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Χρέος 30 χιλιάρικα
για κάθε Έλληνα

Στα 29.700 ευρώ διαμορφώνεται το ποσό του χρέους 
με το οποίο κάθε Έλληνας επιβαρύνεται έναντι δανειστών 
από το εξωτερικό, ποσό διπλάσιο περίπου του μέσου ό-
ρου του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματός του, σύμφωνα 
με την ανάλυση του ΣΕΒ με βάση τη μελέτη του ΟΟΣΑ 
«How’s Life». Αναφορικά με τη βιωσιμότητα του επιπέδου 
ευημερίας της χώρας μας στο μέλλον, συγκριτικά με τις 
άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία 
(35η), ενώ στην προτελευταία θέση βρίσκεται η Πορτο-
γαλία, και χώρες όπως, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία 
βρίσκονται στην 5η, 6η και 12η θέση από το τέλος, με τις 
Σκανδιναβικές χώρες στις τέσσερις πρώτες θέσεις, και 
πρωταθλήτρια τη Σουηδία. Η Ελλάδα έχει μια καλύτερη 
σχετικά θέση στο φυσικό κεφάλαιο (23η) αλλά και τη χει-
ρότερη σχετικά θέση στο οικονομικό κεφάλαιο (τελευταία), 
λόγω της υπερχρέωσης της χώρας στο εξωτερικό και της 
κατάρρευσης των επενδύσεων και της τραπεζικής χρημα-
τοδότησης τα προηγούμενα χρόνια. Περάσαμε μνημόνια, 
έγιναν αιματηρές περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, 
καταποντίστηκαν οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες  λόγω 
υπερβολικών φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Το 
τραπεζικό σύστημα μετά από τσουβάλια χρημάτων από 
τις ανακεφαλαιοποιήσεις παραμένει αδρανές στις χρημα-
τοδοτήσεις και κυνηγά μόνο τα οφειλόμενα. Σε όλα αυτά 
προστίθεται και το χρέος που έχει ο κάθε Έλληνας από τα 
«δανεικά» προς τους ξένους. Με αυτά τα οικονομικά δεδο-
μένα, τα νούμερα σίγουρα δεν λένε ψέμματα και μόνοι μας 
να τρέχαμε…πάλι τελευταίοι θα βγαίναμε! 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Των εν τοις Ευγενίου Μαρτύρων,

Θαλασσίου οσίου

Έρχεται σε λίγες ημέρες
ο νέος νόμος

για τα κόκκινα δάνεια

Σε μια εβδομάδα, ο νόμοςΚατσέλη θα είναι μια ιστορική 
αναφορά, αφού εκπνέει στις 28 Φεβρουαρίου και η δίμηνη πα-
ράταση που είχε δοθεί για την προστασία της α’ κατοικίας. Τι 
μέλει γενέσθαι; Χθες υπήρξε  συνάντηση με εκπροσώπους της 
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και τους CEOs  των τεσσάρων 
συστημικών τραπεζών, υπό τον Υπουργό Επικρατείας, Αλέκο
Φλαμπουράρη και τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό, 
ΔημήτρηΛιάκο. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες ολοκλη-
ρώθηκε η συζήτηση σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο προ-
στασίας της α’ κατοικίας και επιλύθηκαν τα τελευταία θέματα 
τεχνικής φύσεως που έχριζαν διευκρινήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό η Κυβέρνηση θα προχωρήσει τις επόμε-
νες μέρες στην κατάθεση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, 
που αναμένεται με αγωνία από χιλιάδες δανειολήπτες που 
φοβούνται για το μέλλον της στέγης τους.

Εδώ και 7 περίπου χρόνια το Kick
boxing ένα μαχητικό άθλημα που 
συνδυάζει πυγμαχία και λακτίσματα, 
αρχίζει να γίνεται γνωστό στη Βέροια, 
χάρη στον πανευρωπαϊκό πρωταθλητή 
ΓρηγόρηΠιστικό που βάζει τα θεμέλια 
και «χτίζει» τη βεροιώτικη ομάδα Kick 
boxing, διδάσκοντας ένα από τα πιο 
διαδεδομένα αθλήματα στον κόσμο.

ΜΕ συνεχώς αυξανόμενο κοινό ο 
κόσμος της Βέροιας παρακολουθεί α-
γώνες και γνωρίζει από κοντά το ά-
θλημα που η φιλοσοφία και οι κανόνες 
του έχουν σύνθημα «Μαθαίνουμετην
τεχνικήκαιόχιτηβία».

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι στους 
Πανευρωπαϊκούς αγώνες το 2017, ο 
Νίκος Πιστικός κέρδισε το χάλκινο με-
τάλλιο στη μεγαλύτερη διοργάνωση 
του Kick boxing Κ-1 στην κατηγορία 
των -81 κιλών και τιμήθηκε στη συνέ-
χεια για τη διάκρισή του αυτή από τον 
Δήμο Βέροιας.

Την ερχόμενη Κυριακή το πρωτά-
θλημα Kick boxing Β. Ελλάδας, θα 
πραγματοποιηθεί στη Βέροια,στοΦι-
λίππειο Κλειστό Γυμναστήριο με 
μεγάλη συμμετοχή αθλητών. Υπολο-
γίζεται ότι περίπου 400 αθλητές Kick 
boxing από Λάρισα μέχρι Αλεξανδρού-
πολη θα παρακολουθήσουν τους αγώνες ανάμεσά τους 
και ο παγκόσμιος πρωταθλητής Πάρις Βασιλικός.

Για άλλη μία φορά η πόλη μας θα βρεθεί στο επίκε-

ντρο αγωνιστικών διοργανώσεων και πιστεύουμε πως 
σε οργανωτικό επίπεδο θ’ αποτελέσει παράδειγμα προς 
μίμηση.

 Σιμούλης και Κούγκας
παραμένουν μετά τις κρίσεις στις θέσεις τους

Το Ανώτατο Συμβούλιο 
της Ελληνικής Αστυνομίας, 
υπό την Προεδρία του Αρχη-
γού, προχώρησε στην κρίση 
των ανώτατων αξιωματικών 
(αντιστράτηγων, υποστράτη-
γων και ταξίαρχων) και συνέ-
χισε με τις κρίσεις των Αστυ-
νομικών Διευθυντών. Όσον 
αφορά το νομό Ημαθίας, οι 
δύο διευθυντές ΧρήστοςΣι-
μούληςπου υπηρετεί στην 
Α.Δ. και ο Διονύσης Κού-
γκας, που υπηρετεί στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας στο Πα-
νόραμα, παραμένουν στις θέσεις τους και θα συνεχίσουν για τουλάχιστον ένα ακόμη χρόνο το έργο τους. Εξέλιξη που 
είναι προς όφελος της περιοχής μας, αφού το έργο και των δύο είναι σημαντικό και δείχνουν έμπρακτα την αφοσίωση 
και την αγάπη τους για την υπηρεσία και την Ημαθία.

Υπάρχειφωτιάκάτωαπότονκαπνότηςκαταγγελίας
γιατιςπροσλήψειςσταΚέντραΥγείας;

Υπήρξε επώνυμη καταγγελία στην εφημερίδα μας για τα 
αποτελέσματα δύο προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού σε 
Κέντρα Υγείας, μεταξύ αυτών και της Αλεξάνδρειας. Πρόκειται 
για προκηρύξεις που βγήκαν το καλοκαίρι και το Νοέμβριο του 
2018 και τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο 
2018 και Ιανουάριο 2019 και αφορούσε επικουρικό προσωπικό 
πλην ιατρών. Η καταγγέλλουσα, η οποία έχει αποταθεί αρμοδί-
ως στην αστυνομία, Εισαγγελία και αρμόδια υγειονομική  πε-
ριφέρεια, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που μας επέδειξε, 
καταγγέλλει δύο πράγματα. Πρώτον ότι ενώ είναι στις λίστες 
των επιτυχόντων ως φύλακας και υφίστανται κενές θέσεις δεν 
την καλούν να υπογράψει και να αναλάβει καθήκοντα. Δεύτερον 
καταγγέλλει ότι κακώς με την προκήρυξη προσελήφθη καθαρί-
στρια που δούλευε επί πολλά χρόνια ως φύλακας χωρίς να έχει 
την απαιτούμενη άδεια για την θέση.  Αναμένονται οι απαντή-

σεις και οι ενέργειες των υπηρεσιών, στις οποίες έχει απευθυνθεί η καταγγέλλουσα και εμείς θα παρακολουθήσουμε την 
εξέλιξη στην υπόθεση για να δούμε αν τελικά πίσω από τον καπνό υπάρχει και φωτιά… 

Άρχισανκαιπάλινακάνουνφτερά
φυτάκαινεοφυτευμέναδενδράκιααπόταχωράφια

Κάθε χρόνο τα ίδια… Εκεί που φυτεύουν οι αγρότες 
φυτά και δενδρίλια στα χωράφια τους, οι συνήθεις επι-
τήδειοι τα ξεριζώνουν, τα φορτώνουν και η «παραγωγή» 
εξαφανίζεται από τη γη.

Πρόσφατα κρούσματα καταγράφηκαν στην περιοχή 
της Μελίκης, όπου οι δράστες «σάρωσαν» φυτά ακτινι-
δίων πριν από 10 ημέρες περίπου και προχθές έκλεψαν 
και μικρές ροδακινιές που μόλις φυτεύτηκαν.

Πέρυσι σε δημοσίευμα του «Λαού» γράφαμε για την 
«αποψίλωση» δέντρων καρυδιάς από την περιοχή μας, 
για τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες κάποιοι από 
τους δράστες συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν.

Μόνο που όλη αυτή η διαδικασία παίρνει χρόνο και 
μέχρι τότε, πολλά νεοφυτευμένα οπωροφόρα δέντρα και 
φυτά, κάνουν φτερά και ζημιώνουν βαθιά και ελαφρά τη 
καρδία, τις τσέπες των αγροτών.

400 αθλητές kick boxing την Κυριακή στη Βέροια
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Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας: 
Ομόφωνο «ΟΧΙ» στην μεταφορά των ταμειακών 

αποθεμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας συνελήφθησαν 
στη Θεσσαλονίκη τρία άτομα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών 

-Εντοπίσθηκαν περισσότερα από 390 γραμμάρια κοκαΐνη και κατασχέθηκαν ποσότητες 
κάνναβης και χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 10.000 ευρώ

Σύντομη, ωστόσο απόλυτα ουσιαστική, ήταν η 
χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αλεξάνδρειας, και το μοναδικό θέμα που 
συζητήθηκε, ήταν εάν θα αποδεχθεί το Σώμα τη 
γνωμοδότηση δικηγόρου σχετικά με την άσκηση ή 
μη ενδίκου μέσου αιτήσεως κατά της απόφασης του 
υπουργείου οικονομικών που αφορά στη μεταφορά 
των ταμειακών αποθεμάτων του Δήμου σε λογα-
ριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος και εν συνεχεία, 
εφόσον γίνει δεκτή η γνωμοδότηση, να αποφασι-
στούν οι όποιες ενέργειες θα χρειαστεί να γίνουν 
ώστε να αναστείλουν τόσο την απόφαση όσο και 
όποιες κυρώσεις τυχόν θα προκύψουν από την μη 
εφαρμογή του παραπάνω Νόμου.

Το θέμα ανέγνωσε και ανέλυσε στο Σώμα, ο 
Πρόεδρος κ. Ράπτης ο οποίος μάλιστα μεταξύ άλ-
λων ανέφερε ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας ήταν έτοιμος 
να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση, αφού ήδη 
για να προλάβει τις όποιες εξελίξεις, είχε πραγματο-
ποιήσει δύο συνεδριάσεις Οικονομικών Επιτροπών. 

Στο θέμα παρενέβη και ο Δήμαρχος κ. Γκυρίνης 
ο οποίος τόνισε με νόημα ότι παρά το γεγονός ότι 
προ ολίγων ημερών η ΚΕΔΕ είχε πάρει τη ρητή δέ-
σμευση από δύο αρμόδια, για το Νόμο, Υπουργεία 
(Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών) ωστόσο 
κάτι τέτοιο δε συνέβη γι’ αυτό και δήλωσε: «είμαστε 
αναγκασμένοι να προχωρήσουμε σ’ αυτή τη διαδι-
κασία». 

Στη συνέχεια, επί του θέματος τοποθετήθηκε και ο κ. Παράσχου, ο ο-
ποίος και ως αρμόδιος (νομικός) ανέφερε ότι η διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια των Δήμων είναι κάτι το κεκτημένο και πως αυτή η απόφαση 
θίγει πέρα των υφιστάμενων Νόμων της χώρας και την κοινοτική οδηγία 
που θέλει την Αυτοδικοίκηση αυτόνομη. 

Το λόγο στη συνέχεια πήρε και ο κ. Αλευράς ο οποίος στην ουσία 

έκανε πολιτική τοποθέτηση επισημαίνοντας ότι από το 2015 ήταν στό-
χος της κυβέρνησή τα ταμειακά αποθέματα των Δήμων κατόπιν εντολής 
της ΕΕ και τελικά φτάνουμε στο σήμερα που μια «αριστερή» κυβέρνηση 
πάει να παραδώσει κεκτημένα ετών.

Τέλος, ο Αντιδήμαρχος κ. Δριστάς μεταξύ άλλων είπε: « η κυβέρνηση 
πρέπει μάλλον να μας δώσει αυτά που μας χρωστάει και όχι να μας πά-
ρει… είναι ανήκουστο και ανεπίτρεπτο αυτό που μας ζητείτε… γι’ αυτό 
και εμείς θα πρέπει να κινηθούμε αναλόγως…»

Τελικά το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα με τον Πρόεδρο να τα παρουσι-
άζει σε τρία σκέλη: 

- Αποδοχή της γνωμοδότησης που έχει παραγγελθεί από την οικο-
νομική επιτροπή

- Αποφασίζει την αίτηση ακυρώσεως και αναστολής 
-Δίνει εντολή στην οικονομική επιτροπή να ορίσει δικηγόρο γι’ αυτή 

τη διαδικασία. 
Γεώργιος Κίτσιος 

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας 
Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, συνελήφθησαν 
προχθές και χθες (19 και 20 Φεβρουαρίου 2019) στη Θεσσαλονίκη, τρία 
άτομα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. 

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 49 και 45 ετών και έναν 37χρο-
νο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουρ-
γηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, 
εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν διαδοχικά τα παραπάνω άτομα σε πε-
ριοχές της Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε να δραστηριοποιούνται 
στη διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης. 

Ειδικότερα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατάστημα και 
σε οικία του 45χρονου, εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν:

• ποσότητες κοκαΐνης συνολικού βάρους 113 γραμμαρίων,
• ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους 259,3 γραμμαρίων,
• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
• χρηματικό ποσό 4.700 ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση 

των ναρκωτικών,
• νάιλον τεμάχια για τη συσκευασία των ναρκωτικών και ένα κινητό 

τηλέφωνο.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του 49χρονου βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν:
• συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης συνολικού βάρους 286,4 

γραμμαρίων,
• ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους 346,7 γραμμαρίων και 
• 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 45χρονος και ο 49χρονος προμηθεύτηκαν 
τις παραπάνω ναρκωτικές ουσίες από τον 37χρονο αλλοδαπό, στην 
κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό των 
5.600 ευρώ, ως προερχόμενο από την πώληση ναρκωτικών ουσιών, 
καθώς και ένα όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε για 
την παράνομη δραστηριότητά του.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης βάρους 
399,4 γραμμαρίων, ποσότητες κάνναβης βάρους 606 γραμμαρίων και 
το χρηματικό ποσό των 10.300 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης.  



Σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο στην 
Αντωνιάδειο Στέγη της Βέροιας , η ΚΕΠΑ διοργα-
νώνει  Πανελλήνιο Φεστιβάλ «Φωνές εν Χορώ», 
υπο την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δήμητρας 
Ζησέκα που είναι Μαέστρος Μουσικολόγος με 
ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μιλήσαμε με την μαέστρο τις  χορωδίες της 
στη «Στέγη», την διοργάνωση και τις συμμετοχές

-Μιλήστε μας για την ιστορία των χορω-
διών που διευθύνετε στην ΚΕΠΑ, από την 
ίδρυσή τους  μέχρι το φετινό Πανελλήνιο 
Φεστιβάλ 

 Ανέλαβα την Mεικτή Xορωδία της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Βέροι-
ας από την επανίδρυση της, το Σεπτέμβριο του 
2003 . Στόχος της χορωδίας είναι να παρουσιάζει 
στο κοινό της Βέροιας και άλλων πόλεων το 
ελληνικό και ξένο χορωδιακό ρεπερτόριο. Οι 
πρώτες της εμφανίσεις πραγματοποιήθηκαν με 
την ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας. Έ-
κτοτε συμμετείχε σε πολλά χορωδιακά φεστιβάλ 
(Χαλκιδική, Γουμέννισα, Λιτόχωρο, Θεσσαλονί-
κη, Κοζάνη, Καστοριά Αλεξανδρούπολη, στο 24ο Διεθνές Χορωδιακό 
Φεστιβάλ ΟΤΕ και αλλού), πραγματοποίησε αριθμό συναυλιών στη 
(Βέροια, Νάουσα, Θεσσαλονίκη), ενώ έχει συμπράξει με πολλές 
ορχήστρες, μπάντες και σολίστ. Κάθε χρόνο διοργάνωνε Χορω-
διακή Συνάντηση με προσκεκλημένες χορωδίες από την Ελλάδα, 
όπου παρουσιάζονται κλασσικά έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών 
με διάφορες θεματικές. Το ρεπερτόριο της περιλαμβάνει έργα θρη-
σκευτικά και κοσμικά, Ελλήνων και ξένων συνθετών από την ανα-
γέννηση έως σήμερα. Την νεανική χορωδία του Δημοτικού Ωδείου 
Βέροιας την ανέλαβα το 2002. Αποτελείται εξολοκλήρου από παιδιά 
και νέους, όλοι μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας. Αριθμεί 35 
μέλη. Έχει πραγματοποιήσει πλήθος εμφανίσεων στη Βέροια στη 
Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά στη Νάουσα. Επίσης έχει συμμετάσχει σε 
χορωδιακές συναντήσεις εντός και εκτός νομού Ημαθίας, έχει συ-
μπράξει με διάφορες ορχήστρες, για την υλοποίηση διαφορετικών 
προγραμμάτων και συμμετείχε και το Φεστιβάλ Άνοιξης του Δήμου 
Αθηναίων. Το ρεπερτόριο της περιλαμβάνει πολλά έργα Ελλήνων 
και ξένων συνθετών καθώς και παραδοσιακά τραγούδια από διάφο-
ρες περιοχές της Ελλάδας. 

Έχει προοπτική να γίνει θεσμός αυτό το Φεστιβάλ;
Το Φεστιβάλ «Φωνές εν Χορω» αποτελεί την εξέλιξη μιας πορεί-

ας που ξεκίνησε το 2002 με τις συναυλίες, τις χορωδιακές συναντή-
σεις και τις συμπράξεις που έχουν διοργανωθεί από την Μεικτή Χο-
ρωδία ΚΕΠΑ ως οικοδέσποινα χορωδία και την ΚΕΠΑ από τότε έως 
σήμερα. Το όραμα μου το όποιο στηρίζει έμπρακτα η ΚΕΠΑ είναι το 
Φεστιβάλ να γίνει θεσμός, να διοργανώνεται κάθε χρόνο και να πα-
ρουσιάζει σε περισσότερες μέρες όλα τα είδη χορωδιών και όλα τα 
είδη χορωδιακού ρεπερτορίου με συμμετοχές από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Στόχος λοιπόν είναι κάθε χρόνο να δίνεται η δυνατότητα 

να εμφανίζονται χωριστά Χορωδίες Ομοίων 
φωνών, Μεικτές, Εφηβικές, Νεανικές, Παιδι-
κές, Χορωδίες Δωματίου, Χορωδίες συγκεκρι-
μένου ρεπερτορίου τόσο ερασιτεχνικές όσο 
και επαγγελματικές. Ταυτόχρονα το Φεστιβάλ 
να αποκτήσει παράλληλες δράσεις όπως σε-
μινάρια για μαέστρους, σεμινάρια χορωδια-
κού τραγουδιού, μονωδίας και διαγωνιστικό 
κομμάτι χωριστά για κάθε κατηγορία. Διότι 
όπως είπε και ο R. Wagner, « Το πιο παλιό, 
το πιο αληθινό, το πιο ωραίο όργανο της μου-
σικής, η μόνη αρχή στην οποία η μουσική μας 
οφείλει την ύπαρξή της είναι η ανθρώπινη 
φωνή.»

 Υπάρχει αντίστοιχη διοργάνωση στην 
ευρύτερη περιοχή? 

Αντίστοιχη διοργάνωση δεν υπάρχει στη 
Βόρειο Ελλάδα ενώ υπάρχουν στις γειτονικές 
βαλκανικές χώρες και όχι μόνο. Η Βέροια σε 
συνεργασία και με τους άλλους δήμους του 
νομού μας σε μελλοντικό χρόνο μπορεί να 
φιλοξενήσει μια τέτοια διοργάνωση διότι έχει 

την υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται και το ανθρώπινο δυνα-
μικό για να την στηρίξει και να την υλοποιήσει. Παράλληλα οι συμ-
μετέχοντες στο φεστιβάλ όπως και σε κάθε αντίστοιχη διοργάνωση 
προάγουν την ευγενή άμιλλα και ενισχύουν τον υγιή ανταγωνισμό 
εκφράζουν και εξωτερικεύουν τα συναισθήματα τους καλλιεργούν 
το αίσθημα της συναδελφοσύνης και της συνεργασίας για τον κοινό 
σκοπό, αποκτούν συλλογική συνείδηση αναπτύσσουν το αισθητικό 
τους κριτήριο και ταυτόχρονα προβάλλουν αυτές τις αξίες στο ευρύ 
κοινό το οποίο παράλληλα ψυχαγωγείται, εκφράζεται και βρίσκει μια 
διαφορετική διέξοδο από τα καθημερινά προβλήματα πέραν των 
τετριμμένων. Άλλωστε όπως είπε και ο B. Auerbach «Η μουσική ξε-
πλύνει από την ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας.» 

 Τι μπορεί να προσφέρει στην πόλη; 
Μια τέτοια διοργάνωση μπορεί να συνεισφέρει πολύ στην ανά-

πτυξη της οικονομικής δραστηριότητας του νομού σε πολλά επίπεδα 
καθώς και στην διαφήμιση του νομού συνολικά. Άλλωστε η κάθε 
διοργάνωση που πραγματοποιείται συμβάλλει θετικά στους δυο αυ-
τούς τομείς. Ενώ επίσης συμβάλλουν Όλα τα ανωτέρω είναι εφικτά 
αρκεί οι όλοι οι φορείς του πολιτισμού, ο επιχειρηματικός κόσμος και 
το κοινό να αγκαλιάσουν το Φεστιβάλ.

Πόσες και ποιες χορωδίες συμμετέχουν;
Φέτος η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη στις παιδικές και νεανι-

κές χορωδίες και η δεύτερη σε χορωδίες 
ενηλίκων, Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
δίνουμε βήμα στα νέα παιδιά να παρου-
σιάζουν τη δουλεία τους, να συμμετέχουν 
σε ομαδικές δράσεις αναπτύσσοντας το 
αίσθημα της συλλογικότητας και της ομα-

δικής ευθύνης, να ξεπερνούν το φόβο από τον οποίο διακατέχονται 
όταν παρουσιάζονται στο κοινό. Τη δεύτερη μέρα θα παρουσιαστεί 
μια ομοίων φωνών χορωδία, ένα γυναικείο φωνητικό σύνολο με δι-
αφορετικό ηχόχρωμα καθώς και μεικτές πολυφωνικές χορωδίες. Ση-
μαντικό είναι να τονίσουμε ότι οι χορωδίες θα παρουσιαστούν χωρίς 
ενίσχυση δηλαδή χωρίς την χρήση μικροφώνων αποδίδοντας έτσι 
τον πραγματικό χορωδιακό ήχο. 

Σήμερα Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου στις 8.0 μ.μ.,θα παρουσια-
στούν: 

1. Παιδική Χορωδία του Λυδικού Ωδείου Θεσσαλονίκης με μαέ-
στρο την κ. ΝΑΤΑΣΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ 

2. Νεανική Χορωδία του 4ου και 2ου Γυμνασίου Βέροιας, με μαέ-
στρο τον κ. Σταύρο Θεοχαρόπουλο 

1. Παιδική- Νεανική Χορωδία του Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου 
Γιαννιτσών με μαέστρο την κ. Νάντια Παυλίδου 

2. Παιδική- Νεανική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας με 
μαέστρο την κ.Δήμητρα Ζησέκα 

Αύριο Σάββατο στις 
8.00 μ.μ.θα εμφανιστούν 

 1. Μεικτή Χορωδία 
Π.Σ. «Πρ. Ηλίας» Δήμου 
Σκύδρας με μαέστρο τον 
κ. Αντώνη Παπαδόπουλο 

2. το Γυναικείο Φωνη-
τικό Σύνολο «TheVoices» 
του Ωδείου Σερρών Βα-
σίλη Ταπέ με μαέστρο 
την κ. Αναστασία Ταπέ 
Bukowian

 3. Μεικτή Χορωδία 
Εκπαιδευτικών Π.Ε. Γιαν-
νιτσών με μαέστρο τον κ. 
Αντώνη Παπαδόπουλο

 4. Μεικτή Χορωδί-
α«Αγάπη» Περαίας με 
μαέστρο την κ., Ελεονώ-
ρα ΚαλαΪτσίδου 

5. Μεικτή Χορωδία 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας με 
μαέστρο την κ.Δήμητρα Ζησέκα 

Η πρόσκληση συμμετοχής έγινε ευχαρίστως δεκτή;
Ναι και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλες τις χορωδίες και 

τους μαέστρους που δέχτηκαν την πρόσκληση μας καθώς και όλο 
το προσωπικό της ΚΕΠΑ για την επίμονη προσπάθεια που καταβάλ-
λουν για την υλοποίηση του Φεστιβάλ «Φωνές εν Χορώ» 
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Η ΤΑΙΝΙΑ LEGO 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Πέμπτη 21/2 – 

Παρασκευή 22/2 - Σάββατο 23/2 
- Κυριακή 24/2 στις 17.00 

μεταγλωττισμένη στα Ελλη-
νικά 

Σκηνοθεσία: ΜΑΪΚ ΜΙΤΣΕΛ
Σενάριο: ΜΙΣΕΛ ΜΟΡΓΚΑΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 

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

Το Πράσινο Βιβλίο - Green Book       (Υ-
ποψήφια για 5 OSCAR)

Σενάριο : Νικ Βαλελόνγκα, Μπράιαν Χέις 
Κάρι, Πίτερ Φαρέλι

Σκηνοθεσία: Πίτερ Φαρέλι
Ηθοποιοί: Βίγκο Μόρτενσεν, Μαχερσάλα 

Αλι, Λίντα Καρντελίνι 
Ο ΣΕΙΣΜΟΣ   -    THE QUAKE
Προβολές:   Καθημερινά  στις 21.30  
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΝΤΕΡ-

ΣΕΝ
Ηθοποιοί: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΟΝΕΡ, ΚΑΘΡΙΝ 

ΘΟΡΜΠΟΡΓΚ ΤΖΟΧΑΝΣΕΝ, ΑΝ ΝΤΑΛ ΤΟΡΠ

Η Ευνοούμενη  -  The Favourite  του Γιώρ-
γου Λάνθιμου    (Υποψήφια για 10 OSCAR)

Προβολές:  Πέμπτη 21/2 – Δευτέρα 25/2 – 
Τρίτη 26/2 – Τετάρτη 27/2 στις 20.30

Παρασκευή 22/2 – Σάββατο 23/2– Κυριακή 
24/2 στις 19.00 και 21.30

(Υποψήφια για 10 OSCAR)
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος
Σενάριο: Ντέμπορα Ντέιβις, Τόνι ΜακΝα-

μάρα
Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Ρέ-

ιτσελ Βάις, Εμα Στόουν, Νίκολας Χουλτ, Τζο 
Αλγουιν

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»     21/2/19 - 27/2/19

Σήμερα και αύριο στη «Στέγη»
Με προοπτική να γίνει θεσμός, διοργανώνεται από 

την ΚΕΠΑ το Φεστιβάλ χορωδιών «Φωνές εν Χορώ»
-Η Μαέστρος Δήμητρα Ζησέκα μιλάει για το όραμά της



Συνεδρίαση για την 
λειτουργία των 

Περιφερειακών Ιατρείων

Με θέμα την γενικότερη λειτουργία των Περιφερειακών Ιατρείων έγινε την Τετάρτη 20 
Φεβρουαρίου στις 12:00 μ. στο Δημαρχείο Βέροιας, κοινή συνεδρίαση της τριμελούς επιτρο-
πής ΤοΠΦΥ (Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας) και των προέδρων των Δημοτικών 
Κοινοτήτων  του Δήμου.

Στη συνεδρίαση τέθηκαν από τους προέδρους τα προβλήματα των  Ιατρείων της τοπικής 
κοινότητας και ακολούθησε συζήτηση, η οποία κατέληξε σε χρήσιμες διαπιστώσεις.

 Να θυμίσουμε ότι στην  Τριμελή Επιτροπή συμμετέχουν οι: Τσαπαρόπουλος Πέτρος  
Καρδιολόγος (Πρόεδρος), 
Χατζή  Μαρία Υπεύθυνη  
Κ. Υ. Βέροιας και Θεόφι-
λος Κορωνάς ως εκπρό-
σωπος του Δήμου  Βέροι-
ας

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 
Βέροιας δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2013 από 
την Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, τον αρμόδιο 
κυβερνητικό φορέα για την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών σε όλους τους τομείς και χρηματοδοτείται απο-
κλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα έξι χρόνια λει-
τουργίας του στην πόλη, έχει φτάσει να εξυπηρετεί πάνω 
από 400 περιστατικά. 

Στο Κέντρο Συμβουλευτικής μπορούν να απευθύνο-
νται ενήλικες γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση, 
δέχονται σωματική βία, αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις 
στον χώρο εργασίας τους, είναι μονογονείς, παραμέ-
νουν χρόνια άνεργες με χαμηλή προσβασιμότητα στην 
τεχνολογία ή γενικότερα αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε 
δυστοκία στην ζωή τους, με έμφυλα χαρακτηριστικά. «Οι 
γυναίκες χρειάζονται αυτήν την δομή. Υπάρχει καίρια α-
νάγκη των γυναικών στην περιοχή μας. Όταν ξεκινήσαμε 
την λειτουργία μας, ο κόσμος μας έλεγε ότι αποκλείεται, 
δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν οι γυναίκες στην 
Βέροια να ζητήσουν βοήθεια, είμαστε συντηρητική κοι-
νωνία. Όμως με την σκληρή δουλειά που ρίξαμε για να 
γίνουν γνωστές οι δράσεις του Κέντρου, η προσπάθειά 
μας απέδωσε», δήλωσε η ψυχολόγος του Κέντρου, Έφη 
Τσαπαροπούλου. 

Ανάμεσα στις δραστηριότητες του Κέντρου συγκατα-
λέγονται ετήσιες ημερίδες και εκδηλώσεις σε δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς. Παράλληλα τρέχει και φέτος το 
πρόγραμμα ενημέρωσης στα σχολεία της Βέροιας, με 
θέμα τα στερεότυπα και την έμφυλη βία. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου, οι μαθητές 
της πόλης μας, συνεχίζουν να μεγαλώνουν συσχετίζο-
ντας συγκεκριμένα επαγγέλματα με την γυναίκα και τον 
άντρα ενώ στην συζήτηση για την βία, παρατηρείται 
διαμάχη ανάμεσα στα μεγαλύτερα αγόρια και κορίτσια, 
με τα αγόρια να δικαιολογούν σε μεγαλύτερο βαθμό την 
άσκηση βίας, ως εργαλείο σωφρονισμού. Τα παραπάνω 
απεικονίζουν πιστά την πραγματικότητα της χώρας μας, 
η οποία σε πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστι-
τούτου για την ανισότητα, κατέλαβε την τελευταία θέση 
στην Ε.Ε. στην ενίσχυση του ρόλου των γυναικών. Τα 
στατιστικά δεν πρέπει να μας προκαλούν εντύπωση, αν 
λάβουμε υπόψη και το πρόσφατο περιστατικό που έγινε 
σε δημοτικό της Βέροιας, όπου δασκάλα απαγόρεψε στο 
επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Γυναικών να κάνει την προγραμματισμένη 
ενημέρωσή του, για την οποία είχε πάρει άδεια από τον 
διευθυντή του σχολείου και τους γονείς των μαθητών. 

«Μία δασκάλα της πέμπτης τάξης δημοτικού, μας 
σταμάτησε έξω από την είσοδο της τάξης και αφού έβαλε 
μέσα τα παιδιά, μας είπε ότι αυτό που θα κάνουμε θα 
είναι σε επίπεδο ενημέρωσης, μόνο, και να μην ξεση-
κώνουμε τα παιδιά. Αν ένα παιδί ανοιγόταν και ήθελε να 
μιλήσει για την βία, θα διέκοπτε την ενημέρωση και θα 
μας έδιωχνε από την τάξη. Η δασκάλα μας είπε ότι, αυτό 

είναι το τμήμα μου, εσείς είστε οι επισκέπτες μου και θα 
κάνετε την ενημέρωση μόνο με τους δικούς μου όρους», 
μας περιέγραψε η ψυχολόγος του Κέντρου. 

«Αυτό που προσπαθήσαμε να συζητήσουμε με την 
δασκάλα ήταν, πως ένα παιδί μπορεί να αντιμετωπίζει 
ένα πρόβλημα, που να μην μπορεί να το πει, ούτε καν 
στους γονείς του και να θελήσει να ζητήσει βοήθεια από 
εμάς. Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, γνωρίζουμε πολύ καλά πως να 
μπούμε μέσα στα σχολεία και να μην στοχοποιηθεί ένα 
παιδί από τους συμμαθητές του, κατά τη διάρκεια της 
ενημέρωσης», συμπλήρωσε η νομική σύμβουλος του 
Κέντρου, Σταυρούλα Λυμούση, που ήταν παρούσα στο 
περιστατικό. 

Η τακτική της σιωπής επικράτησε. Το περιστατικό έλη-
ξε με την δασκάλα να προτάσσει τους δικούς της τίτλους 
πτυχίων, έναντι σε ένα πρόγραμμα που έχει την έγκριση 
του υπουργείου. Οι ειδικοί του Κέντρου αποχώρησαν. 
«Σε μία μικρή κοινωνία, το χειρότερο πράγμα είναι η έκ-
θεση, η ντροπή και η τήρηση του απορρήτου», δήλωσε η 
νομική σύμβουλος του Κέντρου. «Η ετοιμότητα της κάθε 
γυναίκας βρίσκεται σε πολύ διαφορετικό σημείο και δεν 
σημαίνει ότι για όλες τις γυναίκες η λύση είναι μία. Τις 
ενημερώνουμε πως να γνωρίζουν καλύτερα τις νόμιμες 
διαδικασίες, ώστε να μπορούν να υπερασπίζονται τον 
εαυτό τους». 

Η εκπαίδευση και η στήριξη των γυναικών από τον 
κρατικό μηχανισμό, σε συνεχή βάση, είναι επιτακτική για 
να επιτευχθεί κάποτε η πραγματική ισότητα των φύλων. 
Στερεοτυπικές κοινωνίες, όπου τα πρέποντα συναισθή-
ματα και ικανότητες, αναθέτονται από γεννησιμιού, στα 
δύο μισά του πληθυσμού, κάθε πόλης, για να ενισχυ-
θούν αργότερα στην ανατροφή, δεν ανήκουν στο μέλλον. 
Δόγματα και ρητορικές 
του μίσους, που προ-
σπαθούν να ελέγξουν 
τις ατομικές δεξιότητες 
και ταλέντα του κάθε 
παιδιού, σύμφωνα με το 
φύλο, οδηγούν στην κα-
κοποίηση και εντέλει σε 
έναν φαύλο κύκλο βίας, 
με δέκτη, πάντοτε, αυτόν 
που νοείται ως αδύνα-
μος. 

«Οι γυναίκες που έρ-
χονται στο Κέντρο μας 
λένε ευχαριστώ, επειδή 
ακριβώς δεν τους λέμε 
τι να κάνουν. Όταν ζουν 
με ένα θύτη, μαθαίνουν 
να μην παίρνουν πρω-
τοβουλίες. Έρχονται σε 
εμάς και περιμένουν 
άμεσες εντολές. Εμείς 
τις στηρίζουμε ψυχολο-
γικά και στη συνέχεια, 
αν χρειαστεί, τους προ-
σφέρουμε εργασιακή 
συμβουλευτική. Βο-
ηθάμε τις γυναίκες να 
δυναμώσουν τον εαυτό 
τους και να στηριχτούν 
στα πόδια τους. Σε ε-
μάς, δεν θα βρουν ποτέ 
έναν κριτή», κατέληξε 
η κοινωνική λειτουργός 
του Κέντρου, Χαρούλα 
Νατσιοπούλου. 

Το Κέντρο Συμβου-
λευτικής Υποστήρι-
ξης Γυναικών Βέροιας 
στεγάζεται στην Οδό 
Καπετάν Άγρα 3Α (πί-
σω από την εκκλησία 
του Αγ. Παταπίου). 
Τηλ .  Επ ικο ινων ίας 
2331065304

Στεφανία 
Βερροιώτου
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Συγκροτήθηκε  το νέο Δ. Σ. 
του Σωματείου Εργαζομένων 

στη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας 

Συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 20 Φεβρουάριου 2019 το 
νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζο-
μένων στη ΔΕΥΑ Βέροιας, που προήλθε από τις αρχαιρε-
σίες των μελών του  στις 15/2/2019. 

Πρόεδρος : Τσακτάνης Ηλίας
Αντιπρόεδρος : Δομανόπουλος Κωνσταντίνος 
Γ. Γραμματέας : Τσιαπάρα Αικατερίνη     
Ταμίας : Κυριακίδης Ηρακλής
 Αν. Γ. Γραμματέας   : Τρανίδης Παναγιώτης
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Ισότητα φύλων και προκαταλήψεις στην Βέροια

Μία συζήτηση με το Κέντρο 
Συμβουλευτικής Γυναικών Βέροιας

Πρόσκληση του 
Λυκείου Ελληνίδων στον 

αποκριάτικο χορό 
  Φίλες και φίλοι του Λυκείου Ελληνίδων της Βέροιας, 

ελάτε να γλεντήσουμε όλοι μαζί το Σάββατο 23 Φεβρουα-
ρίου στις 9.00 μ.μ. στο κέντρο ΑΚΡΟΠΟΛΗ στον ετήσιο 
αποκριάτικο χορό μας. Την εκδήλωση πλαισιώνουν «Η 
κομπανία του Δημήτρη Δίγκα» και η «Θρακιώτικη κομπα-
νία»  και τα μέλη της νεανικής χορευτικής μας ομάδας θα 
παρουσιάσουν το αποκριάτικο έθιμο «οι Κορδελάτοι της 
Νάξου».

Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε  από 
τα μέλη του Δ.Σ. Πληροφορίες κ.Λόλα Τρομπούκη Κιν. 
6978008428.
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

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

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

Προσκυνηματική 
εκδρομή στον Πόντο
Η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ σε συνεργασία 

με το γραφείο ΑΧΙΛΛΕΑΣ TOURS  διοργανώνει προ-
σκυνηματική εκδρομή στον Πόντο 11 ΗΜΕΡΕΣ από 
26-07 ΕΩΣ 05-08-2019

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ-ΚΑΣΤΑΜΟΝΗ-ΣΙ-
ΝΩΠΗ-ΜΠΑΦΡΑ-ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ-ΟΙΝΟΗ-ΚΕΡΑΣΟΥ-
ΝΤΑ-ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ-ΠΑΝ.ΣΟΥΜΕΛΑ-ΠΛΑΤΑΝΑ-ΟΥ-
ΖΟΥΝΓΚΙΟΛ-ΣΟΥΡΜΕΝΑ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΖΑ-
ΡΑ-ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ-ΤΟΚΑΤΗ- ΑΜΑΣΕΙΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2331028291 κιν. 
6942701788

TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

Φεβρουαρίου 2019 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Σάββα (Κυριωτίσσης) 
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής της πολυαγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και 
θείας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΜΙΧ.
 ΠΑΤΣΙΚΑ 

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά,  Τα εγγόνια, 
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

Φεβρουαρίου 2019 στον Ιε-
ρό Ναό Αγ. Μαρίνας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας μητέρας και 
γιαγιάς

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΙΩΑΝ.
 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Τα παιδιά,  Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23 

Φεβρουαρίου 2019 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου στην Ραχιά 
Ημαθίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου μας 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ 

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

Ο γιος, Η νύφη, Ο εγγονός
Η αδερφή, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτηςΒεροίας, 
Ναούσης  κα ι 
Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων : 

Την Παρα -
σκευή 22 Φε-
βρουαρίου το 
πρωί θα ιερουρ-
γήσει στην Ιερά 
Μονή Αγίας Κυ-
ριακής στο Λου-
τρό Ημαθίας και 
θα τελέσει Κου-
ρά Μοναχής.

Το Σάββατο 
23 Φεβρουα -
ρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρί-
ζοντα Ιερό Ναό 
Αγ ίας  Παρα -
σκευής και Αγί-
ου Πολυκάρπου 
Πρασινάδας.

Το Σάββατο 
23 Φεβρουαρί-
ου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Ναούσης με θέμα: «Η βοήθεια της Εκκλησίας στα 
προβλήματα του γάμου και της συζυγίας».

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στις 9:00 μ.μ. θα τελέσει Ιερά 
Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτη Βεροίας, 
επί τη εορτή της  Α’ και  Β’  ευρέσεως της Τιμίας Κεφαλής του 
Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

Από την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου θα συμμετάσχει στην 
Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους που διοργα-
νώνει η Ιερά Μητρόπολη μας και θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον 
Πανάγιο Τάφο.

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε 

στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους 

του Γηροκομείου 
Βέροιας, ότι οι ώρες 
επισκεπτηρίου  για 
τους Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι από 
τις 10.00-12.00 και 

16.00-18.00.  τηλ.επι-
κοιν. 6979221680.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 

στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Αικατερίνη Τσιλιγκερί-
δου σε ηλικία 68 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 

στις 2.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Βέροιας ο Ιωάννης Ζούρος του Ισαάκ σε ηλικία 
69 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤ. ΚΑΜΑΡΑ 25 ΤΗΛ. 23310 23937 - 26648

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσά μας, 

Αντ. Καμάρα 25, οι Σύλλογοί μας, θα έχουν ομιλία με θέμα:
«Η ενότητα της πίστεως και η κοινωνία της αγάπης».
Ομιλητής ο κ. Παύλος Σαββίδης  Θεολόγος - Ιεροκήρυξ. Σας καλούμε μα προ-

σέλθετε.
Με τιμή

Τα Διοικ. Συμβούλια

Από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βέροιας

Εκπαιδευτικό εργαστήριο 
σε επαγγελματίες που 

εργάζονται με πρόσφυγες 
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βέροιας πραγματοποίησε εκπαιδευτικό ερ-

γαστήριο σε επαγγελματίες που εργάζονται με πληθυσμό προσφύγων.  Αρχικά, 
η κα Αικατερίνη Πανάγου, Κοινωνική Λειτουργός και Συντονίστρια του Κέντρου 
Κοινότητας, παρουσίασε τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που παρέχονται από 
το Κέντρο Κοινότητας. Κατόπιν, η κα Ιωάννα Κακολύρη-Κλίτση, Ψυχολόγος του 
Κέντρου Κοινότητας, παρουσίασε το on-line προληπτικό εγχειρίδιο «Το παιδί και 
η απελευθέρωσή του από τη σκιά του πολύ μεγάλου φόβου». Πρόκειται για ένα 
εικονογραφημένο βιβλίο ψυχοεκπαίδευσης και αυτοβοήθειας για γονείς και παι-
διά με τραυματικές εμπειρίες από πολέμους και από βιώματα ξεριζωμών. Μετά 
το πέρας του εργαστηρίου, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν το εικονογραφημένο 
βιβλίο για το ψυχολογικό τραύμα και οδηγίες για τη χρήση του, το οποίο είναι 
διαθέσιμο σε 10 γλώσσες. 

Η παραπάνω δράση εντάσσεται στα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας. 
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Ανακοίνωση 
της 

Υπηρεσίας 
Πρασίνου
Ό σ ο ι  δ η μ ότ ε ς 

ενδιαφέρονται για 
κλάδεμα δέντρων 
που βρίσκονται σε 
κοινόχρηστους δη-
μοτικούς χώρους, 
παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν με 
την διεύθυνση περι-
βάλλοντος του Δή-
μου Νάουσας στα τη-
λέφωνα 2332350344 
και 2332350364 ώ-
στε να υποβάλλουν 
το αίτημά τους. 

Την Κυριακή 
η 2η 

γουρουνοχαρά 
στη Φυτειά

Ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Φυ-
τειάς και οι κυνηγοί του χωριού διοργανώνουν 
την 2η γουρουνοχαρά στη Φυτειά,  την Κυριακή 
24 Φεβρουαρίου στις 12:30 μμ στον προαύλιο 
χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Φυτειάς. 
Με ανοιχτή πρόσκληση, καλούν τον κόσμο να 
δοκιμάσει δωρεάν μαγειρευτό αγριογούρουνο με 
τη συνοδεία ζωντανής παραδοσιακής μουσικής.

Ενδοσχολική επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών στο 4ο Δημοτικό 

Σχολείο Βέροιας
Τη ν  Τε -

τάρτη 20 Φε-
β ρ ο υ α ρ ί ο υ 
2019, πραγ-
ματοποιήθηκε 
ενδοσχολική 
επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών 
στο 4ο Δημο-
τικό Σχολείο 
Βέροιας.

Η επιμόρ-
φωση οργα-
νώθηκε από 
τη Διευθύντρια 
του σχολείου 
Αρίστη Κου-
κουρίκου, με θέμα «Μαθησιακές δυσκολίες και αντιμετώπισή τους με τη Μέθοδο ΚΟ-
ΛΟΒΟΣ».

Η «Μέθοδος ΚΟΛΟΒΟΣ» δημιουργήθηκε από τον ειδικό παιδαγωγό Γιώργο Κολο-
βό (από τη Νάουσα) μέσα στα 20 χρόνια της εκπαιδευτικής του πορείας στην Ειδική 
Αγωγή. 

Στόχος της μεθόδου είναι να βοηθήσει εξίσου παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και 
εκπαιδευτικούς στα Τμήματα Ένταξης, στα Τμήματα Υποδοχής ΖΕΠ, στα Τμήματα Ενι-
σχυτικής Διδασκαλίας και στις τυπικές τάξεις των σχολικών μονάδων.

Εισηγητής ήταν ό ίδιος ο Γιώργος Κολοβός, ο οποίος παρουσίασε τα βήματα που 
πρέπει να ακολουθήσει ένας εκπαιδευτικός κατά την εφαρμογή της μεθόδου, η οποία 
αποτελείται από 7 επίπεδα με αναπτυξιακή ακολουθία στη μαθησιακή διαδικασία, 
προχωρώντας από το απλό (εκμάθηση γραμμάτων) στο σύνθετο (συλλαβές, ανάγνω-
ση και γραφή λέξεων).

Παρόντες στην επιμόρφωση ήταν και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Γενικής 
Αγωγής, κ.Μακαρατζής Γιώργος και κ. Παπαγεωργίου Κατερίνα.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
υποστηρίζει και ενισχύει την αναβάθμιση 

15 δομών κοινωνικής φροντίδας 
Στην υποστήριξη 15 δομών της Κεντρικής Μακεδονίας, 

ώστε να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, προχωρά η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση, με την οποία θα 
ενισχυθούν σημαντικές κοινωνικές δομές σε όλη την Κεντρική 
Μακεδονία, προκειμένου να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υ-
πηρεσίες φροντίδας προς όσους έχουν ανάγκη, αλλά και για 
να εντάξουν στα προγράμματά τους περισσότερες υπηρεσίες.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «αξιοποιούμε τους διαθέ-
σιμους ευρωπαϊκούς πόρους, προκειμένου να βελτιώσουμε 
τις υπηρεσίες που απευθύνονται στις ευπαθείς πληθυσμιακές 
ομάδες, σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Στόχο έχουμε να 
ωφεληθούν από τη συγκεκριμένη δράση παιδιά και έφηβοι 
σε ανάγκη και κίνδυνο (ηλικίες 6 – 18 ετών) και οι οικογένειές 
τους, εξαρτημένα, απεξαρτημένα και υπό απεξάρτηση άτομα, 
καθώς και οροθετικοί. Δίνουμε τη δυνατότητα στις δομές κοι-
νωνικής φροντίδας, που παρέχουν σπουδαίες υπηρεσίες σε 
αυτές τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, να προχωρήσουν 
σε παρεμβάσεις με διάρκεια έως τρία χρόνια, διασφαλίζοντας 
το περιβάλλον προστασίας που παρέχουν και επεκτείνοντας 
το πολύτιμο κοινωνικό τους έργο».

Η δράση έχει ως στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπη-
ρεσιών από τις δομές πιστοποιημένων φορέων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας. Ενισχύει την επέ-

κταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών τους στις προαναφερθείσες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Οι παρεμβάσεις με διάρκεια έως τρία έτη είναι ενδεικτικά 
οι εξής:

-Δομές παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας σε παιδιά 
που είναι σε ανάγκη και σε κίνδυνο, καθώς και στήριξη των 
οικογενειών τους.

-Δομές παροχής υπηρεσιών στήριξης ευπαθών κοινωνι-
κών ομάδων και οικογενειών που βιώνουν ένδεια και αποκλει-
σμό.

-Υποστήριξη της έναρξης και της λειτουργίας Κέντρων Ημε-
ρήσιας Φροντίδας και στήριξης της οικογένειας.

-Υποστήριξη της έναρξης και της λειτουργίας Κέντρων Ανα-
φοράς και παροχή υπηρεσιών οικογενειακής συμβουλευτικής.

-Υποστήριξη της έναρξης και της λειτουργίας δομών με 
αντικείμενο εναλλακτικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για εξαρ-
τημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα και οροθετικούς.

-Υποστήριξη δομών για υπηρεσίες προσέγγισης και παρο-
χής υπηρεσιών στο δρόμο για εξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση 
άτομα και οροθετικούς.

-Υποστήριξης της έναρξης και της λειτουργίας Ξενώνων 
Βραχείας Φιλοξενίας για εξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα 
και οροθετικούς.

-Υποστήριξη της έναρξης και της λειτουργίας Κοινωνικών 
Ξενώνων Ανοιχτής Φιλοξενίας για εξαρτημένα ή υπό απεξάρ-
τηση άτομα και οροθετικούς.

Συνολικά υπολογίζεται ότι θα ενισχυθούν σε όλη την Κε-
ντρική Μακεδονία 15 δομές κοινωνικής φροντίδας, με συνολι-
κά έξι εκατομμύρια ευρώ.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

Κωστοχώρι 12-2-2019
Αριθ. Πρωτ.: 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού 

Συνεταιρισμού Διαχείρισης Αδιαιρέτου Δάσους Κωστοχωρίου,
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Ότι την 3η Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Κυριακή και 
ώρα 11.00 έως 12.00 μεσημβρινή στο Κωστοχώρι και στο 
Καφενείο του Π. Καταραχιά εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική 
δημοπρασία, η εκμίσθωση του αποκλειστικού δικαιώματος 
αποψιλωτικής υλοτομίας και απόληψης δασικών προϊόντων 
καστανιάς, δρυός και λοιπών πλατύφυλλων, ξυλώδους όγκου 
συνολικά 1.038,00 κ.μ. από τη δασική συστάδα 3β, δασικής 
θέσης Ρ. Κρυονέρι, Πουρνάρι του δασοκτήματος Κωστο-
χωρίου.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 2.000 ευρώ σε 
μετρητά ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Η τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα πραγματοποι-
ηθεί στις 10 Μαρτίου 2019 την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο 
τόπο και με τους ίδιους όρους.

Πληροφορίες: Αμβρακίδης Γεώργιος
Τηλέφωνα 23310 43868 κιν. 6979404580.

Ο Πρόεδρος
Αμβρακίδης Γεώργιος

Πρόσκληση 
στον ετήσιο χορό 

Ο Φιλανθρω-
πικός μη Κερδο-
σ κοπ ι κό ς  Σ ύ λ -
λογος Γονέων & 
Κηδεμόνων ΑμεΑ 
Ν. Ημαθίας και το 
Μικτό  Κέντρο Δι-
ημέρευσης Ημε-
ρήσιας Φροντίδας 
Απασχόλησης & 
Κατάρτισης  ΑμεΑ 
‘’ Τα Παιδιά της Ά-
νοιξης ‘’, έχουν τη 
χαρά να σας προ-
σκαλέσουν στον 
ετήσιο χορό που 
θα πραγματοποιη-
θεί την Παρασκευή 
22 Φεβρουαρίου 
και ώρα 20:30, στο 
Music Hall ΣΕΙΡΙΟΣ στο Μακροχώρι.

Ελάτε να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με 
ζωντανή λαϊκή και παραδοσιακή μουσική .

Πλήρες menu και απεριόριστο ποτό.
Τιμή πρόσκλησης 13€ το άτομο.

Το Δ.Σ του Συλλόγου
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«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»
«ΕΡΑΣΜΟΣ»

Πρόσκληση 
σε Γενική Συνέλευση

Καλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συλλόγου Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης με τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ», στις εικοσιπέντε (25) Φεβρουαρίου 
του 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μμ, στην αίθουσα πάνω από τον ισόγειο 
χώρο της πιτσαρίας «Παπαγάλος» (Ανοίξεως 104- Βέροια).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
- Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου έτους 2018 και 

ειδικός απολογισμός κρατικής επιχορήγησης.
- Απολογισμός Δράσεων 2018.
- Προϋπολογισμός Δράσεων 2019.
- Διάφορες Προτάσεις.
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στην παραπάνω 

οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδο-
μάδα στις τέσσερις (4) Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μμ και με τα ίδια 
παραπάνω θέματα.

Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη.
Για το Δ.Σ

Η Πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠΑ : Εκπαιδευτική 
εκδρομή  και ..ανοδική πορεία!

Οι μαθήτριες των τμημάτων αργυροχοίας και εικαστι-
κού κοσμήματος της ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας με επικεφαλής  τη 
δασκάλα τους,  Μάρα Κοκκίνου επισκεφθηκαν την Aθήνα  
το διήμερο 16-17 Φεβρουαρίου με αφορμή  - τι άλλο-  το 
κόσμημα! 

1η Στάση στο Μουσείο Μπενάκη όπου ξεναγήθηκαν α-
πό την κα Πολίτου σε νεότερες συλλογές του μουσείου,από 
τον 17ο αιώνα και μετά.

2η Στάση στο Μουσείο Λαλαούνη.Ίσως τομοναδικό μου-
σείο σύγχρονου κοσμήματος στην Ελλάδα όπου στεγάζεται 
στο παλιό εργαστήριο του Ηλία Λαλαούνη, όπου είχαν τη  
χαρά να τους ξεναγήσει - ο εξαιρετικός στο είδος του Βύρω-
νας Βαφειάδης- στις μόνιμες συλλογές του μουσείου.Είδαν 
περισσότερα από 4000 κοσμήματα και  μικρογλυπτά από 
50 συλλογές.

Η εκδρομή έκλεισε με την επίσκεψη στο Ζάππειο Μέγαρο όπου φιλοξενεί για 6η συνεχόμενη χρονιά την μεγαλύτερη έκθεση κοσμημάτων Έλληνων 
σχεδιαστών-δημιουργών:A jewel made in Greece.Διοργανώτρια και «ψυχή» της  έκθεσης η Κα Σαμόλη,   παρουσίασε στις μαθήτριες συμμετέχοντες 
δημιουργούς της έκθεσης αποκαλύπτωντας «μυστικά» της τέχνης του κοσμήματος.Οι μαθήτριες επίσης είχαν την τύχη να γνωρίσουν τον Κο Κουζούπη, 
Πρόεδρο του ΣυλλόγουΑργυροχρυσοχοων Αθήνας (ένας από τους αρχαιότερους συλλόγουςτης χώρας μας με έτος ίδρυσης το 1917).

Ενα ταξίδι,μία εκδρομή με τόσες εικόνες,παραστάσεις αποτελεί εφαλτήριο … τροφοδοτεί  για νέες ,ευφάνταστες δημιουργίες τις μαθήτριες της ΚΕΠΑ 
Δ.Βέροιας. Και του χρόνου , με υγεία! 

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ
 ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση 

στην πιτσαρία 
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

Η λέσχη μας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά της την 
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 το μεσημέρι, θα έχει συνεστί-
αση, στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην Ελιά. Η συμμετοχή κατ’ 
άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει: ουζάκι με μεζέ, κρεατικό, 
σαλάτα.

Ώρα προσέλευσης 13.00 μ.μ., για τη συμμετοχή σας τηλε-
φωνείστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Η 
λέσχη μας είναι ανοικτά καθημερινά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 
Πέμπτη, Παρασκευή, ώρες 10.30 – 12.30. Τηλ.: 23310 25654.

Το Δ.Σ.

Από 1η Μαρτίου 2019 
η Γ’ ομάδα 
βιωματικών
 σεμιναρίων 

του «Έρασμου»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμ-

βασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», διοργανώνει 
από 1η Μαρτίου την τρίτη ομάδα 
βιωματικών σεμιναρίων για ενήλι-
κες (δωρεάν), με θέματα που αφο-
ρούν την «Ταυτότητα», «Αυτογνω-
σία», «Αυτοεκτίμηση», «Αγχώδεις 
Διαταραχές (πανικού, αγοραφοβί-
ας, ύπνου, διατροφής, φοβίες)» και 
«Διαχείριση πένθους», με σκοπό 

να προσφέρει ερεθίσματα στους συμμετέχοντες να εκφρα-
στούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις 
εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνι-
κές δεξιότητες. 

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προαναφερ-
θέντα σεμινάρια, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως 
και 28/2/2019 καθημερινά:

Τηλέφωνα επικοινωνίας: από τις 9:00 - 14:00:
23310 74073 και 6976996699 
 e-mail:erasmos.veria@gmail.com
Website: www.erasmosverias.com

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία

Ανοιχτός 
διαγωνισμός 

λογότυπου για την  
Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Η  Εύξεινος Λέσχης Βέροιας διαπίστωσε  την  αναγκαιότητα  
για δημιουργία λογοτύπου της, προκειμένου  να  χρησιμοποιείται 
ως  ΄΄σήμα  κατατεθέν΄΄ με σκοπό την  κωδικοποιημένη   επι-
κοινωνία   της  με  όλους  τους  φορείς  και  τις  υπηρεσίες  που  
επικοινωνεί-αλληλογραφεί, αλλά  και να την κάνει εύκολα  αναγνω-
ρίσιμη  από  όλους.

Ο λογότυπος που  θα  επιλεγεί  πρέπει  να  απεικονίζεται από 
ένα  γράφημα που θα εκφράζει το σύνολο  των  ιστορικών  και  
παραδοσιακών  στοιχείων  του  συλλόγου (ύφος, φιλοσοφία, όρα-
μα, αξίες κλπ) και  το οποίο θα  μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε 
δράση του συλλόγου.

 Μετά  τα  προαναφερόμενα  προκηρύσσουμε  ανοιχτό  διαγω-
νισμό  μεταξύ των μελών και  φίλων  της  λέσχης, με  την  υποβο-
λή  προτάσεων μέχρι  10  Απριλίου  2019, για το πώς θα πρέπει 
να είναι ο λογότυπος της λέσχης  μας.

Για  το  σκοπό  αυτό  έχει   συγκροτηθεί επιτροπή που  θα 
κρίνει τις προτάσεις και θα τις παρουσιάσει στο ΔΣ ώστε να  α-
ποφασιστεί η καλύτερη ή  συνδυασμός  προτάσεων  και να γίνει 
ανάθεση σε επαγγελματία γραφίστα ο οποίος θα υλοποιήσει την 
απόφαση. 

Σας  προτρέπουμε  όλους μικρούς  και  μεγάλους να  συμμε-
τέχετε  καθότι δίνεται η δυνατότητα και  σε   άτομα που δεν έχουν 
γραφιστικές γνώσεις  να  καταθέσουν  τις  ιδέες  τους  αλλά  μπο-
ρεί  η  δικής  σας  πρόταση να  επιλεγεί  ως  λογότυπος  της  Ε.Λ. 
Βέροιας.

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

Τουμπουλίδης  Νικόλαος    Τογκουσίδου Ευαγγελία

Ο Χαράλαμπος Δαμιανίδης 
από το ΚΕΜΑΕΔ, στην 

εκπομπή «Έκτη Αίσθηση»
Η εκπομπή «Έκτη Αίσθηση» είναι η μοναδική εκπομπή στην Ελλη-

νική Τηλεόραση, σε σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας, που ασχολείται 
αποκλειστικά με θέματα αναπηρίας και απευθύνεται στους 1.500.000 
συμπολίτες μας με αναπηρία και στο σύνολο της κοινωνίας. O δημο-
σιογράφος, δικηγόρος Γιώργος Μπελίρης, ο οποίος είναι άτομο με 
τύφλωση, επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή, σε συνεργασία με 
τους υπόλοιπους συντελεστές. H εκπομπή ακολουθεί τη δεοντολογία, 
τη μεθοδολογία, τις προδιαγραφές και τον τρόπο προσέγγισης των 
ατόμων με αναπηρία, που έχουν υιοθετήσει οι δημόσιες τηλεοράσεις 
ευρωπαϊκών χωρών: ΒΒC, ZDF, FRANCE TELEVISIONS.

Δείτε το Σάββατο 23-2-19 και ώρα 12:30π.μ. το αφιέρωμα: « ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ»

Ο Χαράλαμπος Δαμιανίδης είναι 32 χρονών, έχει σπαστική τετρα-
πληγία και εκπαιδεύεται στο κέντρο Μέριμνας ΑμεΑ του Δήμου Βέροι-
ας. Η μητέρα του Χαράλαμπου, Μελίνα Δαμιανίδου, είναι εθελόντρια 
διευθύντρια του Κέντρου Μέριμνας και η ίδια άτομο με αναπηρία 

Δημοσιογραφική Έρευνα: Γιώργος Μπελίρης 
Ηχοληψία: Βασίλης Αγιαννίδης 
Εκτέλεση Παραγωγής: Ανοιχτοί Ορίζοντες
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγιανίδης 
Παρουσίαση: Γιώργος Μπελίρης 
 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου
 και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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Στ ο  π λ α ί σ ι ο 
των συναντήσε -
ων με εκπροσώ-
πους φορέων που 
πραγματοποιεί ο 
συνδυασμός μας, 
ο υποψήφιος Δή-
μαρχος κ. Κώστας 
Ναλμπάντης συ-
νοδευόμενος από 
τους κ.κ. Κιρκιλια-
νίδη Γιάννη, Παπα-
δόπουλο Απόστο-
λο, Πανταζόπουλο 
Δημήτρη, Συρό-
πουλο Δημήτρη 
και Βασίλη Μιχα-
λακάκη, επισκέ-
φθηκε στις 18 και 
19 Φεβρουαρίου 
τις υπηρεσίες του 
ΟΣΕ και της ΓΑΙΑ 
ΟΣΕ στην Θεσσα-
λονίκη. Συγκεκρι-
μένα, την Δευτέρα 
έγινε συνάντηση 
με τον προϊστάμε-
νο της Υπηρεσίας 
κυκλοφορίας του 
ΟΣΕ Μακεδονίας 
Θράκης κ. Χρήστο 
Τούρτα στον οποίο 
ο κ. Ναλμπάντης 
έθεσε μια σειρά 
θεμάτων που αφο-
ρούν τη βελτίωση 
της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Αλεξάνδρειας με την Θεσσαλονίκη. 

Ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ» αναφέρθηκε στον κομβικό 
ρόλο της Αλεξάνδρειας που βρίσκεται επάνω στις κεντρικότερες διασταυρώσεις οδικά 
και σιδηροδρομικά (ΠΑΘΕ-ΕΓΝΑΤΙΑ, Σ.Σ. Πλατέως, εγγύτητα στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης) 
γεγονός που δίνει το πλεονέκτημα για την χωροθέτηση και δημιουργία ενός διεθνούς ε-
μπορικού κέντρου, έργο το οποίο είναι εκ των βασικών στόχων για την προσεχή 4ετία. Η 
υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού στόχου, περνά μέσα από την βελτίωση της σιδηροδρο-
μικής σύνδεσης της περιοχής τόσο προς δυσμάς όσο και ανατολικά, με τη βελτίωση της 
σιδηροδρομικής υποδομής που θα συμβάλει τα μέγιστα στον τομέα των μεταφορών. 

Απ τη μεριά του ο προϊστάμενος της υπηρεσίας κυκλοφορίας του ΟΣΕ, εξέφρασε την 
ικανοποίηση του για τον σχεδιασμό ενός τόσο σημαντικού έργου και διαβεβαίωσε ότι ο 
ΟΣΕ θα είναι αρωγός μιας τέτοιας προσπάθειας. Ο κ. Τούρτας, διαβεβαίωσε επίσης ότι υ-
πάρχει η δυνατότητα επέκτασης προαστιακών δρομολογίων τουλάχιστον μέχρι την Βέροια 
καθώς επίσης, η δυνατότητα μελλοντικά δημιουργίας σταθμού Logistic για τη διακίνηση 
των αγροτικών προϊόντων. Αναφέρθηκε επίσης στην εγκατάσταση ολοκληρωμένου συ-
στήματος σηματοδότησης, τηλεδιεύθυνσης και ηλεκτροκίνησης. Στα σχέδια του ΟΣΕ είναι 
η χάραξη νέας γραμμής Θεσσαλονίκης-Γιαννιτσών-Εδέσσης, που θα αφορά και το Δήμο 
Αλεξάνδρειας. 

Με την ευκαιρία συζητήθηκε η παραχώρηση λωρίδας για δημιουργία ποδηλατοδρόμου 
από την Αλεξάνδρεια έως τον Λουτρό παράλληλα με τις γραμμές του τραίνου, γεγονός 
που είναι εφικτό εφόσον ο Δήμος δείξει ενδιαφέρον στο μέλλον.

Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στην ΓΑΙΑ ΟΣΕ, με το στέλεχος της υπηρε-
σίας Μηχανικό κ. Βασίλη Διαμαντάκη και ο κ. Ναλμπάντης έθεσε το θέμα της αξιοποίησης 
από το Δήμο προς όφελος των δημοτών, συγκεκριμένων ανενεργών περιουσιακών στοι-
χείων της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα συζητήθηκε η προοπτική της παραχώρη-
σης του διώροφου κτηρίου που βρίσκεται προς της διάβαση 
της Καψόχωρας, με όλο τον αύλειο χώρο. Ο κ. Διαμαντάκης 
διαβεβαίωσε ότι μπορεί να υπάρξει μνημόνιο συνεργασίας με-
ταξύ του Δήμου και της ΓΑΙΑ ΟΣΕ, ώστε διάφορα ακίνητα που 
σήμερα παραμένουν αναξιοποίητα, όπως για παράδειγμα το 
κτήριο του παλιού μηχανοστασίου στο Πλατύ, να ενταχθούν 
από το Δήμο σε μελέτες για την αξιοποίηση τους. Στη διάθεση 
του Δήμου επίσης μπορεί να τεθεί μουσειακό υλικό, βαγόνια, 
μηχανές κτλ, το οποίο μπορεί να κοσμεί χώρους που θα αξιο-
ποιηθούν. Απ τη μεριά του ο κ. Διαμαντάκης τόνισε ότι υπάρ-
χει σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η μελέτη για την ηλεκτροκίνηση 
από Θεσσαλονίκη προς Βέροια και με το ενδιαφέρον του ο 
Δήμος μπορεί να βοηθήσει στην ολοκλήρωση της.

Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν με τη διαβεβαίωση εκ 
μέρους του κ. Ναλμπάντη, ότι εφόσον επιτευχθεί η ανάληψη 
της διοίκησης του Δήμου, ότι συζητήθηκε θα γίνει πράξη απ τη 
μεριά της νέας Δημοτικής Αρχής.

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας 
Νικομήδειας Ημαθίας «Η ΑΓΑΠΗ»

Ανακοίνωση
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας ¨Η 

ΑΓΑΠΗ¨ ενημερώνει όλα τα μέλη του ότι την Κυριακή 24 Φε-
βρουαρίου 2019 στις 11:00 στα γραφεία του συλλόγου, συ-
γκαλεί εκλογοαπολογιστική συνέλευση.Παράλληλα την Κυριακή 
24 Φεβρουαρίου από 09:00 – 13:00 θα υπάρχει και αιμοδοσία 
σε συνεργασία με το νοσοκομείο Βέροιας και κοπή της βασιλό-
πιτας 10:30.Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή για 
εκλογή στα όργανα του συλλόγου (διοικητικό συμβούλιο, ελε-
γκτική επιτροπή) μπορούν να το κάνουν έως την Παρασκευή 
22 Φεβρουαρίου στα κιν. 6973518504 Ευτυχία, 6938954944 
Ιορδάνης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αλεξάνδρεια  21-02-2019

Αριθ. Πρωτ.   3240
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  
Δ. Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
    
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι:
Την 4η Μαρτίου  του έτους 2019  ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 10:00 – 11:00   θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προ-
φορική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας 
για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων  της Δ.Κ. Αλεξάνδρειας  
του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην οποία μπορούν να συμμε-
τέχουν μόνο δημότες - κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας 
Αλεξάνδρειας.

Πρώτη επαναληπτική   ορίζεται η 12η  Μαρτίου 2019  
ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, στην οποία μπορούν να συμμε-
τέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 18η    Μαρτίου 2019 
ημέρα Δευτέρα  την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμε-
τέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχο-
νται στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Περιβάλλοντος και 
Καθαριότητας – Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, στην οδό Ελ. 
Βενιζέλου 2 στην Αλεξάνδρεια, όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στο τηλέφωνο 23333 51304.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αλεξάνδρεια  21-02-2019

Αριθ. Πρωτ.   3239
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 
33 & 34 (ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) ΠΟΥ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι:
Την 4η Μαρτίου  του έτους 2019  ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 09:00 – 10:00   θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προ-
φορική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας 
για την εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 33 & 34 (ενιαίο κατά-
στημα), που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας 
Δήμου Αλεξάνδρειας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν 
δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Επαναληπτική   ορίζεται η 12η   Μαρτίου 2019  ημέρα 
Τρίτη την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει ο-
ποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχο-
νται στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Περιβάλλοντος και 
Καθαριότητας – Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, στην οδό Ελ. 
Βενιζέλου 2 στην Αλεξάνδρεια, όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στο τηλέφωνο 23333 51304.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 

«Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ»
 
 Γνωστή για εμάς τους μεγαλύτερους ,η ελληνική  κοι-

νωνική  ταινία της Φίνος Φιλμ, με θεματολογία, την σύγ-
χρονη διαφθορά της εποχής εκείνης ,οι εκτρώσεις και ο 
τεντιμποϊσμός που δυστυχώς υπάρχουν  μέχρι και σήμερα 
και σε πολλά  μάλιστα επίπεδα και μορφές. Λένε ότι εκεί 
όπου υπάρχει κατήφορος ,υπάρχει και ανήφορος. Κάτι 
τέτοιο όμως  δεν συμβαίνει πάντα και δεν ευσταθεί ,γιατί  
όπως υπάρχουν δρόμοι χωρίς επιστροφή  ουτοπικά, έτσι 
υπάρχουν και κατηφόρες  χωρίς  ανηφόρες. Πρόκειται ου-
σιαστικά για ολισθηρούς  μονοδρόμους ,που καταλήγουν 
στον απύθμενο βυθό ή αλλιώς τέλμα του πολιτικού αμορα-
λισμού. Είναι  δηλαδή η θεσμική εκτροπή  στην οποία έχει 
οδηγηθεί  ερήμην, ολόκληρος ο ελληνικός λαός, του οποίου  
η εκπεφρασμένη  βούληση μέσω δημοκρατικών διαδικασι-
ών (συλλαλητήρια, ανακοινώσεις δια του τύπου ,δημόσια 
κατακραυγή) αγνοήθηκε παντελώς λοιδορήθηκε και  εξα-
πατήθηκε τεχνηέντως.  Η καιροσκοπική φιλοδοξία, η αλαζο-
νεία, οι υποσχετικές κάποιων που καθορίζουν τις τύχες μας, 
οι αθρόες μεταγραφές και οι συναλλαγές που ενδεχομένως 
να έλαβαν χώρα, μας οδήγησαν σε καταστάσεις δεδομέ-
νες και τελεσίδικες που  ούτε οι κάτοικοι της Μιανμάρ  θα 
τις  δεχόταν. Λαοί τους οποίους υποτιμάμε για το επίπεδο 
της δημοκρατίας τους, όπως λόγου χάριν οι γείτονές μας 
Αλβανοί, σήμερα την διεκδικούν και την απαιτούν με όλα 
τα αντιστασιακά μέσα που διαθέτουν, με δυναμική ανεί-
πωτη και θάρρος απαράμιλλο, αντιθέτως εμείς  αυτήν που 
διαφυλάττουμε ως κόρη οφθαλμών, απλά την παραχωρή-
σαμε στα Ελληνικά κέντρα αποφάσεων «αβρόχοις  ποσίν 
» ,ώστε να γίνει όργανο υφαρπαγής και καταδολίευσης των 
κεκτημένων. Με άλλα λόγια  «βγάλαμε τα μάτια μόνοι μας» 
όπως λέει ο σοφός λαός. Έχουμε και άλλα να χάσουμε εάν 
συνεχίσουμε να ενεργούμε τοιουτοτρόπως πεσιμιστικά. Έ-
να πολιτικό κόμμα έμεινε ακόμη που  θα μας σώσει από τον 
λήθαργο της αβουλίας και του ζαμανφουτισμού . Το όνομα 
αυτού είναι: ΞΥΠΝΗΣΤΕ!

 
Γουγουλέφας Ε.

«ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ»
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Η Εύξεινος Λέσχη 

Ποντίων Νάουσας – Ε-
θνική Βιβλιοθήκη Αρ-
γυρουπόλεως «Ο Κυ-
ριακίδης» διοργανώνει 
για 3η φορά την μου-
σικοχορευτική παρά-
σταση, φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα, με τίτλο 
«ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ, η πα-
ράδοση της Ελλάδας», 
η οποία θα πραγματο-
ποιηθεί το Σάββατο 2 
Μαρτίου και ώρα 8:30 
μ.μ. στο Δημοτικό Θέα-
τρο Νάουσας. Η φετινή 
εκδήλωση πραγματο-
ποιείται για την στήριξη 
του Νοσοκομείου Νά-
ουσας, μέσω του Συλ-
λόγου Φίλων αυτού.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν το Λύκειο Ελληνίδων Νά-
ουσας, ο Όμιλος Περιβάλλοντος και Πολιτισμού «ΑΡΑΠΙ-
ΤΣΑ», ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΥΡΣΟΣ», ο Σύλλογος 
Βλάχων Νάουσας και τα τμήματα Παραδοσιακών Χορών 
της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας. Την παράσταση θα πλαι-
σιώσει μουσικά πλήθος καλλιτεχνών, ενώ, αυτή, γίνεται με 
την αρωγή του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, στα πλαί-
σια των εκδηλώσεων της Αποκριάς. 

Οικ. Ενίσχυση 4 € (Τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο 
Φίλων Νοσοκομείου Νάουσας).

Εισιτήρια διατίθενται στα γραφεία της Ευξείνου Λέσχης 
Νάουσας και στο κατάστημα Αέναη γη (Δημαρχίας 6). 

Βάσεις συνεργασίας με ΟΣΕ και ΓΑΙΑ-ΟΣΕ
Ο Κ. Ναλμπάντης με συνεργάτες του 

συναντήθηκαν 
με στελέχη των επιχειρήσεων

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΣΕ ΜΕ κ. ΤΟΥΡΤΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΑΙΑ ΟΣΕ με κ. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ
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Γ’ Εθνική 2ος όμιλος
ΠΣΒέροια-Εδεσσαϊκόςδιαιτητής
οκ.Μπεκιάρης(Καρδίτσας)

Απο την ΚΕΔ της ΕΠΟ ανακοινώθηκαν οι διαιτητές και 
βοηθοί που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 20ης αγω-
νιστικής στο πρωτάθλημα της γ’ εθνικής και στον 2ο 

όμιλο. Τον αγώνα της Βέροιας  με τον Εδεσσαϊκό  θα διευθύνει 
ο κ. Μπεκιάρης από τον Σύνδεσμο της Καρδίτσας , ενώ το παι-
χνίδι Αλμωπού - Νίκη Αγκαθιάς ο κ. Πάνος  από τον σύνδεσμο 
Ηπείρου. 

Aναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές
Μελιτέας Μελίτης - Κουφάλια διαιτητής ο κ. Κεχαγιάς από τον σύνδεσμο της Κο-

ζάνης βοηθοί οι κ.κ Μπαλιάκας και Βογδόπουλος (Κοζάνης)  
Κύμινα- Αγρ. Αστέρας διαιτητής ο κ. Μιχούλιας (Μακεδονίας) βοηθοί οι κ.κ Σιανί-

δης και Χατζηβασιλείου (Μακεδονίας) 
ΠΣ Βέροια- Εδεσσαϊκός διαιτητής ο κ. Μπεκιάρης (Καρδίτσας) βοηθοί οι κ.κ Στε-

φανής και Βογιατζής (Καρδίτσας) 
Άρης Παλαιοχωρίου -ΑΣ Γιαννιτσά διαιτητής ο κ. Πολυχρόνης ( Πιερίας) βοηθοί οι 

κ.κ Βρούζος και Κουτσικανίδης (Πιερίας) 
Αλμωπός Αριδαίας- Νίκη Αγκαθιάς διαιτητής ο κ. Πάνος (Ηπείρου) βοηθοί οι κ.κ 

Φαλτάκας (Γρεβενών) και Πάνος Σ. (Ηπείρου) 
Λαγκαδάς - Μακεδονικός διαιτητής ο κ. Μαμασούλας (Μακεδονίας) βοηθοί οι κ.κ 

Ανδρέου και Παπαδοπούλου Ζωή.(Μακεδονίας) 
Τρίγλια- Αμύνταιο διαιτητής ο κ. Παραδεισόπουλος (Πιερίας) βοηθοί οι κ.κ Μη-

νούδης και Καλορογιάννης (Πιερίας )

Στην συνέντευξη τύπου 
που ακολούθησε μετά 
την λήξη του εξ αναβο-

λής αγώνα της ΒΕΡΟΙΑΣ στα 
Γιαννιτσά (0-0), οι προπονη-
τές των δύο ομάδων έκαναν 
τις παρακάτω δηλώσεις:

ΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ: «Θέλω να 
δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδο-
σφαιριστές της ομάδας μας για την σημε-
ρινή προσπάθεια απέναντι σε έναν πολύ 
δύσκολο αντίπαλο και σε έναν πολύ κακό 
αγωνιστικό χώρο και για τις δύο ομάδες, 
ο οποίος καθ’ όλη τη διάρκεια του παι-
χνιδιού δημιούργησε προβλήματα για να 
παιχτεί καλό ποδόσφαιρο.

Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο στηρί-
χθηκε στην δύναμη και στις μονομαχίες. 
Και στα δύο ημίχρονα και εμείς και οι 
αντίπαλοί μας δημιουργήσαμε κάποιες 
προϋποθέσεις, κάποιες ευκαιρίες για να 
πετύχουμε ένα τέρμα, αλλά αυτό δεν 
κατέστη δυνατό. Ήταν ένα παιχνίδι που 
έτσι όπως εξελίχθηκε, όποια ομάδα έβα-
ζε γκολ θα έπαιρνε και τη νίκη.

Μπορεί να μην πήραμε τη νίκη αλλά 
μου άρεσε που η ομάδα το κυνήγησε 
και πίεσε για το αποτέλεσμα αλλά δεν τα 
καταφέραμε. Συγχαρητήρια στους παί-
κτες. Αυτό που προέχει είναι να ξεκουρα-
στούμε γιατί πολύ σύντομα, την Κυριακή, 
έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην 
έδρα μας με τον Εδεσσαϊκό.

Να συγκεντρωθούμε στο στόχο και 
συγχαρητήρια και πάλι στους παίκτες 
για το βαθμό που πήραν σε μία πολύ δύ-

σκολη έδρα. Βάσει των συνθηκών, όπως 
ήταν ο κακός αγωνιστικός χώρος, είμαι 
ικανοποιημένος από την προσπάθεια 
που έκαναν τα παιδιά.

Εύχομαι στον Τίμο και την ομάδα του 
καλή συνέχεια στο υπόλοιπο του πρωτα-
θλήματος».

ΤΙΜΟΣ ΚΑΒΑΚΑΣ: «Για εμάς ήταν 
ένα δύσκολο παιχνίδι αυτό με τη ΒΕΡΟΙΑ 
σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο και για 
τις δύο ομάδες. Αν μη τι άλλο και οι δύο 
ομάδες προσπάθησαν να παίξουν, αλλά 
εμείς είχαμε προσαρμόσει την τακτική 
μας στις ανάγκες του παιχνιδιού αφού 
ξέρουμε ότι η ΒΕΡΟΙΑ είναι μία ομάδα 
που πιέζει ψηλά, με καλή οργάνωση και 
με συνεχείς νίκες.

Κάναμε τρεις καλές ευκαιρίες για να 
πετύχουμε ένα τέρμα. Δεν τα καταφέρα-
με αλλά είμαστε ευχαριστημένοι και με 
το βαθμό της ισοπαλίας που πήραμε. 

Παίζαμε με μία εξαιρετικά δύσκολη και 
αθλητική ομάδα που έχει βρει τον τρόπο 
σε αυτή την κατηγορία να κερδίζει τα 
παιχνίδια, να έχει την ουσία και για μένα 
αυτό είναι που μετράει.

Συγχαρητήρια στους παίκτες μου γιατί 
σήμερα ήμασταν όλοι πολύ συγκεντρω-
μένοι στο παιχνίδι. Αν εξαιρέσουμε το 
παιχνίδι με τον Εδεσσαϊκό, βλέπουμε 
ότι η ομάδα μας έχει μία σταθερότητα, 
μία βελτίωση και να αποκτάει μία ομοι-
ογένεια.

Να δώσω συγχαρητήρια στον Σάκη 
που μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής και 
σαν άνθρωπος και σαν προπονητής. Και 
φυσικά στη ΒΕΡΟΙΑ στην οποία αγω-
νίστηκα πολλά χρόνια εύχομαι να είναι 
αυτή που θα κερδίσει το πρωτάθλημα και 
θα το κερδίσει».

πηγή kerkidasport.gr

ΣάκηςΘεοδοσιάδης: «Βαθμός σε δύσκολη έδρα» 
ΔάκηςΚαβακάς: «Πρωταθλήτρια η ΒΕΡΟΙΑ»

Αναβολή δύο αγώνων της Α΄ 
ερασιτεχνικής του Σαββάτου 23/2/2019

Από την επιτροπή Πρωταθλήμα-
τος και Κυπέλλου της Ένωσης ανα-
κοινώνεται ότι οι κάτωθι αγώνες πρωτ/
τος της Α’ Ερασιτεχνικης που ήταν 
προγραμματισμένοι για το ΣΆΒΒΑΤΟ 
23.02.2019 μεταξύ των ομάδων

1.-ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.
ΠΛΑΤΕΟΣ και

2.-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ-ΠΑΟΚ 
ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ

ΑΝΑΒΑΛΟΝΤΑΙ και θα διεξα-
χθούν σε άλλη ημερομηνία που θα 
ορίσει η Επιτροπή Πρωτ/τος.

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί το παιχνίδι Φί-
λιππος Βέροιας – Έσπερος Λαμίας για την 19η αγωνιστική 
του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Δημήτρη Γκίμα θα υπο-
δεχθεί στο Δ.Α.Κ “Δημήτριος Βικέλας” την ομάδα της Λαμίας 
θέλοντας την νίκη που θα την βοηθήσει να κάνει ακόμη ένα 
βήμα προς τον στόχο της παραμονής.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 17:00 και διαιτητές του αγώνα 
θα είναι οι κ.κ Λόρτος-Γραικός

2ος Όμιλος
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου
Βικέλας 17.00 Φίλιππος Βέροιας-Έσπερος Λαμίας Λόρ-

τος-Γραικός (Μελανίδης)
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου

Μ. Τσίκινας 19.00 ΧΑΝΘ-Ερμής Λαγκαδά Θεοδώρου-Γαζέ-
τας (Αστρεινίδης)

Γέφυρας 17.00 Γέφυρα-Προποντίς Χαλκ. Σιμητόπου-
λος-Λουλουδιάδης (Παραλικίδης)

Αγρινίου 17.00 Αγρίνιο-Στρατώνι Καμήτσος-Μαρινάκης 
(Μπέστιας)

Φαρσάλων 17.00 Φάρσαλα-Φαίακας Κέρκυρας Ντού-
ρας-Δημάδης (Μόρφη)

Πευκων 17.00 Μαχητές Δόξα Πευκων-Μακεδονικός Τσιρ-
τσιμάλης-Τζιοπάνος Γ. (Δροσόπουλος)

Σερρών 17.00 Ίκαροι Σερρών-Νίκη Βόλου Ταρενίδης 
Στ.-Μπακάλης (Δραγκίογλου)

Ελευθερούπολης 17.00 Ελευθερούπολη-Ανατόλια Ευφραι-
μίδης-Ταρενίδης Κ. (Μπρίγκος)

Μπάσκετ Β’
ΤοΣάββατομεΈσπεροΛαμίαςοΦίλιππος



Για δεύτερη φορά μέσα σε μια 
εβδομάδα πάτησαν το αγωνιστι-
κό ταπί οι κορασίδες του ΑΟΡΓ 

Βέροιας, Καλοϊδου Κωνσταντινα και 
Δουλκεριδου Ελένη, αγωνιζόμενες στο 
Κύπελλο Ελπίδων, την διοργάνωση 
που φέρνει αντιμέτωπες τις 40 καλύτε-
ρες αθλήτριες, βάση της περσινής τους 
κατάταξης, της Κ. & Β. Ελλάδας με τις 
αντίστοιχες της Ν. Ελλάδας. 

Πραγματοποιήθηκε ένας εξαιρετικός αγώνας πο-
λύ υψηλού επιπέδου, στον οποίο οι αθλήτριες του 
ΑΟΡΓ αντεπεξήλθαν επάξια των προσδοκιών που 
δημιούργησαν με την προηγούμενη εμφάνιση τους, 
αν και ήταν εμφανώς κουρασμένες από την προ μιας 
εβδομάδας εμφάνισης τους, πιστοποιώντας ότι τα 
αποτελέσματα τους μόνο πυροτέχνημα δεν μπορούν 
να θεωρηθούν.  

Η Καλοϊδου Κωνσταντινα απέδειξε για άλλη μια 
φορά ότι είναι ίσως η ποιο σταθερή αθλήτρια εκτε-
λώντας και τα τέσσερα προγράμματα της με πάθος.  
Βαθμολογήθηκε με 10700 βαθμούς στο σχοινί κατα-

λαμβάνοντας την 12η θέση, με 11250 βαθμούς στο 
στεφάνι και την 11η θέση, με 11300 βαθμούς στις 
κορίνες και την 10η θέση, ενώ άφησε το καλύτερο 
για το τέλος εκτελώντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμ-
μα στην μπάλα όπου βαθμολογήθηκε με 12100 
βαθμούς ξεσηκώνοντας την κερκίδα και κατέκτησε 
το χάλκινο μετάλλιο. Στην γενική κατάταξη όπου με-
τρούσαν μόνο τα τρία καλύτερα προγράμματα κάθε 
αθλήτριας κατέλαβε την 6η θέση όντας 3η καλύτερη 
από την Κ. & Β. Ελλάδα.

Η Ελένη Δουλκεριδου είχε να αντιμετωπίσει εκτός 
από την κούραση του προηγούμενου αγώνα και το 
γεγονός ότι εγκατέλειψε τον αγώνα λόγω της αδια-
θεσίας που ένιωσε καθώς και το άγχος να επανέλθει 
στις υψηλά βαθμολογούμενες εμφανίσεις. Αντεπε-
ξήλθε επάξια στις απαιτήσεις του αγώνα καταλαμβά-
νοντας την 14η θέση στο σύνολο (5η καλύτερη από 
την  Κ. & Β. Ελλάδα). Στα επί μέρους όργανα ήταν 
2η στο πρόγραμμα με στεφάνι με 12000 βαθμούς 
εκτελώντας ένα καθηλωτικό πρόγραμμα, 14η στο 
σχοινί με 10500 βαθμούς, ενώ μια ατυχία στην μπά-
λα όπου βαθμολογήθηκε με μόλις 8600 βαθμούς και 
μια στις κορίνες με 9550 βαθμούς την άφησαν πίσω 
στην γενική κατάταξη.  

Δήλωση του Προέδρου του ΑΟΡΓ Βέροιας κ Ευ-
θυμίου Χωματά : 

Δεν θα κουραστώ ποτέ να δίνω συγχαρητήρια 
στις αθλήτριες μας και τις προπονήτριες τους Σανσα-
ριδου Μαρία, Χωματα Κυριακή, Δίντση Βασιλική και 
την δασκάλα του μπαλέτου Natalia Knyazeva, όχι για 
τα αποτελέσματα τους αλλά για την αδιάκοπη προ-
σπάθεια και αυταπάρνηση που δείχνουν κάθε μέρα. 
Το αποτέλεσμα κρίνεται μέσα σε μόνο 1.5 λεπτό ενώ 
πίσω του κρύβονται ατελείωτες ώρες προπόνησης 
και προετοιμασίας. Χαίρομαι πραγματικά για όλες 
τις αθλήτριες του συλλόγου, αυτά τα “παιδιά” μου, 
γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουν αρκετές αντιξοότητες 
σχετικά με τις συνθήκες προπόνησης τους σε σχέση 
ειδικά με τις αθλήτριες από την Αθήνα και την Θεσ-
σαλονίκη όπου οι συνθήκες προπόνησης είναι πολύ 
καλύτερες από τις δικές μας. 

Την Κυριακή 
17 Φεβρου-
αρίου 2019 

πραγματοποιή-
θηκε με μεγάλη 
επιτυχία ο ετήσιος 
χορός των μελών 
και φίλων του 
Πήγασου Ημαθί-
ας στον φιλόξενο 
χώρο του Ξενοδο-
χείου «Λοζίτσι». 
Η βραδιά ξεκίνη-
σε με τη θερμή 
υποδοχή των 
υπευθύνων του 
ξενοδοχείου και 
των διοργανωτών 
προς τις οικογέ-
νειες που τίμησαν 
τον χορό.

Ο φιλόξενος και άνετος 
χώρος και το εξυπηρετικό 
προσωπικό του ξενοδο-
χείου προδιέθεταν ότι η 
βραδιά θα είναι υπέροχη!  
Κατά τη διάρκεια του χορού 
ο πρόεδρος του συλλό-
γου κ. Πασίδης Αθανάσιος 
βράβευσε τους αθλητές και 
αθλήτριες της αγωνιστικής 
και προαγωνιστικής ομά-
δας οι οποίοι διακρίθηκαν 
κατά το έτος 2018 αλλά και 
τους νεαρούς αθλητές των 
ακαδημιών. Κατά τη σύντο-
μη ομιλία του ο κ. Πασίδης 
τόνισε ότι «η σκληρή δου-
λειά και οι προσπάθειες 
που γίνονται σε όλα τα τμή-
ματα κολύμβησης του συλ-
λόγου αποδίδουν καρπούς 
και ανταμείβονται πάντα, 
πλάθοντας αθλητές με αρε-
τές και πολλές φιλοδοξίες 
για το μέλλον». Οι βραβεύ-
σεις συνεχίστηκαν και βρα-
βευθέντες ήταν πλέον οι 
προπονητές των τμημάτων 
- Αμπατζίδης Στυλιανός, 
Μπογδαμπεϊδης Γεώργιος 
και Φιλιμέγκας Αθανάσιος - οι οποί-
οι με τον επαγγελματισμό που τους 
διακρίνει και το παιδαγωγικό τους 
έργο, πετυχαίνουν να ανεβάζουν 
τον Πήγασο στα «υψηλότερα σκα-
λοπάτια» της κολύμβησης. 

Στη συνέχεια η κλήρωση των 
δώρων της λαχειοφόρου έφερε 
στους τυχερούς πολλά χαμόγελα! 
Οι τυχεροί αριθμοί που κέρδισαν 
τα δώρα είναι: 

- Ο αριθμός 823 κέρδισε ένα 
2ήμερο ταξίδι για ένα ζευγάρι, στο 
Μπάνσκο της Βουλγαρίας. 

- Ο αριθμός 544 κέρδισε ένα 
tablet 10΄΄. 

- Οι αριθμοί 467, 482 και 710 
κέρδισαν από μία συνδρομή στο 
Πήγασος Aqua Center. 

Η βραδιά έκλεισε με πολύ χορό 
στους ρυθμούς ελληνικών και ξέ-
νων τραγουδιών. Έκπληξη αποτέ-
λεσαν οι χορευτικές ικανότητες των 
λιλιπούτειων αθλητών μας!! 

Το Δ.Σ. του Πήγασου Ημαθίας 
ευχαριστεί όλους όσους τίμησαν 
με την παρουσία τους τον ετήσιο 
χορό του και εύχεται καλή συνέχεια 
στις αγωνιστικές υποχρεώσεις ό-
λων των αθλητών.

CMYK
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Επιτυχιών συνέχεια του ΑΟΡΓ 
Βέροιας στο Κύπελλο Ελπίδων

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
ο ετήσιος χορός του Πήγασου

Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στο 
TENIS CLUB SARANTOVRISES, η ακα-
δημία τέννις έκοψε την βασιλόπιτά της. 
Ο πρόεδρος της ακαδημίας κ. Κυριακό-
πουλος Νίκος ευχαρίστησε όσους στέκο-
νται δίπλα και υποστηρίζουν την συνεχή 
προσπάθεια που γίνεται για την διάδο-
ση και ανάπτυξη του αθλήματος. Επίσης 
τους αθλητές της ακαδημίας, μικρούς και 
μεγάλους για την προσπάθεια που κατα-
βάλλουν, καθώς και τους γονείς τους που 
στηρίζουν την προσπάθειά τους. Τόνισε ε-
πίσης την πολύ καλή παρουσίακαι τις δια-
κρίσεις των αθλητών της ακαδημίας σε ό-
λες τις εγχώριες διοργανώσεις ( Ε3,Ε2,Ε1 
και Πανελλήνια πρωταθλήματα), καθώς 
και σε διεθνείς διοργανώσεις(Τennis 
Europe, I.T.F.).Tυχερή της εκδήλωσης η 
μικρή αθλήτρια Αφεντούλη Ελευθερία που 
μαζί με το φλουρί κέρδισε και ένα σάκο 
του τέννις. Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους οι αθλητές, γονείς και φί-
λοι της ακαδημίας, καθώς και ο ιδιοκτήτης 
του ΤENIS CLUB SARANTOVRISES κ. 
Κανδύλας Στέλιος.

ΚοπήπίταςτηςSARANTOVRISES
TENISACADEMY
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Την πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα 
έκοψε στις  

(20/2) το ανδρικό 
τμήμα χάντμπολ του 
Α.Π.Σ. “Φίλιππος” 
Βέροιας στον ζεστό 
και φιλόξενο χώρο του 
εστιατορίου “Φλαμου-
ριές”. 

Το παρών έδωσαν ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου Γιώργος 
Φύκατας, ο Γενικός Γραμμα-
τέας Παπαϊωάννου Γρηγό-
ρης, ο Προπονητής Ευθύμης 
Πιπελίδης καθώς και ο Έφο-
ρος του τμήματος Βασίλης 
Τουλιόπουλος.

Όπως κάθε φορά, το κλίμα 
ήταν οικογενειακό και η Διοί-
κηση μοίρασε ευχές για καλή 
χρονιά και πολλές επιτυχίες 
στο αγωνιστικό τμήμα.

Το τυχερό φλουρί έπεσε 
στον αθλητή Τάσο Τσαμου-
ρίδη, στον οποίο δόθηκε μια 
επετειακή μπλούζα του Φιλίπ-
που Βέροιας.

Ευχαριστούμε τους υπεύ-
θυνους του εστιατορίου “Φλα-
μουριές” για την παραχώρη-
ση του χώρου, την ποιότητα 
των υπηρεσιών και το απο-
λαυστικό γεύμα.

Σε μια όμορφη εκδήλωση στο 
κλειστό γήπεδο του Προμηθέα στη 
Βέροια η Ακαδημία μπάσκετ του Φι-
λίππου Βέροιας έκοψε το απόγευμα 
του Σαββάτου (16/2), την πρωτο-
χρονιάτικη πίτα της. Μια ξεχωριστή 
εκδήλωση για τα παιδιά που μαθαί-
νουν τα μυστικά του μπάσκετ. Τον 
παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο 
πρόεδρος του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας 
κος Στέργιος Διαμάντης, ο πρόεδρος 
της διοικούσας επιτροπής κος Λαζός 
Ηλίας, οι προπονητές της ανδρικής 
ομάδας Γκίμας Δημήτρης και Χρή-
στος Μπλατσιώτης, οι προπονητές 
των ακαδημιών Μανώλης Λευκόπου-
λος, Θοδωρής Τσάτσας, Χριστόφο-
ρος Κουρουζίδης  και Φαίδων Παρα-
πούρας και οι παίκτες της ανδρικής 
ομάδας Φαίδων Παραπούρας, Δη-
μήτρης Σουτζόπουλος, Φωτής Κα-
βαργύρης, Βαγγέλης Σισμάνης και 
Δημήτρης Τσεσμετζίδης.

Ο προπονητής της ανδρικής ο-
μάδας Δημήτρης Γκίμας προλόγισε 
την εκδήλωση τονίζοντας : “Μας τιμά 
πολύ η παρουσία σας. Θεωρούμε 
πως είμαστε μια οικογένεια και όσο 
περνά ο καιρός αυτή η οικογένεια 
μεγαλώνει περισσότερο. Εύχομαι 
να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία 
και ευτυχία.” στη συνέχεια τον λόγο 
πήρε ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ Δήμου 
Βέροιας κος Στέργιος Διαμάντης ο ο-
ποίος είπε : “Ο Φίλιππος Βέροιας εί-
ναι μέσα στην καρδιά μου, προέρχο-
μαι μέσα από αυτό το σωματείο και 
πιστεύω ότι έχοντας στην προεδρεία 
της διοικούσας επιτροπής έναν Ηλία 
Λαζό και έναν Γιάννη Στεργίου τότε 
πιστεύω ότι το μέλλον του σωματεί-
ου θα είναι λαμπρό. Εύχομαι καλή 
χρονιά και υγεία πάνω απ’ όλα

.”Τέλος ο Δημήτρης Σουτζόπου-
λος μίλησε εκ μέρους της ανδρικής 
ομάδας ο οποίος τόνισε ότι : “Προτε-
ραιότητα στη ζωή σας πρέπει να εί-
ναι η μάθηση και το σχολείο. Βέβαια 
όλα μπορείτε να τα συνδυάσετε και 
να πετύχετε και στα δύο. Εύχομαι 
καλή χρονιά με υγεία”.

Ακολούθησε η κοπή της πίτας για 
όλα τα τμήματα της ακαδημίας με 
τυχερούς την ομάδα των Εφήβων 
ενώ στα τσουρεκάκια που μοιράστη-
καν σε όλα τα παιδιά της ακαδημίας 
τυχεροί ήταν οι Σαλαμάνης Δημή-
τρης, Κοτσίδης Σιδέρης, Νικάϊ Θανάσης, Δούλαλας 
Γιώργος, Μυτιλέκας Δημήτρης, Καραγιάννης Άγγε-
λος, Θεοδορόπουλος Γιώργος, Ζύφι Κωνσταντίνος 
και Μιχαηλίδης οι οποίοι παρέλαβαν δώρα από 
τους χορηγούς BENETTON, Οπτικά LIOLIOS και 

SPORT CENTER Αγάπιος Μειμαρίδης.

ΕυχαριστήριοσεαδερφούςΚουτόβα
Η διοικούσα επιτροπή μπάσκετ του ΑΠΣ Φίλιπ-

πος Βέροιας εκφράζει για μια ακόμη φορά τις ευχα-
ριστίες της στους αδερφούς Νικολάου Κουτόβα για 
τη στήριξη τους.

ΗΑνδρικήομάδαχαντμπολ
τουΦιλίππουέκοψετηνπίτατου

Οι Ακαδημίες μπάσκετ του Φιλίππου 
έκοψαν την πίτα τους

Νίκη το Σάββατο με τον Αερωπό 

Έναν πολύ κρίσιμο αγώνα δίνει το Σάββατο στις 6 μ.μ στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ 
η ανδρική ομάδα που αντιμετωπίζει τον ισχυρό Αερωπό Έδεσσας.

Είναι υποχρέωση όλων των φίλων της ομάδας να σταθούν δίπλα στους 
παίκτες ώστε με νίκη να αποφύγει τα μπαράζ.

ΟΛΟΙΚΟΝΤΆΣΤΟΝΦΙΛΙΠΠΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το τμήμα
Ρυθμικής 

Γυμναστικής του 
Φιλίππου Βέροιας 

διοργανώνει 
MASKE DISCO 

PARTY το Σάββατο 
23 Φεβρουαρίου 
και ώρα 9.00 μ.μ.

3ος Όμιλος
Βικέλας 17.00 Βέροια-ΠΑΣ Γιάννινα Ξέρας-Γεωρ-

γούλης (Καλότσης)
Βλαχάβειο 17.00 Καλαμπάκα-Εύαθλος Κατωτικί-

δης-Παπανικολάου (Κουρσαϊτης)
Μελίκης 17.00 Μελίκη-Μαντουλίδης Παπαγεωργί-

ου-Εκίζογλου (Σάμαλης)

ΚΓ Ιωαννίνων (Ν) 17.00 ΑΓΣ Ιωαννίνων-Ολυμπι-
ακός Βόλου Χατζημπαλίδης-Χρυσάφης (Καραδήμας)

Παλαμά 17.00 Τιτάνες Παλαμά-Ίκαροι Τρικάλων 
Τσουμαχίδης-Δόλγυρας (Τσιργούλας)

Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας-Νικόπολη Πρέ-
βεζας Κοντογιάννης-Γκέκας (Ιωακειμίδης)

ΜπάσκετΓ΄Εθνική-3οςόμιλος
ΑΟΚ Βέροιας - ΠΑΣ Γιάννινα με 

διαιτητές τους κ.κ. Ξέρα-Γεωργούλη
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Προκήρυξη λαϊκού αγώνα δρόμου με την ονομασία
“4ος Δρόμος 21 Μαθητών”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Μακροχωρίου Ημαθί-
ας «ΨΗΦΙΔΩΤΟ» σε 

συνεργασία με το Αθλητικό 
Tμήμα του Κ.Α.Π.Α. Δήμου 
Βέροιας, τον Ιδρυτή του 
Αγώνα 21 Μαθητών «Λαο-
γραφικό Σύλλογο Ντοπίων 
Μακροχωρίου & Περιχώ-
ρων», την Τεχνική Υποστή-
ριξη του Τμήματος Στίβου 
του Φίλιππου Βεροίας  και 
του Συλλόγου Δρομέων 
Βεροίας, προκηρύσσει τον 
λαϊκό αγώνα «4ο ΔΡΟΜΟ  21 
ΜΑΘΗΤΩΝ», που περιλαμβά-
νει τις παρακάτω κατηγορίες:

1.10.000μ.  Αγώνας ηλικίας 16 ετών 
και άνω.

2.3.000μ. Περιπατητικός  λαϊκός α-
γώνας Υγείας, ηλικίας 16 ετών και άνω.

3.2.000μ.  Αγώνας Γυμνασίων. 
4.1.000μ.  Αγώνας Δημοτικών.
5.250μ.  Αγώνας  ΑμΕΑ  
Αγώνας 10 χιλιομέτρων ηλικίας (άνω 

των 16 ετών) 
  1. Περιγραφή Αγώνα: Ο Αγώνας 

διεξάγεται εξ ολοκλήρου σε άσφαλτο, 
χωρίς μεγάλες υψομετρικές διαφορές. 
Ξεκινάει από την Πλατεία 21 Μαθητών 
στην οδό Βασ. Γεωργίου στο Μακροχώ-
ρι , ακολουθεί την οδό Αριστοτέλους και 
στο ύψος του κόμβου Ν. Νικομήδειας 
στρίβει δεξιά σε παράπλευρες οδούς, 
διασχίζοντας το χωριό Διαβατός και ε-
πιστρέφει για τον τερματισμό στην πλα-
τεία 21 Μαθητών.

2. Τόπος Εκκίνησης:    Πλατεία 21 
Μαθητών Μακροχώρι. 

3. Τόπος τερματισμού: Πλατεία 21 
Μαθητών Μακροχώρι.

4.  Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 
07 Απριλίου 2019

5.  Ώρα Εκκίνησης: 10:00 π.μ.
6. Διαδρομή - Χρονομέτρηση: 

10.000μ. (ασφάλτινη διαδρομή). Η χρο-
νομέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά.  

7. Τροφοδοσία: Στη διαδρομή θα υ-
πάρχουν σταθμοί τροφοδοσίας στο 5ο 
χλμ. (νερό) και στον τερματισμό (νερό + 
ισοτονικά)

8. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και 
αθλήτριες, άνω των 16 ετών, οι οποίοι 
θα τρέξουν με δική τους ευθύνη και θα 
πρέπει να έχουν εξεταστεί πρόσφατα 
από ιατρό.

9. Δηλώσεις συμμετοχής:  Η συμ-
μέτοχη στον αγώνα είναι δωρεάν. Οι 
δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γί-
νουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 
01 – 04 – 2019, ώστε η διοργάνωση να 
μπορέσει να κάνει τις κατάλληλες προε-
τοιμασίες.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται 
υποχρεωτικά μέσω της ιστοσελίδας του 
συλλόγου στη διεύθυνση psifidoto.org/
register/dromos

10. Ηλικιακές κατηγορίες & Έπαθλα: 
Θα βραβευθούν οι τρεις (3) πρώτοι άν-
δρες και οι τρεις (3) πρώτες γυναίκες 
της γενικής κατάταξης, καθώς και οι α-
ντίστοιχοι νικητές της κατηγορίας Σωμά-

των Ασφαλείας. Επίσης  και οι αντίστοι-
χοι νικητές των ηλικιακών κατηγοριών οι 
οποίες είναι οι ακόλουθες:

-Για τους άνδρες: 18 έως 34,  35 - 
44,  45 - 54, 55 - 64  & 65 και άνω

-Για τις γυναίκες: 18 έως 34, 35 - 44, 
45 - 54, & 55 και άνω

Σε όλους τους δρομείς που θα τερ-
ματίσουν θα δοθεί μετάλλιο.

11. Αναμνηστικά δώρα: Στους τερ-
ματίσαντες θα δοθεί σακούλα που θα 
περιλαμβάνει μετάλλιο,  νερό, φρούτα 
και άλλα διατροφικά προϊόντα.

12. Παραλαβή αριθμών: Η παρα-
λαβή των αριθμών των αθλητών θα 
γίνει την Κυριακή 07/04/19 στην αφε-
τηρία, στον προαύλιο χώρο του  Σου-
περμάρκετ Smart, και ώρα 08:00 π.μ. 
έως 09:30 π.μ., αλλά και το Σάββατο 
06/04/19 και ώρα 18:00 έως 21:00, από 
την έδρα του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Μακροχωρίου Ημαθίας «ΨΗΦΙΔΩΤΟ» 
που βρίσκεται στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 
21. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
αγωνιζομένων, παρακαλούνται οι κάτοι-
κοι του Μακροχωρίου που θα συμμετά-
σχουν στον αγώνα να παραλάβουν τους 
αριθμούς τους το Σάββατο 06/04/19.

3.000μ. Περιπατητικός Δρόμος Υγεί-
ας ηλικίας 16 ετών και άνω.

Ο περιπατητικός δρόμος 3 χιλιόμε-
τρων δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα και 
σκοπός του είναι να προσελκύσει τους 
ανθρώπους που αγαπούν τον αθλη-
τισμό και το περπάτημα, να συμμετά-
σχουν σε τέτοιου είδους διοργανώσεις.

1. Τόπος Εκκίνησης: Πλατεία 21 Μα-
θητών Μακροχώρι. 

2. Τόπος τερματισμού: Πλατεία 21 
Μαθητών Μακροχώρι.

3. Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 
07 Απριλίου 2019

4. Ώρα Εκκίνησης: 10:05 π.μ.
5. Διαδρομή - Χρονομέτρηση: 

3.000μ. (ασφάλτινη διαδρομή). 
6. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και 
αθλήτριες, άνω των 16 ετών, οι οποίοι 
θα τρέξουν με δική τους ευθύνη και θα 
πρέπει να έχουν εξεταστεί πρόσφατα 
από ιατρό.

7. Δηλώσεις συμμετοχής:  Η συμ-
μέτοχη στον αγώνα είναι δωρεάν. Οι 
δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γί-
νουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 
01 – 04 – 2019,  ώστε η διοργάνωση να 
μπορέσει να κάνει τις κατάλληλες προε-
τοιμασίες.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται 
υποχρεωτικά μέσω της ιστοσελίδας του 
συλλόγου στη διεύθυνση psifidoto.org/
register/dromos3km 

8. Αναμνηστικά δώρα: Στους τερμα-
τίσαντες θα δοθεί σακούλα που θα πε-
ριλαμβάνει μετάλλιο,  νερό, φρούτα, και 
άλλα διατροφικά προϊόντα.

9. Παραλαβή αριθμών: Η παραλα-
βή των αριθμών των αθλητών θα γίνει 
την Κυριακή 07/04/19 στην αφετηρία, 
στον προαύλιο χώρο του Σουπερμάρκετ 
Smart και ώρα 08:00 π.μ. έως 09:30 
π.μ., αλλά και το Σάββατο 06/04/19 και 
ώρα 18:00 έως 21:00 από την έδρα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Μακροχωρίου 
Ημαθίας «ΨΗΦΙΔΩΤΟ» που βρίσκεται 

στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 21. Για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αγωνιζομέ-
νων παρακαλούνται οι κάτοικοι του Μα-
κροχωρίου που θα συμμετάσχουν στον 
αγώνα να παραλάβουν τους αριθμούς 
τους, το Σάββατο 06/04/19.

Αγώνας 1.000μ. - παιδιών Δημοτικού
1.  Τόπος Εκκίνησης: Πλατεία 21 Μα-

θητών Μακροχώρι.
2.  Τόπος τερματισμού: Πλατεία 21 

Μαθητών Μακροχώρι.
3.  Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 

07 Απριλίου 2019
4.  Ώρα Εκκίνησης: 11:20 π.μ.
5. Διαδρομή:  Η διαδρομή που θα α-

κολουθήσουν οι μαθητές θα είναι η οδός 
Βασ. Γεωργίου , δεξιά στην οδό Κοζά-
νης, αριστερά στην  οδό  Καβάλας  και 
τερματισμό στην πλατεία 21 Μαθητών . 

6.  Δικαίωμα συμμετοχής:  Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν μαθητές Δημοτικού. 

7.  Δηλώσεις συμμετοχής:  Οι δη-
λώσεις συμμετοχής μπορούν να γί-
νουν:      

-Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται 
υποχρεωτικά μέσω της ιστοσελίδας του 
συλλόγου στη διεύθυνση psifidoto.org/
register/dromos1km όπου εκεί θα γίνε-
ται αυτόματα και η υποβολή Υπεύθυνης 
Δήλωσης του γονέα (ότι επιτρέπει το 
παιδί του να συμμετάσχει στον αγώνα 
1.000μ.)

8.  Επαθλα μαθητών: 
Στους τρεις πρώτους και στις τρεις 

πρώτες των κατηγοριών αγοριών και 
κοριτσιών θα δοθούν Κύπελλο, μετάλ-
λια, διπλώματα .

Μετάλλια θα δοθούν επίσης σε ό-
λους τους τερματίζοντες δρομείς των 
μαθητών Δημοτικού.

9. Παραλαβή αριθμών: Η παραλα-
βή των αριθμών των αθλητών θα γίνει 
την Κυριακή 07/04/19 στην αφετηρία, 
στον προαύλιο χώρο του Σουπερμάρκετ 
Smart, και ώρα 08:00 π.μ. έως 09:30 
π.μ., αλλά και το Σάββατο 06/04/19 και 
ώρα 18:00 έως 21:00 από την έδρα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Μακροχωρίου 
Ημαθίας «ΨΗΦΙΔΩΤΟ» που βρίσκεται 
στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 21. Για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αγωνιζομέ-
νων, παρακαλούνται οι κάτοικοι του Μα-
κροχωρίου που θα συμμετάσχουν στον 
αγώνα να παραλάβουν τους αριθμούς 
τους, το Σάββατο 06/04/19.

 Αγώνας 2.000μ. - παιδιών Γυμνα-
σίου

1. Τόπος Εκκίνησης : Πλατεία 21 Μα-
θητών Μακροχώρι.

2. Τόπος τερματισμού: Πλατεία 21 
Μαθητών Μακροχώρι.

3. Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 
07 Απριλίου 2019

4. Ώρα Εκκίνησης: 11:35 π.μ.
5. Διαδρομή:  Η διαδρομή που θα 

ακολουθήσουν οι μαθητές θα είναι  η 
οδός Βασ. Γεωργίου , δεξιά στην οδό 
Κοζάνης , αριστερά στην  οδό Καβάλας, 
και τερματισμό στην πλατεία 21 Μαθη-
τών, διαδρομή την οποία θα διανύσουν 
2 φορές .  

6. Δικαίωμα συμμετοχής:  Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν μαθητές Γυμνασίου. 

7. Δηλώσεις συμμετοχής:  Οι δηλώ-
σεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν:

-Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται 
υποχρεωτικά μέσω της ιστοσελίδας του 
συλλόγου στη διεύθυνση psifidoto.org/
register/dromos2km όπου εκεί θα γίνε-
ται αυτόματα και η υποβολή Υπεύθυνης 
Δήλωσης του γονέα (ότι επιτρέπει το 
παιδί του να συμμετάσχει στον αγώνα 
2.000μ.)

8.  Έπαθλα μαθητών: 
Στους τρεις πρώτους και στις τρεις 

πρώτες των κατηγοριών αγοριών και 
κοριτσιών θα δοθούν μετάλλια, διπλώ-
ματα και από ένα κινητό τηλέφωνο.

Μετάλλια θα δοθούν επίσης σε ό-
λους τους τερματίσαντες δρομείς των 
μαθητών Γυμνασίου.

9. Παραλαβή αριθμών: Η παραλα-
βή των αριθμών των αθλητών θα γίνει 
την Κυριακή 07/04/19 στην αφετηρία, 
στον προαύλιο χώρο του Σουπερμάρ-
κετ  Smart, μεταξύ 08:00 π.μ. και 09:30 
π.μ., αλλά και το Σάββατο 06/04/19 και 
ώρα 18:00 έως 21:00 από την έδρα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Μακροχωρίου 
Ημαθίας «ΨΗΦΙΔΩΤΟ» που βρίσκεται 
στην Οδό Μ. Αλεξάνδρου 21. Για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αγωνιζομέ-
νων παρακαλούνται οι κάτοικοι του Μα-
κροχωρίου που θα συμμετάσχουν στον 
αγώνα να παραλάβουν τους αριθμούς 
τους, το Σάββατο 06/04/19.

Αγώνας 250μ. ΑμΕΑ
Η εκκίνηση θα δοθεί αμέσως μετά 

την εκκίνηση των 9,27 χιλιόμετρων στις 
10:15 π.μ πλησίον του Ιερού Ναού Τί-
μιου Πρόδρομου και ο τερματισμός θα 
γίνει στην πλατεία των 21 Μαθητών.

-Έγγραφες: Οι δηλώσεις συμμετοχής 

θα γίνονται μέσω της ιστοσελίδας του 
συλλόγου στη διεύθυνση psifidoto.org/
register/dromos-amea και την Κυριακή 
07/04/19 και ώρα 08:30 έως 09:30, στην 
Γραμματεία του Αγώνα  (στον προαύλιο 
χώρο του Σουπερμάρκετ Smart). 

-Μετάλλια θα δοθούν σε όλα τα παι-
διά που θα συμμετάσχουν

-Αποδυτήρια και Ιατρείο θα υπάρ-
χουν δίπλα στον τερματισμό, στον προ-
αύλιο χώρο του Σουπερμάρκετ Smart.

-Οι απονομές των επάθλων θα γί-
νουν στις 12:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες & τυ-
χόν απορίες, επικοινωνήστε :

1.στο mail του Πολιτιστικού Συλλόγου  
Μακροχωρίου Ημαθίας  «ΨΗΦΙΔΩΤΟ» : 
psifidotomakrochoriou@gmail.com

2. Με τα μέλη της Οργανωτικής Επι-
τροπής στα τηλέφωνα:

-Πρόεδρος Οργανωτικής  Επιτρο-
πής: Αραμπατζής Αντώνιος,  6936 679 
481, 6971 617 577

-Υπεύθυνος  Εγγραφών:  Ιωαννίδης  
Στάθης,  6973 550 790

-Υπεύθυνος  Εθελοντών : Αφένδρας 
Δημήτριος,  6945 373 660

-Υπεύθυνος  Χορηγιών: Ελευθεριά-
δης Βασίλειος :  6974 474 691   

ΟΠρόεδροςτουΠολιτιστικού
ΣυλλόγουΜακροχωρίουΗμαθίας

«ΨΗΦΙΔΩΤΟ»
ΕλευθεριάδηςΒασίλειος

ΟΠρόεδροςτηςΚΑΠΑ
ΔήμουΒέροιας

ΔιαμάντηςΣτέργιος
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O Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας διοργανώνει 
τις εκδηλώσεις «Νάουσα-Αποκριά 2019» το 
διάστημα από 28 Φεβρουαρίου έως 11 
Μαρτίου. Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στη 
Νάουσα, έχουν ως επίκεντρο το δρώμενο 
της «Μπούλας», διαφοροποιούνται από 
άλλες πόλεις που διοργανώνουν καρναβαλικές 
εκδηλώσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μοναδικό-
τητα αυτού του εθίμου που λαμβάνει χώρα μόνο κατά 
τη διάρκεια της αποκριάς στη Νάουσα προβάλλοντας 
έτσι την παράδοση, τον πολιτισμό και την κουλτούρα 
των ανθρώπων που το υποστηρίζουν, το διαφυλάτ-
τουν και το διαιωνίζουν μέσα από την πιστή τήρηση 
του εθιμικού. 

Παράλληλα, το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας 
«ΚΟΥΛΟΥΜΑ» αποτελεί κορυφαίο πολιτιστικό, του-
ριστικό και κοινωνικό γεγονός για το Δήμο Νάουσας. 
Επίσης οι επαγγελματίες του τόπου καθώς και οι πο-
λιτιστικοί σύλλογοι που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, 
συμβάλλουν στην τουριστική ανάδειξη, αλλά και στην 
προστασία της λαϊκής παράδοσης αναδεικνύοντας 
την κοινωνική διάσταση της ζωής των κατοίκων, των 
ηθών και των εθίμων τους.

Οι φετινές εκδηλώσεις ξεκινούν με την μεγάλη 
συναυλία του ΤΟΝΙS SFINOS και της πολυμελούς ορ-
χήστρας του (ΤΟΝΙS SFINOS & THE PLAYMATES) 
την Τσικνοπέμπτη 28/2 στην έναρξη της φετινής Απο-
κριάς. Το αναλυτικό πρόγραμμα των φετινών εκδηλώ-
σεων έχει ως εξής:

TΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
• Διασταύρωση Νάουσας-Κοπανού, ώρα 12:00: 

«Τσίκνισμα στη Διασταύρωση», μεγάλο «τσίκνισμα» 
με ψητά, κρασί και παραδοσιακή μουσική

• Πλατεία Καρατάσου, ώρα 19:00: ΕΠΙΣΗΜΗ Ε-
ΝΑΡΞΗ εκδηλώσεων «Νάουσα-Αποκριά 2019». Bρά-
βευση του καλύτερου σχεδίου του διαγωνισμού «γίνε 
νονός της Αποκριάς», μουσική συναυλία με τον «ΤΟ-
ΝΙS SFINOS» και τη μπάντα του «ΤΟΝΙS SFINOS 
& THE PLAYMATES». Σε περίπτωση κακοκαιρίας η 
συναυλία θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 14:00: Μεσημεριανό 

τσίκνισμα με φαγητό, άφθονο ποτό, τον ζουρνά του 
Βαγγέλη Ψαθά και την ορχήστρα του

• Ταβέρνα «ΣΠΟΝΔΗ», ώρα 14:00: Τσίκνισμα με 
σούβλες και ρεμπέτικα

• Café «BAR….RAKI», ώρα 14:30: Live με τον 
Γιώργο Κάμα

• Café «LIME», ώρα 15:00: Μεσημεριανό live με 
λαϊκή μουσική

• Café «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 21:00: Αποκριάτικο πάρ-
τι

• Ταβέρνα «ΣΠΟΝΔΗ», ώρα 21:00: Vintage Τσι-
κνοπέμπτη με dj

• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 21:00: Αποκριά-
τικος χορός με το σωματείο Συνταξιούχων Νάουσας

• Café «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 21:30: Βραδιά με τους 
«Rom Royale» (balkan band)

• Café «GILLAN’S BAR», ώρα 22:00: Τσικνοπέ-
μπτη σε ρυθμούς latin

• Café «LOFΤ», ώρα 22:00: Μασκέ πάρτι με DJ
• Café «NEON», ώρα 22:00: DJ party
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• Café «GILLAN’SBAR», ώρα 22:00: Live βραδιά 

«O Τρύφων ροκάρει»
• Café «LOFΤ», ώρα 22:00: «CITSERELLA 

PARTY» με DJ
• Café «NEON», ώρα 22:00: Βραδιά με Live 

Balkan music «Βουκολική Διαταραχή»
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ
• Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, ώρα 20:30: Μουσι-

κοχορευτική παράσταση «Χέρι-χέρι η παράδοση της 
Ελλάδας». Συμμετέχουν οι λαογραφικοί σύλλογοι της 
Νάουσας. (Διοργάνωση: Εύξεινος Λέσχη Ποντίων, με 
τη συνεργασία του Δήμου Η.Π. Νάουσας)

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 21:00: Παραδοσια-

κή βραδιά με ζουρνά και χάλκινα
• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ»,ώρα 21:30: Βραδιά κρη-

τικής μουσικής με το συγκρότημα του τον Κωστή 
Σαριδάκη

• Ταβέρνα«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ», ώρα 22:00: Βραδιά 
μεζωντανή μουσική

• Café «NEON», ώρα 22:00: DJ party
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΘΙΜΟ «ΜΠΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑ-

ΟΥΣΑΣ»
• Παραδοσιακό κτήριο Ομίλου «Γενίτσαροι και 

Μπούλες», πρώην σησαμοτριβείο «Μάκη», περιοχή 
«Μπατάνια», ώρα 09:00: Το Ντύσιμο της Μπούλας 
και το μάζεμα του μπουλουκιού

• Δημαρχείο, ώρα 11:00: Το προσκύνημα-Τα μπου-
λούκια παίρνουν διαδοχικά την άδεια από τον Δήμαρ-
χο και ακολουθεί η καθορισμένη διαδρομή τους στην 
πόλη

• Πλατεία Αλωνίων, ώρα 17:00: Το βγάλσιμο 
του πρόσωπου, χορός με τη συμμετοχή όλου 
του κόσμου. Ακολουθούμε τα μπουλούκια στο 
πιο συγκινητικό μέρος του εθίμου από τα Αλώνια 
στον στραβό πλάτανο όπου τα παιδιά και οι συ-
νοδοί των μπουλουκιών τραγουδούν τις παρα-
δοσιακές πατινάδες

• Οδός Ζαφειράκη, ώρα 12:00: «Κερνάμε 
Νάουσα», ένα μεγάλο τραπέζι με τοπικά κεράσματα, 
κρασί και τσίπουρο Ναούσης και τη συμμετοχή του 
Ομίλου Περιβάλλοντος και Πολιτισμού «Η Αράπιτσα» 
(Διοργάνωση: Σύλλογος «Φίλοι του Καρναβαλιού»)

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• Café «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 13:00: Μεσημεριανό γλέ-

ντι
• Ταβέρνα «ΣΠΟΝΔΗ», ώρα 14:00: Μεσημεριανό 

γλέντι με παραδοσιακές μπάντες
• Café «BAR….RAKI», ώρα 14:30: Live με έντε-

χνη, λαϊκή, ρεμπέτικη μουσική
• Café «LIME», ώρα 15:00: Μεσημεριανό live με 

λαϊκή μουσική
• Café «LOFΤ», ώρα 15:00: All day party με DJ
• Café «NEON», ώρα 15:00: Μεσημεριανό live
• Café «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 18:00: Γλέντι με ζωντα-

νή μουσική
• Café «GILLAN’S BAR», ώρα 22:00: Live με τον 

Γιώργο Τασιώνα 
• Café «SOCIAL CAFÉ FREE», ώρα 22:00: Live 

με το ροκ μουσικό σχήμα «Falseta» 
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ
• Το έθιμο «ΜΠΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΝΑΟΥΣΑΣ» στην πόλη χωρίς τον πρόσωπο
• Πλατεία Καρατάσου», ώρα 17:00: Παιδικό μασκέ 

πάρτι για όλα τα παιδιά (Διοργάνωση: Δήμος Η.Π. 
Νάουσας).

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 18:00: Απογευμα-

τινό γλέντι του συλλόγου Κυριών «Μέριμνα Παιδιού»
• Ταβέρνα «ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ», ώρα 20.00: 

«Οινομαγειρεματοπατινάδα με τα Οινομαγειρέματα» 
και τους Φίλους Καρναβαλιού Νάουσας

ΤΡΙΤΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• Λαϊκή Αγορά, ώρα 19:00: Η καθιερωμένη πατινά-

δα από παρέα της Έλσας
• Café «CITY ESPRESSO BAR», ώρα 21:00: 

Kαραόκε πάρτι «Ντύσου το τραγούδι σου» με τους 
Φίλους Καρναβαλιού Νάουσας 

• Ταβέρνα«ΣΟΥΡΑ ΣΟΥΠΑ & ΚΑΦΕ», ώρα 
21:30:«Σούρα σούπα και πενιές» με λαϊκή, έντεχνη 
και ρεμπέτικη μουσική

ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• Χώρος Τέχνης «Ναϊάς», ώρα 17:00: «Πριμιντί» 

με τον  Όμιλο Περιβάλλοντος & Πολιτισμού «Αράπι-
τσα» και τους Φίλους Καρναβαλιού

• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 21:00: «Διεθνής 
Παραδοσιακή Κουλτούρα» Ήθη και έθιμα από 6 χώ-
ρες (Ελλάδα, ΗΠΑ, Βέλγιο, Ισραήλ, Ολλανδία, Γαλλία) 
ενώνονται σε μια βραδιά με χορό και παιχνίδια

• Café «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 21:00: Αποκριάτικο 
πάρτι

• Café «LOFΤ», ώρα 22:00: Live βραδιά με τους 
Γιώργο Τασιώνα και Ιφιγένεια Μακρή

• Café «NEON», ώρα 22:00: Live βραδιά με τους 
«Mama Groove»

ΠΕΜΠΤΗ 07 ΜΑΡΤΙΟΥ
• Πολυχώρος Πολιτισμού «Χρ. Λαναράς» (Εικαστι-

κά Εργαστήρια), ώρα 08:30: «Κατασκευάζοντας έναν 
πρόσωπο», εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές 
Δημοτικών Σχολείων (Διοργάνωση: Δήμος Η.Π. Νά-
ουσας) 

• Κέντρο Πόλης, ώρα 21:00: Μεγάλο μασκέ πάρτι 
σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
της πόλης και ανοιχτό σε όλο τον κόσμο.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• Κυλικείο «Watermania» Δημοτικού Κολυμβη-

τηρίου, ώρα 18:00: Μασκέ πάρτι της Κολυμβητικής 
Ακαδημίας Νάουσας στο κυλικείο του κολυμβητηρίου

• Café «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 21:00: Μασκέ πάρτι 
«Survivor»

• Café «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 21:30: Μασκέ πάρτι 
«comic fantasy»

• Café «GILLAN’S BAR», ώρα 22:00: Μασκέ πάρτι 
• Café «LOFΤ», ώρα 22:00: Μασκέ πάρτι με DJ  
• Café «NEON», ώρα 22:00: Μασκέ πάρτι
• Café «SOCIAL CAFÉ FREE», ώρα 22:00: Μα-

σκέ πάρτι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
08 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• Οδός Δημ. Βλάχου, ώρα 

19:00: Συνάντηση γεύσεων 
από την Εύξεινο Λέσχη Πο-
ντίων Νάουσας

• Πολυχώρος «Χρ. Λανα-
ράς», ώρα 20:00: Πατινάδα 
στους δρόμους της πόλης 
για τους χορευτές, τα μέλη 
και τους φίλους της Αράπι-
τσας με αφετηρία την έδρα 
του συλλόγου

• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», 
ώρα 21:00: Αποκριάτικος χορός του αθλητικού συλλό-
γου «Αχιλλέας» με την ορχήστρα του Βαγγέλη Ψαθά

• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 21:00: Αποκριάτι-
κος χορός του Λυκείου Ελληνίδων

• Café «NEON», ώρα 22:00: «Fabulous-the show 
band» live βραδιά με pop, dance, disco

ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ
«ΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ». Ολοήμερο ξέφρενο 

γλέντι σε όλη την πόλη, προσφορά των καταστημά-
των υγειονομικού ενδιαφέροντος και ανοιχτό σε όλο 
τον κόσμο. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• Café «CITY ESPRESSO BAR», ώρα12:00: 

«save the date», ολοήμερο πάρτι
• Café «ALLOU», ώρα 12:00:Παραδοσιακό γλέντι 

με τον ζουρνά του Βαγγέλη Ψαθά
• Καφέ «ΤΟUCAN», ώρα 12:00: Παραδοσιακόγλέ-

ντι με τη μπάντα της Γουμένισσας
• Café «GILLAN’SBAR», ώρα 13:00: Ολοήμερο 

γλέντι με ψήσιμο και disco music
• Café «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 13:00: Παραδοσιακό γλέ-

ντι  με τον Δημήτρη ψαθά και συνέχεια με dj πάρτι
• Ταβέρνα «ΣΠΟΝΔΗ», ώρα 13:00: «Non stop 

tsipouro» γλέντι μεdj
• Café «LOFΤ», ώρα 14:00: Ολοήμερο party με 

χάλκινα
• Café «NEON», ώρα 14:00: Ολοήμερο dj party
• Café «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 14:00: Αποκριάτικο γλέ-

ντι με ζωντανή μουσική
• Café «LIME», ώρα 15:00: Μεσημεριανό live με 

λαϊκή μουσική
• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 22:00:Αποκριάτικος 

χορός του «Πυρσού» με την ορχήστρα του Βαγγέλη 
Ψαθά

• Ταβέρνα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ», ώρα 22:00: Βραδιά 
με ζωντανήμουσική

• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 22:00: Χοροί από 
Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Νησιά, με την ορχήστρα 
του Νίκου Ψαθά

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΘΙΜΟ «ΜΠΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»
• Παραδοσιακό κτήριο Ομίλου «Γενίτσαροι και 

Μπούλες», πρώην σησαμοτριβείο «Μάκη», περιοχή 
«Μπατάνια», ώρα 09:00: Το Ντύσιμο της Μπούλας 
και το μάζεμα του μπουλουκιού

• Δημαρχείο, ώρα 11:00: Το προσκύνημα. Τα 
μπουλούκια παίρνουν διαδοχικά την άδεια από τον 
Δήμαρχο και ακολουθεί η καθορισμένη διαδρομή τους 
στην πόλη

• Πλατεία Αλωνίων, ώρα 17:00: Ακολουθούμε τα 
μπουλούκια στο πιο συγκινητικό μέρος του εθίμου 
από τα Αλώνια στον στραβό πλάτανο όπου τα παιδιά 
και οι συνοδοί των μπουλουκιών τραγουδούν τις πα-
ραδοσιακές πατινάδες

• Πλατεία Διοικητηρίου («Καμμένα»), ώρα 21:00: 
«Ο τελευταίος χορός της ημέρας», η κορύφωση του 
εθίμου όπου τα μπουλούκια χορεύουν τον τελευταίο 
χορό πριν αποχωρήσουν. Προσφέρονται κουλούρια 
με την αυθεντική  συνταγή από το 1927 και άλλα εδέ-
σματα από το «ΤΖΕΠΟΣ DAILY BAKERY»

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ, ΩΡΑ 13:00:
«ΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΕΝΑ ΔΡΩΜΕΝΟ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΖΩΗΣ» ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
Συμμετέχουν: Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας, λα-

ογραφικοί σύλλογοι της Νάουσας και καρναβαλικές ο-
μάδες. Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει 
μεγάλο αποκριάτικο γλέντι στην Πλατεία Καρατάσου 
με μουσική από DJ για όλο τον κόσμο. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• Χώρος Τέχνης «Ναϊάς», ώρα 10:00: «Ανοιχτές 

πόρτες» για τους επισκέπτες στην ιματιοθήκη του 
Ομίλου, (α΄όροφος «Ναϊάς» - κτίριο Βέτλανς) να γνω-
ρίσουν την ιστορία του και να δουν τις παραδοσιακές 
φορεσιές του τόπου, με παραδοσιακά εδέσματα κρασί 
και τσίπουρο.

• Οδός Βασ. Φιλίππου ώρα 11:00: Πατινάδα στους 
δρόμους της πόλης, παραδοσιακοί χοροί και γλέντι 
από τον Σύλλογο «Ο Πυρσός»

• Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου, ώρα 13:00: «Το γα-
ϊτανάκι», παραδοσιακοί χοροί και γλέντι με εδέσματα 
και κρασί από το Λύκειο των Ελληνίδων Νάουσας

• 7ο Δημοτικό Σχολείο, ώρα 13:00: Παραδοσιακό 
γλέντι με τον Αλέξη Παρχαρίδη από την Εύξεινο Λέ-
σχη Ποντίων Νάουσας

• Café «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 13:00: Ολοήμερο πάρτι 
με τους «Rom Royale» (balkan band) και συνέχεια με 
dj πάρτι

• Οδός Σωφρονίου, ώρα 14:00: Παραδοσιακό γλέ-
ντι με εδέσματα και κρασί από τον Σύλλογο Βλάχων 
Νάουσας

• Café «BAR….RAKI», ώρα 14:00: Ολοήμερο 
πάρτι 

• Café «LOFΤ», ώρα 14:00: «Τhe master of 
disaster» με χάλκινα & DJ

• Café «NEON», ώρα 14:00: Ολοήμερο dj party
• Café «LIME», ώρα 15:00: Μεσημεριανό live με 

λαϊκή μουσική
• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 22:00: Παραδοσια-

κό ναουσαίικο γλέντι με ζουρνάδες και χάλκινα με την 
ορχήστρα του Βαγγέλη Ψαθά

• Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 22:00: Αποκριάτικη 
βραδιά με τον Νίκο Ψαθά

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
Το έθιμο «ΜΠΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑ-

ΟΥΣΑΣ» στην πόλη χωρίς τον πρόσωπο
ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ «ΚΟΥΛΟΥΜΑ»
• Πλατεία Καρατάσου, ώρα 11:00: Γιορτή της Φα-

σολάδας με σαρακοστιανά εδέσματα και κρασί και τη 
συμμετοχή μπουλουκιού του «Ομίλου Γενίτσαροι και 
Μπούλες». (Διοργάνωση: Σύλλογος «Φίλοι του Καρ-
ναβαλιού»)

• Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων, περιοχή «Ρουντίνα» 
Επισκοπής, ώρα 10:00: «Κούλουμα» με φασολάδα, 
λαγάνα, σαρακοστιανά και πλούσιο μουσικοχορευτικό 
πρόγραμμα

• Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης, περιοχή «Ρο-
δίνα» Αγγελοχωρίου, ώρα 10:00: «Κούλουμα» με 
φασολάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά και πλούσιο μουσι-
κοχορευτικό πρόγραμμα

• Τοπική Κοινότητα Στενημάχου, ώρα 11:00: «Κού-
λουμα» με φασολάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά και 
πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Διοργάνωση: 
Πολιτιστικός Σύλλογος Στενημάχου

• Τοπική Κοινότητα Χαρίεσσας, ώρα 11:00: «Κού-
λουμα» με φασολάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά και 
πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.

• 5ο Δημοτικό Σχολείο, ώρα 12:00: Κούλουμα από 
την Δημοτική Κοινότητα Νάουσας και την Εύξεινο Λέ-
σχη Ποντίων Νάουσας 

• Κτήριο «Μούγγρη», περιοχή «Πουλιάνα», ώρα 
12:00: Παραδοσιακό γλέντι από την Πολιτιστική Εται-
ρεία Νάουσας και Περιοχής «Αριστοτέλης»

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• Ταβέρνα «ΣΠΟΝΔΗ», ώρα 12:00: Κούλουμα με 

λαγάνα και θαλασσινά
• Café «ΣΕΙΡΙΟΣ», ώρα 13:00: Σαρακοστιανά εδέ-

σματα προσφορά του καφέ «ΣΕΙΡΙΟΣ»
• Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 14:00: Παραδοσια-

κό γλέντι με σαρακοστιανούς μεζέδες και χάλκινα από 
τους αδελφούς Ράλλη

• Café «BAR….RAKI», ώρα 14:00: Παραδοσιακό 
γλέντι «…το πάμε παραδοσιακά»

• Café «LOFΤ», ώρα 15:00: Πάρτι με DJ και τη 
συμμετοχή μπουλουκιού του «Ομίλου Γενίτσαροι και 
Μπούλες»

• Café «NEON», ώρα 15:00: Ολοήμερο dj party 
και τη συμμετοχή μπουλουκιού του «Ομίλου Γενίτσα-
ροι και Μπούλες»

• Café «SOCIAL CAFÉ FREE», ώρα 16:00: Γλέντι 
με ελληνική μουσική με το σχήμα του Γκαντίδη

• Café «ΣΑΣΠΕΝΣ», ώρα 18:00: Γλέντι με ζωντανή 
μουσική

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων «Πολυχώρου 

Πολιτισμού «Χρ. Λαναράς» (ΕΡΙΑ): «Μουσικοί Καμ-
βάδες», Έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Καλδάρα 
(Διάρκεια: 02 – 10 Μαρτίου)

• Οδός Βενιζέλου 7: Έκθεση «προσώπων» και 
αποκριάτικης μάσκας από τον Σύλλογο Ατόμων με 
Αναπηρία «ΥΦΑΔΙ» (Διάρκεια: 28 Φεβρουαρίου – 11 
Μαρτίου)

• Χώρος Τέχνης «Ναϊάς»: Έκθεση εικαστικών δη-
μιουργιών και κατασκευών από τον Σύλλογο «Λάνασ-
σα» (Διάρκεια: 08 - 10 Μαρτίου)

• Ταβέρνα «ΣΟΥΡΑ-ΣΟΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΦΕ»: Απεικό-
νιση σε ξύλο του εθίμου «Μπούλες της Νάουσας» 
(Διάρκεια: 17 Φεβρουαρίου – 11 Μαρτίου)

*Επίσης το διάστημα από 28 Φεβρουαρίου έως 
11 Μαρτίου διοργανώνονται σε όλη την πόλη δεκάδες 
εκδηλώσεις από καφέ, μπαρ, ταβέρνες, συλλόγους, 
φορείς κλπ.

Νάουσα-Αποκριά 2019, «μια πόλη, ένα δρώμενο, εμπειρία ζωής»

-Το πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

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

το διά στη μα α πό 18-2-2019 μέχρι 24-2-
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
Παρασκευή 22-2-2019

13:30-17:30 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 
2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ) 23310-66812

21:00-08:00 ΠΑΠΑΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-
29551 

Φαρμακεία

Για μία ακόμη χρονιά 
έγινε η πολύ πετυ-
χημένη εκδήλωση 

“Snow Leopard Day” από 
την DYNAFIT Ελλάδος και 
τον Γιώργο Κλαουδάτο. 
Φέτος ορμητήριο για τους 
130 φίλους τους ορειβα-
τικού Σκι ήταν το χωριό 
Πισοδέρι, χτισμένο στα 
1430 μ. υψόμετρο στις 
πλαγιές του όρους Βαρ-
νούντα. Εκεί λοιπόν το 
Σαββατοκύριακο 16 και 
17 Φεβρουαρίου μαζεύτη-
καν ορειβάτες που ασχο-
λούνται με το ορειβατικό 
σκι «Mountaineering 
Ski», από όλη την Ελλά-
δα αλλά και το εξωτερικό 
για να ανεβούν σε κορ-
φές του ακριτικού όρους 
Βαρνούντα και να κάνουν 
διαδρομές, πάντα με 
σκοπό την διάσωση της 
λεοπάρδαλης του χιονιού 
ενός προστατευόμενου 
είδους που ζεί στα ψηλά 
βουνά της Ασίας.

Η ατμόσφαιρα της εκδήλωσης 
πολύ όμορφη μιάς και η συνάντη-
ση αυτή των ανθρώπων των βου-
νών πάντα γίνεται με χαρά και κοινό 
ενδιαφέρον για όλους. Δεν έλειψαν 
και διάσημοι όπως ο ΕλληνοΑμερι-
κανός σκηνοθέτης και παραγωγός 

του ντοκιμαντέρ, σταθμό για τα Ελ-
ληνικά Βουνά “Frozen Ambrozia” , 
Constantinos Papanicolaou.

Από την πόλη μας πήραν μέρος 
οι : Γιώργος Καισαρίδης και Διαμα-
ντής Σέρασλης , που την Κυριακή 
έκαναν με τα σκι τους την μεγάλη 
διαδρομή των 13 χιλιομέτρων με 
τα 1300 μέτρα θετικής υψομετρικής 
διαφοράς . Η διαδρομή ξεκίνησε 2 
χιλιόμετρα μετά το Πισοδέρι στην 
στροφή που ξεκινάει ο δρόμος για 
το ξωκκλήσι της Αγίας Τριάδας και 
μέσα από το δάσος ανέβηκε στην 
κορυφή Μπέλα Βόδα (πάνω από 
τον Άγιο Γερμανό ) στα 2179 μέτρα 
υψόμετρο και μετά από κατάβαση 
με σκι στις παρθένες πλαγιές ξα-
νανέβηκε στην κορυφή Κίρκο στα 

2155 μέτρα υψόμετρο. Η κατάβαση 
για την επιστροφή περιπετειώδης 
γιατί μετα της κορυφές που ατένι-
ζες της Πρέσπες και τα βουνά της 
Αλβανίας και των Σκοπίων, κατέβαι-
νες μέσα σε δάση οξιάς , δίπλα σε 
ρέματα και ρυάκια και πάντοτε γλι-
στρώντας με τα σκι σου μέσα στην 
καρδιά της φύσης . Υπέροχες εικό-
νες στον ακριτικό Βαρνούντα που 
σφύζει από άγρια ζωή όπως Αρκού-
δες , Λύκους , Ζαρκάδια , Λαγούς 
κ.α. ένα βουνό που μοιραζόμαστε 
με την F.Y.R.O.M. με την ψηλότερη 
κορυφή το Pelister στα 2601 μ. υψό-
μετρο να βρίσκεται στην δικιά τους 
πλευρά ενώ στην δική μας μεριά η 
ψηλότερη κορφή είναι το Δεσποτικό 
ή Κίτσεβο στα 2334 μ. υψόμετρο . 

Οβίδες σημάδια του παρελθόντος 
καρφωμένες ακόμα και δίπλα στα 
ορόσημα και πολυβολεία διάσπαρτα 
εδώ και εκεί μαρτυρούν τους αγώ-
νες που έγιναν στην περιοχή και στα 
βουνά της . Βουνά περήφανα που 
στέκουν αγέροχα κόντρα στον αέρα 
και τον χιονιά που τα σαρώνει κάθε 
τόσο.

Μια εμπειρία λοιπόν ευχάρι-
στη και εποικοδομητική ,με παρέα 
αγνώστους και γνωστούς , πάντα 
σε όμορφο κλίμα με το στοιχείο της 
περιπέτειας στο φουλ , πολύ Σκι 
, ιδρώτα στις αναβάσεις, φοβερές 
εικόνες και τοπία, αλλά και γνώσεις 
γεωγραφίας και ιστορίας σε ένα α-
κόμα υπέροχο μέρος της Ορεινή 
χώρας μας .

Δύο Ναουσαίοι στην εκδήλωση
για το ορειβατικό Ski στον Βαρνούντα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο -

κατοικία 72 τ, .μ. σε 

οικόπεδο 800 τ.μ. στο 

Γιανναχώρι Νάουσας, 

με κεραμοσκεπή, κου-

φώματα αλουμιν ίου, 

με καλοριφέρ. Τιμή συ-

ζητήσιμη. Τηλ.: 6971 

539751.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 κα-

ταστήματα από 24 τ.μ. 

το καθένα, με W.C., 

συνεχόμενα, ανακαι-

νισμένα, επί της οδού 

Πίνδου.  Τηλ. :  6948 

386833.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

320 τ.μ. στο Εργοχώ-

ρι, άρτιο και οικοδομή-

σιμο, περιφραγμένο. 

Τηλ.: 6936727365 και 

6972021312

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

310 τ.μ., εντός σχεδίου, 

με συντελεστή δόμη-

σης 0,8, χτίζει 240 τ.μ., 

γωνιακό κοντά στα Πο-

λυκλαδικά, σε οικοδομ-

μένο σημείο. Τηλ.: 6948 

386833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, 

επί της περιφερειακής 

οδού σε εξαιρετιή τιμή. 

Μόνο σοβαρές προτά-

σεις. Ώρες επικοινωνίας: 

09.00-14.00. Τηλ.: 6945 

122583. Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  πιτσα -

ρία στο κέντρο της Βέ-

ροιας με σταθερή πε-

λατεία. Μόνο σοβαρές 

προτάσεις. Τηλ.: 6932 

740996.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  Περ ί -

πτερο-Παντοπωλε ίο 

σε κομβικό σημείο λό-

γω συνταξιοδότησης. 

Ευκαιρία. Τηλ.:  6942 

855780.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση 

κερδοφόρα λόγω σύντα-

ξης σε καλή τμή. Κάθε 

έλεγχος δεκτός. Μεσι-

τικό ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 

23310 68080 & 6973 

735020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 
γκαρσονιέρα 43 τ.μ. 

σαλόνι-κουζίνα, κρε-

βατοκάμαρα και W.C., 

Α θ α ν α σ ί ο υ  Δ ι ά κο υ 

53 Βέροια. Τηλ.: 6978 

657013.

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α 
Ρ ω σ σ ο π ρ ο σ φ ύ γ ω ν 

38, ενοικιάζεται μεζο-

νέτα 130τ.μ. ,  ατομι -

κή θέρμανση,  τζάκ ι , 

α π ο θ ή κ η ,  γ κ α ρ ά ζ , 

ψησταρ ιά  στην  αυ -

λ ή ,  μ ε  θ έ α ,  χω ρ ί ς 

κ ο ι ν όχ ρ η σ τ α .  Τη λ : 

6977094350

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-

μέρισμα 60 τ.μ. στο κέ-

ντρο της Βέροιας (δω-

μάτιο, σαλόνι, κουζίνα, 

W.C.), πλήρως ανακαι-

νισμένο, 4ος όροφος 

ρετιρέ, κεντρική θέρ-

μανση. Πληρ. τηλ.: 6945 

495566.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζο-

νται επαγγελματικοί χώ-

ροι, γραφεία, με ατομική 

θέρμανση. Πληροφορίες 

στο τηλ.: 23320 24784 & 

6971 779135.

ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζε-

ται κατάστημα 100 τ.μ., 

με μπαλκόνι 180 τ.μ. 

και 1ος όροφος διαμέ-

ρισμα 90 τ.μ. σε χωρα-

φοοικόπεδο 2.315 τ.μ., 

κεντρική θέρμανση, η-

λιόθερμο. Τιμή λογική. 

Τηλ.: 6971 706894.

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

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

ΗΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣζητά:

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

Βιογραφικάγίνονταιδεκτά
στοe-mail:a.barakou@aspis.gr
Τηλ.επικοινωνίας:2332303100
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-
γελματική στέγη, εμβαδού 
45 τ.μ., αποτελούμενη α-
πό 2 χώρους, πλήρως α-

νακα ιν ισμένους  (δ ίπλα 
στα Αστικά), 1ος όροφος. 
Τηλ.: 23310 60632 & 6946 
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-
παγγελματική στέγη στην 
Ανοίξεως, έναντι πάρκου 
Αγ. Αναργύρων χώρος 90 

τ.μ. (ημιόροφος) κατάλ-
ληλα διαμορφωμένος, 
γωνία, φωτεινός, με 
θέα το πάρκο, πλήρως 
ανακαινισμένος, αυτό-
νομη θέρμανση, a/c, 
1 δωμάτιο, 1 ενιαίος 
πολύ μεγάλος χώρος, 
χωλ, μπάνιο, κουζινα 
εξοπλισμένη, μπαλκόνι 
περιμετρικό (ελάχιστα 
κοινόχρηστα) .  Τηλ. : 
6948 744632, 6976 
769046  (απόγευμα 
18.00-20.00).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιού-
χος φαρμακοποιός για 
να εργασθεί σε φαρμα-
κείο της Βέροιας. Τηλ.: 
6942 840223.

ΖΗΤΕΙΤΑ Ι  ά το μο 
με γνώσεις Λογιστικής 
βιβλίων Γ΄ κατηγιρίας 
Αγγλικών για γραφείο 
Συν/σμού στην περιο-
χή του Διαβατού. Τηλ.: 
23310 44445 & απο-
στολή βιογραφικών στο: 
asifaist@otenet.gr.

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 καλή κατά-
σταση , προσεγμένο με 2δσκλ με καινούργια 
συνθετικά κουφώματα και διπλά τζάμια , η 
θέρμανση του ατομική με θερμοσυσωρευτές 
και νυχτερινό ρεύμα , και δύο κλιματιστικά 
Buderus διαθέτει αποθήκη και ηλιακό θερ-
μοσίφωνα  τιμή ευκαιρίας μόνο 280€.Απο-
κλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ 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 €.
Κωδ: 106033 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κέντρο 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα 
συνολικής επιφάνειας 108 τ.μ. στον 2 ο όρο-
φο. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1994 και ανακαινίστηκε το 2009. 
Διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη Πετρελαίου, 
Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου 
συρόμενα, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυ-
στήρα, Διπλά τζάμια, Μπαλκόνια 30 τ.μ., με 
μηνιαίο μίσθωμα 320€. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο μισθωτή. Αποκλειστι-
κή διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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 θέρ-
μανση 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 ΔΙ-
ΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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.105076 ΠΙΕΡΙΩΝ, Αποθήκη 90 τ.μ., 

ισόγεια, κατασκευή 78, σε καλή κατάσταση, 
ενιαίος χώρος , οι χώροι του λειτουργικοί, 
γωνιακό, σε τιμή προσφοράς 200€, Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24228 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα 

ΚΤΕΛ κοντά κατά αποκλειστικότητα ανακαινι-
σμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ. 

1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο, . Διαθέτει θέρμανση με Κλιμα-
τιστικά , τα Κουφώματα του Συνθετικά και η 
Πόρτα είναι Θωρακισμένη - Τιμή: 170 €.

Κωδ: 24277 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 69 
τ.μ. στον 1ο ορ.  Αποτελείται από 2 Χώρους 
με κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο 
το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με 
πετρέλαιο,  κουφώματα καινούργια συνθετικά 
και πόρτα θωρακισμένη, Τιμή: 220 €.

Κωδ: 24264 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά μεγάλο ανεξάρτητο γραφείο συνολικής ε-
πιφάνειας 75 τ.μ. στον 1 ο όροφο. Αποτελείται 
από 3 Χώρους μεγάλους. Είναι ανακαινισμέ-
νο το 2017 βαμμένο  έτοιμο να λειτουργήσει 
. Διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά με διπλά τζάμια και 
Πόρτα Θωρακισμένη . Μίσθωμα εξαιρετικά 
χαμηλό μόνο 250 €.

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. 105283 ΠΙΕΡΙΩΝ, στην αρχή και 

κάτω ,  ενοικιάζεται ανεξάρτητο ατομικό ισό-
γειο κλειστό πάρκινγκ  με γκαραζόπορτα , 
στεγανό και καθαρό ενοικιάζεται και ως απο-
θήκη  , μηνιαίο μίσθωμα 50€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14545 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συ-
νολικής επιφάνειας 84 τ.μ. καθαρό στον 3 ο 
όροφο. Αποτελείται από 2 μεγάλα Υπνοδω-
μάτια, Σαλονοκουζίνα και μπάνιο . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1995 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου καινούργια , έχει ανελκυστήρα, 
πάρκινγκ πυλωτής και μία αποθήκη μέσα. 
Διαθέτει επίσης και ηλιακό θερμοσίφωνα - 
Τιμή: 58.000 €.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14403 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Διαμέρισμα 
114 τ.μ., κατασκευή 2004, 3 υ/δ, 2 ος όροφος 
, η θέση του σπάνια και μοναδική , με εκπλη-
κτική θέα στον κάμπο της Βέροιας , καλοδια-
τηρημένο, γωνιακό και πολύ φωτεινό διαμέρι-
σμα , αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια, 
ατομική θέρμανση με υπέρυθρες , ενεργεια-
κής κλάσης Δ ,  διαθέτει γωνιακό τζάκι ,  BBQ 
και ένα κλειστό γκαράζ , τιμή κομπλέ από 
99.000€. τώρα  μόνο 85.000€  Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14476 ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για Μονοκατοι-

κία 120 τ.μ., στη Φυτιά , νόμιμη με 40 τ.μ. 
αποθήκη κτισμένη σε 400 τ.μ. οικόπεδο στο 
κέντρο του χωριού , πωλείται όπως είναι επι-
πλωμένη κομπλέ , έχει δύο επίπεδα , διαθέτη 
μία εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , βλέπει 
όλον τον κάμπο , άψογα συντηρημένη, γεω-
μετρικά δομημένη , οι χώροι της λειτουργικοί 
, με  ατομική θέρμανση πετρελαίου, διαθέτει 
παραδοσιακό τζάκι και ευρίσκεται σε προνο-
μιακή τοποθεσία ,  Αποκλειστική διάθεση από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 14225 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Πωλούνται σή-
μερα 2 μεζονέτες των 150τ.μ. η κάθε μια με 
εσωτερική σκάλα, οι οποίες βρίσκονται σε 
οικόπεδο 744τ.μ., είναι κατασκευή 1992, δι-
αθέτουν εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα, με 
πολύ ωραίο κήπο, οι χώροι τους λειτουργικοί, 
σε αμφιθεατρική θέση, διαμπερές. Μόνο σο-
βαρές προτάσεις θα συζητηθούν, σε πολύ 
καλή τιμή και οι δυο μεζονέτες μαζί σε τιμή 
πραγματικής ευκαιρίας, μόνο 50.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, πωλείται αποθή-

κη 147 τ.μ., με καλή πρόσβαση από κεντρικό 
δρόμο , σε ημιυπόγειο , τιμή πώλησης μόνο 
17.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
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: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολι-
κής επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομι-
κή - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 55.000 €.

Κωδ: 14279 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 87 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται 
από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Α-
περιόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 70.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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 13640 ΣΤΟ 7.5 ΔΡ. ΒΕΡ.-, Δεύτερο 

από τον κεντρικό δρόμο για Νάουσα 5.472 
τ.μ., χωραφοοικόπεδο σε προνομιακή θέση, 
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρία μόνο για α-
ποφασιστικό αγοραστή, Αποκλειστική διάθεση 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και υπόδειξη 
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο, τιμή 28.000€.

Κωδ 13694 ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο 
7.5 χιλ. Πωλείται χωραφοοικόπεδο  12.000 
τ.μ., για επένδυση, εξαιρετική ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία, σε τιμή πράγματι χαμηλή, μόνο 
35.000€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 14352 - Στον Τρίλοφο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 548 τ.μ. ε-
ντός σχεδίου πόλεως Τιμή χαμηλή μόνο 
16.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 14248 - Μακροχώρι κοντά στο 
πρώην Δημαρχείο Οικόπεδο με μεγάλη πρό-
σοψη σε δρόμο , συνολικής επιφάνειας 458 
τ.μ. Τιμή: 22.000 €.

Κωδ: 14356 - Στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 700 τ.μ. 
σε προνομιούχο θέση , με θέα προς τα κάτω 
, τιμή: 75.000 €.

Κωδ: 14308 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 
επίπεδο συνολικής επιφάνειας 1119 τ.μ. εντός 
σχεδίου πόλεως  Τιμή μόνο 45.000 €.

κωδ.14284 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο 
1.133 τ.μ., με παλιά κατοικία 56 τ.μ. και απο-
θήκη 40 τ.μ. εντός σχεδίου πόλης και με νο-
τιοανατολικό προσανατολισμό , προσφέρεται 
σε πολύ καλή τιμή 50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105285 ΠΑΠΑΚΙΑ, πωλείται πάρ-

κινγκ 144  τ.μ., 4  θέσεων αυτοκινήτων με 
δική του είσοδο σε ισόγειο χώρο οικοδομής , 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αποθήκη , 
τιμή 21.000 €.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
κωδ. 14283 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο 

1.600 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο , βλέπει 
σε ανοιχτωσιά, με εκπληκτική θέα, ελαφρώς 
επικλινές , προνομιούχο οικόπεδο, πρόκειται 
για μοναδική ευκαιρία και προσφέρεται σε 
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 32.000€.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλάβει 2 άνδρες 
από 25 έως 45 ετών με τα κάτωθι προσόντα:

1. Οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
2. Αποθηκάριο με γνώσεις χειριστή κλαρκ

Τηλ.: 6947 021868

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, 
πολύ 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 αρτεργά-
της για τον φούρνο «ΛΥ-
ΚΟΥΡΓΟΣ» στη Βέροια. 
Τηλ.: 6976 310431.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετροσυ-
γκολλητής από την εται-
ρία «Τζάκια-Φωτιάδης» 
στην Πατρίδα. Τηλ.: 6976 
791774 & 23310 72872.

ΗΕΤΑΙΡΙΑTSIFLIDIS
SECURITY ζητάει πιστο-
ποιημένο και αδειοδοτη-
μένο προσωπικός ασφα-
λείας για μόνιμη εργασία 
όπως επίσης και μία κο-
πέλα για ημιαπασχόληση. 
Πληροφορίες στα γραφεια 
της εταιρίας μας Θεσσα-
λονίκης 45 και αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: 
sales@securitytsiflidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 
Delivery και κοπέλα για 
τύλιγμα στο ψητοπωλείο 
ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφορίες κ. 
Γιώργος - 6984 472747.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ 30 τ.μ. με ντουλάπα 170 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 190 €
ANOIΞΕΩΣ 38 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο λουξ 
220 €
ΕΛΗΑ 40 τ.μ. 16 ετών επιπλωμένο καλό 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. με ατομικό λέβητα 170 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επι-
πλωμένη 220 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. λουξ επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΚΤΕΛ 90 τ.μ. ανακαινισμένο με ατομικό λέβητα 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. καλό με θέα & ντουλάπες 300 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας επιπλωμένο καλό 340 €
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 350 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι θέα 
300 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 250τ.μ. βίλα υπερλουξ 550 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. 11.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 43 τ.μ. καλό 23.000 €
ΡΟΛΟΪ 45τ.μ. καλό με κόπλαν 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 72 τ.μ. ρετιρέ ευκαιρία 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 42.000 €
ΡΟΛΟΪ 78 τ.μ. ευκαιρία 8.500 €

ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 25 ετών πολύ καλό 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ.  καλό 24.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 14ετίας καλό 67.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. καλό τζάκι ανακαινισμένο 46.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο πολύ καλό 40.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 130 τ.μ. 10ετίας lux θέα τζάκι πάρκινγκ 
108.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. μονοκατοικία με 2 διαμερίσματα 
62.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 25 τ.μ. καλό 400 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. καλό 1.200 €
ΔΕΗ 120 τ.μ. καλό 300 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 150 τ.μ. καλό 900 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές, ρεύμα & νερό 
11.000 €
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 7.000 μέτρα + 3.000 διαθέσιμα στο δρόμο 
18.000 €
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.500 μέτρα ευκαιρία 16.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 13.000 μέτρα 40.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 30.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 160 μέτρα ευκαιρία 14.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα με άδεια για 2 μεζονέτες 75.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα 25.000 €
ΠΑΤΡΙΔΑ 500 μέτρα 12.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα ευκαιρία 32.000 €

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 3ος 95 τ.μ διαμπερές 45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο με 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 75000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ με 3ΔΣΚ του 75΄με ασαν. 45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα,85 τ.μ χωρις ας.με Α.Θ 35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100Τ.Μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 Τ.Μ ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24800€
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€
ΠΙΕΡΙΩΝ ΛΟΥΞ προσοψης 1ΔΣΚWC,ΑΘ και Αιρ κοντ. 
200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά 
χαμηλές τιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ 7800τ.μ σε  καλη θεση ΕΥΚΑΙΡΙΑ  49.000€ 
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρ-
τεσιανο 13000€

ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 35 στρ. χερσο  60000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη 
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€ 
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλεττο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 20 στρ.Ροδακ+πομονα 45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 41 στρ με ροδακινα  κ ακτινιδια . 120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.
μενερο 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€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33 τ.μ για Ιατρειο  1ος με ασανσερ 2
2000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από 25ως1500 
τ.μ  από 50 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

Από την εταιρία VOULISCHEMICALS ζητείται 
νεαρός άντρας για εργασία που να γνωρίζει άπταιστα 
μια ξένη γλώσσα (εκτός Αγγλικών).

 Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο info@voulis.com.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο κρε-
άτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως 

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

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση 
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα, κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες. 
Τηλ.: 6946 479828 & 6940 679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα 

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

ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και 
εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες 
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας 
αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε παιδιά 
δημοτικού και γυμνασίου. Τμές πολύ προ-
σιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980 973819.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα 
στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή πτυχι-
ούχο Μαθηματικού ΑΠΘ σε φιλικές τιμές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6906 471253.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ 70 ετών, συνταξιούχος, ευ-

κατάστατος, ζητά γνωριμία με κυρία ηλι-
κίας 55-70 ετών, για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 
6989 007541.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA SIVIC C, μπλέ 

χρώμασε καλή κατάσταση και πολύ καλή 
τιμή. Τηλ: 6974544844 και 23310-25476

ΠΩΛΕΙΤΑΙTOYOTA YARIS 1.300 κ.ε., 
μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύητες, 

30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατά-
σταση, μαύρο. Τηλ.: 2331302490.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτητικό 

δωμάτιο λευκό με στρώ-
μα, πλυντήριο ρούχων 
45άρι, διπλή ντουλάπα, 
καναπές που γίνεται διπλό 
κρεβάτι, γραφείο με λευκό 
τζάμι αμμοβολή και συρ-
ταριέρα γραφείου. Τηλ.: 
6978 335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μο-
νό με το στρώμα. Πληρ. 
τηλ.: 6973 777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα 

γραφειου, σαλόνι SATO μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι, 
τραπεζάκι, τραπέζι πτυσσόμενο συσκέψεων, ντου-
λάπα με κλειδαριά (κερασί), ντουλάπα-ράφια (μελί), 
καναπέδες, όλα σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 23310 
21210, Κιν.: 6978 004183.

ΓΡΑΦΕΙΑ
 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ .Μαγαζί πολύ ιδιαίτερο, γωνιακό ,48τμ ισό-
γειο και 1ος όροφος με εσωτερική σκάλα, στο κέντρο της α-
γοράς στον πεζόδρομο. Μόνο σοβαρές  προτάσεις ( κωδ 423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Γραφείο στο κέντρο, 1ου ορ. στον πεζόδρομο, 
ανακαινισμένο πλήρως, λουξ,2 χώροι  wc.Τιμη 250€.(κωδ 127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Γραφείο ανακαινισμένο λουξ, τρείς υπέροχοι 
χώροι,κουζίνα 2 μπάνια βεράντα. Κατάλληλο για ιατρείο ,δι-
κηγορικό ,λογιστικό η οποιοδήποτε άλλο γραφείο.Τιμή 450€ 
(κωδ ΕΓ138)
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 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)
 Λεωφόρος Ανοίξεως. Πωλείται, δύο δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο (μπορεί να γίνει και 3ο δωμάτιο) 4ου ορόφου 
διαμπερές. με μόνωση και αντλία θερμότητας, ανακαινισμένο 
πλήρως με θέα. Τιμή 125000€ (κωδ Π2Δ8)
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)
Περιοχή Τσερμένι. .Οροφοδιαμέρισμα 130τ.μ, διαμπερές, 
1ος όροφος, 2ΔΣΚΜπάνιο, WC. Ωρομέτρηση .Πολύ άνετοι χώ-
ροι (δυνατότητα 3ου δωματίου) Τιμή 75000€(κωδ ΠΔ35)
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 χώροι. 
Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα 2ου ορ. χωρίς ασανσέρ με 2 δωμάτια σαλοκουζί-
να μπάνιο ατομική θέρμανση πετρελαίου .Τιμή 220€. (κωδ 2Δ14)
Περιοχή γιοντζαλίκια. Ενοικιάζεται για μεγάλη οικογένεια. Τρια 
δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο  1ου ορόφου διαμπερές. Τιμή 
260€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ου ορόφου, κοντα  στην περιφερει-
ακή , δύο δωμάτια σαλοτραπεζαρία κουζίνα μπάνιο ατομική 
θέρμανση πετρελαίου ,χωρίς ασανσέρ, ελάχιστα κοινόχρη-
στα .Τιμή  190€!!! (Ε2Δ13)

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)
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)
Χωραφοοικόπεδο , περιοχή Λευκόπετρα, 2,5 στρεμματα, 
εντός σχεδίου, με μήλα στάρκιν .Άρτιο και οικοδομήσιμο με 
θέα Τιμή 16000ευρώ(κωδ ΧΠ5)
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.

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

Το φαρμακείο «Ζωή Μουρατί-
δου», Βενιζέλου 28, Βέροια, προσφέρει εργα-
σία σε κοπέλα στο τμήμα καλλυντικών με προϋ-
πηρεσία στο χώρο. Αποστολή βιογραφικών στην 
ηλεκτρονική δ/νση: zoi_mouratidou@yahoo.gr

Από την κατασκευαστική εταιρία ΜΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ζητείται ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ, με γνώσεις Η/Υ, 
autocad και Αγγλικά. Τηλ.: 6936805052 & 23310 93440 κ. 
Ραφαηλίδου. Αποστολή βιογραφικών στο:info@matsalas.gr.



Ακόμη 18 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε διάστημα μίας εβδομάδας από επιπλοκές του ιού της γρίπης, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό 
των νεκρών σε 74. Η πλειονότητα των περιστατικών οφείλεται στον υπότυπο H1N1.

Σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ, κατά την εβδομάδα 11 - 17 Φεβρουαρίου, ελέγχθηκαν για ιούς 
γρίπης συνολικά 398 κλινικά δείγματα, όλα από νοσοκομεία. Τα 145 (36,4%) ήταν θετικά για ιούς γρίπης τύπου Α. Περαιτέρω υποτυποποιήθη-
καν 127 στελέχη τύπου Α και εξ αυτών τα 26 (20,5%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 101 (79,5%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09.

Το ίδιο διάστημα, 27 ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Συνολικά, από τον Οκτώβριο του 2018, έχουν νο-
σηλευθεί σε ΜΕΘ 264 άνθρωποι. Μεταξύ αυτών είναι και τουλάχιστον 13 παιδιά ηλικίας μέχρι 9 ετών. Εμβολιασμένοι ήταν μόλις οι 36 (14%). 
Σημειώνεται ότι τα 200 (75,8%) από τα 264 σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία 
συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας.

Όσον αφορά στους θανάτους, από τους 74 που έχουν καταγραφεί από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, οι 64 αφορούν σε κρούσματα που 
χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ και 10 σε κρούσματα που δεν νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ. Πρόκειται για 49 άνδρες και 25 γυναίκες, με εύρος ηλικιών 
από μήνες έως 90 έτη και διάμεση ηλικία 68 έτη.

 Η πλειονότητα των θανατηφόρων κρουσμάτων οφείλεται σε ποσοστό 84,7% στον Η1Ν1. Σημειώνεται ότι τα 64 (86,5%) από τα 74 προαναφερ-
θέντα κρούσματα ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συστήνεται εμβολιασμός.

Η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αναφέρει το ΚΕΕΛΠΝΟ, οι επισκέψεις στο γιατρό για γριπώδη συνδρο-
μή επίσης, οπότε τονίζεται η σημασία του αντιγριπικού 
εμβολιασμού ως ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από 
τη γρίπη. Υπενθυμίζεται ότι οι επιπλέον δόσεις αντιγρι-
πικού εμβολίου που είχε παραγγείλει ο ΕΟΦ, παραδό-
θηκαν στα φαρμακεία αυτήν την εβδομάδα.
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CMYK

P Δεν έχω κοιμηθεί 10 
μερόνυχτα. Θα ήταν υπερβο-
λή…

P Σήμερα λίθοι, πλίν-
θοι και κέραμοι, για να α-
ποπροσανατολίσουμε την 
επικαιρότητα από το θέμα 
Πολάκη.

 
P Την περασμένη εβδο-

μάδα βοήθησα έναν φίλο μου 
να μείνει εκεί που είναι. Ήταν 
πιο εύκολο από το να τον βοη-
θήσω να μετακομίσει. 

 
P Η αγάπη μού έδειξε μία φωτογραφία της 

και λέει:
-Να μια φωτογραφία μου από όταν ήμουν 

μικρότερη.
-Σε όλες οι φωτογραφίες σου είσαι μικρότερη, 

της λέω.

P Και λιγότερη.
 
P Μερικές φορές με παίρνει ο ύπνος με τα 

ρούχα. Λέω να ράψω ρούχα από κουβέρτες.
 
P Μ’ αρέσει να παίζω μπλακ τζακ. Είμαι εθι-

σμένος στον τζόγο και στο ποτό. Όταν τα κάνω μαζί, 
πάω για μπλακ τζακ ντάνιελς. 

 
P Άρχισα ξανά να παίζω τένις. Χωρίς καν να 

αρχίσει ξανά το Τόλμη και Γοητεία.

 
P Εκείνο που μ’ ενοχλεί στο τένις είναι πως όσο 

καλός κι αν γίνω, ποτέ δεν θα γίνω το ίδιο καλός μ’ 
έναν τοίχο.

 
P Με άλλα λόγια, το τένις είναι το άθλημα 

όπου παρακαλάς να γίνεις κάποτε ντουβάρι.
 
P Απεχθάνομαι τα ζιβάγκο. Όταν τα φοράω, έ-

χω συνεχώς την αίσθηση ότι προσπαθεί να με πνίξει 
κάποιος με πολύ αδύναμα χέρια.

 
P Μου αρέσουν οι κυλιόμενες σκάλες γιατί 

ποτέ δεν χαλάνε. Όταν χαλάνε, απλώς γίνονται 
σκάλες.

 
P Η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί. Ο μ…ς 

φαίνεται από χιλιόμετρα. Δημώδες.
 

P Αγγλίδα εξαφανίστηκε δύο μέρες. Οργα-
νώθηκε ομάδα να την ψάξει μέσα στο δάσος και 
αυτή ήταν τόσο μεθυσμένη που άρχισε να ψά-
χνει μαζί με τους άλλους. Είδωλο!

 
P Χάνει η γκομενάρα του γραφείου τον χαρτο-

κόπτη, 30 νοματαίοι τρέχουν να τον βρουν. Τον χάνει 
ο διευθυντής, τους έχει ρουφήξει το αίμα ο καπιταλι-
σμός.

 
P Μου πήραν τηλέφωνο για δουλειά από 

εταιρεία για βιογραφικό που είχα στείλει 15 χρό-
νια πριν. Ακόμη λίγο και θα ήμουν ελεύθερος.

 
P Και:

 
Ένας ξανθός αγόρασε δυο άλογα, αλλά δεν μπο-

ρούσε ποτέ να θυμηθεί ποιο ήταν το καθένα. Ένας 
γείτονας λοιπόν του σύστησε να κόψει την ουρά του 
ενός, ώστε να τα ξεχωρίζει. Όλα πηγαίνανε καλά, 
μέχρι που το άλλο άλογο με τη μακριά ουρά, έμπλεξε 
σε κάτι θάμνους και κόπηκε η ουρά του, που έγινε 
όπως και του άλλου αλόγου. Τότε ο γείτονάς του σύ-
στησε να κόψει το αυτί του ενός αλόγου και πάλι όλα 
πήγαιναν καλά, μέχρι που το άλλο άλογο έπιασε το 
αυτί του σε ένα συρματόπλεγμα και ο ξανθός μας τα 
έμπλεξε πάλι. Πάλι ο ίδιος γείτονας του σύστησε να 
μετρήσει το ύψος των αλόγων. Αυτό και έκανε ο ξαν-
θός, και βρήκε ότι το άσπρο άλογο ήταν 4 πόντους 
ψηλότερο από το μαύρο.

K.Π.

KEEΛΠΝΟ για τη γρίπη: Στους 74 έφτασαν οι νεκροί 
18 νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα
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