΕΕ με την Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου και εξέφρασε την 
βεβαιότητα ότι, μέσα στο επόμενο χρονικό 
διάστημα θα επιτευχθεί και η κατάργηση 
των ενδιάμεσων εκπτώσεων.

Στο τέλος της συνεδρίασης, το Συμ-

βούλιο αναφέρθηκε στην αντοχή και δυναμική των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Δυτικής και Κεντρι-
κής Μακεδονίας μέσα στην κρίση, επεσήμανε την α-
νάγκη ακόμη μεγαλύτερης συνεργασίας των τοπικών 
Εμπορικών Συλλόγων και συσπείρωσης των μικρο-
μεσαίων εμπόρων γύρω από τις οργανώσεις τους 
και τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋπο-
θέσεις και το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυ-
ξη της τοπικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
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Κ. Βοργιαζίδης: «Η Βεργίνα κορωνίδα 
της αναπτυξιακής μας πολιτικής»

Περιοδεία του Δημάρχου Βέροιας στην Δ.Ε. Βεργίνας  
Οι τοπικές κοινότητες της Δημοτικές Ενότητας Βεργίνας αποτέλε-

σαν τον επόμενο σταθμό της προεκλογικής περιοδείας του Δημάρ-
χου Βέροιας και επικεφαλής του συνδυασμού «Δράση με Γνώση», 
Κώστα Βοργιαζίδη, το απόγευμα της Δευτέρας 15 Απριλίου 2019. 
Εκεί, ο εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος, συνοδεία μεγάλου αριθμού 
υποψηφίων δημοτικών και τοπικών συμβούλων του συνδυασμού 
του, επισκέφτηκε καφενεία και καταστήματα όπου είχε την ευκαιρία 
να συνομιλήσει με κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής τόσο 
για θέματα καθημερινότητας όσο επίσης και για το σχεδιασμό των 
σημαντικών έργων και τις αναπτυξιακές προοπτικές των χωριών 
της Δ.Ε. Βεργίνας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Κώστας Βοργιαζίδης και οι υποψήφιοι του 
συνδυασμού του επισκέφτηκαν τη Συκιά, τα Παλατίτσια, τη Βεργίνα 
και το Μετόχι όπου μοίρασαν προεκλογικό υλικό με τα κυριότερα 
έργα και δράσεις που υλοποιηθήκαν μέχρι σήμερα, ενημέρωσαν 
τους κατοίκους για όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί για τα επόμενα 
χρόνια ενώ άκουσαν προσεκτικά προτάσεις και ιδέες των κατοίκων 
για την επίλυση μικρών και μεγάλων ζητημάτων της καθημερινότη-
τας. 

Μετά τις σύντομες αλλά ουσιαστικές επαφές που είχε με τους 
ανθρώπους των περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας, ο Κώ-
στας Βοργιαζίδης έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Η περιοχή του παλιού Δήμου Βεργίνας συγκεντρώνει όλα 
εκείνα τα χαρακτηριστικά που ως Δημοτική Αρχή έχουμε επιλέξει 
να αναδείξουμε και να προωθήσουμε ως τις κορυφαίες προτεραι-
ότητες του αναπτυξιακού μας σχεδίου και αναφέρομαι φυσικά στον 
ανεκτίμητο πολιτισμικό πλούτο και στο δυναμικό πρωτογενή τομέα 
της περιοχής. Για εμάς αυτοί οι δυο τομείς πηγαίνουν μαζί και όλα 
αυτά τα χρόνια προσπαθούμε με συγκροτημένο σχέδιο να τους 

συνδέσουμε και να τους αναδείξουμε κάτω από 
την ομπρέλα μιας κοινής ταυτότητας που να συν-
δέει την τοπική παραγωγή, τη γαστρονομία και το 
τοπικό τουριστικό προϊόν. 

Στην κατεύθυνση αυτή, για την παράταξή μας 
η Βεργίνα δεν αποτελεί απλώς την «Ιστορική 
Πρωτεύουσα» του Δήμου μας αλλά συνιστά την 
κορωνίδα της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Ενός 
αναπτυξιακού σχεδίου που ήδη άρχισε να αποδί-
δει καρπούς παρότι έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο 
να διανύσουμε, Γνωρίζουμε όμως καλά και έχουμε 
σχεδιάσει προσεχτικά κάθε βήμα που πρέπει να 
γίνει μέχρι η περιοχή μας να αποκτήσει αναγνω-
ρίσιμη ταυτότητα και να αναδειχθεί ως ισχυρός α-
ναπτυξιακός, πολιτισμικός και τουριστικός πόλος, 
όπως αρμόζει στην ιστορία και την πολιτιστική μας 
κληρονομιά. 

Με οδηγό την παραπάνω αναπτυξιακή προ-
τεραιότητα σχεδιάσαμε, υλοποιούμε και δρομο-
λογούμε μια σειρά έργων και παρεμβάσεων που 
πρόκειται να αλλάξουν σημαντικά την εικόνα της Βεργίνας όπως, 
μεταξύ άλλων, η επικείμενη έναρξη ανακατασκευής του δρόμου 
μπροστά από το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων, η εγκεκριμένη α-
νάπλαση της Τ.Κ. Βεργίνας και η σύνδεση όλων των αρχαιολογικών 
χώρων μέσω της χρήσης ήπιων μέσων μεταφοράς σύμφωνα πάντα 
με τις προτάσεις της νέας κυκλοφοριακής μελέτης που εκπονούμε. 

Επειδή όμως ανάπτυξη χωρίς βασικές υποδομές δε γίνεται, 
έχουμε υποβάλλει προτάσεις και αναμένουμε σύντομα την ένταξη 
11.000.000 ευρώ για την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων σε 

Βεργίνα και Παλατίτσια, έργα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της 
καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιο-
χής. 

Αν και είναι ιδιαίτερα άβολο για κάποιους όψιμους σωτήρες του 
τόπου που απαξιώνουν το οτιδήποτε, τάζοντας παράλληλα τα πά-
ντα στους πάντες, εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε με πράξεις και 
να πορευόμαστε με σχέδιο και όραμα. Οι πολίτες βλέπουν, γνωρί-
ζουν και κρίνουν».  

#συνεχίζουμε_μαζί_μπροστά

Ενημερωτική συνάντηση 
μελετητών στην ΑΝ.ΗΜΑ. 

για το νέο LEADER
Ο πρόεδρος της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. κ.Τεληγιαννίδης Θεόφιλος, ενημερώνει ότι  στα 

πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτή-
ρα (CLLD LEADER) του τοπικού της προγράμματος, η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. διοργα-
νώνει ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί για τους Μελετητές – Γρα-
φεία Συμβούλων, καθώς και για όλους όσους εμπλακούν ενεργά με την προετοιμασία 
και την υποβολή των Αιτήσεων Στήριξης, σήμερα 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 Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθί-
ας, 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).

Συνεδρίασε η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων 
Δ. και Κ. Μακεδονίας παρουσία και του προέδρου της ΕΣΕΕ

-Μεταξύ των προτάσεων και  η κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων
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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 Σάββα-

το πρωΐ 7.30-9.30 π.μ.
και προηγιασμένη Θεία Λειτουργία κάθε Τετάρτη α-

πόγευμα 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

Ο Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων 

 Το Σάββατο του 
Λαζάρου 20 Απριλίου 
το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης Διαβατού.

 Την Κυριακή των 
Βαΐων 21 Απριλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίων Α-
ναργύρων Βεροίας.

 Την Κυριακή των 
Βαΐων 21 Απριλίου 
στις 7:30 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στην Ακολουθία του Νυμφίου 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Αλε-
ξάνδρειας.

 Την Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλί-
ου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη 
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Μακροχωρίου.

 Την Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου 
στις 7:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Μελίκης.

Την Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου το 
πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία 
Λειτουργία στον Ιερό Ναό Προφήτου 
Ηλιού Ταγαροχωρίου. 

Την Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου 
στις 7:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.

 Την Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλί-
ου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη 
Θεία Λειτουργίαστον Ιερό Ναό Αγίας 
Τριάδος Δασκίου.

 Την Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου 
στις 7:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία του Νιπτήρος στον Ιερό Ναό 
Αγίου Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας.

 Την Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Κοπανού.

 Την Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου 
στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία των Παθών στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Χριστού Ναούσης.

 Την Μεγάλη Παρασκευή 26 Απρι-
λίου το πρωί θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και της 
Αποκαθήλωσης του Κυρίου στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου Αλεξανδρείας.

 Την Μεγάλη Παρασκευή 26 Απρι-
λίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 

στην Ακολουθία του Ε-
πιταφίου Θρήνου στον 
Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας. 

Το Μεγάλο Σάβ-
βατο 27 Απριλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει 
στον Παλαιό Μητροπο-
λιτικό Ναό των Αγίων 
Αποστόλων Παύλου 
και Πέτρου Βεροίας.

 Το Μεγάλο Σάβ-
βατο 27 Απριλίου 
στις 11:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στην Α-

κολουθία της Παννυχίδος στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Βεροίας. Εν συ-
νεχεία θα προεξάρχει στην τελετή της 
Αναστάσεως στην Πλατεία Ελιάς στη 
Βέροια και έπειτα θα ιερουργήσει στον 
Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας.

 Την Κυριακή του Πάσχα 28 Απρι-
λίου στις 10:30 π.μ. θα χοροστατήσει 
στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό της 
Αγάπης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας και στις 6:00 μ.μ. στην Ιερά 
Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης.

 Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 
29 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Βεροίας.

 Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 
29 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στον Εσπερινό στο Ιερό 
Παρεκκλήσιο των Αγίων Ραφαήλ, Νικο-
λάου και Ειρήνης Λουτρού. 

Την Τρίτη της Διακαινησίμου 30 
Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου και 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης 
Παλαιοχωρίου. 

Την Τρίτη της Διακαινησίμου 30 
Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον εσπερινό και στην παράκλη-
ση του Αγίου Λουκά του ιατρού στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά.

 Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 1 
Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στην 
Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βεργίνας, 
επί τη εορτή της Αγίας Ματρώνας εκ 
Ρωσίας.

 Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 
1 Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον εσπερινό στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στα Ριζώ-
ματα.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 18 

Απριλίου 2019 στις 11.30 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Ιωάννης 
Ευστρ. Μήτσογλου σε ηλικία 89 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 18 

Απριλίου 2019 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Ρα-
χιάς ο Μιχαήλ Αντ. Τσανασίδης 
σε ηλικία 60 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 18 

Απριλίου 2019 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Κυριακή 
Γεωργιάδου σε ηλικία 77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 18 

Απριλίου 2019 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Στεφάνου  Βέροι-
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Π. Παυλίδης και «Συνδημότες»: «Είμαστε αυτοί 
που δεν συμβιβαζόμαστε με το τίποτα και το λίγο»

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους παραβρέθηκαν στο 
ΣΤΑΡ γεμίζοντας ασφυκτικά την αίθουσα, ξεκίνησε την ομιλία 
του ο υποψήφιος δήμαρχος Βέροιας κ. Παύλος Παυλίδης, τον 
οποίο προλόγισε, πριν ανέβει στο βήμα, ο δικηγόρος και πρώην 
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας κ. Δημήτρης 
Ζυγουλιάνος.

 «Το δικό μας χρίσμα είστε εσείς» είπε απευθυνόμενος στον 
κόσμο για να συνεχίσει με πολιτικά συνθήματα για την παράτα-
ξη των «συνδημοτών» χωρίς παρασκήνιο, παράγοντες και συμ-
φέροντα αλλά και εμψυχωτικά, με τη βεβαιότητα της νίκης στις 
εκλογές για τον Δήμο Βέροιας, με βάση τις αρχές της Συνεργα-
σίας, Συν-εννόησης, Συν-θεσης και Συν-ντονισμού. «Τέλος στον 
εμπαιγμό, απαιτούμε νέες πολιτικές».

Ο κ. Παυλίδης συνεχίζοντας «σύστησε» εκ νέου στο κοινό, 
τον συνδυασμό του και τους στόχους του:

Είμαστε αυτοί που δεν επιθυμούμε κι άλλη υποβάθμιση, κι 
άλλη εγκατάλειψη. Δεν επιθυμούμε να βλέπουμε κι άλλο αυτήν 
την καταθλιπτική και παρακμιακή εικόνα. ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ-ΑΝΑ-
ΣΤΟΛΗ-ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ παντού. Ένας Δήμος 
σε λήθαργο, με αργούς ρυθμούς, νωχελικούς, με ραθυμία και 
αναποφασιστικότητα. Τέτοια ομολογούμενη αδυναμία και ηττο-
πάθεια, τέτοιο φόβο και απραξία, τέτοια ανοργανωσιά και αντι-
μεταρρύθμιση, τέτοια στασιμότητα, δεν έχει ξαναζήσει η πόλη. 

-Είμαστε εμείς που θέλουμε να βλέπουμε τον Δήμαρχο του Δήμου της Βέροι-
ας μαχητή και διεκδικητή, να βγαίνει φωτογραφίες έξω από πόρτες Υπουργών 
με φακέλους και μελέτες. Και να χαιρόμαστε για τις επιτυχίες. Κι όχι να βλέπουμε 
άλλες πόλεις να προχωρούν.  -Είμαστε εμείς που δεν θέλουμε να παραιτηθούμε 
από το αύριο και θέλουμε να το διεκδικήσουμε. Που δεν θέλουμε να μείνουμε α-
παθείς και να μην προστατεύουμε το βιος μας και την ζωή που μας κλέβουν. Που 
δεν θέλουμε να μείνουμε κουφοί και τυφλοί στη φωνή των παιδιών μας και να 
αφήσουμε στην τύχη τους τα πράγματα. -Εμείς είμαστε από αυτούς που θέλουμε 
την πρόοδο και την σταθερότητα. Κι όχι να τους ακούμε να λένε ότι δεν έχουμε 
λεφτά και μετά να τους βλέπουμε να τα πετάνε σε προεκλογικά καράβια που βου-
λιάζουν… -Εμείς όλοι θέλουμε κι επιθυμούμε να μην μας θεωρούν ανώριμους και 
καθοδηγουμένους. Και να προσπαθούν προεκλογικά, αντί να μιλούν για το τι θα 
κάνουν, να μιλούν για στόχο και όραμα (που δεν είχαν ποτέ!!!), να κάνουν απολο-
γισμούς για το παρελθόν και να μιλούν για εκατομμύρια που πηγαινοέρχονται… 

Εμάς όλους λοιπόν δεν μας αρέσει να μας κοροϊδεύουν :
• Όταν μας λένε ότι πήραν τα έργα που έδωσε το κράτος με το Φιλόδημος Ι 

& ΙΙ, δια μέσου της ΑΝΗΜΑ, της κατανομής της Περιφέρειας και του Υπουργείου 
Εσωτερικών και να τα παρουσιάζουν σαν επιτυχίες τους. • Όταν παρουσίασαν ότι 
μοίρασαν τόσες χιλιάδες τόνους φρούτα! Λες και δεν είναι υποχρέωση τους. Λες 
και μπορούσαν να κάνουν αλλιώς! • Όταν πέρασαν 5 χρόνια με σκοτάδια στις 
γιορτές των Χριστουγέννων και με τον τελευταίο χρόνο, έστω και προεκλογικά 
πάλι τα χωριά τα εγκατέλειψαν • Όταν δεν μπορούν λακκούβα να κλείσουν κι αντί 
να ασχοληθούν με αυτό, πληρώνουν αποζημιώσεις σε βλάβες οχημάτων • Όταν 
όλα τα δάνεια του Δήμου αποπληρώθηκαν όλα τα χρόνια κανονικά από όλους 
κι αυτοί το θεωρούν επιτυχία τους.• Όταν βάφουν στον δρόμο τις διαχωριστικές 
γραμμές μέσα στον Φεβρουάριο και μέχρι σήμερα είναι σβησμένες. • Όταν λένε 
ότι μειώθηκαν οι πόροι, αλλά ταυτόχρονα έχουν τις μισές μισθοδοσίες από πριν, 
αφού έχουν απομείνει οι μισοί εργαζόμενοι • Όταν σε έναν διαλυμένο Δήμο δηλώ-
νουν την επιθυμία τους να φύγουν κι άλλοι πόσοι εργαζόμενοι με την κινητικότη-
τα. Όταν το περιβάλλον εργασίας είναι άρρωστο και μη αποδοτικό και κανείς δεν 
θέλει να συνεργαστεί μαζί τους. • Όταν η μόνη ενασχόληση τους με την πλατεία 
Ωρολογίου, ήταν όταν τους το ζήτησε η Αστυνομία για να καλύψουν τις πέτρες 
από τα σιντριβάνια για να μην τις πετάξουν οι διαδηλωτές ! • Όταν πέρασαν 
λάμπες led σε κάποιους δρόμους, αναγκασμένοι να κάνουν οικονομία. Και μόλις 
χθες παρήγγειλαν και παρέλαβαν περίπου 2.500 λάμπες παλιάς τεχνολογίας και 
τις έβαλαν στις αποθήκες τους! • Όταν έχουν μελέτη για κυκλικούς κόμβους εδώ 
και 9 χρόνια και προεκλογικά παραγγέλλουν νέα μελέτη!!! • Όταν πριν 5 χρόνια 
έταζαν 8 πυλώνες και τώρα το «γύρισαν» σε 4 άξονες! Τόσο πιστοί σε αυτά που 
υπόσχονται! • Με πολιτικές θεατρικές παραστάσεις εκλιπαρούσαν το χρίσμα του 
ΣΥΡΙΖΑ. Το θέατρο του παραλόγου με εμφανή παιχνίδια εξουσίας • Όταν λένε 
εδώ κι ένα χρόνο ότι μια κάποια εταιρεία θα δώσει 200.000€ για το τελωνείο και 
κανείς δεν βλέπει αυτά τα χρήματα της δωρεάς στα Ταμεία του Δήμου. • Όταν 
σας μιλάνε για τουρισμό και το μόνο που βλέπουμε είναι τραπεζώματα, την ίδια 
ώρα που σε κεντρικά σημεία της πόλης ο Άγιος Γιάννης και η πλατεία Καρατάσου 
είναι πλέον μνημεία αμέλειας. • Όταν μας κοροϊδεύουν για τα αδέσποτα 

Στη συνέχεια ο κ. Παυλίδης έθεσε μια σειρά σκληρών ερωτημάτων, αφού 
αναρωτήθηκε για ποια από όλα να πρωτομιλήσει:

-Για την «έξυπνη πόλη» που ήμασταν και την διέλυσαν ;;; Και τώρα όλοι αυτοί 
που χρησιμοποιούν την έξυπνη πόλη στα προγράμματα τους άραγε ξέρουν τι 
σημαίνει ; Κι άμα ξέρουν γιατί δεν ρώτησαν τίποτα στο Δημ. Συμβούλιο  τόσα 
χρόνια; Όλοι αυτοί οι Αντιδήμαρχοι οι ικανοί και άξιοι, γιατί δεν αξιοποίησαν έρ-
γα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ; Ποιοι είναι αυτοί που ακυρώνουν Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα και βυθίζουν την πόλη ; Μήπως είναι αυτοί που επιθυμούν τις 
πελατειακές σχέσεις σε βάρος του Δήμου ; Ποιο «έξυπνο» πράγμα έκαναν μέχρι 
τώρα ; Είναι αυτά που θαυμάζουν στα Τρίκαλα κι εμείς τα έχουμε στα υπόγεια 
του Δημαρχείου ανεκμετάλλευτα και σβηστά. 

-Για την κυκλοφοριακή μελέτη που ψήφισαν στο Δημ. Συμβούλιο και λέει ότι 
η Μητροπόλεως πρέπει να γίνει μονόδρομος ;;; Κι όλες οι αποφάσεις παίρνονται 
με γνώμονα αυτήν ; 

Για τα 9 χρόνια διαχείρισης της γέφυρας Κούσιου;;; Κι έχουν το θράσος να 
σας ζητάνε να τους ξαναεμπιστευτείτε!  Κι εγώ σας ρωτώ : Αν παίρνατε έναν μη-
χανικό για να σας κτίσει κάτι και περνούσαν 9 χρόνια κι ακόμα ξαναυποσχόταν, 
θα τον ξαναπαίρνατε ;  Η αποτελεσματικότητα τους αρνητική, οι χειρισμοί τους 
και οι επιλογές τους καταστροφικοί και η εμπιστοσύνη πλέον μηδενική. Πέρασαν 
9 χρόνια κι ούτε ένα συγγνώμη προς τους δωρητές και την πόλη

Για το ότι ήθελαν να παραδώσουν τα κλειδιά της πόλης στην Αρχαιολογία;;; 
Κι ευτυχώς ξεσηκώθηκε όλος ο επιχειρηματικός κόσμος και το Επιμελητήριο κι 

επιστρατεύτηκαν όλοι οι πρώην Δήμαρχοι. 
Για το ότι δεν τολμούσαν να πάρουν θέση για την Βεργίνα και την Μακεδονία 

μας για όσο διάστημα προσδοκούσαν το χρίσμα του ΣΥΡΙΖΑ
Για το ότι ξεκίνησε με μια ενωμένη δημοτική ομάδα και σε 9 χρόνια την διέλυ-

σαν;;; Και σας ρωτώ ευθέως : γίνεται να εμπιστευτείς κάποιον να διοικήσει μεικτά 
σχήματα λόγω Κλεισθένη την επομένη των εκλογών, όταν την ίδια τους την ομά-
δα δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ενωμένη ;

Για ποια «καλά παιδιά» θέλετε να μιλήσουμε ;
• Γι αυτά που αποτελούν την διοίκηση ενός από τους λιγοστούς (μόλις 12) Δή-

μους στην Ελλάδα, οι οποίοι ελέγχονται από τους ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης;  
• Γι αυτά που σε βάρος τους εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις για θέματα που 
χειρίστηκαν ; • Γι αυτά που πιστεύουν ότι η εξουσία είναι είδος κοινωνικής απο-
κατάστασης χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις;;; • Γι αυτά που κάποιοι κάποτε τους 
διαφήμισαν ως «νέους και άφθαρτους» και τώρα αποδεικνύονται «κουρασμένοι 
και ανεπαρκείς»;   • Γι αυτά που πηγαινοέρχονται στα δικαστήρια και το παίζουν 
θύματα; Και την ίδια στιγμή τρέχουν να κάνουν καταγγελίες και μηνύσεις ακόμα 
κι όταν τους λέει δημοσιογράφος ότι είναι η τελευταία τους χρονιά στον Δήμο ;• Γι 
αυτούς που έχουν διαλύσει τον Δήμο ; Που προσπάθησαν να λασπώσουν όποιον 
δεν ανεχόταν πλέον το γνωστό παρεάκι που διοικεί ; • Γι αυτά που με τις απευθεί-
ας αναθέσεις προκαλούν το δημόσιο αίσθημα ;• Γι αυτούς που την ημέρα μνήμης 
των 21 μαθητών στο Μακροχώρι, αυτοί κατέβηκαν και μοίραζαν προεκλογικά 
φυλλάδια ; Για ποια ηθική ακριβώς μιλάμε ;

Θέλετε να μιλήσουμε για την καθημερινότητα ;;; Τις λακκούβες, τους δρόμους, 
τις λάμπες, την καθαριότητα, τους σπασμένους κάδους, τα αδέσποτα, το κυνοκο-
μείο, τις εισόδους της πόλης ; 

Είδατε πουθενά να αξιοποιούν τους νέους ή τις γυναίκες του ψηφοδελτίου 
τους;;; Για ποιο ακριβώς πράγμα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι σε αυτήν την 
πόλη ;; Έχουν προβληματιστεί στα 9 χρόνια για ποιο λόγο αυτός ο Δήμος δεν 
μπορεί να κρατήσει τα παιδιά του στον τόπο του ; Μήπως να αναζητήσουμε 
κάποια στρατηγική τους στα ζητήματα αιχμής για τον Δήμο π.χ. το φυσικό αέριο, 
τα αγροτικά, τον τουρισμό ; Ο υποψήφιος δήμαρχος ανέπτυξε στη συνέχεια τις 4 
θεματικές ενότητες του προγράμματος τους, τις οποίες ήδη έχει δημοσιοποιήσει, 
ανά ενότητα, στα ΜΜΕ, με συγκεκριμένες προτάσεις για τις οποίες, συνοπτικά, 
ανέφερε:

Εμείς : 1. Μιλάμε για ένα ανοιχτό Δημαρχείο, χωρίς αποκλεισμούς, με θεσμο-
θετημένα  όργανα, όπου μαζί με τους εκπροσώπους των φορέων, των Συλλό-
γων, των επαγγελματιών, των επιστημόνων, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα δρομολογούμε το 
αύριο. 2. Μιλάμε για τους νέους και σχεδιάζουμε και το πώς θα τους κρατήσουμε 
στον τόπο μας. Ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες με την παραγωγή και 
προσφέροντας νέους ορίζοντες ενασχόλησης.  3. Εμείς λέμε ότι πρέπει να ορ-
γανώσουμε την ζωή μας με νέες πρακτικές και μεθόδους. Δεσμευόμαστε ότι δεν 
πάμε στον Δήμο για να κάνουμε διάγνωση και διαπίστωση και κριτική. Αλλά να 
αγωνιστούμε να σώσουμε το καράβι που βουλιάζει 4. Εμείς είμαστε αυτοί που 
θα σας κάνουμε να σταματήσετε να ζηλεύεται τις άλλες πόλεις. 5. Εμείς είμαστε 
αυτοί που βάζουμε τέλος στην ευνοιοκρατία και τα ρουσφέτια που έχουν αντικα-
ταστήσει το φιλότιμο και την παραγωγικότητα. 6. Εμείς είμαστε αυτοί που λέμε 
ότι θα οργανώσουμε και θα στηρίξουμε τους ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ 
Συλλόγους μέσα στην κρίση

Εμείς λοιπόν, μπορούμε :
-Να εκσυγχρονίσουμε τις Υπηρεσίες του Δήμου.  -Να στηρίξουμε τις επιχει-

ρήσεις, τα ΑΜεΑ, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους. -Να 
αποκτήσουμε σύγχρονες υποδομές που θα  διευκολύνουν την ανάπτυξη της 
πόλης και θα κάνουν καλύτερη τη ζωή μας . -Να καταπολεμήσουμε την ανεργία. 
-Να περιορίσουμε τις κοινωνικές ανισότητες.-Να βάλουμε ποιότητα στη ζωή μας 
. -Να γίνουμε Ευρωπαίοι στην οργάνωση και την λειτουργία της πόλης μας. -Να 
ανεβάσουμε το βιοτικό επίπεδο και να αυξήσουμε το εισόδημα μας.

Κι ο κατάλογος δεν περιορίζεται στα οκτώ  <<ΝΑ>>.       
Ανέπτυξε, τους τομείς του τουρισμού, των υποδομών, τεχνικών έργων, ανά-

πτυξης του περιβάλλοντος και καθαριότητας, της Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού, τονίζοντας ότι το σχέδιό του για τη Βέροια, είμαι εφαρμόσιμο και αφορά 
όλους τους πολίτες.

«Οι ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ έρχονται για να ενώσουν πολιτικές, ανθρώπους, νέες 
ιδέες, συμμετοχικές διαδικασίες και να δώσουν τέλος σε ότι δεν ωφελεί τον τόπο. 
Σε αυτήν την προσπάθεια είστε καλεσμένοι όλοι. Ελατε να αλλαξουμε τον τοπο 
μας», κάλεσε τον κόσμο θέτοντας το δίλλημα: «ή θα συνεχίσουμε την πορεία της 
μιζέριας και των φθηνών δικαιολογιών ή θα προχωρήσουμε μπροστά. Τελεία και 
παύλα».

  

 Οι υποψήφιοι
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του παρουσίασε τους υποψήφιους του συνδυα-

σμού του, αλβαβητικά:
1 ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
2 ΑΝΘΥΜΙΑΔΗΣ  ΑΥΤΑΝΤΙΛ ΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
3 ΑΠΟΣΟΓΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
4 ΑΥΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5 ΒΡΑΝΑ ΤΑΤΙΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
6 ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δ.Υ. ΥΠΟΜΕΔΥ
7 ΔΑΜΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
8 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
9 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
10 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
11 ΖΕΊΜΠΕΚΗ  ΣΟΦΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
12 ΖΟΥΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
13 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΠΑΛ. ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ
14 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ
15 ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
16 ΚΑΡΚΕΛΗ-ΠΛΩΜΑΡΙΤΗ ΦΙΛΙΩ (ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ) 
     ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
17 ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
18 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
19 ΚΟΝΔΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
20 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
21 ΚΟΥΠΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
23 ΛΕΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
24 ΜΑΝΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
25 ΜΑΣΤΟΡΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
26 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
27 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
28 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛ.ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ
29 ΝΟΝΙ ΚΛΕΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
30 ΞΑΦΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ 
31 ΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
32 ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
33 ΠΑΥΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ
34 ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
35 ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
36 ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ ΥΠΑΛ. ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ
37 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
38 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
39 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
40 ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
41 ΧΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
42 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ-ΔΑΒΟΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
KOINOTHTA BΕΡΟΙΑΣ
1 ΓΟΥΤΙΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
2 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
3 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
4 ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
5 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
6 ΛΟΥΡΗ ΣΥΜΕΛΑ ΙΔΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
7 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ  ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
8 ΠΑΠΑΝΔΡΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
9 ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ  ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
10 ΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ 
11 ΤΟΛΙΚΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
1 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
3 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4ΝΤΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
7 ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
9 ΤΣΙΛΗΣ  ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
10 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
11 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ 
12 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Παρουσιάζεται το βιβλίο 

«Η Θεσσαλονίκη στη σκιά του 
Μεγάλου Πολέμου 1915 – 1918» 

του Βασίλη Κολώνα
Την Παρασκευή, 19 Απριλίου στις 8.00 μ.μ., στο Υπόγειο Μνή-

μης του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ημαθίας έχει την τιμή να υποδεχτεί τον καθηγητή της Ιστορίας της 
Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κ. Βασίλη Κολώνα, 
διακεκριμένο ερευνητή και κατεξοχήν ειδικό στην αρχιτεκτονική του 
19ου και 20ου αιώνα. Θα προηγη-
θεί ομιλία του προσκεκλημένου μας 
και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί 
το βιβλίο του:

«Η Θεσσαλονίκη στη σκιά του 
Μεγάλου Πολέμου 1915 – 1918»

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν η 
δρ. Αγγελική Κοτταρίδη, διευθύντρια 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθί-
ας, και κ. Κώστας Γαλλής, φιλόλο-
γος – Ms Ιστορίας. Συντονίζει ο κ. 
Γιώργος Λιόλιος.

8 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

4η Συνάντηση Παιδικών και Νεανικών 
Χορωδιών στη Νάουσα

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο Σύλλογος Πολιτι-
σμού Νάουσας ενCanto διοργανώνει την 4η Συνάντηση 
Παιδικών και Νεανικών Χορωδιών. Η δράση θα λάβει 
χώρα το Σαββατοκύριακο 20 & 21 Απριλίου στην πόλη 
της Νάουσας. Η όλη προσπάθεια, που ξεκίνησε πριν 
τέσσερα χρόνια από την ιδέα της καλλιτεχνικής διευθύ-
ντριας της Συνάντησης, Δήμητρας Μητρέντση, σταδιακά 
εξελίχθηκε, απέκτησε μεγαλύτερη εξωστρέφεια και έπε-
ται συνέχεια…

Δεκαέξι χορωδίες από διάφορες περιοχές της Ελλά-
δας (Πάρος, Πάτρα, Καστοριά Καλαμαριά, Βόλος, Γιαν-
νιτσά,  Έδεσσα, Σέρρες, Κατερίνη, Νάουσα κ.ά.)  θα μας 
ταξιδέψουν σε ένα μουσικό ταξίδι με οδηγό τις παιδικές 
και νεανικές φωνές. 650 χορωδοί -παιδιά και νέοι- θα 
κατακλύσουν το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο τη Νά-
ουσα, πολλά από αυτά θα διανυκτερεύσουν στα ξενοδο-
χεία της πόλης μας, καθώς και στο χώρο φιλοξενίας του 
ΚΠΕ, θα δειπνήσουν, θα γευματίσουν , θα γνωρίσουν τις 
ομορφιές της Νάουσας.

Εκτός από τις δύο κεντρικές συναυλίες που θα διεξα-
χθούν στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου το Σάββατο και 
την Κυριακή το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν επί-
σης  οι παρακάτω παράλληλες εκδηλώσεις: Το Σάββατο 
το πρωί έχει προγραμματιστεί Ομιλία από την ψυχολόγο 
κα Π. Μπασιούρη με θέμα το χορωδιακό τραγούδι στον 
Πολυχώρο Πολιτισμού Βέτλανς  και την Κυριακή το πρωί 
θα πραγματοποιηθεί Χορωδιακό Εργαστήρι με προσκε-
κλημένη μαέστρο την κα Σ. Γιολδάση και με τη συμμε-
τοχή όσων χορωδών επιθυμούν. Φυσικά το Σάββατο 
το βράδυ οι χορωδοί αναμένουν το καθιερωμένο πλέον  
πάρτι που θα γίνει στην αίθουσα της ΦΕΝ. Όλες οι εκδη-
λώσεις είναι ανοιχτές στο κοινό.

        Η διοργάνωση υλοποιείται με την αρωγή του 
Δήμου Νάουσας- Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, καθώς και 
την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πραγματοποιείται με τη συνδρομή εθελοντών πολιτών, που 
έχουν αγκαλιάσει από την πρώτη χρονιά την προσπάθεια. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η συμπαράσταση από επαγγελ-
ματίες της περιοχής  που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον στήριξης και  βοηθούν έμπρακτα  στις ανάγκες μιας τέτοιας 
διοργάνωσης.

Η ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙ-
ΚΟΣ, γνωστή για την πλού-
σια δράση της στο χώρο 
του θεάτρου για παιδιά 
(παραστάσεις στο Μέγα-
ρο Μουσικής, στο Ίδρυμα 
Μείζονος Ελληνισμού, πε-
ριοδείες σε όλη την Ελλάδα 
και στο εξωτερικό κ.α.), πα-
ρουσιάζει την ευρηματική 
θεατρική παράσταση: «Τα 
μεγάλα ψέματα του μικρού 
Ερμή», την Κυριακή 21 Α-
πριλίου, στις 6 το απόγευ-
μα στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ 
ΙΔΕΩΝ στη Βέροια.

Πρόκειται για ένα σύγ-
χρονο παραμύθι, που παί-
χτηκε για πρώτη φορά στη 
Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθή-
κη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πραγμα-
τοποιώντας δύο χρόνια sold out εμφανίσεων 
(πάνω από 160 παραστάσεις συνολικά!), με-
ταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη (θεατρική σεζόν 
2018 – 2019), ενώ τα τελευταία χρόνια περι-
οδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, έχοντας 
ξεχωρίσει για το υπέροχο πρωτότυπο κείμενό 
της, η παράσταση  διασκευάστηκε και κυκλο-
φόρησε και σε βιβλίο από τις εκδόσεις ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Ο μικρός 
Ερμής, ένα παιδί κεφάτο και 
δραστήριο, περνάει ώρες δια-
βάζοντας παραμύθια και ιστο-
ρίες για δράκους. Έχει όμως 
ένα τρομερό ελάττωμα: είναι 
ένας μοναδικός, ανεπανάλη-
πτος και παθιασμένος ψεύτης! 
Με τα εξωφρενικά του ψέμα-
τα αναστατώνει καθημερινά 
όλους τους κατοίκους του χω-
ριού του. Πείθει τον κουρέα να 
φυτέψει μια τριανταφυλλιά στο 
κεφάλι, προτείνει στον φούρ-
ναρη να τρώει κάμπιες και 
μυρμήγκια και βάζει τον ρά-
φτη να μιλάει με φαντάσματα! 
Τι θα συμβεί όμως όταν μια 
μέρα ένα από τα ψέματά του 
βγει, πέρα για πέρα, αληθινό; 
Η ζωή του γίνεται άνω κάτω 
και ο μικρός Ερμής μπλέκει 
σε μια περιπέτεια απίστευτων 
διαστάσεων!»

Ερμηνεύουν: Δημήτρης 
Κρίκος, Χρήστος Παπαδόπου-
λος

Κείμενο: Άγγελος Αγγέλου 

– Έμη Σίνη
Σκηνοθεσία: Γιωργής 

Σφυρής
Μουσική: Άγγελος Αγγέ-

λου
Σκηνικά - Ειδικές κατα-

σκευές: Γκάυ Στεφάνου
Κατασκευή κούκλας: Δή-

μητρα Κωνσταντινίδου, Σπύ-
ρος Παπαχρήστου

Κοστούμια – Φωτισμοί: 
ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Η-
χογράφηση, Editing, Μίξη, 
Mastering: Γιώργος Ζιώτας

Βοηθ. Οργάνωσης Παρα-
γωγής: Μαρία Ξυδάκη

Αφίσα: Μαργαρίτα Τζαν-
νέτου

Φωτογραφίες :  Σοφία 
Γκορτζή

Διάρκεια: 60 λεπτά χωρίς διάλειμμα. 
Ηλικίες: 3 -11 ετών
Γενική είσοδος : 8 ευρώ
Προπώληση εισιτηρίων 7 ευρώ
στο Βιβλιοπωλείο ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ τηλ. 

23310 24672 και 
στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ τηλ. 

6972440721

Την Κυριακή 21 Απριλίου στη Βέροια
 «Τα μεγάλα ψέματα του μικρού 

Ερμή» στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ

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



Ο Γιάννης
Τριανταφυλλόπουλος, 

στο ψηφοδέλτιο 
του Παναγιώτη Γκυρίνη

«Ο συνδυασμός “Ώρα Ευθύνης” ανακοινώ-
νει την συμμετοχή του Γιάννη Τριανταφυλλό-
πουλου, ενός ακόμη νέου συνδημότη μας, στο 
ψηφοδέλτιο μας. Η συμμετοχή των νέων σε 
ηλικία συνδημοτών μας στο ψηφοδέλτιο της 
νίκης καταδεικνύει ότι η νέα γενιά εμπιστεύεται 
την “Ώρα Ευθύνης” και το δήμαρχο μας Πανα-
γιώτη Γκυρίνη για να οδηγήσουν το Δήμο Αλε-
ξάνδρειας στο μέλλον.

Καλωσορίζουμε στους υποψηφίους της “Ώ-
ρας Ευθύνης” τον Γιάννη Τριανταφυλλόπουλο 
και του ευχόμαστε καλή δύναμη.

Όλοι μαζί συνεχίζουμε.»

ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ - Π. ΓΚΥΡΙΝΗΣ»
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Βιογραφικό 
του υποψήφιου 

δημοτικού συμβούλου 
Κυριάκου Θεοδωρίδη

Γεννήθηκα στις 13 Οκτωβρίου του 1962 στους Γεωργια-
νούς Βέροιας

Υπηρέτησα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση επί 33 συνεχή 
χρόνια από τον Μάρτιο του 1986 μέχρι και τον Νοέμβριο 
του 2018 που συνταξιοδοτήθηκα. 

Διορίστηκα στις 20 Μαρτίου 1986 στην Κοινότητα Γε-
ωργιανών και υπηρέτησα μέχρι την κατάργησή της στις 
31-12-1998 ως Γραμματέας , Ανταποκριτής του Ο.Γ.Α και 
ληξίαρχος.

Από την 1-1-1998 με την εφαρμογή του Σχεδίου Ιωάν-
νης Καποδίστριας ορίστηκα υπεύθυνος στα ορεινά Δημο-
τικά Διαμερίσματα του Δήμου και στη συνέχεια ανέλαβα 
την σύνταξη του πρώτου εκλογικού καταλόγου του Δήμου 
Βεροίας με βάση τα δημοτολόγια και όπως όριζε ο νέος 
νόμος. 

Τον Σεπτέμβριο του 2002 ορίστηκα Προϊστάμενος του 
Κ.Ε.Π.  του Δήμου Βέροιας καθιστώντας το με τους συ-
ναδέλφους - συνεργάτες μου υποδειγματικό Πανελλαδικά 
και συνέχισα με την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης 
προϊστάμενος του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης (ΔΗ-
ΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ) με κύρια κατεύθυνση αρχικά 
την ένταξη του ενιαίου δημοτολογίου του Δήμου στο Εθνικό 
δημοτολόγιο  και στην εφαρμογή του πληροφοριακού Συ-
στήματος Διασύνδεσης Δημοτολογίων – Ληξιαρχείων του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

Συμμετέχω στις δημοτικές εκλογές με το συνδυασμό 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ και υποψήφιο Δήμαρχο 
τον ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΚΟΥΛΗ και σας καλώ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ-
ΜΕ ΜΑΖΙ για έναν σύγχρονο και δημιουργικό Δήμο στην 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ του ΠΟΛΙΤΗ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ένα ακόμη ση-
μαντικό αθλητικό 
έργο για το νομό 
μας εντάχθηκε στο 

πρόγραμμα “Φιλόδημος”. Πρόκειται για την κατα-
σκευή αποδυτηρίων στο γήπεδο της Νέας Ροδακι-
νέας (Στράντζας) Δήμου Νάουσας προϋπολογισμού 
310.000. Είχε προηγηθεί η ένταξη του έργου: «Α-
ντικατάσταση και ολοκλήρωση ελαστικού τάπητα 
Δημοτικού Σταδίου Αλεξάνδρειας προϋπολογισμού 
605.060 ευρώ.

Επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη ή εκκρεμότητα τα 
έργα:

* Επανακατασκευή δαπέδου κλειστού Γυμναστη-
ρίου 2ου Γυμνασίου - Λυκείου Αλεξάνδρειας (85.064 
ευρώ)

* Βελτίωση γηπέδου Αγίας Βαρβάρας Βέροιας 
(15.787 ευρώ)

* Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαί-
ρισης Ράχης (18.341 ευρώ)

* Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδο-
σφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου (35.582 ευρώ)

* Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθο-
σφαίρισης Βίλα Βικέλα Βέροιας (25.801 ευρώ).

* Η κατασκευή ελαστικού τάπητα στα ανοιχτά 

γήπεδα καλαθοσφαίρισης Αγγελοχωρίου Νάουσας 
(46.000 ευρώ)

* Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων Τ.Κ. Κοπα-
νού και Ροδοχωρίου (31.000 ευρώ)

* Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. 
Γιαννακοχωρίου (138.000 ευρώ)

* Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στο γήπεδο Τ.Κ. 
Χαρίεσσας (45.000 ευρώ).

  Πρόκειται για έργα που είχαν προγραμματιστεί 
κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αθλητι-
σμού κ. Συναδινού στο νομό μας το 2017 μετά από 
πρωτοβουλία του αθλητικού τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ 
και των βουλευτών του και σε συνεργασία με τις 
δημοτικές αρχές και τους αθλητικούς συλλόγους του 
νομού μας. 

Μετά από μακρόχρονη αδράνεια και αδιαφορία 
των προηγούμενων κυβερνήσεων για αθλητικά έργα 
στο νομό μας, η σημερινή κυβέρνηση δείχνει έμπρα-
κτα το ενδιαφέρον της για την ανάπτυξη του αθλη-
τισμού με την κατασκευή έργων υποδομών σε κάθε 
γωνιά της χώρας μας.

Για το αθλητικό τμήμα 
της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας 
Τζελέπης Κωνσταντίνος 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Συγχαίρω τους αθλητές και τις αθλήτριες που συμμετείχαν στο 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατι-

κής στο Ηράκλειο.
Η συμμετοχή τους και μόνο σε ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι από μόνη της μια σημαντική στιγμή 

και όταν συναγωνίζεσαι με 191 αθλητές και αθλήτριες, 20 Συλλόγων, η όποια διάκριση είναι σημαντική 
νίκη.

Συγχαίρω τους αθλητές και αθλήτριες για τη 2η θέση στο σύνθετο με μικτό ζευγάρι Ε΄ κατηγορίας Δαλ-
λόπουλο Δημήτρη και Πα-
πάζογλου Έλλη ,για την 4η 
θέση στην Δ΄ κατηγορία α-
πό την τριάδα αθλητών και 
αθλητριών ,Περπερά Δήμη-
τρα, Δαλλοπούλου Ευθα-
λία, Ιωαννίδου Ραφαηλία.

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην προπονήτρια 
των αθλητών, αθλητριών στην Πανευρωπαϊκή Πρωτα-
θλήτρια Μαμουτοπούλου Ελένη .

Σας ευχαριστούμε, μας κάνατε περήφανους .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Με απόφαση Τζιτζικώστα
Νέος Αντιπεριφερειάρχης 

Δημόσιας Υγείας 
και Αλληλεγγύης 

ο Γιώργος Τσαλώνης 
Ο  Π ε ρ ι φ ε -

ρειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζι-
τζικώστας έκανε 
δεκτή την παραί-
τηση του Αντι -
περ ιφερε ιάρχη 
Δημόσιας Υγείας 
και Αλληλεγγύης 
Δημήτρη Χατζη-
βρέττα.

Νέος Αντιπερι-
φερειάρχης Δημό-
σιας Υγείας και Αλληλεγγύης αναλαμβάνει με απόφαση του κ. Τζιτζικώστα ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης Γιώργος Τσαλώνης.

 Αθλητικά έργα 
στο Νομό Ημαθίας
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Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ  4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΤΟΕΒ ΒΕΡΟΙΑΣ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 

66 του Ν. 4546/2018
Όλα τα μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στον ΤΟΕΒ 

ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ των στοιχείων επικοινωνίας και του Α.Φ.Μ. 
έως 12-6-2019.

Στους υπόχρεους που δεν θα υποβάλλουν την παραπά-
νω δήλωση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, επιβάλλεται 
πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές αρδευτικών τελών που 
οφείλουν για το αντίστοιχο διάστημα καθυστέρησης υποβολής 
δήλωσης.

Ο Πρόεδρος
Τσανασίδης Χρήστος

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας 
διοργανώνει και φέτος 

το «Καλάθι Αγάπης» 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στα πλαίσια των δρά-
σεων αλληλεγγύης   και ενόψει των εορτών του Πάσχα, η  
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ σε συνεργασία με τα ΜΑΖΙ 
ΜΑΡΚΕΤ  διοργανώνουν  το «ΚΑΛΑΘΙ   ΑΓΑΠΗΣ». 

Στην προσπάθεια να στηρίξουμε έμπρακτα τους συ-
νανθρώπους μας, συγκεντρώνουμε προϊόντα τα οποία 
είναι απαραίτητα για κάθε νοικοκυριό και θα ανακουφίσουν 
άπορους συμπολίτες μας που ζουν κάτω από τα όρια της 
φτώχιας. 

Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτήν την προσπάθεια και ας 
δείξουμε την αγάπη και την αλληλεγγύη που οι καιροί απαι-
τούν. Γιατί μόνο όλοι μαζί... μπορούμε. 

Συγκέντρωση τροφίμων :
• ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ Λ. Πορφύρα 1 στο Πα-

νόραμα
• ΜΑΖΙ  ΜΑΡΚΕΤ,  Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 62 
• ΜΑΖΙ  ΜΑΡΚΕΤ,  ΠΙΕΡΙΩΝ 63

Συμμετοχή 
ης Ευξείνου Λέσχης 

Βέροιας στον 
14ο Διεθνή Μαραθώνιο 
«Μέγας Αλέξανδρος»  

 Στις 14 Απριλίου η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, συμμετείχε 
στον 14ο Διεθνή Μαραθώνιο « Μέγας Αλέξανδρος» με την 
ομάδα «100 Running Team» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
της ΠΟΕ, για την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την 
κορύφωση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, αποφάσισε να 
διαθέσει μέρος του αντιτίμου συμμετοχής κάθε δρομέα, για 
την διανομή αντιτύπων του επίτομου έργου του Κωνστα-
ντίνου Φωτιάδη « Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου» 
στα αγγλικά, στα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Οργανωτική Επιτροπή του 
φετινού Μαραθωνίου αφιέρωσε τον αγώνα, στα 100 χρόνια 
από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Η συμμετοχή της Ε.Λ.Β. στον Μαραθώνιο είναι μια από 
τις πολλές εκδηλώσεις που είτε διοργανώνει η ίδια ή συμμε-
τέχει για να τιμήσει την Γενοκτονία.

«ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ»
Με τιμή

Για το Δ.Σ.
Ο  Πρόεδρος     Η  Ταμίας

Τουμπουλίδης Νικόλαος      Ανεσίδου Σταθούλα

Πασχαλινό παζάρι 
χειροποίητης λαμπράδας

απο τα  ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ 

ΑΝΟΙΞΗΣ, πιστά 
στο ραντεβού τους, 
όπως κάθε χρόνο 
έτσι και φέτος, ε-
τοίμασαν με πολλή 
φροντίδα αγάπη και 
μεράκι 

                       
Πασχαλινές Χειρο-
ποίητες Λαμπάδες 

εμπνευσμένες, 
φτιαγμένες για καλό 
σκοπό… 

Οι πιο ιδιαίτερες 
λαμπάδες που θα 
φωτίσουν το βράδυ 
της Ανάστασης.

Το παζάρι της 
χειροποίητης λα-
μπάδας  θα πραγ-
ματοποιηθεί 

στην  πλατεία 
Δημαρχείου στη Βέ-
ροια

Από 18/4/2019-
24/4/2019

Ώρες: 10:00 π.μ.-20:00 μ.μ.
Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους να συμμετέχετε στις βιωματικές 

δράσεις μας 
Παρασκευή 19/4/2019 & ώρα  10:00 π.μ. -12:00 π.μ. 
Γίνε κι Εσύ Καλλιτέχνης
Φτιάξε τη δική σου Λαμπάδα στο ‘’πιτς φυτίλι’’ κι εμείς σου  τη χαρίζου-

με 
Βιωματικό Εργαστήρι Μαρμαρογραφίας
Μ. Δευτέρα  22/4/2019 & ώρα 10:00 -12:00 π.μ.
Ζαχαροπλάθουμε για καλό σκοπό
 Τα Παιδιά της Άνοιξης στήνουν υπαίθριο εργαστήρι ζαχαροπλαστικής 

,φτιάχνουν παραδοσιακό νηστήσιμο χαλβά και τρατάρουν τον κόσμο.  
Η παρουσία σας θα μας γεμίσει ιδιαίτερη χαρά καθώς με κάθε αγορά 

σας ενισχύετε το έργο μας. 
Τα έσοδα θα διατεθούν για κάλυψη αναγκών της δομής καθώς και για 

δράσεις κοινωνικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Στηρίζουμε το έργο μας 
στη συμμετοχή σας !

Όλες οι Λαμπάδες μας διατίθενται στη συμβολική τιμή 5,00 ευρώ /τμχ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού ευχαριστεί:
1. Την οικογένεια Νίκου και Σοφίας Μποχώρη το ποσό των 

50 ευρώ αντί στεφάνου στη μνήμη του γαμπρού τους Πέτρου 
Μπούθα.

2. Την κ. Καραγιαννίδου Ιωάννα για την προσφορά της σε 
καινούργια ρούχα ένδυσης.

3. Τις κ. Κουκούδη Μαρίκα, Μπούρα Σούλα, Καραμήτρου 
Χρύσα και Καντζίκη Αγορίτσας για τις προσφορές τους σε τρό-
φιμα για τις γιορτές του Πάσχα.

4. Την κ. Σιδηροπούλου Βίκυ για την προσφορά της σε 
ελαιόλαδο.



Υφάδι: 
Εκδρομή 

στην 
Πιερία

Τα ξ ί δ ι  σ τ ο 
χρόνο αλλά και 
στ ις ομορφιές 
της  πατρ ίδας 
μας για τα παι-
διά από το Υφάδι 
και τους φίλους 
του συλλόγου, 
που συμμετείχαν 
στην ημερήσια 
εκδρομή της Κυ-
ριακής. 

Ο τριπλός προορισμός, κοντινός αλλά τόσο ξεχωριστός, περιελάμβανε τον Πα-
λιό Άγιο Παντελεήμονα, το Δίον και την Κατερίνη. Ο Παλιός Παντελεήμονας, σκαρ-

φαλωμένος στις πλαγιές του 
Ολύμπου, εντυπωσίασε τους 
επισκέπτες με την απαράμιλ-
λη ομορφιά του φυσικού του 
περιβάλλοντος, αλλά και την 
συνέπεια στην παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική της περιοχής, 
σύμφωνα με την οποία είναι 
χτισμένος ο οικισμός. Το αρχαι-
ολογικό πάρκο του Δίου και το 
μουσείο του, με τα σημαντικά 
ευρήματα των ανασκαφών της 
περιοχής,  υπήρξαν εξαιρετική 
αφορμή για ιστορικές διαδρο-
μές του μυαλού και της ψυχής, 
στην ιερή πόλη για τους αρχαί-
ους μακεδόνες, στον χώρο που 
ο Μ. Αλέξανδρος τέλεσε θυσίες 
πριν ξεκινήσει την μεγάλη του 
εκστρατεία στην Ασία. 

Οι θαλασσινές λιχουδιές δί-
πλα στην θάλασσα της Κατερί-
νης, ήταν μόνο ένας από τους 
λόγους που οι συμμετέχοντες 
ανανέωσαν το ραντεβού τους 
για την επόμενη φορά, σε έναν 
ακόμη προορισμό που συνδυά-
ζει παιδεία και αναψυχή, όπως 
είναι πάντοτε οι προορισμοί 
που επιλέγει το Υφάδι για τα 
μέλη και τους φίλους του. 

Γράφει ο 
 Δημήτρης Τόλιος

Ο βιζυηνός λάτρης της 
βεροιώτικης ομορφιάς, 
γιατρός σωμάτων αλλά 
προπάντος γητευτής ψυ-
χών Θεόδωρος Πολυχρο-
νιάδης, «ξαναχτύπησε» 
στο ξεκίνημα της νέας 
χρονιάς με το καινούργιο 
πόνημα του.

Σε μια εποχή που επιλέγονται και φωτίζονται 
στην χώρα όχι οι άριστοι αλλά οι αρεστοί, ο Θό-
δωρος Πολυχρονιάδης, δεν μας ξαφνιάζει αφού 
μας έχει συνηθίσει σε ωραίες πνευματικές ανα-
ζητήσεις και συλλογές αλλά μας ξαναγλυκαίνει 
θυμίζοντας την αγάπη για τον τόπο μας την ερα-
τεινή βέροια δίνοντας τίτλο σε αυτό το δημιούρ-
γημα του «Αφιέρωμα στην Παλαιά (Βυζαντινή) 
Μητρόπολη Βέροιας»

Υπενθυμίζοντας μας στην πράξη ότι την ευ-
θύνη για το περιβάλλον δεν την έχει μόνο το 
κράτος αλλά και ο ίδιος ο πολίτης, εξιστορεί χρο-
νικά και πραγματικά τον άδολο και ανυπόκριτο, 
ακηδεμόνευτο αγώνα για την γέννηση της κίνη-
σης των ενεργών πολιτών της Βέροιας, μια ιδέα 
του γιατρού χειρουργού ΓΙΑΝΝΗ ΑΒΡΑΜΙΔΗ, 
για να ξεκινήσει  στην συνέχεια το έργο αποκα-
τάστασης της παλαιάς μητρόπολης Βέροιας κ 
του αύλειου χώρου της μέχρι και την ολοκλήρω-
ση του αλλά και την συνέχεια της ολοκλήρωσης 
ανάδειξης του μνημείου

Ο ρέκτης φιλόλογος κ συγγραφέας Θωμάς 
Γαβριηλίδης προλογίζει το έργο και δίνει το στίγ-
μα της ψυχικής υγείας που εκπέμπει ο χαρα-
κτήρας του συγγραφέα κ επιστήμονα ιατρού 
Πολυχρονιάδη Κάνει λόγο για την Αγιά Σοφιά της 
Βέροιας έργο του Νικήτα Θυηπόλου.

Ο Θόδωρος Πολυχρονιάδης μας πηγαίνει νο-
ερά στα πρώτα χρόνια της γερμανικής κατοχής 
αλλά και της απελευθέρωσης πλάι στον αρχι-
μανδρίτη π. Βασίλειο του οποίου η παρουσία 
και η συντροφιά σφράγισε τον χαρακτήρα του 
συγγραφέα στα μετέπειτα χρόνια της ζωής του. 

 Έζησα από κοντά τον αγώνα και την λαχτά-
ρα του γιατρού να δει το έργο ολοκληρωμένο και 
αποκατεστημένο σύμφωνα με όσα σχεδιάστη-
καν. Χρησιμοποιεί γλώσσα αλήθειας και δίχως 
υπονοούμενα εκφράζει την δυσαρέσκεια του για 
όσα τελικά συνέβησαν μέχρι σήμερα στο έργο. 
Είναι ο ενεργός πολίτης της Βέροιας που δεν 
χαιδεύει  αυτιά αλλά τολμά και μιλά με πεζό και 
ποιητικό λόγο, εκφράζοντας την λαχτάρα του για 
τον τόπο που γεννήθηκε.

Ακολουθούν στο 2ο μέρος διηγήματα μεταξύ 

άλλων για τον δασκιώτη Νέστορα Μισοκέφαλο, 
αναφορά σε μια τυχαία γνωριμία ενός ξενοδο-
χείου δημοσίευμα με το ψευδώνυμο Ευθύβολος, 
τα ιδιαίτερα μαθήματα , αλλά και άρθρα γενικότε-
ρου ενδιαφέροντος, για την Αντωνιάδειο Στέγη, 
της οποίας υπήρξε διοικητικό στέλεχος το 1976, 
για το ωράριο εργασίας των δημοσίων υπαλλή-
λων, τον θρησκευτικό και φυσικό τουρισμό του 
Νομού Ημαθίας και βιβλιοπαρουσιάσεις έργων 
του Φώτη Σιμόπουλου, του Ορέστη Σιδηρόπου-
λου, του Δημήτρη Κλήμη, των Δημήτρη Στυλια-
νίδη κ Θωμά Σωτηρόπουλου, του Αναστάσιου 
Πατσίκα, του Νικόλαου Καλλιγά, και τέλος Ποιή-
ματα του ιδίου.

Ο Θόδωρος Πολυχρονιάδης είναι βαθύτα-
τα ευαίσθητος και ευαισθητοποιημένος για τον 
τόπο του την Βέροια και το τοπίο της και τους 
συμπολίτες του που αγαπούν αυτή . Στην 8η 
δεκαετία της ζωής του, υπενθυμίζει στον εαυτό 
του έχοντας αυτογνωσία του χρόνου που κυλά 
αδυσώπητα πως «η κλεψύδρα του χρόνου έχει 
αδειάσει και μερικοί κόκκοι άμμου έμειναν ακό-
μη». Υπενθυμίζει όμως και σε εμάς, τους ανα-
γνώστες, προς τους βεροιολάτρες , ότι η αγάπη 
για τον τόπο μας είναι καθημερινή  έμπρακτη 
πνευματική ερωτική σχέση μα και καθήκον.

Αγαπητέ Θόδωρε Πολυχρονιάδη, σε εποχή 
άκρατης ευτέλειας και πολιτικής και πολιτιστκής 
παρακμής, παραμένεις  φλόγα πνεύματος και 
καρδιάς δυνατής. Γένοιτο.
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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

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

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. 

O ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ 
ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ
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Στο Metropolis 95,5 και στην 
εκπομπή «Τρίτο Ημίχρονο» 
φιλοξενήθηκε ο προπονητής 

της Βέροιας, Σάκης Θεοδοσιάδης, και 
μίλησε για την κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος από την ομάδα του και τις 

συνθήκες που υπάρχουν με την υπάρ-
χουσα διοίκηση.

Μεταξύ των δήλωσε τα εξής
Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την 

ΒΕΡΟΙΑ: 
«Ήταν μια δύσκολη προσπάθεια, μια συλλογική 

προσπάθεια, σε έναν δύσκολο όμιλο με πολύ καλές 
ομάδες και οι κόποι μας δικαιώθηκαν στον Εύοσμο .. 
Η ΒΕΡΟΙΑ το καλοκαίρι έκανε μια επανεκκίνηση, το 
όνομα, η εργατικότητα και η δυναμική της διοίκησης 
δεν μπορούσε να έχει διαφορετικό στόχο από το να 
πρωταγωνιστούμε. 

Αυτό έγινε σιγά σιγά, για να φτάσεις στον στόχο 
σου πρέπει να κερδίζεις κάθε εβδομάδα. Αυτό το 
Πρωτάθλημα είναι το πρώτο βήμα για να πάει καλά 
στα επόμενα χρόνια. Η διοίκηση δίνει μεγάλη έμφα-
ση στις υποδομές, έχουμε τις κατάλληλες συνθήκες 
για να εργαστούμε και η άνοδος μας δίνει μεγαλύ-
τερη ευθύνη και δύναμη για να καταβάλλει μεγάλη 
προσπάθεια η διοίκηση να μην λείψει τίποτα από την 
ομάδα».

Για το τι μπορούμε να περιμένουμε την επόμενη 
χρονιά από την ΒΕΡΟΙΑ: «Σπανίζουν πλέον οι υγιείς 
ομάδες, αυτό χτίζεται από την ΒΕΡΟΙΑ φέτος και 
θα παίξει σημαντικό ρόλο στο να έρθουν καλύτεροι 
παίκτες στην επόμενη χρονιά. Το πιο σημαντικό αυτή 
τη στιγμή είναι να ολοκληρώσουμε μια επιτυχημένη 
χρονιά όπως αρμόζει στην ιστορία της ομάδας. Είναι 
νωρίς να πούμε κάτι για την επόμενη χρονιά».

Για το αν άξιζε την 2η θέση η Τρίγλια:
«Έδειξε από την αρχή ότι θα έχει πρωταγωνιστι-

κές βλέψεις, έχει πολύ καλή ομάδα και έναν πολύ α-
ξιόλογο προπονητή. Η Τρίγλια έκανε έναν πολύ καλό 
δεύτερο γύρο και δίκαια πήρε την 2η θέση».

Στην χθεσινή ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙ-
ΡΕΤΙΚΑ, ήταν φιλοξενούμενοι ζωντανά στο στού-
ντιο του ΑΚΟΥ 99.6, ο  πρόεδρος της Γ’ Ένωσης α-
ντισφαίρισης Πέτρος Τσαρκνιάς και ο αντιδήμαρχος 
και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του «ΛΑΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑ OPEN»  Άρης Λαζαρίδης. Ο πρόεδρος 
έκανε μια σύντομη αναφορά στην Γ’ Ένωση που 
καλύπτει 7 νομούς της κεντροδυτικής Μακεδονίας 
και περίπου 25 σωματεία. Η Βέροια είναι τυπικά 
η έδρα της Ένωσης, αφού ήταν πρωτοπόρος στις 
αρχές της δεκαετίας του ’80 και θεωρείται η «Μη-
τρόπολη» του τένις. Δυστυχώς με την πάροδο των 
χρόνων υπήρξε σημαντική υποβάθμιση, που συν-
δέεται και με την φθορά και απαξίωση των εγκατα-
στάσεων στο ΔΑΚ Βικέλας στο Μακροχώρι. 

Σε αυτό το σημείο πήρε τον λόγο ο Άρης Λαζα-
ρίδης και υπογράμμισε την σημαντική παρέμβαση 
πέρσι στο ΔΑΚ και την πλήρη ανακατασκευή των 
υφιστάμενων γηπέδων και την προσθήκη ενός 
ακόμη κεντρικού, στο σύνολο δηλαδή 5 γηπέδων. 
Πρόκειται για μια «μαγιά» για την διεκδίκηση με-
γάλων διοργανώσεων, ακόμη και ευρωπαϊκών, 
που θα προσδώσουν κύρος και αίγλη στην πόλη, 
τόνισε. «Θα τα διεκδικήσουμε μαζί με τον πρόεδρο, 
είναι κάτι που χτίζεται σιγά-σιγά», πρόσθεσε.  

Ο κ. Τσαρκνιάς επεσήμανε ότι η προσπάθεια 
ανακατασκευής των γηπέδων στο Μακροχώρι ε-
πετεύχθη με την συμβολή των αντιδημάρχων Λα-
ζαρίδη και Κορωνά και έδωσε το έναυσμα να έρθει 

στην Βέροια μια μεγάλη τενιστική διοργάνωση. Υ-
πήρξε η ιδέα του Ζήση Μιχ. Πατσίκα, η εφημερίδα 
ΛΑΟΣ να διοργανώσει ένα τουρνουά στην Βέροια 
και ήταν η κατάλληλη στιγμή να υλοποιηθεί και να 
αναπτυχθεί. Έλειπε μια διοργάνωση ανδρών-γυ-
ναικών, ζητήθηκε από την Ομοσπονδία και δόθηκε 
η άδεια. Συστάθηκε μια οργανωτική επιτροπή με 
διευθυντή αγώνων τον Ζήση Μιχ. Πατσίκα, τον Άρη 
Λαζαρίδη ως εκπρόσωπο του δήμου Βέροιας, τον 
πρόεδρο και γενικό συντονιστή Πέτρο Τσαρκνιά, 
την Παναγιώτα Παλαιστή ως εκπρόσωπο του δι-
οργανωτή σωματείου Ο.Α. Βέροιας και τον Μιχάλη 
Αδαλόγλου ως Ομοσπονδιακό προπονητή. Είναι 
ευκαιρία με την διοργάνωση να γίνουν και κάποιες 
επιπλέον εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσε-
ων(αποδυτήρια κ.λ.π), ενώ κάθε χρονιά υπάρχει 
στόχευση να αναβαθμίζεται το τουρνουά. 

Ο Άρης Λαζαρίδης υπογράμμισε την σημασία 
της επιτυχίας μιας τέτοιας διοργάνωσης. Ο αθλη-
τικός τουρισμός είναι βασικός πυλώνας στην ανά-
πτυξη της περιοχής και το «ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ OPEN»  
μπορεί να βοηθήσει, αφού θα προσδώσει υπε-
ραξία στην πόλη και μακροπρόθεσμα μπορεί να 
καθιερωθεί ως μια διοργάνωση που θα προσελκύει 
πάρα πολύ κόσμο. 

Δηλώσεις συμμετοχής μέσω της σελίδας της 
ΕΦΟΑ μέχρι το μεσημέρι της Μ. Τετάρτης

(ολόκληρη η συνέντευξη
στο laosnews.gr/AKOY 99.6)

ΣάκηςΘεοδοσιάδης:«Ηδιοίκησηδίνει
έμφασηστιςυποδομές,ηάνοδοςέχει

μεγάληευθύνη»

Έρχεται το Τουρνουά Τένις «ΛΑΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑ OPEN» στις 30 Απριλίου

στο ΔΑΚ Μακροχωρίου
Μίλησαν ζωντανά στον ΑΚΟΥ 99.6 ο πρόεδρος της Γ’ Ένωσης

αντισφαίρισης Πέτρος Τσαρκνιάς και ο αντιδήμαρχος και μέλος 
της οργανωτικής επιτροπής Άρης Λαζαρίδης

ΑΕΠ Βέροιας και Ακαδημία Βέροιας 
συγχαίρουν την βασίλισσα για την άνοδο 

ΣυγχαρητήριοτηςΑ.Ε.ΠΒΕΡΟΙΑΣγιατηνάνοδοτηςΒΕΡΟΙΑΣ.
Η Α.Ε.Π ΒΕΡΟΙΑΣ χαιρετίζει την επάνοδο της «Βασίλισσας» στις επαγγελματικές κατηγορίες και εύχε-

ται να ξαναζήσει τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος.

ΑκαδημίαΒέροια:«ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΓΙΑΦΙΛΗΜΑ»
Ο Πρόεδρος, η Διοίκηση, οι προπονητές και οι μικροί ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου 

Βέροιας συγχαίρουν την ομάδα της πόλης μας, που κατέκτησε τον τίτλο του 2ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής και 
θα αγωνίζεται από τη νέα χρονιά στη Football League. H «Βασίλισσα» επιστρέφει σιγά σιγά στη θέση που 
της αξίζει και η πόλη μας πανηγυρίζει ακόμη μια επιτυχία.

Να ευχηθούμε περαστικά στον Αρχηγό της ομάδας της Βέροιας, τον Αλέξη Βεργώνη, που χθες τραυ-
ματίστηκε στη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο σίγουρα αυτή η άτυχη στιγμή δεν θα επηρέασε την χαρά του 
για μια ακόμα επιτυχία στην οποία η παρουσία του συνετέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό.

ΟΣύνδεσμος
Προπονητών
Ποδοσφαίρου
Ημαθίας
συγχαίρει
τηΒΕΡΟΙΑ
γιατηνάνοδο

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συν-
δέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου 
Νομού Ημαθίας, συγχαίρουν τον 
Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ για την άνοδο στην 
Football League!

Ευχόμαστε σύντομα να επανέλθει 
στην φυσική της θέση, στην Super 
League!

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Το προηγούμενο Σάββατο 13 Α-
πριλίου ο διεθνής διαιτητής χάντμπολ 
Μιχάλης Τζαφερόπουλος έδωσε το πα-
ρών σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό παιχνίδι 
που διεξήχθη στην Δανία. Στα πλαί-
σια της προκριματικής φάσης του Πα-
νευρωπαϊκού Ανδρών 2020, έγινε στο 
Royal Arena της Κοπεγχάγης, ένα από 
τα καλύτερα γήπεδα χάντμπολ της Ευ-
ρώπης, με χωρητικότητα 9000 θεατές, 
ο αγώνας μεταξύ των εθνικών ομάδων 
Νήσων Φερόε και Ουκρανίας. Μετά α-
πό ένα συναρπαστικό παιχνίδι κέρδισε 
με ένα γκολ η Ουκρανία 26-27. Όπως 
υποδηλώνει το σκορ ήταν ένα αμφίρρο-
πο παιχνίδι μέχρι το τέλος, με ιδιαίτερη 
δυσκολία για την διαιτησία, ωστόσο χά-
ρη στην μεγάλη εμπειρία του βεροιώτη 
Μιχάλη Τζαφερόπουλου, όλα πήγαν 
καλά και μάλιστα πήρε και εξαιρετικές 
κριτικές για τα σφυρίγματά του. 

Μπορεί ο προεκλογικός αγώνας να 
είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον δήμο της Βέροιας, 
ωστόσο ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον 

Κώστα Βοργιαζίδη, Μιχάλης Τζαφερόπουλος συνε-
χίζει να «αγωνίζεται» με το εθνόσημο στην στολή 
του διαιτητή, στις διεθνείς σάλες του χάντμπολ. 

Ο Μιχάλης Τζαφερόπουλος «σφύριξε» 
στη Δανία για το Πανευρωπαϊκό

Ανδρών Χαντμπολ
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Η επίτευξη 
της ανό-
δου για τη 

Βέροια, οι λόγοι 
που οδήγησαν 
στον προβιβασμό, 
η δικαίωση και το 
καλό που... τρίτω-
σε.  Για τη Βέροια 
η επικύρωση της 
ανόδου ήταν κάτι 
σημαντικό.

Άλλωστε, δεν πρέπει 
να ξεχνά κανείς ότι η χρο-
νιά άρχισε πολύ διαφορετι-
κά. Ο σύλλογος προερχό-
ταν από δύσκολες στιγμές 
ως και τραγικές. Κινδύνευ-
σε με αφανισμό. Όλα αυτά, 
όμως, ανήκουν ανεπιστρε-
πτί στο παρελθόν.

 «Η ομάδα ξεκίνησε α-
πό το μηδέν. Το μυαλό μας 
ήταν να βρούμε σταδιακά 
τη χημεία και τα πατήμα-
τα μας. Με την έλευση του 
νέου προπονητή αρχίσαμε 
να χτίζουμε σερί. Αποκτή-
σαμε αυτοπεποίθηση. Πι-
στέψαμε ότι η ομάδα θα 
βγει κατηγορία και με βάση 
την εικόνα, την οποία βγά-
ζαμε, αλλά και το πρόσωπο, το οποίο παρουσιά-
σαμε, ήρθε η άνοδος», δήλωσε στη «Metrosport» 
ο Γιώργος Σκαθαρούδης. Αποτέλεσε από τα βασι-
κά «γρανάζια».

 Σε 23 αναμετρήσεις βρήκε δίχτυα τέσσερις 
φορές. Γιατί τελικά η Βέροια πήρε την άνοδο; 
«Υπήρχε ικανότητα. Η διοίκηση ήταν συνεπής. Το 
προπονητικό τιμ έπαιξε σπουδαίο ρόλο, ενώ το 
πλέον σημαντικό είναι ότι ήμασταν οικογένεια».

 Τρίτωσε το καλό...
 Ο Σκαθαρούδης επέστρεψε το καλοκαίρι στη 

«Βασίλισσα» του Βορρά. Εκ του αποτελέσματος 
δικαιώθηκε για την επιλογή του. Συνδύασε μάλι-
στα την τρίτη του παρουσία με τα «κυανέρυθρα», 
με ισάριθμες ανόδους. Αναμφίβολο εντυπωσιακό 

και αξιοσημείωτο επίτευγμα.
 «Συναισθηματική απόφαση»
 Πώς σχολίασε την επιλογή του; Πού αφιερώ-

νει την άνοδο; «Το καλοκαίρι έπρεπε να πάρω 
μία απόφαση, αφού είχα αρκετές προτάσεις. Τα 
πρώτα μου επαγγελματικά βήματα τα έκανα με 
τη Βέροια, επομένως ήταν απόφαση συναισθη-
ματική να επιστρέψω. Βέβαια, δικαιώθηκα για την 
επιλογή μου», υποστηρίζει ο 27χρονος εξτρέμ. 
Πού θα ήθελε να το αφιερώσει; «Θέλω να το αφι-
ερώσω στην οικογένεια μου, αλλά και στον κόσμο 
της ομάδας, ο οποίος έχει περάσει πολλά».

 Η Βέροια είχε επίσης 17 νίκες και έξι ισοπαλί-
ες. Είχε την καλύτερη επίθεση στο Πρωτάθλημα 
με 51 γκολ και κατάφερε να υλοποιήσει τον στό-
χο, όσο κι αν στην αρχή υπήρχε επιφυλακτικό-
τητα.

Γιώργος Σκαθαρούδης :«Ήμασταν 
οικογένεια»

Βόλεϊ
Κέρδισε τον Αρίωνα Πτολεμαΐδας 

ο Ποσειδώνας με 3-0 σετ 
Ακόμα μία σπου-

δαία νίκη για τη νεα-
νική ομάδα γυναικών 
του Ποσειδώνα Βέ-
ροιας. Μπροστά σε 
πολλούς φιλάθλους 
νίκησαν άνετα με 3-
0 σετ την πολύ καλή 
ομάδα του Αρίωνα 
Πτολεμαΐδας στο ΔΑΚ 
Δ. Βικέλας στο Μα-
κροχωρί.

. Καταπληκτική η 
εμφάνιση της ομάδα της Βέροιας που έκανε ίσως το καλύτερο φετινό της παιχνίδι. Με 
όπλο το πολύ καλό σέρβις και άριστα ποσοστά στην επίθεση δεν υπήρχε περίπτωση 
να μη πάρει το παιχνίδι η ομάδα της Βέροιας. Η πασαδόρος του Ποσειδώνα μοίρασε 
περίτεχνα το παιχνίδι και το αποτέλεσμα το επιβεβαιώνει. 

Όλες οι παίκτριες που χρησιμοποιήθηκαν απέδωσαν τα αναμενόμενα και δεν υ-
στέρησε καμία, ιδιαίτερα όμως ξεχώρισαν οι Ζησιού Κορνηλία, Γρηγοριάδου Αρχοντή, 
Σαράφη Μαρία και Μπέη Βασιλική.

Τα σετ 25-15, 25-13 και 25-18
Σύνθεση (Λουκάς Στέργιος) Γρηγοριάδου Αρχοντή, Ζησιού Κορνηλία, Μπέη Βασι-

λική, Σαράφη Μαρία, Μαγαλιού Βέρα, Τσιώτρα Μαρία, Τσανασίδου Ελβίρα, Γιδιώτη 
Ειρήνη, Κύρτσιου Αιμιλία, Μπαντή Διονυσία, Πάντσιου Ελένη

Ολοκληρώθηκε χθες Τετάρτη ο 
επαναληπτικός αγώνας της ημι-
τελικής φάσης του Κυπέλλου 

της ΕΠΣ Ημαθίας, μεταξύ του Μ. ΑΛΕΞ. 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ και της ΝΙΚΗΣ ΑΓΚΑΘΙΑΣ. 
Θυμίζουμε ότι το ματς είχε διεξαχθεί 
στις 3 Απριλίου, αλλά είχε διακοπεί 
στο 35ο λεπτό, με την πειθαρχική επι-
τροπή της Ένωσης να αποφασίζει τελι-
κά την συνέχισή του από το ίδιο λεπτό 
και με το ίδιο σκορ (0-0).

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που πανηγύρισαν την 
πρόκριση, αφού κράτησαν μέχρι το φινάλε του α-
γώνα το 0-0 (στο πρώτο ματς είχαν κερδίσει 2-1) 

και έτσι θα αντιμετωπίσουν 
τη ΒΕΡΟΙΑ στον τελικό που 
θα γίνει στις αρχές Μαΐου.

Αγωνιστικά, το παιχνίδι 
που διεξήχθη σε γεμάτες 
κερκίδες στο γήπεδο των 
Τρικάλων (δεν έλλειψε και 
πάλι η ένταση) ήταν πολύ 
δυνατό και με αρκετά σκλη-
ρά μαρκαρίσματα.

Στα δέκα λεπτά του 
πρώτου ημιχρόνου που 
παίχτηκαν το ματς ήταν ι-
σορροπημένο, ενώ στην 
επανάληψη η ΑΓΚΑΘΙΑ πί-
εσε για να πετύχει κάποιο 
γκολ και να παλέψει για την 
πρόκριση, ωστόσο δεν τα 
κατάφερε.

Στο 50’ μετά από πλάγιο 
του Γκελοσάνι και σύγχυση 
μέσα στην περιοχή των γη-
πεδούχων, ο Σούκιας από 
κοντά δεν μπόρεσε να στεί-
λει τη μπάλα στα δίχτυα.

Ένα λεπτό αργότερα, ο 
Γιαζιτζόγλου έβγαλε ωραία 
μπαλιά για τον Γκελοσάνι, 
αυτός μόνος με τον Αργυ-
ρόπουλο πλάσαρε, αλλά ο 
γκολκίπερ των ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
απέκρουσε με τα πόδια!

Στο 65’ ο Αργυρόπουλος 
πρόλαβε και έδιωξε με γρο-
θιές τη μπάλα πάνω από 
τα κεφάλια αντιπάλων του, 
που ήταν έτοιμοι να σκο-

ράρουν.
Στα τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι πίεσαν 

αρκετά χωρίς όμως να καταφέρουν να παραβιάσουν 
την αντίπαλη εστία, με το 0-0 να μένει έως το φινάλε 
του αγώνα και τους «πράσινους» να πανηγυρίζουν 
την σπουδαία πρόκριση!

Διαιτητές της αναμέτρησης ήταν οι Καραντώνης, 
Καραγκιζόπουλος, Νησελίτης.

ΤΡΙΚΑΛΑ: Αργυρόπουλος, Ατανάσοφ, Βλάχος, 
Τσιρίδης, Πέικος, Κιρκιλιανίδης Γ., Σωτηράκης, Ζησι-
όπουλος (90’+ Κιρκιλιανίδης Η.), Κουκουράκης (90’ 
Ανδρίτσος), Παρσόπουλος (81’ Αθανασιάδης), Λίτσι.

ΑΓΚΑΘΙΑ: Τόλιος, Πατσιαβούρας (70’ Προβατί-
δης), Χατζόπουλος (80’ Μουδιος), Ρογγότης, Λιόλιος, 
Ζαρογιάννης, Αβραμόπουλος, Γιαζιτζόγλου (85’ Γιαν-
νόπουλος), Σούκιας, Γκελοσάνι, Κίτσας Ευγ.

πηγή kerkidasport.gr

ΑπέκλεισετηνΑγκαθιάκαι
αντιμετωπίζειτηΒέροιαστοντελικό

οΜ.ΑλέξανδροςΤρικάλων
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Στην διαδικασία των πλέι άουτ 
ξεκινάει το Σάββατο η ανδρική 
ομάδα του Φιλίππου στην προ-

σπάθεια να παραμείνει στην Α1 κατη-
γορία. Το κρίσιμο παιχνίδι θα γίνει το 
Σάββατο στις 6 μ.μ στο ΦΙΛΙΠΠΠΕΙΟ 
με αντίπαλο τον Άρη Νικαίας όπου δεν 
πρέπει να λείψει ΚΑΝΕΙΣ.

Στις 3.30 μ.μ για την Α1 γυναικών η Βέροια 
2017 θα υποδεχθεί την ομάδα της Πυλαίας. 

Την Κυριακή η γυναικεία ομαδα του Φιλίππου 
θα μεταβεί στην Αλεξανδρούπολη όπου θα αντι-
μετωπίσει τους Κύκλωπες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο20Απριλίου2019
Handball Premier (πλέι οφ- Προημιτελικά-1η 

αγωνιστική)
Νεάπολης 20:30, ΠΑΟΚ Βεργίνα ΤV- ΑΕΣΧ 

Πυλαίας
(Πατιός- Τσιάνας, Αγγελίδης)
 
Handball Premier (πλέι άουτ- Α’ φάση- 1η α-

γωνιστική)

ΔΑΚ Συκεών 18:00, Φοί-
βος Συκεών- ΧΑΝΘ

(Τζαφερόπουλος- Μιχαη-
λίδης, Θεοδοσάκης)

Φιλίππειο 18:00, Φίλιπ-
πος Βέροιας- Άρης Νίκαιας

(Νάσκος- Χαρίτσος, Μεϊ-
μαρίδης)

Α1 Γυναικών (18η αγω-
νιστική)

Φιλίππειο 15:30, Βέροια 
2017- ΑΕΣΧ Πυλαίας

(Λινάρδος- Νικολαϊδης, 
Σίσκου)

Πανοράματος 16:30, Honda Πανόραμα- Φέτα 
Ήπειρος Αναγέννηση Άρτας

(Γράψας- Κυριακού, Σαμαράς)

Γιαννιτσών 18:00, Μέγας Αλέξανδρος- ΠΑΟΚ 
Mateco

(Τέμης- Γιάννου, Δημόλας)

Νέας Ιωνίας 18:00, ΟΦΝ Ιωνίας- ΓΑΣ Καμα-
τερού

(Κουτσός- Ανταλής, Κορρές)

Κυριακή21Απριλίου2019
Handball Premier (πλέι οφ- Προημιτελικά-1η 

αγωνιστική)
Ρέντη 15:00, Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή- 

Bianco Monte Δράμα
(Τόλιος- Χρηστίδη, Κυριακούλιας)

Δαϊς 17:00, ΑΣΕ Δούκα- Αερωπός Έδεσσας
(Τσάκωνας- Φωκίτης, Μπεμπέτσος)
 
Α1 Γυναικών (18η αγωνιστική)
Αλεξανδρούπολης 16:00, Κύκλωπες- Φίλιππος 

Βέροιας
(Ουζούνης- Παρασκευούδης, Χατζηγεωργίου) 

Οι μικροί αθλητές του ΣΧΟΒ 
πάνε κατασκήνωση από 22 
έως 28 Ιουνίου στις κορυ-

φαίες εγκαταστάσεις της SKOURAS 
SPORTS CAMP, στις Νέες Φώκιες 
της Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Στην 
κατασκήνωση μπορούν να συμμε-
τέχουν όλοι οι αθλητές καθώς και 
νέα παιδάκια που θέλουν να μπούνε 
στην μεγάλη οικογένεια του ΣΧΟΒ. 
Κλείστε έγκαιρα θέση και χαρίστε 
στο παιδί σας τις καλύτερες παιδικές 
αναμνήσεις!

Στο πακέτο περιλαμβάνονται:
δωμάτιο 4-6 ατόμων με μπάνιο και τουαλέτα
Τουλάχιστον ένας συνοδός προπονητής από 

τον ΣΧΟΒ και επιπλέον συνοδοί προπονητές από 
την κατασκήνωση.

Η διαμονή, η διατροφή (4 γεύματα) καθώς και η 
χρήση όλων των εγκαταστάσεων.

Δεκτά εισιτήρια του ΟΑΕΔ κτλ
Η SKOURAS SPORTS CAMP είναι η κορυφαία 

αθλητική κατασκήνωση, με 30 διαφορετικά αθλή-
ματα και δραστηριότητες. Μια ομάδα αποτελούμε-
νη από 80 προπονητές είναι υπεύθυνη για αυτές 

τις δραστηριότητες. Υποδέχονται τα παιδιά, τους 
εξηγούν κάποια βασικά σημεία του αθλήματός τους 
και φροντίζουν ώστε όλοι να περάσουν καλά.  Το 
μάθημα προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία των 
παιδιών.

Κάθε άθλημα έχει το δικό του χώρο και μέσω 
του 3ωρου κυκλικού προγράμματος που εφαρμό-
ζουμε, κατορθώνουμε να γνωρίσουν οι κατασκη-
νωτές μας όλα μας τα αθλήματα. Επίσης λειτουργεί 
η ώρα των χόμπυ όπου τα παιδιά μπορούν να δια-
λέξουν τη δραστηριότητα που επιθυμούν. Σε κάθε 
δραστηριότητα πραγματοποιείται και το αντίστοιχο 
πρωτάθλημα, ατομικό ή ομαδικό για όσα παιδιά 
θέλουν να λάβουν μέρος.

Το 2015 διαμορφώσανε ένα ολοκαίνουριο α-
θλητικό κέντρο για να στεγάσει υπάρχουσες και 
νέες αθλητικές δραστηριότητες, το «Sports center». 
Πρόκειται για έναν χώρο 35.000 τ.μ. που αποτελεί-
ται από σκεπαστούς και υπαίθριους χώρους άθλη-
σης, κιόσκια, ντουζ, τουαλέτες και ένα ξεχωριστό 
κυλικείο/ χώρο ανάπαυσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την 
σχετική ιστοσελίδα.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες οπότε σπεύσατε 
άμεσα!!!

Για πληροφορίες:
καλέστε απογευματινές ώρες στο 6947 835 836 

(Διαμαντής)

Πρόγραμμακαιδιαιτητές20-21
ΑπριλίουHandballPremier(πλέι
οφ),καιπλέιάουτΑ1Γυναικών

(18ηαγωνιστική)

ΤαπιτσιρίκιατουΣΧΟΒ
πάνεκατασκήνωση!

Φιλανθρωπικόςσχολικόςαγώνας
μπάσκεττηνΠαρασκευή

Οι μαθητικές κοινότητες του 5ου και του 2ου ΓΕ. Λ. Βέροιας, με πίστη στις αξίες 
της ανθρωπιστικής συνεισφοράς, του αλτρουισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, 
διοργανώνουν την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 στις 12.30 στο γήπεδο μπάσκετ της 
Ελιάς «Άρης Γεωργιάδης» φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ.

«Ελάτε μαζί μας να συγκεντρώσουμε τρόφιμα και είδη καθημερινής ανάγκης για 
να ενισχύσουμε τη λειτουργία του συλλόγου «Πρωτοβουλία για το Παιδί»» αναφέρει η 
ανακοίνωση.
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Το Σάββατο 13/4 έγιναν στην Κατερίνη οι διασυλ-
λογικοί αγώνες στίβου Π-Κ με τη συμμετοχή αθλη-
τών-τριων από Πιερία - Ημαθία - Πέλλα και Κιλκίς 
. Η Γυμναστική Ένωση Νάουσας συμμετείχε με 18 
αθλητές-τριες που κατέκτησαν 7 μετάλλια (1 χρυσό - 
6 ασημένια ) και έφεραν τα εξής αποτελέσματα :

ΠΑΙΔΩΝ
3000μ.: 1 ος Κοσμαρίκος Γ. (10’16’’35)
ΔΙΣΚΟΣ: 6 ος Νικόλλι Χ. (31.80) , 8 ος Βασιλειά-

δης Κ. (26.40)
ΣΦΑΙΡΑ: 4 ος Νικόλλι Χ. (12.15) , 7 ος Βασιλειά-

δης Κ. (9.10)
ΤΡΙΠΛΟΥΝ: 5 ος Ιωαννίδης Γ. (12.14) , 6 ος 

Μπακαλιός Κ. (12.06), 8 ος Μπρούβαλης Α.(10.45)
ΜΗΚΟΣ: 10 ος Ιωαννίδης Γ.(5.39) , 11 ος Κασα-

πίδης Θ.(5.33), 12 ος Μπακαλιός Κ.(5.15)
100μ.: 9 ος Μπιλιούρης Σπ. (12’’79) , 20 ος Κο-

νταξάκης Ν. (13’’96)

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΣΦΑΙΡΑ: 1 η Μπλιάτκα Φ. (11.35)
ΔΙΣΚΟΣ: 2 η Μπλιάτκα Φ.(28.03)
100εμπ.: 3 η Νέγρου Κ. (16’’86)
ΤΡΙΠΛΟΥΝ: 3 η Γαλίτη Ε. (10.08), 4 η Μικορώνη 

Ε. (9.41)
ΥΨΟΣ: 6 η Πίπιλα Ε. (1.46)
1500μ.: 5 η Κουτσουπιά Μ. (5’50’’95)
200μ.: 8 η Ταρπάνη Ε. (29’’45), 18 η Γεωργακο-

πούλου Ε. (31’’47)
ΜΗΚΟΣ: 15 η Τσίλη Μ. (4.58), 24 η Γαλίτη Ε. 

(4.27), 32 η Μικορώνη Ε. (4.02),

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΓΩΝΩΝΤΕΤΡΑΘΛΟΥ
ΠΠΒ΄-ΠΚΒ΄κ14

Το διασυλλογικό πρωτάθλημα 4αθλου ΠΠ-ΠΚ Β΄ 
έγινε το Σάββατο 14/4 στο ΔΑΚ Νάουσας. Συμμε-
τείχαν περίπου 100 μικροί αθλητές –τριες από τους 
συλλόγους της Ημαθίας και της Πέλλας . Οι αθλητές 
–τριες της

Γ.Ε. Νάουσας πραγματοποίησαν σπουδαία εμ-
φάνιση κερδίζοντας πολλές πρώτες θέσεις ,άλλα 
και σημειώνοντας πολύ καλές επιδόσεις που δίνουν 
ελπίδες για μελλοντικούς πρωταθλητές. Η Γ.Ε.Ν. 
συμμετείχε με 19 αθλητές-τριες στο αγώνισμα του 
4αθλου και τα αποτελέσματα ήταν:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝΠΚΒ΄

60Μ.:
3η Λαζαρίδου Α.(9’’20),8 η Μπόσι Μ.(9’’40),8 η 

Κασαπίδου Ε.(9’’40), 8 η Πάζη Μ.(9’’40), 19 η Ρου-
βέτη Α.(9’’70),

19η Φειδάντση Σ.(9’’70),19 η Ψαρρά Α.(9’’70),23 
η Γρηγορίου Ε.(9’’80),23 η Οσλανίτου Ν.(9’’80),29 η 
Δασκαλάκη

Α.(10’’0),32 η Παπαδοπούλου Ε.(10’’20),40 η 
Μίγγα Φ.(10’’60),53 η Μπόσι Α.(11’’50),54 η Θανα-
σούλη Π.(11’’70).

1200Μ.:
3 η Οσλανίτου Ν.(4’41’’), 8 η Φειδάντση Σ.(5’02’’), 

13 η Πάζη Μ.(5’15’’), 17 η Ρουβέτη Α.(5’23’’), 20 η 
Γρηγορίου

Ε.(5’27’’), 22 η Κασαπίδου Ε.(5’30’’), 27 η Μίγ-
γα Φ.(5’45’’), 34 η Ψαρρά Α.(5’54’’), 36 η Μπόσι 
Α.(5’56’’), 39 η

Θανασούλη Π.(6’09’’), 41 η Παπαδοπούλου 
Ε.(6’27’’),43 η Βασιλείου Μ.(6’31’’), 46 η Μπόσι 
Μ.(6’46’’),48η

Λαζαρίδου Α.(6’51’’).
ΜΗΚΟΣ:
3 η Λαζαρίδου Α.(4.32),5η Γρηγορίου Ε.(4.08), 7 

η Κασαπίδου Ε.(4.02),9 η Βασιλείου Μ.(3.92), 12 η 
Φειδάντση

Σ.(3.85), 13 η Ρουβέτη Α.(3.84), 18 η Πάζη 
Μ.(3.72), 19 η Μπόσι Μ.(3.68), 20 η Οσλανίτου 
Ν.(3.66), 22 η Ψαρρά

Α.(3.64), 27 η Δασκαλάκη Α.(3.46), 38 η Μίγγα 
Φ.(3.05), 48 η Παπαδοπούλου Ε.(2.87), 49 η Θανα-
σούλη Π.(2.72),

54 η Μπόσι Α.(2.45).
ΡΙΨΗ vortex:
1 η Γρηγορίου Ε.(35.90), 2 η Λαζαρίδου 

Α.(35.20), 3 η Ρουβέτη Α.(34.60), 7 η Κασαπίδου 
Ε.(29.60),8 η Βασιλείου

Μ.(28.80), 10 η Μπόσι Μ.(25.80), 14 η Φειδά-
ντση Σ.(22.60), 20 η Ψαρρά Α.(19.63), 26 η Μπόσι 
Α.(17.76), 33 η

Οσλανίτου Ν.(16.30), 34 η Πάζη Μ.(16.00), 37 η 
Μίγγα Φ.(15.20), 47 η Θανασούλη Π.(12.65),

51 η Δασκαλάκη Α.(11.90),56 η Παπαδοπούλου 
Ε.(10.85).

ΣΥΝΟΛΙΚΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΤΕΤΡΑΘΛΟΥΠΚΒ΄:
4 η Ρουβέτη Αθηνά(290β.), 6 η Γρηγορίου 

Ε.(285β.), 7 η Κασαπίδου Ε.(280β.), 9 η Φειδάντση 
Σ.(275β.), 10 η

Λαζαρίδου Α.(270β.), 12 η Οσλανίτου Νικολέ-
τα(265β.), 17 η Πάζη Μ.(245β.), 22 η Μπόσι 
Μ.(220β.), 23 η Ψαρρά

Α.(215β.), 36 η Μίγγα Φ.(170β.),40 η Βασιλείου 
Μ.(155β.), 44 η Δασκαλάκη Α.(150β.), 48 η Παπα-
δοπούλου

Ε.(135β.), 49 η Μπόσι Α.(125β.),54 η Θανασούλη 
Π.(110β.).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝΠΠΒ΄

60Μ.:
1 ος Γατάλος Ν. (8’’20), 6ος Σαράντης Γ.(9’’10),  

7ος Στόιος Π.(9’’20), 7ος Φωτιάδης Χ.(9’’20).
1200Μ.:
5 ος Γατάλος Ν. (4’38’’),6 ος Στόιος Π.(4’45’’).
ΜΗΚΟΣ :
1 ος Γατάλος Ν. (5.53),3 ος Σαράντης Γ.(4.55), 4 

ος Φωτιάδης Χ.(4.18),12 ος Στόιος Π.(3.74).
ΡΙΨΗ vortex:
2 ος Γατάλος Ν. (41.60),10 ος Σαράντης 

Γ.(27.00), 20 ος Φωτιάδης Χ.(19.60),21 ος Στόιος 
Π.(19.60).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ ΠΠΒ΄:
1 ος Γατάλος Ν. (340β.), 7 ος Στόιος Π.(215β.), 

13 ος Σαράντης Γ.(200β.), 21 ος Φωτιάδης Χ.(170β.).
5 ος Γατάλος Ν. (4’38’’),6 ος Στόιος Π.(4’45’’).
ΜΗΚΟΣ :
1 ος Γατάλος Ν. (5.53),3 ος Σαράντης Γ.(4.55), 4 

ος Φωτιάδης Χ.(4.18),12 ος Στόιος Π.(3.74).
ΡΙΨΗ vortex:
2 ος Γατάλος Ν. (41.60),10 ος Σαράντης 

Γ.(27.00), 20 ος Φωτιάδης Χ.(19.60),21 ος Στόιος 
Π.(19.60).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ ΠΠΒ΄:
1 ος Γατάλος Ν. (340β.), 7 ος Στόιος Π.(215β.), 

13 ος Σαράντης Γ.(200β.), 21 ος Φωτιάδης Χ.(170β.).
Επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα των αθλη-

τών-τριων της Γ.Ε.Νάουσας είναι την Μ.Δευτέρα 
22/4 στα Γιαννιτσά στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα 
κ16(Παμπαίδων – Παγκορασίδων).

Γ.Ε. Νάουσας
ΑποτελέσματαΔιασυλλογικώνΑγώνων
ΣτίβουΠ-ΚΑποτελέσματαΤετράθλου

Σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Χορού hip hop International 
συμμετείχαν τα κορίτσια του 

Φιλίππου με την ομάδα του hip hop 
Overthose Crew στη Θεσσαλονίκη 
το Σάββατο 13 Απριλίου.  Είναι ο 
πιο σημαντικός διαγωνισμός που 
υπάρχει στην χώρα μας για αυτό το 
στιλ χορού καθώς οι τρείς κορυφαί-
ες ομάδες παίρνουν το εισιτήριο για 
το Παγκόσμιο  hip hop που θα γίνει  
στο Φοίνιξ της Αριζόνα στην ΗΠΑ 
2-10 Αυγούστου.

Στην πρώτη φάση του αγώνα από τις 28 ομά-
δες που συμμετείχαν στην κατηγορία Varsity μόνο 
τα 8 καλύτερα group περνούσαν στον τελικό και 
είχαν την δυνατότητα να ξανά χορέψουν και φυσικά 
η ομάδα του Φιλίππου ήταν μια από αυτές,  που 
πέρασε με  την τρίτη καλύτερη βαθμολογία. 

Στο τέλος της χορογραφίας η Overthose 
ετοίμασαν τούρτα έκπληξη για την συνα-
θλήτρ ια  τους  Παπανώτα  Δήμητρα  που 

έκλεινε το 18 έτος 
της ηλικίας της, τρα-
γούδησαν όλες μα-
ζί και ευχήθηκαν το 
Όνειρο για το οποίο 
δούλεψαν σκληρά να 
γίνει πραγματικότητα.

Το αποτέλεσμα 
τις δικαίωσε, παρου-
σίασαν στο τελικό 
την εξαιρετική τους 
χορογραφία με έντα-
ση, έκφραση και με 
απόλυτο συγχρο -
νισμό και μάγεψαν 
κοινό και κριτές και 
κατάφεραν να κερδί-
σουν την 2η θέση και 
το εισιτήριο τους για 
το Παγκόσμιο. 

Τα κορίτσια εκτός 
από την επιτυχία αυ-
τή βγήκαν πρώτες 
στο Διαγωνισμό για 
την ψηφοφορία στα 
social media που έ-
κανε η διοργάνωση 
και  κέρδισαν την 
Δώρο επιταγή για τα 

προϊόντα Paul Mitchell .
Στην επιτυχία αυτή έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι 

γονείς των αθλητριών, φίλοι και  συγγενείς που 
με μπλουζάκια της ομάδας, πανό και σφυρίχτρες 
στήριξαν και εμψύχωσαν την ομάδα. Η Ασημένια 
ομάδα αποτελείται από τις αθλήτριες: Πατσιαβού-
ρα Μερόπη, Σπανού Ελένη, Παπανώτα Δήμητρα, 
Πινακούδη Ροδόπη, Εμμανουήλ Ελένη, Ζουμπου-
λίδου Ευγενία, Τσαλουκιδου Όλγα, Πανίδου Σοφία, 
Μπόσμαλη Ιωάννα και οι προπονητές της ομάδας 
ο  Καλαντίδης Παναγιώτης και  η Ζινέτα Καμίνη .

Ο Πρόεδρος του τμήματος  Παπανώτας Νικόλα-
ος έδωσε τα θερμά του συγχαρητήρια στην ομάδα 
του Φιλίππου για τον αγώνα που έκανε. Είναι τερά-
στια η Επιτυχία καθώς  πρώτη Φορά  Βεροιώτικη 
Ομάδα παίρνει μια τέτοια Διάκριση και θα εκπρο-
σώπηση την χώρα μας σε Παγκόσμιο επίπεδο. 

H συστηματική και η σωστή δουλειά που κάνει 
ο Σύλλογος του Φιλίππου φέρνει θετικά αποτελέ-
σματα, παρόλα αυτά θα χρειαστεί μεγάλος αγώνας 
για να μπορέσει η ομάδα να φτάσει εκεί καθώς το 
κόστος είναι μεγάλο κ ελπίζουμε στην στήριξη και 
την Βοήθεια Όλων.

Ασημένιομετάλλιογιατηνομάδα
HipHopτουΦιλίππουΒέροιαςκαι...
πρόκρισηστοΠαγκόσμιοδιαγωνισμό

χορούστηνΑμερική!

Την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 
στο κολυμβητήριο Πήγασος 
Aqua Center, πραγματοποιήθη-

καν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
της νέας Διοικούσας Επιτροπής της 
Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρη-
σης ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ, ιδιοκτήτριας 
εταιρίας του κολυμβητηρίου ΠΗΓΑΣΟΣ 
Aqua Center.

Σύμφωνα με το καταστατικό και τηρουμένων 
όλων των νόμιμων διαδικασιών η εκλογική διαδι-
κασία ανέδειξε νέα Διοικούσα Επιτροπή, η οποία 
συνήλθε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Ιωάννης Τσανακτσίδης
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Παπαθανα-

σίου
Ταμίας: Γρηγόρης Ίτσκος

Εκλογές στο κολυμβητήριο
ΠΗΓΑΣΟΣ Aqua Center
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Με τους Ορειβάτες Βέροιας
στο μονοπάτι του Μ. Αλέξανδρου

Η διαδρομή αρχίζει από την 
Βεργίνα, η ιστορία του τόπου 
ξεκίνησε από εδώ όπου βρέθη-

καν τα χρυσά στεφάνια  του Μακεδό-
να βασιλιά Φίλιππου του Β΄ από τον 
αρχαιολόγο Μανόλη Ανδρόνικο.

Ανάμεσα στα χωριά Παλατίτσια και Βεργίνα στις 
βόρειες υπώρειες των Πιερίων στους χαμηλούς λό-
φους που σχηματίζονται, εκτείνεται μια  πολύ σημα-
ντική αρχαία πόλη που με βεβαιότητα ταυτίζεται με 
τις ΑΙΓΕΣ, την αρχαία πρωτεύουσα του Βασιλείου 
της Κάτω Μακεδονίας. 

Η πόλη αυτή  έως τον 4ο αιώνα π.Χ., ήταν το 
σπουδαιότερο αστικό κέντρο της περιοχής,

Εδώ βρίσκονται τα πατρογονικά ιερά των Μακε-
δόνων μαζί με τα ανάκτορα  και τους περίφημους για 
τους θησαυρούς  τάφους των Αργεαδών  Βασιλέων, 
της γενιάς που ξεκινώντας από ένα μυθικό ήρωα τον 
Ηρακλή, έδωσε στην ελληνική Ιστορία την πιο συ-
ναρπαστική μορφή της , τον  Μέγα  Αλέξανδρο.

Στο χώρο αυτό έζησαν και έδρασαν βασιλιάδες ό-
πως ο Αλέξανδρος  Α΄ ( 495 – 452 π.Χ.)  και ο Αρχέ-
λαος ( 413-399π.Χ.) που έκανε την αυλή του κέντρο 
γραμμάτων και τεχνών, συγκεντρώνοντας στις Αίγές 
τους πιο διάσημους καλλιτέχνες και διανοούμενους 
της εποχής και είναι εδώ που τον Σεπτέμβριο του 
336 π.Χ. μετά τη δολοφονία του Φιλίππου  Β΄ στο 
θέατρο της πόλης ανακηρύχθηκε βασιλιάς ο Αλέξαν-
δρος (336-323π.Χ.).

 Το μονοπάτι ξεκινά από το χωριό Βεργίνα  είναι 
καλά σηματοδοτημένο  με κόκκινα σημάδια και ο-
δηγεί μέσα από μια συναρπαστική πεζοπορία στο 
βράχο του Γαλακτού, από όπου στις  19 Μάρτη 1878 
γυναίκες  της περιοχής  μαζί με τα παιδιά τους  έπε-

σαν  στο φαράγγι, λέγοντας ‘’όχι’’ στην βεβήλωση 
του ονόματος του Έλληνα και της Ορθοδοξίας, από 
τους δυνάστες κατακτητές Τούρκους. 

Αφήσαμε πίσω μας τα τελευταία σπίτια του χω-
ριού, συνεχίζουμε για την απέναντι βουνοπλαγιά 
μέσα από αγροτικό δρόμο που τον διακόπτει ένα 
ήσυχο ρέμα. Περάσαμε το ρέμα  χωρίς απώλειες και 
συνεχίζουμε.

Με τον σάκο στον ώμο  πεζοπορούμε τώρα σε 
ανηφορικό μονοπάτι και μετά από μια εικοσάλεπτη 
πορεία μπήκαμε σε πυκνό δάσος από χαμηλά δέν-
δρα και βλάστηση, η ανάβαση συνεχίζεται. 

Το μονοπάτι και η ατμόσφαιρα ζεστή, η συννεφια-
σμένη μέρα  να πλανάται  ολούθε και να μας τυλίγει. 

Απόλυτη ησυχία..
Τώρα την ησυχία διακόπτει το κελάηδημα των 

πουλιών  το θρόισμα των δένδρων και οι δικές μας  
χαρούμενες φωνές.

Φθάσαμε σε ξέφωτο. Η κορυφή Γαλακτό  είναι 
εκεί περήφανη και καταπράσινη. 

Κατεβαίνουμε μια  ρεματιά  χαμένη σε πυκνή  αδι-
απέραστη βλάστηση. Την περάσαμε χωρίς απώλειες.

Περνάμε απέναντι σε βραχώδη πλαγιά, πέτρα και 
πάλι πέτρα.

Πλαγιά ανηφορική και δύσκολη, την προσπερνά-
με με γρήγορες αναπνοές και δυνατά πόδια.

Βρεθήκαμε και πάλι σε δασικό δρόμο, πήραμε 
πορεία  δεξιά.

Η θέα από το σημείο αυτό πανέμορφη. 
Γύρω μας ξετυλίγεται το πράσινο μεγαλείο των 

βουνοκορφών και κάτω χαμηλά  η πεδιάδα της Ημα-
θίας και λίγο μακρύτερα οι βουνοκορφές του Πάϊκου 
, της Τζένα, του Βόρρα και του χιονοδρομικού  κέ-
ντρου 3-5 Πηγάδια.

Το βλέμμα μας μαγνητίζεται, ο νους χάνεται και 
ταξιδεύει, μόνο  το αεράκι μπορεί και μιλάει.

Λιβάδια με  αγριολούλουδα στολίζουν  τριγύρω 
την ανοιξιάτικη γη.

Το μονοπάτι χάνεται μέσα σε αγριοτριανταφυλλιές  
και βατσινιές,  μας ταλαιπωρεί,  εμείς  όμως  απτόη-
τοι,  συνεχίζουμε…….

Ορειβατούμε στην κορυφογραμμή, στα αριστερά  
μας χαράδρες δασωμένες και κάτω χαμηλά το μονα-
στήρι των Αγίων Πάντων 

( γυναικείο).
Επιστροφή ……………
Ορειβατούμε και πάλι σε δασικό δρόμο ξανασυ-

ναντήσαμε και πάλι το ρέμα , το  διαβήκαμε χωρίς 

δυσκολία  και συνεχίζουμε για το μοναστήρι.
Βρισκόμαστε στο μοναστήρι των Αγίων Πάντων 

ανάψαμε ένα κερί  και πήραμε το μονοπάτι της επι-
στροφής.

Τώρα το μονοπάτι φιδοσέρνεται σε πλαγιά δασω-
μένο και ανηφορικό. Συνεχίζουμε την ανάβαση , τώ-
ρα δασικός δρόμος τώρα κατάβαση, τώρα ψιχαλίζει 
αθόρυβα...

 Φθάσαμε στα αυτοκίνητα..
Ο δρόμος για τον  κάμπο κάνει τη ζωή μας επίπε-

δη, είναι ο ευκολότερος δρόμος. 
Τσιαμούρας Νικόλαος



ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Άλλη μία τηλεδιάσκεψη του 

σχολείου μας με τη 
συγγραφέα Ελένη Σαραντίτη

Στο πλαίσιο του πολιτιστι-
κού προγράμματος: «Λέσχη 
Ανάγνωσης : Η χώρα των 
βιβλιοφάγων»  πραγματο-
ποιήθηκε η τρίτη τηλεδιά-
σκεψη αυτή τη φορά με τη 
συγγραφέα Ελένη Σαραντίτη. 
Οι μαθητές Α΄ Γυμνασίου α-
φού μελέτησαν  το κείμενο 
«Όπως τα βλέπει κανείς…»  
απόσπασμα από το μυθιστό-
ρημα  «Κάποτε ο κυνηγός…» 
είχαν τη δυνατότητα να θέ-
σουν ερωτήματα και να εκ-
φράσουν προβληματισμούς 
τους. Οι μαθητές μέσω του 
προγράμματος  ανέπτυξαν 
πνεύμα συνεργασίας και ενί-

σχυσαν την δημιουργικότητα τους. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 7 μαθητές/
τριες  της Α’ Γυμνασίου υπό την καθοδήγηση  των υπεύθυνων καθηγητών: 
Ξαγαρά Παρασκευής, Σπυροπούλου Μαρίας, Παπαγεωργίου Κυριάκου 
Διευθυντή του σχολείου.  Ευχαριστούμε πολύ την κ. Ψαρά Ελένη υποδιευ-

θύντρια του σχολείου 
και την Γιούρου Ανα-
στασία Ειδικό Βοηθη-
τικό Προσωπικό για 
την πολύτιμη βοήθεια 
τους. 
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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.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρα-

σμος» ευχαριστεί θερμά:
- Την εταιρία “Magic Mission” για την κάλυψη 

των αναγκών μας σε ρουχισμό.
- Την εταιρία «Αφοί Πολιτίκου» για χρηματική 

δωρεά 100ευρώ.
- Εταιρία που διατηρεί, κατά βούληση, την α-

νωνυμία της, για την κάλυψη των αναγκών μας σε 
είδη διατροφής.

- Την κ. Ευφραιμίδου Παναγιώτα για χρηματική 
δωρεά 100ευρώ, εις μνήμην του συζύγου της.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η πρόεδρος

Γ.Φωστηροπούλου

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.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση μελών 
στην εκδήλωση του 

«Έρασμου»
Το Δ.Σ.  του 

Συνδέσμου Πολι-
τικών Συνταξιού-
χων Ν. Ημαθίας 
βρίσκεται  στην 
ευχάριστη θέση 
να γνωρίσει στα 
μέλη και στους 
φίλους του ότι, 
το Σάββατο 20-
4-2019 και ώρα 
7:30μ.μ. στο Χώ-
ρο Τεχνών του 
Δήμου Βέροιας 
ο μη κερδοσκο-
πικός σύλλογος 
κοινωνικής πα-
ρέμβασης με το 
διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ» θα πραγματοποιήσει εκδή-
λωση στην   συμμετέχουν:

1. Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΕΛΙΚΗΣ
2. Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΕΛΙΚΗΣ
3. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣ
Καλούμε τα μέλη και τους φίλους μας να συμμετέ-

χουν στην εκδήλωση αυτή, για να απολαύσουν τις αξιό-
λογες χορωδίες της Μελίκης καθώς και τα δρώμενα της 
εκδήλωσης.

Είσοδος 7 ευρώ το άτομο.
Προμήθεια εισιτηρίων στα τηλέφωνα: 6948784342 & 

6944748429
Ο Πρόεδρος

 ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

www.laosnews.gr



19ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

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
Πέμπτη 18-4-2019

13:30-17:30 ΠΟΤΑ-
ΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-
26914

21:00-08:00ΛΑΪΟΥ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΕΛΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 
4 23310-67420 

Φαρμακεία

Ο Θανάσης Τζήλος ορίστηκε 
ως διαιτητής στην αναμέ-
τρηση του ΠΑΟΚ με τον 

Λεβαδειακό που δεν αποκλείεται να 
εξελιχθεί σε φιέστα για τους γηπε-
δούχους για την κατάκτηση του 
φετινού τίτλου. Ο διεθνής Σκουλάς 
στο ματς παραμονής ανάμεσα σε 
ΟΦΗ - Αστέρα. Ορίστηκαν από την 
ΕΠΟ οι διαιτητές της 29ης αγωνι-
στικής που κρύβει κάποιες αναμε-
τρήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
κυρίως στη μάχη της παραμονής 
αφού πέντε ομάδες παλεύουν για 
να μείνουν στη Super League. 

Στο παιχνίδι της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑ-
ΟΚ και τον Λεβαδειακό που δεν αποκλείεται να 
εξελιχθεί σε φιέστα τίτλου για την ομάδα της Θεσ-
σαλονίκης ορίστηκε ο Θανάσης Τζήλος. 

Από εκεί και πέρα στην αναμέτρηση του Ο-
ΦΗ με τον Αστέρα που αναμένεται να κρίνει σε 
μεγάλο βαθμό την παραμονή ορίστηκε ο διεθνής 
διαιτητής, Εμμανουήλ Σκουλάς ενώ στο Πανι-
ώνιος - ΠΑΣ Γιάννινα ο επίσης διεθνής Τάσος 
Παπαπέτρου. 

Την αναμέτρηση του Ατρόμητου με τον Πανα-
θηναϊκό θα σφυρίξει ο Χρήστος Ευαγγέλου ενώ 
αυτή της Λαμίας με τον Ολυμπιακό ο Γιώργος Κο-
μίνης και αυτή της ΑΕΚ με την ΑΕΛ ο Πραξιτέλης 
Ζαχαριάδης. 

Δείτε τους διαιτητές της 29ης αγωνιστικής:
ΚΥΡΙΑΚΗ21/4
19:00 ΑΕΚ - ΑΕΛ
Διαιτητής: Πραξιτέλης Ζαχαριάδης (Μακεδο-

νίας)
Βοηθοί: Δαμιανός Ευθυμιάδης (Πιερίας), Πα-

ντελής Σπυρόπουλος (Αν. Αττικής)
4ος: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

19:00 Ξάνθη - Απόλλων Σμύρνης 
Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσαμούρης (Πειραιώς)
Βοηθοί: Δημήτριος Φίλος (Βοιωτίας), Σπυρί-

δων Βασιλόπουλος (Έβρου)
4ος: Ευστάθιος Γκορτσίλας (Μακεδονίας)

19:00 Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)
Βοηθοί: Χρήστος Ακρίβος (Αθηνών), Μιχαήλ 

Παπαδάκης (Ηρακλείου)
4ος: Γεώργιος Λάμπρου (Ευβοίας)

19:00 Λαμία - Ολυμπιακός 
Διαιτητής: Γεώργιος Κομίνης (Θεσπρωτίας)
Βοηθοί: Χασάν Κούλα (Ξάνθης), Θεόφιλος 

Μωυσιάδης (Ηπείρου)
4ος: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

19:00 ΟΦΗ - Αστέρας
Διαιτητής: Εμμανουήλ Σκουλάς (Θεσσαλίας)

Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Αν. Αττι-
κής), Ανδρέας Μεϊντάνας (Αχαΐας)

4ος: Γεώργιος Βρέσκας (Πιερίας)

19:00 ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 
Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
Βοηθοί: Δημήτριος Γκάγκας (Λάρισας), Σταύ-

ρος Σίπκας (Σάμου)
4ος: Κωνσταντίνος Κοτσάνης (Δράμας)

19:00 Παναιτωλικός - Άρης 
Διαιτητής: Φώτιος Φωτιάδης (Καστοριάς)
Βοηθοί: Ηλίας Κωνσταντίνου (Πρέβεζας/Λευ-

κάδας), Γεώργιος Παλαμίδας (Λακωνίας)
4ος: Γεώργιος Τζοβάρας (Φθιώτιδας)

19:00 Πανιώνιος - ΠΑΣ Γιάννινα 
Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)
Βοηθοί: Γεώργιος Κρετσίμος (Δυτ. Αττικής), 

Αντώνιος Σινιοράκης (Χανίων)
4ος: Αθανάσιος Σέζος (Κιλκίς)

Super League: Ο Τζήλος στο ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός, 
ο Σκουλάς στο ΟΦΗ - Αστέρας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσματα α-
πό 80 τ.μ., πακέτο, αυλή, 
κήπο, θέρμανση, καλή κα-
τασκευή. Τιμή 55.000 ευ-
ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 6974 
805947.

ΚΕΝΤΡΟ πωλείται δι-
αμέρισμα 2ΔΣΚ καθιστικό, 
W.C., μεγάλη βεράντα, πλή-
ρως 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 Εργοχώρι, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, περιφραγμέ-
νο. Τηλ.: 6936727365 και 
6972021312.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο 
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί 
της περιφερειακής οδού 

σε εξαιρετιή τιμή. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Ώ-
ρες επικοινωνίας: 09.00-
14.00. Τηλ.: 6945 122583. 
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμα με 1 δωμάτιο, σα-
λόνι και χωριστή κουζινα, 
W.C., ανακαινισμένο, και-
νούργια κουφώματα, ντου-
λάπα και ατομική θέρμαν-
ση (πετρέλαιο), 200 ευρώ. 
Τηλ.: 6973 735020, 23310 
68080.

ΡΟΛΟΪ  ενο ικ ιάζετα ι 
κτίσμα ανεξάρτητο με 5 

χώρους, κατάλληλο για 
φροντιστήριο ή άλλη χρή-
ση, 2 W.C., φαρδιές σκά-
λες, χωρίς κοινόχρηστα, 
διαμπερές, φωτεινό. Τιμή 
εξαιρετική 420,00 ευρώ. 
Τηλ.: 23310 68080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ημι-

επιπλωμένο διαμέρισμα 
στην περιοχή Πασακιόσκι, 
1ΔΣΚWC, 1ος όροφος με 
θέα, αυτόνομη θέρμανση, 
πόρτα ασφαλείας, συνθετι-
κά κουφώματα καινούργια. 
Πληροφορίες κ. Παναγιώ-
της, τηλ.: 6978 009149.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Κηρύνειας 
1, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
96 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 2ος όρ., 
μεγάλα μπαλκόνια, θέα, κε-
ντρική θέρμανση. Διαθέσι-
μο από 10 Απριλίου. Τηλ.: 

6983 288903 & 23310 
71564.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία 130 τ.μ. στο Πα-
νόραμα, Ρωσσοπροσφύ-
γων 38, μεζονέτα, ατομική 

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε-
πιχείρηση με ά-
δεια ΚεΔιΒιΜι και 
κομμωτηρίου στο 
έντρο της Βέροι-
ας. Τηλ.:  6947 
550616.

Η εταιρεία Α. Πόδας 
α.ε.ε. Επίσημος Έμπο-
ρος και Επισκευαστής 
αυτοκ ινήτων ΤΟΥΟΤΑ 
για τον νομό Ημαθίας 
ενδιαφέρεται να καλύψει 
την παρακάτω θέση με 

έδρα τη Βέροια:
ΤεχνικόςΣύμβουλος
Επιθυμητά Προσόντα
•Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολογίας
•Ηλικία έως 32 ετών
•Επικοινωνιακή ικανότητα
•Προϋπηρεσία στο χώρο (όχι απαραίτητη) 
•Γνώση Η/Υ , Αγγλικά
Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων 

να γίνεται προς 
το email n.galanis@toyotapodas.gr
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θέρμανση, τζάκι, αποθήκη, ε-
ντοιχ. ντουλάπες, αυλή, μπάρ-
μπεκιου, θέα, χωρίς κοινόχρη-

στα. Τηλ.: 6977 094350 & 6936 
554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται 

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

ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ ενοικιάζε-
ται γραφείο με τρεις χώρους 
κατάλληλο για κάθε 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 διαμορφωμένος, 
γωνία, φωτεινός, με θέα 

το πάρκο, πλήρως ανα-
καιν ισμένος,  αυτόνομη 
θέρμανση, a/c, 1 δωμάτιο, 
1 ενιαίος πολύ μεγάλος 
χώρος, χωλ, μπάνιο, κου-
ζινα εξοπλισμένη, μπαλ-
κόνι περιμετρικό (ελάχιστα 
κοινόχρηστα). Τηλ.: 6948 
744632, 6976 769046 (α-
πόγευμα 18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδι-
οι μικροπωλητές για νησί, 
50,00 ή 70,00 ή 100,00 
ευρώ ημερησίως. Προϋπό-
θεση να έχουν δικό τους με-
ταφορικό μέσο. Τηλ.: 6945 
003564.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

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.



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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  καμαριέρα 
για ξενοδοχείο στη Βέροια 
(δεν απαιτείται προϋπηρε-
σία). Γνώση βασικών αγγλι-

κών θα εκτιμηθεί. Τηλ.: 6948 
457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ ζητά να προσλάβει: 1) 
Άνδρα ή γυναίκα έως 45 ε-
τών, ως χειριστή υπολογιστή 
με γνώσεις το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 
2) Οδηγό έως 45 ετών με 
δίπλωμα Γ΄, 3) Αποθηκά-
ριο έως 45 ετών. Τηλ.: 6947 
021868.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός 
με επαγγελματικό ή ερασι-
τεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα 
για υπάλληλο γραφείου, 3) 
εργατοτεχνίτες για επιχείρη-
ση στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
312313 - 6974 814606.

Η εταιρεία φυλάξεων
«TSIFLIDIS  SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες , με 
άδεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογραφικό 
για αξιολόγηση στοιχείων. 
Πληροφορίες με ραντεβού 
για συνέντευξη στα γραφεία 
της εταιρείας Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοη-
θός για εργασία σε μονοκα-
τοικία. Η κατοικία βρίσκεται 
περίπου 3 χιλιόμετρα από 
το κέντρο της Βέροιας Τηλ. 
επικοινωνίας: 23310 93066  
από 13:00 έως 17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπρο-
σωπεία αυτοκινήτων στη 
Βέροια Ηλεκτρολόγος αυτο-
κινήτων. Τηλ.: 6945 141478.
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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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ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDISSECURITY» ζητάει 
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις πω-
λήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: 
να διαθέτει  άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας 
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις αγγλι-
κής γλώσσας για τους νομούς Ημαθίας και Θεσσα-
λονίκης. Παραλαβή βιογραφικών και δικαιολογητι-
κών για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέντευξη  στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 
45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για βραδινή εργασία 
σε καφέ-μπαρ στα Παλατίτσια Ημαθίας. Τηλ.: 
6987 740743.

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία 

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την περιποί-
ηση γερόντων, περιποίηση τραυμάτων, κα-
τακλήσεις για πρωί ή απόγευμα. Τηλ.: 6973 
356712.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτερική, 
για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γερό-
ντων, για πρωί ή για απόγευμα, καθαριότητα σπι-

τιών, γραφείων, σκάλες. 
Τηλ.: 6946 479828 & 6940 
679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοι-

τη του ΑΠΘ με ειδίκευση 
στις κλασικές σπουδές και 
εμπειρία παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα σε μαθητές 
δημοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου. Τιμή 7-10 ευρώ. 
Τηλ.: 6940 117353.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδα-
κτική εμπειρία και εξειδί-
κευση στις μαθησιακες 
δυσκολίες καθώς και κά-
τοχος άδειας διδασκαλί-
ας αγγλικών παραδίδει 
μαθήματα σε παιδιά δη-
μοτικού και γυμνασίου. 
Τμές  πολύ προσιτές . 
Τηλ. επικοινωνίας: 6980 
973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ  κύρ ιος 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟ-
ΝΙΜΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟ-
ΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙ-
ΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ. 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ, 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑΣ: 23310 74443.



P Την Παναΐα Σουμελά και τα μάτια σας…
 
P Και έναν ομάτ, που λέμε τα τεμέτερα.
 
P Τα 800 εκατ. ευρώ κοντεύουν οι δωρεές για την 

αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων. Αν το σκε-
φτείς καλά, αγάπη, συμφέρει αν κάψουμε τυχαία το εικο-
νοστάσι.

 
P Αναρωτιέμαι αν είχε προειδοποιήσει γι’ αυτά που συ-

νέβησαν εις Παρισίους ο Νοστράδαμος.
 
P Nostr Dam!
 
P Μας τάραξαν στα γαλλικά τραγούδια τόσες μέρες τα 

ραδιόφωνα λόγω της Παναγίας. Να παρακαλάς να μην πάθει 
τίποτε το Σινικό Τείχος.

 
P Το να ακούς όλη μέρα γαλλικά, το λες και τρομο-

κρατική ενέργεια.

 
P Με μόνη λύση ένα βραχυκύκλωμα.
 
P Να δείτε που για όλα θα φταίει ένα τραντζιστοράκι.
 
P Που δεν έπαιζε αμερικάνικα…
 
P Αν δεν σου φτάνουν τα λεφτά για να ανταπεξέλ-

θεις στις υποχρεώσεις σου, η λύση είναι μία: πρέπει να 
βρεις τρόπο να βγάζεις περισσότερα, είπε ένας. Έτοι-
μος για Νόμπελ Οικονομικών ο τύπος.

 
P Θα μου πείτε εδώ προτείνουν όποιον κι όποιον για 

Νόμπελ Ειρήνης.
 
P Η μόνη Ειρήνη που του αξίζει του Αλέξη είναι 

η θεια μου στο χωριό. 120 κιλά, αξύριστη και μπάνιο 
μία στις 15 μέρες.

 
P Σαν τις αριστερές φοιτήτριες της παρακμής.

 
P Είπε ο κουρέας μου να κάνει το μαλλί 

‘κουρτίνα’. Του λέω, ποιος ανεβάζει και κατε-
βάζει τώρα…

 
P Η δε αγάπη θέλει ένα ποσό για να αλλάξει 

τις κουρτίνες στο σπίτι μετά το Πάσχα. Αλλιώς θα 
μου τις βρέξει, είπε.

 
P Το κουρτινόξυλο βγήκε απ’ 

τον παράδεισο.
 
P Στο μεταξύ, με ρώτησε αν δεν 

βαρέθηκα ακόμη με το χρώματα των 
κουρτινών που έχουμε σπίτι. Ανάθε-

μα κι αν πρόσεξα.
 
P Η μόνη κουρτίνα που εκτίμησα ποτέ, ήταν μια 

Ford στα νιάτα μου.
 
P Και:
 Δυο κουμπάροι συζητούν:
- Βρε κουμπάρα, η γυναίκα μου πήγε στο Παρίσι για να 

κάνει λέει μία πλαστική. Λες να έχει βρει γκόμενο;
- Μπα! Δεν πιστεύω κουμπάρε. Απλώς πρέπει να κάνουν 

καλές πλαστικές στο Παρίσι, γιατί κι εμένα ο άντρας μου το 
ίδιο μου είπε!

K.Π.
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