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«Πράξεις Για τη Μακεδονία»
Την Νάουσα επισκέφθηκε 

ο  υποψήφιος 
περιφερειάρχης του ΚΙΝ.ΑΛ.  
Χρήστος Παπαστεργίου
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H δήλωση Καλαϊτζίδη 
προκάλεσε την απάντηση

 του Διοικητή: 
«Νέος ανάδοχος 

για την  επέκταση του 
Νοσοκομείου Βέροιας»



Σωστή πρόβλεψη...
Σε «καλό δρόμο» φαίνεται να είναι η τροπολογία 

που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εισάγεται σήμερα στη Βουλή 
για ψήφιση και αφορά την πρόταση για δύο, τελικά, 
κάλπες ανά εκλογικό τμήμα και όχι για τέσσερις, όπως 
είχε αρχικά προβλεφθεί, αφού οι εκλογές του Μαΐου 
είναι τετραπλές.

Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να αυξηθούν τα εκλογικά 
τμήματα και έτσι ο ψηφοφόρος να μπαίνει δύο φορές 
στο παραβάν της, σχολικής αίθουσας - εκλογικού κέ-
ντρου, ώστε να ψηφίσει για τις Δημοτικές και τις Κοι-
νοτικές εκλογές και σε άλλη αίθουσα να ψηφίσει για 
Περιφερειακές και Ευρωεκλογές.

Γράψαμε και σε προηγούμενο σημείωμα για τον 
συνωστισμό που μοιραία θα παρατηρηθεί στα εκλογι-
κά τμήματα με 4 κάλπες μέσα.

Η νέα τροπολογία, πέρα από τους ψηφοφόρους, 
διευκολύνει επίσης, δικαστικούς αντιπροσώπους και 
εφορευτικές επιτροπές οι οποίοι θα έχουν να παρα-
κολουθούν δύο και όχι τέσσερις κάλπες. Και βέβαια 
ο αριθμός αντιπροσώπων και επιτροπών θα αυξηθεί 
κατά πολύ, εφ’ όσον προβλέπεται και ο διπλασιασμός, 
τουλάχιστον, των εκλογικών τμημάτων, που σήμερα 
φτάνουν τον αριθμό 41.000 ανά τη χώρα, ενώ δίνεται 
η δυνατότητα να «επιστρατευτούν» και δημόσιοι υπάλ-
ληλοι που έχουν πτυχίο νομικής.

Υπ’ αυτή την έννοια, λοιπόν, της ελάφρυνσης των 
διαδικασιών και της αποφυγής μεγάλων καθυστερή-
σεων, εκτιμάται ότι η τροπολογία είναι στη σωστή 
κατεύθυνση.
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του Σαββατοκύριακου

Η άρση του 
ασυμβίβαστου, με την 

υποψηφιότητα βουλευτή 
στις ευρωεκλογές, 

«σώζει» την Κυβέρνηση
Μια τροπολογία που καταργεί το ασυμβίβαστο της ιδιό-

τητας του βουλευτή με την υποψηφιότητα ευρωβουλευτή, 
όπου οιβουλευτέςθαμπορούνπλέονναανακηρύσσο-
νταιυποψήφιοι και να εκλέγονταιμέλη τουΕυρωπαϊ-
κούΚοινοβουλίου,χωρίςπροηγουμένωςναπαραιτη-
θούν τουβουλευτικού τουςαξιώματος περιλαμβάνει το  
πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που μπαίνει 
προς ψήφιση, σήμερα, στη Βουλή. Πρόκειται, όπως αντι-
λαμβάνεται κανείς,  για ένα καθαρό τρυκ της Κυβέρνησης 
να σώσει τους «151», αφού,  σύμφωνα με πληροφορίες, 
ηΈλεναΚουντουράκαιοΣπ.Δανέλληςπρόκειταινα
ενταχθούνστοευρωψηφοδέλτιοτουΣΥΡΙΖΑ. Οπότε με 
την τροπολογία αυτή, δεν θα χρειαστεί να απωλέσουν την 
βουλευτική τους ιδιότητα κατά την προεκλογική περίοδο και 
έτσι δεν προκαλείται πρόβλημα πτώσης της Κυβέρνηση με 
τους 149 που θα απέμεναν. 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη 
της Αλεξάνδρειας έλαβε η Τροχαία για τη  ομαλή και 
ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρό-
ληψη ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια 
του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών στο Υπόγειο 
Δίκτυο ΧΤ της ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου. 
Οπότε γιασήμεραΤρίτηκαιαύριοΤετάρτη,  απο-
φασίστηκε η απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης 
και στάθμευσης στη οδό Σοφοκλή Βενιζέλου από τη 
συμβολή της με την οδό Γ. Βιζυηνού έως τη συμβολή 
της με την οδό Δ. Βετσοπούλου, απότις07:15έως
16:00  και τις δύο ημέρες. 

Κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία 
των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμε-
νες οδούς. 

Η δήλωση Καλαϊτζίδη προκάλεσε την απάντηση του διοικητή:
«Νέος ανάδοχος στο έργο επέκτασης του Νοσοκομείου Βέροιας»

Για τους λόγους που καθυστερούν οι εργασίες ολοκλήρωσης της νέας πτέ-
ρυγας του Νοσοκομείου Βέροιας, μίλησε ο αντιπεριφερειάρχηςΗμαθίαςΚώ-
σταςΚαλαϊτζίδης, στη «Βέροια» και τον Άκου 99.6 τονίζοντας ότι το έργο έχει 
σταματήσει και μοιάζει πλέον σαν το γεφύρι της Άρτας.

«Επειδή ο εργολάβος έχει πρόβλημα με την φορολογική ενημερότητα δεν 
μπορει να πάρει τα χρήματα για να συνεχίσει την ολοκλήρωση της νέας πτέρυ-
γας. Η Περιφέρεια έχει ένα κονδύλιο 3 εκ. ευρώ για το έργο το οποίο όλοι επι-
θυμούμε να τελειώσει γιατί είναι ζωτικής σημασίας για το Νομό. Ηδη έπρεπε να 
είχε παραδοθεί πριν από 1,5 χρόνο. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ενοχή προς 
την συγκεκριμένη εταιρεία (ΤΟΞΟΤΗΣ) και δεν κυρήσσεται έκπτωτη; ανέφερε 

ο κ. Καλαϊτζίδης ρωτώντας τι κάνουν οι 
τοπικοί βουλευτές. 

Και χθες το απόγευμα, δόθηκε στη δη-
μοσιότητα ανακοίνωση του διοικητή του
ΝοσοκομείουΔημήτρηΜαυρογιώργου 
ο οποίος αναφέρει τα εξής:

«Αναφορικά με το έργο της επέκτασης του Γ.Ν. Ημαθίας ενημερώνουμε ότι ε-
γκρίθηκε  η  υποκατάσταση της εργολαβίας του Αναδόχου «ΤΟΞΟΤΗΣ», με άλλη 
εταιρία. Η υπογραφή της εν λόγω πράξης επίκειται  εντός της εβδομάδας με την 
έξοδό του νέου ανάδοχου από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται. Η ολοκλήρωση 
των εργασιών του έργου προβλέπεται να γίνει εντός του τρέχοντος έτους. 

Η Διοίκηση του  Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Βέροιας  και οι Βουλευτές του Νομού 
δεσμεύονται για την ολοκλήρωση των εργασιών εντός  του ανωτέρου χρονοδια-
γράμματος».    

 

Μαύρο στο Σέλι από την DIGEA
Η DIGEA αποφάσισε να διακάψει το τηλεοπτικό σήμα στο Σελι γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί κάτοικοι.
Αύριο Τετάρτη στις 8:00 μ.μ. στον πολυχώρο της  Ελιάς ο αρμόδιος υπουργός ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοινωνίων 

και ενημέρωσηςΝίκοςΠαππάς θα ενημερώσει για το ζήτημα αυτό.
Ετσι, ο πρόεδρος του χωριού  ΑντώνηςΠιτούλιας  ο πολιτιστικός τουριστικός όμιλος Σελιου και οι επιχειρηματίες του 

Σελίου καλούν τους Σελιώτες να προσέλθουν στην συγκέντρωση αυτή για να διαμαρτυρηθούν.
Διότι όπως επισημαίνουν, εάν δεν παλέψουν για  αυτό, η DIGEA θα διακόψει δια παντός το τηλεοπτικό  σήμα και το 

Σελι δεν θα έχει ποτέ ξανά τηλεόραση.

Για τα προβλήματα των καθαριστριών 
σχολικών μονάδων Ημαθίας

Το απόγευμα του Σαββάτου 
στο café GARDEN στην Αλεξάν-
δρεια, συναντήθηκαν τα μέλη 
του νεοσύστατου συλλόγου κα-
θαριστριών σχολικών μονάδων 
Ημαθίας, παρουσία του βουλευ-
τή Ημαθίας Χρ.Αντωνίου, με 
σκοπό, να ενημερωθούν από 
την πρόεδρο κ.Ανβάρ και τη 
Γραμματέα κ.Ασβεστά, για τις 
για την πρόσφατη  επίσκεψη κλι-
μακίου του συλλόγου στην Αθή-
να και τις συναντήσεις τους με 
εκπροσώπους όλων κομμάτων 
για τα προβλήματα του κλάδου 
τους.

Όπως τονίστηκε υπήρξε ικα-
νοποιητική ανταπόκριση αλλά 
και  δεσμεύσεις αρμοδίων.

Για το ίδιο θέμα σήμεραστο
ΕργατικόΚέντροΒέροιας δί-
νεται συνέντευξη Τύπου που 
αφορά την διεκδίκηση δεδουλευ-
μένων και τις συμβάσεις εργασί-
ας των καθαριστριών.

Προφανώς θα ενημερώσουν 
και σε ποια ακριβώς ζητήματα α-
φορούν οι πολιτικές δεσμεύσεις. 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο 
στην Βενιζέλου της Αλεξάνδρειας
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Την Πέμπτη 21 Μαρτίου

Για τέταρτη συνεχή χρονιά η «Λευκή Νύχτα» 
στην Αγορά της Βέροιας

Με χαρακτήρα δημοψηφίσματος οι Ευρωεκλογές του Μαΐου 

 Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: «Εάν εκλεγώ, η Βέροια 
θα έχει έναν δικό της άνθρωπο στις Βρυξέλλες»

-Εκδήλωση της ΔΗΜ.ΤΟ το Σάββατο στη Βέροια για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Για τέταρτη χρονιά ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας διοργανώνει την 
μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς, όπως τη χαρακτηρίζει, τη Λευκή Νύχτα 
σε συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας και το  Επιμελητήριο Ημαθίας, 
συμβάλλοντας στην στήριξη και προβολή της τοπικής αγοράς, ενώ 
φέτος για πρώτη φορά συμμετέχει στις δράσεις και ο Σύλλογος Ζαχαρο-
πλαστών και Καταστηματαρχών- Ζαχαροπλαστών Βέροιας. 

«Είναι μια γιορτή της αγοράς, η οποία κάθε χρόνο πιστώνεται από 
επιτυχία και τόσο ο εμπορικός - επιχειρηματικός κόσμος όσο και ο 
καταναλωτικός κόσμος την αναζητούν. Η Λευκή Νύχτα είναι πλέον η 
μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς, διότι χτίστηκε με αγάπη, μεράκι και δι-
άθεση, γεμάτη από φως και  λάμψη. Πέρα όμως από την διασκέδαση, 
το αγοραστικό κοινό μπορεί να πραγματοποιήσει τις αγορές του από 
τα καταστήματα της πόλης», επισημαίνει η Διοίκηση του Συλλόγου σε 
ανακοίνωσή της, σημειώνοντας,  ότι η Λευκή Νύχτα «δεν είναι περίοδος 
εκπτώσεων , οπότε οι καταστηματάρχες έχουν την  δυνατότητα να κά-
νουν προσφορές σε επιλεγμένα είδη». Επίσης το πρωινό ωράριο των 
καταστημάτων παραμένει ως έχει, 8:00-14:00 αλλά  το βραδινό προ-
σαρμόζεται από τις 17:00 ως τις 24:00. 

Τόσο η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας κα Αθηνά Πλιά-
τσικα Τσιπουρίδου, όσο και τα  μέλη της διοίκησης  απευθύνουν κάλε-
σμα  σε όλους τους δημότες, τους επισκέπτες εντός και εκτός νομού 
να συμμετέχουν στην γιορτή της αγοράς  και ο καθένας όσο μπορεί να 
τονώσει τα μαγαζιά  της πόλης.

Ιδιαίτερα τονίζεται και ρόλος τόσο  της Περιφερειακής Ενότητας Η-
μαθίας, που υπέβαλε το αίτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής 
Μακεδονίας  και πήρε την έγκριση για την παράταση του ωραρίου έως 
τις 12:00 τα μεσάνυχτα όσο και του Εργατικού Κέντρου Βέροιας. 

Πρόγραμμα δράσεων της « Λευκής Νύχτας»
Εορταστική ατμόσφαιρα με μουσική , ζογκλέρ, μάγους, πλούσιες  

γλυκειές,  εκπλήξεις και ειδικές τιμές υπόσχεται η αγορά της  Βέροιας τη 
Λευκή Νύχτα που της   Πέμπτης 21 Μαρτίου, από τις 5:00 το απόγευμα 
έως τις 12:00 τα μεσάνυχτα. 

 Η γιορτή θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 7:30 το απόγευμα με ξυλοπόδα-
ρους,ζογκλέρ και μάγους που θα «ανοίξουν» την αυλαία των εκδηλώ-
σεων.  Η γιορτινή ατμόσφαιρα θα εμπλουτιστεί από ήχους και μουσικές  
από τοπικά γκρουπάκια, αλλά και από γλυκειές εκπλήξεις …..

Με την έναρξη των εκδηλώσεων οι έμποροι θα προσφέρουν τα 
προϊόντα τους σε δελεαστικές τιμές, με σκοπό, όπως τονίζουν, αφενός 
να ευχαριστήσουν το κοινό που τους στηρίζει , αφετέρου να τονωθεί η 

αλληλεγγύη  αλλά και η τοπική αγορά σ’αυτή την δύσκολη οικονομική 
συγκυρία.

Επίσης κάθε καταστηματάρχης θα μπορεί να δημιουργήσει  το δικό 
του ιδιαίτερο χάπενινγκ για να μαγνητίσει το αγοραστικό κοινό. 

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις
Για την διευκόλυνση και απρόσκοπτη υλοποίηση των δράσεων 

και την ασφαλή κυκλοφορία,  το απόγευμα της Πέμπτης στις 7:30  θα 
κλείσει η οδός Κεντρικής, από το ύψος της Μεγ. Αλεξάνδρου  μέχρι τη 
Ζωγιοπούλου, ενώ η οδός Μ. Αλεξάνδρου θα είναι ανοιχτή. 

Στη  Βέροια βρισκόταν το Σάββα-
το 16 Μαρτίου η τομεάρχης ψηφια-
κής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας 
και υποψήφια ευρωβουλευτής, Άννα 
Μισέλ Ασημακοπούλου, στο πλαίσιο 
της περιοδείας της στην Περιφέρεια 
εν’ όψει των εκλογών του Μαίου αλλά 
και της καμπάνιας που ηγείται για 
την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. 
Για το θέμα αυτό μίλησε αργά το α-
πόγευματου Σαββάτου στην «Ελιά» 
με συνομιλητή και τον πρόεδρο των 
αστυνομικών Ημαθίας, Απόστολο 
Μούρτη.

Της ομιλίας προηγήθηκε συνέ-
ντευξη Τύπου, παρουσία της προέ-
δρου της  ΔΗΜ.ΤΟ Βέροιας,που δι-
οργάνωσε την - επιτυχημένη κατά 
κοινή ομολογία - εκδήλωση, Συρμού-
λας Τζίμα-Τόπη και του προέδρου 
της ΝΟΔΕ Ημαθίας, Παναγιώτη Παλπάνα.

Η κα Ασημακοπούλου αναφέρθηκε στις ευρωεκλογές του Μαίου, οι 
οποίες όπως τόνισε, έχουν ξεκάθαρα χαρακτήρα δημοψηφίσματος, εκτι-
μώντας ότι η Ν.Δ. έχει πολύ καλό ψηφοδέλτιο, ενώ για τη ίδια υπογράμ-
μισε ότι θα είναι μια καθαρή και δυνατή φωνή στο ευρωκοινοβούλιο, για 
την υπεράσπιση της Ελλάδας, της Μακεδονίας  και των παραδοσιακών 
αρχών της Ν.Δ.

Μάλιστα, δεσμεύτηκε ότι σε περίπτωση  εκλογής της, η Βέροια και η 
Ημαθία, θα έχει μια ανοιχτή πόρτα, ένα δικό της «γραφείο» στις Βρυξέλ-
λες κι  ένα δικό της άνθρωπο, που θα προωθεί τα θέματα της περιοχής 
μας.

«Υπάρχουν 9 δις ευρώ διαθέσιμα από την Ευρώπη για τη λεγόμε-
νη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, για τη μετάβαση στην ψηφιακή 
εποχή. Αυτό είναι στοίχημα όλων μας και η Βέροια δεν πρέπει να μείνει 
πίσω», τόνισε η κα Ασημακοπούλου, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στα ε-
πιτεύγματα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, που έχει αναγνωριστεί διεθνώς 
στο τομέα αυτό. ΄

Άλλωστε, όπως ανέφερε, κατά την πρωινή της επίσκεψη στη Βι-
βλιοθήκη έμεινε εντυπωσιασμένη από το χώρο, τις υπηρεσίες και τη 
λειτουργία της.

Ιδιαίτερα συγκινητική χαρακτήρισε την επίσκεψή της, 
πρώτη φορά, στη Βεργίνα, στους βασιλικούς τάφους και 
τον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών, αλλά και στην «τρο-
μερή», όπως είπε, δομή της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, 
στην οποία ξεναγήθηκε, από τον πρόεδρο και τους αν-
θρώπους του «Σπιτιού» στη Βεργίνα.

Στην ομιλία που ακολούθησε, παρόντος του βουλευτή 
Απόστολου Βεσυρόπουλου, η αίθουσα της «Ελιάς» ήταν 
γεμάτη από στελέχη και φίλους του κόμματος, εκπροσώ-
πους πολιτικών τοπικών αρχών και υποψήφιους.

Στα πρώτα τραπέζια ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας 
Κώστας Καλαϊτζίδης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νίκη 
Καρατζιούλα και Στάθης Σαρηγιαννίδης και λίγο πιο πίσω 
ο Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, οι πρώην βουλευτές Στέφανος 
Κυριαζόπουλος, Λάζαρος Τσαβδαρίδης και η Γεωργία 
Μπατσαρά,  υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας με τη Ν.Δ στις 
εκλογές του Μαΐου., ο πολιτευτής Τάσος Μπαρτζώκας, ο 
αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Τάσος Γιάγκογλου, ο 
πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ημαθίας Αλέξανδρος Καλαϊτζίδης 
και  μέλη της νεολαίας αλλά και  της ΝΟΔΕ Ημαθίας, των  ΔΗΜ.ΤΟ. Βέ-
ροιας, Αλεξάνδρειας και Νάουσας, στελέχη του Μητρώου της Ν.Δ., Ιφι-

γένεια Βλαχογιάννη, Φώτης Κουτσουπιάς, Φώτης Κόβας, , εκπρόσωποι 
παραγωγικών τάξεων του Νομού καθώς και υποψήφιοι περιφερειακοί 
και δημοτικοί σύμβουλοι.



Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Ξεχωριστές ονειρεμένες περιοχές της πατρίδας μας, είχαν την ευ-
καιρία να γνωρίσουν και να απολαύσουν οι Βεροιώτες που συμμετείχαν 
στην αποκριάτικη  εξόρμηση που διοργάνωσε το γραφείο ταξιδιών 
«ACHILLEAS TOURS».

Η εξόρμηση στην Δυτική Ελλάδα με τον συνδυασμό βουνού και θά-
λασσας κάτω από μια θαυμάσια ανοιξιάτικη λιακάδα, προσέφερε στους 
εκδρομείς στιγμές γαλήνης αλλά και ψυχαγωγίας που μάγεψαν και 
άφησαν τις καλύτερες  εντυπώσεις.

Η διαδρομή μέσω των οδικών αξόνων της Εγνατίας και της Ιόνιας ο-
δού,  με την περιδιάβαση των περιοχών των Ιωαννίνων, της Άρτας, της 
Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας, έδωσαν την χαρά στους ταξιδιώτες 
να θαυμάσουν παραδοσιακά χωριά που τα περιτριγυρίζουν έλατα, πεύ-
κα και τρεχούμενα νερά, παραλιακούς οικισμούς με νησιώτικο χρώμα, 
κωμοπόλεις με τουριστική και εμπορική κίνηση, λίμνες με πλούσιους 
βιότοπους, αρχαιολογικούς χώρους, επιβλητικά τεχνικά έργα, κάστρα 
και μοναστήρια. 

Όλα τα στοιχεία που συνιστούν τη μοναδικότητα του κόσμου της Δυ-
τικής Ελλάδας υποδέχτηκαν  με το θερμό καλωσόρισμα των κατοίκων 
της, τους Βεροιώτες ταξιδευτές, που ήλθαν σε άμεση επικοινωνία με 
τους τόπους που γέννησαν αξεπέραστες μορφές, πρότυπα για τις μελ-
λούμενες γενιές, όπου το πνεύμα του ανθρωπισμού εξυψώθηκε πάνω 
από διαχωριστικές γραμμές και ένωσε λαούς και πολιτισμούς. 

Έτσι αυτό το τριήμερο οι ταξιδιώτες  βίωσαν την αναζωπύρωση της 
έννοιας της πανανθρώπινης και διαχρονικής Ελλάδας, που συνενώ-
νει το μεγαλείο του παρελθόντος με την ανάπτυξη του παρόντος και 
που μέσα από την ποικιλο-
μορφία των προορισμών της, 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις και 
ανάγκες των σύγχρονων αν-
θρώπων, με τις χαρούμενες  
αποδράσεις από την πιεστική 
καθημερινότητα  και τις στιγ-
μές ευεξίας και αναζωογόνη-
σης.

Η διαδρομές υπήρξαν 
ευχάριστες με την εναλλαγή 
των πανέμορφων τοπίων και 
διανθισμένες με τις επεξηγη-
ματικές  περιηγήσεις και τις 
εύθυμες αφηγήσεις των εκ-
δρομέων.

Η προσκυνηματική διάθε-
ση των Βεροιωτών τους οδή-
γησε στο χωριό Μέγα Δένδρο 
της Αιτωλίας, που υπήρξε η γενέτειρα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, 
αναδεικνύονται τα θεμέλια της οικίας  όπου γεννήθηκε ο Εθναπόστολος 
και όπου αργότερα σε πλησίον χώρο ανεγέρθηκε προσκυνηματικός 
Ιερός Ναός στον οποίο φυλάσσεται  τμήμα του ιερού λειψάνου του και 
ιδρύθηκε Γυναικείο Μοναστήρι στο όνομά του.

Το οδοιπορικό έφερε τους επισκέπτες στην κοντινή  πόλη Θέρμο 
που στην αρχαιότητα υπήρξε η έδρα της Αιτωλικής Συμπολιτείας και η 
οποία κατεστράφη στην αρχαιότητα κατά τις πολεμικές συγκρούσεις της 
εποχής. Οι πολεμικές ιαχές από το μακρινό παρελθόν μεταφέρονται  
ακόμα με το αεράκι, καθώς οι επισκέπτες περιηγούνται στους αρχαιο-
λογικούς χώρους και ιδιαίτερα στα λείψανα του μεγαλοπρεπούς ναού 
του Απόλλωνα.

Κατά την  μεσημεριάτικη στάση αναψυχής στην όχθη της λίμνης 
Τριχωνίδας, οι επισκέπτες απόλαυσαν μαγικές στιγμές δίπλα στα 
κρυσταλλένια νερά, με τα αιωνόβια πλατάνια και την ορνιθοπανίδα του 

βιότοπου να τους συντροφεύουν. 
Το σύνολο των εντυπώσεων από την Τριχωνίδα 

συνθέτει έναν ύμνο στην άχρονη ομορφιά, αρμονία και 
ισορροπία που ηρεμεί και γαληνεύει.

Το οδοιπορικό της πρώτης ημέρας κατέληξε στο 
Αγρίνιο, τη μεγαλύτερη πόλη της Αιτωλοακαρνανίας, 
που αποτελεί το  οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο του 
νομού.

Η ημέρα στο Αγρίνιο ολοκληρώθηκε με μια ξεχω-
ριστή βραδιά γλεντιού σε γνωστό κέντρο της πόλης, 
όπου χαρισματικοί ντόπιοι καλλιτέχνες έδωσαν το 
έναυσμα για  ένα γνήσιο αποκριάτικο ξεφάντωμα που 
παρέσυρε τους εκδρομείς στους ρυθμούς της μουσικής 
και του χορού. 

Η Ναύπακτος ήταν ο πρώτος σταθμός της επόμε-
νης ημέρας. 

Οι εκδρομείς απόλαυσαν την γνωριμία με μια  από 
τις αρχαιότερες ελληνικές πόλεις που γνώρισε περι-
όδους μεγάλης ακμής και συνδέθηκε με σημαντική 
ιστορική παράδοση, που επιβεβαιώνεται από την άρτια οχύρωσή, η 
οποία ξεκινά από το λιμάνι, συνεχίζεται με τρία αλλεπάλληλα τείχη και 
καταλήγει στο επιβλητικό κάστρο.

Ο περίπατος στην πολιτεία με τα έντονα νησιώτικα χαρακτηριστικά 
υπήρξε απολαυστικός και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η διαδρομή συνεχίστηκε προς την Πάτρα όπου βρίσκονταν ήδη σε 
εξέλιξη το διάσημο καρναβάλι της. Το πέρασμα από το Αντίρριο στο Ρίο 
πάνω από την γέφυρα «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ» έδωσε την ευκαιρία 

στους εκδρομείς να 
θαυμάσουν ένα από 
τα πιο εντυπωσιακά 
τεχνικά έργα της χώ-
ρας. 

Μετά από ένα σύ-
ντομο προσκύνημα 
στον Ιερό Ναό του Α-
γίου Ανδρέα η βεροι-
ώτικη συντροφιά κα-
τευθύνθηκε προς τον 
χώρο που θα ξεκινού-
σε η  παραδοσιακή  
μεγάλη παρέλαση αρ-
μάτων,  πληρωμάτων  
και  καρναβαλικών ο-
μάδων.

Το πατρινό καρνα-
βάλι αποτελεί τόσο τη 

μεγαλύτερη όσο και την παλιότερη οργανωμένη αποκριάτικη εκδήλωση 
στην Ελλάδα. 

Οι επισκέπτες παρακολούθησαν με ενθουσιασμό την Μεγάλη Πα-
ρέλαση που είναι η κορυφαία εκδήλωση του Πατρινού Καρναβαλιού, 
που διήρκεσε ώρες  με τα καρναβαλικά άρματα και τους ατέλειωτους 
καρναβαλιστές να περνούν ακατάπαυστα ενώ τα μουσικά ακούσματα 
κυριαρχούσαν σε όλη την πόλη.

Αργά το απόγευμα η ομάδα των Βεροιωτών πήρε το δρόμο της επι-
στροφής προς το Αγρίνιο. Διάσχισε για μια ακόμα φορά το στενό Ρίου 
Αντιρρίου, αυτή την φορά ακτοπλοϊκώς, 
ώστε να απολαύσει στο σύνολό της την θέα 
της επιβλητικής γέφυρας.

Το υπόλοιπο της ημέρας ήταν αφιερωμέ-
νο στην γνωριμία με την πόλη του Αγρινίου 
που έδωσε την ευκαιρία της χαρούμενης 

συνάντησης με παλιούς φίλους Αγρινιώτες που επί χρόνια διέμεναν 
στην Βέροια και είχαν ενσωματωθεί στην κοινωνική της ζωή.

 Η ημέρα της επιστροφής  συμπεριέλαβε την γνωριμία με τα χωριά 
της επαρχίας Βάλτου που συνδέονται με σημαντικές  ιστορικές αναφο-
ρές και την στάση ανάπαυσης στην Αμφιλοχία με τα έντονα νησιώτικα 
χαρακτηριστικά και τις ανεξάντλητες ιστορικές παραδόσεις από την 
αρχαιότητα ως σήμερα.

Η μεσημεριάτικη στάση πραγματοποιήθηκε στην όχθη του Άραχθου 
ποταμού, στο χώρο που βρίσκεται το  περίφημο Γεφύρι της Άρτας, 
όπου οι εκδρομείς γιόρτασαν τα Κούλουμα μαζί με πολλούς ντόπιους. 

Με την μέριμνα του ταξιδιωτικού γραφείου προσφέρθηκαν νηστί-
σιμα σαρακοστιανά εδέσματα με τα οποία τηρήθηκε η παράδοση  της 
Καθαράς Δευτέρας, ενώ το δροσερό αεράκι έφερνε τον απόηχο από το 
παράπονο της γυναίκας του πρωτομάστορα που στέριωσε το γεφύρι.

 Η επόμενη στάση της επιστροφής έγινε στο κέντρο της Άρτας. Οι 
εκδρομείς περιηγήθηκαν την πόλη και ανακάλεσαν στην ιστορική μνήμη 
τις  αναφορές από την αρχαία Αμβρακία που ήταν η έδρα του Βασιλείου 
των Μολοσσών και αργότερα του Δεσποτάτου της Ηπείρου. 

Η μεγάλη συντροφιά  κατευθύνθηκε στην κεντρική πλατεία της 
πόλης για μια σύντομη ανάπαυση, η οποία όμως εξελίχθηκε σε ένα 
αυθόρμητο ενθουσιώδες γλέντι που εμπνεύστηκε από ντόπιο  παραδο-
σιακό καλλιτέχνη, που κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να ικανοποιήσει 
όλες τις χορευτικές επιθυμίες των επισκεπτών, παρασύροντας στον 
χορό και αρκετούς ντόπιους που τυχαία παρευρίσκονταν εκεί. 

Προσκυνηματικό χρέος των Βεροιωτών πριν την αναχώρηση της 
επιστροφής, ήταν η επίσκεψη στον Ιερό Ναό της Αγίας Θεοδώρας πο-
λιούχου της Άρτας που πανηγύριζε την ίδια ημέρα, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε με ιδιαίτερη κατάνυξη. 

Οι εκδρομείς πήραν τον δρόμο της επιστροφής μέσω της Εγνατίας 
Οδού, απολαμβάνοντας  το ορεινό χιονισμένο τοπίο με το ύστερο φως 
της ημέρας, ενώ  γεύονταν τα παραδοσιακά γιαννιώτικα γλυκίσματα 
που ανακάλυψαν σε κατάστημα λίγο έξω από την ηπειρώτικη πρωτεύ-
ουσα.

Οι εντυπώσεις από το επιτυχημένο αποκριάτικο τριήμερο που ορ-
γάνωσε το Γραφείο Ταξιδίων «ACHILLEAS TOURS», θα παραμείνουν 
στην μνήμη με αισθήματα ικανοποίησης και χαρούμενης νοσταλγίας.
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Το Πάρκο των Θαυμάτων  - Wonder Park 
(ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές:  Πέμπτη 14/3 – Παρασκευή 
15/3 - Σάββατο 16/3 - Κυριακή 17/3 στις 17.15

Σενάριο: ΑΝΤΡΕ ΝΕΜΕΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ
CORGI: ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ 

(ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Πέμπτη 14/3 – Παρασκευή 

15/3 - Σάββατο 16/3 - Κυριακή 17/3 στις 17.15
Σκηνοθεσία: ΜΠΕΝ ΣΤΑΣΕΝ
Σενάριο: ΡΟΜΠ ΣΠΡΑΚΛΙΝΓΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ 
ΣΟΥΤΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΗΛΙΔΟΥ, ΛΙΛΑ ΜΟΥ-
ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΜΗΛΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, ΜΠΕΝ ΣΤΑ-
ΣΕΝ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙ-
ΔΗΣ 

CAPTAIN MARVEL. (προβολές και σε 3D)
Captain Marvel= Ο συνδετικός κρίκος 

ανάμεσα στο Avengers Infinity War και 
Avengers ENDGAME

Το Captain Marvel θα είναι μια διαφορετι-
κή origin ταινία

Η ταινία που θα μας συστήσει στον χα-
ρακτήρα της Carol Danvers και μιας εκ των 
δυνατότερων ηρωίδων του MCU.

Προβολές:   Πέμπτη 14/3 – Δευτέρα 18/3 - 

Τρίτη 19/3 – Τετάρτη 20/3 στις 21.00
Παρασκευή 15/3 – Σάββατο 16/3– Κυριακή 

17/3 - στις 19.00 και 21.30 
ΣΕ 3D μόνο  Σάββατο 16/3 στις 19.00
Σενάριο/ Σκηνοθεσία:  ΑΝΝΑ ΜΠΟΝΤΕΝ & 

ΡΑΪΑΝ ΦΛΕΚ Π
Ηθοποιοί: ΤΖΟΥΝΤ ΛΟ, ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΤΖΑΚ-

ΣΟΝ, ΜΠΕΝ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ, ΜΠΡΙ ΛΑΡΣΟΝ, ΛΙ 
ΠΕΪΣ, ΤΖΕΜΑ ΤΣΑΝ, ΜΑΚΚΕΝΑ ΓΚΡΕΪΣ 

Η ΧΗΡΑ - GRETA     
Προβολές:   Πέμπτη 14/3 – Δευτέρα 18/3  - 

Τρίτη 19/3 – Τετάρτη 20/3 στις 20.30
Παρασκευή 15/3 – Σάββατο 16/3– Κυριακή 

17/3 - στις 19.15 και 21.15 
 Σκηνοθεσία: ΝΙΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ
Σενάριο: ΝΙΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ & ΡΕΪ ΡΑΪΤ
Ηθοποιοί: ΣΤΙΒΕΝ ΡΕΑ, ΙΖΑΜΠΕΛ ΙΠΕΡ, 

ΚΛΟΪ-ΓΚΡΕΪΣ ΜΟΡΕΤΖ, ΜΑΪΚΑ ΜΟΝΡΟΕ, 
ΠΑΡΚΕΡ ΣΟΓΙΕΡΣ, ΚΟΛΜ ΦΙΟΡΕ

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»     14/3/19 - 20/3/19

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Ένα αξέχαστο αποκριάτικο οδοιπορικό
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Θα θέλαμε να συγχαρούμε τον αγαπημένο μας ανεψιό 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ που πήρε το πτυχίο Αγγλικής 
Φιλολογίας και του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία, υγεία 
και πάντα επιτυχίες στη ζωή του.

Οι θείες
Στέλλα και Έυα Μαχαιρά

Νέες εφαρμογές 
στον 

αγροτικό χώρο
Της Ολυμπίας 
Σουγιουλτζή* 

Την Παρασκευή που μας 
πέρασε παρακολούθησα τις 
εργασίες του 2ου συνεδρίου 
του Συνδέσμου Αγροτικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσε-
ων και Επιχειρήσεων Ελλά-
δας, με θέμα την κλιματική 
αλλαγή και την αγροτική α-
νάπτυξη.

Ομάδα επιστημόνων, 
που κάλυπταν όλο το φά-
σμα του αγροτικού τομέα, 
ανέπτυξαν τις νέες απόψεις 

αντιμετώπισης των αναγκών αυτού,  κάνοντας χρήση 
των νέων ανακαλύψεων στον τομέα της τεχνολογίας . Α-
πόψεις που αν αφομοιωθούν από την πλειονότητα των 
αγροτών, ακόμη και των μικρών αγροτικών εκμεταλλεύ-
σεων, θα βοηθήσουν στο να μπει ο αγροτικός χώρος σε 
τροχιά πραγματικής ανάπτυξης. Αυτό διότι με τις νέες 
εφαρμογές υπάρχει η δυνατότητα μείωσης του κόστους 
παραγωγής και παράλληλα της αύξησης της ποσότητας 
και της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.

Ενδεικτικά αναφέρω, εντυπωσιακή η εφαρμογή της 
χρήσης των υπηρεσιών gaiasense, που δίνει τη δυνα-
τότητα στον αγρότη να έχει εικόνα των αναγκών των 
καλλιεργειών του ανά πάσα στιγμή, να γνωρίζει την 
πιθανή προσβολή από συγκεκριμένη ασθένεια με βάση 
την μελέτη του συνόλου των δεδομένων, να κάνει πε-
ριορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων, κάνοντας οικονομία 
πόρων  και προφυλάσσοντας το περιβάλλον από άσκο-
πη επιβάρυνση. Ήταν μια από τις εφαρμογές που πα-
ρουσίασαν ενδιαφέρον και που σε χώρες προηγμένες 
θεωρούνται πλέον έως και παρωχημένες.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δίνει το παρόν 
με τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα και θέλω 
να πιστεύω ότι στην επόμενη τετραετία θα καταβάλλει 
ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες να «σπρώξει» τους 
αγρότες στο νέο επιστημονικό περιβάλλον. Άλλωστε η 
οικονομία θα μπορέσει να αναταχθεί, μόνο εάν ο κάθε 
τομέας κάνει χρήση όλων των σύγχρονων εργαλείων 
που διατίθενται.

Η επιστήμη προχωρά με ιλιγγιώδεις ταχύτητες και οι 
χώρες που εντάσσουν τις νέες αυτές «ανακαλύψεις» έ-
χουν το συγκριτικό πλεονέκτημα. Δυστυχώς δεν έχουμε 
περιθώρια πολλά... Μάλλον μείναμε πίσω...

*Λογίστρια- φοροτεχνικός 
(επιχειρηματίας)

«Δύναμη Ανατροπής 
 Νέα Σελίδα»      

Παρουσίαση 
των 6 πρώτων 

υποψηφίων

 Θεώρησα  πως αντί της συνήθους «στημένης χειραψί-
ας», θα ήταν πιο ανθρώπινο και ζεστό το  να παρουσιάζω 
τους σημερινούς υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και 
αυριανούς συνεργάτες μου στη διοίκηση του Δήμου, στα 
γραφεία του συνδυασμού μας, χωρίς μελετημένες θέσεις 
και ντεκόρ.

Έτσι για σήμερα σας παρουσιάζω τους έξι πρώτους και 
τις επόμενες ημέρες ακολουθούν και οι υπόλοιποι.

Μαρία Τριανταφυλλίδου, οικονομολόγος ΑΕΙ-Ασφαλι-
στική Σύμβουλος.

Κούνδουρος Κώστας, Εργολάβος.
Παντόπουλος Μάκης (Λοχίας), 
Ελεύθερος επαγγελματίας.
Μεταξά Παρθένα (Νώπη), Λογίστρια.
Γιαννόπουλος Γιώργος, Ελεύθερος επαγγελματίας.
Μπίκος Στέργιος, Ιδιωτικός υπάλληλος.
Τους ευχαριστώ από την καρδιά μου για την συμμετο-

χή στον όμορφο αυτόν αγώνα και θα τους «χρωστώ»στο 
διηνεκές.

Μιχάλης Χαλκίδης
Υποψήφιος Δήμαρχος
Δήμου Αλεξάνδρειας.

Νέο Δ.Σ. στην Ένωση Καθηγητών  Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας Ημαθίας

Η  Ένωση Καθηγητών  Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Ημαθίας, μετά τις αρχαιρεσίες της, συγκροτήθηκε σώμα με 
την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Τσικερδάνος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Λούκα Μαριάννα
Γραμματέας: Κόγια Αναστασία
Ταμίας: Γκουδίνας Νικόλαος 
Μέλος: Παντελίδου Κυριακή

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 Ευχαριστήριο
 
Το Δ.Σ. του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας ευχαριστεί τις 

κ. Γέρσα Καζαντζίδου για τη δωρεά των 100 ευρώ στη μνή-
μη του Κων/νου Καζατζίδη και ανώνυμη Κυρία για τη δωρεά 
των 100 ευρώ  για τους σκοπούς του Λυκείου μας.  

ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019  

• 31/3 Ημερήσια Κλεισούρα, Καστοριά, Σιάτιστα
-6/4 & 7/4 Ανδριανούπολη

• 10/4 (Απόγευμα) Προηγιασμένη & Θεία 
Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά

• 1/5 Πρωτομαγιά Ημερήσια Καστοριά, Σιάτιστα
• 1/5 έως 5/5 πενθήμερη Τσανάκαλε, Πέργαμος, 

Αϊ βαλή, Σμύρνη, Έφεσσος

«Πράξεις Για τη Μακεδονία»
Την Νάουσα επισκέφθηκε 

ο  υποψήφιος 
περιφερειάρχης του ΚΙΝ.ΑΛ.  

Χρήστος Παπαστεργίου
Επισκέψεις σε θε-

σμικούς, κοινωνικούς 
και  παραγωγικούς 
φορείς στον Δήμο Νά-
ουσας έκανε ο Χρή-
στος Παπαστεργίου, 
επικεφαλής της Πα-
ράταξης «Πράξεις Για 
τη Μακεδονία» για την 
Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, μαζί με 
τους υποψήφιους πε-
ριφερειακούς συμβού-
λους κ. Φώτη Φωτιά-
δη, κ. Χρήστο Κούτρα 
και συνεργάτες του. 
Η επίσκεψη έγινε  την 
Παρασκευή 15 Μαρ-
τίουκαι κατά τη διάρ-
κειά της, συναντήθηκε 
με τη διοίκηση και το 
προσωπικό του νο-
σοκομείου Νάουσας,  
τον δήμαρχο Νάου-
σας κ. Νίκο Κουτσο-
γιάννη, τον κ. Γιώργο 
Φουντούλη, πρόεδρο 
του οινοπαραγωγικού 
συνεταιρισμού Vaeni. 
Επισκέφθηκε τη σχο-
λή του Αριστοτέλη στο 
Νυμφαίο Μίεζας και το 
Πολιτιστικό Κέντρο.

Κατόπιν, συναντή-
θηκε και συζήτησε με 
φίλους και εθελοντές 
της Παράταξης «Πρά-
ξεις για την Μακεδο-
νία». «Είναι πλέον κοι-
νή διαπίστωση η ανυπαρξία και η αδράνεια της Περιφέρειας-ακόμα και σε επίπεδο 
ενημέρωσης- για τα μεγάλα, αλλά και τα καθημερινά ζητήματα. Η απουσία κάθε 
προγράμματος για την επόμενη μέρα. Ειδικότερα  θέματα, όπως είναι η έλλειψη 
υποδομών και προσωπικού του νοσοκομείου Νάουσας, η προαστιακή σύνδεση με 
τη Θεσσαλονίκη και η ολοκλήρωση του κάθετου άξονα με την Εγνατία και η ελλιπής 
προβολή και αξιοποίηση ενός εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου και πολιτιστικού 
κέντρου όπως η σχολή του Αριστοτέλη, έγιναν αντικείμενο ιδιαίτερων συζητήσεων», 
αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της παράταξης.   Έγινε, τέλος, αναλυτική καταγραφή 
των προβλημάτων κάθε χώρου και ο επικεφαλής της Παράταξης, «Πράξεις Για τη 
Μακεδονία», Χρήστος  Παπαστεργίου δεσμεύτηκε ότι θα επισκεφθεί την περιοχή εκ 
νέου και θα  παρουσιάσει αναλυτικά τις προτάσεις της.
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

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

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

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

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

   Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιού-
χων Ν. Ημαθίας ανακοινώνει στα μέλη του, ότι την 
Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 θα πραγματοποιή-
σει ημιημερήσια εκδρομή στο Νέο Παντελεήμονα 
Πιερίας. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τους 
χαιρετισμούς της Θεοτόκου στην Ι.Μ. Αγίου Δημη-
τρίου στο Στόμιο Θεσσαλίας.

   Αναχώρηση από «ΕΛΙΑ» την Παρασκευή 29-
3-2019 και ώρα 11:00π.μ. 

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του Συνδέ-
σμου 23310 60278 και στα μέλη του Δ.Σ.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 19 

Μαρτίου 2019 στις 4.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Εμ-
μανουήλ Ευαγ. Μόσχος σε 
ηλικία 46 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 19 

Μαρτίου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου 
και Ελένης στο Μετόχι ο Σερ-
γκέϊ Θεοφ. Κιλινκαρίδης σε 
ηλικία 46 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 19 

Μαρτίου 2019 στις 10.30 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Πανα-
γιώτα Αζίζογλου σε ηλικία 92 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται χθες Δευτέρα 18 

Μαρτίου 2019 στις 2.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Τιμίου Προ-
δρόμου Μακροχωρίου η Βασι-
λική Χρ. Παπαδοπούλου σε 
ηλικία 93 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

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

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

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

Ανακοίνωση 
για τους Β’ Χαιρετισμούς 

Το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει  προσκυνηματική  
εξόρμηση στην Ι. Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικρο-
κάστρου για την παρακολούθηση της  ακολουθίας  των Β΄ 
Χαιρετισμών την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019.

Ώρα Αναχώρησης: 3:30 μμ
Τιμή Εισιτηρίου: 7 ευρώ το άτομο
Πληροφορίες στα γραφεία των ΚΑΠΗ

30 Μαρτίου – 8 Απριλίου 2019
Υποδοχή Ιερών Λειψάνων των 

Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου &  
Ειρήνης στην Πατρίδα Βέροιας 

Τα Ιερά Λείψανα των 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολά-
ου και Ειρήνης από την 
Μυτιλήνη θα υποδεχθεί 
το Σάββατο 30 Μαρτίου 
2019 και ώρα 18.00 ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων, στον Ι.Ν. Υπα-
παντής του Χριστού στην 
Πατρίδα Βέροιας.

Τα Ιερά λείψανα θα 
παραμείνουν στον Ιερό 
Ναό μέχρι και την Δευτέ-
ρα 8 Απριλίου 2019 (ώρα 
20.00) και καθημερινά θα τελούνται Ιερές Ακολουθίες.

Ο Ναός θα παραμένει καθημερινά ανοικτός από τις 
07:30 το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ.

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

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

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

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

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

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλόπτωχου Αδελφότητος  Κυριών Βέ-

ροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Τα αδέλφια Κωνσταντίνο, Βαρβάρα και Κυριακή, για τη δωρεά των 500 ΕΥΡΩ, 

στη μνήμη των γονέων τους.
2) Την κ. Αλδάκου Λαμπρινή για τη δωρεά των 60 ΕΥΡΩ, υπέρ προσφιλών νε-

κρών.
3) Τον κ. Ντασταμάνη Αθανάσιο για τη δωρεά των 120 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του 

συσσιτίου.
4) Το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας, για τη δωρεά των 80 ΕΥΡΩ, για ένα γεύμα στη 

μνήμη της Φούλας Γανοπούλου.
5) Τον κ. Γαβριηλίδη Θωμά για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, υπέρ ψυχών.
6) Ανώνυμη κυρία για τον τραχανά, τα μακαρόνια, το αλεύρι και τα ψωμιά.
7) Την κ. Γαβριηλίδου, για τα έξι κιλά κιμά, τέσσερα λίτρα λάδι και οκτώ κιλά μαντα-

ρίνια.
8) Ανώνυμο κύριο για τα έξι κιλά κρέας.
9) Ανώνυμη κυρία για τα δύο κιλά κιμά στη μνήμη προσφιλών νεκρών.
10) Ανώνυμο κύριο για τις τέσσερις πίτες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν 

θερμά:   
-Την κ.Αναστασία Γιαννοπούλου,για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύμα-

τος,εις μνήμη του συζύγου της Χριστόφορου ,με την συμπλήρωση 3 ετών από τον 
θάνατό του.

-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική προσφορά κρέατος,εις μνήμη της μητέρας του.
-Τους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ Αμπελοκήπων Αθηνών,για την δωρεά του ποσού 

των 100 Ε,εις μνήμη Μαυρίδου Κυριακής ,μητέρας της συναδέλφου τους Μαυρίδου 
Αλεξίας.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος,εις μνήμη προ-
σφιλών προσώπων.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ι.Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική προσφορά 10 Kgr Γαλεό,για τις 
ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.  

-Το Αρτοποιείο Μαρίας Χονδραντώνη,για την ευγενική προσφορά 1 ταψ.ρεβανί,εις 
μνήμη προσφιλών προσώπων.

                             Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας.  

Ημερίδα Λειτουργικής 
και Τυπικού στο 

Πνευματικό Κέντρο
 της Μητρόπολης

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

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



«Με δουλειά, σοβαρότητα, μέθοδο, εντι-
μότητα, ειλικρίνεια  και ικανούς ανθρώπους, 
δημιουργήσαμε έργο, όλοι μαζί συνεχίζουμε 
για να  υλοποιήσουμε και να  ολοκληρώσου-
με το πρόγραμμά μας στη νέα τετραετία  για 
να πάμε το δήμο Αλεξάνδρειας μπροστά, σε 
δρόμους ανάπτυξης και ευημερίας !». 

Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια που απηύθυνε 
ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυ-
ρίνης προς τους υποψήφιους και υποψήφιες 
τοπικούς και δημοτικούς συμβούλους της 
«ΩΡΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στην πρώτη συνάντη-
ση των υποψηφίων που πραγματοποιήθηκε 
την περασμένηΤρίτη 12 Μαρτίου 2019 στο 
εκλογικό κέντρο του συνδυασμού, στην Αλε-
ξάνδρεια.

Στην πρώτη αυτή συνάντηση παρευρέθηκαν πάνω από 
70 υποψήφιοι, παλιοί και νέοι, εκλεγμένοι και μη στις εκλογές 
του 2014, οι οποίοι θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της “Ώ-
ρας Ευθύνης” στις επικείμενες δημοτικές εκλογές του Μαΐου.

Σε ένα εξαιρετικό κλίμα, πολύ θερμό, που απέπνεε τον 
αέρα της αισιοδοξίας για τη νίκη του συνδυασμού, ο δή-
μαρχος Αλεξάνδρειας δεν έκρυψε την ικανοποίησή του και 
την προσωπική αισιοδοξία για την πορεία μέχρι τις εκλογές 
του Μαΐου. Και αυτό γιατί η μεγάλη συμμετοχή αποδεικνύει 
με τον πιο περίτρανο τρόπο ότι, παρά τις ανακρίβειες που 
διακινούνται ή διοχετεύονται στον τοπικό τύπο αλλά και τον 
πόλεμο που τόσο ο ίδιος προσωπικά όσο και ο συνδυασμός 
δέχονται, οι δημότες εμπιστεύονται τη διαχείριση που έχει 
γίνει τα τελευταία 5 σχεδόν χρόνια και θα την εμπιστευτούν 
ξανά στις επερχόμενες εκλογές.

Στην εισήγησή  του ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, απευθυ-
νόμενος προς  τους νέους κυρίως αλλά και στους παλιούς 

υποψηφίους, παρουσίασε εν συντομία το 
έργο  της διοίκησης, με τα έργα που έγιναν, τι 
έχει προγραμματιστεί στο άμεσο διάστημα και  
προτάσεις για το νέο πρόγραμμα  που είναι 
υπό διαμόρφωση και ζήτησε να καταθέσουν 
όλοι και όλες νέες προτάσεις.

Στη συνέχεια έδωσε τις κατευθυντήριες 
γραμμές του προγράμματός του και ανέλυσε 
διεξοδικά τα βήματα που θα ακολουθηθούν, 
προκειμένου οι υποψήφιοι να αντιμετωπίσουν 
με επιχειρήματα την όποια αρνητική κριτική 
των αντιπάλων συνδυασμών αλλά κυρίως να 
μεταφέρουν στους πολίτες το έργο της διοίκη-
σης και της “ΩΡΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” αλλά και την 
αισιοδοξία για το μέλλον του Δήμου μας.

Ακολούθησε συζήτηση όπου οι νέοι και 
οι νέες  υποψήφιοι και υποψήφιες  επιβεβαίωσαν την ε-
μπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του Δημάρχου Παναγιώτη 
Γκυρίνη, τονίζοντας κυρίως  την εντιμότητά του και τη διάθε-
ση προσφοράς που έχει για το τόπο μας. Όλοι και όλες δε-
σμεύτηκαν ότι θα πράξουν το καλύτερο για τη νίκη της “ΩΡΑ 
ΕΥΘΥΝΗΣ” εκφράζοντας την πίστη τους στο έργο που έγινε 
και στη συνέχισή του .

Στο κλείσιμό της συνάντησης  ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας 
επεσήμανε σε όλους και όλες : 

«Το πρόγραμμά μας, το έργο μας και οι θέσεις μας πρέ-
πει να πάνε από πόρτα σε πόρτα και από σπίτι σε σπίτι. 
Στον αγώνα μας δεν περισσεύει κανείς. Ακούστε όλους τους 
συμπολίτες και τις  συμπολίτισσες, δεν περισσεύει κανείς. 
Απαντάτε πάντα με επιχειρήματα και προσπαθήστε να χτί-
ζετε γέφυρες και όχι να γκρεμίζετε. Η Ώρα Ευθύνης μιλάει 
με τα έργα που έχουν γίνει και που προγραμματίζονται να 
γίνουν, μιλάει για το νοικοκύρεμα του Δήμου σε εποχές Μνη-
μονίων και δυσχερειών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς 
ακρότητες, χωρίς λάσπη στον ανεμιστήρα, χωρίς εντάσεις. 
Οφείλουμε όλοι μαζί να δώσουμε αγώνα προσωπικό αλλά 
και συλλογικό και να καλλιεργήσουμε κλίμα κοινωνικής ομο-
ψυχίας και ομόνοιας. Αφήνουμε τον ψεύτικο λόγο, τον λόγο 
που χωρίζει και δεν ενώνει για άλλους. Υποσχεθήκαμε να 
πάμε τον τόπο μπροστά, και το πραγματοποιούμε».
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο καθηγητής κ. Μητριτώνης Γιάννης και οι μαθητές 

της Β΄ τάξης του 5ου Γ.Λ. Βέροιας του μαθήματος project 
«Τροχαία Δυστυχήματα» ευχαριστούν τον Διοικητή Τροχαίας 
Βέροιας κ. Ι. Παρούτογλου και τον Αστυνόμο κ. Α. Κοπαλίδη 
για την κοινή εκδήλωση που έγινε την Παρασκευή 15-3-2019 
με θέμα τα Τροχαία Δυστυχήματα.

Την Τετάρτη 3 Απριλίου 
Ημερήσια εκδρομή 

με τον Όμιλο Προστασίας 
Παιδιού Βέροιας

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού διοργανώνει ημερήσια 
εκδρομή στη Γουμένισσα (Μοναστήρια της περιοχής) - Λίμνη 
Κερκίνη - Κιλκίς με τιμή συμμετοχής 20 Ευρώ. Τα έσοδα 
από την εκδρομή, θα διατεθούν για τις ανάγκες του Ομίλου. 
Ώρα αναχώρησης 07.30 π.μ. απο την Πλατεία Εληας και 
την Πλατεία Ωρολογίου.  Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία 
του Ομίλου Δευτ- Τετ -Παρ, 11.00 -13.00 στα γραφεία του 
Ομίλου στα τηλ. 23310/22676, 6946723186, 6978001783, 
6982701732

Παναγιώτης Γκυρίνης:  
«Η Ώρα Ευθύνης μιλάει 

με τα έργα που έχουν γίνει 
και που προγραμματίζονται 

να γίνουν»

O Θωμάς Χατζόπουλος 
με τον Κώστα Ναλμπάντη

Στην τελ ική 
ευθεία για την ο-
λοκλήρωση του 
ψ η φ ο δ ε λ τ ί ο υ 
της παράταξης 
μας, συνεχίζεται 
η προσέλευση 
νυν Δημοτικών 
Συμβούλων στο 
πλευρό του υπο-
ψηφίου Δημάρ-
χου Αλεξάνδρειας 
Κώστα Ναλμπά-
ντη.

Ο κ. Θωμάς 
Χατζόπουλος, ε-
κλεγμένος δημο-
τικός σύμβουλος 
με την παράταξη 
του κ. Φώτη Δη-
μητριάδη, είχε χθες συνάντηση με τον κ. Ναλμπάντη και συμφώνησαν την ένταξη 
του στο ψηφοδέλτιο της παράταξης «ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ».

Στη Λαϊκή αγορά 
της Αλεξάνδρειας 

ο Κώστας Ναλμπάντης 
με τους συνεργάτες του 

Το πρωί του Σαββάτου 16 Μαρτίου ο υποψήφιος Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Κώ-
στας Ναλμπάντης μαζί με τους συνεργάτες του και υποψήφιους του συνδυασμού 
του «Αξίζουμε καλύτερα» βρέθηκαν στη λαϊκή αγορά της Αλεξάνδρειας για να καλέ-
σουν τον κόσμο στην πρώτη ουσιαστικά, προεκλογική τους εκδήλωση η οποία θα 
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαρτίου στο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΜΕΛΑΘΡΟΝ.

Ο κ. Ναλμπάντης και οι συνεργάτες του εκμεταλλευόμενοι και την καλή μέρα, 
συναντήθηκαν και συνομίλησαν με τους εμπόρους της Αλεξάνδρειας, αλλά και α-
πλό κόσμο.

Γεώργιος Κίτσιος
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση στην 

πιτσαρία Παπαγάλος
Η λέσχη μας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά της, την Κυριακή 24 

Μαρτίου 2019 το μεσημέρι θα έχει συνεστίαση στην πιτσαρία Παπαγάλος, 
στην περιοχή Εληάς στις 13.00.

Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει ουζάκι με μεζέ, 
σαλάτα, κρεατικό. Για τη συμμετοχή σας τηλεφωνήστε μας ή περάστε από τα 
γραφεία μας Ανοίξεως 90. Η λέσχη μας είναι ανοιχτή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 
Πέμπτη και Παρασκευή τις ώρες 10.30-12.30 π.μ. Τηλ. 23310 25654.

Το Δ.Σ.

P Αποχαιρετή-
σαμε την περασμένη 
εβδομάδα το κετελα-
πόγκο και υποδεχό-
μαστε σιγά σιγά τον 
Πέτρο Γαϊτάνο…

 
P Στην Ελλά-

δα τελικά κανείς δεν 
ξέρει τι μας επιφυ-
λάσσει το παρελ-
θόν.

 
P Κάναμε τα 

πάρτι σωρηδόν, και 
τα πληρώνουμε ανα-
δρομικά και ομοθυ-
μαδόν.

 
P Από κακούργημα πλημμέλημα οι μολό-

τοφ. Επόμενο βήμα είναι να εντάξουν στα παιδι-
κά παιχνίδια τα καλάζνικοφ.

 
P 39 διαφορετικών εθνικοτήτων τα θύματα 

της πρόσφατης πτώσης του Μπόινγκ. Κι ούτε ένας 
Έλληνας. Και μετά θέλουμε ανάπτυξη.

 
P Φέτος θα διαπρέψω στις καλοκαιρινές 

φωτογραφίες στην αμμουδιά. Γράφτηκα σε τα-
χύρρυθμα σεμινάρια Photoshop.

 
P Ενόψει εκλογών. Η πιο μεγάλη ευκαιρία στη 

ζωή μας είναι το ‘τώρα’.
 
P Κάτι που ωστόσο δεν υπάρχει στο λεξι-

λόγιο της εξουσίας και της διοίκησης. Με ευθύνη 
και των δύο.

 
P Εκτός από την εποχή του ‘εδώ και τώρα’. 

Που δεν είχαν συμπέσει ποτέ μαζί.
 
P Κι εμείς αποχαιρετάμε τον Αλέξη και υ-

ποδεχόμαστε τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπως θα 
έλεγε και η Μαρία Μπεκατώρου.

 
P Η φιλοσοφία της ημέρας. Τα λουλούδια της 

κηδείας έχουν την εξήγησή τους στα αγκάθια της 
ζωής.

 
P Κι άλλη μία 

(συν μία δώρο). Κάπο-
τε ήθελα να κατακτή-
σω τον κόσμο. Τώρα 
απλώς προσπαθώ να 
κοιμηθώ οκτώ ώρες 
σερί.

 P Σύζυγος παρίστανε 62 χρόνια τον κουφό 
στη σύζυγο. Τελικά όλοι εμείς είμαστε απλώς γατά-
κια.

 
P Παντρεύεται ξανά η Τζένιφερ Λόπεζ. Έ-

τσι όπως το πάει με τους γάμους αυτή, θα έλθει 
κι η σειρά μας.

 P Και:
 Ένας τύπος έκλαιγε ασταμάτητα και γύριζε από 

τον ένα γιατρό στον άλλο για να βρει τι πρόβλημα 
έχει και δεν μπορεί να σταματήσει να κλαίει. Όταν 
κανένας γιατρός δεν ήταν σε θέση να τον βοηθήσει 
αναγκάστηκε να πάει και σε ψυχίατρο. Εκείνος, αφού 
εξέτασε προσεκτικά το ιστορικό του, έβγαλε διάγνω-
ση: «Στερήθηκες το μητρικό γάλα όταν ήσουνα μωρό 
και τώρα, για να ξεπεράσεις το πρόβλημά σου πρέ-
πει να θηλάσεις»!

Τι να κάνει ο τύπος, αποφάσισε να ζητήσει τη 
βοήθεια της κουμπάρας του, που ήτανε λεχώνα και 
θήλαζε το παιδάκι της. Κτύπησε μια μέρα τη πόρτα 
της κι όταν αυτή άνοιξε έδειξε πολύ ανήσυχη που τον 
βρήκε στο κατώφλι της να κλαίει ασταμάτητα.

- Τι είναι αυτό που σου συμβαίνει κουμπάρε μου; 
Έλα να μου τα πεις…

Της εξή-
γησε εκείνος 
τι του συμ-
βαίνει και τι 
του ε ίπε ο 
ψ υ χ ί α τ ρ ο ς 

και στο τέλος γεμάτος δισταγμό της είπε:
- Μη με παρεξηγήσεις κουμπάρα,  αλλά σκέφτηκα 

ότι μόνο εσύ μπορείς να με βοηθήσεις. Μη σκεφτείς 
τίποτα πονηρό όμως…

- Μα τι λες τώρα κουμπάρε, αν δε ζητήσεις βο-
ήθεια από την κουμπάρα σου από πού θα τη ζητή-
σεις; Ευτυχώς έχω μπόλικο γάλα, που φτάνει και για 
το παιδί και για σένα. Έλα στην κρεβατοκάμαρα και 
μη στεναχωριέσαι για τίποτα!

Τον οδήγησε λοιπόν μέσα, έβγαλε το σουτιέν 
της και ο κουμπάρος έγειρε επάνω της κι άρχισε να 
θηλάζει. Μετά από λίγο, φωτιές άρχισαν να ανάβουν 
στο κορμί της κουμπάρας, καθώς ο κουμπάρος θή-
λαζε ασταμάτητα. Του λέει λοιπόν:

- Κουμπάρε, ξέρεις… Αν θέλεις και τίποτα άλλο, 
μη διστάσεις, δεν είμαστε δα και ξένοι!

- Όχι, όχι κουμπάρα! Ακόμη κι αυτό που κάνεις 
για μένα πολύ είναι. Δε θα το ξεχάσω ποτέ.

Συνέχισε να θηλάζει αμέριμνος ο κουμπάρος, 
ενώ η κουμπάρα «καιγότανε» και δεν άντεχε άλλο.

- Μα κουμπάρε, ξαναλέει, μην ντρέπεσαι, προς 
Θεού, ζήτα μου ό,τι άλλο θες. Δεν υπάρχει παρεξή-
γηση μεταξύ μας.

Ο κουμπάρος, παίρνοντας θάρρος κι από τις 
προτροπές της, σηκώνει το κεφάλι του προς το μέ-
ρος της και της λέει:

- Αφού επιμένεις κουμπάρα, κι αφού δεν είναι 
ντροπή, κι αφού δεν υπάρχει και παρεξήγηση μεταξύ 
μας, μήπως μαζί με το γάλα θα μπορούσα να έχω 
και ένα μπισκοτάκι;

Κ.Π.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
« ΕΡΑΣΜΟΣ»                                                                 

Ευχαριστήριο για 
προσφορές και δωρεές
Τα μέλη και το Δ.Σ. του «Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβα-

σης» με τον διακριτικό τίτλο «Έρασμος», ευχαριστούν θερμά:
Για την πλούσια και ανιδιοτελή προσφoρά τους σε τρόφι-

μα και είδη πρώτης ανάγκης:
- Τo κατάστημα «Smart Price Market».
- To κατάστημα ειδών μαναβικής «Ο κήπος της Εδέμ».
Για τις χρηματικές τους δωρεές:
- Την κ. Χαρίση Χρυσούλα (100ευρ).
- Κυρία προσφέρουσα (ανώνυμα) στη μνήμη της μητέρας 

της (50ευρ).
Με τιμή για το Δ.Σ

Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

Ο «Έρασμος» 
ευχαριστεί θερμά 

τον Σύλλογο 
«Magic Mission»

Τα μέλη και το Δ.Σ. του «Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμ-
βασης» με τον διακριτικό τίτλο «Έρασμος», εκφράζουμε τις 
εγκάρδιες ευχαριστίες μας στην κ. Πρόεδρο και Γενική Συ-
ντονίστρια αυτού, κ. Βρισηίδα Μαύρου, καθώς και στα μέλη, 
εθελοντές και φίλους του Συλλόγου «Magic Mission» για την 
δωρεάν παροχή τροφίμων και ειδών ρουχισμού, τα οποία 
παραλάβαμε. 

Για όλους εμάς
 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργία Φωστηροπούλου

Πρόσκληση του Κοι.Σ.Π.Ε. 
Ημαθίας “Δεσμός” για  espresso 

στο Foyer της «Στέγης»
Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας “Δεσμός” και η αντιπροπωπεία Στογιάννος Logistics 

σας προσκαλούν στην ανοιχτή εκδήλωση για τη νέα συνεργασία του καφέ 
Foyer με την εταιρεία JDE La Meloise, για να προσφέρουμε σε όλους σας 
δωρεάν espresso και να ταξιδέψετε με τις νέες μας γεύσεις. Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί στο Foyer της Αντωνιάδειου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών 
επί της οδού Αντωνιάδη 19, την Τρίτη 19 Μαρτίου στις 18:00. Σας περιμένου-
με με χαρά.

 Ο Πρόεδρος του Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας “Δεσμός”
Γραμματικόπουλος Ηλίας Ομιλία για την γρίπη 

στην Τρίτη ηλικία
Ο Πρόεδρος του Ορ-

γανισμού Προσχολικής 
Αγωγής και Κοινωνικής 
Μέριμνας Δήμου Αλεξάν-
δρειας Αθανάσιος Γ. Πα-
ντόπουλος σε συνεργα-
σία με το Κέντρο Υγείας 
της πόλης και με αφορμή 
την έξαρση της γρίπης 
στις ευπαθείς ομάδες και 
ειδικότερα στα άτομα της  
τρίτης  ηλικίας  διοργανώνει την Τετάρτη 20 Μαρτίου  2019 στις 
11:00 π.μ. στην αίθουσα ψυχαγωγίας του ΚΑΠΗ  από την Γενική 
ιατρό του Κέντρου Υγείας Φιλιππίδου Δέσποινας  με θέμα; «Γρίπη 
στην Τρίτη ηλικία, επιπτώσεις και αντιμετώπιση. Η  είσοδος είναι 
ελεύθερη σε όλα τα μέλη του ΚΑΠΗ και στους δημότες.

Εκτέλεση εντάλματος 
προσωρινής κράτησης

Συνελήφθη στις 15 Μαρτίου 2019 το 
απόγευμα στην Βέροια από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 58χρο-
νος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρε-
μούσε ένταλμα προσωρινής κράτησης της 
Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Βέροιας, για 
απόπειρα ανθρωποκτονίας, αρπαγή και 
παράνομη κατακράτηση. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1321/2019 
Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-18, Τ.Κ. 59 132, ΒΕΡΟΙΑ 
Κωδικός NUTS: EL521, Τηλέφωνο: 2331029737, 2331092347, Fax: 2331071725, 2331092347,  
E-mail: efahma@culture.gr, Ιστότοπος: www.aigai.gr  
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ  3, 7, 9 ΚΑΙ 16» 

για τις ανάγκες του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β’» 
(Κωδ. Πράξης 2016ΕΠ00810025) (MIS 5000989) και συγκεκριμένα για το ΥΠΟΕΡΓΟ 11: Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων - ΤΜΗΜΑΤΑ 3, 7, 9 ΚΑΙ 16, στο πλαίσιο του  Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20014-2020. 

Τόπος παράδοσης υλικών 
Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών - Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο, Τ.Κ. 590 31, ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, Τηλέ-

φωνο & Fax: 23310 92580 Κωδικός NUTS: EL521 
Προϋπολογισμός  
Ο  προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των (είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσί-

ων σαράντα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (#29.940,69# €)  (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.) 
Αναλυτικά:

Πηγή χρηματοδόσης : Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  Κωδ. ΣΑΕ ΕΠ0081. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πι-
στώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΕΠ00810025). 

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης 
Ολοκλήρωση της προμήθειας σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβα-

σης. 
 Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται 
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή απο-

κλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να κα-
λύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) του έργου.  Γίνονται   δεκτές   προσφορές   είτε α) για το σύνολο  των προκηρυχθέντων 
τμημάτων είτε β) για ένα ή περισσότερα τμήματα αλλά για το σύνολο των προϊόντων κάθε τμήματος. 
Δεν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς 
διατάξεις 

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.Οι πληρω-
μές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού.

 Είδος Διαδικασίας –Kριτήρια ανάθεσης 
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα 
Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από 

την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr . 
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στο www.diavgeia.gov.gr και στο www.yppo.gr  
Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Γλώσσα (ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: 
Ελληνικά 
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εκατόν ογδόντα 

μέρες (180) μέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
Υποβολή προσφυγών 
Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή πα-

ράλειψης 
Π ερ ι σ σ ότ ε ρ α  σ το ι χ ε ί α  κα ι  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  γ ι α  τ η  δ ι α κ ή ρ υ ξ η  δ ί δ ο ν τα ι  σ τα 

τηλ.23310923472331029737 , Fax 2331092347-2331071725, αρμόδιοι υπάλληλοι Ε. Χριστοφορίδου, 
Ελένη Τουπαρλάκη, Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια. 

Ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας προκήρυξης στο τεύχος της ΕΕΕΕ 
18-03-2019 
Προηγούμενες δημοσιεύσεις σχετικά με την εν λόγω διαδικασία στο τεύχος της ΕΕΕΕ 
Αριθ. 1ης προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 133-271797 Αριθ. 2ης προκήρυξης στην ΕΕ S : 2018/S 

037-080294 
 Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Αγγελική Κοτταρίδη
Αρχαιολόγος

 Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή 1.200 παι-
διών και 1.800 γονέων/κηδεμόνων, πραγματοποι-
ήθηκε το τρίτο φεστιβάλ των Αθλητικών Ακαδημιών 
ΟΠΑΠ, στο Δημοτικό Στάδιο Σπάτων, την Κυριακή 
17 Μαρτίου 2019. Στη μεγάλη γιορτή του αθλη-
τισμού, την οποία τίμησε με την παρουσία του ο 
Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιώργος 
Βασιλειάδης, συμμετείχαν παιδιά από ερασιτεχνι-
κές ποδοσφαιρικές ακαδημίες από τους νομούς Ατ-
τικής, Ευβοίας, Λακωνίας, Βοιωτίας και Κυκλάδων, 
που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα του ΟΠΑΠ. 

Τα παιδιά έζησαν μια μοναδική αθλητική εμπει-
ρία, με στόχο τη νίκη του ευ αγωνίζεσθαι. Αγωνί-
στηκαν σε παραολυμπιακά αθλήματα, συμμετείχαν 
σε αγώνες ποδοσφαίρου χωρίς σκορ και βαθμολο-
γία, έμαθαν τις βασικές αρχές του ράγκμπι και του 
κρίκετ, εξασκήθηκαν στην ξιφασκία, το Tae Kwon 
Do, το παγκράτιο, το βόλεϊ, τον στίβο και το σκάκι. 
Επιπλέον, παρακολούθησαν μαθήματα ρομποτι-
κής, καθώς και μία σειρά από άλλες εκπαιδευτικές 
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Παράλληλα, οι 
γονείς/κηδεμόνες των παιδιών συμμετείχαν σε επι-
στημονικό σεμινάριο για θέματα διατροφής και ψυχολογίας, 
από την εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα των Αθλητικών 
Ακαδημιών ΟΠΑΠ. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ, 
τόνισε: «Ο ΟΠΑΠ, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, στέκε-
ται στο πλευρό του αθλητισμού και της νέας γενιάς, η οποία 
αποτελεί το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της χώρας. 
Μέσω του προγράμματος Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ, στη-
ρίζουμε έμπρακτα χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα και 
ενισχύουμε την αθλητική τους εκπαίδευση». 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΟΠΑΠ, Σπύρος Φωκάς, σημεί-
ωσε: «Προτεραιότητά μας είναι να φροντίσουμε για το μέλ-
λον του αθλητισμού, μέσα από στοχευμένες και καινοτόμες 
ενέργειες. Για αυτό είμαστε υπερήφανοι για το πρόγραμμα 
Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ, το οποίο διδάσκει τις αξίες του 
αθλητισμού στους νέους, με στόχο να γίνουν καλοί αθλητές 
σήμερα, αλλά και καλύτεροι άνθρωποι αύριο». 

Από την πλευρά του, ο Επικεφαλής Εταιρικών και Ρυθ-

μιστικών Υποθέσεων ΟΠΑΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου, 
επισήμανε: «Ο αθλητισμός είναι στο DNA του ΟΠΑΠ. Το 
πρόγραμμα Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ στηρίζει 128 ερα-
σιτεχνικές ακαδημίες ποδοσφαίρου και 13.000 μικρούς α-
θλητές σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα, διοργανώνουμε το τρί-
το φεστιβάλ Αθλητικών Ακαδημιών για το 2019 και είμαστε 
πολύ χαρούμενοι για τη μαζική συμμετοχή του κόσμου».

Κοντά στα παιδιά βρέθηκαν οι πρώην διεθνείς ποδο-
σφαιριστές Θωμάς Μαύρος, Τάσος Μητρόπουλος και Στέ-
λιος Γιαννακόπουλος, ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής 
και προπονητής Μιχάλης Κυρίτσης, ο πρώην διεθνής κα-
λαθοσφαιριστής Δημήτρης Παπανικολάου, ο διεθνής υδα-
τοσφαιριστής Χρήστος Αφρουδάκης, οι ΟΠΑΠ Champions 
Aπόστολος Χρήστου και Δέσποινα Γεωργιάδου, καθώς και 
πολλοί άλλοι αθλητές.

Στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού παραβρέθηκε, επίσης, 
ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος, ως διακεκριμένος καλλιτέχνης 
και ενασχολούμενος με τον αθλητισμό από μικρή ηλικία, μί-
λησε στα παιδιά για την προσωπική του σχέση με τον αθλη-
τισμό και πώς τον βοήθησε στην επιτυχημένη του πορεία. 

Πέντε χρόνια Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ 
Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αθλητικές 

Ακαδημίες ΟΠΑΠ, που υλοποιείται εφέτος για πέμπτη 
συνεχή χρονιά, αντιμετωπίζει τον νεανικό αθλητισμό ολο-
κληρωμένα και πολύπλευρα, με στόχο να αναβαθμίσει τα 
πρότυπα της αθλητικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και να 
εμπνεύσει τους νέους με τα αθλητικά ιδεώδη.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν κάθε χρόνο παιδιά ηλικίας 
από 6 έως 13 ετών, από 128 ερασιτεχνικές ακαδημίες πο-
δοσφαίρου, από 49 νομούς της Ελλάδας. Οι μικροί αθλητές 
λαμβάνουν προπονητικές κατευθύνσεις με βάση τα διεθνή 
πρότυπα, καθώς και επιστημονική υποστήριξη από ειδικευμέ-
νους παιδοψυχολόγους και διατροφολόγους. Επιπλέον, τους 
παρέχονται αθλητικό υλικό και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.

Στο πρόγραμμα έχουν πάρει μέρος έως σήμερα 33.000 
μικροί αθλητές μαζί με τους γονείς/κηδεμόνες τους, καθώς 
και 1.300 προπονητές. Οι συμμετέχοντες έχουν παρακο-
λουθήσει συνολικά 4.500 ώρες επιστημονικών εκδηλώ-
σεων. Στις ακαδημίες έχουν διανεμηθεί 20.000 μπάλες, 
15.100 ζευγάρια επικαλαμίδες και 7.000 διακριτικά παιδι-
κού μεγέθους.  Επίσης, έχουν διοργανωθεί 33 φεστιβάλ 
Αθλητικών Ακαδημιών, σε όλη την Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, θα 
πραγματοποιηθούν ακόμη πέντε μεγάλες γιορτές του αθλη-
τισμού. Συγκεκριμένα, έως και τον Ιούνιο θα διοργανωθούν 
φεστιβάλ σε Θεσσαλονίκη, Βόλο (διπλή διοργάνωση), Καλ-
λιθέα και Ξάνθη. 

Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα των Αθλητικών 
Ακαδημιών ΟΠΑΠ στην ιστοσελίδα www.opapcsr.gr

Φεστιβάλ Αθλητικών Ακαδημιών 
ΟΠΑΠ: Μεγάλη γιορτή του αθλητισμού 

στα Σπάτα με συμμετοχή 3.000 
παιδιών και γονέων/κηδεμόνων

Εταιρικό προφίλ
Ο Όμιλος ΟΠΑΠ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη λειτουργία και τη διαχείριση αριθμολαχείων, παιχνιδιών αθλητικού 

στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων στην 
Ελλάδα και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο για την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στη δρα-
στηριότητα του. 

Ο ΟΠΑΠ ιδρύθηκε το 1958, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής και η απόκτησή του το 2013 από τον Όμιλο Emma Delta 
Hellenic Holdings έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της εται-
ρείας σε διεθνές επίπεδο.

Το χαρτοφυλάκιο του ΟΠΑΠ με τα επιτυχημένα και δημοφιλή εμπορικά παιχνίδια: ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤ-
ΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΣΚΡΑΤΣ, ΠΡΟΠΟ, EXTRA 5, SUPER 3 συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας και αποτελεί πηγή μιας συνεχώς 
διευρυνόμενης κοινωνικής συνεισφοράς. Αυτή μεταφράζεται ετησίως σε ουσιαστικά έργα παρέμβασης με απτά αποτελέσματα  
για την κοινωνία, εξασφαλίζοντας στον ΟΠΑΠ μια ηγετική θέση μεταξύ των πρωταθλητών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην 
Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr 

Απόστολος Χρήστου πρωταθλητής κολύμβησης, Θωμάς Μαύ-
ρος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, Σπύρος Φωκάς Α’ Αντιπρό-
εδρος ΟΠΑΠ, Γιώργος Βασιλειάδης Υφυπουργός Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Ντάμιαν Κόουπ Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ, Οδυσ-
σέας Χριστοφόρου Επικεφαλής Εταιρικών & Ρυθμιστικών Υποθέ-
σεων ΟΠΑΠ, Σάκης Ρουβάς, Μιχάλης Κυρίτσης προπονητής και 
πρώην καλαθοσφαιριστής, Τάσος Μητρόπουλος πρώην διεθνής 
ποδοσφαιριστής, Μιχάλης Σιμιγδαλάς πρώην ποδοσφαιριστής, 

Δέσποινα Γεωργιάδου πρωταθλήτρια ξιφασκίας

Φεστιβάλ Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ

Είσοδος των παιδιών στο φεστιβάλ των Αθλητικών 
Ακαδημιών ΟΠΑΠ



Όλοι «δούλεψαν» για την 
Βέροια την αγωνιστική αφού η 
βασίλισσα του βορρά κέρδισε 
εύκολα τον Ερμή Αμυνταίου με 
3-0 , ενώ ο Άρης Παλαιοχωρίου 
ηττήθηκε με 1-2 εντός έδρας από 
την Τρίγλια και έτσι η διαφορά 
από τον δευτερο διαμορφώθηκε 
στους τέσσερις βαθμούς. Αυτό 
σημαίνει οτι έχει πλέον μεγά-
λο πλεονέκτημα η Βέροια με το 
πρόγραμμα των τελευταίων αγω-
νιστικών να κόψει πρώτη το νή-
μα στον 2ο όμιλο της Γ’ Εθνικής 

ΚαλύτερηηΒέροια
κέρδισεεύκολα

Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτε-
ρα η ομάδα της Βέροιας έφθασε 
στην δίκαιη νίκη , με τους παί-
κτες όλους να δείχνουν πολύ 
καλό αγωνιστικό πρόσωπο σε 
σύγκριση από τα προηγούμενα 
παιχνίδια  .

Η ομάδα είχε πολύ καλή συ-
νεργασία και στις τρεις γραμμές 
της και αυτό ήταν αιτία και να πε-
τύχει τρία γκολ , να χάσει ακόμη 
3-4 ,( κορυφαίος ο τερματοφύλακας των φιλοξενου-
μένων)  αλλά και να μην κινδυνεύσει καθόλου η εστία 
του Κοντογουλίδη . Μάλιστα μετά το 3-0 ο προπο-
νητής της Βέροιας κ. Σάκης Θεοδοσιάδης «πέρασε» 
στον αγώνα και τους νεαρούς Βασίλτση, Σοφιανίδη 
Τσιότρα, και Καράμπελα από τους οποίους έμεινε 
ικανοποιημένος . Αυτό σημαίνει πολλά αφού αξιοποι-
είται το υπάρχον υλικό που είνια κυρίως νεαροί σε 
ηλικία παίκτες με οτι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον 
της βασίλισσας του βορρά 

Φάσειςκαιγκολ
Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους φιλοξενούμε-

νους, όταν σε μια αντεπίθεση στο 7ο λεπτό ο Αθα-
νασιάδης κέρδισε τις κόντες και μπήκε στην περιοχή, 
αλλά το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε πέρασε άουτ.

Στο 17’ ο Ηλιόπουλος μπλόκαρε το φάουλ του 
Κυριακίδη, ενώ στο 23’ το εναέριο πλασέ του Κανού-
λα σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας των φιλοξενού-
μενων!

Η υπεροχή των «κυανέρυθρων» καρποφόρησε 
τελικά στο 27’ όταν οι Τσικόπουλος και Κανούλας άλ-
λαξαν ωραία τη μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή 
και ο τελευταίος με κοντινό πλασέ την έστειλε στα 
δίχτυα για το 1-0.

Στο 32’ οι Βεροιώτες διπλασίασαν τα τέρματα 
τους, κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη τους. Ήταν 

ο Τσικόπουλος που ανατράπηκε καθαρά μέσα στην 
περιοχή από τον Πορεντζίδη, με τον Κανούλα να 
εκτελεί εύστοχα το πέναλτι γράφοντας το 2-0 για τη 
«Βασίλισσα».

Στο 40’ ένα καλό σουτ του Μυλωνά έφυγε άουτ, 
ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Κανούλας αρχικά και ο 
Σκαθαρούδης στη συνέχεια δεν μπόρεσαν να νική-
σουν τον Ηλιόπουλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΒΕΡΟΙΑ μπήκε και πάλι 
δυνατά και στο 55’ ο Βεργώνης με ωραία κεφαλιά, 
μετά από κόρνερ του Σκαθαρούδη από αριστερά, 
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 3-0!

Στο επόμενο λεπτό ο Ηλιόπουλος απέκρουσε εκ-
πληκτικά το σουτ του Τσικόπουλου, με τον ρυθμό να 
πέφτει σταδιακά στην συνέχεια.

Στα τελευταία λεπτά και με την είσοδο του δρα-
στήριου Βασίλτση, οι Βεροιώτες προσπάθησαν να 
πετύχουν ένα ακόμη τέρμα, ωστόσο δεν τα κατάφε-
ραν, με τον νεαρό επιθετικό να φτάνει τρεις φορές 
κοντά στην πηγή, στο 85’, 86’ και 92’ αλλά να μην 
καταφέρνει... να πιει νερό! Δεν πειράζει όμως με την 
δουλειά και τις εμπειρίες που θα αποκτήσει θα έρ-
θουν και τα γκολ. 

Χωρίς προβλήματα ήταν η διαιτησία του Μπου-
μαρσόπουλου από τη Λάρισα και των συντοπιτών 
βοηθών του Στάικου και Πατέτσου.

ΒΕΡΟΙΑ (Θεοδοσιάδης): Κοντογουλίδης, Μου-
χάλης (76’ Σοφιανίδης), Κυριακίδης (68’ 
Τσιότρας), Μυλωνάς, Μαραγκός, Μπακά-
λης, Βεργώνης, Μπλέτσας, Κανούλας (81’ 
Βασίλτσης), Σκαθαρούδης, Τσικόπουλος 
(57’ Καράμπελας).

ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Νταμπίζας):
Ηλιόπουλος, Πορεντζίδης, Ανδρονικίδης, 
Σιδηρόπουλος, Σωτηριάδης, Αμαραντίδης, 
Μαρκόπουλος (70’ Δούμτσης), Χαμαλίδης, 
Τσολάκης (77’ Μπερμπερίδης), Θεοδουλί-
δης, Αθανασιάδης.

Θεοδοσιάδης:«Μπήκαμεστην
τελικήευθεία»-Νταμπίζας:
«Δικαιούταιτοπρωτάθλημα

ηΒΕΡΟΙΑ»
Μετά τη νίκη της ΒΕΡΟΙΑΣ με 3-0 επί 

του Ερμή Αμυνταίου και την ήττα του Πα-
λαιοχωρίου στην έδρα του με 1-2 από την 
Τρίγλια, η «Βασίλισσα» πήρε διαφορά τεσ-
σάρων βαθμών από την δεύτερη θέση και 
τέσσερις  αγωνιστικές πριν την λήξη του 
πρωταθλήματος είναι το ακλόνητο φαβορί 
για την άνοδο.

Όμως ο προπονητής των «κυανέρυ-
θρων» Σάκης Θεοδοσιάδης κρατά... τη 
μπάλα χαμηλά και στρέφει την προσοχή 
στο επόμενο παιχνίδι στον Λαγκαδά. Ε-
πίσης, μίλησε με καλά λόγια για τους νεα-
ρούς Κώστα Σοφιανίδη, Γιώργο Βασίλτση 
και Θανάση Τσιότρα που πήραν χρόνο 
συμμετοχής στην αναμέτρηση με το Αμύ-
νταιο.

Στην συνέντευξη τύπου μετά το τέλος 

του ματς, οι προπονητές της ΒΕΡΟΙΑΣ και του Αμυ-
νταίου δήλωσαν τα εξής:

ΣΤΕΛΙΟΣΝΤΑΜΠΙΖΑΣ(ΕΡΜΗΣ):
«Είχαμε να αντιμετωπίσουμε την καλύτερη ομάδα 

του πρωταθλήματος και από άποψη δική μου και 
από τεκμήριο. Προερχόμασταν από μία δύσκολη 
βδομάδα μετά τον αποκλεισμό που είχαμε 
από το κύπελλο, που ήταν και ο μοναδικός 
στόχος που μας είχε απομείνει.

Η ΒΕΡΟΙΑ στα τελευταία τρία παιχνίδια 
στο πρωτάθλημα είχε άτυχα αποτελέσμα-
τα, οπότε οι συνθήκες για εμάς ήταν πολύ 
δύσκολες. Δεν υπήρχε περίπτωση να μας 
αντιμετωπίσει χαλαρά και δεδομένων των 
συνθηκών και των αναλογιών, θεωρώ ότι 
σταθήκαμε αρκετά καλά στο παιχνίδι. Αυτό 
που προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν να 
έχουμε μια καλή αμυντική λειτουργία και να 
προσπαθήσουμε να βρούμε τις προϋπο-
θέσεις να βγάλουμε κάποιες αντεπιθέσεις, 
με τις οποίες θα μπορούσαμε να γίνουμε 
επικίνδυνοι. Δεν το καταφέραμε αυτό και 
νομίζω όμως ότι στην αμυντική λειτουργία 
ήμασταν αρκετά καλοί.

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παι-
διά για την προσπάθεια που κατέβαλαν 
και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι για την α-
ξιοπρέπειά μας και την περηφάνια μας. 
Δεχθήκαμε βέβαια τρία γκολ, αν και το πρώτο το 
θεωρώ πως ήταν πεντακάθαρο οφσάιντ, χωρίς να 
αμφισβητώ την καθαρότητα του σκορ και τη δίκαιη 
νίκη της ΒΕΡΟΙΑΣ. Επίσης δεχθήκαμε άλλα δύο 
γκολ από στημένα και αυτό είναι λίγο που μας πι-
κραίνει. Σαφώς και είναι καλύτερη ομάδα από εμάς, 
είχε την κατοχή της μπάλας, δημιούργησε κι άλλες 
προϋποθέσεις. Εύχομαι στη ΒΕΡΟΙΑ καλή συνέχεια 
και να κατακτήσει όσο πιο γρήγορα και μαθηματικά 
το πρωτάθλημα. Είναι η καλύτερη ομάδα του πρω-
ταθλήματος και αυτή που δικαιούται να πάρει το 
πρωτάθλημα.

Το καλύτε-
ρο θα ήταν να 
υπάρχουν στό-
χοι για όλες τις 
ομάδες για πε-
ρισσότερη διάρ-
κεια. Όπως ή-
ταν ο όμιλος, ή-
ταν από την αρ-
χή ξεκάθαρο ότι 
κάποιες ομάδες 
θα ξεχωρίσουν 
στην υπόθεση 
του πρωταθλη-
τισμού και κά-
ποιες του υπο-
βιβασμού. Για 
εμάς ήταν μια 
χρονιά η οποία 
είχε μικρότερο 
μπάτζετ  από 
την προηγούμε-

νη χρονιά, αλλά είχαμε να αντιμετωπίσουμε σ’ αυτόν 
τον όμιλο πολύ δύσκολες ομάδες, σε σχέση με τον 
προηγούμενο όμιλο που έπαιζε η ομάδα και έτσι 
βρεθήκαμε πολύ νωρίς εκτός στόχων. Για κάποια 
παιδιά είναι εμπειρίες αυτά τα παιχνίδια και αυτό 
που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προετοιμά-
σουμε το έδαφος για την επόμενη χρονιά, όσο αυτό 
είναι δυνατόν, γιατί τα πλάνα μας είναι να γυρίσουμε 
άμεσα στην Γ’ Εθνική.

ΣΑΚΗΣΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ):
«Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε για τα καλά 

λόγια για την ομάδα μας από τον Στέλιο Νταμπίζα. 
Του εύχομαι καλό υπόλοιπο στο πρωτάθλημα. Μου 
αρέσει και είναι στην φιλοσοφία μου, ομάδες που 
δεν έχουν στόχο ρεαλιστικά, να παίζουν για την αξιο-
πρέπεια του συλλόγου και αυτό αποκτά μεγαλύτερη 
αξία η νίκη για εμάς.

Συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας μας για 
την σημαντική νίκη. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, 
στα τελευταία 100 μέτρα, οπότε ο στόχος είναι οι 
τρεις βαθμοί, κάτι το οποίο πέτυχαν οι ποδοσφαιρι-
στές. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι στον Λαγκαδά και 
το μυαλό μας είναι εκεί, με συγκέντρωση και πειθαρ-
χία. Ούτε ενθουσιαζόμαστε, ούτε απογοητευόμαστε. 
Έχω πει πολλές φορές ότι θα φτάσουμε στον στόχο 
και θα κάνουμε την αξιολόγηση στο τέλος για το τι 
κάναμε.

Αυτήν την στιγμή υπάρχει ένα πλεονέκτημα και 
αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, αν κερδίζεις 
κάθε Κυριακή. Το ξέρουμε ότι το πρωτάθλημα είναι 
δύσκολο, είναι ανταγωνιστικό, γι αυτό θέλουμε η ΒΕ-
ΡΟΙΑ να δείχνει τον καλύτερό της εαυτό και γι’ αυτό 

δουλεύουμε καθημερινά, για να πάρουμε όλα τα παι-
χνίδια και να φτάσουμε στην άνοδο.

Υπολογίζω σε όλα τα παιδιά. Το τελευταίο διάστη-
μα είχαμε κάποιους αναπάντεχους τραυματισμούς, 
είναι και οι κάρτες. Η δυνατότητα που μας έδωσε το 
σημερινό παιχνίδι και με το σκορ, είχαμε την ευκαι-
ρία να δείξουμε εμπιστοσύνη σ’ αυτά τα παιδιά ότι τα 
υπολογίζουμε και είμαι πολύ ευχαριστημένος και από 
τον Βασίλτση και από τον Σοφιανίδη και από τον 
Τσιότρα που έκαναν την πρώτη τους συμμετοχή από 
την ημέρα που ήρθα εγώ».

πηγή kerkidasport.gr
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«Ξέφυγε» η Βέροια 3-0 από το Αμύνταιο 
Δηλώσεις προπονητών
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Σταθερά στην πρώτη τετράδα 
του 2ου ομίλου της Β’ εθνικής βρί-
σκεται ο Φίλιππος. Την Κυριακή η 
Βεροιώτικη ομάδα σημείωσε μεγά-
λη νίκη στην Θεσσαλονίκη, επικρα-
τώντας του Μακεδονικού με 80-84.

Η ομάδα του Δημήτρη Γκίμα έ-
κανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα και 
προηγήθηκε στο 10΄ με 17-22 και 
το ημίχρονο τελείωσε με με την ο-
μάδα του Φιλίππου να έχει προβά-
δισμα 12 πόντων (37-49).

Στην επανάληψη όμως τα πράγ-
ματα άλλαξαν. Η ομάδα του Μακε-
δονικού μπήκε ξανά στο παιχνίδι, 
ισοφάρισε στο 30′ σε 60-60 ενώ 
στο 35′ πήρε διαφορά 10 πόντων 
(78-68) με την ομάδα του Γκίμα να χάνει Κοθρά, Βάλ-
λιο και Παραπούρα με πέντε φάουλ.

Τα τελευταία λεπτά ήταν δραματικά με τους παί-
κτες του Φιλίππου με περίσσια αυταπάρνηση να 
κάνουν την ολική ανατροπή και να παίρνουν μια πολύ 
σημαντική και δύσκολη νίκη.

Διαιτητές : Ντούρας και Δημάδης
Δεκάλεπτα : 17-22, 37-49, 60-60, 80-84
ΦίλιπποςΒέροιας (Γκίμας –Μπλατσιώτης):

Παπαδόπουλος 11, Τσεσμετζιδης, Σισμανης 3(1), 
Πονοπουλος, Γιαντσιδιώτης, Βαλλιος, Τσιακλαγκανος 
11, Καβαργυρης, Κοθρας 26(2), Παραπουρας 8(2), 
Σουτζοπουλος 16(1), Κανταρκος 4.

Μακεδονικός (Καραμουσαλίδης): Χαλάτσης 
18(1), Κοντσές 2, Μπαρζού 2, Κουντουρατζόγλου 14, 
Τσινόπουλος 16(2), Κομμάτας, Καραθανάσης, Ου-
λουσίδης 22(2), Καλογεράτος, Ιωαννίδης, Χαντζίδης 
6.

ΔηλώσειςΔημήτρηΓκίμα«Οιαθλητέςμας
έδειξανσθένοςκαιαγάπηγιατηνομαδα»

Ο Δημήρης Γκίμας μετά το τέλος του νικηφόρου 
αγώνα με τον Μακεδονικό δήλωσε στο filipposbc.gr 

“Συγχαρητήρια στη γενναία ομάδα του Μακεδο-
νικού στον κόουτς και τους ανθρώπους της ομάδας. 
Επίσης συγχαρητήρια στους διαιτητές κυρίους Ντού-
ρα και Δημάδη που είχαν να διαχειριστούν ένα πολύ 
δυνατό παιχνίδι.

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στους παίκτες μας 
για πολλούς λόγους. Θα αναφέρω μόνο οτι οι αθλητές 
μας έδειξαν σθένος κι αγάπη για την ομάδα. Ιδιαίτερα 
συγχαρητήρια αξίζουν στον Φώτη Καβαργυρη και 
στον Γιώργο Πονοπουλο. Οι αθλητές γνωρίζουν γιατί.

Επίσης το κίνητρο της νίκης μας το έδωσε ο πρό-
εδρος Ηλίας Λαζος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε 
ΟΜΆΔΑ. Προχωράμε λοιπόν όλοι μαζί για το επόμενο 
πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Νίκη Βόλου στη Βέροια 

Όλοι οι πιστοί μας φίλοι κοντά στην ομάδα μας την 
Κυριακή.”

Τααποτελέσματατης22ηςαγωνιστικής:
Στρατώνι – ΧΑΝΘ  ..................................... 60-53
Φαίακας Κέρκυρας – Γέφυρα  ................... 80-73
Μακεδονικός – Φίλιππος Βέροιας  ............ 80-84
Νίκη Βόλου – Αγρίνιο  ................................ 75-74
Μαχητές Πειραματικό Πεύκων – Φάρσαλα 73-77
Ερμής Λαγκαδά – Ίκαροι Σερρών  ............. 77-61
Εσπερος Λαμίας – Ελευθερούπολη  ......... 67-65
Χαλκηδόνα – Ανατόλια 76-94

Ηβαθμολογία
1) Ανατόλια  ............................................... 42
2) ΑΟ Αγρινίου  .......................................... 37
3) Ελευθερούπολη  .................................... 37
4) Φίλιππος Βέροιας  ................................. 35
5) ΧΑΝΘ  ................................................... 34
6) Μαχητές Πειραματικό Πεύκων  .............. 34
7) Ερμής Λαγκαδά  .................................... 33
8) ΓΣ Φαρσάλων  ...................................... 32
9) Χαλκηδόνα  ........................................... 32
10) Φαίακας Κέρκυρας  ............................. 32
11) Εσπερος Λαμίας  ................................. 32
12) Στρατώνι  ............................................. 31
13) Νίκη Βόλου  ......................................... 31 
14) ΚΣ Γέφυρας  ........................................ 30 
15) Ικαροι Σερρών  .................................... 29
16) Μακεδονικός  ....................................... 27        

Ηεπόμενηαγωνιστική(23η,24/3):
ΧΑΝΘ – Φαίακας Κέρκυρας
Γέφυρα – Μακεδονικός
Φίλιππος Βέροιας – Νίκη Βόλου
Αγρίνιο – Μαχητές Πειραματικού Πεύκων
Ικαροι Σερρών – Φάρσαλα
Ελευθερούπολη – Στρατώνι
Ανατόλια – Εσπερος Λαμίας
Ερμής Λαγκαδά – Χαλκηδόνα

Νέα  νίκη με 28-26 πανηγύρισε η Βέροιας 2017 
στη Θεσσαλονίκη καθώς νίκησε την ομάδα του 
Πανοράματος με 26-28.  Με αυτή τη νίκη, η ομάδα 
της Βέροιας έφτασε μια ανάσα από την τρίτη θέση, 
καθώς απέχει μόλις ένα βαθμό από την Αναγέννη-
ση Άρτας

Οι φιλοξενούμενες ξεκίνησαν δυναμικά την α-
ναμέτρηση κι έτσι κατάφεραν να πάρουν ένα προ-
βάδισμα, το οποίο διατήρησαν μέχρι το τέλος του 
πρώτου ημιχρόνου πηγαίνοντας στα αποδυτήρια 
με το υπέρ τους 16-12.

Στο β’ ημίχρονο  η ομάδα της Βέροιας έφτασε 
να προηγείται και με 6 τέρματα στο 40ο λεπτό, 
όμως οι γηπεδούχες με ένα σερί 4-0 έφτασαν και 
πάλι κοντά στο σκορ. Οι φιλοξενούμενες όμως 
ήταν ψύχραιμες και πήραν και πάλι μια διαφορά 
ασφαλείας φτάνοντας τελικά στη νίκη.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ–ΒΕΡΟΙΑ201726-28

Ταπεντάλεπτα: 1-4, 3-8, 5-10, 8-11, 10-13, 
12-16 (ημχ.)16-18, 16-22, 20-22, 21-26, 22-26, 
26-28

HONDAΠΑΝΟΡΑΜΑ (Τριαντάφυλλος Χρι-
στοδουλίδης): Καβαζοπούλου, Νταντίρα, Χαριτά-
κη, Αργυροπούλου 15, Χριστοδουλίδου, Καραβέλη 
3, Αναστασιάδου, Μεντεσίδου 4, Κυρικλίδου 1, 

Τσερέπη 1, Σεβδίλη, Αλυγιζάκη, Καρσανίδου, Μα-
ναβή, Ιωαννίδου 2.

ΒΕΡΟΙΑ2017 (ΆνναΜακρίδου):Τσιομπάνου 
10, Κοτζαχρήστου, Κονέσκι 6, Στάμου, Βαφειάδου, 
Δελησάββα 1, Ταϊρίδου, Τσιτλακίδου 3, Ανδρονικί-
δου 2, Ματαρώνα 4, Νταβίντοβιτς 2, Ταμάρογλου.

Διαιτητές: Τόλιος-Ανανστασίου, Δίλεπτα: 4-12, 
Πέναλτι: 3/6-3/4, Κόκκκινη κάρτα: Κονέσκι 55.23 
(τρία δίλεπτα), Νταβίντοβιτς 51.17 (τρία δίλεπτα)

Αποτελέσματα
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-Α.Ε.Σ.Χ. ΠΥΛΑΙΑΣ 25 - 28 
ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ-Π.Α.Ο.Κ. MATECO         27 - 26
ΚΥΚΛΩΠΕΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ-Γ.Α.Σ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 10-0
ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΒΕΡΟΙΑ 2017                    26 - 28 
Ο.Φ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ-Μ. ΑΛΕΞΑΝ. ΓΙΑΝ.  26 - 13

Βαθμολογία
1 Π.Α.Ο.Κ. MATECO ...............................26 
2 Ο.Φ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ...............................24
3 ΑΝΑΓ. ΑΡΤΑΣ........................................22 
4 ΒΕΡΟΙΑ 2017 .......................................19 
5 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ. ......................12 
6 Α.Ε.Σ.Χ. ΠΥΛΑΙΑΣ ................................10 
7   ΠΑΝΟΡΑΜΑ .......................................10 
8 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ...........................10 
9 ΚΥΚΛΩΠΕΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ .......................3 
10 Γ.Α.Σ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ............................3

Μπάσκετ Β’ Εθνική
Νίκη του Φιλίππου 

στον Μακεδονικό 80-84
Δηλώσεις Δημήτρη Γκίμα

ΧΑΝΤΜΠΟΛ 
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

«Έφυγε» με το διπλό η Βέροια 
2017 από τη Θεσσαλονίκη 
νίκησε 26-28 το Πανόραμα
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Την ήττα  με 25-28 στην έδρα της γνώρισε το Σάββατο η γυναικεία ομάδα του Φιλίππου Βέροιας  από την Πυλαία.
Το παιχνίδι ήταν από την αρχή ντέρμπι, όπως άλλωστε είχε συμβεί και στο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης. Οι δύο ο-

μάδες ήταν χέρι-χέρι στο σκορ με την Πυλαία να παίρνει ένα προβάδισμα τριών τερμάτων (8-11) στα πρώτα 20 λεπτά 
του αγώνα. Στη συνέχεια όμως ο Φίλιππος αντέδρασε κι έτσι όχι μόνο έφτασε στην ισοφάριση, αλλά πήγε τελικά στα 
αποδυτήρια με το υπέρ του 14-13.

Στο δεύτερο μέρος, η κατάσταση δεν άλλαξε και  οι δύο ομάδες συνέχισαν να είναι μαζί στο σκορ. Οι φιλοξενού-
μενες κατάφεραν και πάλι να πάρουν μια μικρή διαφορά της τάξεως των δύο τερμάτων και δείχνοντας την κατάλληλη 
ψυχραιμία το κράτησε ως το τέλος φεύγοντας από την Βέροια με τη νίκη και το ροζ φύλλο αγώνα.

Για τις γηπεδούχες ξεχώρισε η Καραχαρίση του πέτυχε 10 τέρματα, ενώ από την πλευρά των φιλοξενούμενων η 
Κουκμίση με 13.

Με τη νίκη αυτή η Πυλαία έφτασε τους 10 πόντους, όσους ακριβώς έχει και ο Φίλιππος μαζί με το Πανόραμα.

Ταπεντάλεπτα: 3-3, 5-6, 7-9, 8-11, 12-12, 14-13 (ημχ.) 16-16, 18-19, 19-20, 21-22, 23-25, 25-28

Διαιτητές: Τέμης-Γιάννου, Δίλεπτα: 2-2, Πέναλτι: 2/2-1/1

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒ. (ΓιώργοςΤσικίνας):Νάτσο 4, Κατσικαρώνη, Εμμανουηλίδου 1, Καραμήτσου, Γιαννοπούλου, Αν-
θίτση, Καραχαρίση 10, Θεοδωσοπούλου Β., Σπυριδοπούλου, Ζουμπουλίδου, Γεωργιάδου 1, Γαβριηλίδου, Θεοδωσο-
πούλου Σ., Νούσια 3, Λούρη 6.

ΠΥΛΑΙΑ (ΒασίληςΣκανδάλης):Κουκμίση 13, Βράμπα, Παραστατίδου 5, Τσομπανίδου 1, Κοπανέλου, Αντωνιά-
δου, Μακούλη, Δημητρακοπούλου 1, Σουμτάκη, Μανωλούδα, Αθανασοπούλου, Κούπα, Σελεμίδου 3, Πετρίδου 2, 
Στεφανίδου 3.

Χαντμπολ Α1 γυναικών 
Ήττα του Φιλίππου στη Βέροια 

με 25-28 από την Πυλαία

Μπάσκετ Γ’ Εθνική
 Νίκη με ανατροπή 

για τον ΑΟΚ Β.70-67 
επί του Μαντουλίδη

Νίκησε και η Μελίκη

Νίκη με ανατροπή στα τελευταία λεπτά πέ-
τυχε ο ΑΟΚ επί του Μαντουλίδη. Οι Βεροιώτες 
που βρέθηκαν 14 πόντους πίσω στις αρχές 
του β’ μέρους, επέστρεψαν στο ματς και κέρδι-
σαν με 70-67.

Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, οι 
φιλοξενούμενοι πήραν τον έλεγχο, εκμεταλλεύ-
τηκαν την αστοχία του ΑΟΚ και προηγήθηκαν 
στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 13-21 
και στο 11’ 13-23. Ο ΑΟΚ προσπάθησε να 
μειώσει και μείωσε σε 29-33 στο 19’ αλλά 
με γρήγορα καλάθια ο Μαντουλίδης ανέβασε 
ξανά την διαφορά (29-37) και διατήρησε το 
προβάδισμα του.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο ΑΟΚ είχε πολύ ά-
σχημο ξεκίνημα και βρέθηκε πίσω με 31-45 
στο 23’. Με ψυχραιμία όμως στην πίεση του 
Μαντουλίδη και με άμυνα ζώνης επέστρεψε 
στο ματς μειώνοντας 40-46 στο 26’, 47-49 στο 
28’ και 52-53 στο 31’.

Ο Μαντουλίδης απάντησε και ξέφυγε εκ 
νέου με 55-63 στο 34’ και με 57-65 στο 36’.Με 
δύο τρίποντα του Ιωαννίδη  ΑΟΚ μείωσε 63-
65 στο 38’ και ισοφάρισε 65-65 αμέσως μετά. 
Ο Ιωαννίδης έχασε δύο βολές στο 67-67, 58 
δευτερόλεπτα πριν την λήξη. Ο Τρομπούκης 
έδωσε προβάδισμα με μια εύστοχη βολή (68-
67) στα 25 δευτερόλεπτα πριν την λήξη. Οι 
φιλοξενούμενοι αστόχησαν σε τρίποντο και ο 
Γκανάς κέρδισε φάουλ, 3 δευτερόλεπτα πριν 
το τέλος. Με δύο εύστοχες βολές έγραψε το 
70-67. Στην τελευταία επίθεση ο Μαντουλίδης 
έχασε τρίποντο και έμεινε το 70-67.

Δεκάλεπτα: 13-21, 31-37, 49-53, 70-67
Διαιτητές: Παζώλης-Κοντογιάν-

νης
ΑΟΚΒέροιας (Ταγκίδης): Τρο-

μπούκης 15(1), Στοϊτσης, Ντουλα-
βέρης 4, Γκανάς 20(3), Γιοβανόπου-
λος, Καραϊσαρίδης, Ιωαννίδης 9(3), 
Κασαμπαλής 12, Καραθανάσης 
3(1), Χαραλαμπίδης 7.

Μαντουλ ίδης (Ν ικολα ϊδης
Ι.-Καραμανώλης): Σίμογλου 5, Νι-
κολαϊδης 20(1), Τάκης 4, Μπέλλος 
7, Ρεφατλλάρι, Ψαθάς, Ντίαθ 11, 
Καλόγηρος 12, Φόρογλου 2, Λαγός 
6(2), Μαλανδρής, Καναγκίνης

ΓΑΣΜελίκη-Ικαροι
Τρικάλων71-69

Διαιτητές: Αγραφιώτης Γρ.-Δέλ-
λας

Δεκάλεπτα: 20-25, 39-36, 56-
56, 71-69

ΓΑΣΜελίκη (Ασλανίδης): Λιό-
λιος 12(2), Μαυρίδης Β. 23(4), Κυ-
ριακού, Καποδίστριας, Λέφας 12, 
Μαγαλιός, Καρατζάς, Πεϊμανίδης, 
Σταυρουλάκης 11(1), Λαπατούρας 
2, Ρογγότης 11. 

Ικαροι Τρικάλων (Σδράκας): 
Κολοτσιος Α. 4, Μέξης 4, Βλάχος 

18(4), Κολότσιος Β., Αργύρης 8(2), Χατζής 
2, Ντούρβας 9(3), Τζιοβάρας 3(1), Φούντας 
17(1), Μπαρμπαρούσης 2, Στάνκοβιτς 2.

Τααποτελέσματα
της19ηςαγωνιστικής:

ΑΟΚ Βέροιας – Μαντουλίδης  ............. 70-67
ΑΟ Καλαμπάκας- Ολυμπιακός Βόλου 76-79
ΓΑΣ Μελίκης– Ικαροι Τρικάλων  .......... 71-69
ΑΓΣ Ιωαννίνων- Πρωτέας Γρεβενών  . 65-75
Δόξα Λευκάδας– Εύαθλος Πολυκ. ...... 82-58
Νικοπολη Πρεβέζης – ΠΑΣ Γιάννινα 54-101

ΗΒαθμολογία
]1) Πρωτέας Γρεβενών  ...................... 33
2) ΠΑΣ Γιάννινα  ................................. 33
3) Δόξα Λευκάδας  .............................. 31
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων  .............................. 31
5) Εύαθλος Πολυκάστρου  .................. 26
6) Ικαροι Τρικάλων  ............................ 25
7) Τιτάνες Παλαμά  ............................. 25
8) Μαντουλίδης  .................................. 25
9) Ολυμπιακός Βόλου  ........................ 25
10) ΓΑΣ Μελίκης  ................................ 24
11) ΑΟ Καλαμπάκας  .......................... 23
12) ΑΟΚ Βέροιας  ............................... 22
13) Νικόπολη Πρέβεζας  ..................... 19

Επόμενηαγωνιστική
(20ή,24/03):

Ολυμπιακός Βόλου – ΑΟΚ Βέροιας
Ικαροι Τρικάλων – Καλαμπάκα
Πρωτέας Γρεβενών – Μελικη
Τιτάνες Παλαμά – ΑΓΣ Ιωαννίνων
Μαντουλίδης – Δόξα Λευκάδας
Εύαθλος Πολυκ. – Νικόπολη Πρεβέζης

Νέο “δίδυμο” προπονητών στον 
πάγκο του Φιλίππου Βέροιας

Ο Φίλιππος ανακοινώνει την επιστροφή του Τέο Παυλίδη και του Κύρου Σαράφη στον πάγκο της αντρικής ομάδας 
χάντμπολ.

Ο Τέο Παυλίδης επιστρέφει σπίτι του!!
Μαζί με τον Κύρο Σαράφη θα οδηγήσουν την αντρική ομάδα χάντμπολ του Φίλιππου ως το τέλος της σεζόν σ’αυτή 

την δύσκολη στιγμή που τους έχει ανάγκη ο ιστορικός μας σύλλογος!!!
Μετά από επικοινωνία που είχαν με τον Πρόεδρο του συλλόγου Γιώργο Φύκατα και τον γενικό γραμματέα Γρηγόρη 

Παπαϊωάννου, αποφασίστηκε να αντικαταστήσουν τον Ευθύμη τον Πιπελίδη, του οποίου η προσφορά ήταν πολύ μεγά-
λη, όμως προσωπικοί λόγοι δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει στην αντρική ομάδα, αλλά παραμένει στον σύλλογο ως 
προπονητής σε τμήματα υποδομής.

Ο Πρόεδρος του Φιλίππου αφού πρώτα ευχαρίστησε τον Ευθύμη τον Πιπελίδη για την πολύτιμη προσφορά του 
δήλωσε:

“Είμαι πολύ συγκινημένος που αυτή την δύσκολη στιγμή για την ιστορία της ομάδα μας, δύο μεγάλες δόξες του 
Φιλίππου και πετυχημένοι προπονητές, που δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα και σε κανέναν, έχοντας στο βιογραφικό 
τους τίτλους, τόσο στην αντρική ομάδα όσο και στις υποδομές, δείχνουν την αγάπη και την αφοσίωση τους στην ομά-
δα, αναλαμβάνοντας να την βγάλουν από την δύσκολη θέση που έχει περιέλθει. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά 
μου και τους εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους!!!!
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Άφησε βαθμούς
στη Μελίτη η ΑΓΚΑΘΙΑ 

1-1 με τον Μελιτέα, έχασε 
πέναλτι στις καθυστερήσεις

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’ 
Αυτοί ήταν Αετοί 

Νίκησαν στο Ημαθιώτικο ντέρμπι
 την Αλεξάνδρεια 55-40

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’ 
Στο τέλος «λύγισε» ο Ζαφειράκης 63-62 

στους Πάνθηρες

Δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη από 
την έδρα του ουραγού Μελιτέα Μελίτης η 
ΑΓΚΑΘΙΑ και να πλησιάσει σε απόσταση 
αναπνοής την δεύτερη θέση της βαθμο-
λογίας!

Οι «ασπρόμαυροι» έμειναν στο 1-1 με 
την τοπική ομάδα, έπειτα από ένα μέτριο 
παιχνίδι με συγκλονιστικό όμως φινάλε.

Το σκορ άνοιξαν οι γηπεδούχοι στο 80’ 
με τον Ρωμαίο, ενώ στο 83’ ο Ζαρογιάν-
νης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έφερε το 
ματς στα ίσια!

Ο σκόρερ της ΑΓΚΑΘΙΑΣ στο επόμενο 
λεπτό είχε σουτ στο δοκάρι, ενώ στις κα-
θυστερήσεις του αγώνα έχασε και πέναλ-
τι, το οποίο απέκρουσε ο αντίπαλος γκολ-
κίπερ, ενώ στην συνέχεια η μπάλα βρήκε 
στο δοκάρι και απομακρύνθηκε!!

ΜΕΛΙΤΕΑΣ ΜΕΛΙΤΗΣ (Τσιλεμάνης): 
Μπερμπερίδης, Μωυσιάδης (78’ Κυριακό-
πουλος), Κεσίδης, Σοβισλής, Γεωργιάδης, 
Τσώτσος (74’ Γεωργόπουλος), Μπατμάς 
(85’ Παπασωτηρίου), Ντώνος (90’ Τσί-
τσης), Λεζάκης, Ρωμαίος.

ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ (Κωστογλίδης): Τό-
λιος, Κασαπίδης, Αβραμόπουλος, Γιαν-
νόπουλος, Τσακαλής (59’ Κίτσας), Πέ-
τκος (46’ Λιόλιος), Σούκιας, Μούδιος (69’ 
Ρογγότης), Χατζόπουλος, Ζαρογιάννης, 
Γκελοσάνι.

Τααποτελέσματα
2οςόμιλος

Εδεσσαϊκός-ΠΑΟ Κουφαλίων  ........1-1 
Αγροτικός Αστέρας-ΑΣ Γιαννιτσά  ...1-0 
Μελιτέας Μελίτης-Νίκη Αγκαθιάς  ...1-1 

Ολυμπιακός Κυμίνων-Μακεδονικός 1-3 
Βέροια-Ερμής Αμυνταίου  ..............3-0 
Άρης Παλαιοχωρίου-ΠΟ Τρίγλιας  ..1-2 
ΑΠΕ Λαγκαδά-Αλμωπός Αριδαίας  .0-3

βαθμολογία
Βέροια  ..........................................48
Άρης Παλαιοχωρίου  ......................44
Τρίγλια  .........................................43
Νίκη Αγκαθιάς  ...............................41
Εδεσσαϊκός  ..................................38
Αλμωπός Αριδαίας  ........................37
Αγρ Αστ Ευόσμου  .........................34
Μακεδονικός  .................................32
Γιαννιτσά  ......................................30
Ολυμπιακός Κυμίνων  ....................18
ΠΑΟ Κουφαλίων  ...........................18
Λαγκαδάς  .....................................13
Ερμής Αμυνταίου  ..........................12
Μελιτεύς Μελίτης  ..........................12
     

Επόμενηαγωνιστική
Λαγκαδάς- Βέροια
Αγκαθιά- Εδεσσαικός
Κουφάλια- ΑΣ Γιαννιτσά 
Μακεδονικός- Αγρ. Αστέρας 
Αμύνταιο - Μελιτέας 
Τρίγλια- Κύμινα 
Αριδαία- Παλαιοχώρι  

Κωστογλίδης: «Ήταν 
ένα μάθημα ζωής...»

Λακωνικός στις δηλώσεις του ήταν μετά 
το τέλος του άτυχου αγώνα της ομάδας του 
με τον Μελιτέα Μελίτης (1-1), ο τεχνικός της 
ΑΓΚΑΘΙΑΣ Σταύρος Κωστογλίδης.

Αναλυτικά τα όσα είπε 
ο προπονητής των «α-
σπρόμαυρων»:

«Είχα πει μετά το παι-
χνίδι με τη Βέροια ότι με 5 
νίκες στα υπολειπόμενα 5 
παιχνίδια θα βγούμε δεύ-
τεροι και δικαιώθηκα!

Σήμερα γυρίστηκε... 
ταινία στο γήπεδο του 
χωρίου που παίζαμε, ή-
ταν ένα μάθημα ζωής 
που δεν θα το ξεχάσω 
ποτέ!

Θέλω να δώσω πολ-
λά μπράβο στους παίκτες 
μου που ήταν παλικά-
ρια».

Το Σάββατο στο παρκέ, εμφανίστηκαν μετά από 
καιρό οι...γνωστοί Αετοί!

Αυτοί που μας είχαν συνηθίσει σε μεστές και ουσι-
αστικές εμφανίσεις, έχοντας ως «σημαία» την αμυντι-
κή τους λειτουργία, η οποία σήμερα ήταν πραγματικά 
για σεμινάριο.

Άλλωστε, το να δέχεσαι 40 πόντους από την τρί-
τη της βαθμολογίας και ένα από τα φαβορί για την 
άνοδο, δεν είναι δα και μικρό πράγμα, ειδικά από τη 
στιγμή που στο πρόσφατο παρελθόν, σημειώθηκαν 
κάποιες πολύ «κακές» ήττες, που έπληξαν την ψυχο-
λογία της ομάδας.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως στο τέταρτο 
δεκάλεπτο, οι Αετοί δέχτηκαν 4(!) πόντους, δείγμα 
της εντυπωσιακής αμυντικής προσήλωσης και συ-
μπεριφοράς.

Μπορεί σε ένα ακόμη παιχνίδι να υπήρξαν μέτρια 
ποσοστά, αλλά κρίνοντας από την παρουσία της ο-
μάδας στους 20 μήνες ζωής της, η άμυνα ήταν αυτή 
που (ως επί τω πλείστον) κέρδιζε τα παιχνίδια...

Πρώτος σκόρερ για τους Αετούς ήταν ο Κωστής 
Γκεκόπουλος, που σημείωσε 20 πόντους και τον ακο-
λούθησε ο Σωκράτης Χατζηχαρίσης με 10.

Ταδεκάλεπτα : 17-14, 29-25, 42-36, 55-40
ΑΕΤΟΙ Β. : Τσιμτσιρίδης 6, Χρήστου 5 (1), Κα-

σάπης 3, Παπαδόπουλος Δ., Γκεκόπουλος 20, Χρυ-
σάφης 6 (2), Πάππου, Χατζηχαρίσης 10, Ιατρού, 
Ιωσηφίδης 5

ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ : Μπαλιάκας 9 (1), Μπίσκας 
15 (3), Αβραμίδης 8, Καρκάρας 2, Καραγιάννης 3, 
Χερκελετζής 3, Παπαγερίδης, Νταμτσόπουλος, Σιδη-
ρόπουλος

Στα πλαίσια της 23ης  αγωνι-
στικής  για το πρωτάθλημα μπά-
σκετ της ΕΚΑΣΚΕΜ Α’ η ομάδα 
του Ζαφειράκη Νάουσας έχασε 
στο τέλος από τους Πάνθηρες 
με 63-62. Έγινε ένα πολύ καλό 
παιχνίδι με πάθος δύναμη  και 
οι δύο αντίπαλοι πήγαιναν πό-
ντο πόντο σχεδόν σε όλη την 
διαρκεια του αγώνα.

Οι γηπεδούχοι είχαν ένα κα-
λό ξεκίνημα  και προηγήθηκαν 
και με 10 πόντους διαφορά( 14-
4) αλλά το λεπτό τελείωσε με 
17-12. 

Στο β’ δεκάλεπτο ήταν σειρά του Ζαφειράκη να 
ξεφύγει στο σκορ  με μικρή διαφορά 17-19 και 27-28  
Όμως στην συνέχεια ο Ζαφειράκης με «ξέσπασμα» 
ξέφυγε « με 27-33  Μείωσαν γρήγορα οι γηπεδούχοι 
σε 32-34 για λήξη το ημίχρονο με 32-35  

Πάλι ο Ζαφειράκης ήταν αυτός που πέτυχε το 33-
40 αλλά στην συνέχεια οι γηπεδούχοι όχι μόνο ισο-
φάρισαν αλλά βρέθηκαν μπροστά και με ένα πόντο 
στην λήξη του γ’ 10λέπτου 47-46 

Όμως και πάλι είχαμε ανατροπή του σκορ με τον 
Ζαφειράκη να ξεφεύγει με 47-52 αλλά η συνέχεια 
ήταν δραματική με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται 
στο σκορ με τους Πανθηρες να παίρνουν την νίκη με 
63-62 

10λεπτά 17-12, 32-35, 46-47, 63-62 τελικό 
Διαιτητές Χατζηπαλίδηε -Τοπαλίδης 
Πάνθηρες ( Χρυσίδης) Καζαντζανίδης, Πολυ-

χρόνης 2, Κωνσταντόπουλος 4, Μπούσμπουρας  5, 
Αδαμόπουλος 10(1) Ιορδανίδης, Λόγυρος 21( 3) Κε-
σεσίδης 4, Χρυσάφης, Σταυριανίδης 17 (2) Κουτσικάς 

Ζαφειράκης(Τούφας)Βαιγκαντ 9, Καπνάς 7 (1) 
Μουρατίδης 22 (1)  Νικολαΐδης, Βαδόλας, Τούφας 
11(2) Πουρλίδας, Σιδηρόπουλος 6, Σκουλαριώτης  1, 
Παυλίδης, Δίντσης 6, Μώκας 

τααποτελέσματατης23ηςαγωνιστικής
Αετοί Βέροιας - Αλεξάνδρεια  ...................... 55-40
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Εδεσσαϊκός- ΑΓΕ Πιερίας  .......................... 63-61
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Της Αναστασίας  Πάπαρη*

Έφυγε για τη γειτονιά των αγγέλων 
πριν από λίγες ημέρες και πλήρης ημε-
ρών, ο καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης και ακαδημαϊκός κ. Νικόλαος Μου-
τσόπουλος. Ο νεώτερος καθηγητής Αρ-
χιτεκτονικής στο ΑΠΘ σε ηλικία μόλις 31 
ετών, που δίδαξε γενιές αρχιτεκτόνων με 
μοναδικό τρόπο, αλησμόνητο για όσους 
είχαμε την τύχη - και το θάρρος! - να επι-
λέξουμε το μάθημά του.

Με παλιά καταγωγή από τα Γραμμε-
νοχώρια Ιωαννίνων, Αρκάς για τέσσερις 
γενιές, επιστήμων ευρύτατης μόρφωσης, 
πολυταξιδεμένος, γνώριζε τα Βαλκάνια 
και την Μικρά Ασία σαν την παλάμη του 
χεριού του. Συνδύαζε τη γνώση της πα-
ραδοσιακής αρχιτεκτονικής (θρησκευτι-
κής και κοσμικής) με την θεολογία και 
την αρχαιολογία, γνωστικά πεδία, που 
τον έκαναν έναν από τους τελευταίους 
εκπροσώπους της ‘ελληνικής ταυτότητας’ 
του κτισμένου περιβάλλοντος στην πατρί-
δα μας και στις εστίες του Ελληνισμού σε 
Ευρώπη και Ασία.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές του στη 
Γαλλία, αντί να τον οδηγήσουν στον μιμη-
τισμό, όπως συμβαίνει με πολλούς ακα-
δημαϊκούς, τον έστρεψαν στην αυτογνω-
σία, ώστε να εμφορείται και να μεταδίδει 
την πνευματική παρακαταθήκη της ελλη-
νικής αρχαιότητας, κυρίως του Βυζαντίου 
και της νεώτερης Ελλάδας.

Για πολλά χρόνια στήριξε την επι-
στημονική του γνώση στις ανασκαφές, 
τις αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις και την 
τεκμηρίωση - καθολική αρχή κάθε επι-
στημονικής γνώσης - όσων ανακάλυπτε 
στα πάμπολλα ταξίδια του, μόνος ή με 
τους φοιτητές του. Έτσι βγήκαν πολυά-
ριθμες εκδόσεις, συλλεκτικές πλέον, για 
τη Βέροια, την Καστοριά, την Τρίπολη και 
πολλές άλλες πόλεις. Αυτή τη βιωματική 
γνώση μετέδιδε απλόχερα στους φοιτητές 
του, καθώς έψαχνε σε καθένα από εμάς 
να βρει τις καταγωγικές ρίζες μας και 
να μας αναθέσει αντίστοιχα θέματα σε 
ερευνητικά και διπλωματικές. Και ποιός 
δεν αγαπά να γνωρίζει την καταγωγή του, 
ιδιαίτερα την μακρινή, αν αναλογισθούμε, 

πως στο απώτερο πα-
ρελθόν υπήρξαν σημα-
ντικές μετακινήσεις πλη-
θυσμών στον ελλαδικό 
χώρο, αλλά και μετά την 
μικρασιατική καταστρο-
φή;

Έτσι αγαπήσαμε το 
μάθημα ‘Μορφολογίας 
- Ρυθμολογίας’, που δί-
δασκε και πολλοί συνε-
χίσαμε με ερευνητικά και 
διπλωματικές. Θυμάμαι, 
πως για ερευνητικό θέ-
μα με είχε παραπέμψει 
στον μητροπολίτη Βεροί-
ας, μακαριστό κ. κ. Παύλο, ο οποίος με τη 
σειρά του μου υπέδειξε την Μονή Τιμίου 
Προδρόμου στον Αλιάκμονα. Έτσι, με 
ενθουσιασμό, αποτύπωσα το μοναστηρι-
ακό συγκρότημα, το τεκμηρίωσα ιστορικά 
και αρχιτεκτονικά και διατύπωσα τις προ-
τάσεις αποκατάστασής του, μια εργασία 
κοπιώδης και επικίνδυνη (ανέβαινα από 
τον δρόμο της ΔΕΗ κατά μήκος του ποτα-
μού, με καλό καιρό, αλλά και με βροχή.... 
Η εργασία δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά 
της Ι. Μητρόπολης Βεροίας, στη Διημε-
ρίδα για την Μονή Τιμίου Προδρόμου - 
Σκήτη Βεροίας).

Μετά από χρόνια, ως ιδρύτρια του 
ICOMOS Ημαθίας, αλλά και με αφορμή 
την εργασία μου ως Γενικής Συμβούλου 
για την υποψηφιότητα της Τρίπολης ως 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 
2021, συνδέθηκα οικογενειακά με τον 
καθηγητή. Φύλακας άγγελος δίπλα του 
πάντοτε η αγαπημένη του σύζυγος Μι-
νιώ. Η τελευταία συνομιλία μας ήταν πριν 
από δύο μήνες περίπου, η συζήτηση 
περιστράφηκε γύρω από την πολεοδομία 
και ήθελε να μου δώσει πρόσθετη βιβλι-
ογραφία...... ένα πνεύμα σπινθηροβόλο, 
αειθαλές, δοτικό χωρίς ιδιοτέλεια....

Παρά τους τιμητικούς τίτλους, που 
πολλοί πανεπιστημιακοί καθηγητές απο-
σπούν από διεθνείς φορείς, ακαδημίες, 
άλλα πανεπιστήμια κλπ., λίγοι αξιώνο-
νται τον τίτλο του ‘δασκάλου’, που τους 
απονέμουν οι φοιτητές τους και μόνο. 
Ο καθηγητής Νίκος Μουτσόπουλος τον 
λαμβάνει καθημερινά από χιλιάδες φοι-

τητές του, που τον τιμούν 
τώρα και στο παρελθόν 
εν ζωή, ένας τίτλος τιμής 
και ευγνωμοσύνης, ίσως 
ο πιο σημαντικός, που θα 
τον ακολουθεί εσαεί.

Η παρακαταθήκη του 
στις επόμενες γενιές 
πλουσιότατη, τόσο πλού-
σια, ώστε να προβληματί-
ζει κάθε προσπάθεια κα-
ταγραφής και διάσωσής 
της. Όσοι αξιωθήκαμε να 
μεταλάβουμε ‘των αχρά-
ντων μυστηρίων’ της πα-
ραδοσιακής μας αρχιτε-

κτονικής, θα πρέπει να κάνουμε το χρέος 
μας..... και αυτό αφορά και το Αρχείο, 
που παραχώρησε προσωρινά στον Δή-
μο Βέροιας. Το έργο του, ο τρόπος του, 
οδοδείκτης μας.... Καλό ταξίδι δάσκαλε. 
Πάντοτε ευγνώμονες.......

*Η Αναστασία Πάπαρη είναι Δι-
δάκτωρ Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος 
Α.Π.Θ. και Πολεοδόμος, Παν. Λονδίνου 
(Bartlett School of Architecture and 
Town Planning)
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Δωρεάν 
επιμορφωτικό 

σεμινάριο 
για τις αλλαγές
 στη Φορολογία 

Εισοδήματος 
Φυσικών και Νομικών 

Προσώπων
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 4ο Περιφερειακό 

Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας  σε συνέχιση του προ-
γράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών - Φορο-
τεχνικών διοργανώνει στη Βέροια, στο Ξενοδοχείο «Αιγές 
Μέλαθρον»,  την Τρίτη 19/03/2019 από τις 15.00΄ - 20.00΄ 
και στην Κατερίνη, στο Πνευματικό Κέντρο Κατερίνης, Δημο-
τικό Συνεδριακό Κέντρο «Εκάβη», 1ος όροφος, Πλατεία Δη-
μαρχείου 1, την Τετάρτη 20/03/2019 από τις 15.00΄ - 20.00΄, 
για τα μέλη της, Δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: 
«Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, 
όλες οι Αλλαγές στα Νέα Έντυπα Ε3, Ε2, Ε1, Ε9, Ν φορο-
λογικού έτους 2018» και με εισηγητή τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑ-
ΛΑΜΑΡΑ, Ειδικό Εισηγητή σεμιναρίων, Εσωτερικό Ελεγκτή 
επιχειρήσεων. Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι την Κυριακή 17 
Μαρτίου 2019, στο e-mail: oee4pt@oe-e.gr.

ΣΥΝΔΕΣΔΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανακοίνωση 
εκδήλωσης

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

Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι του  Συνδέσμου Εφέ-
δρων Αξ/κών Ν. Ημαθίας ,όπως τιμήσουν με την παρουσία 
τους την εκδήλωση.

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

Ημαθίας 
Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος  Φράγκος    Ιωάννης Τζήκας    

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε το Φαρμακείο του Ευθύμη 

Παράσχου και του πατρός Κίμωνα για τα φαρ-
μακευτικά υλικά και φάρμακα που παραχώ-
ρησε δωρεάν στο ειδικό σχολείο ΕΕΕΕΚ Αλε-

ξάνδρειας για να δημιουργηθεί το νέο οργανωμένο κινητό 
φαρμακείο.

Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί 
και οι γονείς του ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας

Παρουσίαση βιβλίου στην Αλεξάνδρεια
«Ο Αυτισμός και η προσέγγισή του 

μέσα από την Λογοτεχνία»
Οι Εκδόσεις Πνοή, το πολι-

τιστικό περιοδικό apostaktirio.
gr και η Ημαθιώτισσα συγγρα-
φέας Ελένη Δόμανου, παρου-
σιάζουν το βιβλίο «Ο Αυτισμός 
και η προσέγγισή του μέσα α-
πό την Λογοτεχνία», με αφορ-
μή το μυθιστόρημα της Ελένης 
Δόμανου «Αγγίζοντας το αύ-
ριο».

Η εκδήλωση θα γίνει την 
Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019, 
στις 7 μ.μ., στη Δημοτική Βι-
βλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, πό 
την αιγίδα της Δημοτικής Βιβλι-
οθήκης Αλεξάνδρειας και του 
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινω-
νικής Προστασίας Παιδείας και 
Πολιτισμού

Θα μιλήσουν: Χρυσή Τρά-
ντου, MSc Λογοθεραπεύτρια

Αλέξανδρος Ακριτίδης, Συγ-
γραφέας - Πτυχιούχος Ανθρω-
πιστικών Επιστημών Ελένη 
Δόμανου, Συγγραφέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

-την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητι-
κού Συμβουλίου 

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

-τον προγραμματισμό των δράσεων για το 
2019

-θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη
Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν στην Γενική Συνέ-

λευση, που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 
12 13,25  και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και 
ώρα 17:00 στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας, που βρί-
σκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν 1, στη Βέροια. 

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε, καθώς είναι επαναληπτική 
και δεν απαιτείται η παρουσία συγκεκριμένου αριθμού ταμειακά τακτοποιημέ-
νων μελών.

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και κοινω-

νικού έργου του Συλλόγου μέσα στο 2018.
2.Έγκριση οικονομικού Απολογισμού έτους 2018.
3.Έγκριση Προϋπολογισμού 2019
4.Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη περίοδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη 

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

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
    Ο Πρόεδρος                    Ο Γραμματέας

   Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος                  Ανδρέας Καπράρας

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 17-3-2019 μέχρι 24-3-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τρίτη 19-3-2019

13:30-17:30 ΜΟΥΡΑΤΙ-

ΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 

23310-25130

21:00-08:00 ΧΕΙΜΩΝΙ-

ΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 

(πλατεία Τσερμένι) 23310-65770

Φαρμακεία

ΕΠΣ Ημαθίας Α΄ κατηγορία 
Μεγάλη νίκη 2-3 επί του ΠΑΟΚ 

και κορυφή για τα Τρίκαλα!
Άλλαξε χέρια η κορυφή του βαθμολο-

γικού πίνακα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ 
Ημαθίας, μετά την ολοκλήρωση της 24ης 
αγωνιστικής.

Στο μεγάλο ντέρμπι, ο Μέγας Αλέξαν-
δρος Τρικάλων πέτυχε σπουδαίο διπλό 
στην Αλεξάνδρεια, επικρατώντας με σκορ 
3-2 του τοπικού ΠΑΟΚ! Ήταν ένα ματς για 
γερά νεύρα, με τους “πράσινους” να παίρ-
νουν το τρίποντο με γκολ του Πέικου στο 
89ο λεπτό και να πιάνουν την πρώτη θέση 
της βαθμολογίας!

Εύκολες εκτός έδρας νίκες πέτυχαν το 
Ροδοχώρι και η Νάουσα, περνώντας με το 
ίδιο σκορ (3-0) από τη Μελίκη και το Κλειδί 
αντίστοιχα, ενώ το Πλατύ δεν τα κατάφερε 
στο ΔΑΚ Νάουσας γνωρίζοντας την ήττα 
με 2-0 από τον Αχιλλέα!

Από εκεί και πέρα, σημαντική εκτός 
έδρας νίκη πέτυχε το Μακροχώρι που ε-
πικράτησε με 3-2 της Επισκοπής, ενώ 
ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το ματς του 
Παλαιοχωρίου με τον Κοπανό.

Τέλος, εύκολες νίκες πέτυχαν η Χαρίεσσα 
(4-1 τη Μαρίνα) και η Αγ. Μαρίνα (4-0 στην Αγ. 
Βαρβάρα).

Α’ΕΠΣΗ-24ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αχιλλέας Ν. - Πλατύ:  ........................... 2-0
Παλαιοχώρι - Κοπανός:  ....................... 0-0
Επισκοπή - Μακροχωρί:  ..................... 2-3
Χαρίεσσα - Μαρίνα:  ............................ 4-1
Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Μαρίνα:  ................. 0-4
Μελίκη - Ροδοχώρι:  ............................. 0-3
Κλειδί - Νάουσα:  ................................. 0-3
ΠΑΟΚ Αλεξ. - Τρίκαλα:  ........................ 2-3

βαθμολογία
1)Τρίκαλα  ............................................... 58
2) ΠΑΟΚ Αλεξ.  ....................................... 56
3) Ροδοχώρι  ........................................... 56
4) Νάουσα  .............................................. 53
5) Πλατύ  ................................................. 47
6) Κοπανός  ............................................ 38
7) Χαρίεσσα  ........................................... 30
8) Αγ. Μαρίνα  ......................................... 29
9) Μακροχώρι  ........................................ 28
10) Επισκοπή  ........................................ 27
11) Αχιλλέας Ν  ....................................... 27
12) Παλαιοχώρι  ...................................... 26
13) ΑΟ Μαρίανας  ................................... 18

14) Κλειδί  ............................................... 14
15) Μελίκη  .............................................. 12
16) Αγ. Βαρβάρα  .................................... 4

Επόμενηαγωνιστική
Τετάρτη20/3/20174μ.μ

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  περιοχή 
ΚΤΕΛ διαμέρισμα 1ου ορ., 
95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ 
μπάνιο, διαμπερές, ατο-
μική θέρμανση. Χρήζει α-
νακαίνισης. Τιμή 32.000 
ευρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 92 τ.μ., 2οε όρ., με 

άνετες σκάλες, σε καλή 
κατάσταση, γίνεται με 3 
δωμάτια, σαλοκουζίνα, 
μπάνιο. Τιμή 35.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 23310 68080 
& 6973 735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονοκα-
τοικία 72 τ,.μ. σε οικόπε-
δο 800 τ.μ. στο Γιαννα-
χώρι Νάουσας, με κερα-
μοσκεπή, κουφώματα α-

λουμινίου, με καλοριφέρ. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6971 539751.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
700 τ.μ. (οικοδομήσιμο) στο 
Πανόραμα δίπλα στον Παι-
δικό Σταθμό «ΠΛΑΝΗΤΗΣ. 

Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6983 
403110 κ. Λάκης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320 

τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, περιφραγμέ-
νο. Τηλ.: 6936727365 και 

6972021312
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο  
κεντρικότατο 20 τ.μ. 
(κατάλληλο και για ε-
πέπνδυση απόδοσης 
12% ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως εξοπλι-
σμένο και ανακαινισμέ-
νο. Τηλ. 6977 628426.

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

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

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

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

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

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

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

Γνώση Αγγλικών.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστα-

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

Εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια ζητά για άμεση 
πρόσληψη γεωπόνο

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

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

Γιαπληροφορίεςκαιαποστολήβιογραφικών
Τηλ6979914674

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικία 130 τ.μ. στο Πα-
νόραμα, Ρωσσοπροσφύ-
γων 38, μεζονέτα, ατομική 
θέρμανση, τζάκι, αποθήκη, 
εντοιχ. ντουλάπες, αυλή, 
μπάρμπεκιου, θέα, χωρίς 
κοινόχρηστα. Τηλ.: 6977 
094350 & 6936 554258.

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ  ενοι -

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

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

Πάρκινγκ,  Τιμή 200 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιά-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24526 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μη-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105968 ΠΑΠΑΚΙΑ, ενοικιάζονται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23019 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Οροφοδια-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 12885 ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ. 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 14421 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

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

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

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

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

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

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

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEXCOURIER

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

ΠΑΡΑΚΑΛΩΜΟΝΟΣΟΒΑΡΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
SEVEN7EEN-RADIANT–LORVENN
ΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6937241231



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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελ-
ματική στέγη, εμβαδού 45 τ.μ., 
αποτελούμενη από 2 χώρους, 
πλήρως ανακαινισμένους (δί-
πλα στα Αστικά), 1ος όροφος. 
Τηλ.: 23310 60632 & 6946 
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην Α-
νοίξεως, έναντι πάρκου Αγ. 
Αναργύρων χώρος 90 τ.μ. (η-
μιόροφος) κατάλληλα διαμορ-
φωμένος, γωνία, φωτεινός, 
με θέα το πάρκο, πλήρως 
ανακαινισμένος, αυτόνομη 
θέρμανση, a/c, 1 δωμάτιο, 1 
ενιαίος πολύ μεγάλος χώρος, 
χωλ, μπάνιο, κουζινα εξοπλι-
σμένη, μπαλκόνι περιμετρικό 
(ελάχιστα κοινόχρηστα). Τηλ.: 
6948 744632, 6976 769046 
(απόγευμα 18.00-20.00).

ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται 
επαγγελματικοί χώροι, γρα-
φεία, με ατομική θέρμανση. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό 
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό 
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, 
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη 
τζάκι θέα 300 €

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη 
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 Διατηρητεα 75000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οιοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα,2ος 85 τ.μ χωρις ας. Α.Θ 33000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 55 τ.μ 1ος 2ΔΣΚ Α.Θ.32000€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ Ημιτελες διαμερισμα  68 τ.μ 17000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

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

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

email: info@tsamitros.gr
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εμπορία κρεάτων οδη-
γός με επαγγελματικό για εργασία. Τηλ. Επικ. 
2332041875/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων 
στη Βέροια Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ.: 
6945 141478.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος μέχρι 40 ετών για αγρο-
τικές εργασίες σε υπεύθυνη θέση στην Κου-
λούρα Ημαθίας. Τηλ.: 6972 994755.

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

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

ZHTEITAI για εκπαιδευτική υπηρεσία στην πε-
ριοχή της Βέροιας, νέος ή νέα  πτυχιούχος ΑΕΙ, 
συναφών της εκπαίδευσης ειδικοτήτων. Απαιτείται 
καλή επαφή με παιδιά ηλικιών 6-12, ευστροφία και 
εγρήγορση. Αιτήσεις και βιογραφικά γίνονται δεκτά 
έως της 30/3/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
brainlandzervou@gmail.com.

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο κρεά-
των. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτερική, 

για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίη-
ση γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα, 
καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες. Τηλ.: 6946 479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μα-

θήματα Αρμονίου & Ακορντεόν για 
αρχάριους και προχωρημέ-
νους. Τηλ.: 6946 364695 & 
23310 21842.

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτι-
κή εμπειρία και εξειδίκευση 
στις μαθησιακες δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος άδειας 
διδασκαλίας αγγλικών πα-
ραδίδει μαθήματα σε παιδιά 
δημοτικού και γυμνασίου. 
Τμές πολύ προσιτές. Τηλ. ε-
πικοινωνίας: 6980 973819.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ  70  ετών, 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ TOYOTA 
YARIS 1.300 κ.ε., μοντέλο 
2007, αυτόματο, με ταχύη-
τες, 30.500 χιλιόμετρα, σε 
καλή κατάσταση, μαύρο. 
Τηλ.: 2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξυλολέβητας 

Solid Max τριετίας σε καλή 
κατάσταση 600 ευρώ. Θερ-
μαίνει επιφάνεια 200 τ.μ. Τηλ.: 
6945 122583.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες 
φοιτητικό δωμάτιο λευκό με 
στρώμα, πλυντήριο ρούχων 
45άρι, διπλή ντουλάπα, κα-
ναπές που γίνεται διπλό κρε-
βάτι, γραφείο με λευκό τζάμι 
αμμοβολή και συρταριέρα 
γραφείου. Τηλ.: 6978 335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με το στρώμα. Πληρ. τηλ.: 
6973 777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφειου, σαλόνι SATO μπλε, 
4 καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζι πτυσσόμενο 
συσκέψεων, ντουλάπα με κλειδαριά (κερασί), ντουλά-
πα-ράφια (μελί), καναπέδες, όλα σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ.: 23310 21210, Κιν.: 6978 004183.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

info@tsamitros.gr

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